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შესავალი 

პედაგოგთა პროფესიული უნარების ტესტი ეყრდნობა მასწავლებლის 

პროფესიულ სტანდარტს. სტანდარტში დეტალურადაა აღწერილი პროფესიული 

საქმიანობისათვის მნიშვნელოვანი ცოდნა, უნარები და ღირებულებები, რომელთაც 

პედაგოგი უნდა ფლობდეს.        

პროფესიული უნარების ტესტი მიზნად ისახავს იმის შეფასებას, თუ რამდენად 

აკმაყოფილებს პედაგოგი სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, რამდენად 

შეუძლია მას სწავლების პროცესის ეფექტიანად წარმართვა, მოსწავლეთა სწავლით 

დაინტერესება და სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩართვა, მოსწავლეებს შორის 

ჯანსაღი ურთიერთობებისა და კლასში ეთიკური ღირებულებების დამკვიდრება. 

მასწავლებლის პროფესიული უნარების გამოცდა იმის ერთგვარი წინაპირობაა, რომ 

სკოლებში იმუშავებენ პედაგოგები, რომელთაც არა მარტო შესაბამისი საგნის 

საფუძვლიანი ცოდნა ექნებათ, არამედ პროფესიისათვის აუცილებელი უნარებიც. 

2014 წელს მეხუთედ ჩატარდა მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები.  

პროფესიული უნარების გამოცდაში მონაწილეობა მიიღო 6557-მა პედაგოგმა. მათგან 

1635-მა წარმატებით ჩააბარა გამოცდა, რაც გამოცდაში მონაწილეთა 24,93%-ს 

შეადგენს.  

იმისათვის, რომ დაგეხმაროთ სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის 

მომზადების პროცესში, გამოცდების ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ კრებულის, 

„როგორ მოვემზადოთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის - 

პროფესიული უნარები“-ს ელექტრონულ ვერსიას. კრებულში მოცემულია 

ინფორმაცია პროფესიული უნარების ტესტის შესახებ - 2014 წლის სასერტიფიკაციო 

გამოცდაზე გამოყენებული ტესტი (დანართი #1), განხილულია ღიადაბოლოებიანი 

ტესტური დავალებები და მათი შეფასების კრიტერიუმები. ამ კრებულის 

დახმარებით შეძლებთ, გაეცნოთ შეფასების პრინციპებს, ასევე, მასწავლებლების 

მიერ დაშვებულ ტიპურ შეცდომებსა და შესაბამის რეკომენდაციებს. 

2014 წლის სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გამოყენებული ტესტი და მისი 

შეფასების სქემა ასევე შეგიძლიათ იხილოთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის 

ვებგვერდზე:  www.naec.ge.                       

გისურვებთ წარმატებას! 

  

http://www.naec.ge/
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პროფესიული უნარების ტესტის სტრუქტურა 

 

2014 წლის სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გამოყენებული პროფესიული 

უნარების ტესტი სამი ნაწილისაგან (სუბტესტისაგან) შედგება: (1) სასწავლო გარემო, 

(2) განვითარებისა და სწავლის თეორიები და (3) პროფესიული გარემო.  

(1) სასწავლო გარემო. ტესტის ეს ნაწილი პედაგოგის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვან პროფესიულ უნარებს აფასებს და  ამის გამო სასერტიფიკაციო ტესტში  

ყველაზე ვრცლადაა წარმოდგენილი. ამ სუბტესტში წარმოდგენილი დავალებები 

მთლიანი ტესტის 65%-ს შეადგენს და აფასებს, რამდენად შეუძლია მასწავლებელს 

სასწავლო პროცესის ეფექტიანად დაგეგმვა და წარმართვა, კლასში ჯანსაღი და 

კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა. 

(2) განვითარებისა და სწავლის თეორიები.  ტესტის ამ ნაწილში წარმოდგენილი 

დავალებები მთლიანი ტესტის 20%-ს შეადგენს. ის ადგენს, რამდენად იცნობს 

მასწავლებელი ბავშვის ასაკობრივი განვითარების ძირითად კანონზომიერებებს. იმ 

ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე. ამასთანავე,  

აფასებს, როგორ იყენებს პედაგოგი ამ ცოდნას სწავლებისა და აღზრდის პროცესში.   

(3) პროფესიული გარემო. ტესტის ამ ნაწილში წარმოდგენილი დავალებები  

მთლიანი ტესტის 15%-ს შეადგენს. ის ამოწმებს, რამდენად იცნობს მასწავლებელი 

საკუთარ პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო აქტებს და 

შეუძლია თუ არა მათი პრაქტიკაში  გამოყენება. 

ტესტის მაქსიმალური ქულაა 70. პედაგოგმა პროფესიული უნარების 

გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისათვის უნდა დააგროვოს ტესტის მაქსიმალური 

ქულის 60%-ზე მეტი, ე.ი. 70-დან 43 ქულა მაინც უნდა მიიღოს. გამსვლელი ქულა 

განისაზღვრა ქართველი ექსპერტების მიერ  სასერტიფიკაციო გამოცდებში 

აპრობირებული სამეცნიერო მეთოდოლოგიის  - სტანდარტის დადგენის 

პროცედურის - გამოყენებით (Angoff Standard-Setting Procedure). 
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ღიადაბოლოებიანი დავალებები  

2014 წლის მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდის შედეგების ანალიზმა 

აჩვენა, რომ პედაგოგებს ყველაზე მეტი სირთულეები, წინა წლების მსგავსად, 

ექმნებათ ღიადაბოლოებიან დავალებებზე მუშაობისას. ამდენად, ღიადაბოლოებიან 

დავალებებზე მუშაობის სპეციფიკაში უკეთ გარკვევის მიზნით, მათზე 

განსაკუთრებულად გავამახვილებთ ყურადღებას.  

ღიადაბოლოებიანი დავალების პირობა შედგება ორი ნაწილისაგან: აღწერილი 

სიტუაცია და შესაბამისი შეკითხვა/მითითება, რომელსაც არა აქვს თანდართული 

სავარაუდო პასუხები. აპლიკანტს ევალება, თავად იმსჯელოს დავალებაში 

გამოკვეთილ პრობლემაზე.  შეკითხვა შეიძლება შეიცავდეს რამდენიმე მითითებას. 

მითითება ეხმარება აპლიკანტს, კარგად გაიაზროს პირობა და განსაზღვროს, რა 

მიმართულებით უნდა წარმართოს მსჯელობა.  

ღიადაბოლოებიანი დავალების ნიმუში  

პირობა: 

 

 

1. სიტუაცია 

 

 

დამწყებ პედაგოგს მეცხრე კლასში დისციპლინის პრობლემები 

შეექმნა. ამ პრობლემების მოსაგვარებლად მან გადაწყვიტა კლასში 

მოსწავლეთა ქცევის წესების შემუშავება და რჩევისთვის თქვენ 

მოგმართათ. 

 

 

 

 

2.შეკითხვა/  

მითითება 

 

- მიეცით პედაგოგს ორი რჩევა, რომელთა გათვალისწინებაც 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ქცევის წესების შემუშავებისას.  

- ახსენით, როგორ დაეხმარება თქვენი რჩევა დამწყებ პედაგოგს 

დისციპლინის პრობლემების მოგვარებაში. დაასახელეთ 

თითოეული რჩევის დადებითი შედეგი. 

 

 

ღიადაბოლოებიანი დავალება, ჩვეულებრივ, მოითხოვს სიტუაციის ანალიზს, 

არგუმენტაციას, პრობლემის გადაჭრის გზების ძიებას, პრობლემის პრევენციაზე ან 

დაძლევაზე ორიენტირებული აქტივობების აღწერასა და მათი შესაძლო შედეგების 

შეფასებას. ამ ტიპის დავალებას არა აქვს ერთი სწორი პასუხი, რადგან შეიძლება 

დავალებაში აღწერილი პრობლემა სხვადასხვა კუთხით გაანალიზდეს ან ერთი და 

იგივე პრობლემა განსხვავებული გზით დაიძლიოს. სწორედ ამიტომ, თითოეული 

ღიადაბოლოებიანი დავალებისათვის წინასწარ არის შემუშავებული შეფასების 

სქემა, რომელშიც განხილული და დასაბუთებულია შესაძლო „სწორი პასუხები“. 

შეფასების სქემაში დეტალურადაა აღწერილი, რა შემთხვევაში ფასდება აპლიკანტი 

„ნაწილობრივი“ ან მაქსიმალური ქულით. სწორედ სქემაში აღწერილი შეფასების 
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საერთო პრინციპისა და შინაარსის ადეკვატურობის გათვალისწინებით ფასდება 

თითოეული აპლიკანტის ნაშრომი. იმისათვის, რომ დავალება  სრულფასოვნად, 

ყველა კრიტერიუმის მიხედვით გასწორდეს, ის უნდა შეესაბამებოდეს მოცემულ 

საკითხს _ დავალების პირობა სწორად უნდა იყოს გააზრებული, ამასთან, პასუხი არ 

უნდა წარმოადგენდეს დავალების პირობის პერიფრაზს. 

ღიადაბოლოებიანი დავალების შეფასებისას ხშირად გამოიყენება შეფასების 

რუბრიკები. რუბრიკა შეფასების გზამკვლევია. შეფასების რუბრიკა შეიძლება იყოს 

ჰოლისტური, ანუ მთლიანი და ანალიტიკური.  ჰოლისტური რუბრიკა ნამუშევარს 

აფასებს მთლიანობაში, თუ როგორ არის შესრულებული ნამუშევრები ზოგადად, 

ხოლო ანალიტიკური რუბრიკა - ცალკეულ კომპონენტებს. პროფესიული უნარების 

ტესტში ღიადაბოლოებიანი დავალებების შეფასებისას გამოყენებულია როგორც 

ჰოლისტური, ასევე ანალიტიკური რუბრიკა. რუბრიკის ნიმუშები წარმოდგენილია 

#3 დანართში (გვ. 101). 

პედაგოგთა ნამუშევრების თვისებრივი ანალიზის შედეგად გამოვლენილი 

ხარვეზების საილუსტრაციოდ გთავაზობთ 2013 წლის მასწავლებელთა 

სასერტიფიკაციო გამოცდის ზოგიერთი ღიადაბოლოებიანი დავალების პასუხების 

ნიმუშებს თანდართული განმარტებებით.  
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დავალება 21                                                              მაქსიმალური ქულა – 4 
 

 

            სწავლის ეფექტიანობის ასამაღლებლად მასწავლებლები ხშირად იყენებენ 

სხვადასხვა ტიპის კოგნიტურ სქემებს. ერთ-ერთი ასეთი სქემაა ვენის დიაგრამა (იხ. 

ნახაზი), რომლის გამოყენებაც მრავალფეროვანსა და საინტერესოს ხდის სასწავლო 

პროცესს. 
 

 

- მოიყვანეთ სწავლების პროცესში ვენის დიაგრამის ეფექტიანი გამოყენების 

კონკრეტული მაგალითი.  

- დაასახელეთ, მოსწავლის რომელი უნარების განვითარებას უწყობს ხელს ვენის 

დიაგრამის გამოყენება სასწავლო პროცესში. დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი. 
 

 

რას ვაფასებთ. სწავლის პროცესში სხვადასხვა ტიპის კოგნიტური სქემების 

გამოყენება მნიშვნელოვნად ეხმარება მოსწავლეებს შესასწავლ მასალაზე 

ყურადღების კონცენტრაციაში, მასალის უკეთ გაგებასა და გააზრებულ დასწავლაში.  

ამას გარდა, ხელს უწყობს მოსწავლეების  წაკითხულის გააზრების, ანალიტიკური, 

დამოუკიდებელი აზროვნების და სხვა კოგნიტური უნარების განვითარებას. ამ 

დავალებით ფასდება, იცნობს თუ არა პედაგოგი ვენის დიაგრამას, რამდენად 

კარგად/მიზნობრივად იყენებს მას სწავლების პროცესში და როგორ აანალიზებს 

კოგნიტური სქემების გამოყენების ეფექტიანობას მოსწავლეთა სწავლის 

ხელშესაწობად. 

 

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 4-ქულიანია. აპლიკანტმა, დავალების პირობის 

შესაბამისად: (1) უნდა აღწეროს ვენის დიაგრამის გამოყენების კონკრეტული 

მაგალითი; (2) უნდა დაასახელოს, მოსწავლის რომელი უნარების განვითარებას 

უწყობს ხელს ვენის დიაგრამის გამოყენება სასწავლო პროცესში  და დაასაბუთოს 

საკუთარი პასუხი _ განმარტოს, რატომ, როგორ უწყობს ხელს ვენის დიაგრამის 

გამოყენება მის მიერ დასახელებული უნარის განვითარებას. შესაბამისად, 

მაქსიმალური 4 ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტის მიერ დავალების 
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პირობა სწორად არის გააზრებული და ორივე მითითებაზე სრულად არის პასუხი 

გაცემული: აღწერილია ვენის დიაგრამის გამოყენების კონკრეტული მაგალითი და 

დასახელებულია უნარი, რომლის განვითარებასაც უწყობს ხელს ვენის დიაგრამის 

გამოყენება. პასუხი დასაბუთებულია (დავალების დეტალური შეფასების სქემა იხ. 

დანართი  #3, გვ.103). 

21-ე დავალების შეფასების პრინციპის უკეთ გასაგებად გთავაზობთ მასწავლებელთა 

საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ზოგიერთ ნიმუშს. 

 

ნიმუში  #1                                                                 პასუხი შეფასებულია 4 ქულით. 

 

 

განმარტება. წარმოდგენილ ნიმუშში აპლიკანტი სრულად პასუხობს დავალების 

ორივე მითითებას – მასში აღწერილია ვენის დიაგრამის გამოყენების ადეკვატური 

მაგალითი. დასახელებულია უნარები, რომელთა განვითარებასაც უწყობს ხელს 

ვენის დიაგრამა და დამაჯერებლად არის განმარტებული, კონკრეტულად რა 

განაპირობებს ამ უნარების განვითარებას ვენის დიაგრამის გამოყენების დროს. 

შესაბამისად, პასუხი შეფასებულია მაქსიმალური ქულით. 
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ნიმუში  #2                                                                 პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. 

 

განმარტება. მოცემულ პასუხში აპლიკანტი აღწერს სწავლების პროცესში ვენის 

დიაგრამის გამოყენების ადეკვატურ მაგალითს და სქემის თანახმად, პირველ 

მითითებაზე პასუხი შეფასებულია 1 ქულით. რაც შეეხება მეორე მითითებას, 

აპლიკანტი ადეკვატურად საუბრობს ანალიტიკური აზროვნების, ინფორმაციის 

ორგანიზების შესახებ, თუმცა, მისი პასუხი მოიცავს აგრეთვე არაადეკვატურ 

მსჯელობებსაც. კონკრეტულად, აპლიკანტი მიიჩნევს, რომ ვენის დიაგრამის 

გამოყენების დროს აუდიტორიის წინაშე არგუმენტირებული მსჯელობა და 

შედარება-შეპირისპირების მართებულობის დასაბუთება მოსწავლეს განუვითარებს 

პრეზენტაციის უნარს. შესაბამისად, პასუხი მეორე მითითებაზე არაზუსტია და 

შეფასების სქემის თანახმად ფასდება 2 ქულით. საბოლოო ჯამში ნაშრომი 

შეფასებულია 3 ქულით. 

ნიმუში  #3                                                                       პასუხი შეფასებულია 2 ქულით.                                           

 

განმარტება.  წარმოდგენილ ნიმუშში აპლიკანტი კარგად აღწერს ვენის დიაგრამის 

გამოყენების მაგალითს (ტარიელისა და ავთანდილის შედარებითი დახასიათება) და 

პირველ მითითებაზე პასუხში იმსახურებს 1 ქულას. მეორე მითითების პასუხად 

აპლიკანტი ორის ნაცვლად ასახელებს მხოლოდ ერთ უნარს (ანალიზის უნარი), 
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ამასთან, პასუხი ზადაპირულია. აპლიკანტი არ განმარტავს, არ ასაბუთებს, როგორ 

უწყობს ხელს ვენის დიაგრამის გამოყენება ანალიზის უნარის განვითარებას. 

შეფასების სქემის თანახმად მეორე მითითებაზე პასუხში აპლიკანტი იმსახურებს, 

ასევე, 1 ქულას.  შესაბამისად, ნაშრომი შეფასებულია 2 ქულით. 

 

ნიმუში  #4                                                                პასუხი შეფასებულია 1 ქულით. 

 

განმარტება. მოცემულ შემთხვევაში აპლიკანტი უპასუხებს მხოლოდ პირველ 

მითითებას _ მხოლოდ აღწერს, რა შემთხვევაში და როგორ გამოიყენება ვენის 

დიაგრამა. აპლიკანტის პასუხი მეორე მითითებაზე არ არის ადეკვატური, იგი არ 

ასახელებს არც ერთ უნარს (მოსწავლეს დაეხმარება პიროვნების ხასიათის და 

ფსიქიკის წვდომაში), საუბრობს მხოლოდ სწავლის დადებით შედეგზე. შესაბამისად, 

ნაშრომი შეფასებულია 1 ქულით, რადგან  პასუხობს მხოლოდ პირველ მითითებას.   

 

ნიმუში  #5                                                                       პასუხი შეფასებულია 0 ქულით. 

 

განმარტება. ნიმუშში წარმოდგენილია ტიპური შემთხვევა, როდესაც აპლიკანტის 

მსჯელობა აცდენილია დავალების მითითებებს, პასუხი ეხება არა ვენის დიაგრამას, 

არამედ სტრატეგია 3, 2, 1-ს, რის შესახებაც არ იყო დასმული კითხვა დავალების 

პირობაში. შესაბამისად, ნიმუშში წარმოდგენილი პასუხი არარელევანტურია და 

შეფასებულია 0 ქულით. 
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ნიმუში  #6                                                                   პასუხი შეფასებულია 0 ქულით. 

 

განმარტება. მოცემული ნიმუში წარმოდგენილია ზოგიერთი აპლიკანტის ზერელე 

დამოკიდებულების საილუსტრაციოდ. მსგავს ნიმუშებში, იმის ნაცვლად, რომ 

აპლიკანტებს პასუხი  გაეცათ დავალების მითითებებზე, ტესტში წარმოდგენილი 

სხვადასხვა (დახურული თუ ღია) დავალებებიდან ისინი სიტყვა-სიტყვით (ზოგჯერ 

შეცდომითაც) იწერდნენ ფრაზებს და არც ცდილობდნენ ერთმანეთთან მათ 

დაკავშირებას. მაგ., მოცემულ ნიმუშში ფრაზები გადმოწერილია არჩევითპასუხიანი 

დავალებებიდან, რომელთაგან ერთი ეხებოდა სწავლების ინდუქციურ მიდგომას 

(პროფესიული უნარების ტესტი – 2014; დავალება #18 - მასწავლებელი მასალის 

ნაწილებს ისე წარმოადგენს, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ მათი ერთმანეთთან 

შედარება; მასწავლებელი განმარტავს ზოგად  ცნებას და  შემდეგ განიხილავს 

კონკრეტულ საკითხებს); მეორე  – კონფლიქტის მოგვარების გზებს (პროფესიული 

უნარების ტესტი – 2014; დავალება #19 - პრობლემის ობიექტური „დასჯით“ 

(განსჯით) კონფლიქტის ძირითადი არსის წვდომა; ოპონენტების მხრიდან 

პოზიციების დაახლოებისათვის მზაობის გამომჟღავნება); მესამე – მეტაკოგნიციას 

(პროფესიული უნარების ტესტი – 2014; დავალება #4 - საკუთარი აკადემიური 

მოსწრებისა და მიღებული შეფასებების კონტროლს, გაანალიზებას; სწავლის შესახებ 

წარმოდგენის შექმნას). და ა. შ. პასუხში გვხვდება აგრეთვე სხვადასხვა ტერმინების 

ალოგიკური ჩამონათვალი. შესაბამისად, ნიმუშში წარმოდგენილი პასუხი 

შეფასებულია როგორც არარელევანტური და იმსახურებს 0 ქულას. 

 

დავალება #21-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები 

 არარელევანტული შედეგის აღწერა. აპლიკანტები ხშირად ასახელებდნენ ან 

აღწერდნენ ისეთ უნარებს, რომელთა განვითარებასაც არ უწყობს ხელს ვენის 

დიაგრამის გამოყენება სწავლების პროცესში  (მაგ., შემოქმედებითი 

აზროვნების უნარს, პრეზენტაციის უნარს და ა.შ.). 

 დავალების პირობას აცდენილი პასუხები. ხშირად აპლიკანტები კითხვაში 

დასმულ მოთხოვნებზე პასუხის ნაცვლად საუბრობდნენ სხვა კოგნიტური 

სქემის/დიაგრამის ან სტრატეგიის შესახებ (მაგ, სტრატეგია 3, 2, 1 – ის; 
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კორნელის გრაფის და ა.შ.).  ხშირ შემთხვევაში, პასუხები იყო ზოგადი და 

მათში, ჩვეულებრივ, წარმოდგენილი იყო პირობაში მოცემული ინფორმაციის 

პერიფრაზი. 

 ზედაპირული დასაბუთება. ასევე ხშირი იყო პასუხები, რომლებშიც 

მოცემული იყო სუსტი არგუმენტაცია, მხოლოდ ზედაპირულად იყო 

განმარტებული. რატომ მოსდევს ვენის დიაგრამის გამოყენებას რომელიმე 

უნარის განვითარება. მაგალითად, მსჯელობაში ხშირად გამოიყენებოდა 

ფრაზები: „იმიტომ, რომ კოგნიტური სქემების გამოყენება ხელს უწყობს 

ანალიტიკური აზროვნების უნარის განვითარებას“, „ვენის დიაგრამა ეხმარება 

წაკითხულის გააზრებაში“ და სხვ.  

რეკომენდებული ლიტერატურა: 

„სწავლება და შეფასება“ (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, 

2008), გვ. 38-63;   

„ეფექტური სწავლება“ - ჯ. მარზანო,  ჯ. ფიქერინგი, ი. ფოლოქი, გვ.15-23. 
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დავალება 22                                                              მაქსიმალური ქულა – 4 
 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად შეიმუშავებს ყოველკვირეულ გეგმას, 

რომელიც ასე გამოიყურება: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მოსწავლეებს ევალებათ: „სასწავლო დღიურის“ შევსება, კვირის ბოლოს 

თანდართულ კითხვებზე პასუხის გაცემა და მათი გაცნობა მშობლებისათვის. 

- აღწერეთ ორი დადებითი შედეგი, რომლებიც შეიძლება მოჰყვეს 

მასწავლებლის ამგვარ მიდგომას. დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი. 

 

რას ვაფასებთ. სწავლის პროცესში სხვადასხვა მიდგომის გამოყენებით 

მასწავლებელს შეუძლია დაეხმაროს მოსწავლეებს როგორც უნარების 

განვითარებაში, ასევე სასწავლო პროცესისადმი გაცნობიერებული 

დამოკიდებულებისა და  პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბებაში. აუმაღლოს 

მათ სწავლის მოტივაცია,  აქტიურად ჩართოს მშობლები შვილების სწავლის 

პროცესში და გაამარტივოს მათთან კომუნიკაცია. ამ დავალებით ფასდება, იცნობს 

თუ არა პედაგოგი განსხვავებულ მიდგომებს, რამდენად კარგად იყენებს მათ 

მუშაობის პროცესში და როგორ აანალიზებს ამ მიდგომების გამოყენების 

ეფექტიანობას მოსწავლეთა სწავლის ხელშესაწობად. 

სასწავლო დღიური 

დღე 
გაკვეთილის 

თემა 

სახელმძღვანელო/ 

პარაგრაფი 

დავალება/ 

სავარჯიშო 

დავალების შესრულებაზე 

დახარჯული დრო 

ორშაბათი     

სამშაბათი     

...     
 

1. შევასრულე თუ არა ყველა დავალება? ___ თუ _ არა, რატომ?  _____ 

2. რა გავიგე კარგად? ___________________________ 

3. რა გამიძნელდა?  _______________________________ 

4. რა ვერ გავიგე? ________________________________ 

5. რომელი მეთოდით უფრო ეფექტურად ვსწავლობ? __________________ 

                                                            

                                                                                               მშობლის ხელმოწერა: 
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შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 4-ქულიანია. აპლიკანტმა, დავალების პირობის 

შესაბამისად: (1) უნდა აღწეროს „სასწავლო დღიურის“ გამოყენების ორი დადებითი 

შედეგი (2) პასუხი დაასაბუთოს, განმარტოს, რატომ მიაჩნია, რომ  „სასწავლო 

დღიურის“ გამოყენებას უნდა მოჰყვეს მის მიერ დასახელებული შედეგი. 

შესაბამისად, მაქსიმალური 4 ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტის მიერ 

დავალების პირობა სწორად არის გააზრებული და ორივე მითითებაზე სრულად 

არის პასუხი გაცემული: აღწერილია „სასწავლო დღიურის“ გამოყენების ორი 

დადებითი შედეგი და პასუხი დასაბუთებულია. (დავალების დეტალური შეფასების 

სქემა იხ. დანართი  #3, გვ.105). 

22-ე დავალების შეფასების პრინციპის უკეთ გასაგებად გთავაზობთ მასწავლებელთა 

საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ზოგიერთ ნიმუშს. 

ნიმუში  #1                                                                 პასუხი შეფასებულია 4 ქულით. 

 

 

განმარტება. აპლიკანტი ამომწურავად პასუხობს დავალების ორივე მითითებას. იგი 

ადეკვატურად ასახელებს „სასწავლო დღიურის“ გამოყენების ორ დადებით შედეგს 

(მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის ამაღლება და მშობელთან თანამშრომლობა). 

აპლიკანტს მოჰყავს დამაჯერებელი არგუმეტები საკუთარი მოსაზრების 

გასამყარებლად. მსჯელობა ლოგიკური და თანმიმდევრულია. ჩანს, რომ აპლიკანტს 

აქვს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება მოსწავლეთა სწავლის ხელშესაწყობად და 

მოტივაციის ამაღლებისათვის ადეკვატურად შეუძლია გამოიყენოს განსხვავებული 

მიდგომები. ნაშრომი შეფასებულია მაქსიმალური 4 ქულით. 

 

 

 



14  

ნიმუში  #2                                                                  პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. 

 

განმარტება. აპლიკანტის პასუხი არასრულია.  იგი ასახელებს „სასწავლო დღიურის“ 

გამოყენების ორ დადებით შედეგს (მშობელთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება 

და სასწავლო პროცესის დაგეგმვა მოსწავლეთა მიღწევების გათვალისწინებით). 

თუმცა ორივე დადებითი შედეგის დასახელებას მოსდევს ზედაპირული 

დასაბუთება.  მშობელთან ეფექტური კომუნიკაციის შესახებ მსჯელობა ეხება 

მხოლოდ მშობლის მიერ შვილის შედეგების შემოწმებას, ფრაზა საკმაოდ 

ბუნდოვანია და, შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ, რომ  აპლიკანტი გულისხმობს: 

რადგან მშობელი და მასწავლებელი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოწმებენ 

მოსწავლის მომზადების დონეს, ამან ხელი უნდა შეუწყოს მათ შორის ნდობასა და 

თანამშრომლობას. აგრეთვე ზედაპირულადაა განმარტებული, რის საფუძველზე 

გეგმავს მასწავლებელი კლასთან მუშაობას. შეფასების სქემის თანახმად, როდესაც 

დასახელებულია ორი დადებითი შედეგი, მაგრამ დასაბუთება სქემატურია და, 

ზოგადად, მსჯელობაც არ არის თანმიმდევრული, ლოგიკური, პასუხი ფასდება 3 

ქულით.  

ნიმუში  #3                                                               პასუხი შეფასებულია 2 ქულით. 

