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შესავალი  
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 კომპეტენციის დადასტურება იმის ერთგვარი 

წინაპირობაა,  რომ  სკოლებში  იმუშავებენ  პედაგოგები,  რომელთაც  არა  მარტო 

შესაბამისი  საგნის  საფუძვლიანი  ცოდნა  ექნებათ,  არამედ  პროფესიისათვის 

აუცილებელი უნარებიც.  

იმისათვის,  რომ  დაგეხმაროთ  მასწავლებლის  პროფესიული  უნარების 

კომპეტენციის დადასტურებისათვის მომზადების  პროცესში,  გამოცდების 

ეროვნული  ცენტრი  გთავაზობთ  კრებულის, „როგორ  მოვემზადოთ  მასწავლებლის 

კომპეტენციის დასადასტურებლად  ‐ პროფესიული უნარები“ ელექტრონულ ვერსიას. 

კრებულში მოცემულია ინფორმაცია პროფესიული უნარების ტესტის შესახებ - 2014 

და  2019  წელს  გამოყენებული  ტესტები (დანართი #2, გვ.65; დანართი #4, გვ.112), 

განხილულია ღია დავალებები, რომლებიც 2014 და 2019 წელს იყო გამოყენებული 

ტესტში და  მათი  შეფასების  კრიტერიუმები.  ამ  კრებულის დახმარებით  შეძლებთ, 

გაეცნოთ  შეფასების  პრინციპებს,  ასევე,  მასწავლებლების  მიერ  დაშვებულ  ტიპურ 

შეცდომებსა და შესაბამის რეკომენდაციებს.  

კრებულში ასევე წარმოდგენილია პედაგოგთა პროფესიული უნარების 

საგამოცდო პროგრამა (დანართი #1, გვ.58) და ტესტის შეფასების ზოგადი 

კრიტერიუმები (დანართი #3, გვ.92).                        

გისურვებთ წარმატებას!  
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ღია დავალებები   

 

ღია 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.   

 

ღია 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 

გათვალისწინებაცმნიშვნელოვანია მოსწავლეთა 

ქცევის წესების შემუშავებისას.  

- ახსენით, როგორ დაეხმარება თქვენი რჩევა 

დამწყებ პედაგოგს დისციპლინის პრობლემების 

მოგვარებაში.დაასახელეთ  თითოეული რჩევის 

დადებითი შედეგი. 

 

ღია 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 ღია 
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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 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.  

ღია 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 

ღია დავალებების შეფასებისას გამოყენებულია როგორც ჰოლისტური, ასევე 

ანალიტიკური რუბრიკა. რუბრიკის ნიმუშები წარმოდგენილია #3 დანართში (გვ. 

85).  

     პედაგოგთა ნამუშევრების თვისებრივი ანალიზის შედეგად გამოვლენილი 

ხარვეზების საილუსტრაციოდ გთავაზობთ ზოგიერთ ღია დავალებაზე 

მასწავლებელთა მიერ გაცემული პასუხების ნიმუშებს თანდართული 

განმარტებებით.   
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დავალებები 2014 წლის ტესტიდან 

 

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 
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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 

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.                    
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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), 

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.  
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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.  

  

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 
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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; 

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 
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აანალიზებს ამ მიდგომების გამოყენების ეფექტიანობას მოსწავლეთა სწავლის 

ხელშესაწობად.  

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 
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მოტივაციის ამაღლებისათვის ადეკვატურად შეუძლია გამოიყენოს განსხვავებული 

მიდგომები. ნაშრომი შეფასებულია მაქსიმალური 4 ქულით.  

 

  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.   
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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 

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.  
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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.  

  

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.  
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ნიმუში #1                                                                     პასუხი შეფასებულია 3 ქულით.  

  

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 
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აქტივობა საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენაში. შეფასების სქემის 

მიხედვით პასუხი არასრულია და შეფასებულია 2 ქულით.  

 ნიმუში #3                                                                      პასუხი შეფასებულია 1 ქულით.  

 

  

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  
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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.  

  

  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 
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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).   

 

 

დავალება 24                                                                                             მაქსიმალური ქულა-3    

მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინება 

 

    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.  
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       მაინტერესებს, როგორ ახერხებთ სწავლების პროცესში 

მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენას და მათ 

გათვალისწინებას? 

 მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • გუშინ, 17:37-ზე

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 

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.  
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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 

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 
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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 

გვთავაზობს არც ერთ სტრატეგიას. დასაწყისში მისი მსჯელობა არის ზოგადი და 

ფაქტობრივად მხოლოდ აფასებს პრობლემას და აღწერილ სიტუაციას. პასუხის მეორე 



 

  24     

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);   
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„განვითარებისა და სწავლის თეორიები“ (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრი, 2008, გვ. 33; გვ. 62).   

  

დავალება 25                                                              მაქსიმალური ქულა – 3  

 

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  

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 
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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.).  

  

    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.  
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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 

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.   
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ნიმუში #4                                                            პასუხი შეფასებულია 0 ქულით  

  

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.   

    

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 
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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.   

   

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 
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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.  

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.  
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ნიმუში #2                                                               პასუხი შეფასებულია 2 ქულით  

  

   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.  
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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 

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:  
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 „ეფექტიანი სწავლება“  (გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2010, გვ. 56-74).  

დავალება 27                                                            მაქსიმალური ქულა – 3  

      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  

  

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 
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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).  

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  
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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 

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 
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სწავლის თანამედროვე  თეორიების მიხედვით გაუმართლებელია. ამრიგად, შეფასების 

სქემის მიხედვით, პასუხი  შეფასდა 1 ქულით.  

  

ნიმუში #4                                                                 პასუხი შეფასებულია 0 ქულით  

  

  

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, 
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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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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  

რას ვაფასებთ. ჯანსაღი ღირებულებების ფორმირებასა თუ ცხოვრების წესის არჩევაში 

მოსწავლეებს მნიშვნელოვან დახმარებას უნდა უწევდეს სკოლა ოჯახთან ერთად. 
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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).  

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 
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(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, 

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.  
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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 

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 
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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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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, 

        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 სამუშაოს თავს ვეღარ ართმევს. 

- გააანალიზეთ მოსწავლის პრობლემა ვიგოტსკის თეორიაზე დაყრდნობით.  

- აღწერეთ აქტივობა, რომელიც, ვიგოტსკის თეორიის თანახმად, უნდა 

გამოიყენოს მასწავლებელმა იმისათვის, რომ დაეხმაროს მოსწავლეს 

პრობლემის დაძლევაში. დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.    
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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.  

  

ნიმუში #1                                                         პასუხი შეფასებულია 3 ქულით  
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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 

მითითებას და, ამასთან, ავლენს ვიგოტსკის თეორიის ცოდნას. ამიტომ პასუხი 

შეფასდა მაქსიმალური – 3 ქულით.    

ნიმუში #3                                                                  პასუხი შეფასებულია 2 ქულით  

  



 

  44     

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, 

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.  
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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.  

  

 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.   
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 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).  

    

ღია დავალებების შესრულებისას ხშირად დაშვებული  შეცდომები  

 შინაარსიის რელევანტურობა. ღია დავალების შეფასების ერთერთი 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 
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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. ღია 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.  

ამგვარი პრობლემების თავიდან ასარიდებლად, გთავაზობთ მასწავლებელთა 

ნამუშევრებში არსებული ხარვეზებისა და ტიპური შეცდომების გათვალისწინებით 
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შემუშავებულ რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია ყველა 

ტიპის ღია 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.  
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 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.  

 წარმოგიდგენთ ღია დავალებებს 2019 წლის პროფესიული უნარების ტესტიდან: 

დავალებები 2019 წლის ტესტიდან 

დავალება 28  

მაქსიმალური ქულა - 1 

მასლოუს თეორიის მიხედვით, ადამიანი მოთხოვნილებებს იერარქიული 

თანმიმდევრობით იკმაყოფილებს — მას გადარჩენისათვის ჯერ ბიოლოგიური და 

ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება ესაჭიროება, მხოლოდ ამის 

შემდეგ გაუჩნდება უსაფრთხოების მოთხოვნილება და ა. შ.   

 

 დაასახელეთ მოთხოვნილება, რომელიც უკვე უნდა ჰქონდეს დაკმაყოფილებული 

ადამიანს, რომ მას გაუჩნდეს დაფასების/აღიარების მოთხოვნილება. 

 

რას ვაფასებთ. ამ დავალებით ფასდება, რამდენად კარგად იცნობს პედაგოგი მასლოუს 

ჰუმანისტურ თეორიას, იცის თუ არა მან, როგორ არის იერარქიულად დალაგებული ამ 

თეორიის თანახმად ადამიანის მოთხოვნილებები.  

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 1-ქულიანია. აპლიკანტს, დავალების 

პირობის შესაბამისად, მოეთხოვება მხოლოდ იმ  მოთხოვნილების დასახელება, 

რომელიც ადამიანს უკვე უნდა ჰქონდეს დაკმაყოფილებული, რომ მას 

დაფასების/აღიარების მოთხოვნილება გაუჩნდეს. 

 

28-ე დავალების პრინციპის უკეთ გასაგებად გთავაზობთ მასწავლებელთა საგამოცდო 

ნაშრომებიდან შერჩეულ ნიმუშებს.  

 

 

ნიმუში #1 
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პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 

 

განმარტება.  წარმოდგენილ ნიმუშში  აპლიკანტი ჩამოთვლის მოთხოვნილებათა 

იერარქიის ყველა საფეხურს გარდა სიყვარულის და მიკუთვნებულობის 

მოთხოვნილებისა, რომელსაც ადამიანი იკმაყოფილებს ვიდრე მას გაუჩნდება 

დაფასებისა და აღიარების მოთხოვნილება. შესაბამისად, აპლიკანტის პასუხი 

შეფასებულია 0 ქულით. 

 

ნიმუში #2 

პასუხი შეფასებულია 1 ქულით 

 

განმარტება.  აპლიკანტის პასუხი ადეკვატურია და შეფასებულია 1 ქულით. 

 

დავალება 42. აპლიკანტს მოეთხოვება მოცემული ტექსტის გაანალიზება და მასზე 

დაყრდნობით სამ დავალებაზე პასუხის გაცემა, რომელთაგან ერთი 

არჩევითპასუხიანია, ხოლო ორი - ღია დავალებაა.  

 

დავალება 42 

 

ნაყოფიერი საგაკვეთილო პროცესის წარმართვისას მოსწავლეებმა იციან, რისი 

უფლება აქვთ და რას უნდა ელოდონ თავიანთი თანაკლასელებისაგან, იციან, ქცევის 

როგორი წესებია კლასში (Danielson, 2013: 16). მაგრამ მნიშვნელოვანია, როგორ 

მივაწვდით ამ წესებს მოსწავლეებს. როგორც კვლევა გვიჩვენებს, წესების დანერგვა 

კომპლექსური პროცესია და მოსწავლეებისათვის არა მხოლოდ წესების გაცნობას, 
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არამედ ამ წესების დაცვის ნებისა და უნარის გამოხატვასაც მოითხოვს. იმისათვის, რომ 

მოსწავლეებმა გაიზიარონ კლასის წესები, მნიშვნელოვანია, რომ წესები ისე ავუხსნათ, 

როგორც აკადემიურ კონცეფციებს ვუხსნით და ვაჩვენოთ წესების ლოგიკა და 

საფუძველი (Doyle, 1986).  

მოსწავლეების ქცევის ტიპური დარღვევებია: დაგვიანება, გაკვეთილების 

გაცდენა, სასწავლო მასალის გარეშე გამოცხადება, უყურადღებობა, საუბარი და 

გადაძახება, სიტყვიერი და ფიზიკური აგრესიის რბილი ფორმები. (Metz, 1978). 

არასასურველი ქცევების გამოვლენა დამოკიდებულია საკლასო აქტივობაზე, 

გაკვეთილის პერიოდსა და მოსწავლის ტიპზე. მაღალუნარიანი მოსწავლეები 

არასასურველ ქცევებს ავლენენ ერთი აქტივობიდან მეორეზე გადასვლისას და 

საგაკვეთილო სეგმენტის ბოლოს, დაბალუნარიანი მოსწავლეები კი - საგაკვეთილო 

სეგმენტის შუაში (Rusnock & Brandler, 1979). მასწავლებელს უნდა შეეძლოს რეაგირების 

სწორი ფორმისა და დროის შერჩევა, მაგალითად, რიგ შემთხვევებში უმჯობესია, 

მასწავლებელმა თავი შეიკავოს რეაგირებისაგან. როგორც ერთ-ერთ კვლევაში მონაწილე 

მასწავლებელზე დაკვირვებისას აღმოჩნდა,  მან დღის განმავლობაში იმდენჯერ 

შეწყვიტა სასწავლო აქტივობა მოსწავლის ქცევაზე რეაგირების მიზნით, რომ ამ კლასში 

მოსწავლეების მიერ სასწავლო აქტივობებზე დახარჯული დრო საგაკვეთილო დროის 

მხოლოდ 25%-ს შეადგენდა (Kounin,1983). მნიშვნელოვანია რეაგირების ფორმაც. 

