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მიზანი 

განმავითარებელი შეფასება ყველა უმაღლესი 

სასწავლებლის მუშაობის განუყოფელი ნაწილია. ძველ 

ტრადიციულ შეფასებასთან ერთად ფართოდ გამოიყენება 

მაღალრეიტინგული შეფასების ახალი  სისტემა. 

საგანმანათლებლო   დაწესებულებებში თვალსაჩინო ადგილი 

უჭირავს შემაჯამებელ შეფასებას, რომელიც აჯამებს  

სწავლების შედეგებს გარკვეული დროის შემდეგ, 

ჩვეულებრივ, კურსის დასრულების/თემის გავლის შემდეგ.  ეს 

მეთოდი აფასებს მოსწავლეთა მიღწევებს და მას სხვა 

დანიშნულება არ აქვს, თუ არა, შეაფასოს ის, რაც უკვე 

განვლილია,- სწავლის შედეგი. 

განმავითარებელი შეფასება განმარტებულია, როგორც 

შეფასება სწავლისათვის; ასახავს მასწავლებლებისა და 

სტუდენტების მიერ განხორციელებულ ყველა 

საქმიანობას/აქტივობას, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას და,  

რომელიც  შეიძლება  გამოყენებული იქნეს, როგორც 

უკუკავშირი სწავლებისა და სწავლის საქმიანობის  

ადაპტირებისთვის. განმავითარებელი შეფასება იყენებს 

შეფასების მრავალფეროვან ინსტრუმენტებს. ის უნდა 

მოერგოს დავალების ტიპს, რომელსაც მოსწავლეებს სთხოვენ 

შეასრულონ (Pellegrino, 2010). მეწყვილის შეფასება  და 

რეფლექსიური ჟურნალი შეფასების ის ინსტრუმენტებია, 

რომლებიც  სტუდენტებს სთავაზობენ  მიიღონ მონაწილეობა 

არა მხოლოდ სწავლის სტრუქტურაში, არამედ შეფასების 

პროცესშიც. სტუდენტთა მონაწილეობა შეფასების პროცესში  

ემყარება დიალოგურ და ადამიანურ ურთიერთობებს 
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მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შორის და, ცნობილია, 

როგორც ,,საერთო შეფასება“. შეფასების ამ ფორმებში 

მასწავლებლის როლია, ნათლად განსაზღვროს წარმატების 

კრიტერიუმები (სტუდენტებთან ერთად) და დაგეგმოს 

სწავლის აქტივობები და შეფასების დავალებები სწავლის 

შედეგების დადგენის მიზნით. სტუდენტების ჩართვა 

საკუთარი სწავლის შეფასებაში ეხმარება მათ აღწერილობითი 

უკუკავშირის მიღებაში, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს 

გაიუმჯობესონ საკუთარი სასწავლო პროცესი.  

ASSET-ის ექსპერტების მიერ წამოყენებული მთავარი 

გამოწვევა ეხება სწორედ შეფასების ამ ინსტრუმენტების 

გამოყენებას დიდ კლასებში. მიმდინარე სტატიის მიზანია, 

შესთავაზოს ისრაელისა და საქართველოს უმაღლეს 

სასწავლებლებს განახლებული განმავითარებელი შეფასების  

ინსტრუმენტები. 
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თეორიული საფუძველი 

       ჯგუფის რეფლექსიური დღიური 

ოფარელის (2017) მიხედვით, შეფასების მიზანი შეიძლება 

განისაზღვროს შემდეგნაირად: შეფასება, როგორც სწავლის 

ერთ-ერთი კრიტერიუმი. ის სტუდენტებს ხელს უწყობს 

საკუთარი სწავლის ასახვასა და თავიანთი ,,მეტა’’უნარების 

გაზრდაში, რათა გააცნობიერონ, თუ როგორ სწავლობენ. 

„მეტა“ უნარების განვითარების ხელშემწყობი აქტიური 

მეთოდია რეფლექსიური დღიური, რომელსაც 

ლიტერატურაში, აგრეთვე,  სასწავლო დღიურებს/ჟურნალებს, 

ან სწავლის/ რეაგირების ჟურნალებს უწოდებენ. 

 რეფლექსიური დღიურების მიზანია, სასწავლო 

პროცესზე დაკვირვების გამოხატვა და ასახვის მტკიცებულება 

(Wallin & Adawi, 2017). სწავლა–რეაგირების ჟურნალის 

მნიშვნელოვანი სარგებელი არის ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც 

სტuდენტები უფრო თავისუფლად გამოხატავენ თავიანთ 

პრობლემებს სწავლის ექსპერიმენტის პროცესში (Perritt, 1997). 

მისი მიზანია, სტუდენტების წახალისება საკუთარი აზრების 

კვლევის დროს; აგრეთვე, რეფლექსიური დღიურები 

სასარგებლოა სასწავლო მასალის ინტეგრირებაში. 