 

განმარტება. შეფასების სქემის მიხედვით, როდესაც აპლიკანტი ასახელებს ორ 

დადებით შედეგს, მაგრამ სუსტად/სქემატურად ასაბუთებს მათგან მხოლოდ ერთს, 

პასუხი ფასდება 2 ქულით. მოცემული ნიმუში სწორედ ამის საილუსტრაციოდაა 
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წარმოდგენილი. აპლიკანტი მის მიერ დასახელებულ დადებით შედეგთაგან 

სქემატურად განმარტავს მხოლოდ იმას, თუ რა იწვევს მოსწავლის 

პასუხისმგებლობის ზრდას (იცის, რომ მშობელიც გაეცნობა). რაც შეეხება მეორე 

დადებით შედეგს, აპლიკანტი მიუთითებს მხოლოდ შვილის საქმიანობის შესახებ 

მშობლის ინფორმირებულობაზე და პასუხს არ ასაბუთებს. შესაბამისად, ნაშრომი 

შეფასებულია 2 ქულით. 

 

ნიმუში  #4                                                            პასუხი შეფასებულია 1 ქულით. 

 

განმარტება. აპლიკანტი ადეკვატურად ასახელებს ორ დადებით შედეგს, მაგრამ 

პასუხს არ ასაბუთებს. შეფასების სქემის მიხედვით, ამგვარი პასუხი, როდესაც 

ჩამოთვლილია ორი ან ორზე მეტი დადებითი შედეგი დასაბუთების გარეშე, 

ფასდება 1 ქულით.  

ნიმუში  #5                                                              პასუხი შეფასებულია 0 ქულით. 

 

განმარტება. მოცემულ ნიმუშში აპლიკანტი  დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემის 

ნაცვლად ტესტის სხვა დახურული დავალებიდან იწერს ფრაზას, რომელიც არანაირ 

კავშირში არ არის დავალების პირობასთან (პროფესიული უნარების ტესტი -2014 - 

დავალება 16 - დავალება, რომელიც არის კარგად ნაცნობი მოსწავლე თამამად და 

თავდაჯერებით შეუდგება მის შესრულებას).  პასუხი არარელევანტურია და 

შეფასებულია 0 ქულით. 
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დავალება #22-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები.  

 ხშირად აპლიკანტები არ გაიაზრებდნენ დავალების პირობას, ან 

უგულებელყოფდნენ დავალების მითითებებს და აღნიშნავდნენ არა 

დავალების პირობაში წარმოდგენილი კონკრეტული მიდგომის შესახებ, 

არამედ რაიმე სხვა საკითხზე, ან ზოგადად, სწავლების პროცესში სხვადასხვა 

მიდგომების გამოყენების აუცილებლობაზე. შედეგად მათი პასუხები იყო 

ზოგადი, მოკლებული კონკრეტულობას და ხშირ შემთხვევაში იგი 

წარმოდგენდა პირობაში მოცემული ინფორმაციის პერიფრაზს, ან სულაც, 

სცდებოდა დასმულ საკითხს. 

 ზედაპირული დასაბუთება. ხშირი იყო დადებითი შედეგების დასახელების 

შემდგომ მათი ზედაპირული, სუსტი არგუმენტაცია. მაგალითად, „სწორედ 

ასეთ მიგდომებს მოსდევს დადებითი შედეგები“ „მსგავსი მიდგომები ძალიან 

ეფექტურია მოსწავლეთა სწავლისთვის“ და ა.შ.  ამ დავალების მიზანი იმის 

შეფასებაა, რამდენად კარგად ესმის აპლიკანტს მიდგომის არსი, რისი 

დადგენაც შეუძლებელია ასეთი ზოგადი არგუმენტის საფუძველზე. 

 

რეკომენდებული ლიტერატურა: 

 „სწავლება და შეფასება“ (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, 

2008), გვ.110-117. 
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დავალება 23                                                              მაქსიმალური ქულა – 3 
 

 

როგორც ცნობილია, მოსწავლეთა ერთ ნაწილს მოსწონს რთული მიზნების 

დასახვა და პრობლემურ ამოცანებთან შეჭიდება, მეორე ნაწილი კი 

ორიენტირებულია მარცხის თავიდან არიდებაზე, უფრთხის შეცდომის დაშვებასა და 

წარუმატებლობას, ამიტომ შედარებით ადვილად მისაღწევ მიზნებს ისახავს და 

მოკრძალებული შედეგითაც კმაყოფილია. 

- აღწერეთ მასწავლებლის აქტივობა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლის 

მიღწევის მოტივაციის ზრდას და მისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად 

გამოვლენას. დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი. 

რას ვაფასებთ. როგორც ცნობილია, სწავლების პროცესის ეფექტურად 

წარმართვისათვის აუცილებელია, მოსწავლე მიმართული იყოს არა მარცხის თავიდან 

აცილების, არამედ თავისი გონებრივი პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზაციისაკენ. 

დავალება აფასებს, რამდენად  შეუძლია მასწავლებელს, დაეხმაროს მოსწავლეებს 

თავიანთი შესაძლებობების  გამოვლენაში, რა სტრატეგიების გამოყენებით ცდილობს 

ის მოსწავლეთა მიღწევის მოტივაციის ამაღლებას.  

შეფასების კრიტერიუმები. ეს დავალება 3-ქულიანია. აპლიკანტმა, დავალების პირობის 

შესაბამისად: (1) უნდა დაასახელოს მასწავლებლის მიერ განხორციელებული ერთი 

აქტივობა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მიღწევის მოტივაციის ზრდას და (2) 

დაასაბუთოს ამ აქტივობის ეფექტურობა. მაქსიმალური (3) ქულა იწერება იმ 

შემთხვევაში, თუ ნაწერი მოიცავს პასუხს  ორივე მითითებაზე - სრულყოფილად არის 

აღწერილი მიღწევის მოტივაციის გაძლიერების ხელშემწყობი ერთი რელევანტური 

აქტივობა და დამაჯერებლად არის არგუმენტირებული მისი ეფექტურობა. (დავალების 

დეტალური შეფასების სქემა იხ. დანართი  #3, გვ.107). 

23-ე დავალების შეფასების პრინციპის უკეთ გასაცნობად გთავაზობთ მასწავლებელთა 

საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ზოგიერთ ნიმუშს. 

 

ნიმუში #1                                                                     პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. 
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განმარტება.  წარმოდგენილ ნიმუშში აპლიკანტი უპასუხებს დავალებაში მოცემულ 

ორივე მითითებას, აღწერს მასწავლებლის აქტივობას, რომელიც ხელს შეუწყობს 

მოსწავლის მიღწევის მოტივაციის ზრდას და მისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად 

გამოვლენას და  ადეკვატურად ასაბუთებს მას.  ამგვარი მსჯელობა შეფასების სქემის 

მიხედვით ფასდება მაქსიმალური (3) ქულით. 

 

ნიმუში #2                                                                 პასუხი შეფასებულია 2 ქულით 

 

 
განმარტება. პასუხში მოცემულია საკითხის გააზრებული, დამაჯერებელი, თუმცა 

არასრულყოფილი ანალიზი. მოცემულ ნიმუშში აპლიკანტი სრულად უპასუხებს 

პირველ მითითებას - სწორად არის დასახელებული აქტივობები,  რომლებიც 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მიღწევის მოტივაციის ამაღლებისათვის, მაგრამ იგი 

მკაფიოდ არ განმარტავს, თუ როგორ უწყობს ხელს მოსწავლეებს დასახელებული 

აქტივობა საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენაში. შეფასების სქემის 

მიხედვით პასუხი არასრულია და შეფასებულია 2 ქულით. 

 

 

ნიმუში #3                                                                      პასუხი შეფასებულია 1 ქულით. 
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განმარტება.  როგორც ვხედავთ, აპლიკანტი ასახელებს და სქემატურად აღწერს ერთ 

ადეკვატურ აქტივობას (უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა მოსწავლისათვის - ახსნა, 

რომ შეცდომისათვის არ დაისჯება), რომლის გათვალისწინებაც დაეხმარება მოსწავლეს 

საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ რეალიზებაში. თუმცა პასუხი არ არის 

არგუმენტირებული და მისი პირველი ნახევარი დავალების მნიშვნელოვანი ნაწილის 

პერიფრაზია. შეფასების სქემის მიხედვით პასუხი შეფასებულია 1 ქულით. 

 

ნიმუში #4                                                                პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 

 

 
 

განმარტება. წარმოდგენილი ნიმუში  შეფასებულია 0 ქულით. აპლიკანტის მიერ 

არჩეული აქტივობა ცალსახად ვერ შეუწყობს ხელს მოსწავლეთა მიღწევის მოტივაციის 

ამაღლებას. თავისთავად პროექტის მომზადება, თუ არ ვიცით, რას ეხება ის, ან 

რამდენად შეესაბამება მისი მომზადება მოსწავლის შესაძლებლობებს, არ იძლევა  

საფუძველს, რომ ის ეფექტურ სტრატეგიად ჩაითვალოს. გარდა ამისა, ცნობილია, რომ 

ჯგუფურად პროექტის მომზადების და ზოგადად ჯგუფური მუშაობის სუსტი მხარეა 

სწორედ ის, რომ მიღწევაზე ნაკლებად ორიენტირებულ მოსწავლეს ექმნება 

პასიურობისა და  ჯგუფის მიღწევებით სარგებლობისათვის  ხელსაყრელი პირობები. 

ასე რომ, ეს სტრატეგია არა თუ ადეკვატურად, არამედ ამ შემთხვევაში, 

არამართებულადაც  კი შეიძლება ჩაითვალოს. ამრიგად, იმის მიუხედავად, რომ პასუხი 

ვრცელია და, ერთი შეხედვით, მოიცავს ორივე კომპონენტს, არარელევანტურობის 

გამო შეფასების სქემის მიხედვით ფასდება 0 ქულით. 
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დავალება #23 –ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები 

 დავალების პირობის პერიფრაზი. შედეგების ანალიზის ნაცვლად 

აპლიკანტები ხშირად საკუთარი სიტყვებით აღწერენ სასწავლო აქტივობას, 

ანუ იმეორებენ იმას, რაც დავალების პირობაშია მოცემული. 

 პრობლემები დავალების პირობის გააზრებაში. აპლიკანტები ხშირად 

ყურადღებას არ აქცევენ სიტუაციის  სპეციფიკას, მსჯელობენ ზოგადად  

შინაგანი და გარეგანი მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიებზე, ყურადღების 

მიღმა ტოვებენ შეცდომის დაშვების საფრთხით გამოწვეულ პრობლემებს და 

არაფერს გვთავაზობენ კონკრეტულად მიღწევის მოტივაციის გაძლიერების 

სტრატეგიებზე.  

 არარელევანტური სტრატეგიის არჩევა. აპლიკანტები ხშირად ირჩევენ 

პრობლემის მოგვარების არაადეკვატურ ან არასპეციფიკურ სტრატეგიას, მაგ.: 

1.  მიღწევის დაბალი მოტივაციის მქონე მოსწავლის დაწყვილება წარმატებაზე 

ორიენტირებულთან. ეს სტრატეგია პასიურ მოსწავლეს რეალურად  მისცემს 

ნაკლებად ჩართულობის და შედეგის სხვისი აქტიურობის ხარჯზე  მიღწევის 

კიდევ ერთ საშუალებას.  2. ჯგუფური მუშაობის ან პროექტის მომზადების 

პროცესში ჩართვა. როგორც წესი, ამ აქტივობის დასახელება ხდება შინაარსის 

დაკონკრეტების და განხორციელების პროცედურის აღწერის გარეშე. 

თავისთავად ეს აქტივობები ვერ იმოქმედებენ მიღწევის მოტივაციის 

ამაღლებაზე, თუ არ იქნა შეთავაზებული მზარდი სირთულის დავალებები და 

თუ თითოეულ ეტაპზე მასწავლებელმა მოსწავლეებს არ მიაწოდა დადებითი 

უკუკავშირი და განმავითარებელი შეფასება. 

 არჩეული არარელევანტური სტრატეგიის დასაბუთების მცდელობა. არასწორად 

არჩეულ სტრატეგიას ხშირად თან სდევს არგუმენტირების საკმარისად  

ვრცელი ნაწილი, თუმცა, თავად სტრატეგიის არამართებულობის გამო ვერც 

შესაბამისი დასაბუთება ჩაითვლება მართებულად. 

 

 

რეკომენდებული ლიტერატურა: 

„ეფექტიანი სწავლება“ (გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2010, გვ.87;  გვ 94);  

„სწავლება და შეფასება“ (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, 2008, 

გვ.3).  
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დავალება 24                                                              მაქსიმალური ქულა – 3 

 

 

რას ვაფასებთ.  მოსწავლეთა სწავლის ხელშესაწყობად  და საგაკვეთილო პროცესში 

მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია დავალებების შერჩევა 

თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობების გათვალისწინებით. დავალება აფასებს, 

რამდენად კარგად იცნობს პედაგოგი მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებების 

გამოვლენისა და სწავლების პროცესში მათი გათვალისწინების სტრატეგიებს და 

როგორ იყენებს მათ საკუთარ პედაგოგიურ პრაქტიკაში.  

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 3-ქულიანია. აპლიკანტმა, დავალების პირობის 

შესაბამისად: (1) დეტალურად უნდა აღწეროს ერთი ადეკვატური ქმედება, რომლის 

დახმარებითაც მასწავლებელი შეძლებს სწავლების პროცესში მოსწავლეთა 

ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენას,   (2) უნდა აღწეროს სტრატეგია, თუ 

როგორ გაითვალისწინებს მასწავლებელი მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს 

და (3) დაასაბუთოს საკუთარი პასუხი – ახსნას არჩეული სტრატეგიის ეფექტურობა. 

მაქსიმალური - 3 ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ პასუხში ჩანს საკითხის 

სრულყოფილი ცოდნა. მსჯელობა არის სრული, არგუმენტირებული. აპლიკანტი 

გასაგებად და ამომწურავად უპასუხებს დავალების ყველა  კითხვას (მითითებას). 

აღწერილი აქტივობის მართებულობა დასაბუთებულია კონკრეტული, სპეციფიკური 

არგუმენტებით. აღწერილია  ერთი ადეკვატური ქმედება, რომლის დახმარებითაც 

მასწავლებელი შეძლებს სწავლების პროცესში მოსწავლეთა ინდივიდუალური 

საჭიროებების დადგენას. აღწერილია სტრატეგია, თუ როგორ გაითვალისწინებს 

მასწავლებელი მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს და დასაბუთებულია 

არჩეული სტრატეგიის ეფექტურობა. არ არის დაშვებული უხეში შეცდომა. აპლიკანტის 

 

 

მანანა ლორია 

       კლასში 30 მოსწავლე მყავს, რომლებიც ერთმანეთისგან ძალიან 

განსხვავდებიან უნარებით, ინტერესებით, სწავლის სტილით... მინდა, 

სწავლის პროცესში გავითვალისწინო მათი ინდივიდუალური 

საჭიროებები და გაკვეთილი ამის მიხედვით ავაგო, მაგრამ ამას ხშირად 

ვერ ვახერხებ.  პრობლემები განსაკუთრებით მაშინ მექმნება, როცა  

ახალ მასალაზე გადასასვლელად ვემზადები. კლასის ყველა მოსწავლე 

ამისთვის ერთნაირად მზად არ არის. ვიცი, რომ სუსტი 

მოსწავლეებისათვის ახალი მასალის მიწოდება ადრეა, მაგრამ არც ის 

მინდა, ძლიერი მოსწავლეები დაბრკოლდნენ.  

       მაინტერესებს, როგორ ახერხებთ სწავლების პროცესში 

მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენას და მათ 

გათვალისწინებას? 
  მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • გუშინ, 17:37-ზე 
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პასუხი ლოგიკური, თანამიმდევრული და სრულყოფილია. (დავალების დეტალური 

შეფასების სქემა იხ. დანართი  #3, გვ.109). 

 

24-ე დავალების შეფასების პრინციპების უკეთ გასაგებად განვიხილოთ 

მასწავლებელთა საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეული ზოგიერთი ნიმუში. 

ნიმუში #1                                                                        პასუხი შეფასებულია 3 ქულით 

 

განმარტება. ჩანს, რომ აპლიკანტს სწორად აქვს გააზრებული პრობლემის არსი. 

აპლიკანტი  უპასუხებს დავალების პირობით განსაზღვრულ ყველა მითითებას; აღწერს 

მოსწავლეთა შესაძლებლობების განსაზღვრის მეთოდებს, ვრცლად ხსნის, თუ როგორ 

გაითვალისწინებს მიღებულ შედეგებს პრაქტიკაში და ასაბუთებს არჩეული ტაქტიკის 

ეფექტურობას. ამგვარი პასუხი შეფასების სქემის მიხედვით  იმსახურებს მაქსიმალურ  

შეფასებას - 3 ქულას. 

ნიმუში #2                                                                     პასუხი შეფასებულია 2 ქულით 

 

განმარტება. აპლიკანტი პასუხობს დავალების ყველა მოთხოვნას, თუმცა პირველ 

მითითებაზე პასუხი ძალიან სქემატურია. მოსწავლეთა ინდივიდუალური 
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საჭიროებების დასადგენად მის  მიერ დასახელებულია მხოლოდ  ერთი ადეკვატური  

სტრატეგია - გონებრივი იერიში, ამასთან არ არის აღწერილი, თუ როგორ დაადგენს 

მისი მეშვეობით მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს. ამის  შემდეგ აპლიკანტი 

ვრცლად აღწერს, როგორ ჩართავს სახვადასხვა შესაძლებლობის მოსწავლეებს 

სასწავლო პროცესში და ასაბუთებს მის ეფექტურობას. შეფასების სქემის მიხედვით 

პასუხი შეფასდა 2 ქულით. 

 

ნიმუში #3                                                                      პასუხი შეფასებულია 1 ქულით 

 

განმარტება. პასუხში არაფერია ნათქვამი მოსწავლეთა შესაძლებლობების დადგენაზე, 

აპლიკანტი ძალიან ზოგადად უპასუხებს დავალების მხოლოდ მეორე მითითებას, თუ 

როგორ უნდა მოხდეს მოსწავლეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობების 

გათვალისწინება სწავლების პროცესში,  თუმცა არჩეული სტრატეგიის  ეფექტურობის 

დასაბუთებაც მშრალი და სქემატურია.  შეფასების სქემის მიხედვით ამგვარი პასუხი 

ფასდება 1 ქულით. 

 

ნიმუში #4                                                                      პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 

 

განმარტება. მოცემული ნიმუშის ავტორი პრობლემის გადასაჭრელად - მოსწავლეთა 

გამსხვავებული შესაძლებლობების დადგენისა და გათვალისწინებისათვის არ 
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გვთავაზობს არც ერთ სტრატეგიას. დასაწყისში მისი მსჯელობა არის ზოგადი და 

ფაქტობრივად მხოლოდ აფასებს პრობლემას და აღწერილ სიტუაციას. პასუხის მეორე 

ნაწილი კი საერთოდ არ ეხება დავალებაში აღწერილ სიტუაციას, შეიძლება ვთქვათ, 

რომ კითხვას აცდენილია. შესაბამისად, როდესაც აპლიკანტი არ უპასუხებს დავალების 

პირობის არც ერთ მითითებას ნაშრომი ფასდება 0 ქულით. 

 

დავალება #24-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები 

 დავალების პირობის პერიფრაზი. პასუხის გაცემისას აპლიკანტები საკმაოდ 

ხშირად მოსწავლეთა შესაძლებლობების გასათვალისწინებელი  კონკრეტული 

სტრატეგიების წარმოდგენის ნაცვლად დავალების პირობაში მოცემული 

ინფორმაციის პერიფრაზს გვთავაზობენ მოწოდების ფორმით (მაგ.: 

„მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა გავითვალისწინო მოსწავლეთა 

ინდივიდუალური საჭიროებები...“). ფაქტობრივად, საკუთარი სიტყვებით 

განმეორებით აღწერენ დავალებაში მოცემულ სიტუაციას. 

 პრობლემის არსის არაადეკვატური გააზრება. მოსწავლეთა არათანაბარ 

ინდივიდუალურ შესაძლებლობებში, რომელიც ბუნებრივად გვხვდება 

ნებისმიერ კლასში, აპლიკანტები მოიაზრებენ შეზღუდულ შესაძლებლობებს და 

სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებებს, რის შესახებაც დავალებაში 

რეალურად  არაფერია ნათქვამი. შესაბამისად, გვთავაზობენ 

მოსწავლეებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას, რაც ამ 

შემთხვევისათვის არაადეკვატური სტრატეგიაა.  

 ჯგუფური მუშაობა, როგორც უნივერსალური სტრატეგია. როგორც წესი, ამ 

აქტივობის დასახელება ხდება შინაარსის დაკონკრეტების და განხორციელების 

პროცედურის აღწერის გარეშე. თავისთავად ჯგუფური მუშაობა შეიძლება არ 

იყოს ეფექტური თუ ჯგუფები სწორად არ არის დაკომპლექტებული. ამიტომ, 

როდესაც აპლიკანტი არ განავრცობს მსჯელობას იმის შესახებ, თუ როგორ 

გეგმავს ჯგუფური მუშაობის გამოყენებას, რთულია იმსჯელო, რამდენად 

გააზრებულია მისი ცოდნა. 

რეკომენდებული ლიტერატურა: 

„ეფექტიანი სწავლება“ (გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2010,  გვ. 51; );  

„სწავლება და შეფასება“ (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, 2008, 

გვ. 122-123);  

„განვითარებისა და სწავლის თეორიები“ (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრი, 2008, გვ. 33; გვ. 62).  
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დავალება 25                                                              მაქსიმალური ქულა – 3 

 

რას ვაფასებთ. მოსწავლეთა სწავლის ხელშესაწყობად მნიშვნელოვანია, რომ 

მასწავლებელს კარგად ესმოდეს ბავშვის განვითარების ფსიქოლოგიური 

თავისებურებები. სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისათვის აუცილებლია, 

რომ  პედაგოგი კარგად აცნობიერებდეს მოსწავლის ასაკისათვის დამახასიათებელ 

თავისებურებებს, რომელიც შეიძლება მისი ქცევის, სწავლის, საკუთარი თავისა და 

სხვებისადმი დამოკიდებულებების ცვლილების მიზეზი გახდეს. მოცემული 

დავალებით ფასდება,  იცის თუ არა პედაგოგმა  ბავშვის გარდამავალ ასაკთან 

დაკავშირებული თავისებურებებისა და ამ თავისებურებებით გამოწვეული 

პრობლემების შესახებ, აცნობიერებს თუ არა ამ დროს საკუთარი როლის 

მნიშვნელობას მოსწავლესთან ურთიერთობისას და იყენებს თუ არა ადეკვატურ 

სტრატეგიებს მასთან მუშაობის დროს.   

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 3-ქულიანია. აპლიკანტმა დავალების 

პირობის შესაბამისად: (1) უნდა აღწეროს ერთი კონკრეტული აქტივობა/სტრატეგია, 

რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს სწავლისადმის ინტერესის გაღვივებაში 

(სასწავლო პროცესში ჩართვაში) და (2) უნდა დაასაბუთოს, თუ რატომ შეუწყობს 

ხელს მის მიერ დასახელებული სტრატეგია/აქტივობა დასახელებული პრობლემის 

მოგვარებას. 3 ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტის მიერ დავალების 

პირობა სწორად არის გააზრებული და ორივე მითითებაზე სრულად არის 

გაცემული პასუხი: აღწერილია ერთი კონკრეტული სტრატეგია, რომელიც ხელს 

შეუწყობს მოსწავლით სწავლით დაინტერესებას და დასაბუთებულია 

დასახელებული სტრატეგიის მართებულობა (დავალების შეფასების სქემა იხ. 

დანართი 3, გვ. 111.). 

 

 

 

Nana Beridze 

       წელს მეშვიდე კლასი მომცეს სადამრიგებლოდ. კლასში ერთი 

გოგონაა, რომელიც ყველაფრის მიმართ ინდიფერენტულია, სწავლა არ 

აინტერესებს, გაკვეთილებს სისტემატურად აცდენს, და თუ ესწრება, 

ფიქრებშია გართული, სადღაც სხვაგანაა. როდესაც მის ძველ 

მასწავლებლებს ჩემი პრობლემა გავუზიარე, გაუკვირდათ, რადგან 

მოსწავლე ადრე ყოველთვის კარგად სწავლობდა. ვხვდები, რომ 

პრობლემა მოსწავლის გარდამავალი ასაკით არის გამოწვეული და 

ამიტომ რადიკალურ ზომებს არ მივმართავ. 

       იქნებ მირჩიოთ, რა გავაკეთო, როგორ დავაინტერესო მოსწავლე 

სწავლით? 
 მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • 14 მაისი, 17:19-ზე 
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    25-ე დავალების შეფასების პრინციპების უკეთ გასაგებად გთავაზობთ 

მასწავლებელთა საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ნიმუშებს. 

ნიმუში #1                                                     პასუხი შეფასებულია 3 ქულით 

 

 

განმარტება. წარმოდგენილ ნიმუშში აპლიკანტის მსჯელობა პირობის ადეკვატურია 

და უპასუხებს დავალების ორივე მითითებას - აღწერილია ისეთი სტრატეგიები, 

რომლებიც ადეკვატურია მოცემული სიტუაციისათვის და არგუმენტირებულია. 

პასუხში ნათლად ჩანს, რომ პედაგოგს კარგად ესმის გარდამავალი ასაკისათვის 

დამახასითებელი თავისებურებები. სწორად არჩევს სტრატეგიას და კარგად 

ასაბუთებს, თუ როგორ დაეხმარება მის მიერ გამოყენებული აქტივობა მოსწავლეს. 

შეფასების სქემის მიხედვით პასუხი შეფასდა  3 ქულით. 

 

ნიმუში #2                                                      პასუხი შეფასებულია 2 ქულით 

 

 განმარტება.  წარმოდგენილ ნიმუშში აპლიკანტი ასახელებს დავალებაში აღწერილი 

პრობლემის მოგვარების ადეკვატურ სტრატეგიას. გარდა ამისა, ჩანს, რომ მან იცის 

გარდამავალი ასაკისათვის დამახასიათებელი თავისებურებები, მაგრამ პასუხი არ 
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არის სრული. აპლიკანტი ამომწურავად ვერ უპასუხებს დავალების მეორე 

მითითებას (არ ჩანს ნათელი დასაბუთება).  შექება, ინტერესის შესაბამისი 

დავალებების შერჩევა კარგი სტრატეგიებია, მაგრამ კარგად არ არის 

დასაბუთებული, თუ რატომ შეუწყობს ხელს აპლიკანტის მიერ დასახელებული 

სტრატეგია აღწერილი პრობლემის მოგვარებას.  შეფასების სქემის მიხედვით 

მოცემული პასუხი შეფასდა 2 ქულით.  

 

ნიმუში #3                                                                    პასუხი შეფასებულია 1 ქულით 

 

განმარტება. აპლიკანტი მოცემულ ნიმუშში მხოლოდ პირველ მითითებას უპასუხებს. 

დასახელებულია გარდამავალი ასაკით გამოწვეული პრობლემის მოგვარების ხელ- 

შემწყობი სტრატეგიები (საუბარი მოსწავლესთან, მშობელთან; სასკოლო 

ღონისძიებებში ჩართვა) თუმცა, პედაგოგი არ აღწერს და არ აკონკრეტებს, თუ როგორ 

გამოიყენებს დასახელებულ სტრატეგიებს. მაგალითად, როგორ ჩართავს მოსწავლეს 

სასკოლო აქტივობებში. გარდა ამისა, აპლიკანტი არ პასუხობს დავალების მეორე 

მითითებას, არ ასაბუთებს სტრატეგიების მართებულობას. პასუხი საკმაოდ ზოგადია. 

ამიტომ, შეფასების სქემიდან გამომდინარე, პასუხი შეფასდა 1 ქულით.  