მოკლევადიან პერსპექტივაში სიტყვიერმა შენიშვნამ თუ სხვა ფორმის დასჯამ, რომელიც 

საჯარო და პერსონალურია, შესაძლოა, შედეგი გამოიღოს. ამიტომ მასწავლებლები 

ხშირად მიმართავენ ამ მეთოდს. თუმცა მასწავლებლის მიერ შენიშვნებისა და დასჯის 

ხშირი გამოყენების გრძელვადიანი ეფექტი უკიდურესად დესტრუქციულია, რადგან 

მოსწავლეები კარგავენ შენიშვნების მიმართ მგრძნობელობას და იმისათვის, რომ 

შენიშვნამ ან დასჯის სხვა ფორმამ მოსწავლეზე გავლენა იქონიოს, მასწავლებელს უწევს 

დასჯის ფორმის გამკაცრება. შედეგად, მასწავლებელი ექცევა ე. წ. კრიტიკის ხაფანგში. 

მოსწავლეების არასასურველ ქცევაზე რეაგირებისას მნიშვნელოვანია, რომ შევეხოთ 

კონკრეტულ ქცევას და არა მოსწავლეს. (Danielson, 2013: 16). 

(„სახელმწიფო შეფასება, საბუნებისმეტყველო საგნები (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) 

 მე-9 კლასი“, ანგარიში, 

 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2016) 
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რას ვაფასებთ. მოცემული დავალება აფასებს, თუ რამდენად კარგად იცნობს აპლიკანტი 

ბიჰევიორისტულ მიდგომას და როგორ იყენებს ის ამ ცოდნას საკუთარ პრაქტიკაში 

მოსწავლეებთან ურთიერთობის დროს.  

 

დავალება 42.2 

მაქსიმალური ქულა - 3 

  სკინერის ბიჰევიორისტულ თეორიაზე დაყრდნობით ახსენით,  რატომ კარგავენ  

მოსწავლეები „მგრძნობელობას“ შენიშვნებისა და დასჯის მიმართ გრძელვადიან 

პერსპექტივაში.  დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი. 

 

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 3 - ქულიანია.   

3 ქულა - პასუხში ჩანს საკითხის სრულყოფილი ცოდნა, დასმული პრობლემის 

გააზრებული, დამაჯერებელი, სრულყოფილი ანალიზი. მსჯელობიდან იკვეთება, 

რომ  აპლიკანტს ესმის  თეორიის ძირითადი არსი. პასუხი არის სრული, 

არგუმენტირებული. კერძოდ, პასუხში სკინერის თეორიის საფუძველზე კარგად 

არის გაანალიზებული დასჯა, როგორც პრობლემური ქცევის აღმოფხვრის  

არაეფექტური სტრატეგია. აპლიკანტი, კარგად ხსნის, თუ რატომ კარგავენ 

მოსწავლეები „მგრძნობელობას“ დასჯის მიმართ, პასუხი დასაბუთებულია.    

 2 ქულა - აპლიკანტის პასუხი არის სწორი/ადეკვატური, პასუხი შეესაბამება 

მოცემულ საკითხს, თუმცა არ არის სრული, სქემატურია. კერძოდ, აპლიკანტის 

მსჯელობაში ჩანს სკინერის თეორიის ცოდნა, თუმცა კარგად ვერ ასაბუთებს, თუ 

რატომ არ არის დასჯა ეფექტიანი სტრატეგია გრძელვადიან პერსპექტივაში. პასუხი 

სქემატურადაა დასაბუთებული. 

1 ქულა - პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს არასრულყოფილი (ნაწილობრივი, 

ზედაპირული) ცოდნა; აპლიკანტი არ უპასუხებს პირობაში მოცემულ 

მნიშვნელოვან მითითებას. კერძოდ, აპლიკანტი ზოგადად მსჯელობს დასჯის 

უარყოფით ეფექტზე. 
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0 ქულა - აპლიკანტი ვერ უპასუხებს დავალების მოთხოვნებს. პირობა სწორად არ არის 

გააზრებული, ნაწერი არ შეესაბამება მოცემულ საკითხს ან წარმოადგენს დავალების 

პერიფრაზს.  

 

დავალება 42.2-ის შეფასების პრინციპის უკეთ გასაგებად გთავაზობთ 

მასწავლებელთა საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ნიმუშებს.  

 

ნიმუში #1 

პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 

 

განმარტება. პასუხი 0 ქულით არის შეფასებული, რადგან არ უპასუხებს დავალების 

მოთხოვნებს. აპლიკანტს მოეთხოვებოდა, რომ სკინერის თეორიაზე დაყრდნობით 

გაეანალიზებინა დასჯა და დაესაბუთებინა. მოცემულ პასუხში კი აპლიკანტი 

ძალიან ზოგადად მსჯელობს დასჯის მეთოდზე, თუმცა არაფერია ნახსენები თუ 

რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს დასჯის ხშირად გამოყენებამ.   

 

ნიმუში #2 

პასუხი შეფასებულია 1 ქულით 

 

განმარტება.  პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს ზედაპირული ცოდნა; ის არ 

პასუხობს პირობაში მოცემულ მნიშვნელოვან მითითებას. კერძოდ, აპლიკანტი 

ზოგადად მსჯელობს როგორ უნდა გამოვიყენოთ დასჯა. პასუხში 
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ბიჰევიორისტულ თეორიაზე დაყრდნობით არ არის  ახსნილი, რატომ კარგავს 

მგრძნობელობას მოსწავლე დასჯის მიმართ. 

 

დავალება 42.3 

მაქსიმალური ქულა - 3 

ტექსტში აღნიშნულია, რომ წესების დანერგვა კომპლექსური პროცესია. ამ 

პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქცევის წესების შემუშავება.  

 

 რა რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინოს მასწავლებელმა ქცევის წესების 

შემუშავების დროს? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.  

რას ვაფასებთ. მოცემული დავალება აფასებს, თუ რამდენად კარგად ესმის 

აპლიკანტს ქცევის წესების მნიშვნელობა და რა უნდა გაითვალისწინოს მათი 

შემუშავების დროს.  

შეფასების კრიტერიუმები. დავალება 3 - ქულიანია.   

3 ქულა - პასუხში ჩანს საკითხის სრულყოფილი ცოდნა, კარგად არის გააზრებული, 

თუ რა უნდა გაითვალისწინოს პედაგოგმა ქცევის წესების შემუშავების დროს და 

რატომ. პასუხი არის სრული, არგუმენტირებული. კერძოდ, პასუხი სრულად 

შეესაბამება პირობას, მოცემულია ერთი ადეკვატური რეკომენდაცია და 

დასაბუთებულია.   

2 ქულა - აპლიკანტის პასუხი არის სწორი/ადეკვატური, პასუხი შეესაბამება 

მოცემულ საკითხს, თუმცა არ არის სრული/სქემატურია. კერძოდ, აპლიკანტის 

მსჯელობაში მოცემულია ადეკვატური რეკომენდაცია, თუმცა პასუხი 

სქემატურადაა დასაბუთებული. 

1 ქულა - პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს არასრულყოფილი (ნაწილობრივი, 

ზედაპირული) ცოდნა; აპლიკანტი არ უპასუხებს პირობაში მოცემულ 

მნიშვნელოვან მითითებას. პასუხი არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული.  
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0 ქულა - აპლიკანტი ვერ უპასუხებს დავალების მოთხოვნებს. პირობა სწორად არ არის 

გააზრებული, ნაწერი არ შეესაბამება მოცემულ საკითხს ან წარმოადგენს დავალების 

პერიფრაზს.  

 

დავალება 42.3-ის შეფასების პრინციპის უკეთ გასაგებად გთავაზობთ მასწავლებელთა 

საგამოცდო ნაშრომებიდან შერჩეულ ნიმუშებს.  

ნიმუში #1 

პასუხი შეფასებულია 0 ქულით 

 

 

განმარტება. აპლიკანტის პასუხი შეფასებულია 0 ქულით, რადგან ის არ უპასუხებს 

დავალების პირობას. არ არის მოცემული კონკრეტული რეკომენდაცია.  

 

ნიმუში #2 

პასუხი შეფასებულია 3 ქულით 

 

აპლიკანტის პასუხი შეფასებულია 3 ქულით. პასუხი მოიცავს კონკრეტულ 

რეკომენდაციებს და მათ დასაბუთებას.  
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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).   
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• განმარტებითი ლექსიკონი განათლების სპეციალისტებისთვის, ს. ჯანაშია, ეტ. ალ. 
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პროფესიული უნარები. გამოცდების ეროვნული ცენტრი, (2008-2013 წწ).  
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დანართი 1 

 

პროფესიული უნარები 

 

პროგრამა 
  

  

1. სასწავლო გარემო  
 

  

1.1.  კეთილგანწყობილი, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა:  

- განსხვავების, მრავალფეროვნების აღიარება, ტოლერანტობა.   

- პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბება.    

- ინტელექტუალური უსაფრთხოება.   

- ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბება.   

- კონფლიქტის პრევენცია, კონფლიქტის კონსტრუქციული მოგვარება.   

- მშობლებთან ეფექტიანი კომუნიკაცია.   

 

  

1.2.  კლასის მართვა:  

- ქცევის წესების შემუშავება და დაცვა.   

- აქტივობების შესაბამისი პროცედურების ცოდნა და გამოყენება.   

- დროის ეფექტიანი მენეჯმენტი.   
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1.3.  ფიზიკური გარემო:   

- საკლასო  სივრცის  მოწყობა,  მოსწავლეთა  საჭიროებების

გათვალისიწინება.  

- საკლასო ორგანიზაციის ფორმების გამოყენება საკლასო აქტივობების 

შესაბამისად.  

- სასწავლო რესურსის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხო  

გამოყენება.  

  

 

 

  

  

2. სასწავლო პროცესის დაგეგმვა  
 

  

2.1. სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასწავლო 

მიზნების შესაბამისად:   

- წლიური გეგმა.   

- თემატური გეგმა.   

- ინდივიდუალური გეგმა.   

  

   

2.2. მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება:    

- სასწავლო მიზნები.   

- მოსწავლეთა შესაძლებლობები.   

- სასწავლო აქტივობები, მეთოდები.   

- დროის განაწილება.   

- სასწავლო რესურსი (მიზნობრიობა, მოსწავლეთა საჭიროებების 

გათვალისწინება).    
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2.3. მოსწავლეთა ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით 

კლასგარეშე აქტივობების დაგეგმვა.    

 

   

3. სწავლება     
   

   

3.1. სწავლისა  და განათლების ძირითადი თეორიები და მათი გამოყენება 

მოსწავლის განვითარების ხელშესაწყობად.   

   
 

  

კონსტრუქტივიზმი (ჟ. პიაჟე, ა.

ბანდურა, დ.პერკინსი, ბ.  

ბრუნერი)   

ლ. ვიგოტსკი, 

ბლუმი,  ჯ.  

 ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

ბიჰევიორიზმი (ბერას ფ.  

სკინერი)    

  ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

კოგნიტური განვითარების თეორია (ჟან პიაჟე)   

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

სოციალური დასწავლის თეორია (ალბერტ 

ბანდურა)    

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

სოციო-კულტურული თეორია (ლევ ვიგოტსკი)    

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

მორალური განვითარების თეორია   

(ლორენს კოლბერგი)   

   

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

ჰუმანისტური თეორია (კარლ როჯერსი, აბრაჰამ 

მასლოუ)    

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია (ჰოვარდ 

გარდნერი)    

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  
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განწყობის თეორია (დიმიტრი უზნაძე)    

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

ეფექტიანი სწავლების პრინციპები, 

`თეორია ერთი~ (დევიდ პერკინსი)  

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

  

აღმოჩენებით სწავლის თეორია (ჯერომ ბრუნერი) 

ძირითადი პრინციპები და  

მათი პრაქტიკაში გამოყენება   

  

  

  

პროგრესული განათლების პრინციპები  

(ჯონ დიუის სკოლა-ლაბორატორია)  

  

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

 

  

განათლების მიზნების ტაქსონომია (ბენჯამენ 

ბლუმი)  

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

  

მონტესორის სკოლა (მარია მონტესორი)    

ძირითადი პრინციპები და 

მათი პრაქტიკაში გამოყენება  

  

   

3.2. კომუნიკაციის სტრატეგიები:    

- ვერბალური კომუნიკაცია.  