მაგალითად, სხვადასხვა მოდულის ან თეორიული და 

პრაქტიკული კურსის დროს. რეფლექსიური დღიური 

სტუდენტებს საშუალებას აძლევს ასახონ  თავიანთი  რწმენა, 

ღირებულებები, გამოცდილება და ვარაუდები, რომლებიც 

დროთა განმავლობაში გავლენას ახდენენ მათ სწავლაზე, 

განვითარებასა და პროგრესზე(Minott, 2008). რეფლექსიურმა 

დღიურმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს როგორც  სასწავლო 
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შინაარსზე, აგრეთვე სასწავლო ქცევაზე (Fabriz et al., 2014), 

რომელიც შეიძლება ითარგმნოს, როგორც აქტივობებისა და 

თვითმონიტორინგის მინიშნება (დევისი, 2000). ერთი მხრივ, 

აქტივობა სტუდენტებს ეხმარება მუშაობის გაუმჯობესებაში, 

ხოლო, მეორე მხრივ,-თვითმონიტორინგში, რომელიც მათ 

დააფიქრებს სწავლის მიდგომებსა და პროცესებზე, რაც 

საშუალებას აძლევს თვალსაჩინო გახადონ ყოველივე ზემოთ 

თქმული (English & Kitsantas, 2013; Wallin & Adawi, 2017). 

რეფლექსიური დღიური შეიძლება იყოს: 

სტრუქტურირებული, ნახევრად სტრუქტურირებული ან 

არასტრუქტურული. ეს დამოკიდებულია თემატიკაze და 

სწავლებისა და სწავლის მიზნებზე. რეფლექსიური დღიური, 

როგორც განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტის 

გამოყენება, დაკავშირებულია ისეთ პოტენციურ 

პრობლემებთან, როგორიცაა მასწავლებლის დატვირთვა და ის 

დრო, რომელიც ამგვარი დავალებების შემოწმებას 

ითვალისწინებს. განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა საქმე გვაქვს 

სტუდენტთა დიდ ჯგუფებთან. ამ გამოწვევის გადასაჭრელად 

მიზანშეწონილია სტუდენტებს სთხოვონ სრული ჟურნალის 

წარდგენა და მხოლოდ იმ ორი ან სამი ჩანაწერის მითითება, 

რომელთა შეფასებაც თვითონ სურთ (Farrell, 2007).  

ამგვარად, უმაღლესი განათლების პედაგოგიურ 

პრაქტიკაში რეფლექსიური დღიურის გამოყენება 

სტუდენტებს ეხმარება საკუთარი სასწავლო პროცესის 

გაანალიზებაში, ხარვეზების დადგენასა და გაუმჯობესების 

დაგეგმვაში. სტუდენტები ეტაპობრივად იუმჯობესებენ 

საკუთარ მეტაკოგნიტურ და თვითრეგულირების უნარებს. 

რეფლექსიური დღიურის განხორციელებისას 

გასათვალისწინებელია პრაქტიკული მიდგომებისა და 
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ფაქტორების მიმოხილვა, რომელიც წარმოდგენილია მუნის 

მიერ (2003).  

 

   რეფლექსიური დღიურის მიზნებია: 

 

1. გამოცდილების ჩაწერა; 

2. სწავლის გამოცდილების ხელშეწყობა; 

3.  ნასწავლი მასალის გაგებისა  და მ ი ს ი  წარმოჩენის 

ხელშეწყობა; 

4. კრიტიკული აზროვნების ან შეკითხვის დასმის 

დამოკიდებულების განვითარება; 

5. მეტა შემეცნების წახალისება; 

6. ჩართულობის გაზრდა სწავლის მიზნით; 

7. რეფლექსიისა და აზროვნების უნარების გაზრდა; 

8. პრობლემების გადაჭრის უნარის გაღრმავება; 

9. განმავითარებელ განათლებაში შეფასების საშუალება; 

10. რეფლექსიური პრაქტიკის გაღრმავება; 

11. პიროვნული განვითარება და თვითგაძლიერება; 

12.თერაპიული მიზნების მიღწევა, როგორც ქცევის 

ცვლილების დამხმარე საშუალება; 

13. კრეატიულობის გაუმჯობესება; 

14. წერის გაუმჯობესება; 

15. გაუმჯობესება ან "ხმის" მ ი ც ე მ ა , როგორც 

თვითგამოხატვის საშუალება; 

16.კომუნიკაციის განვითარება: კერძოდ, რეფლექსიური და 

შემოქმედებითი ურთიერთქმედება ჯგუფში; 

17. დაგეგმვისა და პროგრესის მიღწევის ხელშწყობა 

კვლევასა და პრაქტიკაში; 

18. სტუდენტებს შორის კომუნიკაციის საშუალება. 
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სასწავლო გარემო 

რეფლექსიური დღიური სწორედ ის  მეთოდია, რომელიც 

ხელს უწყობს სტუდენტებზე ორიენტირებული კურსების 

სწავლებას  უმაღლეს სასწავლებლებში და, შესაბამისად, მათი 

მონაწილეობის ჩართულობა-გაზრდას სწავლასა და 

სხვადასხვა სასწავლო აქტივობებში. ეს მეთოდები კი 

განსაკუთრებით ნაყოფიერია და გამოყენებული იქნება 

საქართველოსა და ისრაელის უმაღლესი სასწავლო 

დაწესებულებების მიერ სხვადასხვა სასწავლო გარემოში. 