 

ნიმუში #4                                                            პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 
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ნიმუში #5                                                          პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 

 

განმარტება. მოცემული ნიმუშები ძალიან ზოგადი მსჯელობის მაგალითებს 

წარმოადგენს.  ნიმუში #4 - დასახელებულია მხოლოდ ერთი სტრატეგია, რომელიც არ 

არის ადეკვატური. მეორე მითითებაზე კი - პასუხი საერთოდ არ არის. მოცემული 

მსჯელობიდან არ ჩანს, იცის თუ არა აპლიკანტმა გარდამავალი ასაკისათვის 

დამახასიათებელი თავისებურებები და ესმის თუ არა მასთან დაკავშირებული 

პრობლემები. მეორე ნიმუშში (#5) აპლიკანტი ცდილობს ახსნას მოსწავლის ამგვარი 

ქცევის მიზეზი, თუმცა ამას ვერ ახერხებს  და პრობლემის მოგვარებას სხვას ავალებს 

(უნდა მიმართოთ ფსიქოლოგს, ექიმს). აპლიკანტის მსჯელობიდან ჩანს, რომ მას 

კარგად არა აქვს დავალების პირობა გააზრებული. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, 

რომ არც ერთი პასუხი არ აკმაყოფილებს დავალების პირობებს. შეფასების სქემის 

მიხედვით, მოცემული პასუხები შეფასებულია 0 ქულით.  
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დავალება #25-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები:   

 დავალების მითითებების უგულებელყოფა. საკმაოდ გავრეცელებულია 

პასუხები, რომელშიც აპლიკანტები აღწერის ნაცვლად (როგორც ამას 

დავალების მითითება მოითხოვს), სტრატეგიას მხოლოდ ასახელებენ. 

ამგვარად, ისინი ვერ ამჟღავნებენ დასახელებული სტრატეგიის შესახებ 

საკუთარ ცოდნას  და ვერ იღებენ მაღალ შეფასებას.  

 გამოყენებული სტრატეგიის/აქტივობის ადეკვატურობის დასაბუთება. ძალიან 

ხშირად გვხვდება პასუხები, რომლებშიც აპლიკანტები არ პასუხობენ 

დავალების მეორე მითითებას – ისინი არ ასაბუთებენ მათ მიერ დასახელებულ 

თუ აღწერილ სტრატეგიას/აქტივობას. ასეთი ტიპის პასუხები ვერ ადასტურებს 

აპლიკანტის გააზრებულ ცოდნას და, შესაბამისად, არ იმსახურებენ ისინი 

მაღალ შეფასებას.  

 ზოგადი მსჯელობა პრობლემაზე. ხშირად პასუხებში წარმოდგენილია ზოგადი 

მსჯელობა გარდამავალი ასაკის თავისებურებებისა და მასთან 

დაკავშირებული პრობლემების შესახებ. ასეთ დროს აპლიკანტები ძირითადად 

დავალების პირობის პერიფრაზით შემოიფარგლებიან და არ აღწერენ 

პრობლემის მოგვარებისათვის საჭირო კონკრეტულ ნაბიჯებს.  
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დავალება 26                                                              მაქსიმალური ქულა – 3 

 

 

Erekle Giorgadze 

      უკვე მომბეზრდა, რომ მასწავლებელი არ მაცდის კითხვაზე პასუხის 

გაცემას. საკმარისია, ოდნავ შევყოვნდე ან არასწორად ვუპასუხო, 

მეუბნება - დაჯექი, არ იცი! იქნებ, ვიცი?!... გადავწყვიტე, საერთოდ აღარ 

ავიწიო ხელი!  

      სხვა მასწავლებლებმა მაინც ურჩიეთ, როგორ უნდა გაკვეთილის 

გამოკითხვა, ყველა ბავშვი ერთნაირად ხომ ვერ უპასუხებს?!  
 მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • დღეს, 22:45-ზე 

 

 

რას ვაფასებთ. მოსწავლეთა სწავლის ხელშესაწყობად მნიშვნელოვანია, რომ 

მასწავლებელს კარგად ესმოდეს საკუთარი როლი, როგორც ახალი მასალის ახსნის,  

ადეკვატური  დავალების მიცემის, ასევე გამოკითხვის დროს. ძალიან ხშირად 

მოსწავლეს უჭირს საკუთარი ცოდნის გამოვლენა, დასმულ შეკითხვებზე პასუხის 

გასაცემად უფრო მეტი დრო სჭირდება და სხვ. სწორედ ამ დროს მოსწავლისათვის 

მნიშვნელოვანია პედაგოგის დახმარება, რაც გამოკითხვის ეფექტიანი სტრატეგიების 

გამოყენებაში გამოიხატება. მოცემული დავალებით ფასდება,  იცის თუ არა პედაგოგმა 

როგორ უნდა მოიქცეს გამოკითხვის დროს და იყენებს თუ არა ამ ცოდნას საკუთარ 

პრაქტიკაში. 

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 3-ქულიანია.  აპლიკანტმა დავალების პირობის 

შესაბამისად: (1) უნდა აღწეროს ერთი კონკრეტული აქტივობა/სტრატეგია, რომელიც, 

გამოკითხვის დროს, მოსწავლეს დაეხმარება  საკუთარი ცოდნის მაქსიმალურად 

გამოვლენაში და (2) დაასაბუთოს, თუ რატომ შეუწყობს ხელს მის მიერ 

დასახელებული სტრატეგია/აქტივობა აღწერილი პრობლემის მოგვარებაში. 3 ქულა 

იწერება იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტის მიერ დავალების პირობა სწორად არის 

გააზრებული და ორივე მითითებაზე სრულად არის გაცემული პასუხი: აღწერილია 

ერთი კონკრეტული სტრატეგია, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ეფექტიან 

გამოკითხვას და დასაბუთებულია დასახელებული სტრატეგიის მართებულობა. 

(დავალების დეტალური შეფასების სქემა იხ. დანართი  #3, გვ.113). 

26-ე დავალების შეფასების პრინციპების უკეთ გასაგებად გთავაზობთ მასწავლებელთა 

საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ნიმუშებს. 
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ნიმუში #1                                                              პასუხიშეფასებულია 3 ქულით 

 

განმარტება. წარმოდგენილ ნიმუშში აპლიკანტის მსჯელობა პირობის ადეკვატურია და 

უპასუხებს დავალების ორივე მითითებას - აღწერილია გამოკითხვის ეფექტიანი 

სტრატეგიები (მოსაფიქრებლად დროის მიცემა, შეკითხვის ნათლად ფორმულირება, 

შეკითხვის გამარტივება) და არგუმენტირებულია. პასუხში ნათლად ჩანს, რომ 

პედაგოგს კარგად ესმის გამოკითხვის მნიშვნელობა, ფლობს ცოდნას გამოკითხვის 

ეფექტიანი სტრატეგიების შესახებ. დასაბუთების ნაწილში სწორად მიუთითებს, თუ 

რატომ არის ადეკვატური დასახელებული სტრატეგია და რა დადებითი შედეგი 

მოჰყვება გამოკითხვისას მოსწავლის დახმარებას (იზრდება შინაგანი მოტივაცია და 

ბავშვი აქტიურად ერთვება სწავლის პორცესში). შეფასების სქემის შესაბამისად, პასუხი 

შეფასდა მაქსიმალური 3 ქულით. 

 

ნიმუში #2                                                               პასუხი შეფასებულია 2 ქულით 
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განმარტება. წარმოდგენილ ნიმუშში აპლიკანტი ასახელებს დავალებაში აღწერილი 

პრობლემის მოგვარების ადეკვატურ სტრატეგიებს და კარგადაც აღწერს. თუმცა, 

სქემატურად უპასუხებს დავალების მეორე მითითებას - მისი დასაბუთება არ არის 

ამომწურავი, კარგად არ ჩანს, თუ რატომ შეუწყობს ხელს დასახელებული  

სტრატეგიები პრობლემის მოგვარებას, და რატომ არის მნიშვნელოვანი 

მოსწავლისათვის პასუხის გაცემისას პედაგოგის დახმარება. აპლიკანტის პასუხში ჩანს, 

რომ მას აქვს ცოდნა გამოკითხვის ეფექტური სტრატეგიების შესახებ, ზოგადად კარგად 

მსჯელობს დასმულ საკითხზე, მაგრამ პასუხი არ არის სრულყოფილი. შესაბამისად, 

პასუხი შეფასებულია 2 ქულით.  

ნიმუში #3                                                                           პასუხი შეფასებულია 1 ქულით 

 

განმარტება.  მოცემული ნიმუში მოყვანილია ისეთი პასუხების საილუსტრაციოდ,  

რომლებშიც აპლიკანტი ზოგადად მსჯელობს გამოკითხვის დროს ბავშვისადმი 

დამოკიდებულებაზე. ასახელებს მხოლოდ ზოგად სტრატეგიას, ხოლო დავალების 

მეორე მითითებას საერთოდ არ პასუხობს. ნიმუშიდან ჩანს, აპლიკანტს აქვს ზოგადი 

წარმოდგენა გამოკითხვის მნიშვნელობაზე, მაგრამ იგი არ ასახელებს კონკრეტულ 

ქმედებებს. ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს არასრული, ზედაპირული ცოდნა, ამიტომ, 

შეფასების სქემიდან გამომდინარე, პასუხი შეფასდა 1 ქულით. 

ნიმუში #4                                                                          პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 

 

განმარტება. მოცემული პასუხი არ არის დავალების პირობის ადეკვატური. აპლიკანტი 

აფასებს პედაგოგის ქმედებას და ძალიან ზოგად, არაადეკვატურ სტრატეგიას (გაეცნოს 

სტანდარტს) გვთავაზობს. დავალების პირობის მიხედვით, აპლიკანტს უნდა 
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დაესახელებინა გამოკითხვის კონკრეტული სტრატეგია და დაესაბუთებინა მისი 

მართებულობა, რაც პასუხში საერთოდ არ არის მოცემული. მსჯელობა ძალიან 

ზოგადია და არ პასუხობს დავალების მითითებებს. შეფასების სქემის მიხედვით, 

მოცემული პასუხი შეფასებულია 0 ქულით.  

 

 

დავალება #26-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები:   

 გამოყენებული სტრატეგიის/აქტივობის ადეკვატურობის დასაბუთება. ძალიან 

ხშირად გვხვდება ნაშრომები,  რომლებშიც აპლიკანტები არ უპასუხებენ 

დავალების მეორე მითითებას – ისინი არ ასაბუთებენ მათ მიერ დასახელებულ 

თუ აღწერილ სტრატეგიას/აქტივობას. ამგვარი პასუხის საფუძველზე რთულია 

აპლიკანტის გააზრებული ცოდნის შესახებ მჯელობა და ნაშრომი მაღალ 

შეფასებას ვერ იმსახურებს.  

 ზედაპირული პასუხები. საკმაოდ გავრცელებულია პასუხები, რომლებშიც 

დავალების ორივე მითითებაზე პასუხი სქემატურია. სტრატეგია ხშირ 

შემთხევაში მხოლოდ დასახელებულია და არგუმენტაციაც ძალიან ზოგადია, 

საიდანაც კარგად არ ჩანს აპლიკანტის ცოდნა. 

 ზოგადი მსჯელობა. ასევე, ხშირია პასუხები, რომლებშიც მოცემულია ზოგადი 

მსჯელობა გამოკითხვის მნიშვნელობაზე, შეფასებულია პედაგოგის ქმედება, 

მაგრამ არ არის მოცემული პრობლემის მოგვარების გზა.  

რეკომენდებული ლიტერატურა: 

 „ეფექტიანი სწავლება“  (გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2010, გვ. 56-74). 
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დავალება 27                                                              მაქსიმალური ქულა – 3 

რას ვაფასებთ. მოსწავლის ქცევის მართვა ეფექტიანი სწავლების  ერთ-ერთი 

განუყოფელი ნაწილია. ამ მიზნით სასკოლო პრაქტიკაში ჯერ კიდევ ხშირად 

მიმართავენ დასჯის მეთოდს. როგორც ცნობილია, სასჯელი ქცევის შეცვლის 

არაეფექტური მეთოდია. მან შეიძლება დროებით ჩაახშოს ქცევა, მაგრამ ვერ შეძლებს 

მის სრულად აღმოფხვრას. მასწავლებელი უნდა იცნობდეს და იყენებდეს ქცევის 

კონტროლის ალტერნატიულ მეთოდებს. მასწავლებლის ქმედებები მიმართული უნდა 

იყოს სასურველი ქცევის განმტკიცებაზე და არა არასასურველი ქცევის დასჯაზე. 

მოცემული დავალება აფასებს, რამდენად კარგად აცნობიერებს აპლიკანტი, თუ რა 

უარყოფით შედეგებს იწვევს დასჯა და როგორია ქცევის კონტროლის ალტერნატიული 

მეთოდები.  

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 3-ქულიანია. აპლიკანტმა დავალების პირობის 

შესაბამისად: (1) ადეკვატურად არის ახსნილი, რატომ ითვლება, რომ დასჯა ძალიან 

იშვიათად ან თითქმის არ უნდა გამოიყენებოდეს; (2) აღწერილია დასჯის 

ალტერნატიული მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ქცევასთან 

დაკავშირებული პრობლემების დასაძლევად. 3 ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ 

აპლიკანტის მიერ დავალების პირობა სწორადაა გააზრებული და ორივე მითითებაზე 

სრულად არის გაცემული პასუხი. ამასთან, მსჯელობა შეიცავს დასაბუთების 

კომპონენტს თუნდაც ერთ ან ორივე მითითებაზე (თუ აპლიკანტი საკუთარ 

მსჯელობას/მოსაზრებას ასაბუთებს  დასჯის არაეფექტურობის ან მისი 

ალტერნატიული მეთოდის ახსნის დროს).   (დავალების შეფასების სქემა იხ. დანართი 

#3, გვ.115). 

 

      თამარ ფორჩხიძე 

       ხშირად მესმის, რომ ზოგიერთი მშობელი კატეგორიულად 

ეწინააღმდეგება ბავშვის დასჯას სკოლაში. მე კი მასწავლებელს 

თავადვე ვთხოვ, მკაცრად მოექცეს ჩემს შვილს და როცა საჭიროა, 

დასაჯოს კიდეც - კარგად დატუქსოს...  ძალადობის და ცემის 

წინააღმდეგი მეც ვარ, მაგრამ ვფიქრობ, ზედმეტი  ლოიალობაც არ 

არის სასურველი. ჩემი მოსწავლეობის პერიოდში ბავშვებს 

მკაცრად სჯიდნენ, მაგრამ ამას თავისი დადებითი მხარეც ჰქონდა - 

უფრო დისციპლინირებულები ვიყავით და უკეთესადაც 

ვსწავლობდით.  

       ორ საკითხთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი აზრი: (1) 

რატომ ითვლება, რომ დასჯა ძალიან იშვიათად ან თითქმის არ  

უნდა გამოიყენებოდეს  და (2) დასჯის გარეშე როგორ უნდა 

აღმოვფხვრათ ბავშვის ქცევასთან  დაკავშირებული პრობლემები?!  
 მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • დღეს, 21:20-ზე 
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27-ე დავალების შეფასების პრინციპების უკეთ გასაგებად გთავაზობთ მასწავლებელთა 

საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ნიმუშებს. 

 

ნიმუში #1                                                                          პასუხი შეფასებულია 3 ქულით 

 

განმარტება. მსჯელობა პირობის ადეკვატურია და უპასუხებს დავალების ორივე 

მითითებას. აპლიკანტი პასუხის პირველ ნაწილში აღწერს, რა უარყოფითი შედეგები 

შეიძლება გამოიღოს დასჯამ.  მეორე მითითების პასუხად კი გვთავაზობს დასჯის  

ალტერნატივას და მართებულად ასაბუთებს მის ეფექტურობას. შეფასების სქემის 

მიხედვით პასუხი შეფასდა მაქსიმალური – 3 ქულით. 

 

 

ნიმუში #2                                                                            პასუხი შეფასებულია 2 ქულით 

 

განმარტება. მოცემულ ნიმუშში აპლიკანტი სრულყოფილად გადმოსცემს, თუ რატომ 

არის დასჯა არაეფექტური სტრატეგია და რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება ჰქონდეს 

მას, მაგრამ ის ძალიან ბუნდოვნად აღწერს ალტერნატიულ  სტრატეგიას, შესაბამისად, 

დასაბუთებაც ზედაპირული და სქემატურია (დროთა განმავლობაში აუცილებლად 
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ექნება შედეგი). ამრიგად, შეფასების სქემის მიხედვით, იმის გამო, რომ ერთ 

მითითებაზე პასუხი სრულყოფილია, მაგრამ მეორეზე სქემატური, პასუხი შეფასდა 2 

ქულით. 

 

ნიმუში #3                                                                         პასუხი შეფასებულია 1 ქულით 

 

განმარტება. მოცემულ პასუხში აპლიკანტი ძალიან ზოგადად მსჯელობს, თუ როგორ 

უნდა რეაგირებდეს პედაგოგი მოსწავლის  ქცევაზე. იგი ასახელებს ორ ადეკვატურ 

სტრატეგიას, რომელთა გამოყენებაც შეიძლება დასჯის ნაცვლად (იგნორირება და 

ჟესტიკულაცია), უფრო ვრცლად აღწერს არაადეკვატურ სტატეგიას, რომელიც ასევე 

დასჯის მაგალითია, დავალების პირობის მიხედვით კი აპლიკანტს ეს არ მოეთხოვება. 

აშკარად ჩანს დირექტიული მართვისადმი პედაგოგის პოზიტიური განწყობა, რაც 

სწავლის თანამედროვე  თეორიების მიხედვით გაუმართლებელია. ამრიგად, შეფასების 

სქემის მიხედვით, პასუხი  შეფასდა 1 ქულით. 

 

ნიმუში #4                                                                              პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 
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განმარტება. პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს დავალების პირობა სწორად არა აქვს 

გააზრებული. დავალება არ მოითხოვს აპლიკანტისაგან დასჯის სახეების ჩამოთვლას 

და მაგალითების მოტანას. როგორც აღვნიშნეთ პასუხი ფოკუსირებული უნდა იყოს 

ქცევის კონტროლზე დასჯის გარეშე, ისეთი მეთოდებით, როგორებიცაა განმტკიცება, 

წახალისება, იგნორირება და ა.შ. პასუხის მეორე ნაწილშიც აპლიკანტი რეკომენდაციის 

სახით ისევ დასჯის სხვადასხვა სახეს გვთავაზობს. იმის გამო, რომ ნაშრომი არ 

პასუხობს დავალების არც ერთ მოთხოვნას, შეფასების სქემის მიხედვით, ის შეფასდა 0 

ქულით. 

 

დავალება #27-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები 

 დავალების პირობის პერიფრაზი. აპლიკანტები ვრცლად მსჯელობენ იმის 

შესახებ, რომ დასჯა არაეფექტური სტრატეგიაა, რომ იგი არ უნდა 

გამოიყენებოდეს სწავლების პროცესში და ა.შ. ამის შესახებ დავალებაში უკვე 

აღნიშნულია, ამიტომ პასუხს ვერაფერს მატებს.  

 პირობის არასრულყოფილი გააზრება. აპლიკანტები პასუხის დიდ ნაწილს 

უთმობენ დასჯის სახეების განხილვას, მოჰყავთ  მაგალითები, საიდანაც ხშირად 

ჩანს, რომ პოზიტიური და ნეგატიური დასჯა არასწორად აქვთ გაგებული.  ისინი 

გვთავაზობენ დასჯის უფრო „მსუბუქ“ ფორმებს (ბიბლიოთეკაში გაშვება, 

საკლასო ოთახის დალაგება). ასეთი მსჯელობა ყველა აღწერილ  შემთხვევაში 

არაადეკვატურია, რადგან კითხვა ეხება არა დასჯის სახეებს, არამედ მის 

ალტერნატიულ სტრატეგიებს. 

 სტრატეგიის აღწერის ნაცვლად მხოლოდ მისი დასახელება. საკმაოდ 

გავრცელებულია პასუხები, რომლებშიც მხოლოდ დასახელებულია ქცევის 

კონტროლის სტრატეგიები. ამის გამო ძნელია განისაზღვროს, რამდენად 

სწორად აქვს გააზრებული აპლიკანტს ტერმინის არსი (მაგ., „გამოვიყენებ 

ნეგატიურ განმტკიცებას, იგნორირებას“ და ა.შ.). 

 

რეკომენდებული ლიტერატურა: 

„ეფექტიანი სწავლება“ (გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2010,  გვ. 283-297 );  

„განვითარებისა და სწავლის თეორიები“ (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრი, 2008, გვ. 88).  
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დავალება 28                                                              მაქსიმალური ქულა – 3 

რას ვაფასებთ. ჯანსაღი ღირებულებების ფორმირებასა თუ ცხოვრების წესის 

არჩევაში მოსწავლეებს მნიშვნელოვან დახმარებას უნდა უწევდეს სკოლა ოჯახთან 

ერთად. პროფესიული სტანდარტიც მასწავლებლისგან მოითხოვს მოსწავლეთათვის 

უსაფრთხო გარემოს შექმნაში ხელშეწყობას. ეს დავალება ამოწმებს, რამდენად 

კარგად იცნობენ მასწავლებლები მოსწავლეთათვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

ხელშემწყობ სტრატეგიებს, იციან თუ არა მათ, რომ მოსწავლეებისთვის 

ყოველდღიური კვების, დასვენების თუ ვარჯიშის რეჟიმზე მიჩვევა არის ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის მიჩვევის მყარი საფუძველი  და, თუ იციან, როგორ იყენებენ ისინი 

ამ ცოდნას საკუთარ პრაქტიკაში.  

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 3-ქულიანია. აპლიკანტმა, დავალების პირობის 

შესაბამისად: (1) უნდა აღწეროს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დამკვიდრების ხელშემწყობი ერთი კონკრეტული სტრატეგია და (2) უნდა 

დაასაბუთოს საკუთარი პასუხი - განმარტოს, რატომ, როგორ შეუწყობს ხელს  მის 

მიერ დასახელებული სტრატეგია მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

ჩამოყალიბებას. შესაბამისად, მაქსიმალური 3 ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ 

აპლიკანტის მიერ დავალების პირობა სწორად არის გააზრებული და ორივე 

მითითებაზე სრულად არის პასუხი გაცემული: აღწერილია ჯანსაღი ცხოვრების 

წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ერთი კონკრეტული სტრატეგია და პასუხი 

დასაბუთებულია (დავალების დეტალური შეფასების სქემა იხ. დანართი  #3, 

გვ.118). 

 

 

ლაშა მესხი   

       ჯანმრთელობა მოზარდის ჰარმონიული განვითარებისა 

და შრომისუნარიანობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ჯანსაღი ცხოვრების წესი 

ადამიანის ღირებულებად რომ იქცეს, ამაზე ოჯახი და 

სკოლა ერთობლივად უნდა ზრუნავდეს. მეთერთმეტე 

კლასს ვასწავლი და მყავს მოსწავლეები, რომლებმაც უკვე 

დაიწყეს თამბაქოს მოწევა. დარწმუნებული ვარ, ასეთი 

პრობლემების წინაშე თქვენც მდგარხართ. 

       რა უნდა გავაკეთოთ პედაგოგებმა, როგორ მივაღწიოთ 

იმას, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა სრულიად შეგნებულად 

მისდიონ ჯანსაღი ცხოვრების წესს?! 

 მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • დღეს, 20:40-ზე 
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28-ე დავალების შეფასების პრინციპის უკეთ გასაგებად გთავაზობთ მასწავლებელთა 

საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ზოგიერთ ნიმუშს. 

 

ნიმუში  #1                                                                    პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. 

 

განმარტება. აპლიკანტი ადეკვატურად  ასახელებს და კარგად აღწერს მოსწავლეებში 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბების ხელშემწყობ კონკრეტულ სტრატეგიას 

(პროექტის მომზადება თამბაქოს, ნარკოტიკის, ალკოჰოლის მოხმარების უარყოფით 

შედეგებზე), საიდანაც ნათლად ჩანს, რომ მას კარგად ესმის, რა აქტივობებით არის 

შესაძლებელი მოსწავლეთა მაქსიმალური ჩართულობის მიღწევა. ამასთან, ის 

დამაჯერებლად მსჯელობს მის მიერ არჩეული სტრატეგიის  ეფექტურობაზე. 

წარმოდგენილი ნიმუში ამომწურავად პასუხობს დავალების მითითებებს, 

მსჯელობა ლოგიკური და დამაჯერებელია. შესაბამისად, ნაშრომი შეფასებულია 3 

ქულით. 

ნიმუში  #2                                                                    პასუხი შეფასებულია 2 ქულით. 

 

განმარტება. აპლიკანტი ასახელებს სტრატეგიას (საუბარი მოსწავლეებთან), 

რომელიც გარკვეულ საკითხებთან მიმართებით შესაძლოა ეფექტიანი გამოდგეს, 



40  

თუმცა დავალების პირობაში დასმული პრობლემის გადასაჭრელად საკმარისი ვერ 

იქნება. პასუხის მეორე ნაწილში აპლიკანტი სხვა სტრატეგიებსაც (პროექტი, 

სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა) ასახელებს, მაგრამ ის არ განმარტავს, როგორ 

დაგეგმავდა მათ. ზედაპირულია ასევე  აპლიკანტის მიერ არჩეული სტრატეგიების 

ეფექტურობის დასაბუთებაც, არ არის განმარტებული, რატომ მიაჩნია, რომ 

დასახელებული სტრატეგია გამოიღებს სასურველ შედეგს. შეფასების სქემის 

თანახმად, ნაშრომი იმსახურებს 2 ქულას, ვინაიდან პასუხი მოიცავს ორივე 

კომპონენტს, თუმცა, ორივე მითითებაზე პასუხი ზედაპირული, სქემატურია. 

 

 

ნიმუში  #3                                                           პასუხი შეფასებულია 1 ქულით. 

 

განმარტება. აპლიკანტი ზოგადად მსჯელობს თამბაქოს მავნებლობის შესახებ,  

მხოლოდ ასახელებს რამდენიმე სტრატეგიას და მიიჩნევს, რომ თამბაქოს 

მოხმარების უარყოფით შედეგებზე მასწავლებლისა და ექიმის საუბრებით 

მოსწავლეები გათავისუფლდებიან მავნე ჩვევისაგან. აპლიკანტის მიერ 

ჩამოთვლილია რამდენიმე, თუმცა, მსგავსი პრობლემის გადასაჭრელად ნაკლებად 

ეფექტური სტრატეგიები და არც ერთი დასაბუთებული არ არის. შეფასების სქემის 

თანახმად, ნაშრომი ფასდება 1 ქულით.  

 

ნიმუში  #6                                                          პასუხი შეფასებულია 0 ქულით. 

 

განმარტება. წარმოდგენილი ნიმუში შეფასდა 0 ქულით, ვინაიდან  აპლიკანტი 

ასახელებს მხოლოდ ერთ სტრატეგიას. სტრატეგია ადეკვატურია, 

მოსწავლეებისათვის ჯანსაღ და არაჯანსაღ ცხოვრებას შორის სხვაობის 
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თვალსაჩინოდ ჩვენება გარკვეულ წარმოდგენებს შეუქმნის მათ და ღირებულების 

ჩამოყალიბებაში დაეხმარება, თუმცა აპლიკანტის პასუხში ეს აზრი გავრცობილი არ 

არის, მხოლოდ დასახელებულია. არც რაიმე სხვა სტრატეგია არ არის 

დასახელებული, შეფასების სქემის მიხედვით კი 1 ქულა მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

იწერება, თუ აპლიკანტი დაასახელებს ორ ან ორზე მეტ სტრატეგიას.  

 

დავალება #28-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები 

 ზოგადი მსჯელობა. ხშირად აპლიკანტები მსჯელობდნენ მოზარდის 

ორგანიზმზე თამბაქოს, ალკოჰოლის და ნარკოტიკის მავნე ზემოქმედების 

შესახებ; აგრეთვე რაოდენ მნიშვნელოვანია ადრეულ ასაკში ბავშვისთვის 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიჩვევა, მაგრამ არ აღწერდნენ იმ ღონისძიებებს, 

რომლებიც ამ მიზნის მიღწევაში დაგვეხმარება.  