- არავერბალური კომუნიკაცია.  

- აქტიური მოსმენა.    

 

  

3.3. მოსწავლეთა მოტივაცია და ჩართულობა:   

- შინაგანი მოტივაცია.  

- გარეგანი მოტივაცია.  

- მოსწავლის ასაკობრივი და პიროვნული თავისებურებების 

გათვალისწინებით მოტივაციის სტრატეგიის შერჩევა.  

- მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშეწყობა.   
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3.4.  ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობა და პრინციპები:   

- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების 

სწავლის ხელშეწყობა.  

- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების 

სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.  

- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის 

სწავლის პროგრესის შეფასება.    

 

3.5. საკლასო ორგანიზაციის მოდელები:   

- საერთო საკლასო მუშაობა.   

- ინდივიდუალური მუშაობა.   

- ჯგუფური მუშაობა.   

   

3.6. სწავლების სტრატეგიები:     

   

- ინფორმაციის აღქმა, გადამუშავება და შენახვა.  

- საშინაო დავალება.    

- კონკრეტული მეთოდებისა და სტრატეგიების გამოყენება (კითხვის 

დასმის ტექნიკები, დისკუსია, როლური თამაშები/სიმულაციები, 

კოგნიტური სქემები, გრაფიკული ორგანიზატორები, პრეზენტაცია,  

პროექტები და ა.შ.).    

 

  

3.7. უნარების განვითარება:  

- სააზროვნო უნარების განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული 

აზროვნება, ანალიტიკური აზროვნება, შემოქმედებითი აზროვნება, 

ტრანსფერი, მეტაგოკნიცია).  

- სოციალური უნარების განვითარების ხელშეწყობა.  
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3.8. სასწავლო რესურსი:  

- სასწავლო რესურსის  მოძიება/შექმნა.  

- სასწავლო რესურსის, ტექნოლოგიების სასწავლო მიზნების 

ადეკვატურად და ეფექტიანად გამოყენება.   

   
 

   

3.9. სწავლების ფორმები:   

- დამოუკიდებელი სწავლება.    

- კონკურენტული სწავლება.    

- თანამშრომლობითი სწავლება.      

- პირდაპირი სწავლება.    

- არაპირდაპირი სწავლება.     

   
   

4. სასწავლო პროცესის შეფასება    
     

  

4.1. შეფასების ტიპები:   

- განმავითარებელი შეფასება.  

- განმსაზღვრელი შეფასება.   

- მიმდინარე შეფასება.  

- შემაჯამებელი შეფასება.  

  

   

4.2.  შეფასების მეთოდები:   

- ტესტირება.   

- პორტფოლიო.   

- მასწავლებლის დაკვირვება და კომენტარი.  

- მოსწავლის თვითშეფასება და თანატოლთა შეფასება.   
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4.3. შეფასების ძირითადი პრინციპები:    

- ობიექტურობა.   

- სანდოობა.    

- ვალიდობა.    

- გამჭვირვალობა.   

  

  

4.4. შეფასების შედეგების გამოყენება:  

- მოსწავლეთა სწავლის ხელშესაწყობად.  

- მასწავლებლის თვითშეფასებისათვის.   

 

  

5. პროფესიული განვითარება   
  

  

  

5.1. კოლეგებთან ურთიერთობა:   

   

- მოსწავლეთა სწავლის ხელშეწყობის მიზნით კოლეგებთან  

თანამშრომლობა.  

- ინტეგრირებული სწავლება.  

- ჯგუფური დაგეგმვა.  

- დამწყები პედაგოგისთვის გამოცდილების გაზიარება.  

- რესურსის მოძიება და გამოყენება.   

   

5.2. პროფესიული განვითარება:    

   

- თვითშეფასების გამოყენება პროფესიული განვითარების მიზნით.  

- საკუთარი პრაქტიკის კვლევა.  

- კოლეგების გამოცდილების გაზიარება.    
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დანართი 2  

  

2014 წელს გამოყენებული 

პროფესიული უნარების 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)   arCeviTpasuxian i  davaleba oTxi savaraudo pasuxi T, 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 svet Si 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  

swori CaweroT unda  WeSmariti) aucileblad  winaaRmdeg formiT,  (

SemTxvevaSi am konkretul davalebaSi qulas ver miiRebT.     

(4)   Riadaboloeb iani  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 Ria daboloebiani davalebis gaswvriv miTiTebulia maqsimaluri qula. 

yvela sxva tipis davaleba erTquliania.   

 
201 4 
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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 

   1.  2.  3.  4.  5.  

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.  

             



 

 

 

 

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.  

 

 

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?~  
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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.  

 

 

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.   
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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.   

 

 

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.  
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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.  

 

 

 
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.  
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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.  

   

   

 

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:   
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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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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  

  

  

  

  

     

  

მანანა   ლორია   

         კლასში   30   მოსწავლე  მყავს , რომლებიც  ერთმანეთისგან   ძალიან  

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

სწავლის   პროცესში გავითვალისწინო მათი ინდივიდუალური  
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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  

  

  

    

    

 

Erekle   Giorgadze   

       უკვე   მომბეზრდა, რომ მასწავლებელი არ მაცდის კითხვაზე   პასუხის 
გაცემას .  საკმარისია , ოდნავ შევყოვნდე ან არასწორად ვუპასუხო ,  მეუბნება - 
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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  

  

#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  

 

  

  

   

 

  

  

  

  

  

 

  

ლაშა   მესხი      

        ჯანმრთელობა  მოზარდ ის ჰარმონიული  განვითარებისა  

და   შრომისუნარიანობ ის განმსაზღვრელი  ერთ - ერთი  

მნიშვნელოვანი  ფაქტორია . ჯანსაღი  ცხოვრების   წესი  
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davaleba  #25  

 

   

 

 

  

  

 

   

 

  

 

davaleba  #26  
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davaleba # 27  

 

   

 

  

  

  

 

   

 

   

 

   

 

  

davaleba  #28  
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davaleba #29 

 

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. 

.  

 

davaleba #30 

 

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.  

 

 



 

87    

 

davaleba #31 

 

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 

 

davaleba #32 

`_ 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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davaleba #33 

perkinsis azriT, swavlebis dros maswavlebeli unda iyenebdes `gagebis 

moqmedebebs~, raTa moswavlem SeZlos misTvis axal situaciaSi konkretuli codnis 

gaxseneba da gamoyeneba. 

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

a) kategoriebis gamoyofa. 

b) TemisASinaarsis gadmocema. 

g) winaaRmdegobrivi faqtebis gamoyofa. 

d) sakiTxis sxvadasxva kuTxiT ganxilva. 

 

 

davaleba #34 

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. 

 

davaleba #35 

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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davaleba #36 

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 

  

davaleba #37 

          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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davaleba #38 

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. 

 

davaleba #39 

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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davaleba #40                                                                

        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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დანართი 3 

2014 წელს გამოყენებული ტესტის 

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 

 

 

 

 

 

 



 

94    

 

 

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 
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ხელს ვენის დიაგრამის გამოყენება დასახელებული უნარების 

განვითარებას.  

*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)  
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 დასახელებულია ორზე მეტი უნარი, რომელთა განვითარებასაც 

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 

უნარს, მაგრამ ძალიან კარგად, ამ შემთხვევაშიც იწერება მაქსიმალური ქულა.
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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. 

კერძოდ, თუ:  

 აპლიკანტი ასახელებს ორზე მეტ დადებით შედეგს და არ ასაბუთებს 

საკუთარ პასუხს. 
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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 – 3 

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 

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 
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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 2 

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“. 

 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 – 3                    

ქულა აღწერა 
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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 

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 2 ქულა. 

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

 აღწერილი ადეკვატური ქმედება, რითაც პედაგოგი ადგენს 
მოსწავლეთა დონეს (I კომპონენტი). 
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ან 

 აღწერილია ადეკვატური ქმედება, რითაც პედაგოგი ითვალისწინებს 
მოსწავლეთა დონეს (II 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“... 
 

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. 
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 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 

 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 
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 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. 

 

 

 

დავალება #26                                                                          მაქსიმალური ქულა – 3                            

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.  
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 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 2 ქულა. 

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. 
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 ძალიან სქემატურად ან საერთოდ არ პასუხობს მეორე კითხვას. 

(მაგალითად, ორი სიტყვით მიაწერს: „უმჯობესია შევაქოთ, 

წავახალისოთ“). 

(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. 

 

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 
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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.  

 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. 
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 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 

 

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 



 

110    

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.  

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 
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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.  

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.  
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დანართი 4 

 

 

 

 

2019 წელს გამოყენებული ტესტი და 

შეფასების სქემა 
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პროფესიული უნარების ტესტი 

2019 
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ვარიანტი 
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* ზოგიერთი დავალება არ თავსდება ერთ გვერდზე, ასეთ შემთხვევაში მეორე 

გვერდის საძიებლად დავალების ნომერს ემატება ლათინური ასო - a.  

 

 

 

ინსტრუქცია  

არჩევითპასუხიან დავალებებს ოთხი სავარაუდო პასუხი აქვს, რომელთაგან 

სწორია მხოლოდ ერთი. დავალების არსში უკეთ გასარკვევად ყურადღება მიაქციეთ 

შეკითხვაში ხაზგასმულ, გამუქებულ ფრაზებს. 

 

არჩევითპასუხიანი დავალებები ერთქულიანია. 
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დავალება 1   

 

როგორც ცნობილია, ადამიანის განვითარებისა და სწავლის პროცესს სხვადასხვა 

თეორია განსხვავებული პოზიციიდან განიხილავს. 

 

ჩამოთვლილთაგან რომელი მსჯელობა შეესაბამება განვითარების ჰუმანისტური 

თეორიის არსსა და პრინციპებს? 

  

ა) მოსწავლე ვითარდება და ავლენს სასურველ ქცევებს გულწრფელ, უპირობოდ 

კეთილგანწყობილ გარემოში.  

ბ) მოსწავლე იძენს ახალ ქცევებსა და თვისებებს თანაკლასელებსა და 

მასწავლებელზე დაკვირვებით, მათი მიბაძვით.  

გ) მოსწავლე დაისწავლის და იმეორებს იმ ქცევას, რომლის მეშვეობითაც თავიდან 

აიცილებს არასასიამოვნო სტიმულებს.  

დ) მოსწავლე გარემოსთან ადაპტაციის პროცესში თავისი ქცევისა და აზროვნების 

შესაბამის სქემებს ცვლის ან ქმნის ახალს. 
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დავალება 2 

 

დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს მათემატიკის მასწავლებელმა ასეთი დავალება 

მისცა: „ჩამოწერეთ თქვენთვის ნაცნობი ფერები. გამოიკითხეთ ნებისმიერი 20 ადამიანი და 

დაადგინეთ,  რამდენ მათგანს მოსწონს თითოეული ფერი“.  

მასწავლებელს მიაჩნია, რომ ასეთი დავალებით ის საფუძველს უქმნის მოსწავლეებს 

მაღალ კლასებში სტატისტიკური მეთოდების შესწავლისათვის.  

 

სწავლების რომელ მეთოდს/მეთოდებს იყენებს მასწავლებელი აღწერილ 

შემთხვევაში? 

I. პერკინსის პანდორას კითხვებით სწავლას. 

II. ბრუნერის სპირალური კურიკულუმით სწავლას. 

III. დიუის გამოცდილებით სწავლას. 

ა) მხოლოდ  I 

ბ) მხოლოდ I და II 

გ) მხოლოდ II და III 

დ) მხოლოდ III 
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დავალება 3 

 

პოზიტიურ  სასწავლო გარემოს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მოსწავლისა და 

მასწავლებლის ურთიერთობა. 

ჩამოთვლილთაგან მოსწავლეებისადმი მასწავლებლის რომელი მიმართვა 

შეუწყობს ხელს ყველაზე მეტად პოზიტიური სასწავლო გარემოს ჩამოყალიბებას? 

ა) „ძნელაძე და გიორგობიანი დღეს ყველაზე კარგად იქცეოდნენ,  მადლობას ვუხდი მათ 

ამისთვის და გამოძახებულ მოსწავლეებს შორის ყველაზე მაღალი ქულით 

შევაფასებ“. 

ბ) „ანა და გიორგი, კლასს დღეს ქცევის წესები თქვენ შეახსენეთ,  თორემ ბოლო 

პერიოდში გაკვეთილზე  ბევრი დრო  გვეკარგება და ზოგიერთ აუცილებელ 

აქტივობას ვეღარ ვასწრებთ.“ 

გ) „მეგობრებო, ყველა მოსწავლეს ევალება, ზედმიწევნით დაიცვას სასკოლო 

დისციპლინა. ეს უზრუნველყოფს ქაოსისა და უპასუხისმგებლობის თავიდან 

აცილებას“. 