მაგალითად, როგორიცაა: პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლება ან პროექტზე დაფუძნებული სწავლება. ქვემოთ 

მოცემულია თითოეული სასწავლო გარემოს მოკლე აღწერა. 

1. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის სწავლა-

სწავლების მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია პრობლემების 

გამოყენების იდეაზე, როგორც ახალი ცოდნის შეძენისა და 

ინტეგრაციის საწყისი წერტილი (Walker, Leary, Hemlo-Silver, & 

Ertmer, 2015). ეს არ არის სწავლების ახალი მეთოდი. ზოგი 

ირწმუნება, რომ ეს არის ანალიტიკური  მეთოდის 

განახლებული ვერსია, რომელიც სოკრატესა და პლატონს 

მიეწერება და, მოიცავს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

მახასიათებლებს, რომელიც, თავის მხრივ, დიუის გამოცდილ 

სასწავლო პედაგოგიკას ემყარება. პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლების მიზანია სტუდენტთა განთავსება სწავლა-

სწავლებისა და შეფასების აქტივობის ცენტრში და 

პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ სწავლაზე. სტუდენტები 
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ხდებიან დამოუკიდებელი  შემსწავლელები, რომლებიც 

მულტიდისციპლინარული ცოდნის შეძენის გამოცდილებას 

აგროვებენ. სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული 

სასწავლო პროცესში და მონაწილეობას იღებენ მისი შინაარსის 

შენარჩუნებაში. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების არაერთი მოდელი არსებობს, 

აღიარებულია რამდენიმე ძირითადი პრინციპი, რომელიც 

ახასიათებს და განსაზღვრავს ამ მიდგომას (Walker & Leary, 

2009):  

         (1) სტუდენტებს აწვდიან არასწორად შედგენილ 

პრობლემას, რომელიც მათ ჩააფიქრებს ამ პრობლემის 

შესაძლო მიზეზების ჩამოყალიბებაში და დააფიქრებს 

მათი გადაჭრის სხვადასხვა გზების მოძიებაში; 

          (2) პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის 

სტუდენტზე ორიენტირებული მიდგომა, რომელშიც 

თვითონ სტუდენტები განსაზღვრავენ სასწავლო 

საჭიროებებს. სტუდენტები ამოიცნობენ რა  

წარმოდგენილი პრობლემის მთავარ ელემენტებს, 

აცნობიერებენ ხარვეზებს საკუთარ ცოდნასა და იმ ცოდნას 

შორის, რომელიც საჭიროა პრობლემის გადასაჭრელად 

და, იძენენ იმ  ცოდნას, რომელიც დავალების   

შესასრულებლად არის საჭირო; 

(3) მასწავლებლის როლი სასწავლო პროცესის 

წარმართვაა. თავდაპირველად, მასწავლებელი 

სტუდენტებს მეტაშემეცნებითი კითხვებით უკვალავს 

გზას, რომელიც მცირდება პროცესის მიმდინარეობასთან 

ერთად. მასწავლებლებს  შეუძლიათ, აგრეთვე, 

უზრუნველყონ გაკვეთილების შინაარსი, რომელიც 
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ფოკუსირებულია სასწავლო პროცესის ჩამოყალიბებაზე 

და  მსმენელებს სჭირდებათ დავალების წარმატებით 

გასაგრძელებლად.  

(4) თვითონ პრობლემა უნდა იყოს ავთენტური და 

დაკავშირებული ისეთ პრაქტიკასთან ან მოვლენასთან, 

რომელიც ხდება ,,რეალურ სამყაროში“. ეს პრობლემები 

ბუნებით მულტიდისციპლინარული ხასიათისაა და, 

სრულებით მოსალოდნელია, რომ შემსწავლელებმა 

მრავალრიცხოვან სფეროსთან დაკავშირებული არაერთი 

თემა გამოიძიონ,  რათა მიიღონ მდგრადი 

გადაწყვეტილება და განიხილონ მათი შინაარსი 

სხვადსახვა პერსპექტივიდან. 
 

2. პროექტზე დაფუძნებული სწავლება 
 

სწავლის ამ ფორმით, სტუდენტებს შესაძლებლობა 

ეძლევათ რეალური პრობლემების გადაჭრის გზით 

განივითარონ ის ცოდნა, რომელიც შესაძლებელია 

შეკითხვების დასმითა და მომავალში მათი დახვეწით, 

კვლევის ჩატარებით, ინფორმაციის შეგროვებითა და მისი 

ანალიზით, ინფორმაციისა და მონაცემების 

ინტერპრეტაციითა და შესაბამისი დასკვნების გამოტანის 

საშუალებით. პროექტზე დაფუძნებული სწავლება 

სტუდენტებს აფასებს გუნდური მუშაობის გარემოში, სადაც 

ისინი შეთანხმებულად თანამშრომლობენ მიზნების 

მისაღწევად (Blumenfeld, Fishman, Krajcik, Marx, & Soloway, 

2000). 