 

რეკომენდებული ლიტერატურა: 

გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელშეწყობით GHPP-ისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციის „საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონის“ მიერ მასწავლებლებისა და 

მოსწავლეებისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოები და სხვა სასწავლო მასალა.  
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დავალება 40                                                              მაქსიმალური ქულა – 3 

 

 

- გააანალიზეთ მოსწავლის პრობლემა ვიგოტსკის თეორიაზე დაყრდნობით. 

- აღწერეთ აქტივობა, რომელიც, ვიგოტსკის თეორიის თანახმად, უნდა 

გამოიყენოს მასწავლებელმა იმისათვის, რომ დაეხმაროს მოსწავლეს 

პრობლემის დაძლევაში. დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.     

რას ვაფასებთ. მოცემული დავალება აფასებს იმას, თუ რამდენად კარგად 

იცნობს პედაგოგი ლევ ვიგოტსკის სოციო-კულტურულ თეორიას და შეუძლია ამ 

ცოდნის გამოყენება საკუთარ პრაქტიკაში. ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით, ბავშვის 

განვითარება კონკრეტულ სოციალურ-კულტურულ გარემოში ხდება. ბავშვის 

ფსიქიკური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია სხვებთან ურთიერთობა და მათი 

დახმარება. სკოლაში, სადაც ბავშვის კოგნიტური განვითარება მიმდინარეობს, 

წამყვან როლს ასრულებს ბავშვის კომპეტენტურ ადამიანებთან ურთიერთობა. 

სწავლის პროცესის ეფექტიანობას სწორედ სხვათა დახმარება განსაზღვრავს.   

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 3-ქულიანია. აპლიკანტმა დავალების 

პირობის შესაბამისად: (1) ვიგოტსკის თეორიაზე დაყრდნობით უნდა გაანალიზოს 

დავალებაში აღწერილი სიტუაცია; (2) უნდა დაასახელოს ამავე თეორიის 

შესაბამისი აქტივობა, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს სირთულის დაძლევაში და 

იმსჯელოს დასახელებული აქტივობის მართებულობაზე. 3 ქულა იწერება იმ 

შემთხვევაში, თუ აპლიკანტის მიერ დავალების პირობა სწორად არის 

გააზრებული, ორივე მითითებაზე სრულად არის გაცემული პასუხი და ჩანს 

ვიგოტსკის თეორიის ცოდნა (დავალების შეფასების სქემა იხ. დანართი 3, გვ.120).  

*დავალება ფასდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული სიტუაცია 

განხილულია ვიგოტსკის თეორიაზე დაყრდნობით. 

მე-40 დავალების პრინციპების უკეთ გასაგებად გთავაზობთ მასწავლებელთა 

საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ნიმუშებს. 

 

მოსწავლე ავადმყოფობის შემდეგ პირველად წავიდა სკოლაში. 

პირველივე გაკვეთილზე მასწავლებელმა კლასში დამოუკიდებელი სამუშაო 

ჩაატარა. მოსწავლემ სამუშაოს შესრულება კლასთან ერთად დაიწყო, მაგრამ 

მალევე შეწყვიტა. მასწავლებელი მიხვდა, რომ იგი გაცდენების გამო 

თანაკლასელებს ჩამორჩა და სამუშაოს თავს ვეღარ ართმევს. 
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ნიმუში #1                                                         პასუხი შეფასებულია 3 ქულით 

 

 

ნიმუში #2                                                                  პასუხი შეფასებულია 3 ქულით 

 

განმარტება.  წარმოდგენილ ორივე ნიმუშში  აპლიკანტები კარგად აანალიზებენ 

მოცემულ სიტუაციას ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით. პასუხებში ნათლად ჩანს, რომ 

აპლიკანტებს  ესმით, რატომ ვერ დაძლია მოსწავლემ დავალება. მსჯელობაში 

კარგად არის აღწერილი მოცემული პრობლემის მიზეზი, რომელიც  მოსწავლისა და 

თანაკლასელების განვითარების ზონების (უახლოესი და აქტუალური) აცდენაში 

გამოიხატება. გარდა ამისა, ორივე ნიმუშში დასახელებულია ადეკვატური 

სტრატეგიები (ხარაჩოს მეთოდი, დავალებების თანდათანობით გართულება), 

რომელიც მოცემულ სიტუაციაში უნდა გამოიყენოს პედაგოგმა. დასკვნის სახით 

შეიძლება ითქვას, რომ მოცემული ნიმუშები (N1, 2) დავალების პირობის 

ადეკვატური და ამომწურავია. აპლიკანტი უპასუხებს დავალების ორივე 
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მითითებას და, ამასთან, ავლენს ვიგოტსკის თეორიის ცოდნას. ამიტომ პასუხი 

შეფასდა მაქსიმალური – 3 ქულით.   

ნიმუში #3                                                                  პასუხი შეფასებულია 2 ქულით 

 

განმარტება. წარმოდგენილ ნიმუშში აპლიკანტი, ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით, 

სწორად ასახელებს სტრატეგიას, რომელიც დაეხმარება დავალებაში აღწერილი 

პრობლემის მოგვარებაში. იგი მიუთითებს, რომ მასწავლებელმა უნდა გამოიყენოს 

ხარაჩოს მეთოდი - მისცეს დავალება, რომელსაც თავს გაართმევს და შემდეგ 

გაართულოს. საჭიროების შემთხვევაში მისცეს მითითებები. თუმცა, მოცემულ 

მსჯელობაში არ არის გაანალიზებული წინარე სიტუაცია, არ არის პასუხი პირველ 

მითითებაზე. მოცემული ნიმუში მიუთითებს, რომ აპლიკანტს ესმის ვიგოტსკის 

თეორია და ახერხებს პრაქტიკაში მის გამოყენებას, მაგრამ პასუხი არ არის სრული. 

შეფასების სქემის მიხედვით, პასუხი შეფასდა 2 ქულით.   

 

ნიმუში #4                                                                  პასუხი შეფასებულია 1 ქულით 

 

განმარტება. მოცემულ ნიმუშში აპლიკანტი ვერ აანალიზებს დავალებაში აღწერილ 

სიტუაციას ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით, შესაბამისად, არ არის პასუხი პირველ 

მითითებაზე. ხოლო რაც შეეხება მეორე მითითებას, სწორად ასახელებს სტრატეგიას, 
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მაგრამ არ არის კარგად აღწერილი. აპლიკანტის პასუხი საკმაოდ სქემატურია, 

ტერმინები არ არის სწორად დასახელებული (მაგალითად, განვითარების 

მიახლოებითი ზონა). შეიძლება ითქვას, რომ მსჯელობაში არ ჩანს ვიგოტსკის 

თეორიის სრულყოფილი ცოდნა. შესაბამისად, პასუხები შეფასებულია 1 ქულით. 

 

ნიმუში #5                                                                  პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 

 

ნიმუში #6                                                                  პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 

 

განმარტება. მოცემული ნიმუშები არ უპასუხებს დავალების მითითებებს, პირობის 

არაადეკვატურია. სიტუაცია არ არის ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით 

გაანალიზებული. აპლიკანტები ცდილობენ, საკუთარ გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით იმსჯელონ მოცემულ პრობლემაზე, თუმცა, ამასთან, ეს მსჯელობები 

არ არის ლოგიკური და თანმიმდევრული. ასახელებნ სტრატეგიებს, რომლებიც 

მოცემული პრობლემისთვის ნაკლებად ადეკვატურია. პასუხებიდან ჩანს, რომ 

აპლიკატს კარგად არა აქვს გააზრებული დავალების პირობა და აღწერილი 

პრობლემა. წარმოდგენილი ნიმუშებიდან ძნელია იმსჯელო, იცის თუ არა 

აპლიკანტმა ვიგოტსკის თეორია. პასუხი შეფასდა 0 ქულით. 
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დავალება #40-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები: არასრული 

პასუხები.  

 არასრული პასუხები. პასუხი არის  დავალების მხოლოდ ერთ მითითებაზე - 

გაანალიზებულია დავალებაში აღწერილი სიტუაცია ვიგოტსკის თეორიის 

მიხედვით და აპლიკანტი არ უპასუხებს მეორე მითითებას, ან უპასუხებს 

მხოლოდ მეორე მითითებას - ასახელებს ერთ ადეკვატურ სტრატეგიას და 

აღწერს მას.  

 სქემატური პასუხები. აპლიკანტი ღრმად ვერ აანალიზებს და  კარგად ვერ ხსნის 

სიტუაციას ვიგოტსკის თეორიაზე დაყრდნობით. იყენებს ვიგოტსკისეულ 

ტერმინებს, თუმცა რჩება შთაბეჭდილება, რომ მას კარგად არ ესმის მათი 

მნიშვნელობა. ხშირ შემთხვევაში, ასეთ პასუხებს არ ახლავს არგუმენტი, რაც 

კიდევ ერთხელ მეტყველებს აპლიკანტის ზედაპირულ ცოდნაზე.  

 საკუთარ გამოცდილებაზე აგებული პასუხები. ძალიან ხშირად გვხვდება 

პასუხები, რომლებშიც დავალების პრობლემა გააზრებულია, მსჯელობა 

ლოგიკური და თანმიმდევრულია, მაგრამ არ ეყრდნობა ვიგოტსკის თეორიას. 

შესაბამისად, არ ჩანს, იცნობს თუ არა აპლიკანტი ამ თეორიას.   

 

რეკომენდებული ლიტერატურა: 

„განვითარებისა და სწავლის თეორიები“ (მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ცენტრი, 2008, გვ. 55-63).  

„როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის“ 

(გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2008, გვ. 116-118).  

„ლევ ვიგოტსკის კოგნიტური განვითარების სოციო-კულტურული თეორია“ 

(მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, 2012). 
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ღიადაბოლოებიანი დავალებების შესრულებისას ხშირად დაშვებული  შეცდომები 

 შინაარსიის რელევანტურობა. ღიაბდაბოლოებიანი დავალების შეფასების ერთ-

ერთი მთავარი კრიტერიუმია შინაარსიის რელევანტურობა – იმისათვის, რომ 

ყველა სხვა კრიტერიუმით დავალება შეფასდეს, იგი, პირველ რიგში, უნდა  

შეესაბამებოდეს დავალებაში მოცემულ საკითხს და პასუხობდეს თანდართულ 

შეკითხვას/მითითებებს. აპლიკანტთა ნაწილი ყურადღებას არ აქცევდა 

თანდართულ შეკითხვას/მითითებებს. შედეგად ვიღებდით შეუსაბამო, 

არარელევანტურ პასუხს.  

 ზოგადი მსჯელობა დავალების პირობაში მოცემული საკითხის შესახებ. 

აპლიკანტების მიერ დაშვებული ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი შეცდომა არის ის, 

რომ დასმულ შეკითხვაზე კონკრეტული პასუხის ნაცვლად, აპლიკანტები 

საკითხის შესახებ ზოგადად მსჯელობენ _ საუბრობენ თემის 

მნიშვნელოვნებაზე, მის როლზე მასწავლებლის პროფესიაში და ა.შ. ხშირად 

პრობლემის დაძლევის  კონკრეტული გზების აღწერის ნაცვლად აპლიკანტები 

შემოიფარგლებიან ზოგადი ფრაზებით. ამგვარ ფრაზებში არ ჩანს პედაგოგის 

კომპეტენცია და უნარები. ზოგადი პასუხი არ გვაძლევს ინფორმაციას იმის 

შესახებ, რამდენად შეუძლია  აპლიკანტს დავალებაში წამოჭრილი 

პრობლემების გადაჭრა. 

 დავალების მითითების უგულებელყოფა. ღიადაბოლოებიან დავალებათა 

უმეტესობა აპლიკანტისაგან რამდენიმე კომპონენტიან პასუხს მოითხოვს, 

შესაბამისად, მაქსიმალური ქულის მისაღებად მნიშვნელოვანია, რომ 

აპლიკანტი ამომწურავად პასუხობდეს პირობაში მითითებულ ყველა 

კომპონენტს. პასუხები, რომლებშიც დავალების პირობის მხოლოდ ნაწილია 

შესრულებული, არ მიიჩნევა სრულად და ერთ-ერთ კომპონენტზე სწორი და 

სრული პასუხის შემთხვევაშიც კი, არ ფასდება მაქსიმალური ქულით. უფრო 

ხშირად, აპლიკანტები ასახელებენ პრობლემის გადაჭრის გზას, მაგრამ 

იშვიათად გვხვდება დასაბუთებული, არგუმენტირებული პასუხები.  

 დავალებაში აღწერილი სიტუაციის პერიფრაზირება. აპლიკანტის ნაშრომებში 

ხშირად მოცემულია დავალების პირობაში წარმოდგენილი ინფორმაციის 

ციტირება ან პერიფრაზი. პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული 

სტრატეგიის აღწერის ნაცვლად, აპლიკანტები ყოველგვარი კომენტირებისა და 

ინტერპრეტაციის გარეშე აღწერენ სიტუაციას. ამგვარი პასუხები ითვლება 

არაადეკვატურად და შეფასების სქემის თანახმად, ყოველთვის 0 ქულით 

ფასდება.  

 დავალების პირობის გააზრების პრობლემა. ზოგიერთი აპლიკანტი არ 

უკვირდება დავალების პირობას (მაგალითად, დავალების პირობაში საუბარია 

გაკვეთილის შეჯამებაზე, ხოლო აპლიკანტი მსჯელობს შემაჯამებელი 

შეფასების შესახებ), ერთმანეთში ურევს ცნებებს, შესაბამისად, პასუხი 

არარელევანტურია და ფასდება 0 ქულით. 
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ამგვარი პრობლემების თავიდან ასარიდებლად, გთავაზობთ მასწავლებელთა 

ნამუშევრებში არსებული ხარვეზებისა და ტიპური შეცდომების გათვალისწინებით 

შემუშავებულ რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია 

ყველა ტიპის ღიადაბოლოებიან დავალებაზე მუშაობის დროს; გაითვალისწინეთ, 

რომ დავალება სწორდება იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს შემდეგ 

მოთხოვნებს: (1) შეესაბამება მოცემულ საკითხს _ დავალების პირობა სწორადაა 

გააზრებული, (2) არ წარმოადგენს დავალების პირობის პერიფრაზს. 

რეკომენდაციები  

 ყურადღებით წაიკითხეთ დავალება, საკითხზე პასუხის გაცემისას 

გაითვალისწინეთ დავალების პირობაში მოცემული ინფორმაცია და თქვენი 

მსჯელობა ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით წარმართეთ.   

 დავალების პირობის შემდეგ ყურადღებით წაიკითხეთ, რას მოითხოვენ 

თქვენგან; დავალებათა უმეტესობას თან ერთვის მითითებები, რომლებიც 

დაგეხმარებათ იმის განსაზღვრაში, რა მიმართულებით უნდა წარიმართოს 

მსჯელობა და რა კომპონენტებს უნდა მოიცავდეს პასუხი.  

 ყურადღება მიაქციეთ, რამდენ მითითებაზე ითხოვს პასუხს თქვენგან 

დავალება. პასუხი მაქსიმალური ქულით ფასდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ აპლიკანტი უპასუხებს ყველა კითხვას/მითითებას, რომელთაც მოითხოვს 

დავალება. გახსოვდეთ, თუ გთხოვენ, აღწეროთ პრობლემის გადაჭრის ორი 

გზა, შეფასდება თქვენ მიერ ადეკვატურად დაწერილი ორი პასუხი. მესამე ან 

მეტი ვარიანტის შემოთავაზების შემთხვევაში დამატებითი ქულები არ 

იწერება. 

 შეეცადეთ, თავი აარიდოთ მოცემული საკითხის შესახებ ზოგად მსჯელობებსა 

და შეფასებებს. თქვენი პასუხი უნდა იყოს ლაკონიური. ქულა იწერება 

კონკრეტულ პასუხებში.  

 სასურველია, თქვენი ნაწერი არ გასცდეს პასუხისათვის განკუთვნილ არეს.  

ტესტის ბუკლეტში შეგიძლიათ დაწეროთ პასუხის გეგმა ან სრულყოფილი 

პასუხი. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ სწორდება არა ტესტის ბუკლეტი, არამედ 

პასუხების ფურცელი. ყურადღება მიაქციეთ, რა მოცულობის არეა 

გამოყოფილი პასუხების ფურცელზე კონკრეტული დავალებისათვის. 

გაითვალისწინეთ, არ გასწორდება ტექსტის ის ნაწილი, რომელიც 

პასუხისათვის სპეციალურად გამოყოფილ არეს გასცდება. 

 პასუხების ფურცელზე პასუხი ჩაწერეთ დავალების შესაბამისი ნომრის 

გასწვრივ, შეცდომა შეგიძლიათ გამოასწოროთ პასუხების ფურცელზე 

დავალების ნომრის გადასწორებით.  შეცდომით სხვა ადგილზე ჩაწერილი 

პასუხი  გასწორდება მხოლოდ იმ უკიდურეს შემთხვევაში, თუ ნომერი 

გადასწორებულია. 
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დავალებები პასუხით „ჭეშმარიტია-მცდარია“ 

ტესტური დავალებები პასუხით „ჭეშმარიტია-მცდარია“ გამოყენებულია იმის 

შესამოწმებლად, თუ რამდენად იცნობს აპლიკანტი პედაგოგის პროფესიულ 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ დოკუმენტებს. ამ ტიპის 

დავალებაში აღწერილია გარკვეული სიტუაცია (დსავალების პირობა), შემდეგ კი 

მოცემულია რამდენიმე დებულება. აპლიკანტი ყურადღებით უნდა გაეცნოს 

სიტუაციას და მოქმედ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით იმსჯელოს თანდართული 

დებულებების ჭეშმარიტება-მცდარობაზე. 

იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი მოცემულ დებულებას მცდარად მიიჩნევს, მას 

მოეთხოვება, ჩაწეროს იგი სწორი ფორმით, განმარტოს მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად, როგორ უნდა იყოს ფორმულირებული ეს დავალება (გაასწოროს 

შეცდომა). 

იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი დებულებას ჭეშმარიტად მიიჩნევს, მას 

მოეთხოვება მხოლოდ შესაბამისი პასუხის მონიშვნა დასაბუთების ან კომენტარის 

გარეშე. 

შეფასების კრიტერიუმები. პროფესიული უნარების ტესტში გამოყენებული 

„ჭეშმარიტია-მცდარია“ ტიპის ორივე დავალება ( 41-45 და 46-50) 5-ქულიანია. 

დავალების პირობაში აღწერილია სიტუაცია (შემთხვევა) სასკოლო ცხოვრებიდან, 

რომელსაც მოჰყვება ხუთი დებულება. აპლიკანტს მოეთხოვება მოქმედ 

კანონმდებლობაზე დაყრდნობით შეაფასოს თითოეული დებულების ჭეშმარიტობა-

მცდარობა. ყოველ სწორ პასუხში იწერება 1 ქულა. იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი 

რომელიმე დებულებას მცდარად მიიჩნევს, მას მოეთხოვება ჩაწეროს იგი სწორი 

ფორმით, ანუ განმარტოს, როგორ უნდა იყოს ფორმულირებული ეს დებულება 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. „მცდარია“ პასუხი ფასდება ერთი ქულით 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაბამისი უჯრის მონიშვნასთან ერთად 

აპლიკანტი აკეთებს სწორ კომენტარს.  

 

საგამოცდო ნამუშევრების ანალიზმა აჩვენა, რომ აპლიკანტებს მიმდინარე 

წელსაც შეექმნათ სირთულეები დავალების იმ ნაწილის შესრულებისას, რომელიც 

მცდარად მოცემული დებულების კორექტულად ჩაწერას მოითხოვდა. ამიტომაც, 

თქვენს ყურადღებას ამჯერადაც მათზე გავამახვილებთ. 
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დავალებები  41-50 

ყურადღებით გაეცანით წარმოდგენილ სიტუაციებს და მოქმედ კანონმდებლობაზე 

დაყრდნობით იმსჯელეთ თანდართული დებულებების ჭეშმარიტების შესახებ. 

- თუ მიიჩნევთ, რომ დებულება ჭეშმარიტია, საკმარისია, მონიშნოთ შესაბამისი 

უჯრა. ასეთ შემთხვევაში რაიმე კომენტარის გაკეთება არ მოგეთხოვებათ.   

- თუ მიიჩნევთ, რომ დებულება მცდარია, მონიშნეთ შესაბამისი უჯრა და 

საგანგებოდ გამოყოფილ არეში თქვენ მიერ მცდარად შეფასებული დებულება 

ჩაწერეთ სწორად  _  მოქმედი  კანონის შესაბამისად. 

 

დავალებები  41- 45 შემდეგ პირობას ეყრდნობა: 

გიორგი მე-12 კლასშია. იგი ხშირად ჩხუბობს სკოლაში თუ სკოლის გარეთ. მას, 

სკოლის შინაგანაწესით გათვალისწინებული წესის თანახმად, უკვე აქვს მიღებული 

მკაცრი გაფრთხილება; მიუხედავად ამისა, სპორტის გაკვეთილზე, რომელიც სკოლის 

ტერიტორიის გარეთ, რაგბის მოედანზე ტარდება ხოლმე,  მან კვლავ იჩხუბა. 

აღნიშნული ინციდენტის გამო დისციპლინურმა კომიტეტმა მოსწავლისათვის 

ყოველგვარი განმარტების გარეშე, ფარული კენჭისყრის საფუძველზე, მისი სკოლიდან 

გარიცხვის გადაწყვეტილება მიიღო. გიორგიმ  პროტესტი გამოთქვა ამ 

გადაწყვეტილების გამო,  ვინაიდან  დარწმუნებული იყო, რომ სკოლას არ ჰქონდა 

დამამთავრებელ კლასში მისი გარიცხვის უფლება. მშობლები შიშობდნენ, რომ 

გარიცხულ მოსწავლეს სხვა სკოლა არ მიიღებდა. ამიტომ მოსწავლემ კატეგორიულად 

მოითხოვა საბჭოს ხელმეორედ მოწვევა და მშობელთან ერთად სხდომაზე  დასწრება.  

41. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, მოცემულ 

სიტუაციაში დაუშვებელია სკოლის მიერ მოსწავლის დისციპლინური დევნა 

სკოლის ტერიტორიის გარეთ ჩადენილი ქმედებისათვის.  

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  
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42. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, მხოლოდ 

დისციპლინურ კომიტეტს აქვს უფლება, მიიღოს მოსწავლის სკოლიდან გარიცხვის 

გადაწყვეტილება. 

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  

   

 

43. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, მოცემულ 

სიტუაციაში მოსწავლის პროტესტი მისი სკოლიდან გარიცხვის თაობაზე 

სამართლიანია. 

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  

   

 

 

44. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სკოლიდან 

გარიცხულ მოსწავლეს, რომელიც დამამთავრებელ კლასშია, უფლება აქვს, სხვა 

სკოლაში განაგრძოს სწავლა. 

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  

   

 

 

45. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, მოსწავლეს 

უფლება აქვს, მასთან დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტისას, მშობელთან ან 

კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად დაესწროს დისციპლინური კომიტეტის 

სხდომას.  

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  
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რას ვაფასებთ. ამ დავალებით ფასდება ის, თუ რამდენად კარგად იცნობს აპლიკანტი 

პედაგოგის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ 

დოკუმენტებს, კერძოდ, „ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონს“ 

(მუხლები: 6, 9 და 19).  აპლიკანტს არ მოეთხოვება მოქმედი კანონმდებლობის 

ზედმიწევნით (მუხლობრივად/პუნქტობრივად) ციტირება. დავალების მიზანია 

განსაზღვროს, იცის თუ არა აპლიკანტმა პროფესიის მარეგულირებელი 

სამართლებრივი ნორმების ძირითადი, საკვანძო პრინციპები. (დავალების 

დეტალური შეფასების სქემა იხ. დანართი  #3, გვ.123). 

ამ დავალების სპეციფიკისა და შეფასების პრინციპის უკეთ გასაგებად განვიხილოთ 

რამდენიმე პასუხის ნიმუში. 

ნიმუში  #1                                                                    პასუხი შეფასებულია 5 ქულით. 

 

 

განმარტება. აპლიკანტი სწორად და ამომწურავად უპასუხებს დავალების ხუთივე 

დებულებას. „ჭეშმარიტია“ პასუხები სწორად არის მონიშნული. ამასთან, ასევე 

სწორად მონიშნული „მცდარია“ დებულებებისთვის წარმოდგენილია ადეკვატური 

და ამომწურავი მსჯელობები. პასუხი შეფასდა მაქსიმალური 5 ქულით. როგორც 41-

ე, ასევე 43-ე დებულების შემთხვევაში აპლიკანტს ზოგადი განათლების შესახებ 

საქართველოს კანონიდან სრულად არ მოჰყავს შესაბამისი პუნქტები, მაგრამ 

მსჯელობაში აპლიკანტის სიტყვებით ზუსტად არის გადმოცემული მათი ძირითადი 

არსი, ამიტომ პასუხები სწორად ჩაითვალა და შეფასდა თითო ქულით. როგორც 

აღვნიშნეთ, მოქმედი კანონმდებლობის სწორედ ამგვარი, ძირითადი პრინციპების 

დონეზე ცოდნა, სრულიად საკმარისია „ჭეშმარიტია-მცდარია“ დავალებებში 

მაქსიმალური შეფასების მისაღებად. 
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ნიმუში  #2                                                                    პასუხი შეფასებულია 4 ქულით. 

 

 

 

ნიმუში  #3                                                                    პასუხი შეფასებულია 4 ქულით. 

 

 

განმარტება. მე-2 და მე-3 ნიმუშებში აპლიკანტებს სწორად აქვთ მონიშნული 

„ჭეშმარიტია“ პასუხები. ორივე ნიმუშში ასევე სწორადაა მონიშნული „მცდარია“ 

პასუხები და ადეკვატური კომენტარებია მითითებული 41-ე დებულებისათვის. რაც 

შეეხება 43-ე დებულებას, ორივე ნიმუშის ავტორებს მითითებული აქვთ არასწორი 

განმარტება: მე-2 ნიმუშის ავტორი მიიჩნევს, რომ თუ მოსწავლეს უკვე მიღებული 

აქვს მკაცრი გაფრთხილება, დისციპლინური კომიტეტი უფლებამოსილია იგი 

სკოლიდან გარიცხოს, რაც კანონს არ შეესაბამება, ხოლო მე-3 ნიმუშის ავტორი 

უბრალოდ მიუთითებს, რომ მოსწავლის პროტესტი არ არის სამართლიანი, თუმცა 

არ განმარტავს რატომ.  შესაბამისად, ორივე ნიმუში შეფასებულია 4-4 ქულით.  
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ნიმუში  #4                                                                    პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. 

 

ნიმუში  #5                                                                    პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. 

 

ნიმუში  #6                                                                   პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. 

 

განმარტება. ზემოთ წარმოდგენილ ნიმუშებში (ნიმუში 4 და 5) აპლიკანტებს  სწორად 

აქვთ მონიშნული „ჭეშმარიტია“ პასუხები. მე-4 ნიმუშში ასევე სწორადაა მონიშნული 

„მცდარია“ პასუხები, თუმცა არ არის მითითებული არც ერთი კომენტარი. მე-5 

ნიმუშში „მცდარიას“ ნაცვლად 41-ე და 43-ე დებულებებზე მონიშნულია 

„ჭეშმარიტია“ პასუხები. რაც შეეხება მე-6 ნიმუშს, აქ სწორად მონიშნულია 41-ე, 42-ე, 

43-ე და 44-ე დებულებები, თუმცა „მცდარ“-თაგან კომენტარი სწორად 
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მითითებულია მხოლოდ 41-ე დებულებაზე. შესაბამისად, სამივე ნაშრომი 

შეფასებულია 3-3 ქულით. 

ნიმუში  #7                                                                   პასუხი შეფასებულია 1 ქულით. 

 

განმარტება. წარმოდგენილ ნიმუშში სწორად მონიშნულია მხოლოდ 45-ე დებულება, 

შესაბამისად, პასუხი შეფასებულია 1 ქულით. 