დ) „ბიჭებო, რაც გაკვეთილზე ხდება, ჩვენ შორის დარჩეს, პრობლემები კლასიდან არ 

უნდა გავიდეს. აბა, თქვენ იცით, როგორ ვაჟკაცურად შეასრულებთ სიტყვას“. 
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დავალება 4 

 

სამოქალაქო განათლების მასწავლებელმა გაკვეთილი შემდეგი სიტყვებით 

შეაჯამა: ,,ასე რომ, ტრადიციების ღალატი ერის ღალატს ნიშნავს“. ერთ-ერთმა 

მოსწავლემ განაცხადა: ,,ჩემი აზრით, იმ ტრადიციების ღალატი, რომელიც პიროვნების 

უფლებებს ზღუდავს, ერის დაცემას კი არა, წინსვლას ნიშნავს.“ 

მასწავლებლის რომელი უკუკავშირი შეუწყობს ხელს ყველაზე მეტად მოსწავლის 

კრიტიკული აზროვნების განვითარებას? 

ა) ,,საინტერესო აზრია, მაგრამ, თუ შეიძლება, გაგვაცანი არგუმენტები, რომლებიც 

შენს მოსაზრებას გაამყარებს და, ამასთან ერთად, გაითვალისწინე ისინიც, რითაც 

მე ჩემს პოზიციას დავასაბუთებდი.“ 

ბ) ,,გასაგებია შენი აზრი, მაგრამ ამჯერად მინდა, ყურადღება მიაქციო ნაწარმოების 

მთავარ გმირს, რომელიც ღალატობს ტრადიციებს და ამ თვალსაზრისით 

გააკრიტიკო მისი საქციელი.“  

გ) ,,მომწონს, რომ გაქვს საკითხის განსხვავებული ხედვა, თუმცა, კარგი იქნება, 

პარაგრაფის ბოლოს კრიტიკოსის შეფასებებს გადახედო, რომ უკეთ მიხვდე, 

რომელი მოსაზრება შეესაბამება სიმართლეს.“ 

დ) ,,მიხარია, რომ განსხვავებულ მოსაზრებას თამამად გამოთქვამ, მაგრამ იქნებ ჯერ 

სიღრმისეულად შეისწავლო საკითხი, გაარკვიო, რას ფიქრობს საზოგადოება და 

შემდგომ ჩვენ გაგვიზიარო.“ 
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დავალება 5                                                                                                                                                                          

მოსწავლის აკადემიური წარმატების ერთ-ერთი წინაპირობა სკოლასა და 

მშობელს შორის კარგი კომუნიკაციაა. მშობელთა ჩართულობის ამაღლება 

შესაძლებელია, თუ მასწავლებელმა იცის, როგორ დაამყაროს მათთან ეფექტიანი 

კომუნიკაცია. 

რომელი რეკომენდაციის/რეკომენდაციების გათვალისწინება შეუწყობს ხელს 

ყველაზე მეტად მშობელთან მასწავლებლის ეფექტიან კომუნიკაციას? 

I. ნდობის გაზრდის მიზნით, მშობელს ხშირად უნდა მიაწოდოთ ანგარიში, შეფასებები 

შვილის პროგრესის შესახებ, გაუზიაროთ მომავლის გეგმები და საგანმანათლებლო 

სიახლეები. 

II. ეცადეთ, ყოველთვის შეიკავოთ თავი მოსწავლის ცოდნისა და ქცევის დაუსაბუთებელი 

შეფასებისგან, ამით მშობლის განაწყენებას თავიდან აირიდებთ და შეინარჩუნებთ 

მასთან კარგ ურთიერთობას. 

III. მშობელთან მის შვილზე საუბარი მხოლოდ მოსწავლესთან ერთად წარმართეთ, რათა 

თქვენს ურთიერთობაში არ წარმოიშვას რაიმე გაუგებრობა.                                          

ა) მხოლოდ I   

ბ) მხოლოდ I  და II 

გ) მხოლოდ II და  III 

დ) მხოლოდ III 
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120    

დავალება 6 

 

მასწავლებელმა მოსწავლეებს სადისკუსიოდ ასეთი მორალური დილემა 

შესთავაზა: 

 „წარმოიდგინეთ, რომ დედასთან ერთად ქალაქგარეთ მიემგზავრებით. ავტობუსის 

გასვლამდე 5 წუთით ადრე მძღოლთან მიდის მოხუცებული ცოლ-ქმარი და  მეზობელ 

ქალაქამდე წაყვანას სთხოვს. მძღოლი მათ უარს ეუბნება, რადგან ყველა ადგილი 

ბილეთიან მგზავრებს აქვთ დაკავებული, მოხუცებს კი ბილეთი არ აქვთ. როგორ 

მოიქცევით?“ 

 

ჩამოთვლილთაგან, კოლბერგის თეორიის თანახმად, რომელი მოსწავლის 

მსჯელობაა პრეკონვენციური დონის  შესაბამისი? 

 

ა) ნინო - რა მნიშვნელობა აქვს, მოხუცია თუ ახალგაზრდა, მგზავრობის უფლება მას 

აქვს, ვინც ბილეთი შეიძინა.  

ბ) მანანა - ადგილს დავუთმობდი, იქნებ მათ ჩემზე მეტად ესაჭიროებათ გამგზავრება, 

მაგრამ ბილეთი ვერ შეიძინეს. 

გ) ირაკლი - არ დავუთმობ ადგილს, რადგან დარწმუნებული ვარ, მსგავს შემთხვევაში 

არც ჩვენ დაგვითმობდა არავინ.  

დ) დათო - ასეთ დროს, როცა ყველა მგზავრი შენ გიყურებს და ელოდება როგორ 

მოიქცევი, ძნელია, ადგილი არ დაუთმო.  
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121    

დავალება 7 

 

ცნობილია, რომ ინკლუზიური განათლება სასარგებლო შედეგებს იძლევა 

როგორც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, ისე  კლასის დანარჩენი 

მოსწავლეებისათვის. 

 

ჩამოთვლილთაგან რომელი მსჯელობა/მსჯელობები ასახავს ინკლუზიური 

განათლების დადებით შედეგს მოსწავლეებზე? 

 

I. მოსწავლეებს უვითარდებათ ზრუნვის, სხვისი დახმარებისა და თანამშრომლობის 

სურვილი.  

II. მოსწავლეები სწავლობენ თავიანთი ასაკისთვის  შესაფერის სოციალურ ქცევას 

რეალურ სიტუაციაში. 

III. მოსწავლეებს უყალიბდებათ ცხოვრებაში არსებული განსხვავებების მიმღებლობა 

და გაგება, უქრებათ შიში ამ განსხვავებების მიმართ. 

ა) მხოლოდ I 

ბ) მხოლოდ I და III 

გ) მხოლოდ II 

დ) მხოლოდ II და III 
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122    

დავალება 8 

 

მასწავლებლის მიერ  მიცემული რომელი რჩევა/რჩევები შეუწყობს ხელს 

მოსწავლეთა თვითშეფასების გაუმჯობესებას?  

 

I. ხშირად შეაფასეთ თქვენი და თანაკლასელთა ნამუშევრები, ეს დაგეხმარებათ 

საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების დანახვაში. 

II. იყავით მობილიზებულები, რომ არ ჩამორჩეთ მეგობრებს, კონკურენციაში ჩაბმა 

ხელს შეგიწყობთ წარმატების მიღწევაში.  

III. აწარმოეთ პორტფოლიო, დღიურები, გააკეთეთ ჩანაწერები, რაც საშუალებას 

მოგცემთ, დააკვირდეთ საკუთარ პროგრესს. 

 

ა) მხოლოდ I 

ბ) მხოლოდ I და III 

გ) მხოლოდ II 

დ) მხოლოდ II და III 
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123    

დავალება 9 

                                                                                                                                                                                

ჩამოთვლილთაგან მასწავლებლის რომელი ქმედება შეესაბამება მონტესორის 

სკოლის არსებით პრინციპებს?  

 

ა) მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეს დავალებას, შესრულებისთვის საჭირო 

მითითებებს და თვალყურს ადევნებს ამ პროცესს.  

ბ) მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეს  არჩევნის  საშუალებას,  არ ზღუდავს 

დროში და წაახალისებს მის დამოუკიდებლობას. 

გ) მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს გეგმით გათვალისწინებულ მასალებს 

და წარმართავს ჯგუფურ მუშაობას. 

დ) მასწავლებელი მოსწავლეთა ნამუშევრებს კლასის წინაშე აფასებს და მათ 

ერთმანეთს ადარებს. 
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124    

დავალება 10  

 

მოსწავლეების მიერ დაშვებული შეცდომები მასწავლებელმა შესაძლოა 

ეფექტიანად, მოსწავლეთათვის სასიკეთოდ გამოიყენოს.  

 

სწავლის პროცესში შეცდომის დაშვების შესახებ გამოთქმული რომელი 

მოსაზრებაა მართებული? 

 

ა) ნიშნის დაკლების შიშით მოსწავლე უფრო მეტი ინტერესით მოეკიდება 

დავალების შესრულებას.  

ბ) მასწავლებლის მიერ შეცდომებზე  ხშირი ხაზგასმა თვითკრიტიკულს გახდის 

მოსწავლეს და აღუძრავს სწორი პასუხის აღმოჩენის სურვილს. 

გ) თანაკლასელების მიერ ერთმანეთის შეცდომის ხაზგასმა დაეხმარება 

მოსწავლეებს ცოდნის სრულყოფაში. 

დ) კლასში  ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც მოსწავლეებს კრიტიკის არ ეშინიათ, 

დაეხმარება მათ საკუთარი შეცდომების აღმოჩენასა და გამოსწორებაში.  
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125    

დავალება 11 

 

 

„ღრმად პატივცემულო მისტერ სპენსერ! სულ ესაა რაც მაგ 

მეგვიპტელების თაობაზე გამიგია, ვერც მაინცადა-მაინც 

დავაინტერესე საკუთარი თავი, თუმცა თავად თქვენი ლექციები 

უდავოდ საინტერესო იყო, ვაღიარებ, ნიშანს თუ არ დამიწერთ, 

გული არ გამიტყდება, რადგან მაინც ყველაფერში ჩამჭრეს 

ინგლისურის გარდა.  

სრული პატივისცემით და ა.შ. ჰ.კ.“ 

(სტილი დაცულია) 

ჯ. სელინჯერი, „კლდის პირას, ჭვავის ყანაში“, 2006 წ.  

 

პერკინსის ეფექტიანი სწავლების 7 პრინციპის მიხედვით, რომელი სტრატეგია 

უნდა გამოეყენებინა მასწავლებელს, რომ მოსწავლისთვის სწავლის ინტერესი 

გაეღვივებინა? 

ა) ძველი მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხების ცხოვრების გაცნობის შემდეგ 

მოსწავლისათვის უნდა დაევალებინა ინფორმაციის ერთ სისტემაში გაერთიანება.   

ბ)  ძველი ეგვიპტის შესახებ ინფორმაცია მოსწავლეებისთვის მარტივად უნდა გადაეცა 

და თავი აერიდებინა საკითხის შედარებით რთული ნიუანსების განხილვისაგან. 

გ) საკითხის ახსნამდე მოსწავლეებისათვის უნდა  განემარტა, რომ ძველი მსოფლიოს 

ისტორიის  ცოდნა ყველა განათლებული ადამიანისათვის აუცილებელია. 

დ) მოსწავლისთვის უნდა დაევალებინა, დაფიქრებულიყო, როგორ შეიძლება ძველი 

ეგვიპტის შესახებ ცოდნის გამოყენება დღესაც, თანამედროვე სამყაროში.   
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126    

დავალება 12 

 

ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში იყენებს მასწავლებელი პრემაკის 

პრინციპს? 

 

ა) მასწავლებელი ჰპირდება მოსწავლეებს — თუ დროულად და სწორად შეასრულებენ 

სახელთა ბრუნებაზე დამოუკიდებელ სამუშაოს, მაღალ ნიშნებს დაუწერს. 

ბ) მასწავლებელი ჰპირდება ცელქ მოსწავლეს — თუ გაკვეთილზე ყურადღებით იქნება 

და ქცევის წესებს დაიცავს,   მშობელს მასზე საყვედურს აღარ ეტყვის.  

გ) მასწავლებელი ახსენებს მოსწავლეებს — თუ ზმნების უღლებას მალე დაასრულებენ, 

უფრო სახალისო სავარჯიშოს შესრულების დროც დარჩებათ.  