ქვემოთ მოცემულია ბენდერის (2012, გვ. 65-66) ექვსი 

ნაბიჯი, რომელიც მასწავლებლისთვის პროექტზე 
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დაფუძნებული სწავლების საწყისი ეტაპის გზამკვლევს 

წარმოდგენს: 

1. პროექტის წარდგენა და დაგეგმვა გუნდის წევრების 

მიერ: მიმოხილვა და ძირითად საკითხზე 

დაფიქრება; გონებრივი იერიში სპეციფიკური 

კვლევის კითხვებთან დაკავშირებით; გუნდების 

ჩამოყალიბება; მიზნების დასახვა და დროის 

საკითხის შემუშავება; კვლევის საკითხების 

დანაწილება ჯგუფის წევრებს შორის (ყველას აქვს 

თავისი როლი). 
 

2. საწყისი კვლევის ეტაპი: ინფორმაციის შეგროვება 

სხვადასხვა წყაროდან, როგორიცაა: ინტერნეტი, 

ინტერვიუები ადგილობრივებთან, გაზეთები, 

წიგნები, მედია,  კონკრეტული თემების შეთავაზება, 

ინფორმაციის შეფასება. 
 

3. პრეზენტაციისა და პროტოტიპის არტეფაქტების 

შექმნა, განვითარება  და  საწყისი შეფასება: სცენარის 

შემუშავება, ვიდეოებისა და სურათების 

ჩამოტვირთვა; (საწყისი) პრეზენტაციებისა და 

არტეფაქტების განვითარება; პროტოტიპის 

ჯგუფური შეფასება; პროტოტიპის არტეფაქტების 

განმავითარებელი შეფასება. 
 

4. კვლევის მეორე ეტაპი: დამატებითი ინფორმაციის 

მოძიება პროტოტიპების უფრო სრულად 

განვითარების მიზნით; შესაძლებელია მინი 

გაკვეთილების ან კონკრეტული თემების 
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შემოთავაზება; პროტოტიპებისა და სცენარის 

გადახედვა ახალი ინფორმაციის დახმარებით. 

 

5. პრეზენტაციის საბოლოო შემუშავება: სცენარის 

გადახედვა / ჩამატება. 

 

6. პუბლიკაცია: სტუდენტების საბოლოო შეფასება 

(მეწყვილის შეფასება); პროექტის ან არტეფაქტის 

გამოქვეყნება. 

 

მიზნობრივი აუდიტორია: ბაკალავრები და 

მაგისტრანტები. 
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      ინსრუმენტის აღწერა  

როგორ გამოვიყენოთ რეფლექსიური დღიური/ჯგუფის 

რეფლექსიური დღიური პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლებისა და პროექტზე დაფუძნებული სწავლების დროს 

ღია კითხვარი 
 

ცხრილი 2-ის ღია კითხვარი ემყარება პროექტს ,,სწავლის 

სწავლა“(2002). ამ საკითხებზე მუშაობდა ASSET-ისჯგუფი 

(,,ცხოვრების სწავლა”). ეს მეთოდი მარტივად შეიძლება 

ადაპტირდეს ჯგუფში რეფლექსიური დღიურის გამოყენებით 

შესაფერისი ჯგუფური დავალების შესაბამისად. კითხვარი 

ორგანიზებულია შემდეგი განზომილებების შესაბამისად: 
 

 სასწავლო გამოცდილების გაცნობიერება; 

 გამოცდილების შეფასება; 

 დამოკიდებულებისა და ქცევის რეგულირება 

უკეთესი მუშაობისთვის და უფრო  ნაყოფიერი 

გამოცდილებისთვის. 

სასწავლო გამოცდილების გაცნობიერება 

არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 

გაცნობიერება ცნობიერების გაუმჯობესებისათვის 

აუცილებელ წინაპირობას წარმოდგენს. სტუდენტები 

ხშირად ისე სწავლობენ, რომ არც იციან საკუთარი სწავლის 

არესებული მდგომარეობა (მაგ.: როგორ სწავლობენ ისინი, 

რატომ სწავლობენ და ა.შ.).  რეფლექსიური სასწავლო დღიური 

შესანიშნავი საშუალებაა სწავლის გამოცდილების 

დასაფიქსირებლად. 
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გამოცდილების შეფასება 

სასწავლო გამოცდილების გაცნობიერებასა და სწავლის 

გაუმჯობესებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს შორის არის ეტაპი,  

როცა გადაწყვეტილებები უნდა იქნეს მიღებული. არსებული 

მდგომარეობის შეფასება განსაზღვრავს პრობლემებს და ქმნის 

ცვლილებების საჭიროებას. ზოგჯერ სასარგებლოა შეფასების 

გარკვეული კრიტერიუმების დადგენა. მაგალითად, კითხვაში 

ერთ-ერთი შეკითხვა ასე ჟღერს, „მესმის ის, რაც ვისწავლე?“. 