 

ნიმუში  #8                                                                   პასუხი შეფასებულია 0 ქულით. 

 

განმარტება. წარმოდგენილ ნიმუშში არც ერთი დებულება არ არის სწორად 

მონიშნული. შესაბამისად, პასუხი შეფასებულია 0 ქულით. 

დავალება #41-45-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები: 

 მოცემული დებულების შებრუნება. აპლიკანტებს ხშირად პოზიტიური 

ფორმით ფორმულირებული დებულებები მხოლოდ უარყოფით ფორმაში 

გადაჰყავათ.  არ მიიჩნევა სწორად პასუხები, რომლებშიც კომენტარის სახით 

არ არის მითითებული კორექტული (კანონის შესატყვისი) ფორმით 

ჩამოყალიბებული დებულება. 

რეკომენდაცია. 
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მასწავლებლებს ვურჩევთ, გაეცნონ პედაგოგის პროფესიულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ სამართლებრივ დოკუმენტებს, კერძოდ, „ზოგადი განათლების 

შესახებ საქართველოს კანონს“ (მუხლები: 6, 9 და 19).  

დავალებები  46- 50 შემდეგ პირობას ეყრდნობა  

ნინო ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში VII კლასს ქართულ ენასა და ლიტერატურას 

ასწავლის. იგი ცდილობს, სასწავლო პროცესი უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო 

გახადოს მოსწავლეებისათვის. ამიტომ სწავლების დროს დამატებით იყენებს 

არაგრიფირებულ სახელმძღვანელოებსა და სხვა სასწავლო მასალას; ხშირად სთხოვს 

მშობლებს შეიძინონ სხვადასხვა სახის წიგნები და სამუშაო რვეულები. მოსწავლეებს 

მოსწონთ ასეთი გაკვეთილები, ყველა აქტივობაში ხალისით ერთვებიან, თუმცა ნინო 

ხშირად ვერ ასწრებს მათ გაძახებას და ქულებით შეფასებას. როდესაც ნინომ წლიური 

ქულის გამოთვლა დაიწყო, იგი უკმაყოფილო დარჩა იმით, რომ მოსწავლეებს აკლდათ 

შეფასება ზოგიერთი კომპონენტის მიხედვით და გადაწყვიტა, გამოცდა დაენიშნა. მან 

მოსწავლეები გააფრთხილა, რომ წლიურ შეფასებას გამოცდის შედეგის მიხედვით 

განსაზღვრავდა და სემესტრის დასრულებამდე ერთი კვირით ადრე გამოუცხადა 

წლიური გამოცდის ჩატარების თარიღი. ნინომ გამოცდა სემესტრის ბოლო 

გაკვეთილზე ჩაატარა და მისი შედეგების საფუძველზე დაწერა საგნის წლიური ქულა.  

 

46. ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, მასწავლებელს უფლება აქვს, 

სწავლების პროცესში დამატებით გამოიყენოს არაგრიფირებული 

სახელმძღვანელოები/სხვა სასწავლო მასალა. 

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  

   

 

   47. ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, მასწავლებელს არ აქვს უფლება, 

მოსთხოვოს მშობლებს სწავლების პროცესის მრავალფეროვნებისათვის საჭირო 

არაგრიფირებული სახელმძღვანელოების შეძენა.                                   

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  

   

 

 

 

 



57  

48. მოცემული სიტუაციიდან გამომდინარე, ეროვნული სასწავლო გეგმის 

თანახმად, მასწავლებელს არ ჰქონდა წლიური გამოცდის ჩატარების უფლება. 

 

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  

   

 

 

49. ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, დასაშვებია საგნის წლიური ქულის 

განსაზღვრა მხოლოდ სასწავლო წლის დამამთავრებელი გამოცდის ნიშნით. 

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  

   

 

 

50. ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, დასაშვებია, წლიური გამოცდა 

დაინიშნოს სასწავლო სემესტრის ბოლო კვირას. 

                       ჭეშმარიტია                                      მცდარია  

   

 

 

რას ვაფასებთ. ამ დავალებით ფასდება ის, თუ რამდენად კარგად იცნობს აპლიკანტი 

პედაგოგის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ 

დოკუმენტებს, კერძოდ, „ეროვნულ სასწავლო გეგმას“ (მუხლები: 10, 20 და 23). 

აპლიკანტს არ მოეთხოვება მოქმედი კანონმდებლობის ზედმიწევნით 

(მუხლობრივად/პუნქტობრივად) ციტირება. დავალების მიზანია განსაზღვროს, იცის 

თუ არა აპლიკანტმა პროფესიის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების 

ძირითადი, საკვანძო პრინციპები. (დავალების დეტალური შეფასების სქემა იხ. 

დანართი  #3, გვ.125). 

 

ამ დავალების სპეციფიკისა და შეფასების პრინციპის უკეთ გასაგებად განვიხილოთ 

რამდენიმე პასუხის ნიმუში. 
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ნიმუში  #1                                                            პასუხი შეფასებულია 5 ქულით. 

 

განმარტება. წარმოდგენილი ნიმუში შეფასებულია 5 ქულით, ვინაიდან აპლიკანტს 

სწორად აქვს მონიშნული „ჭეშმარიტია“ პასუხები (46, 47, და 48), აგრეთვე სწორადაა 

მონიშნული „მცდარია“ პასუხები (49 და 50), რომელთაც დართული აქვთ ეროვნული 

სასწავლო გეგმის შესაბამისად ადეკვატური კომენტარები. 

 

 

ნიმუში  #2                                                                    პასუხი შეფასებულია 4 ქულით. 

 

განმარტება. მოცემულ ნიმუშში აპლიკანტი სწორად პასუხობს 4 შეკითხვას (46, 47, 48 

და 49), ხოლო 50-ე მან არასწორად მონიშნა. შესაბამისად, ნაშრომი შეფასებულია 4 

ქულით. 
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ნიმუში  #3                                                                     პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. 

 

 

ნიმუში  #4                                                                   პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. 

 

განმარტება. ზემოთ წარმოდგენილია ნიმუშები (#3 და #4), რომლებიც 

შეფასებულია 3 ქულით. ორივე ნიმუშში სწორადაა მონიშნული „ჭეშმარიტია“ 

პასუხები. რაც შეეხება „მცდარია“პასუხებს,  #3 ნიმუშში 50-ე დებულება სწორად არ 

არის მონიშნული, ხოლო 49-დებულებაზე სწორად არის მონიშნული - პასუხი 

„მცდარია“, მაგრამ კომენტარში დაშვებულია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

შეცდომა - როდესაც აპლიკანტი უბრალოდ სიტყვიერად ადასტურებს „მცდარი“ 

პასუხის მონიშვნის ფაქტს და არ წერს დებულებას მართებული ფორმით - იგი 

მიუთითებს, რომ დაუშვებელია საგნის წლიური ქულის განსაზღვრა მხოლოდ 

გამოცდის ნიშნით, მაგრამ არ წერს როგორ გამოითვლება საგნის წლიური ქულა 

ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად. შესაბამისად 49-ე და 50-ე დებულებებზე 

პასუხში აპლიკანტი იმსახურებს 0 ქულას. რაც შეეხება #4 ნიმუშს, აქ აპლიკანტმა 

სწორად არ მონიშნა 49-ე დებულება. 50-ე დებულებაზე კი მიუთითა არასწორი 

კომენტარი - ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, წლიური გამოცდის თარიღი 

განისაზღვრება სასწავლო წლის დასაწყისში, აპლიკანტს კი მიაჩნია, რომ გამოცდა 

უნდა დაინიშნოს სასწავლო წლის ბოლოს. 
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ნიმუში  #5                                                         პასუხი შეფასებულია 2 ქულით. 

 

განმარტება. წარმოდგენილ ნიმუშში აპლიკანტმა მოიპოვა 2 ქულა, ვინაიდან მან 

სწორად მონიშნა მხოლოდ 47-ე და 48-ე დებულებები. 49-ე დებულებაზე პასუხში 

აქაც დაშვებულია ის გავრცელებული შეცდომა, რომელზეც ზევით უკვე მოგახსენეთ. 

 

 

 

ნიმუში  #6                                                              პასუხი შეფასებულია 1 ქულით. 

 

განმარტება. ზემოთ წარმოდგენილი ნიმუში აპლიკანტს სწორად მონიშნული აქვს 

მხოლოდ 46-ე დებულებაზე პასუხი, შესაბამისად, ის იმსახურებს მხოლოდ 1 ქულას. 
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ნიმუში  #7                                                                   პასუხი შეფასებულია 0 ქულით. 

 

 

განმარტება.  წარმოდგენილი ნიმუშის ავტორი ხუთივე დებულებას „მცდარად“ 

მიიჩნევს და არც ერთ დებულებას არ წერს მართებული ფორმით. 50-ე დებულებაზე 

მითითებულ კომენტარში ის უშვებს ტიპურ შეცდომას, როდესაც კითხვა გაგებულია 

არასწორად. დავალების პირობიდან გამომდინარე, კითხვა ეხებოდა იმას, თუ როდის 

და ვის მიერ ხდება გამოცდის თარიღის განსაზღვრა და არა იმას, როდის არის 

დასაშვები გამოცდის ჩატარება.  

 

დავალება #46-50-ის შესრულებისას დაშვებული ტიპური შეცდომები: 

 კითხვის არასწორი გაგება.  აპლიკანტთა გარკვეული რაოდენობა 50-ე 

დებულებას არასწორად იგებდა და კომენტარში მსჯელობდა არა გამოცდის 

თარიღის განსაზღვრის, არამედ გამოცდის თარიღის დანიშვნის თაობაზე. 

(როგორც ეს #4  ნიმუშშია ნაჩვენები). 
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რეკომენდაციები დავალება „ჭეშმარიტია-მცდარიას“  შესრულებისათვის.  

 ყოველ კონკრეტულ დებულებაზე პასუხის გაცემის დროს მოცემული პასუხის 

ორი ვარიანტიდან მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი („ჭეშმარიტია“ ან  

„მცდარია“); 

 მცდარად ფორმულირებული პასუხის კორექტული ფორმით ჩაწერის  დროს 

სრულიად საკმარისია, აპლიკანტმა გამოავლინოს, რომ  მისთვის გასაგებია 

კანონის შესაბამისი ნორმის არსი. აპლიკანტს არ მოეთხოვება კანონის 

შესაბამისი მუხლების ან კონკრეტული პუნქტების მითითება. 

 გაითვალისწინეთ, თუ დებულების რომელიმე ნაწილი მცდარია, მაშინ 

მთლიანი დებულებაც მცდარია, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ნაწილი 

ჭეშმარიტია. 

 თავი აარიდეთ მოცემული დებულების შებრუნებას. პოზიტიური ფორმით 

ფორმულირებული დებულების (მაგალითად, დირექტორს უფლება აქვს...)  

მხოლოდ უარყოფით ფორმაში გადაყვანა (დირექტორს უფლება არა აქვს...) არ 

მიიჩნევა სწორ პასუხად. სავალდებულოა განიმარტოს, რისი უფლება აქვს ან 

არა აქვს პირს მოქმედ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით. 
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რეკომენდებული ლიტერატურა: 

 განვითარებისა და სწავლის თეორიები. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 

(2008).  

 სწავლება და შეფასება. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი (2008).  

 სასწავლო და პროფესიული გარემო. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი (2008).  

 ეფექტური სწავლება სკოლაში. მარზანო, რ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 

(2009). 

 ეფექტიანი სწავლება. თეორია და პრაქტიკა. გამოცდების ეროვნული ცენტრი (2010).  

 პროფესიონალი მასწავლებლის 9 მახასიათებელი. თერნბული, ჯ. მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ცენტრი (2009). 

 ინტერკულტურული განათლება. ტაბატაძე, შ., & ნაცვლიშვილი, ნ. მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ცენტრი (2008). 

 მასწავლებლის ეთიკის სახელმძღვანელო. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 

(2009). 

 რა განაპირობებს სკოლის ეფექტურობას. მარზანო, რ. ჯ., ნორფორდი, ჯ.ს., & დ’არქანჯელო, მ. 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი (2009). 

 კლასის მართვა. მარზანო, რ.ჯ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი (2009). 

 ეროვნული და საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები მასწავლებლებისათვის  მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ცენტრი (2010). 

 კითხვის ეფექტური მეთოდები. გზამკვლევი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრი (2010).  

 როგორ ვასწავლოთ მოსწავლეებს აზროვნება, ს. ჯანაშია, ეტ. ალ.,  ეროვნული სასწავლო 

გეგმებისა და შეფასების ცენტრი (2007). 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა, ს. ჯანაშია, ეტ. ალ. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 

შეფასების ცენტრი, (2008).  

 ვისწავლოთ ერთად, ინკლუზიური განათლება, თ. პაჭკორია (რედ.) ეროვნული სასწავლო 

გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, (2008).  

 განმარტებითი ლექსიკონი განათლების სპეციალისტებისთვის, ს. ჯანაშია, ეტ. ალ. ეროვნული 

სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, (2007). 

 როგორ მოვემზადოთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის - პროფესიული უნარები. 

გამოცდების ეროვნული ცენტრი, (2008-2013 წწ). 
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დანართი 1 

 

საგამოცდო პროგრამა 
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პროფესიული უნარები 

საგამოცდო პროგრამის პროექტი 

I. განვითარებისა და სწავლის თეორიები  

 

მოსწავლის ასაკობრივი განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ფაქტორები, რომლებიც 

გავლენას ახდენს მოსწავლის განვითარებაზე და მოსწავლის სწავლის ხელშესაწყობად მათი 

გამოყენების ხერხები. 

 

სწავლის ძირითადი თეორიები, ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს სწავლაზე და 

მოსწავლის სწავლისა და განვითარების ხელშესაწყობად მათი გამოყენების ხერხები. 

 

განვითარებისა და სწავლის თეორიები 

 

კონსტრუქტივიზმი (ჟ. პიაჟე, ლ. ვიგოტსკი, ა. ბანდურა, 

დ.პერკინსი, ბ. ბლუმი,  ჯ. ბრუნერი, ჯ. დიუი...) 

ძირითადი პოსტულატები 

ბიჰევიორიზმი (ბერას ფ.სკინერი) ძირითადი პოსტულატები 

კოგნიტური განვითარების თეორია (ჟან პიაჟე) ძირითადი პოსტულატები 

სოციალური დასწავლის თეორა (ალბერტ ბანდურა) ძირითადი პოსტულატები 

სოციო-კულტურული თეორია (ლევ ვიგოტსკი) ძირითადი პოსტულატები 

მორალური განვითარების თეორია (ლორენს კოლბერგი) ძირითადი პოსტულატები 

ჰუმანისტური თეორია (კარლ როჯერსი, აბრაჰამ მასლოუ) ძირითადი პოსტულატები 

მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია (ჰოვარდ გარდნერი) ძირითადი პოსტულატები 

განწყობის თეორია (დიმიტრი უზნაძე)  ძირითადი პოსტულატები 

მონტესორის სკოლა (მარია მონტესორი) ძირითადი პოსტულატები 

 

 

 

II. სწავლება და შეფასება   

 

1. სასწავლო პროცესი, სასწავლო გარემო 

1.1.  ეფექტიანი სასწავლო გარემოს შექმნა თითოეული მოსწავლის 
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ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით. 

- ინდივიდუალური მიდგომები და სასწავლო გეგმები.  

- მულტიკულტურული და მულტილინგვური მიდგომები. 

1.2. სწავლების კონკრეტულ მეთოდსა და ორგანიზების ფორმასთან 

დაკავშირებული ქცევის წესების შემუშავება და გამოყენება. 

- მოსწავლეთა ქცევის მართვა ჯგუფებში, წყვილებში, დისკუსიის დროს.  

- მოსწავლეებისთვის საკუთარი ქცევის შეფასების, თვითმართვის უნარის 

ჩამოყალიბება. 

1.3. თითოეული მოსწავლის პიროვნული და სოციალური განვითარების 

ხელშეწყობა: 

- ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბება. 

- ემოციური განვითარების ხელშეწყობა. 

- კონფლიქტის პრევენცია, კონფლიქტის კონსტრუქციული მოგვარება. 

- მოსწავლეთა შორის პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბება. 

- დამოუკიდებელი აზრის თავისუფლად გამოხატვა. 

- ჯანსაღი ცხოვრების წესის სწავლება - აუცილებელი ღირებულებების და 

უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. 

1.4.  მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიები 

- შინაგანი და გარეგანი მოტივაცია. 

- მოსწავლის ასაკობრივი და პიროვნული თავისებურებების 

გათვალისწინებით მოტივაციის სტრატეგიის შერჩევა.  

- მოსწავლეებთან კარგი პიროვნული ურთიერთობების ჩამოყალიბება 

მოსწავლის სწავლის ხელშესაწყობად. 

1.5. ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობა და პრინციპები. 

- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების 

სწავლისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა:  

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები.  

- განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები. 

1.6.  კომუნიკაციის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება სასკოლო 

საზოგადოებასთან (მშობლები, კოლეგები და ა.შ.) ეფექტიანი 
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თანამშრომლობისათვის  

- ვერბალური კომუნიკაცია. 

- არავერბალური კომუნიკაცია. 

- აქტიური მოსმენა. 

2. სასწავლო პროცესის დაგეგმვა  

 

2.1. სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასწავლო 

მიზნების შესაბამისად. 

2.2. გაკვეთილის დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასწავლო მიზნების 

შესაბამისად. 

გაკვეთილის დაგეგმვის მნიშვნელოვანი ასპექტები: 

- სასწავლო მიზნები. 

- მოსწავლეთა შესაძლებლობები. 

- სასწავლო აქტივობები. 

- დროის განაწილება. 

- სასწავლო რესურსები და ა.შ. 

 

2.3.  ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა და გამოყენება. 

 

2.4. მოსწავლეთა ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით 

კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვა. 

3. სწავლება 

 

3.1 სასწავლო ფიზიკური გარემოს მოწყობა ეფექტიანი სწავლებისათვის მიზნის 

მისაღწევად: 

- სასწავლო რესურსების, ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო მიზნების 

ადეკვატურად  

კლასის მართვის სტილი: 

- დემოკრატიული. 

- ავტორიტარული. 

- ქაოსური.  
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დამოუკიდებელი, კონკურენტული და თანამშრომლობითი სწავლება. 

სწავლების მეთოდები: პირდაპირი და არაპირდაპირი, ინდუქციური და 

დედუქციური, სოკრატული და სხვ. 

3.2. საკლასო ორგანიზაციის მოდელები: 

- საერთო საკლასო მუშაობა. 

- ინდივიდუალური მუშაობა. 

- ჯგუფური მუშაობა. 

 

3.3. სწავლების სტრატეგიების ეფექტური დაგეგმვა, გამოყენება და შეფასება:  

- როლური თამაშები/სიმულაციები. 

- დისკუსია. 

- პრეზენტაცია. 

- პროექტები. 

- გრაფიკული ორგანიზატორები და ა.შ. 

3.4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან მუშაობა 

ინდივიდუალური სასაწვლო გეგმის მიხედვით. 

3.5. სკოლაში არსებული სასწავლო რესურსების გამოყენება, საჭირო რესურსების 

მოძიება. 

4. სასწავლო პროცესის შეფასება 

 

4.1. შეფასების მიზნები 

შეფასების ტიპები: 

-     განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

-     მიმდინარე და შემაჯამებელი შეფასება. 

შეფასების მეთოდები: 

- ტესტირება. 

- პორტფოლიო. 

- მასწავლებლის დაკვირვება და კომენტარი.  

- მოსწავლის თვითშეფასება და თანატოლთა შეფასება. 

შეფასების სქემების შექმნა და გამოყენება:  

შეფასების ძირითადი პრინციპები:  
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- ობიექტურიბა. 

- სანდოობა.  

- ვალიდობა.  

- გამჭვირვალობა. 

 

4.2. შეფასების შედეგების გამოყენება მოსწავლეთა სწავლის ხელშესაწყობად, 

მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმების შედგენის დროს, მასწავლებლის 

პროფესიული განვითარებისათვის და ა.შ. 

 

4.3. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლის 

პროგრესის შეფასება ინდივიდუალური მიზნებისა და ეროვნული სასწავლო 

გეგმის გათვალისწინებით. 

III. პროფესიული გარემო  

 

1. კოლეგებთან ურთიერთობა 

 

1.1 მოსწავლეთა სწავლის ხელშეწყობის მიზნით კოლეგებთან თანამშრომლობა. 

- ინტეგრირებული სწავლება. 

- ჯგუფური დაგეგმვა. 

1.2 ახალბედა პედაგოგისთვის გამოცდილების გაზიარება. 

 

1.3 საზოგადოებასთან ურთიერთობა: 

- სასწავლო რესურსების მოძიება. 

2. თვითშეფასება და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა 

 

2.1. პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა 

2.2. მოსწავლეთა შეფასების შედეგების გამოყენება თვითშეფასების მიზნით: 

- საკუთარი პრაქტიკის კვლევა. 

- კოლეგების გამოცდილების გაზიარება. 
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დანართი 2 

 

პროფესიული უნარების საგამოცდო 

ტესტი 
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profesiuli unarebis testi sami nawilisagan Sedgeba: swavleba da 

Sefaseba, ganviTarebisa da swavlis Teoriebi, profesiuli garemo.  

testSi oTxi tipis davalebaa: 

(1) arCeviTpasuxiani davaleba oTxi savaraudo pasuxiT, romelTagan sworia 

mxolod erTi. davalebis arsSi ukeT gasarkvevad yuradReba miaqcieT 

SekiTxvaSi xazgasmul, gamuqebul frazebs. 

(2) Sesabamisobis davaleba, romelic cxrilis saxiTaa mocemuli. cxrili ori 

svetisagan Sedgeba. erT svetSi mocemulia piroba, meoreSi _ savaraudo 

pasuxebi. svetebSi mocemuli informacia erTmaneTs unda SeusabamoT da 

pasuxi CaweroT TandarTul cxrilSi.  

(3) davalebebi pasuxiT `WeSmaritia-mcdaria~, romlebic Tqvengan mocemuli 

msjelobis WeSmaritebis an mcdarobis dadgenas moiTxovs. gaiTvaliswineT: 

Tu debuleba mcdaria da miuTiTebT pasuxs `mcdaria~, es debuleba 

aucileblad unda CaweroT swori (WeSmariti) formiT, winaaRmdeg 

SemTxvevaSi am konkretul davalebaSi qulas ver miiRebT.  

(4) Riadaboloebiani davalebebi, romlebic Tqvengan moiTxovs 

argumentirebul msjelobas mocemuli sakiTxis Sesaxeb. yuradRebiT 

waikiTxeT davalebis piroba da SekiTxva. gaiTvaliswineT, Tqveni pasuxi 

unda iyos konkretuli da SekiTxvis adekvaturi.  

TiToeuli Riadaboloebiani davalebis gaswvriv miTiTebulia maqsimaluri qula. 

yvela sxva tipis davaleba erTquliania. 

   
  

  
  

  
 

2014 
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samuSaod Tqven geZlevaT testur davalebaTa bukleti da pasuxebis furceli. 

testis bukletSi mocemulia davalebaTa pirobebi da datovebulia Tavisufali 

adgili Savi samuSaosaTvis, romelic Tqveni Sexedulebisamebr SegiZliaT 

gamoiyenoT. gaiTvaliswineT, namuSevris es nawili ar mowmdeba. Tqveni naSromi 

Sefasdeba mxolod pasuxebis furclis mixedviT.  

  

pasuxebis moniSvnis instruqcia 

arCeviTpasuxiani davalebebis SemTxvevaSi pasuxebis furcelze moZebneT 

davalebis Sesabamisi nomeri da Tqveni pasuxebi moniSneT ise, rogorc es 

warmodgenil nimuSzea naCvenebi pirveli  davalebisaTvis. Tu Tqven SecdomiT 

moniSnavT pasuxs, ufleba geZlevaT, gamoasworoT 

Secdoma. amisaTvis Tqven srulad unda 

gaaferadoT aRniSnuli ujra da amis Semdeg 

moniSnoT TqvenTvis sasurveli sxva ujra, 

rogorc es meore davalebisTvis aris naCvenebi. 

Tu Tqven datovebT danarCen ujrebs cariels, 

rogorc es mesame davalebisTvis aris naCvenebi, 

am SemTxvevaSi CaiTvleba, rom arc erTi pasuxi ar 

aris moniSnuli da davaleba 0 quliT Sefasdeba. 

   

Riadaboloebiani davalebis SemTxvevaSi pasuxebis furcelze davalebis 

Sesabamisi nomris gaswvriv specialurad gamoyofil adgilas CawereT Tqveni 

pasuxi; is ar unda gascdes davalebisaTvis gamoyofil ares.  

 

pasuxebis furceli aucileblad unda SeavsoT im kalmiT, romelic 

dagirigdaT. 

 

           

 1.  2.  3.  4.  5. 

a.          

          

b.          

          

g.          

          

d.          
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rogorc cnobilia, motivacia mniSvnelovnad icvleba moswavlis asakis 

matebisa Tu masze moqmedi garemo faqtorebis zegavleniT. kvlevebiT 

dadasturebulia, rom motivacia ufro mdgradia, Tu is eyrdnoba ufro metad 

Sinagan, vidre garegan motivebs. 

CamoTvlilTagan romeli faqtoris/faqtorebis zegavleniT aris 

SesaZlebeli swavlis Sinagani motivaciis  SenarCuneba? 

I. Sesasrulebeli samuSaosadmi interesi _ exeba Tu ara Sesasrulebeli davaleba 

moswavlis interesebis sferos. 

II. warmatebis miRwevis stimuli _ Tundac umniSvnelo progresis aRniSvna da 

moswavlis waxaliseba. 

III. codnis SeZenis mniSvneloba _ ramdenad Rirebulia moswavlisaTvis swavlis 

Sedegad miRebuli codna. 

a) mxolod I. 

b) mxolod I da III. 

g) mxolod II. 

d) mxolod II da III. 

  

 sagakveTilo drois optimalurad gamoyenebisaTvis mniSvnelovania, 

maswavlebelma gakveTilis dasawyisSive Seuqmnas klass samuSao ganwyoba. 

CamoTvlilTagan romeli aqtivobaa yvelaze efeqtiani imisaTvis, rom 

maswavlebelma moswavleebi gakveTilze droulad ganawyos samuSaod? 

a) maswavlebeli elodeba yvela moswavlis Semosvlas klasSi da Semdgom kiTxulobs 

sias. 

b) maswavlebeli miuTiTebs moswavleebs, mowesrigdnen da maSinve iwyebs axali 

masalis axsnas. 

g) maswavlebeli iTxovs yuradRebas da romelime moswavles iZaxebs dafasTan 

gakveTilis mosayolad.  

d) maswavlebeli sTxovs moswavleebs, daikavon adgilebi da CamoTvalon, ra 

gauWirdaT saSinao davalebis Sesrulebisas.  
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cnobilia, rom inkluziuri ganaTleba dadebiT Sedegebs iZleva rogorc 

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone, ise  klasis danarCeni 

moswavleebisaTvis. 

CamoTvlilTagan romeli msjeloba/msjelobebi asaxavs inkluziuri 

ganaTlebis dadebiT Sedegs specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone 

moswavlisaTvis? 

I.  garSemomyofTa TanagrZnobis Sedegad moswavle Tavs aRiqvams gamorCeul 

adamianad. 
II. moswavle swavlobs Tavisi asakisTvis socialurad Sesaferis qcevas realur 

saskolo situaciaSi. 

III. moswavles uCndeba SesaZlebloba, daikmayofilos mikuTvnebulobis 

moTxovnileba, umaRldeba TviTSefaseba. 

a) mxolod I. 

b) mxolod I da III. 

g) mxolod II. 

d) mxolod II da III. 

 

 

metakognicia gulisxmobs moswavlis mier:  

a) sakuTari Secdomebis danaxvasa da gaanalizebas. 

b) sakuTari akademiuri moswrebisa da miRebuli Sefasebebis kontrols.  

g) sakuTari pirovnuli Tvisebebis Secnobasa da gaanalizebas.  

d) sakuTari saazrovno procesebisa da swavlis Sesaxeb warmodgenis Seqmnas.  