დ) მასწავლებელი აფრთხილებს მოსწავლეებს — თუ დავალების ინსტრუქციას არ 

გაითვალისწინებენ, უმაღლეს შეფასებას ვერ დაიმსახურებენ. 
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დავალება 13 

             

შეფასების სისტემის შემუშავებისას მასწავლებელი უნდა აანალიზებდეს, რა 

შედეგი შეიძლება მოჰყვეს შეფასების დროს წახალისების გამოყენებას.  

წახალისების მიზნით შეფასების შესახებ გამოთქმული რომელი მსჯელობაა 

მართებული?    

 

წახალისების მიზნით  შეფასება:   

ა)  უნდა ასახავდეს მოსწავლის რეალურ მიღწევას  და არა მიღწევის განცდას  თავად 

მოსწავლის მხრიდან.  

ბ)  უნდა ასახავდეს საბოლოო შედეგებისკენ მოსწავლის მიერ გადადგმულ თითოეულ 

წარმატებულ  ნაბიჯს. 

გ)  მასწავლებელმა მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენოს, როცა მოსწავლე ასრულებს 

თავისთვის საინტერესო აქტივობას. 

დ) მასწავლებელმა მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენოს, როცა მოსწავლის მიღწევა 

შეფასების  სქემის კრიტერიუმებს შეესაბამება.  
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დავალება 14 

 

ახალი ცნებების, ტერმინების გააზრებული დასწავლა მოსწავლეს ეხმარება 

შესასწავლი თემის უკეთ გაგებასა და დამახსოვრებაში. არსებობს ბევრი ფაქტორი, 

რომელიც ხელს უწყობს ახალი ცნებების დასწავლას. 

 

ჩამოთვლილთაგან რომელია ცნებების დასწავლის ყველაზე ეფექტიანი 

სტრატეგია? 

ა) მივცეთ მოსწავლეებს საკითხავი მასალა, სადაც ხშირად მეორდება ახალი ცნება, 

რადგან სწორედ კითხვის პროცესში იმახსოვრებენ ისინი ახალ სიტყვებს. 

ბ) ვთხოვოთ მოსწავლეებს, თავად ჩამოაყალიბონ ცნების განმარტება ტექსტის 

შინაარსიდან გამომდინარე და შეადარონ დამკვიდრებულ განმარტებას.  

გ) ვთხოვოთ მოსწავლეებს, წაიკითხონ ტექსტი, შეაჩერონ ყურადღება უცნობ ცნებაზე 

და მასწავლებლის დახმარებით მიუწერონ მას განმარტება.     

დ) მივაწოდოთ მოსწავლეებს ცნების განმარტება თემის შესწავლამდე, რათა ადვილად 

შეძლონ შესასწავლი მასალის შინაარსთან მისი დაკავშირება. 
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დავალება 15 

 

არსებობს  განსხვავებული  ტიპისა  და  დანიშნულების  შეფასების  სქემები. 

შეფასების მიზნებიდან გამომდინარე  განასხვავებენ:  შეფასების  ანალიტიკურ,  

ჰოლისტურ, ზოგად და კონკრეტულ  სქემებს. 

 

შეფასების სქემა კონკრეტულია,  თუ მასწავლებელი მისი გამოყენებით: 

 

ა)   მოსწავლის ცოდნას აფასებს რაიმე მოვლენასთან, ფაქტთან მიმართებით.  

ბ)   მოსწავლის ცოდნას  აფასებს ორი ან ორზე მეტი  კრიტერიუმის მიხედვით. 

გ)   მოსწავლის პასუხს აფასებს ზოგადად და არა რაიმე მახასიათებლის მიხედვით.   

დ)  აფასებს მოსწავლის უნარების, ჩვევების ერთობლიობას და არა მისი ნამუშევრის 

ხარისხს.   
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დავალება 16 

 

პიაჟეს თეორიის თანახმად, თითოეულ ასაკობრივ საფეხურზე ბავშვს აქვს 

გარკვეული სახის გონებრივი ოპერაციების შესრულების უნარი.  

ჩამოთვლილთაგან მასწავლებლის მიერ გამოყენებული რომელი აქტივობა არ 

შეესაბამება კონკრეტული ოპერაციების სტადიას? 

 

ა) მასწავლებელი მოსწავლეს სთხოვს, დაფაზე დაწერილი არითმეტიკული 

მოქმედება  შეასრულოს შებრუნებით. 

ბ) მასწავლებელი მოსწავლეს სთხოვს, სიმაღლის ზრდადობის მიხედვით 

დაალაგოს სხვადასხვა ზომის ფიგურები.  

გ) მასწავლებელი მოსწავლეს სთხოვს, არითმეტიკული მოქმედებები მცირე ზომის 

საგნების მანიპულირებით შეასრულოს. 

დ) მასწავლებელი მოსწავლეს სთხოვს, მსჯელობის დროს გამოიყენოს ცნებები: 

უფრო სამართლიანი, უფრო მეგობრული და ა.შ.  
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დავალება 17 

 

საშინაო დავალების შესრულების დროს მშობლის მიერ არჩეული რომელი 

სტრატეგია/სტრატეგიებია მოსწავლის სწავლის ხელშემწყობი?  

 

I. საშინაო დავალების შესრულების დროს ზოგჯერ მოსწავლე ითხოვს დახმარებას, მაგრამ 

მშობელს მიაჩნია, რომ ბავშვმა საშინაო დავალება დამოუკიდებლად  უნდა შეასრულოს, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ის აზრს კარგავს. 

II. საშინაო დავალების შესრულების დროს მოსწავლეს ყოველთვის მუსიკა აქვს ჩართული, 

ამბობს, რომ ასე ყურადღება აღარ ეფანტება. მშობელი არ უშლის, რადგან მიაჩნია, რომ  

ბავშვს როგორც ურჩევნია, ისე უნდა იმუშაოს.  

III. მშობელი ყოველთვის ზრუნავს, რომ მოუმზადოს მოსწავლეს სამუშაო მაგიდა სამუშაო 

მასალებით, კარგი განათებით, რადგან მიაჩნია, რომ ყურადღების კონცენტრაციისთვის 

ყველაზე კარგია მშვიდი და მყუდრო გარემოს შექმნა.  

ა) მხოლოდ  I 

ბ) მხოლოდ  I და III 

გ) მხოლოდ  II  

დ) მხოლოდ  II და III   
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ინსტრუქცია 

 

შესაბამისობის დავალებები ცხრილის სახითაა მოცემული. ცხრილი 

ორი სვეტისაგან შედგება. ერთ სვეტში მოცემულია პირობა, მეორეში — 

სავარაუდო პასუხები. სვეტებში მოცემული ინფორმაცია ერთმანეთს უნდა 

შეუსაბამოთ და პასუხი ჩაწეროთ თანდართულ ცხრილში.  

 

შესაბამისობის დავალებები  ერთქულიანია .  
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დავალება 18   

გაკვეთილის ახსნისას მასწავლებლები ხშირად მიმართავენ მასალის მიწოდების 

ორ ტრადიციულ მეთოდს: დედუქციურსა და ინდუქციურს.  

ცხრილის A სვეტში წარმოდგენილია მასწავლებლის მიერ განხორციელებული 

აქტივობები, ხოლო B სვეტში სწავლების მეთოდები. შეუსაბამეთ ისინი ერთმანეთს. 

მასწავლებლის აქტივობა (A)  სწავლების მეთოდი (B) 

I. ქართულის მასწავლებელმა მოსწავლეებს 

სულხან-საბას ორი იგავ-არაკი აუხსნა და 

შემდეგ ისაუბრა „იგავ-არაკზე“, როგორც 

ლიტერატურულ ჟანრზე. 

ა) ინდუქციური 

 

ბ) დედუქციური 

II. ბიოლოგიის მასწავლებელმა ჯერ ისაუბრა 

სისხლის მიმოქცევის სისტემებზე და 

შემდეგ მოსწავლეებს აუხსნა, რატომ აქვთ 

განსხვავებული სისხლის მიმოქცევა 

თევზებსა და რგოლოვან ჭიებს.  

III. ისტორიის მასწავლებელმა მოსწავლეებს 

„რევოლუციის“ ცნება აუხსნა და ტერმინის 

უკეთ გასაგებად მოუყვანა მაგალითები 

ყველა იმ სფეროდან, რომლებშიც  

შეიძლება რევოლუცია მოხდეს. 

  

*შესაბამისობები ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე განთავსებულ ცხრილში. წერეთ 

გარკვევით. 
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დავალება 19                                                                                                                                                 

 

ცხრილის  A სვეტში მოცემულია შეფასების მაგალითები, ხოლო B  სვეტში 

შეფასების ტიპები. შეუსაბამეთ ისინი ერთმანეთს. 

შეფასების მაგალითი (A) შეფასების ტიპი (B) 

I. ფიზიკის მასწავლებელმა ექსპერიმენტის დროს 

მოსწავლეებს მისცა რეკომენდაციები ტიპური 

ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. 

ა) შემაჯამებელი 

 განმავითარებელი 

 

ბ) შემაჯამებელი  

განმსაზღვრელი 

 

გ) მიმდინარე  

განმავითარებელი 

 

დ) მიმდინარე  

განმსაზღვრელი 

 

II. სამკუთხედის ფართობის გამოსათვლელი ფორმულის 

ახსნის შემდეგ მასწავლებელმა ჩაატარა 

დამოუკიდებელი სამუშაო იმის დასადგენად, 

რამდენად კარგად გაიგეს მოსწავლეებმა ახალი 

მასალა და შეაფასა ქულებით.     

III. მსოფლიო ისტორიის კურსის დაასრულების შემდეგ 

მასწავლებელმა ჩაატარა ტესტირება. 
 

 

*შესაბამისობები ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე განთავსებულ ცხრილში. წერეთ 

გარკვევით. 
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135    

დავალება 20                                                                                                                                                                        

ცხრილის  A სვეტში წარმოდეგნილია კონკრეტული აქტივობა, ხოლო B სვეტში 

შემეცნებითი უნარები. შეუსაბამეთ ისინი ერთმანეთს.  

აქტივობა (A) 
შემეცნებითი უნარი 

(B) 

I. მასწავლებელი მოსწავლეებს ავალებს მათ მიერ 

გამოთქმულ პოზიციებთან დაკავშირებით სხვადასხვა 

არგუმენტის მოყვანას.  
ა) ტრანსფერის  

 

ბ) კრიტიკული 

 აზროვნების 

 

გ) შემოქმედებითი 

 აზროვნების  

II. მასწავლებელი მოსწავლეებს ავალებს  ნოველისათვის 

ფინალის შეცვლას.   

 

III. მასწავლებელი მოსწავლეებს ესაუბრება 

ჯანმრთელობისათვის მავნე პროდუქტების 

შემადგენლობაზე და ავალებს მათ, მოძებნონ ჯანსაღი 

პროდუქტები სუპერმარკეტში. 

 

IV. მასწავლებელი მოსწავლეებს ავალებს კონფლიქტურ 

სიტუაციაში პრობლემის იდენტიფიცირებას. 

 

 

*შესაბამისობები ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე განთავსებულ ცხრილში. წერეთ 

გარკვევით. 
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ინსტრუქცია 

ღია დავალება მოითხოვს არგუმენტირებულ მსჯელობას მოცემული საკითხის 

შესახებ. ყურადღებით წაიკითხეთ დავალების პირობა და შეკითხვა. გაითვალისწინეთ, 

თქვენი პასუხი უნდა იყოს კონკრეტული და შეკითხვის შესაბამისი.  

პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ სპეციალურად 

გამოყოფილ ადგილზე ჩაწერეთ თქვენი პასუხი; არ გასცდეთ დავალებისათვის 

განკუთვნილ არეს.  

 

თითოეული ღია დავალების გასწვრივ მითითებულია მაქსიმალური ქულა.  
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დავალება 21 

მაქსიმალური ქულა - 4 

  კონსტრუქტივისტული სწავლების თანახმად, სწავლა/სწავლების პროცესი 

ორიენტირებული უნდა იყოს მოსწავლეზე. კონსტრუქტივიზმის მიხედვით, მოსწავლე 

სწავლის პროცესის აქტიური მონაწილეა და არა ინფორმაციის პასიური მიმღები. 

სწავლების კონსტრუქტივისტული მეთოდოლოგია ემყარება პრინციპს, რომლის 

მიხედვით, მოსწავლის მიერ ნებისმიერი სახის ცოდნის მიღება გულისხმობს სწორედ 

მოსწავლის მიერ ამ ცოდნის კონსტრუირებას ანუ აგებას. კონსტრუქტივისტულ 

მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული გაკვეთილი წარმატებული რომ იყოს, ის გარკვეულ 

პრინციპებს უნდა ემყარებოდეს. 

 

 დაასახელეთ კონსტრუქტივისტული სწავლების ერთი პრინციპი და განმარტეთ, რა 

მნიშვნელობა აქვს მას მოსწავლის სწავლისათვის. 