ნასწავლის გაგება-შეფასების კრიტერიუმია, განსხვავებით იმ 

მახსოვრობისგან, რომლისაც ზოგიერთ სტუდენტს 

სჯერა.(კრიტერიუმების დასაზუსტებლად, შეგვიძლია 

მივმართოთ კვლევებს, რომლებიც მჭიდროდ არიან 

დაკავშირებული სწავლებასთან (მაგ.Kärner & Kögler, 2016), 

ეხებიან რა ემოციასა და მოტივაციას და, აღიქვამენ 

სოციალურ-ფსიქოლოგიურ საჭიროებებს (Ryan & Deci, 2000) 

და ა.შ. 

საკუთარი დამოკიდებულებისა და ქცევის რეგულაცია 

ცოდნა იმისა, თუ რას აკეთებს სტუდენტი შედეგის 

მისაღწევად, ვერ მიგვიყვანს წარმატებამდე, თუ მას არ ახლავს 

შესაბამისი ცვლილებები. ეს ის პროცესია, როცა განიხილება 

სხვადასხვა ალტერნატივა. სტუდენტებს ვალდებულების 

შესრულებაში ეხმარება აგრეთვე  გეგმების ჩამოწერა. ამ 

ეტაპზე შეკითხვები ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი 

სტუდენტებს ეხმარებიან პოზიტიურად შეხედონ სიტუაციას, 

არ  ჩაცვივდნენ სასოწარკვეთილებაში, რადგან შეფასების ამ 

ეტაპზე მოხდა გარკვეული პრობლემების აღმოჩენა. 

,,სწავლის სწავლა“ (2002) პროექტში ღია შეკითხვები 

მოიცავს ორ მიმართულებას: ერთი იკვლევს თვითონ სწავლის 
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გამოცდილებას, მეორე კი - სწავლის გამოცდილებას 

შემსწავლელის აკადემიურ, პროფესიულ და პიროვნულ 

განვითარებასთან მიმართებაში. წინარე ორ მიმართულებას, 

თავის მხრივ, ემატება მესამე: ,,დაფიქრდით შეფასების 

თვალსაზრისით შეძენილი გამოცდილების შესახებ“. ქვემოთ 

მოცემულია სამივე მათგანის აღწერა. 

პირველი ჯგუფი "სასწავლო გამოცდილების 

შესწავლა/გამოკვლევა"კონკრეტულ და უშუალო საკითხებს 

ეხება, რაც ხელს უწყობს მათი მუშაობის გაუმჯობესებას. 

რეფლექსიის ძირითადი მიმართულებები უკვე 

შემუშავებული და გადასინჯულია, რაც მოიცავს შემდეგ 

განზომილებებს: 
 

 შემეცნებითი: დაკავშირებული სასწავლო 

გამოცდილების შინაარსთან და მიზეზებთან. 

 ქცევითი - მიმდინარეობს სწავლის პროცესში; 

 ემოციური - მიმდინარეობს სწავლის გამოცდილების 

დროს. 

მეორე ჯგუფი ,,სასწავლო გამოცდიელბის ანალიზი შემდეგ 

საკითხებთან მიმართებით...“ გრძელვადიან  საკითხებსა და 

სტუდენტების პერსპექტივის გაფართოებას ეხება. იგი 

ეხმარება მათ ნასწავლის აქტუალობის დანახვასა და მის 

შეფასებაში. ის აიძულებს  სტუდენტებს, იფიქრონ სწავლის 

გამოცდილებასთან დაკავშირებით შემდეგ საკითხებზე, 

როგორიცაა: 

 აკადემიური განვითარება; 

 პროფესიული განვითარება; 

 პიროვნული განვითარება. 
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მესამე ჯგუფი ,,დაფიქრდით შეფასების თვალსაზრისით 

შეძენილი გამოცდილების შესახებ“ ეხება შეფასების პროცესსა 

და სტუდენტთა რეფლექსიას. 
 

ცხრილი 2: რეფლექსიური დღიური, ღია კითხვების 

ტაქსონიმია 

ნაწილი 1 სასწავლო გამოცდილების შესწავლა/გამოკვლევა 

 გაცნობიერება შეფასება რეგულაცია 

 

გონებრივი შინაარსი 

-რა შევისწავლეთ? 

-სასწავლო აქტივობის 

შინაარსი/თემატიკა? 

-რა 

განვახორციელეთ? 

მიზეზი 

-რატომ 

ვსწავლობდით ამ 

საკითხს? 

-აქტივობის/ლექციის 

მიზანი რა იყო? 

შინაარსი 

 -როგორ 

გავიგეთ 

ნასწავლი? 

 -დამატებით 

რისი შესწავლა 

გვჭირდება? 