 

literaturis maswavlebelma moswavleebs Seswavlili nawarmoebis 

mixedviT Temis  dawera daavala. qeTim davaleba didi pasuxismgeblobiT 

Seasrula da maRal qulas eloda. misTvis sruliad moulodneli aRmoCnda, rom 

Txzulebis moculobisa da citatebis simciris gamo qula daaklda.  

Sefasebis romeli principis ugulebelyofa Cans cxadad aRweril 

situaciaSi? 

a) sandooba. 

b) validoba. 

g) obieqturoba.  

d) gamWvirvaloba. 
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kvlevebiT dadasturebulia, rom arasakmarisad ganviTarebuli socialuri 

unarebi mozardebSi dabali akademiuri moswrebis mizezi SeiZleba gaxdes. 

maswavlebeli gansakuTrebul sifrTxiles unda iCendes im qmedebebis SerCevis 

dros, romelTa gamoyenebiTac gegmavs moswavleebisTvis socialuri unarebis 

ganviTarebas. 

CamoTvlilTagan maswavleblis romeli qmedebaa naklebad adekvaturi  

moswavlis socialuri unarebis ganviTarebis xelSesawyobad? 

a) maswavlebeli sityvierad ganumartavs moswavles, Tu ra ar unda gaakeTos man 

TanatolebTan urTierTobisas. 

b) moswavleebis gamokiTxvis safuZvelze maswavlebeli arkvevs klasSi moswavlis 

izolaciis mizezs da amis gaTvaliswinebiT  uwyobs xels bavSvebs Soris megobruli 

urTierTobebis Camoyalibebas.  

g) maswavlebeli akvirdeba moswavles misTvis Cveul garemoSi, iniSnavs mis qcevebs da 

uxsnis, rogor gamoasworos. 

d) maswavlebeli moswavleebs sTavazobs urTierTobis agebaze mimarTul imitirebul 

situaciebSi monawileobas, ris Semdegac isini isaubreben sakuTar emociebze, 

dakvirvebebze.   

daCqarebuli wesiT swavlebis meTodi erT-erTi gavrcelebuli praqtikaa 

gansakuTrebuli niWiT dajildoebuli moswavleebisaTvis Sesabamisi 

saganmanaTleblo pirobebis uzrunvelsayofad. 

CamoTvlilTagan romeli faqtoris/faqtorebis gaTvaliswinebaa 

aucilebeli saswavlo programis daCqarebuli wesiT swavlebis gadawyvetilebis 

miRebis dros? 

I. gansakuTrebuli niWiT dajildoebuli moswavlis socialur-emociuri 

mzadyofna. 

II. gansakuTrebuli niWiT dajildoebuli moswavlis asaki. 

III. gansakuTrebuli niWiT dajildoebuli moswavlis inteleqtualuri 

SesaZleblobebi. 

 

a) mxolod I.  

b) mxolod I  da III. 

g) mxolod II.   

d) mxolod  II da III. 
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dialogis sworad warmarTviT maswavlebeli xels uwyobs moswavleebs 

gaiumjobeson komunikaciuri unarebi, iswavlon kiTxvebis dasma, mosmena.   

maswavleblis mier moswavleebTan dialogis  warmarTvis dros 

gamoyenebuli romeli strategia  aris marTebuli? 

a) maswavlebeli arkvevs, ra udevs safuZvlad moswavlis zogjer araswor, magram 

gansxvavebul mosazrebas. 

b) miuxedavad moswavlis mcdari, gansxvavebuli mosazrebisa, maswavlebeli 

gulisyuriT usmens mas. 

g) maswavlebeli icavs sakuTar pozicias da exmareba moswavleebs mcdari 

mosazrebis SecvlaSi. 

d) situaciis Seswavlis mizniT, maswavlebeli moswavleebTan erTad aanalizebs 

warmodgenil faqtebs. 

 

saswavlo procesSi audio-vizualuri masalis gamoyenebis Sesaxeb 

gamoTqmuli romeli msjeloba/msjelobebia marTebuli? 

I. masalis erTdroulad _ rogorc vizualurad, iseve akustikurad _ miwodeba 

xels uwyobs informaciis xangrZlivad damaxsovrebas. 

II. audio-vizualuri masalis gamoyenebis dros moswavleTa yuradReba 

Sesaswavli sakiTxidan gadaerTveba garegan efeqtebze. 

III. audio-vizualuri masala amravalferovnebs saswavlo process da iwvevs 

moswavleTa dainteresebas.  

 

a) mxolod I. 

b) mxolod I da III. 

g) mxolod II.  

d) mxolod II da III. 
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CamoTvlilTagan pedagogis romeli SekiTxva Seesabameba sokratul 

meTods? 

a) `ras moimoqmedebda nawarmoebis gmiri sapirispiro situaciaSi?~ 

b) `sad iyo nawarmoebis gmiri ganviTarebuli movlenebis dros?~  

g) `rogor daaRwia Tavi nawarmoebis gmirma arsebul safrTxes?~ 

d) `rogor gaamarTla nawarmoebis gmirma Tavisi saqcieli?~ 

problemebi, romlebic xels uSlis saswavlo garemoSi bavSvis srulfasovan 

funqciobas, akademiuri Cvevebis aTvisebasa da misi SesaZleblobebis realizebas, 

mravalferovania da xSir SemTxvevaSi _ araTvalsaCino. mniSvnelovania, pedagogma, 

bavSvis fsiqikuri ganviTarebis Sefasebis fonze, droulad amoicnos moswavlis 

araTvalsaCino problemuri niSani da mis dasaZlevad gamoiyenos Sesatyvisi midgoma. 

CamoTvlilTagan romeli niSani miuTiTebs  moswavlis hiperaqtiurobaze? 

a) Tavs aridebs bavSvebTan urTierTobas. 

b) SfoTavs, bevrs moZraobs umizezod. 

g) xSirad itkiebs Tavs, male iRleba. 

d) metyvelebs swrafad da gaugebrad. 

Sinaganad motivirebuli moswavleebis Sesaxeb gamoTqmuli  msjelobebidan 

romelia marTebuli?  

a) Sinaganad motivirebuli moswavleebi ufro mtkivneulad ganicdian marcxs, vidre 

garegani motivaciis mqoneni. 

b) Sinaganad motivirebuli moswavleebis mizania Zalisa da energiis minimaluri 

danaxarjebiT maqsimaluri Sedegis miReba. 

g) Sinaganad motivirebuli moswavleebi ufro gambedavni da  Tavdajerebulni arian, 

vidre garegani motivaciis mqoneni. 

d) Sinaganad motivirebuli moswavleebi ufro metad cdiloben, zedmiwevniT 

Seasrulon moTxovnebi da gaamarTlon maswavleblis molodini. 
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nino gakveTilze celqobs,  esaubreba Tanaklaselebs da xels uSlis maT 

muSaobaSi.  maswavlebels  nino  dafasTan gayavs, aZlevs mas davalebas,  

Sefasebisas ki  mousvenari saqcielis gamo niSans  aklebs. 

Sefasebis principebis Tanaxmad, maswavleblis qmedeba: 

a) adekvaturia. moswavleTa yofaqceva mWidro kavSirSia akademiur moswrebasTan, 

Sesabamisad, is SefasebaSic unda aisaxebodes. 

b) ar aris adekvaturi. moswavlis qceva  ar unda gaxdes niSnis ganmsazRvreli, niSani 

mxolod mis akademiur miRwevebs unda asaxavdes. 

g) adekvaturia. Cveulebriv, niSnis dakleba moswavlis arasasurveli qcevis 

prevenciis efeqtiani saSualebaa.  

d) ar aris adekvaturi. celqoba ar Sedis disciplinis im uxeS darRvevaTa ricxvSi, 

romlis gamoc  moswavles Sefasebisas niSani unda daakldes.  

 

miznebis dasaxva exmareba moswavles saswavlo procesis dagegmvaSi. 

mniSvnelovania, maswavlebelma saswavlo miznebis Camoyalibebis dros 

garkveuli principebi daicvas. 

CamoTvlilTagan romeli principis/principebis gaTvaliswinebaa 

aucilebeli miznebis formulirebis dros? 

I. miznebi unda yalibdebodes kolegebTan TanamSromlobis safuZvelze _ sagnobrivi 

an raime sxva niSniT gaerTianebuli maswavlebelTa jgufi erToblivad unda 

gegmavdes saswavlo process. 

II. miznebi unda Camoyalibdes ara maswavleblis, aramed moswavlis perspeqtividan _ 

masSi unda iyos asaxuli moswavleebis codnaSi konkretuli pozitiuri 

cvlilebebis miRweva. 

III. Camoyalibebuli miznebi unda iyos gegmis aTvlis wertili _ saboloo miznis 

formulirebis Semdeg `ukusvliT~, nabij-nabij unda yalibdebodes am miznis 

miRwevis gegma/strategia. 

a) mxolod I. 

b) mxolod I da II. 

g) mxolod II da III. 

d) mxolod III.  
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cnobilia, rom sakuTari Tavisadmi pozitiuri damokidebuleba xels uwyobs 

moswavlis swavlis efeqtianobas.  

CamoTvlilTagan romeli rCeva unda gaiTvaliswinos maswavlebelma, raTa  

xeli Seuwyos moswavles sakuTari Tavisadmi dadebiTi damokidebulebis 

CamoyalibebaSi?  

a) moswavleebi daajgufos unarebis mixedviT da samuSaod misces erTi da igive 

davaleba. 

b) davalebis SerCevisas gaiTvaliswinos moswavleTa individualuri 

SesaZleblobebi.  

g) daawesos standarti, romelsac moswavleebi sakuTar miRwevebsa da Sedegebs 

Seadareben. 

d) moswavleebs misces SesaZlebloba, wyvilebSi Seafason erTmaneTi an klasSi 

erToblivad ganixilon Tanaklaselebis Sedegebi. 

CamoTvlilTagan yvelaze metad romeli davaleba/davalebebi gansazRvravs 

saswavlo procesis efeqtianobas? 

I. davaleba, romelic aris kargad nacnobi da safuZvlianad gaanalizebuli, raTa 

moswavle Tamamad da TavdajerebiT Seudges mis Sesrulebas. 

II. iseTi sirTulis davaleba, rom erTgvari gamowveva iyos moswavlisaTvis, magram 

garkveuli ZalisxmeviT damoukideblad SeZlos Tavis garTmeva. 

III. sakmarisad rTuli da erTi SexedviT dauZlevadi davaleba, rom moswavles 

dasWirdes ZalTa maqsimaluri mobilizeba. 

   

a) mxolod I.  

b) mxolod I  da III. 

g) mxolod II.   

d) mxolod  II da III. 
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qvemoT mocemulia mizani, romlis miRwevac surs maswavlebels da am miznis 

misaRwevad mis mier ganxorcielebuli konkretuli aqtivoba. dasaxuli miznidan 

gamomdinare, SeafaseT aRwerili aqtivobis adekvaturoba TandarTuli argumentaciis 

gaTvaliswinebiT. 

 

mizani: moswavleebisaTvis kritikuli azrovnebis ganviTareba. 

aqtivoba: biologiis maswavlebelma moswavleebs gaacno ori samecniero statia genuri 

inJineriis sferodan, romlebSic gamotanili iyo urTierTsawinaaRmdego daskvnebi 

imis Sesaxeb, Tu rogor moqmedebs genetikurad modificirebuli produqtebi adamianis 

janmrTelobaze. maswavlebelma daavala moswavleebs, gamoexataT sakuTari 

damokidebuleba statiebSi warmodgenili mosazrebebis mimarT da evaraudaT, rogori 

iqneboda am  samecniero miRwevis Sefaseba 50 wlis Semdeg, ekamaTaT da moeyvanaT 

Sesabamisi argumentebi. 

 

maswavleblis aqtivoba dasaxuli miznis: 

 

a) adekvaturia. gansxvavebuli mosazrebebis gacnoba exmareba moswavles imis 

gacnobierebaSi, rom codnas subieqturi xasiaTi SeiZleba hqondes. movlenis 

sxvadasxva WrilSi ganxilva ki xels uwyobs sapirispiro mosazrebebis 

gaanalizebas, maTdami sakuTari damokidebulebis Camoyalibebas. 

b) ar aris adekvaturi. kritikuli azrovneba viTardeba maSin, rodesac moswavle 

akvirdeba sakuTari azrovnebis process, damoukideblad muSaobs, da ara jgufur 

ganxilvaSi monawileobis dros. 

g) adekvaturia. maswavlebeli unda cdilobdes, moswavleebs miawodos TemasTan 

dakavSirebuli gansxvavebuli mosazrebebi, es sakmarisi pirobaa imisaTvis, rom 

moswavleebma iswavlon movlenaTa mravali kuTxiT gaanalizeba.  

d) ar aris adekvaturi. arsebobs obieqturi simarTle, romlis Sesaxeb codna zogjer 

mecnierebsac ar aqvT. amgvari movlenis Sesaxeb gansxvavebuli mosazrebebis 

gacnobisa da maTze msjelobis Sedegad moswavle acnobierebs mxolod imas, rom 

mecniereba uZluria, Caswvdes zogierTi movlenis arss. 
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ganasxvaveben masalis miwodebis ramdenime xerxs/midgomas, romelTa 

meSveobiTac SesaZlebelia, gakveTilis axsnis procesi ufro mkafio gaxdes. 

CamoTvlilTagan romelia masalis miwodebis induqciuri midgoma? 

a) maswavlebeli ganixilavs konkretul magaliTebs da Semdeg ganazogadebs maT. 

b) maswavlebeli Temas xsnis zogadad da amis Semdeg ki sakiTxs Semadgenel 

nawilebad yofs. 

g) maswavlebeli masalis nawilebs ise warmoadgens, rom moswavleebma SeZlon 

maTi erTmaneTTan Sedareba. 

d) maswavlebeli ganmartavs zogad cnebas da Semdeg ganixilavs konkretul 

sakiTxebs. 

 

moswavleebs Soris konfliqti skolisaTvis Cveuli movlenaa, amitom 

aucilebelia, maswavlebeli icnobdes misi konstruqciuli mogvarebis xerxebs. 

konfliqtis mogvareba ormxrivi procesia da misi gamwvavebis Tavidan 

asarideblad mniSvnelovania, mxareebma gaaanalizon rogorc sakuTari, iseve 

mowinaaRmdegis/oponentis miznebi da interesebi. 

CamoTvlilTagan romeli qmedeba  Seuwyobs xels konfliqtis 

konstruqciul mogvarebas? 

a) mowinaaRmdegis zogierTi dadebiTi qmedebis aRiareba. 

b) problemis obieqturi gansjiT konfliqtis ZiriTadi arsis wvdoma.  

g) mowinaaRmdegis interesebis gamarTleba da miReba. 

d) oponentebis mxridan poziciebis daaxloebisaTvis mzaobis gamomJRavneba. 
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cxrilis A svetSi warmodgenilia maswavleblis mier gamoyenebuli 

saswavlo aqtivobebi, xolo B svetSi _ swavlebis strategiebi. SeusabameT isini 

erTmaneTs. 

aqtivoba (A) strategia (B) 

 

I. istoriis maswavlebelma mouTxro moswavleebs  

XVIII saukuneSi informaciis gavrcelebis 

saSualebebze, Semdeg ki sTxova, gaeanalizebinaT 

maTi msgavseba informaciis gavrcelebis 

Tanamedrove saSualebebTan.  

a) proeqti 

 

b) gonebrivi ieriSi 

 

g) Sedareba 

 

d) analogia 

 

II. fizikis maswavlebelma xis fesvebidan misi 

kenwerosken wylis gavrcelebis magaliTze axsna 

kapilaruli movlenebi. 

 

III. biologiis maswavlebelma sporovani mcenareebi 

axsna. man moswavleebs daavala: daeTesaT 

ramdenime sporovani mcenare da dakvirvebodnen 

mis zrdas, gadaeRoT fotoebi da muSaobis Sedegebi  

(Teoriuli da foto masala) ganeTavsebinaT 

stendze. 

 

 CawereT: 

aqtivoba (A) I II III 

strategia (B)    
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maqsimaluri qula _ 4 

swavlis efeqtianobis asamaRleblad maswavleblebi xSirad iyeneben sxvadasxva 

tipis kognitur sqemebs. erT-erTi aseTi sqemaa venis diagrama (ix. naxazi), romlis 

gamoyenebac mravalferovansa da sainteresos xdis saswavlo process. 

 

 
 

- moiyvaneT swavlebis procesSi venis diagramis efeqtiani gamoyenebis konkretuli 

magaliTi.  

- daasaxeleT, moswavlis romeli unarebis ganviTarebas uwyobs xels venis 

diagramis gamoyeneba saswavlo procesSi. daasabuTeT Tqveni pasuxi. 

 

 CawereT:  
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                                                                                    maqsimaluri qula – 4 

maswavlebeli moswavleebTan erTad SeimuSavebs yovelkvireul gegmas, 

romelic ase gamoiyureba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moswavleebs evalebaT: `saswavlo dRiuris~ Sevseba, kviris bolos 

TandarTul kiTxvebze pasuxis gacema da maTi gacnoba mSoblebisaTvis. 

- aRwereT ori dadebiTi Sedegi, romelic SeiZleba mohyves maswavleblis amgvar 

midgomas. daasabuTeT Tqveni pasuxi. 

 CawereT:  
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saswavlo dRiuri 

dRe 
gakveTilis

Tema 
saxelmZRvanelo/ 

paragrafi 
davaleba/ 
savarjiSo 

davalebis Sesrulebaze 
daxarjuli dro 

orSabaTi     

samSabaTi     

...     
 

6. Sevasrule Tu ara yvela davaleba? ___ Tu _ ara, ratom? ____________ 

7. ra gavige kargad?  ________________________________________ 

8. ra gamiZnelda? _____________________________________________ 

9. ra ver gavige? ______________________________________________ 

10. romeli meTodiT ufro efeqturad vswavlob?_________________________ 
                                                            

                                                                                               mSoblis xelmowera: 
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maqsimaluri qula - 3                                                          

rogorc cnobilia, moswavleTa erT nawils moswons rTuli miznebis 

dasaxva da problemur amocanebTan SeWideba, meore nawili ki orientirebulia 

marcxis Tavidan aridebaze, ufrTxis Secdomis daSvebasa da warumateblobas, 

amitom SedarebiT advilad misaRwev miznebs isaxavs da mokrZalebuli SedegiTac 

kmayofilia. 

- aRwereT maswavleblis aqtivoba, romelic xels Seuwyobs moswavlis miRwevis 

motivaciis zrdas da misi SesaZleblobebis maqsimalurad gamovlenas. 

daasabuTeT Tqveni pasuxi. 

 

 CawereT:  
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internet sivrceSi erT-erTi socialuri qselis momxmarebelma pedagogebma 

ganaTlebis sferos siaxleebis gasacnobad Ria jgufi Seqmnes. jgufma popularoba 

moipova mSoblebsa da ufrosklasel moswavleebs Sorisac _ gaCnda SesaZlebloba, 

nebismierma dainteresebulma pirma ara mxolod miiRos saWiro informacia, 

aramed sxvebsac gauziaros sakuTari mosazrebebi da gamocdileba, CaerTos 

wamoWril problemebze gamarTul diskusiaSi. 

qvemoT warmodgenilia socialur qselSi ganTavsebuli ramdenime werili. 

yuradRebiT waikiTxeT TiToeuli maTgani da gaiazreT aRwerili problemis arsi.  

SeasruleT davaleba Semdegi miTiTebebis mixedviT: 

- aRwereT erTi konkretuli aqtivoba/strategia, romelic dagexmarebaT 

werilSi mocemuli problemis mogvarebaSi.  

- daasabuTeT Tqven mier aRwerili aqtivobis/strategiis marTebuloba _ 

ratom Seuwyobs is xels problemis mogvarebas. 

 

 

TiToeuli werili dasaTaurebulia. saTauri asaxavs werilSi 

warmodgenili problemis arss.     

 

 

TiToeuli davalebis maqsimaluri qula aris 3. 
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მანანა ლორია 

       კლასში 30 მოსწავლე მყავს, რომლებიც ერთმანეთისგან ძალიან 

განსხვავდებიან უნარებით, ინტერესებით, სწავლის სტილით... მინდა, 

სწავლის პროცესში გავითვალისწინო მათი ინდივიდუალური 

საჭიროებები და გაკვეთილი ამის მიხედვით ავაგო, მაგრამ ამას ხშირად 

ვერ ვახერხებ.  პრობლემები განსაკუთრებით მაშინ მექმნება, როცა  ახალ 

მასალაზე გადასასვლელად ვემზადები. კლასის ყველა მოსწავლე 

ამისთვის ერთნაირად მზად არ არის. ვიცი, რომ სუსტი 

მოსწავლეებისათვის ახალი მასალის მიწოდება ადრეა, მაგრამ არც ის 

მინდა, ძლიერი მოსწავლეები დაბრკოლდნენ.  

       მაინტერესებს, როგორ ახერხებთ სწავლების პროცესში მოსწავლეთა 

ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენას და მათ გათვალისწინებას? 
  მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • გუშინ, 17:37-ზე 

 

 

Nana Beridze 

       წელს მეშვიდე კლასი მომცეს სადამრიგებლოდ. კლასში ერთი 

გოგონაა, რომელიც ყველაფრის მიმართ ინდიფერენტულია, სწავლა არ 

აინტერესებს, გაკვეთილებს სისტემატურად აცდენს, და თუ ესწრება, 

ფიქრებშია გართული, სადღაც სხვაგანაა. როდესაც მის ძველ 

მასწავლებლებს ჩემი პრობლემა გავუზიარე, გაუკვირდათ, რადგან 

მოსწავლე ადრე ყოველთვის კარგად სწავლობდა. ვხვდები, რომ 

პრობლემა მოსწავლის გარდამავალი ასაკით არის გამოწვეული და 

ამიტომ რადიკალურ ზომებს არ მივმართავ. 

       იქნებ მირჩიოთ, რა გავაკეთო, როგორ დავაინტერესო მოსწავლე 

სწავლით? 
 მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • 14 მაისი, 17:19-ზე 
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Erekle Giorgadze 

      უკვე მომბეზრდა, რომ მასწავლებელი არ მაცდის კითხვაზე პასუხის 

გაცემას. საკმარისია, ოდნავ შევყოვნდე ან არასწორად ვუპასუხო, მეუბნება - 

დაჯექი, არ იცი! იქნებ, ვიცი?!... გადავწყვიტე, საერთოდ აღარ ავიწიო ხელი!  

      სხვა მასწავლებლებმა მაინც ურჩიეთ, როგორ უნდა გაკვეთილის 

გამოკითხვა, ყველა ბავშვი ერთნაირად ხომ ვერ უპასუხებს?!  
 მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • დღეს, 22:45-ზე 

 

      თამარ ფორჩხიძე 

       ხშირად მესმის, რომ ზოგიერთი მშობელი კატეგორიულად 

ეწინააღმდეგება ბავშვის დასჯას სკოლაში. მე კი მასწავლებელს 

თავადვე ვთხოვ, მკაცრად მოექცეს ჩემს შვილს და როცა საჭიროა, 

დასაჯოს კიდეც - კარგად დატუქსოს...  ძალადობის და ცემის 

წინააღმდეგი მეც ვარ, მაგრამ ვფიქრობ, ზედმეტი  ლოიალობაც არ 

არის სასურველი. ჩემი მოსწავლეობის პერიოდში ბავშვებს მკაცრად 

სჯიდნენ, მაგრამ ამას თავისი დადებითი მხარეც ჰქონდა - უფრო 

დისციპლინირებულები ვიყავით და უკეთესადაც ვსწავლობდით.  

       ორ საკითხთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი აზრი: (1) 

რატომ ითვლება, რომ დასჯა ძალიან იშვიათად ან თითქმის არ  უნდა 

გამოიყენებოდეს  და (2) დასჯის გარეშე როგორ უნდა აღმოვფხვრათ 

ბავშვის ქცევასთან  დაკავშირებული პრობლემები?!  

 მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • დღეს, 21:20-ზე 
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ლაშა მესხი   

       ჯანმრთელობა მოზარდის ჰარმონიული განვითარებისა 

და შრომისუნარიანობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ჯანსაღი ცხოვრების წესი 

ადამიანის ღირებულებად რომ იქცეს, ამაზე ოჯახი და 

სკოლა ერთობლივად უნდა ზრუნავდეს. მეთერთმეტე 

კლასს ვასწავლი და მყავს მოსწავლეები, რომლებმაც უკვე 

დაიწყეს თამბაქოს მოწევა. დარწმუნებული ვარ, ასეთი 

პრობლემების წინაშე თქვენც მდგარხართ. 

       რა უნდა გავაკეთოთ პედაგოგებმა, როგორ მივაღწიოთ 

იმას, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა სრულიად შეგნებულად 

მისდიონ ჯანსაღი ცხოვრების წესს?! 

 მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • დღეს, 20:40-ზე 
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#24-28 davalebebisaTvis gankuTvnil areSi aRwereT maswavleblis erTi 

konkretuli aqtivoba/strategia, romelic iqneba werilis avtoris mier 

wamoWrili  problemis mogvarebis gza. daasabuTeT, ratom Seuwyobs xels Tqven 

mier aRwerili TiToeuli strategia am problemis mogvarebas. 

pasuxebis furcelze aris miniSneba, Tu sad unda Caiweros  pasuxi. 

  CawereT:  

davaleba  #24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
davaleba  #25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

davaleba  #26 
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davaleba # 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
davaleba  #28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 

CamoTvlilTagan romeli qmedeba Seesabameba yvelaze metad swavlebis 

konstruqtivistul midgomas? 

 

a) maswavlebeli Rrmad aanalizebs da interpretacias ukeTebs faqtebs, 

movlenebsa da cnebebs. 

b) informaciis miwodebis Semdeg maswavlebeli exmareba moswavles kiTxvebze 

pasuxis gacemaSi. 

g) moswavle axal masalas TviTon akavSirebs  naswavlTan,   maswavlebeli ki 

aris warmmarTveli da xelSemwyobi. 

d) maswavlebeli aswavlis moswavles movlenebis obieqturad da ara  subieqturi 

gamocdilebis mixedviT  aRqmas. 

maswavlebelma moswavleebs sadiskusiod aseTi moraluri dilema SesTavaza: 

`warmoidgineT, rom skolis ezoSi fexburTs TamaSobT. Tqveni gundi 

paralelur klass eTamaSeba da agebs; msaji aSkarad mowinaaRmdegis mxarezea da 

maT darRvevebze Tvals xuWavs. matCis bolo wuTebze Tqveni gundis wevrma 

gadamwyveti goli gaitana, Tumca, TamaSis wesi daarRvia. msajs wesis darRveva 

ar SeuniSnavs da goli CaTvala. Tqveni gundis moTamaSeebma erTmaneTs 

gadaxedes da araferi Tqves.  

SeafaseT Tqveni gundis moTamaSeebis saqcieli~. 

iraklim aseTi mosazreba gamoTqva: 

`_ sworad moiqcnen, aba, ra?!. kargi iyo, rom mTeli TamaSis dros msaji 

sul maT mxareze iyo da  yvelafers patiobda?! imaTTvis Tu SeiZleba, CvenTvisac 

SeiZleba!~ 

kolbergis Teoriis Tanaxmad, romel stadias Seesabameba iraklis 

Sefaseba. 

a) prekonvenciuri donis I safexurs. 
b) prekonvenciuri donis II safexurs. 
g) konvenciuri donis I safexurs. 

d) konvenciuri donis II safexurs. 
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maswavlebeli sTxovs bavSvebs, daasaxelon liTonis nivTebi da 

dafiqrdnen,  ratom ar SeiZleba maTi damzadeba sxva masalisgan; Semdeg ki, 

daskvnis saxiT Camoayalibon liTonis damaxasiaTebeli Tvisebebi da daajgufon 

maTTvis nacnobi nivTierebebi liTonebad da araliTonebad. am procesSi 

moswavleebi igeben, rom vercxliswyalic liTonia. 

qvemoT CamoTvlilTagan romel Teorias Seesabameba yvelaze metad 

swavlebis procesSi maswavleblis mier  gamoyenebuli meTodi? 

a) operantuli ganpirobebulobis  Teorias. 

b) socialuri daswavlis Teorias. 

g) aRmoCenebiT swavlis Teorias. 

d) ganwyobis Teorias. 