 აღწერეთ ერთი ნიშანი, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს კონსტრუქტივისტულ 

სწავლებას ტრადიციულთან შედარებით. 

 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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დავალება 22 

მაქსიმალური ქულა - 3 

პერკინსი გამოყოფს განათლების სამ მთავარ მიზანს: მიღებული ცოდნის 

შენარჩუნება, მისი გაგება-გააზრება, ცოდნის აქტიური გამოყენება-ტრანსფერი. 

პერკინსის აზრით, დღევანდელი სკოლის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ 

მოსწავლეებს ნასწავლი ადვილად ავიწყდებათ. იგი ამ პრობლემის დასაძლევად 

რამდენიმე სტრატეგიას გვთავაზობს. 

 

 აღწერეთ ერთი სტრატეგია, რომელიც, პერკინსის თეორიის მიხედვით, დაეხმარება 

მოსწავლეებს ნასწავლის ხანგრძლივად დამახსოვრებაში.  

 დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.  

 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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დავალებები 23-27  შემდეგ პირობას ეყრდნობა: 

ინტერნეტსივრცეში პედაგოგებმა განათლების სფეროს სიახლეების გასაცნობად 

შექმნეს ღია ჯგუფი. ჯგუფმა პოპულარობა მოიპოვა მშობლებსა და უფროსკლასელ მოსწავლეებს 

შორისაც - გაჩნდა შესაძლებლობა, ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა არა მხოლოდ მიიღოს 

საჭირო ინფორმაცია, არამედ სხვებსაც გაუზიაროს საკუთარი მოსაზრებები და გამოცდილება, 

დასვას კითხვები. 

ქვემოთ წარმოდგენილია სოციალურ ქსელში განთავსებული რამდენიმე წერილი. 

ყურადღებით წაიკითხეთ და გაიაზრეთ თითოეულ წერილში აღწერილი პრობლემის არსი.  

თითოეული წერილი დასათაურებულია. სათაური ასახავს დავალებაში წარმოდგენილი 

პრობლემის არსს.   

თითოეული დავალება (23-27) შეასრულეთ იმ კითხვის/მითითების მიხედვით, 

რომელიც მას თან ახლავს და პასუხი დაასაბუთეთ. 

თითოეული დავალების მაქსიმალური ქულა არის 3. 
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დავალება 23                                 მაქსიმალური ქულა - 3 

მიღწევის მოტივაცია 

 

 

 

 

 

           

  ლიკა ცხვედაძე 

 

ჩემი მოსწავლეების ერთ ნაწილს მოსწონს 

რთული მიზნების დასახვა და პრობლემებთან 

შეჭიდება, მეორე ნაწილი კი შედარებით ადვილად 

მისაღწევ მიზნებს ისახავს, რადგან უფრთხის 

შეცდომის დაშვებას და წარუმატებლობას, მარცხის 

არიდებას ცდილობს.  

          მირჩიეთ, როგორ ავუმაღლო ასეთ მოსწავლეებს 

მიღწევის მოტივაცია, რომ მათ თავიანთი 

შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოავლინონ?  

 

  მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • 

გუშინ,14:26-ზე 

 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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დავალება 24                                 მაქსიმალური ქულა - 3 

ნიჭიერი ბავშვის ურთიერთობა თანატოლებთან 

 

 

 

 

 

ნინო ქუთელია 

 

კლასში მყავს ერთი ყველასგან გამორჩეული 

ნიჭიერი მოსწავლე. ჩემს შეკითხვებზე პასუხის გაცემას 

ვერავინ ასწრებს, საკითხი ყოველთვის 

სიღრმისეულად იცის. ბოლო დროს ვამჩნევ, რომ ამის 

გამო თანაკლასელებთან ურთიერთობა გაუფუჭდა, 

ისინი ღიზიანდებიან და მეტსახელად „პროფესორას“ 

ეძახიან. 

მირჩიეთ, როგორ დავარეგულირო მოსწავლეებს 

შორის ურთიერთობა. 

 

  მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • 

დღეს,18:17-ზე 

 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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დავალება 25                             მაქსიმალური ქულა - 3 

ღია კითხვები 

     

       

 

 

 

ზურაბ დიასამიძე 

 

          გაკვეთილის მსვლელობის დროს ხშირად ვსვამ  

როგორც ღია, ასევე დახურულ შეკითხვებს. თუმცა, არ 

ვარ დარწმუნებული, რომ მათ მიზნობრივად ვიყენებ.  

         შეგიძლიათ ამიხსნათ, რა შემთხვევაშია უფრო 

მიზანშეწონილი ღია შეკითხვების გამოყენება? 

 

  მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • 

დღეს,14:23-ზე 
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დავალება 26                                                      მაქსიმალური ქულა - 3 

დისკუსია 

 

 

 

 

 

 

თამარ ბახტაძე 

 

სწავლების პროცესში აქტიურად 

ვიყენებ დისკუსიის მეთოდს, ყოველთვის 

წინასწარ განვსაზღვრავ დისკუსიის 

მიზნებსა და ქცევის წესებს, მერხებიც ისე 

მაქვს განლაგებული, როგორც დისკუსიას 

შეესაბამება. მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ 

სასურველ ეფექტს ხშირად ვერ ვაღწევ.  

კიდევ რა მოთხოვნას/პირობას უნდა 

აკმაყოფილებდეს დისკუსია, რომ 

მაქსიმალურად ეფექტიანად წარიმართოს?  

 

  მომწონს • კომენტარი • გამოწერის 

გაუქმება • დღეს,19:31-ზე 

 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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დავალება 27                                     მაქსიმალური ქულა - 3 

გონებრივი იერიში 

 

 

დოდო თავართქილაძე 

 

 მსურს, სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებით 

სასწავლო პროცესი უფრო მრავალფეროვანი, 

საინტერესო და შედეგიანი გავხადო. ვფიქრობ, 

„გონებრივი იერიში“ დამეხმარება, რომ მოსწავლეთა 

აზროვნება გავააქტიურო, ჩართულობაც გავზარდო 

და მათგან ინიციატივის გამოვლენასაც ხელი 

შევუწყო.  

თუმცა, უნდა ვაღიარო, რომ „გონებრივი 

იერიშის“ სტრატეგიას კარგად არ ვიცნობ და არ ვიცი, 

მისი გამოყენების დროს რა პირობა უნდა 

გავითვალისწინო  სასურველი შედეგის მისაღწევად. 

იქნებ, დამეხმაროთ?  

   მომწონს • კომენტარი • გამოწერის გაუქმება • 

დღეს,16:14-ზე 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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ინსტრუქცია 

ყურადღებით წაიკითხეთ მოცემული ღია დავალების პირობა და შეკითხვა. 

გაითვალისწინეთ, თქვენი პასუხი უნდა იყოს კონკრეტული და შეკითხვის შესაბამისი.  

პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ სპეციალურად 

გამოყოფილ ადგილზე ჩაწერეთ თქვენი პასუხი; არ გასცდეთ დავალებისათვის 

განკუთვნილ არეს.  

 

დავალების გასწვრივ მითითებულია მაქსიმალური ქულა.  
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დავალება 28 
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მაქსიმალური ქულა - 1 

მასლოუს თეორიის მიხედვით, ადამიანი მოთხოვნილებებს იერარქიული 

თანმიმდევრობით იკმაყოფილებს — მას გადარჩენისათვის ჯერ ბიოლოგიური და 

ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება ესაჭიროება, მხოლოდ ამის 

შემდეგ გაუჩნდება უსაფრთხოების მოთხოვნილება და ა. შ.   

 

 დაასახელეთ მოთხოვნილება, რომელიც უკვე უნდა ჰქონდეს დაკმაყოფილებული 

ადამიანს, რომ მას გაუჩნდეს დაფასების/აღიარების მოთხოვნილება. 

 

 *პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       11a       12       13       14       15       

16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       

 26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       

41       42       42a       42.1       42.2       42.3       43       44 
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ინსტრუქცია  

არჩევითპასუხიან დავალებებს ოთხი სავარაუდო პასუხი აქვს, რომელთაგან 

სწორია მხოლოდ ერთი. დავალების არსში უკეთ გასარკვევად ყურადღება მიაქციეთ 

შეკითხვაში ხაზგასმულ, გამუქებულ ფრაზებს. 

 

არჩევითპასუხიანი დავალებები ერთქულიანია. 
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დავალება 29 

 

მასწავლებლის მოვალეობაა, მეთვალყურეობა გაუწიოს კლასში წარმოქმნილი 

კონფლიქტის მოგვარების პროცესს, რათა მხარეებმა არ დაუშვან უხეში შეცდომები, არ 

მიმართონ ისეთ ნეგატიურ ხერხებს, რომლებიც ემოციური დაძაბულობის საბაბი 

გახდება და უფრო მეტად გაამწვავებს კონფლიქტს. 

ჩამოთვლილთაგან რომელი რჩევა უნდა მისცეს პედაგოგმა კონფლიქტის 

მონაწილე მოსწავლეებს, რომ მათ არ დაუშვან შეცდომები კონფლიქტის მოგვარების 

პროცესში? 

 

ა) შეეცადეთ, დაანახვოთ ოპონენტს თქვენ მიერ გაწეული წვლილი კონფლიქტის 

მოგვარების საკითხში. 

ბ) მსჯელობის დროს ყურადღება გადაიტანეთ თქვენსა და ოპონენტს შორის 

პიროვნულ განსხვავებაზე.  

გ) მიეცით შესაძლებლობა ოპონენტს, დაასრულოს სათქმელი და თავისუფლად 

გამოხატოს საკუთარი პოზიცია. 

დ) მსჯელობის დროს შეეცადეთ, არსებითი საკითხები წარმოაჩინოთ, როგორც 

უმნიშვნელო, მეორეხარისხოვანი.  
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დავალება 30 

 

  საკლასო ორგანიზების ფორმა გაკვეთილზე აქტივობის მიზანს უნდა 

შეესაბამებოდეს.  

გთავაზობთ საკლასო ორგანიზების სამ სხვადასხვა ფორმას:  

 
 

 

I II III 

 

საკლასო ორგანიზების რომელი ფორმის/ფორმების გამოყენებაა უფრო 

მიზანშეწონილი, თუ მოსწავლეები ეძებენ პრობლემის გადაჭრის გზას? 

ა) მხოლოდ I   

ბ) მხოლოდ I და II  

გ) მხოლოდ II და III 

დ) მხოლოდ III 
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დავალება 31        

 

გიორგის  უჭირს  თანაკლასელებთან ურთიერთობა, ხშირად ჩხუბობს და მათ 

აგრესიულად ექცევა. მშობლები და მოსწავლეები შეწუხებულები არიან და ითხოვენ მის 

სხვა კლასში გადაყვანას. 

სოციალურ-ემოციური და ქცევის პრობლემების მქონე მოსწავლეებთან 

ურთიერთობის დროს რომელი რჩევა/რჩევები უნდა გაითვალისწინოს მასწავლებელმა? 

 

ა) მასწავლებელი მშობლებთან თანამშრომლობის გზით უნდა  შეეცადოს პრობლემის 

მოგვარებას, სთხოვოს თანაკლასელების მშობლებს, რომ მოარიდონ თავიანთი 

შვილები გიორგის, რათა თავიდან აიცილონ მისი გაღიზიანება. 

ბ) მოიწვიოს ყველა მშობელი და ერთმანეთს შეახვედროს თანაკლასელებისა და 

გიორგის მშობლები, რათა მათ შეაფასონ მოსწავლის ქცევა და გამოიტანონ 

სათანადო დასკვნები.  

გ) ასწავლოს გიორგის თანატოლებთან ურთიერთობის დამყარების წესები, ხშირად 

გამოიყენოს ერთობლივი აქტივობები, ყველას განუსაზღვროს 

პასუხისმგებლობები, რათა გიორგიმ შეძლოს კლასთან ინტეგრაცია.  

დ) შეუქმნას კლასს თანაბრად მკაცრი გარემო,  დატუქსოს სხვა მოსწავლეებიც, რათა 

მათ გაუჩნდეთ სამართლიანობის განცდა, გიორგიმ კი იგრძნოს, რომ მარტო მას 

არ ექცევიან მკაცრად. 

 

 

 

 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       11a       12       13       14       15       

16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       

 26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       

41       42       42a       42.1       42.2       42.3       43       44 



 

151    

დავალება 32 

 

მასწავლებლის მიერ გამოყენებული რომელი სტრატეგია შეუწყობს ხელს 

მოსწავლეს, მიაღწიოს  განვითარების უახლოეს ზონას? 

 

ა) მასწავლებელმა იცის, რომ ამოცანა ახალი და რთულია მოსწავლეებისათვის, ამიტომ 

უჩვენებს ამოხსნის ნიმუშს და შემდეგ ანალოგიურ ამოცანებს აძლევს ამოსახსნელად.  