მიზეზი 

 -რას ვფიქრობთ 

ამ მიზნების 

შესახებ? 

-დამატებით 

რომელ მიზნებს 

დავსახავდით? 

შინაარსი 

-თემატიკის უკეთ 

გასაგებად რას 

გავაკეთებდით? 

-სად შეგვიძლია 

დამატებითი 

ინფორმაციის 

მოძიება? 

მიზეზი 

-მოცემულმა 

სასწავლო 

აქტივობამ 

სწავლის უნარის 

განვითარების 

თვალსაზრისით 

რა შეგვძინა? 

ქცევითი -როგორ შეგვიძლია ამ 

საკითხის შესწავლა? 

-საკითხის შესწავლის 

პროცესში რომელი 

სტრატეგიები 

გამოვიყენეთ? 

-ჯგუფურად როგორ 

ვიმუშავეთ? 

-სწავლის 

რომელი 

ეფექტური 

სტრატეგიები 

გამოვიყენეთ? 

-საუკეთესო 

გზით/საშუალები

თ ვმოქმედებდით? 

-როგორ 

შეგვიძლია ამ 

სტრატეგიის 

გაუმჯობესება? 
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ემოციური -აქტივობის პროცესში 

როგორ ვგრძნობდი 

თავს? 

-რა  მომეწონა/არ 

მომეწონა? 

 -რატომ 

დამეუფლა ეს 

ემოცია? 

-რამ გამოიწვია 

ეს ემოცია? 

-როგორ 

შეგვიძლია ჩვენი 

ემოციების                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

მართვა? 

 

ნაწილი 2 სასწავლო გამოცდილების ანალიზი შემდეგ საკითხებთან 

მიმართებით 

 გაცნობიერება შეფასება რეგულაცია 

 

აკადემიური 

განვითარება 

-რა სირთულეებს 

წავაწყდით? 

-მარტივად რა 

განვახორციელეთ? 

-წინარე ცოდნას რა 

შევმატეთ? 

-სირთულეების 

წყაროს რა 

წარმოადგენდა? 

-როგორ 

დავუკავშირეთ 

აღნიშნული აქტივობა 

წინარე ცოდნას? 

-სტუდენტთა წინარე 

ცოდნასთან 

აქტივობის 

დაკავშირების 

მიზნით რას 

შეცვლიდით? 

-როგორ 

დავძლიოთ 

სირთულე? 

-წინარე 

ცოდნასა დ ა 

უნარებთან   

აღნიშნული 

აქტივობის 

დაკავშირების 

მიზნით 

რომელ 

ტექნიკებს 

გამოიყენებთ? 

პროფესიულ

ი 

განვითარება 

-როგორ 

გადავიტანოთ 

ცოდნა და უნარები 

პროფესიულ    

საქმიანობაში? 

-რომელი ცოდნა 

და უნარები იქნება 

სასარგებლო ჩვენი 

პროფესიული 

საქმიანობისთვის ?   

-პროფესიული 

საქმიანობის 

საჭიროებებს რომელი 

ცოდნა და უნარები 

მოერგება? 

-(რა შეიძლება 

დაემატოს ან 

გამოაკლდეს?) 

-როგორ 

დავძლიოთ 

სირთულე? 

-წინარე 

ცოდნასა და 

უნარებთან 

აღნიშნული 

აქტივობის 

დაკავშირების 

მიზნით 

რომელ 

ტექნიკებს 

გამოიყენებთ? 
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პიროვნული

/ჯგუფური 

განვითარება 

-რა ცოდნა შემძინა 

მოცემულმა 

აქტივობამ ჩემ 

შესახებ/პიროვნუ

ლ დონეზე  ? 

-რა იყო ჩემი 

ძლიერი/სუსტი 

მხარე? ყველაზე 

უკეთ რას 

გავართვი თავი? 

-რა 

პიროვნული/ჯგუფ

ური 

მახასიათებლები 

აღმოვაჩინე?  

-რა გამოწვევები 

დავინახე? 

-სასწავლო აქტივობამ 

პიროვნულ/ჯგუფურ 

დონეზე რა 

შესაძლებლობები 

დაგვანახა? 

-ერთი საკითხი, რის 

გაუმჯიბესებასაც 

ვისურვებდით 

პიროვნულ თუ 

ჯგუფურ დონეზე? 

-როგორ 

შეიძლება 

აღნიშნული 

მიგნებების 

გამოყენება 

პიროვნული/

ჯგუფის 

განვითარების 

ხელშესაწყობა

დ? 

 

 
ნაწილი 3 დაფიქრდით, შეფასების თვალსაზრისით ,შეძენილი 

გამოცდილების  

შესახებ 

 

 -თავდაპირველად 

რა გავიფიქრეთ 

რეფლექსიური 

დღიურის შესახებ? 

-დადებითი  თუ 

უარყოფითი? 

-თუ შეგიძლიათ 

გაიხსენოთ, 

კონკრეტულად რა 

გაიფიქრეთ? 