`_ xom marTalia, rom batkani patara 

buCqebs Wams? 

_ sruli simarTlea. 

_ rogor mixaria!  

ver mivxvdi, ratom unda yofiliyo ase 

mniSvnelovani is, rom batkani buCqebs Wams.  

magram patara ufliswulma dasZina: 

_ raki egrea, baobabsac xom SeWams? 

 

me avuxseni, rom baobabi buCqi ki ara, taZris odena xea da, spiloebis 

mTeli jogic rom daasio, verafers daaklebs – meTqi~. 

antuan de sent-ekziuperi `patara ufliswuli~ 

    mocemuli nawyvetidan gamomdinare, piaJes Teoriis mixedviT, kognituri 

ganviTarebis romel stadias Seesabameba patara ufliswulis  msjeloba? 

a) sensomotorul stadias. 

b) operaciamdel stadias. 

g) konkretuli operaciebis stadias. 

d) formaluri operaciebis stadias. 
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perkinsis azriT, swavlebis dros maswavlebeli unda iyenebdes `gagebis 

moqmedebebs~, raTa moswavlem SeZlos misTvis axal situaciaSi konkretuli 

codnis gaxseneba da gamoyeneba. 

CamoTvlilTagan, perkinsis azriT, romeli   aris `gagebis moqmedeba~? 

a) kategoriebis gamoyofa. 

b) TemisASinaarsis gadmocema. 

g) winaaRmdegobrivi faqtebis gamoyofa. 

d) sakiTxis sxvadasxva kuTxiT ganxilva. 

 

CamoTvlilTagan maswavleblis romeli qmedeba Seesabameba montesoris 

skolis  principebs?  

a) maswavlebeli aZlevs bavSvs davalebas, SesrulebisTvis saWiro miTiTebebs da 

Tvalyurs adevnebs am process. 

b) maswavlebeli moswavleTa namuSevrebs klasis winaSe afasebs da erTmaneTs 

adarebs. 

g) maswavlebeli aZlevs bavSvs  arCevanis  saSualebas,  ar zRudavs droSi da 

waaxalisebs mis damoukideblobas. 

d) maswavlebeli urigebs bavSvebs gegmiT gaTvaliswinebul masalebs da warmarTavs 

jgufur muSaobas. 

  

klasis yvelaze mondomebul moswavleebs  Tanaklaselebi sibejiTis gamo 

dascinian da maT mimarT agresias gamoxataven. usiamovnebis Tavidan 

asacileblad zogierTi warmatebuli moswavle   gakveTilze codnis  gamovlenas 

Tavs aridebs.  

warmatebuli moswavleebis aseT qcevas ganapirobebs: 

a) uaryofiTi  dasja. 

b) pozitiuri dasja. 

g) qcevis uaryofiTi ganmtkiceba. 

d) SeuTavsebeli qcevis ganmtkiceba. 
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maswavlebeli da moswavle globaluri daTbobis Sesaxeb saubroben: 

moswavle: televiziiT  momismenia, rom mecnierebi mgrZnobiare xelsawyoebiT 

aRricxaven klimatis cvalebadobas dedamiwaze da afiqsireben rekordulad 

maRal temperaturas, rogoric dRemde arasodes yofila. 

maswavlebeli: rogor fiqrob, ramdeni xania, rac aseTi instrumentebi arsebobs?  

moswavle: albaT daaxloebiT asi welia, XX saukunis dasawyisidan. 

maswavlebeli: ufro sworad, am problemas ikvleven 1860 wlidan. modi, 

davazustoT, danamdvilebiT risi Tqma SegviZlia globaluri daTbobis Sesaxeb? 

moswavle: ese igi, mxolod imis, rom XXI saukunis dasawyisSi temperatura 

gacilebiT maRalia, vidre saukune-naxevris win iyo. 

CamoTvlilTagan romel Teorias efuZneba swavlebis amgvari meTodi? 

a) perkinsis `Teoria erTs~.  

b) rojersis humanistur Teorias. 

g) banduras socialuri daswavlis Teorias. 

d) skineris operantuli ganpirobebulobis Teorias. 

 

          saswavlo procesis mniSvnelovani aspeqtebis Sesaxeb gamoTqmuli romeli 

debuleba asaxavs uznaZis Teoriis arss? 

a) saswavlo masala amomwuravad unda iyos miwodebuli maswavleblis mier. 

b) ZiriTadi aqcenti unda gakeTdes saswavlo garemosa  da didaqtikur 

masalebze.   

g) masala miwodebuli unda iyos mxolod bavSvis inteleqtualuri 

ganviTarebis donis Sesabamisad. 

d) saswavlo procesi orientirebuli unda iyos  swavlis  aqtiur, qmediT 

moTxovnilebad gardaqmnaze. 
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maswavlebelma SeamCnia, rom moswavle sworad xsnis sakmaod rTul geometriul 

amocanebs, roca maT naxazic daerTvis, sxva SemTxvevaSi ki  Secdomebs uSvebs.  

piaJes Teoriis Tanaxmad, ufro metad amgvari Secdomebis daSvebis mizezia is, 

rom bavSvs naklebad aqvs ganviTarebuli: 

a) aRsaqmel aspeqtze centraciis unari. 

b) abstraqtulad azrovnebis unari. 

g) simboluri azrovnebis unari. 

d) tranzitulobis unari. 

 

cxrilis  A svetSi aRwerilia moswavlis qceva,  xolo B svetSi mocemulia 

moTxovnileba, romlis dakmayofilebac SesaZloa iyos am qcevis motivi. SeusabameT 

isini erTmaneTs maslous moTxovnilebaTa ierarqiis Teoriis mixedviT.  
 

qceva (A) moTxovnileba (B) 
 

I. moswavle Tavs ikavebs, upasuxos im  kiTxvas, 

romelsac  veravin pasuxobs, radgan ar unda, rom  

yvelasgan gamorCeuli iyos. 

 

 

a) fiziologiuri. 

b) usafrTxoebis. 

g) siyvarulisa da 

mikuTvnebulobis.  

d) dafasebis. 

e) TviTrealizaciis. 

 

 

II. moswavle yvela sagans bejiTad mecadineobs da maRal 

niSnebsac iRebs, raTa Tavidan aicilos maswavleblisa 

da mSoblebis gabrazeba.   

 

III. moswavleebi  proeqtis momzadebas iseTi interesiT 

moekidnen, dauRalavad iSromes da  warmatebiT 

daasrules, rom sxva sagnebisaTvis dro veRar 

moitoves. 

 

 CawereT: 
 

qceva (A) 
I II 

III 

moTxovnileba (B)    
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        maqsimaluri qula – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- gaaanalizeT moswavlis problema vigotskis Teoriaze dayrdnobiT. 

- aRwereT aqtivoba, romelic, vigotskis Teoriis Tanaxmad, unda gamoiyenos 

maswavlebelma imisaTvis, rom daexmaros moswavles problemis daZlevaSi. 

daasabuTeT Tqveni pasuxi.     

 

 CawereT:   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

moswavle avadmyofobis Semdeg pirvelad wavida skolaSi. pirvelive 

gakveTilze maswavlebelma klasSi damoukidebeli samuSao Caatara. moswavlem 

samuSaos Sesruleba klasTan erTad daiwyo, magram maleve Sewyvita. 

maswavlebeli mixvda, rom igi gacdenebis gamo Tanaklaselebs CamorCa da 

samuSaos Tavs veRar arTmevs.   
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yuradRebiT gaecaniT warmodgenil situaciebs da moqmed kanonmdeblobaze 

dayrdnobiT imsjeleT TandarTuli debulebebis WeSmaritebis Sesaxeb. 

- Tu miiCnevT, rom debuleba WeSmaritia, sakmarisia, moniSnoT Sesabamisi ujra. 

aseT SemTxvevaSi raime komentaris gakeTeba ar mogeTxovebaT.   

- Tu miiCnevT, rom debuleba mcdaria, moniSneT Sesabamisi ujra da sagangebod 

gamoyofil areSi Tqven mier mcdarad Sefasebuli debuleba CawereT sworad  _  

moqmedi  kanonis Sesabamisad.  

giorgi me-12 klasSia. igi xSirad Cxubobs skolaSi Tu skolis gareT. mas, 

skolis SinaganawesiT gaTvaliswinebuli wesis Tanaxmad, ukve aqvs miRebuli 

mkacri gafrTxileba; miuxedavad amisa, sportis gakveTilze, romelic skolis 

teritoriis gareT, ragbis moedanze tardeba xolme,  man kvlav iCxuba. aRniSnuli 

incidentis gamo disciplinurma komitetma moswavlisaTvis yovelgvari 

ganmartebis gareSe, faruli kenWisyris safuZvelze, misi skolidan garicxvis 

gadawyvetileba miiRo. giorgim  protesti gamoTqva am gadawyvetilebis gamo,  

vinaidan  darwmunebuli iyo, rom skolas ar hqonda damamTavrebel klasSi misi 

garicxvis ufleba. mSoblebi SiSobdnen, rom garicxul moswavles sxva skola ar 

miiRebda, amitom moswavlem kategoriulad moiTxova sabWos xelmeored mowveva 

da mSobelTan erTad sxdomaze  daswreba.  

 

41. `zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Tanaxmad, mocemul situaciaSi 

dauSvebelia skolis mier moswavlis disciplinuri devna skolis teritoriis gareT 

Cadenili qmedebisaTvis.  

                       WeSmaritia                                      mcdaria   
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42. `zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Tanaxmad, mxolod disciplinur 

komitets aqvs ufleba, miiRos moswavlis skolidan garicxvis gadawyvetileba. 

                        WeSmaritia                                      mcdaria   

  

 
 

43. `zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Tanaxmad, mocemul 

situaciaSi moswavlis protesti misi skolidan garicxvis Taobaze 

samarTliania.  

                        WeSmaritia                                      mcdaria   

  

 
 

44. `zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Tanaxmad, skolidan 

garicxul moswavles, romelic damamTavrebel klasSia, ufleba aqvs, sxva 

skolaSi ganagrZos swavla. 

                           WeSmaritia                                      mcdaria   

  

 
 

45. `zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Tanaxmad, moswavles 

ufleba aqvs, masTan dakavSirebuli sakiTxis gadawyvetisas, mSobelTan an 

kanonier warmomadgenelTan erTad daeswros disciplinuri komitetis 

sxdomas.  

                        WeSmaritia                                      mcdaria   
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nino erT-erT sajaro skolaSi VII klass qarTul enasa da literaturas 

aswavlis. igi cdilobs, saswavlo procesi  ufro mravalferovani da saintereso 

gaxados moswavleebisaTvis, amitom swavlebis dros damatebiT iyenebs 

aragrifirebul saxelmZRvaneloebsa da sxva saswavlo masalas; xSirad sTxovs 

mSoblebs SeiZinon sxvadasxva saxis wignebi da samuSao rveulebi. moswavleebs 

moswonT aseTi gakveTilebi, yvela aqtivobaSi xalisiT erTvebian. Tumca nino 

xSirad ver aswrebs maT gaZaxebas da qulebiT Sefasebas. rodesac ninom wliuri 

qulis gamoTvla daiwyo, igi ukmayofilo darCa imiT, rom moswavleebs akldaT 

Sefaseba zogierTi komponentis mixedviT da gadawyvita, gamocda daeniSna. man 

moswavleebi gaafrTxila, rom wliur Sefasebas gamocdis Sedegis mixedviT 

gansazRvravda da semestris dasrulebamde erTi kviriT adre gamoucxada wliuri 

gamocdis Catarebis TariRi. ninom gamocda semestris bolo gakveTilze Caatara 

da misi Sedegebis safuZvelze dawera sagnis wliuri qula.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

46. erovnuli saswavlo gegmis Tanaxmad, maswavlebels ufleba aqvs, swavlebis procesSi 

damatebiT gamoiyenos aragrifirebuli saxelmZRvaneloebi/sxva saswavlo masala. 

                       WeSmaritia                                      mcdaria   

  

 
 

47. erovnuli saswavlo gegmis Tanaxmad, maswavlebels ar aqvs ufleba, mosTxovos 

mSoblebs swavlebis procesis mravalferovnebisaTvis saWiro aragrifirebuli 

saxelmZRvaneloebis SeZena.               

                      WeSmaritia                                      mcdaria   

  

 
48. mocemuli situaciidan gamomdinare, erovnuli saswavlo gegmis Tanaxmad, 

maswavlebels ar hqonda wliuri gamocdis Catarebis ufleba.  

 WeSmaritia                                      mcdaria   
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49. erovnuli saswavlo gegmis Tanaxmad, dasaSvebia sagnis wliuri qulis gansazRvra 

mxolod saswavlo wlis damamTavrebeli gamocdis niSniT.  

                            WeSmaritia                                      mcdaria   

  

 
 

50. erovnuli saswavlo gegmis Tanaxmad, dasaSvebia, wliuri gamocda dainiSnos saswavlo 

semestris bolo kviras.  

                       WeSmaritia                                      mcdaria   
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დანართი 3 

შეფასების სქემა   
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დავალებები 1-19 

 

დავალება  
# 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

სწორი 

პასუხი 

ბ დ დ დ დ ა ბ გ ბ ა ბ გ ბ გ ბ გ ა ა გ 

 

 

 

დავალება 20                                              მაქსიმალური ქულა – 1 

შეფასების სქემა 

 

 

1 ქულა 

 

თუ ცხრილში პასუხები მონიშნულია  მოცემული 

თანმიმდევრობით:  
აქტივობა (A) I II III 

სტრატეგია (B) გ დ ა 

 

 

0 ქულა
  

 

ნებისმიერი სხვა თანმიმდევრობით მონიშნული პასუხი 

 

 

 

 

 

 



104  

დავალება 21                                                                                 maqsimaluri qula – 4 

 

I მითითების შეფასების სქემა 

qula აღწერა 

1 პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა.  

 აღწერილია ვენის დიაგრამის გამოყენების ადეკვატური მაგალითი.  

 აპლიკანტი იძლევა ვენის დიაგრამის განმარტებას, მაგრამ არ 

მოჰყავს გამოყენების კონკრეტული მაგალითი. 

0 
პასუხი არაადეკვატურია აპლიკანტი ვერ პასუხობს დავალების მოთხოვნას.  

კერძოდ, 

 თუ ჩანს, რომ აპლიკანტმა არ იცის, რა არის ვენის დიაგრამა _ 

მოჰყავს არაადეკვატური მაგალითი. 

 

II მითითების შეფასების სქემა 

ქულა აღწერა 

3 პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული, სიღრმისეული ცოდნა. პასუხი არის 

სრული, არგუმენტირებული, აპლიკანტის მსჯელობა სრულია, 

დასაბუთებული, თანმიმდევრული, ლოგიკური და მკაფიო. აპლიკანტი 

ავლენს საკითხის გააზრებულ და დამაჯერებელ ცოდნას. 

 აპლიკანტი ასახელებს მინიმუმ ორ უნარს, რომლის განვითარებასაც 

უწყობს ხელს სწავლების პროცესში ვენის დიაგრამის გამოყენება, 

ამასთან მოჰყავს სათანადო არგუმენტი _ ახსნილია, როგორ უწყობს 

ხელს ვენის დიაგრამის გამოყენება დასახელებული უნარების 

განვითარებას.  
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*შენიშვნა: თუ აპლიკანტი ასაბუთებს დასახელებულთაგან მხოლოდ 

ერთ უნარს, მაგრამ ძალიან კარგად, ამ შემთხვევაშიც იწერება 

მაქსიმალური ქულა. 

2 პასუხში ჩანს საკითხის ცოდნა. აპლიკანტის პასუხი არის 

სწორი/ადეკვატური. პასუხი შეესაბამება მოცემულ საკითხს. აპლიკანტი 

კარგად იცნობს ვენის დიაგრამას და ადეკვატურად იყენებს მას. 

კერძოდ, თუ აპლიკანტის პასუხი  ზოგადია ან სქემატური: 

(1 ვარიანტი) 

 აპლიკანტი ასახელებს ორ უნარს, რომელთა განვითარებასაც უწყობს 

ხელს ვენის დიაგრამის გამოყენება. Aმოცემულია ორივე უნარის ან 

თუნდაც ერთის სქემატური არგუმენტაცია.  

(2 ვარიანტი) 

 დასახელებულია ერთი უნარი, რომლის განვითარებასაც უწყობს 

ხელს ვენის დიაგრამის გამოყენება და კარგად არის დასაბუთებული.  

1 
პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტის ცოდნა ზედაპირულია, პასუხი შეიცავს 

სწორი, ლოგიკური მსჯელობის ელემენტებს (ამასთან, პასუხი შესაძლოა 

შეიცავდეს მცდარ, არაზუსტ მსჯელობასაც).   

კერძოდ:  

(1 ვარიანტი)  

 აპლიკანტი ასახელებს ერთ უნარს, რომლის განვითარებასაც 

უწყობს ხელს ვენის დიაგრამის გამოყენება. გვთავაზობს ძალიან 

სქემატურ არგუმენტაციას.  

(2 ვარიანტი)  

 დასახელებულია ორზე მეტი უნარი, რომელთა განვითარებასაც 
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უწყობს ხელს ვენის დიაგრამის გამოყენება და არ არის 

დასაბუთებული. 

0 
პასუხი არაადეკვატურია აპლიკანტი ვერ პასუხობს დავალების მოთხოვნებს. 

დავალების პირობა სწორად არ არის გააზრებული _ ნაწერი არ შეესაბამება 

მოცემულ საკითხს. შეუძლებელია დასკვნის გაკეთება იმის შესახებ, როგორ 

ესმის აპლიკანტს დასმული საკითხი. 

კერძოდ, თუ: 

 ჩანს, რომ აპლიკანტმა არ იცის, რა არის ვენის დიაგრამა _ 

არაადეკვატურად ასახელებს რაიმე უნარს, რომლის განვითარებასაც 

ხელს არ უწყობს ვენის დიაგრამის გამოყენება.   

 

 

დავალება 22                                                                          მაქსიმალური ქულა – 4                                 

ქულა აღწერა 

4 
პასუხში ჩანს საკითხის სრულყოფილი ცოდნა. პასუხი არის სრული, 

არგუმენტირებული, აპლიკანტი უპასუხებს ორივე მითითებას. ამასთან, 

მსჯელობა ყველა საკითხზე სრულყოფილია, დასაბუთებული, 

თანმიმდევრული, ლოგიკური და მკაფიო. აპლიკანტი ავლენს საკითხის 

გააზრებულ, დამაჯერებელ და სრულყოფილ ცოდნას. 

კერძოდ, თუ პასუხი მოიცავს ორ კომპონენტს:  

 აპლიკანტის პასუხში წარმოდგენილია და კარგად არის აღწერილი 

მასწავლებლის მიერ გამოყენებული მიდგომის ორი დადებითი 

შედეგი.  

 აპლიკანტს მოჰყავს სათანადო არგუმენტები _ ასხნილია, რატომ 

მოსდევს მის მიერ დასახელებული დადებითი შედეგები ამ მიდგომის 

გამოყენებას.  

*შენიშვნა: თუ აპლიკანტი ასაბუთებს დასახელებულთაგან მხოლოდ ერთ 
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უნარს, მაგრამ ძალიან კარგად, ამ შემთხვევაშიც იწერება მაქსიმალური ქულა. 

3 
პასუხში ჩანს საკითხის ცოდნა. აპლიკანტის პასუხი არის სწორი/ადეკვატური. 

პასუხი შეესაბამება მოცემულ საკითხს. აპლიკანტი კარგად იცნობს ვენის 

დიაგრამას და ადეკვატურად იყენებს მას. 

კერძოდ, თუ აპლიკანტი უპასუხებს დავალების პირობაში მოცემულ ორივე 

მითითებას, თუმცა რომელიმეზე პასუხი  ზოგადია ან სქემატური: 

 აპლიკანტი აღწერს ორ დადებით შედეგს და ამათგან მხოლოდ ერთს 

აქვს სათანადო ახსნა, რატომ მოსდევს მის მიერ დასახელებული 

დადებითი შედეგი ამ მიდგომის გამოყენებას. 

2 
პასუხში ჩანს, რომ დასმულ საკითხთან დაკავშირებით აპლიკანტის ცოდნა 

არასრული, არაზუსტია, თუმცა იგი ფლობს ზოგად ინფორმაციას საკითხის 

შესახებ და წარმოაჩენს ამ ცოდნას.  

კერძოდ, თუ აპლიკანტი არ უპასუხებს პირობაში მოცემულ ერთ რომელიმე 

მითითებას ან ორივე მითითებას უპასუხებს ზოგადად და სქემატურად.  

 აპლიკანტი აღწერს ორ დადებით შედეგს და ორივეს ან, მათგან 

მხოლოდ ერთს აქვს სქემატური ახსნა, რატომ მოსდევს მის მიერ 

დასახელებული დადებითი შედეგი ამ მიდგომის გამოყენებას. 

ან 

 აპლიკანტი აღწერს მხოლოდ ერთ დადებით შედეგს და სათანადოდ 

ასაბუთებს, რატომ მოსდევს მის მიერ დასახელებული დადებითი 

შედეგი ამ მიდგომის გამოყენებას. 

*აპლიკანტის მსჯელობაში არ არის კარგად გამოდიფერენცირებული 

დადებითი შედეგის აღწერა და შესაბამისი დასაბუთება, თუმცა მსჯელობა 

ადეკვატურია და შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ აპლიკანს აქვს სათანადო 

ცოდნა. 

1 
პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტის ცოდნა ზედაპირულია, პასუხი შეიცავს სწორი, 

ლოგიკური მსჯელობის ელემენტებს, ამასთან პასუხის ნაწილში მოცემულია 

მცდარი, არაზუსტი მსჯელობა,  რაც ცხადყოფს, რომ აპლიკანტს 

პრაქტიკულად არ ესმის საკითხი. 
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კერძოდ, თუ:  

 აპლიკანტი ასახელებს ორზე მეტ დადებით შედეგს და არ ასაბუთებს 

საკუთარ პასუხს. 

0 პასუხი არაადეკვატურია აპლიკანტი ვერ პასუხობს დავალების მოთხოვნებს. 

დავალების პირობა სწორად არ არის გააზრებული _ ნაწერი არ შეესაბამება 

მოცემულ საკითხს. შეუძლებელია დასკვნის გაკეთება იმის შესახებ, როგორ 

ესმის აპლიკანტს დასმული საკითხი. 

კერძოდ, თუ: 

 აპლიკანტი მსგავსი მიდგომის გამოყენებას მიაწერს რაიმე 

არაადეკვატურ დადებით შედეგს. 

 პასუხში გამოყენებულია დავალების პირობის პერიფრაზი. 

 მოცემულია ზოგადი მსჯელობა „რაოდენ მნიშვნელოვანია სწავლების 

პროცესში ამგვარი მიდგომის გამოყენება“.  

 

დავალება 23                                                                   მაქსიმალური ქულა  

ქულა აღწერა 

3 
პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული სიღრმისეული ცოდნა

მსჯელობა არის სრული არგუმენტირებული აღწერილი აქტივობის

მართებულობა დასაბუთებულია კონკრეტული სპეციფიკური

არგუმენტებით

 აღწერილია ადეკვატური ქმედება რომლის დახმარებითაც

მასწავლებელი შეძლებს მოსწავლეების მიღწევის მოტივაციის

ზრდას და მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას

 პასუხი არგუმენტირებულია მსჯელობა დამაჯერებელია

თანმიმდევრული და ლოგიკური  

2 
პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა თუმცა მსჯელობა არ

არის სრული

 აქტივობა მხოლოდ დასახელებულია მაგრამ მოყვანილია
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ადეკვატური არგუმენტი მაგ ასეთი ბავშვები უნდა

წავახალისოთ რადგან წახალისების შედეგად მათ

გაუჩნდებათ საკუთარი შესაძლებლობების რწმენა და

მიღწევის მოტივაცია .

ან

 კარგად არის აღწერილი მასწავლებლის ადეკვატური ქმედება

და დასაბუთება ძალიან სქემატურია, ან დავალების

პერიფრაზია მასწავლებელმა უნდა დაუფიქსიროს მოსწავლეს

რთული საკითხების გადაწყვეტისას მიღწეული ყოველი

წარმატება შეაქოს შეფასებაზე ასახოს შესრულებული

დავალების სირთულე რათა მოსწავლეს გაუჩნდეს

წარმატების მიღწევის მოტივაცია .

თუ სტრატეგია აღწერილია ძალიან კარგად რელევანტურია ეხება

არსებით საკითხებს დეტალურად არის აღწერილი და ან

გამყარებულია ადეკვატური მაგალითებით მაგრამ არ არის

დასაბუთებული გამონაკლისის სახით ამგვარ პასუხებში იწერება

ქულა  

1 
პასუხში ჩანს რომ აპლიკანტს აქვს საკითხის არასრული

ზედაპირული ცოდნა

 კარგად არის აღწერილი ადეკვატური სტრატეგია მაგრამ არ

არის დასაბუთებული

ან

 დასახელებულია ორზე მეტი ადეკვატური სტრატეგია მაგრამ

არ არის დასაბუთებული  

0 
პასუხი არაადეკვატურია აპლიკანტი ვერ უპასუხებს დავალების

მოთხოვნებს პირობა სწორად არ არის გააზრებული ნაწერი არ

შეესაბამება მოცემულ საკითხს

 არასწორად ახდენს პრობლემის იდენტიფიცირებას მაგ

„როცა ბავშვი მორცხვია მასწავლებელმა უნდა იზრუნოს მისი

თვითშეფასების ამაღლებაზე“.
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 აქტივობების დასახელებისა და არგუმენტირების ნაცვლად

საუბრობს პრობლემის გამომწვევ მიზეზებზე ისე რომ

არაფერს ამბობს გადაჭრის გზებზე მაგ „ეს შეიძლება

გამოწვეული იყოს იმით რომ ბავშვი ვერ აფასებს თავის

შესაძლებლობებს და არა აქვს სწავლის მოტივაცია“  

 

დავალება 24                                                                 მაქსიმალური ქულა                     

ქულა აღწერა 

3 
პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული სიღრმისეული ცოდნა მსჯელობა

არის სრული არგუმენტირებული აპლიკანტი გასაგებად და ამომწურავად

უპასუხებს დავალების ყველა კითხვას მითითებას აღწერილი აქტივობის

მართებულობა დასაბუთებულია კონკრეტული სპეციფიკური

არგუმენტებით

 აღწერილია ერთი ადეკვატური ქმედება რომლის დახმარებითაც

მასწავლებელი შეძლებს სწავლების პროცესში მოსწავლეთა

ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენას

 აღწერილია სტრატეგია თუ როგორ გაითვალისწინებს

მასწავლებელი მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს და

დასაბუთებულია არჩეული სტრატეგიის ეფექტურობა დასაშვებია

სქემატური დასაბუთებაც თუ აპლიკანტს კარგად აქვს აღწერილი

როგორც მოსწავლის საჭიროების დადგენის პროცედურა ასევე

მოსწავლეებთან სამუშაოდ არჩეული სტრატეგია  

2 
პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა თუმცა მსჯელობა არ არის

სრული  

 სქემატურად არის აღწერილი ინდივიდუალური საჭიროებების

გამოვლენის სტრატეგია მაგალითად „ჩავატარებ ტესტირებას“

ხოლო ინდივიდუალური საჭიროების გათვალისწინებისათვის

მითითებულია ადეკვატური სტრატეგია და სათანადოდ არის
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დასაბუთებული მისი ეფექტურობა

ან

 კარგად არის აღწერილი ინდივიდუალური საჭიროების შეფასების

შესაბამისი ქმედება პასუხი მოიცავს საჭიროებების

გათვალისწინების კონკრეტულ სტრატეგიასა და დასაბუთებასაც

მაგრამ სქემატურად

თუ სტრატეგია აღწერილია ძალიან კარგად რელევანტურია ეხება

არსებით საკითხებს დეტალურად არის აღწერილი გამყარებულია

ადეკვატური მაგალითებით მაგრამ არ არის დასაბუთებული გამონაკლისის

სახით ამგვარ პასუხებში იწერება ქულა  

1 
პასუხში ჩანს რომ აპლიკანტს აქვს საკითხის არასრული ზედაპირული

ცოდნა

 აღწერილი ადეკვატური ქმედება რითაც პედაგოგი ადგენს

მოსწავლეთა დონეს კომპონენტი

ან

 აღწერილია ადეკვატური ქმედება რითაც პედაგოგი

ითვალისწინებს მოსწავლეთა დონეს კომპონენტი მაგრამ არ არის

დასაბუთებული

ან

 მოსწავლეთა შესაძლებლობის დადგენის და გათვალისწინების

კომპონენტები ორივე კომპონენტი აღწერილია სქემატურად და არ

არის დასაბუთებული  

0 
პასუხი არაადეკვატურია აპლიკანტი ვერ უპასუხებს დავალების

მოთხოვნებს პირობა სწორად არ არის გააზრებული ნაწერი არ შეესაბამება

მოცემულ საკითხს

მაგ

 „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე

მოსწავლისათვის უნდა შედგეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

და შეფასების სისტემა“  
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დავალება 25                                                                             მაქსიმალური ქულა – 3 

ქულა   აღწერა 

 

3 

 

პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული, სიღრმისეული ცოდნა. მსჯელობა 

არის სრული, არგუმენტირებული, აპლიკანტი გასაგებად და ამომწუარავად 

უპასუხებს დავალების ყველა  მითითებას. მსჯელობიდან ჩანს, რომ 

აპლიკანტმა იცის გარდამავალი ასაკის თავისებურებები და ესმის მასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. ახერხებს პრობლემის იდენტიფიცირებას 

და, შესაბამისად, იცის თუ როგორ უნდა დაეხმაროს მოსწავლეს ამ 

პრობლემების დაძლევაში.   