ბ) მასწავლებელი დარწმუნებულია, რომ მისი მოსწავლეები ძლიერები არიან 

მათემატიკაში, მიაჩნია, რომ  თავს გაართმევენ დავალებას და ამიტომ მათ რთულ 

ამოცანებს მითითებების გარეშე აძლევს.  

გ) მასწავლებელი ფიქრობს, რომ მოსწავლეებს ახალი ამოცანის ამოხსნა გაუჭირდებათ, 

ამიტომ, თავად ხსნის მას და შემდეგ კლასს ამეორებინებს ამოხსნის წესს. 

დ) მასწავლებელმა იცის, თუ მოსწავლეები ბევრს ივარჯიშებენ მარტივ დავალებებზე, მათ 

გაუადვილდებათ რთული დავალების დაძლევა, ამიტომ ხშირად ავარჯიშებს მარტივ  

ამოცანებზე.  
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დავალება 33 

 

შეფასების ერთ-ერთი მთავარი ეტაპია მასწავლებლის მიერ მოსწავლეთა 

შედეგების გაანალიზება. 

 

ჩამოთვლილთაგან რომელი არ წარმოადგენს მოსწავლეთა შედეგების ანალიზის 

მიზანს?  

 

ა)  იმ მოსწავლეების გამოვლენა, რომელთაც  სირთულე აქვთ კონკრეტული 

საკითხის ათვისებაში.  

ბ)  იმ მოსწავლეების გამოვლენა, რომელთაც ზოგადად უჭირთ  პროგრამული 

მასალის დაძლევა.  

გ) იმ მოსწავლეების გამოვლენა,  რომლებსაც აქვთ ინტელექტის მაღალი  

კოეფიციენტი.  

დ) იმ საკითხების  გამოვლენა, რომელთა გაგება განსაკუთრებით უჭირთ 

მოსწავლეებს. 
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დავალება 34 

 

დაწყებითი კლასის მოსწავლე მასწავლებლის ყურადღების მისაქცევად ხშირად 

მას თანაკლასელების შეცდომაზე მიუთითებს: - „ანდრიამ სხვა მაგალითები ამოხსნა“, 

„ლიზიმ არასწორი პასუხი მიიღო!“ 

 

მოსწავლის ქცევაზე მასწავლებლის რეაგირების რომელი ფორმა შეუწყობს ხელს 

ბავშვის პიროვნულ განვითარებას?  

 

ა) გადაამოწმოს  მოსწავლის სიტყვები და საჭიროების შემთხვევაში დაეხმაროს ამ 

მოსწავლეებს შეცდომების გასწორებაში. 

ბ)  სთხოვოს მოსწავლეს, დაეხმაროს თანაკლასელს - აუხსნას მას, რა შეეშალა და როგორ 

გამოასწოროს შეცდომა. 

გ) შეაქოს მოსწავლე შეცდომის „აღმოჩენისათვის“ და მისი ყურადღება სხვა საკითხებზე 

გადაიტანოს.  

დ) არ მიაქციოს ყურადღება მოსწავლის ამგვარ რეპლიკებს და განაგრძოს საგაკვეთილო 

პროცესი.  
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დავალება 35 

 

ჩამოთვლილთაგან  რომელ ქმედება/ქმედებებში ჩანს მასწავლებლის მიერ  

მოტივაციის ჰუმანისტური ინტერპრეტაცია?   

 

I. მასწავლებლმა შეადგინა მარტივი ტესტი, რადგან უნდოდა, მოსწავლეები  მაღალი 

ქულებით წაეხალისებინა. 

II. მასწავლებლმა, სამართლიანობის პრინციპის დაცვის მიზნით, პროექტის ყველა 

მონაწილეს სერტიფიკატი გადასცა. 

III. მასწავლებელმა თითოეულ მოსწავლეს თავად აარჩევინა საპრეზენტაციო თემა, 

რათა დავალება ყველა მათგანს შეესრულებინა. 

      

ა) მხოლოდ I   

ბ) მხოლოდ I და II  

გ) მხოლოდ II და III 

დ) მხოლოდ III 
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დავალება 36 

ქართულის მასწავლებელმა, მოსწავლეებში ეთიკური ღირებულებების 

ჩამოყალიბების მიზნით, გაკვეთილი ასე წარმართა:  

 მოსწავლეებს გააცნო ადამიანის მორალური ქცევის ახსნის მექანიზმები ბანდურას 

თეორიის მიხედვით. 

 მოსწავლეებმა ქართულ ზღაპრებში მოძებნეს პერსონაჟების მორალური ქცევის 

სხვადასხვა მაგალითები, მასწავლებლის დახმარებით იმსჯელეს იმ მორალურ 

ღირებულებებზე, რომლებიც განსაზღვრავენ პერსონაჟთა ცხოვრების წესს. 

გაკვეთილზე გამოყენებული აქტივობები დასახული მიზნის:  

ა)  ადეკვატურია. ქცევის მორალური ახსნის მექანიზმების გააზრება კონკრეტულ 

პერსონაჟთა მაგალითზე ხელს უწყობს მოსწავლეთა ეთიკური ღირებულებების 

ჩამოყალიბებას. 

ბ) ადეკვატური არ არის. მოსწავლეებისათვის ზოგადად რთულია არარეალური 

პერსონაჟების ქმედებების ფსიქოლოგიური მექანიზმებით ახსნის გზით 

მორალური ღირებულებების გათავისება. 

გ) ადეკვატურია. მოსწავლეთა ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბება ყველაზე 

უკეთ ხდება წარმოსახვითი, ზღაპრული პერსონაჟების ქცევის გაანალიზების 

საფუძველზე. 

დ) ადეკვატური არ არის. ზღაპარში აღწერილი მორალურად მიუღებელი ქცევების 

მექანიზმების გაანალიზება განაპირობებს მოსწავლეებში არასწორი ეთიკური 

ღირებულებების ჩამოყალიბებას.  
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დავალება 37 

 

არ არის აუცილებელი, რომ გაკვეთილის გეგმაში გავითვალისწინოთ:  

 

ა) როგორ დავამყაროთ კლასში წესრიგი, რომ დისციპლინა შევინარჩუნოთ.  

ბ) როგორია მოსწავლეთა ინტერესები და რა იციან მოცემული საკითხის შესახებ. 

გ) რა ცოდნა და უნარებია საჭირო იმისათვის, რომ გაკვეთილის მიზანს მივაღწიოთ.  

დ) როგორ დავიწყოთ გაკვეთილი, რომ  მოსწავლეებს შევუქმნათ სათანადო განწყობა. 
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დავალება 38 

 

მოზარდებისათვის ხანდახან  დამახასიათებელია გამომწვევი ქცევა, რაც კლასში 

დისციპლინის დარღვევასა და სასწავლო პროცესის შეფერხებას იწვევს. ამგვარი ქცევის 

კორექციისათვის ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მასწავლებლის 

დამოკიდებულებას მოსწავლის ქცევის მიმართ.  

 

ჩამოთვლილთაგან რომელია  მოზარდის ასეთი ქცევის მიმართ მასწავლებლის ყველაზე 

მიზანშეწონილი პოზიცია?  

 

ა) ასეთი ქცევა ასაკისათვის დამახასიათებელი სირთულეა, რომელიც არ საჭიროებს 

ყურადღების მიქცევას. 

ბ) ეს ქცევა მიანიშნებს, რომ მოზარდს სჭირდება მხარდაჭერა და მისი 

პრობლემებისადმი ყურადღება. 

გ) ასეთი ქცევა არის ნიშანი უფროსებისათვის, რომ მოზარდს მკაცრი კონტროლი 

სჭირდება. 

დ)  ეს ქცევა მიანიშნებს, რომ მოზარდი არ არის კარგად აღზრდილი. 
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დავალება 39 

 

მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ როდის არის მართებული კოგნიტური 

დიაგრამების გამოყენება. 

 

ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულება/დებულებებია მართებული?  

 

კოგნიტური დიაგრამის გამოყენება ეფექტიანია: 

I. მხოლოდ შემაჯამებელი სამუშაოს ჩატარების დროს. 

II. ჯგუფებში და არა ინდივიდუალური მუშაობის დროს.  

III. როგორც საშინაო დავალების, ასევე საკლასო მუშაობის დროს. 

ა) მხოლოდ I  

ბ) მხოლოდ I  და  II 

გ) მხოლოდ II და III 

დ) მხოლოდ III 
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დავალება 40 

 

მასწავლებლის რომელი აქტივობა შეესაბამება ყველაზე მეტად სწავლების 

კონსტრუქტივისტულ მიდგომას? 

 

ა) მასწავლებელი ცდილობს, მიჰყვეს და არ გადაუხვიოს დადგენილ სასწავლო 

პროგრამას.  

ბ) მასწავლებელი ცდილობს, გაკვეთილი ააგოს მოსწავლეების კითხვების საფუძველზე.  

გ)  მასწავლებელი  სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით უმზადებს მოსწავლეებს მასალას.  

დ) მასწავლებელი ისე სვამს შეკითხვებს, რომ მოსწავლეები სწორ პასუხამდე მიიყვანოს. 
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დავალება 41 

 

განმავითარებელ შეფასებასთან დაკავშირებით გამოთქმული რომელი მოსაზრება 

არ არის მართებული? 

 

განმავითარებელი შეფასება: 

 

ა) მასწავლებელს აძლევს შესაძლებლობას, შეამოწმოს სწავლისა და სწავლების ხარისხი, 

დაადგინოს მოსწავლის მიღწევის დონე.  

ბ) მოსწავლეს ხელს უწყობს, გამოავლინოს სწავლის ინიციატივა, განუვითაროს 

თვითრეგულირებადი სწავლის უნარი. 

გ) მოსწავლეს უვითარებს საკუთარი ცოდნის დონის დამოუკიდებლად შეფასების 

უნარს, ამაღლებს მის მოტივაციას.  

დ) მასწავლებელს ხელს უწყობს,  მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით შეძლოს 

სწავლების პროცესის კორექტირება. 
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ინსტრუქცია 

 

დავალებებს 42.1, 42.2 და 42.3 უპასუხეთ მოცემული ტექსტის მიხედვით: 

 

42.1 - დავალება არჩევითპასუხიანია და 1 ქულით ფასდება.  

42.2 და 42.3 - ღია დავალებებია. ყურადღებით წაიკითხეთ დავალების პირობა (ტექსტი) 

და შეკითხვა. გაითვალისწინეთ, თქვენი პასუხი უნდა იყოს კონკრეტული და შეკითხვის 

შესაბამისი.  

თითოეული დავალების მაქსიმალური ქულაა - 3. 
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დავალება 42 

 

ნაყოფიერი საგაკვეთილო პროცესის წარმართვისას მოსწავლეებმა იციან, რისი 

უფლება აქვთ და რას უნდა ელოდონ თავიანთი თანაკლასელებისაგან, იციან, ქცევის 

როგორი წესებია კლასში (Danielson, 2013: 16). მაგრამ მნიშვნელოვანია, როგორ 

მივაწვდით ამ წესებს მოსწავლეებს. როგორც კვლევა გვიჩვენებს, წესების დანერგვა 

კომპლექსური პროცესია და მოსწავლეებისათვის არა მხოლოდ წესების გაცნობას, 

არამედ ამ წესების დაცვის ნებისა და უნარის გამოხატვასაც მოითხოვს. იმისათვის, რომ 

მოსწავლეებმა გაიზიარონ კლასის წესები, მნიშვნელოვანია, რომ წესები ისე ავუხსნათ, 

როგორც აკადემიურ კონცეფციებს ვუხსნით და ვაჩვენოთ წესების ლოგიკა და 

საფუძველი (Doyle, 1986).  

მოსწავლეების ქცევის ტიპური დარღვევებია: დაგვიანება, გაკვეთილების 

გაცდენა, სასწავლო მასალის გარეშე გამოცხადება, უყურადღებობა, საუბარი და 

გადაძახება, სიტყვიერი და ფიზიკური აგრესიის რბილი ფორმები. (Metz, 1978). 