-რა იყო ჩემი/ჩვენი 

ყველაზე 

-რატომ იქცნენ 

ეპიზოდები 

სირთულეებად ანდა 

უპირატესობებად? 

-როგორ 

გავაუმჯობესეთ 

ჩემი/ჩვენი 

თვითშეფასება 

რეფლექსიური 

დღიურის 

გამოყენების 

საშუალებით? 

როგორ 

დააკავშირებთ 

შეფასების ამ 

მეთოდის 

გამოცდილებას 

ცხოვრებისეულ 

პრაქტიკასთან? 
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ძლიერი/სუსტი 

ეპიზოდი? 

-წერის პროცესში 

ყველაზე 

მნიშვნელოვანი რა 

იყო? 

დაასახელეთ 

ყველაზე 

საინტერესო 

აღმოჩენა, რაც 

გქონდათ 

დღიურის წერის 

პროცესში. 

-როდის 

გავაცნობიერეთ,რომ 

ვუახლოვდებოდით 

დღიურის საბოლოო 

ვერსიას/დასასრულ

ს? 

როგორ 

შევაფასებდით 

დღიურს? 

 

,,სწავლა სწავლების“ პროექტის (2002) თანახმად, 

მნიშვნელოვანია სტუდენტების მოტივაცია, რათა ჩაერთონ 

რეფლექსიური დღიურის წარმოებაში. აგრეთვე, მათი 

მხრიდან საყურადღებოა იმის გაცნობიერება, რომ პედაგოგი 

და ფაკულტეტი ზრუნავს და მხარს უჭერს მათი 

გრძელვადიანი დავალების შესრულებას, რომლის გაკეთებაც 

ნამდვლად ღირს. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე რჩევა ამ 

საკითხთან დაკავშირებით: 

 

 ნათლად ახსენით, რა არის რეფლექსიური სასწავლო 

ჟურნალი; 

   ახსენით ასეთი ჟურნალის შენახვის სარგებელი; 

 მიეცით მათ კონკრეტული კრიტერიუმები, მაგ.: 

ჩანაწერის რაოდენობა, შეფასების კრიტერიუმები და 

ა.შ.; 

 თუ რესურსები იძლევა ამის საშუალებას, სტუდენტები 

უზრუნველყავით ბაინდერებით რეფლექსიური 

დღიურების შესანახად. 
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რეფლექსიური დღიურის შეფასება 

რეფლექსიური დღიურის შეფასება არის ჭიდილი  

თავისუფლად წერასა  და წერის  სურვილის გარანტიას შორის. 

ზოგი პედაგოგი აფასებს მხოლოდ მიცემული დავალების 

დასრულების პროცესს და არ უღრმავდება შეფასებას 

სიღრმისეულად. თუ სტუდენტებს წინასწარ ეცოდინებათ 

შეფასების პროტოკოლი, ეს საუკეთესო გზავნილი იქნება 

მათთვის. ასეთი პროტოკოლის მაგალითი შემუშავებულია 

მუნის მიერ (2003). 
 

სტუდენტი გ ვ ი ჩ ვ ე ნ ე ბ ს  დღიურის წერის  მიზნის  

გაცნობიერებასა და გაგების მზაობას. ი გი მზადაა გამოიყენოს 

ეს მიზანი იმ მოვლენის/საკითხის გასაშუქებლად და 

აღსაწერად, რომელსაც შეარჩევს. 

სტუდენტი განსაზღვრავს დღიურის წარმოების საკუთარ 

მიზნებს. 

მოვლენის ან საკითხის აღწერა უკვე მოცემულია და 

საჭიროებს ადეკვატურ ყურადღებას რეფლექსიისათვის. მასში 

შედის: 1) დაკვირვების განცხადება - კომენტარი პირადი 

ქცევის შესახებ;  2) კომენტარები რეაქციების / გრძნობების 

შესახებ. 

დამატებითი იდეები: შემსწავლელს შეუძლია: 

1) აღწერილზე (ნებისმიერი) იდეის დამატება; 

2) შემდგომი დაკვირვებები; 

3) შესაბამისი სხვა ცოდნა, გამოცდილება, გრძნობები, 

ინტუიციები; 

4) სხვების წინადადებების გაზიარება; 

5) ახალი ინფორმაცია; 

6) ფორმალური თეორია; 
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7) სხვა ფაქტორები, როგორიცაა: ეთიკური, მორალური, 

სოციალურ-პოლიტიკური კონტექსტი. 

რეფლექსიური აზროვნება 

სტუდენტი აჩვენებს: 

1) არასტრუქტურირებულ მასალასთან მუშაობის უნარს; 

2) თეორიისა და პრაქტიკის კავშირს; 

3) საკითხის / მოვლენის ხედვას სხვადასხვა 

თვალსაზრისით; 

4) სიტუაციიდან ,,უკან დახევის შესაძლებლობას“. 