 აპლიკანტი ასახელებს და აღწერს ერთ კონკრეტულ ადეკვატურ 

სტრატეგიას, რომელიც დაეხმარება აღწერილი პრობლემის 

მოგვარებაში. 

 აპლიკანტი ასაბუთებს დასახელებული სტრატეგიის 

ადეკვატურობას. პასუხიდან ჩანს, თუ როგორ შეუწყობს ხელს 

დასახელებული სტრატეგია აღწერილი პრობლემის მოგვარებას.  

*არგუმენტი შესაძლებელია იყოს მოკლე, მაგრამ არსებითი. 

 

 

2 

პასუხში კარგად არ ჩანს საკითხის ცოდნა. აპლიკანტი არ პასუხობს 

პირობის რომელიმე ერთ მითითებას. აპლიკანტი სწორად ვერ აფასებს 

გარდამავალ ასაკთან დაკავშირებული ცვლილებების გავლენას 

მოსწავლეზე. მსჯელობა არ არის სრული.  

 

 აპლიკანტი აღწერს ერთ სტრატეგიას, რომელიც პედაგოგს 

დაეხმარება არსებული პრობლემის მოგვარებაში, მაგრამ ძალიან 

ზედაპირულად ასაბუთებს მის მართებულობას.  

ან 
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 აპლიკანტი ასახელებს სტრატეგიას და კარგად ასაბუთებს მის 

მართებულობას. 

*თუ სტრატეგია აღწერილია ძალიან კარგად _ რელევანტურია, ეხება 

არსებით საკითხებს, დეტალურად არის აღწერილი და/ან გამყარებულია 

ადეკვატური მაგალითებით, მაგრამ არ არის დასაბუთებული, 

გამონაკლისის სახით, ამგვარ პასუხებში იწერება 2 ქულა. 

 

1 

 

პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს საკითხის ზედაპირული ცოდნა.  

 

 აპლიკანტი აღწერს ერთ სტრატეგიას, რომელიც პედაგოგს 

დაეხმარება არსებული პრობლემის მოგვარებაში, მაგრამ არ 

ასაბუთებს მის მართებულობას.  

ან 

 დასახელებულია ორზე მეტი ადეკვატური სტრატეგია. 

ან 

 ორივე მითითებაზე პასუხი არასრული, სქემატურია. 

ან 

 ზოგადი მსჯელობა გარდამავალი ასაკის ბავშვთან მასწავლებლის 

განსაკუთრებულად ფრთხილი და ფაქიზი დამოკიდებულების 

აუცილებლობის შესახებ. 

 

0 

პასუხი არაადეკვატურია. აპლიკანტი ვერ პასუხობს დავალების 

მოთხოვნებს. დავალების პირობა სწორად არ არის გააზრებული _ ნაწერი 

არ შეესაბამება მოცემულ საკითხს. 

 დავალების პირობის პერიფრაზი. 
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დავალება 26                                                                          მაქსიმალური ქულა

ქულა  აღწერა 

3 
პასუხში ჩანს საკითხის სრულყოფილი ცოდნა მსჯელობა არის სრული

არგუმენტირებული აპლიკანტი გასაგებად და ამომწურავად უპასუხებს

დავალების ყველა კითხვას მითითებას აღწერილია, თუ რა სტრატეგია

უნდა გამოიყენოს პედაგოგმა შეყოვნების ან არასწორი ან ნაწილობრივ

სწორი პასუხის შემთხვევაში და დასაბუთებულია დასახელებული

სტრატეგიის მართებულობა

 დასახელებულია შეყოვნებისა და არასწორი ან ნაწილობრივ სწორი

პასუხის შემთხვევაში მასწავლებლის მიერ გამოყენებული

სტრატეგია

 დასაბუთებულია დასახელებული სტრატეგიის მართებულობა

პასუხი დამაჯერებელია თანამიმდევრული და ლოგიკური

 

2 
პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა თუმცა მსჯელობა არ არის

სრული

 აპლიკანტი არ განავრცობს მხოლოდ ასახელებს სტრატეგიას

რომელიც უნდა გამოიყენოს მოსწავლის შეყოვნების ან არასწორი ან

ნაწილობრივ სწორი პასუხის შემთხვევაში და კარგად ასაბუთებს

სტრატეგიის ადეკვატურობას

ან

 აპლიკანტი კარგად აღწერს ადეკვატურ სტრატეგიას პასუხის

შეყოვნების ან არასწორი ან ნაწილობრივ სწორი პასუხების

შემთხვევაში მაგრამ სქემატურად ასაბუთებს მის მართებულობას

თუ სტრატეგია აღწერილია ძალიან კარგად რელევანტურია ეხება

არსებით საკითხებს დეტალურად არის აღწერილი გამყარებულია

ადეკვატური მაგალითებით მაგრამ არ არის დასაბუთებული გამონაკლისის

სახით ამგვარ პასუხებში იწერება ქულა  
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1 
პასუხში ჩანს რომ აპლიკანტს აქვს საკითხის არასრული ზედაპირული

ცოდნა

 აპლიკანტი აღწერს ადეკვატურ სტრატეგიას მაგრამ არ ასაბუთებს

ან

 აპლიკანტი ასახელებს ერთზე მეტ სტრატეგიას პასუხს არ

ასაბუთებს

ან

 აპლიკანტი ზოგადად მსჯელობს გამოკითხვის სტრატეგიებზე

მაგრამ არ ცდილობს დაუკავშიროს დავალებაში აღწერილ

სიტუაციას  

0 
პასუხი არაადეკვატურია აპლიკანტი ვერ უპასუხებს დავალების

მოთხოვნებს პირობა სწორად არ არის გააზრებული ნაწერი არ შეესაბამება

მოცემულ საკითხს

 დავალების პირობის პერიფრაზი.

 მასწავლებლის ქმედების მხოლოდ უარყოფითად შეფასება  
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დავალება 27                                                                   მაქსიმალური ქულა – 3 

ქულა აღწერა 

3 პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული, სიღრმისეული ცოდნა. მსჯელობა არის 

სრული, არგუმენტირებული. აპლიკანტი გასაგებად და ამომწურავად 

პასუხობს დავალებაში მოცემულ ორივე კითხვას მითითებების მიხედვით. 

აღწერილი აქტივობის მართებულობა დასაბუთებულია კონკრეტული, 

სპეციფიკური არგუმენტებით. 

  ადეკვატურად არის ახსნილი, რატომ ითვლება, რომ დასჯა ძალიან 

იშვიათად ან თითქმის არ უნდა გამოიყენებოდეს. 

 აღწერილია დასჯის ალტერნატიული მეთოდი, რომელიც შეიძლება 

გამოვიყენოთ ქცევასთან დაკავშირებული პრობლემების დასაძლევად. 

 აპლიკანტი საკუთარ მსჯელობას/მოსაზრებას ასაბუთებს  დასჯის 

არაეფექტურობის ან მისი ალტერნატიული მეთოდის ახსნის დროს. 

(პასუხი შეიცავს დასაბუთების კომპონენტს თუნდაც ერთ ან ორივე 

კითხვაზე).   

2 პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა, თუმცა მსჯელობა არ არის 

სრული.  

(1 ვარიანტი) 

 აპლიკანტი სრულად, ამომწურავად, დასაბუთებულად პასუხობს 

რომელიმე ერთ კითხვას. 

 ძალიან სქემატურად ან საერთოდ არ პასუხობს მეორე კითხვას. 

(მაგალითად, ორი სიტყვით მიაწერს: „უმჯობესია შევაქოთ, 

წავახალისოთ“). 
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(2 ვარიანტი) 

 აპლიკანტის პასუხი პირველ კითხვაზე არის ამომწურავი და  კარგად 

დასაბუთებული. 

 მეორე კითვაზე პასუხი არ არის გაცემული. 

(3 ვარიანტი) 

 პირველ კითხვაზე პასუხი არ არის გაცემული. 

 აპლიკანტის პასუხი მეორე კითხვაზე არის ამომწურავი და  კარგად 

დასაბუთებული. 

(4 ვარიანტი) 

 პასუხი ორივე მითითებაზე ადეკვატურია: 

 ჩამოთვლილია დასჯის ორზე მეტი უარყოფითი შედეგი.  

 ჩამოთვლილია დასჯის ორზე მეტი ალტერნატივა.  

1 პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს საკითხის არასრული (ზედაპირული) 

ცოდნა.  

(1 ვარიანტი) 

 ჩამოთვლილია დასჯის ორზე მეტი უარყოფითი შედეგი. 

(2 ვარიანტი) 

 ჩამოთვლილია დასჯის ორზე მეტი ალტერნატივა. 

(3 ვარიანტი) 

 აპლიკანტის პასუხი ძალიან სქემატურია, თუმცა მოიცავს ორივე 

კომპონენტს (ძალიან ზედაპირულად არის განმარტებული (1) 

რატომ არ არის კარგი დასჯის გამოყენება, ან (2) რა შეიძლება 
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გამოვიყენოთ დასჯის ალტერნატივად). მაგ.: „დასჯისას ბავშვი 

ითრგუნება, უკეთესია ხშირად შევაქოთ“. 

*აპლიკანტი ადეკვატურად პასუხობს რომელიმე ერთ კითვას, მაგრამ ძალიან 

სქემატურად. 

0 პასუხი არაადეკვატურია. აპლიკანტი ვერ უპასუხებს დავალების 

მოთხოვნებს. პირობა სწორად არ არის გააზრებული - ნაწერი არ შეესაბამება 

მოცემულ საკითხს. 

 პასუხი აცდენილია, პერიფრაზირებულია დავალებიდან ან არ 

ხერხდება მინიშნებული კონტექსტის აღქმა. მაგ.:  

 „თანამედროვე მიდგომის მიხედვით მასწავლებელი უნდა იყოს 

ფასილიტატორი“. 

 „დასჯა არ შეიძლება გამოიყენებოდეს, როგორც სწავლისა და 

აღზრდის მეთოდი“.  

 „შეიცვალა მოსწავლეთა დამოკიდებულება სწავლისა და 

დისციპლინის მიმართ, ეს თაობათა შორის განსხვავების 

ბრალია“ . 

 ასევე შეფასდება ნაწერი, სადაც საუბარი იქნება დასჯის დასაშვებ 

ფორმებზე, მაგალითად: მშობლის დაბარება, დირექტორთან შეყვანა, 

სკოლიდან დათხოვნა, ბიბლიოთეკაში გაშვება და ა. შ. 
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დავალება 28                                                                   მაქსიმალური ქულა – 3 

ქულა აღწერა 

3 პასუხში ჩანს საკითხის სრულყოფილი ცოდნა. მსჯელობა არის სრული, 

არგუმენტირებული, აპლიკანტი გასაგებად და ამომწურავად პასუხობს 

დავალების ყველა კითხვას (მითითებას). აღწერილი აქტივობის 

მართებულობა დასაბუთებულია კონკრეტული, სპეციფიკური 

არგუმენტებით. 

 აღწერილია  ადეკვატური ქმედება, რომლის დახმარებითაც 

მასწავლებელი შეძლებს მოსწავლეები მიაჩვიოს ჯანსაღი 

ცხოვრების წესს ან გააცნობიერებინოს მისი მნიშვნელობა. 

 პასუხი არგუმენტირებულია, მსჯელობა დამაჯერებელია, 

თანამიმდევრული და ლოგიკური. 

 

2 პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა, თუმცა მსჯელობა არ არის 

სრული.  

 აქტივობა აღწერილია სქემატურად, მაგრამ კარგად არის  

არგუმენტირებული. 

 კარგად არის აღწერილი ადეკვატური ქმედება და დასაბუთება 

სქემატურია. 

*თუ სტრატეგია აღწერილია ძალიან კარგად _ რელევანტურია, ეხება 

არსებით საკითხებს, დეტალურად არის აღწერილი და/ან გამყარებულია 

ადეკვატური მაგალითებით, მაგრამ არ არის დასაბუთებული, 

გამონაკლისის სახით, ამგვარ პასუხებში იწერება 2 ქულა. 

1 პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს საკითხის არასრული (ზედაპირული) 

ცოდნა.  
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 აღწერილია ადეკვატური ქმედება მაგრამ არ არის 

დასაბუთებული. 

 დასახელებულია ორზე მეტი ადეკვატური ქმედება 

დასაბუთების გარეშე. 

      0 პასუხი არაადეკვატურია. აპლიკანტი ვერ პასუხობს დავალების 

მოთხოვნებს. პირობა სწორად არ არის გააზრებული _ ნაწერი არ 

შეესაბამება მოცემულ საკითხს. 

 ზოგადი მსჯელობა თამბაქოს მავნებლობაზე. 

 ლოზუნგები ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობაზე. 

 

დავალებები 29-38

დავალება 

# 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

სწორი 

პასუხი 
გ ბ გ ბ ბ გ გ ა დ ბ 

 

დავალება 39                                              მაქსიმალური ქულა – 1 

 

1 ქულა 
თუ ცხრილში პასუხები მონიშნულია  მოცემული 

თანმიმდევრობით:  
ქცევა (A) I II III 

მოთხოვნილება (B) გ ბ ე 
 

 

0 ქულა
  

ნებისმიერი სხვა თანმიმდევრობით მონიშნული პასუხი 
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დავალება #40                                                                            მაქსიმალური ქულა – 3 

 

ქულა  აღწერა 

 

3 

 

პასუხში ჩანს საკითხის - ვიგოტსკის თეორიის სრულყოფილი ცოდნა. 

აპლიკანტი თეორიაზე დაყრდნობით აანალიზებს მოცემულ სიტუაციას და 

ამომწურავად პასუხობს დავალების ორივე  მითითებას. აპლიკანტმა იცის, 

თუ რას ნიშნავს განვითარების აქტუალური და უახლოესი ზონები, ხედავს 

„ხარაჩოს“ (დახმარების სტრატეგიების) როლს  მოსწავლის განვითარების 

პროცესში და, შესაბამისად, იცის თუ რა სტრატეგია უნდა გამოიყენოს 

კონკრეტულ სიტუაციაში.  

 

 აპლიკანტი ვიგოტსკის თეორიაზე დაყრდნობით აანალიზებს 

მოსწავლის პრობლემას და ადეკვატურად იყენებს შესაბამის 

ტერმინოლოგიას.  

 აპლიკანტი ასახელებს კონკრეტულ სტრატეგიას/სტრატეგიებს, 

რომელიც მოსწავლეს დაეხმარება დავალების შესრულებაში და 

ასაბუთებს დასახელებული სტრატეგიის მართებულობას. 

 

 

2 

 

პასუხში არ ჩანს საკითხის სიღმისეული ცოდნა, აპლიკანტი კარგად ვერ 

აანალიზებს მოცემულ სიტუაციას, თუმცა ასახელებს ადეკვატურ 

სტრატეგიას. 

(I ვარიანტი) 

 (I მითითება). ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით ამომწურავად არის 

გაანალიზებული პრობლემის არსი.  
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დაK  

 (II მითითება). დასახელებულია ადეკვატური სტრატეგია, 

რომელიც მოსწავლეს დაეხმარება მოცემულ სიტუაციაში, მაგრამ 

არ არის დასაბუთებული (არ ჩანს ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით 

საკითხის ანალიზი, არ არის გამოყენებული ვიგოტსკის 

ტერმინოლოგია).  

(II ვარიანტი) 

 (I მითითება). ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით სქემატურად არის 

ახსნილი პრობლემის არსი.  

და 

 (II მითითება). დასახელებულია ადეკვატური სტრატეგია, 

რომელიც მოსწავლეს დაეხმარება მოცემულ სიტუაციაში. პასუხი 

დასაბუთებულია ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით, 

გამოყენებულია ადეკვატური ტერმინოლოგია.  

(III ვარიანტი) 

 I მითითებაზე პასუხი არ არის გაცემული. 

და 

 (II მითითება). აღწერილია ადეკვატური სტრატეგია, რომელიც 

მოსწავლეს დაეხმარება მოცემულ სიტუაციაში. პასუხი 

დასაბუთებულია ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით, 

გამოყენებულია ადეკვატური ტერმინოლოგია.  

 

1 

 

პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს საკითხის ზედაპირული ცოდნა: 

 

 აპლიკანტი ადეკვატურად აანალიზებს სიტუაციას, მაგრამ არ 

ეყრდნობა ვიგოტსკის თეორიას და არ იყენებს შესაბამის 

ტერმინოლოგიას და ასახელებს ერთ ადეკვატურ სტრატეგიას.  
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ან 

 აპლიკანტი ასახელებს ერთზე მეტ ადეკვატურ სტრატეგიას. 

   

ან 

 აპლიკანტი ნაწილობრივ პასუხობს პირველ მითითებას, 

რომელშიც ჩანს ვიგოტსკის თეორიის ზედაპირული ცოდნა მაინც 

და აკლია მეორე მითითებაზე პასუხი. 

 

0 

პასუხი არაადეკვატურია. აპლიკანტი ვერ უპასუხებს დავალების 

მოთხოვნებს. დავალების პირობა სწორად არ არის გააზრებული _ ნაშრომი 

არ შეესაბამება მოცემულ საკითხს, ან პასუხი გაცემულია საკუთარ 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, მაგრამ არ ჩანს ვიგოტსკის თეორიის 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარი.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



124  

დავალება #41-45                                                                             მაქსიმალური ქულა – 5 

 

1ქულა  

 კითხვებზე _ 42, 44 და 45 _ თითო-თითო ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ 

აპლიკანტის მიერ მონიშნულია პასუხი _ „ჭეშმარიტია“  _  (კომენტარს არ 

საჭიროებს). 

 კითხვებზე 41 და 43 _ თითო-თითო ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ 

აპლიკანტის მიერ მონიშნულია პასუხი _ „მცდარია“ და აპლიკანტს შესაბამის 

გრაფაში  მოცემული აქვს არგუმენტირებული პასუხი, მითითებული აქვს 

კორექტული პასუხი,  მცდარი პასუხი ჩაწერილი აქვს სწორი ფორმით. 

მცდარია 41 და 43: 

41-ის კომენტარი:  

 დაუშვებელია სკოლის მიერ მოსწავლის ან მასწავლებლის 

დისციპლინური დევნა იმ ქმედებისთვის, რომელიც მან ჩაიდინა 

სასკოლო დროისგან თავისუფალ დროს. 

 სკოლას ჰქონდა დისციპლინური დევნის დაწყების უფლება, რადგან 

მოსწავლე ინციდენტში მონაწილეობდა სასკოლო დროს (გაკვეთილის 

დროს), მიუხედავად იმისა, რომ ინციდენტი მოხდა სკოლის 

ტერიტორიის გარეთ. 

წყარო: ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი. მუხლი 19, პუნქტი 
10. 

 43-ის კომენტარი:  

 არ არის სამართლიანი, რადგან სკოლას აქვს დამამთავრებელი კლასის 

მოსწავლის გარიცხვის უფლება. დაუშვებელია მოსწავლის დატოვება 

ზოგადი განათლების სისტემის მიღმა საბაზო საფეხურის მიღწევის 

დონის დაძლევამდე.  

 სკოლიდან გარიცხვის გადაწყვეტილება შეიძლება გაპროტესტდეს, თუ 

მოსწავლე ჯერ კიდევ საბაზო საფეხურზეა. 

წყარო: ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი. მუხლი 6, პუნქტი 4.  

ჭეშმარიტია 42, 44 და 45: 

42. წყარო: ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი. მუხლი 19, 

პუნქტი 12. 
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„მოსწავლის გაკვეთილიდან გაძევების გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვს 

მასწავლებელს, სკოლიდან 5 დღემდე ვადით დათხოვნის გადაწყვეტილების 

მიღების უფლება – სკოლის დირექტორს, ხოლო 5-10 დღემდე ვადით 

დათხოვნის ან სკოლიდან გარიცხვის გადაწყვეტილების მიღების უფლება – 

დისციპლინურ კომიტეტს ფარული კენჭისყრით“. 

44. წყარო: ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი. მუხლი 9, 

პუნქტი 11. 

„სკოლიდან გარიცხულ მოსწავლეს უფლება აქვს სწავლა სხვა სკოლაში 

განაგრძოს“. 

 

45. წყარო: ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი. მუხლი 19, 

პუნქტი 6. 

„მოსწავლის მიმართ დისციპლინური სახდელის გამოყენების, აგრეთვე 

დისციპლინური დევნის დაწყების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მის 

მშობელს. მოსწავლეს უფლება აქვს მასთან დაკავშირებული საკითხის 

გადაწყვეტისას მშობელთან ერთად წარდგეს“. 

 

 

0ქულა  

 

42, 44 და 45 კიხვებზე პასუხი არასწორადაა მონიშნული: „ჭეშმარიტი“-ს ნაცვლად 

მონიშნულია „მცდარი“. 

41 და 43 კითხვებზე:  

 პასუხი არასწორადაა მონიშნული: „მცდარი“-ს ნაცვლად მონიშნულია 

„ჭეშმარიტი“. 

 სწორადაა მონიშნული პასუხი „მცდარია“, მაგრამ  არ არის მითითებული 

კომენტარი. 

 სწორადაა მონიშნული პასუხი „მცდარია“, მაგრამ  თან ახლავს არასწორი 

კომენტარი. 
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დავალება 46-50                                                                         მაქსიმალური ქულა – 5                        

 

1 ქულა  

 კითხვებზე - 46, 47 და 48 -თითო-თითო ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ 

აპლიკანტის მიერ მონიშნულია პასუხი -„ჭეშმარიტია“- (კომენტარს არ 

საჭიროებს). 

 კითხვებზე 49 და 50 - თითო-თითო ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ 

აპლიკანტის მიერ მონიშნულია პასუხი -„მცდარია“ და აპლიკანტს 

შესაბამის გრაფაში მოცემული აქვს არგუმენტირებული პასუხი, 

მითითებული აქვს კორექტული პასუხი,  მცდარი პასუხი ჩაწერილი აქვს 

სწორი ფორმით. 

მცდარია 49 და 50:  

49-ის კომენტარი: 

 საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი: 

გ) თუ სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს წლიური გამოცდის ჩატარებას 

და  განსაზღვრულია, რომ  ამ გამოცდის ქულაც აისახება წლიურ ქულაზე, მაშინ 

საგნის წლიური ქულა სამი (ორი - საგნის სემესტრული და ერთი - გამოცდის)  

ქულის საშუალო არითმეტიკულია (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით). 

 საგნის წლიური ქულა არის სამი ქულის საშუალო არითმეტიკული - 

საგნის ორი სემესტრული და ერთი გამოცდის ქულების ჯამის მესამედი.  

წყარო: ეროვნული სასწავლო გეგმა.   მუხლი 20, პუნქტი 2, ქვეპუნქტი ,“გ“. 

 თუ სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულია, რომ წლიური 

გამოცდის ქულას გავლენა აქვს საგნის წლიურ ქულაზე, საგნის წლიური 

ქულის გამოთვლისას წლიური გამოცდის ქულა ემატება საგნის 

სემესტრულ  ქულებს და ჯამი იყოფა სამზე. 

წყარო: ეროვნული სასწავლო გეგმა.   მუხლი 23, პუნქტი 6. 

50-ის კომენტარი:  

 თუ სკოლას სურს საგნის წლიური გამოცდის დანიშვნა, მან სასწავლო 

წლის დაწყებამდე უნდა განსაზღვროს, რომელ კლასში/კლასებში და 

რომელ საგანში/საგნებში ჩაატარებს ამ გამოცდას და ექნება თუ არა ამ 
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გამოცდაზე მიღებულ ქულას გავლენა საგნის წლიურ ქულაზე.  

წყარო: ეროვნული სასწავლო გეგმა. მუხლი 23, პუნქტი 5. 

 ჭეშმარიტია 46, 47 და 48: 

46. წყარო: ეროვნული სასწავლო გეგმა. მუხლი 10, პუნქტი 10. 

 „მასწავლებელს უფლება აქვს, სწავლებისას მხოლოდ დამხმარე/დამატებითი 

მასალის სახით გამოიყენოს ნებისმიერი სასწავლო მასალა.“ 

47.  წყარო: ეროვნული სასწავლო გეგმა. მუხლი 10, პუნქტი 10.  

„საჯარო სკოლის მასწავლებელს/სკოლას ეკრძალება, მოსთხოვოს მოსწავლეს 

არაგრიფირებული სახელმძღვანელოების/სასწავლო მასალის შეძენა.“ 

48. წყარო: ეროვნული სასწავლო გეგმა. მუხლი 23, პუნქტები 4,5. 

პუნქტი 4: „წლიური   გამოცდის დანიშვნა/არდანიშვნის საკითხს წყვეტს 

სკოლა. აღნიშნული ასახული უნდა იყოს სასკოლო სასწავლო გეგმაში“.  

პუნქტი 5: „წლიური გამოცდა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ საბაზო და/ან  

საშუალო საფეხურზე. თუ სკოლას სურს საგნის წლიური გამოცდის დანიშვნა, 

მან სასწავლო წლის დაწყებამდე უნდა განსაზღვროს, რომელ კლასში/კლასებში 

და რომელ საგანში/საგნებში ჩაატარებს ამ გამოცდას და ექნება თუ არა ამ 

გამოცდაზე მიღებულ ქულას გავლენა საგნის წლიურ ქულაზე.“ 

 

0ქულა  

46, 47 და 48 კითხვებზე პასუხი არასწორადაა მონიშნული: „ჭეშმარიტი“-ს 

ნაცვლად მონიშნულია „მცდარი“. 

49 და 50 კითხვებზე:  

 პასუხი არასწორადაა მონიშნული: „მცდარი“-ს ნაცვლად მონიშნულია 

„ჭეშმარიტი“. 

 სწორადაა მონიშნული პასუხი „მცდარია“, მაგრამ  არ არის მითითებული 

კომენტარი. 

 სწორადაა მონიშნული პასუხი „მცდარია“, მაგრამ  თან ახლავს არასწორი 

კომენტარი. 

 