არასასურველი ქცევების გამოვლენა დამოკიდებულია საკლასო აქტივობაზე, 

გაკვეთილის პერიოდსა და მოსწავლის ტიპზე. მაღალუნარიანი მოსწავლეები 

არასასურველ ქცევებს ავლენენ ერთი აქტივობიდან მეორეზე გადასვლისას და 

საგაკვეთილო სეგმენტის ბოლოს, დაბალუნარიანი მოსწავლეები კი - საგაკვეთილო 

სეგმენტის შუაში (Rusnock & Brandler, 1979). მასწავლებელს უნდა შეეძლოს რეაგირების 

სწორი ფორმისა და დროის შერჩევა, მაგალითად, რიგ შემთხვევებში უმჯობესია, 

მასწავლებელმა თავი შეიკავოს რეაგირებისაგან.  
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როგორც ერთ-ერთ კვლევაში მონაწილე მასწავლებელზე დაკვირვებისას აღმოჩნდა,  მან 

დღის განმავლობაში იმდენჯერ შეწყვიტა სასწავლო აქტივობა მოსწავლის ქცევაზე 

რეაგირების მიზნით, რომ ამ კლასში მოსწავლეების მიერ სასწავლო აქტივობებზე 

დახარჯული დრო საგაკვეთილო დროის მხოლოდ 25%-ს შეადგენდა (Kounin,1983). 

მნიშვნელოვანია რეაგირების ფორმაც. მოკლევადიან პერსპექტივაში სიტყვიერმა 

შენიშვნამ თუ სხვა ფორმის დასჯამ, რომელიც საჯარო და პერსონალურია, შესაძლოა, 

შედეგი გამოიღოს. ამიტომ მასწავლებლები ხშირად მიმართავენ ამ მეთოდს. თუმცა 

მასწავლებლის მიერ შენიშვნებისა და დასჯის ხშირი გამოყენების გრძელვადიანი 

ეფექტი უკიდურესად დესტრუქციულია, რადგან მოსწავლეები კარგავენ შენიშვნების 

მიმართ მგრძნობელობას და იმისათვის, რომ შენიშვნამ ან დასჯის სხვა ფორმამ 

მოსწავლეზე გავლენა იქონიოს, მასწავლებელს უწევს დასჯის ფორმის გამკაცრება. 

შედეგად, მასწავლებელი ექცევა ე. წ. კრიტიკის ხაფანგში. მოსწავლეების არასასურველ 

ქცევაზე რეაგირებისას მნიშვნელოვანია, რომ შევეხოთ კონკრეტულ ქცევას და არა 

მოსწავლეს. (Danielson, 2013: 16). 

(„სახელმწიფო შეფასება, საბუნებისმეტყველო საგნები (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) 

 მე-9 კლასი“, ანგარიში, 

 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2016) 
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დავალება 42.1  

 

ტექსტში აღწერილი კვლევების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ: 

 

ა)  იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა არ დაკარგონ შენიშვნების მიმართ მგრძნობელობა, 

მასწავლებლებმა უნდა გაამკაცრონ დასჯის ფორმები. 

ბ)  მასწავლებლის მიერ მოსწავლეების ქცევის მართვაზე დახარჯული დრო არ უნდა 

აღემატებოდეს მთელი სასწავლო დროის 25% -ს.  

გ)  არასასურველ ქცევას საკლასო აქტივობის თავისებურება განაპირობებს და 

რეაგირების ფორმაც ამის მიხედვით უნდა შეირჩეს. 

დ) წესების ლოგიკისა და საფუძვლის ჩვენება ხელს უწყობს მოსწავლეების მიერ წესების 

უკეთ გააზრებას, მათ ეფექტიან დაცვას.  
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დავალება 42.2 

მაქსიმალური ქულა - 3 

  სკინერის ბიჰევიორისტულ თეორიაზე დაყრდნობით ახსენით,  რატომ კარგავენ  

მოსწავლეები „მგრძნობელობას“ შენიშვნებისა და დასჯის მიმართ გრძელვადიან 

პერსპექტივაში.  დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი. 

 

 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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დავალება 42.3 

მაქსიმალური ქულა - 3 

ტექსტში აღნიშნულია, რომ წესების დანერგვა კომპლექსური პროცესია. ამ 

პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქცევის წესების შემუშავება.  

 

 რა რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინოს მასწავლებელმა ქცევის წესების შემუშავების 

დროს? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.  

 

 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       11a       12       13       14       15       

16       17       18       19       20       21       22       23       24       25       

 26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40       

41       42       42a       42.1       42.2       42.3       43       44 



 

167    

 

 

ინსტრუქცია 

ღია დავალება მოითხოვს არგუმენტირებულ მსჯელობას მოცემული საკითხის 

შესახებ. ყურადღებით წაიკითხეთ დავალების პირობა და შეკითხვა. გაითვალისწინეთ, 

თქვენი პასუხი უნდა იყოს კონკრეტული და შეკითხვის შესაბამისი.  

პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ სპეციალურად 

გამოყოფილ ადგილზე ჩაწერეთ თქვენი პასუხი; არ გასცდეთ დავალებისათვის 

განკუთვნილ არეს.  

 

თითოეული ღია დავალების გასწვრივ მითითებულია მაქსიმალური ქულა. 
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დავალება 43  
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მაქსიმალური ქულა - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 კოლბერგის თეორიის მიხედვით, მორალური განვითარების რომელ საფეხურზე უნდა 

იყოს მოსწავლე, რომ მისთვის გასაგები და მისაღები იყოს მასწავლებლის ამგვარი 

საყვედური? 

 როგორი უნდა იყოს მასწავლებლის მსჯელობა, რომ ის ხელს უწყობდეს მოსწავლეებს, 

გადავიდნენ მორალური განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე? დაასაბუთეთ თქვენი 

პასუხი. 

 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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დავალება 44 

მაქსიმალური ქულა - 4 

როდესაც ერთ-ერთმა მოსწავლემ სასკოლო ინვენტარი დააზიანა, 

მასწავლებელმა კლასი გაკვეთილების შემდეგ დატოვა და 

გაესაუბრა. იგი მოსწავლეებისგან დამნაშავის დასახელებას  არ 

მოითხოვდა, თუმცა, არ მალავდა გულისტკენას: „ნუთუ თქვენთვის 

ავტორიტეტი არა ვარ, სულ არ გაქვთ ჩემი რიდი და პატივისცემა, 

შემარცხვინეთ სკოლაში.“  
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მეტაკოგნიცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარია, რომელიც მოსწავლეს 

ხელს უწყობს წინსვლასა და აკადემიური წარმატების მიღწევაში. მას განმარტავენ, 

როგორც: „საკუთარი აზროვნების პროცესის გაცნობიერებას“, „შემეცნებითი ამოცანების 

დასაძლევად ეფექტიანი სტრატეგიების შერჩევის უნარს“, „უფრო მაღალი სასწავლო 

მიზნების მისაღწევად საკუთარი კოგნიტური პროცესების აქტიურ მონიტორინგს“, 

„სწავლის სწავლას“ და ა.შ.   

 

 დაასახელეთ ორი აქტივობა, რომლებიც ხელს უწყობს მეტაკოგნიტური უნარის 

განვითარებას.  

 ახსენით, როგორ შეუწყობს ხელს მოსწავლეს თითოეული მათგანი მეტაკოგნიტური 

უნარების განვითარებაში.  

 

 

*პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომრის გასწვრივ. 
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შეფასების სქემა 

პროფესიული უნარები 2019 
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I ვარიანტი 

დავალება # გასაღები 

1  ა 

2  გ 

3  ბ 

4  ა 

5  ბ 

6  გ 

7  ბ 

8  ბ 

9  ბ 

10  დ 

11  დ 

12  გ 

13  ბ 

14  ბ 

15  ა 

16  დ 

17  დ 
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დავალება 18                                                                  მაქსიმალური ქულა – 1 

შეფასების სქემა 

 

1 ქულა 

 

თუ ცხრილში პასუხები მონიშნულია  მოცემული 

თანმიმდევრობით:  
 
მასწავლებლის 

აქტივობა (A) I II III 

სწავლების 

მეთოდი (B) 
ა ბ ბ 

 
 

 

0 ქულა 

 

ნებისმიერი სხვა თანმიმდევრობით მონიშნული პასუხი 
 

 

დავალება 19                                                                  მაქსიმალური ქულა – 1 

შეფასების სქემა 

 

1 ქულა 

 

თუ ცხრილში პასუხები მონიშნულია  მოცემული 

თანმიმდევრობით:  
 

შეფასების მაგალითი (A) I II III 

შეფასების ტიპი (B) გ  დ ბ 
 

 

0 ქულა 

 

ნებისმიერი სხვა თანმიმდევრობით მონიშნული პასუხი 
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დავალება 20 
 

მაქსიმალური ქულა – 1 

შეფასების სქემა 

 

1 ქულა 

 

თუ ცხრილში პასუხები მონიშნულია  მოცემული 

თანმიმდევრობით:  

 
 

აქტივობა (A) I II III IV 

შემეცნებითი უნარი (B) 
ბ გ ა ბ 

 

0 ქულა 

 

ნებისმიერი სხვა თანმიმდევრობით მონიშნული პასუხი 
 

 

 

 

 

ღია დავალებების  ( ## 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42.2, 42.3, 43 და 44) შეფასების  

ზოგადი  კრიტერიუმები: 

იმისათვის, რომ აპლიკანტის პასუხი სრულფასოვნად, ყველა კრიტერიუმის 

მიხედვით გასწორდეს, ის: 

(1) უნდა შეესაბამებოდეს დავალებაში მოცემულ საკითხს _ დავალების 

პირობა სწორად უნდა იყოს გააზრებული. 

(2) არ უნდა წარმოადგენდეს დავალების პირობის პერიფრაზს. 

(3) შესრულებული უნდა იყოს გასარჩევი ხელწერით. 

თუ რომელიმე პირობა არ იქნება დაცული, ნაწერი შეფასდება 0 ქულით. 
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 4-ქულიანი ღია დავალებები შემდეგი ზოგადი რუბრიკის საფუძველზე სწორდება: 

ქულა აღწერა 

 

4 

 

პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა. მსჯელობა არის სრული, 

არგუმენტირებული, აპლიკანტი გასაგებად და ამომწურავად უპასუხებს

დავალების ყველა  კითხვას (მითითებას). 

3 

 

პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა. მთლიანობაში მსჯელობა

სწორია, თუმცა არასრული - რომელიმე ერთ მითითებაზე პასუხი

შედარებით სქემატურია.    

2 

 

 

პასუხში  ჩანს  საკითხის ნაწილობრივი ცოდნა.  მსჯელობა არ არის

სრული. აკლია დავალების პირობის რომელიმე კომპონენტი  

ან 

ზოგადად პასუხი ყველა მითითებაზე სწორია, მაგრამ სქემატური. 

 

1 

 

პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს საკითხის ზედაპირული ცოდნა. 

პასუხი ნაწილობრივ სცდება დასმულ პრობლემას / აკლია დავალების

პირობის ერთზე მეტი კომპონენტი 

ან 

პასუხი ნაწილობრივ სწორია. აპლიკანტი სქემატურად უპასუხებს

მხოლოდ რომელიმე ერთ მითითებას. 

 

0 

 

პასუხი არაადეკვატურია. აპლიკანტი ვერ უპასუხებს დავალების

მოთხოვნებს. პირობა სწორად არ არის გააზრებული ‐ ნაწერი არ

შეესაბამება მოცემულ საკითხს. 
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 3-ქულიანი ღია დავალებები შემდეგი ზოგადი რუბრიკის საფუძველზე სწორდება: 

ქულა აღწერა 

3 პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა. მსჯელობა არის სრული, 

არგუმენტირებული, აპლიკანტი გასაგებად და ამომწურავად უპასუხებს

დავალების ყველა  კითხვას (მითითებას). 

2 პასუხში ჩანს საკითხის გააზრებული ცოდნა, თუმცა მსჯელობა არ არის

სრული. აკლია დავალების პირობის ერთი რომელიმე კომპონენტი  

ან 

 ზოგადად პასუხი ყველა მითითებაზე სწორია, მაგრამ სქემატური. 

აკლია სიცხადე. 

 

 

1 

 

პასუხში ჩანს, რომ აპლიკანტს აქვს საკითხის ზედაპირული ცოდნა. 

პასუხი ნაწილობრივ სცდება დასმულ პრობლემას  

ან 

 აპლიკანტი სქემატურად უპასუხებს პირობაში მოცემულ მხოლოდ ერთ

კომპონენტს. 

 

 

0 

 

პასუხი არაადეკვატურია. აპლიკანტი ვერ უპასუხებს დავალების

მოთხოვნებს. პირობა სწორად არ არის გააზრებული _ ნაწერი არ

შეესაბამება მოცემულ საკითხს. 

 

 

დავალება 28 

მაქსიმალური ქულა – 1 

ქულა აღწერა 

1  სიყვარულისა და მიკუთვნებულობის მოთხოვნილება. 

0 

 

          პასუხი არაადეკვატურია.  
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დავალება # გასაღები 

29  გ 

30  ბ 

31  გ 

32  ა 

33  გ 

34  ბ 

35  დ 

36  ა 

37  ა 

38  ბ 

39 დ 

40 ბ 

41 ა 

42.1 დ 