სტუდენტების შეხედულებები რეფლექსიური დღიურის 

შესახებ (Farrah,2012) 

(ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით) 

ამ კითხვარში სტუდენტი მიუთითებს იმაზე, თუ 

რამდენად ეთანხმება იგი რეფლექსიური დღიურის წერის 

შესახებ საკუთარ შეხედულებებს და, შესაბამისად აღნიშნავს 5-

პუნქტიან ჩამონათვალში ლიკერტის შკალის მიხედვით: 

სრულიად არ ვეთანხმები, არ ვეთანხმები, ნეიტრალური ვარ, 

ვეთანხმები, სრულიად ვეთანხმები. 

ჩამონათვალი/სია: 

1. რეფლექსიური დღიური ჩემი გამოცდილების 

გამოხატვაში დამეხმარა; 

2. რეფლექსიური დღიური ჩემი იდეებისა და 

მოსაზრებების გამოხატვაში დამეხმარა; 

3. რეფლექსიური დღიური ჩემს აზრებსა და გრძნობებზე 

რეაგირებაში დამეხმარა; 
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4. რეფლექსიური დღიური ჩემი კრიტიკული აზროვნები 

სუნარის განვითარებაში დამეხმარა; 

5.რეფლექსიური დღიური  ჩემიაზროვნების შესწავლაში 

დამეხმარა; 

6. რეფლექსიური დღიური დამეხმარა თვითშემეცნებაში; 

7. რეფლექსიური დღიური დამეხმარა ნასწავლის 

გაგებაში; 

8. რეფლექსიურ დღიურმა მომცა საშუალება აღვწერო ის, 

რაც გავიგე; 

9.რეფლექსიურმა დღიურმა წერითი უნარ-ჩვევების 

განვითარებისა და განმტკიცები შესაძლებლობა მომცა; 

10. რეფლექსიური დღიურის წარმოებამ საკომუნიკაციო 

უნარების განვითარების შესაძლებლობა მომცა; 

11. დღიურის წარმოებამ განავითარა ჩემი 

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები; 

12. დღიურის წარმოებამ ამიმაღლა მოტივაცია -ვწერო 

მეტი; 

13. მე არ მესმის, რა უნდა ვწერო ჩემს დღიურში; 

14. არ მქონდა საკმარისი დრო დღიურის დასაწერად; 

15. რეფლექსიური დღიურის წერა დროის კარგვაა; 

16. მე ადვილად ვწერ ჩემს დღიურს; 

17. რეფლექსიური დღიურის წერა უნდა წახალისდეს / 

გაგრძელდეს; 

18. მინდა გავუზიარო კლასს, რაც მე დავწერე ჩემს 

დღიურში; 

19. საერთო ჯამში, ეს იყო ღირსეული გამოცდილება. 



 

22 |   
 

პილოტირების შედეგების 

აღწერილობები 

თამარ შინჯიაშვილი, სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 
 

ASSET-Erasmus+ პროექტის (შეფასების ინსტრუმენტები 

ახალ სასწავლო გარემოში უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში) ფარგლებში რეფლექსიური დღიურის, 

როგორც განმავითარებელი შეფასების  ერთ-ერთი 

ინსტრუმენტის პილოტირება განხორციელდა სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2019-2020 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრში, განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე არსებულ 60-კრედიტიან მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 
 

სასწავლო კურსის დასახელება - განათლების   

სამართლებრივი აქტები. 

სწავლების პერიოდი - 07.10.2019 - 15.02.2020 

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო  

პროგრამის (60 ECTS) მიზანია, უზრუნველყოს მასწავლებლის 

პროფესიული სტანდარტით, მასწავლებლის დარგობრივი 

მახასიათებლით, ეროვნული სასწავლო გეგმითა და სხვა 

მარეგულირებელი დოკუმენტებით  გათვალისწინებული 

უფროსი მასწავლებლის მომზადება. პროგრამის  დასრულების  

შემდეგ მომზადდება კრიტიკული აზროვნების მქონე 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის  საბაზო და საშუალო 

საფეხურის მასწავლებლები, რომლებსაც საკმარისი ცოდნა და 
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უნარ-ჩვევები  ექნებათ მასწავლებლის სასერტიფიკაციო 

მოთხოვნების დასაძლევად.  

განათლების სამართლებრივი აქტების  სასწავლო კურსის 

ძირითადი მიზანია,  სტუდენტებს გააცნოს საერთაშორისო და 

ეროვნული სამართლებრივი აქტები, რომელთა ცოდნა 

მნიშვნელოვანია განათლების სფეროში პროფესიული 

საქმიანობისათვის.  კურსის ფარგლებში სტუდენტები 

სიღმისეულად სწავლობენ საქართველოში საგანმანათლებლო 

საქმიანობის განხორციელების პროცესს, განათლების 

ხარისხის ხელშეწყობის მექანიზმების  სამართლებრივი 

საფუძვლებს.  საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 

შრომის კოდექსის, ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო 

კონვენციის, მასწავლებლისა და მოსწავლის ეთიკის 

კოდექსების, ეროვნული სასწავლო გეგმის გამჭოლი 

პრიორიტეტული კომპეტენციების, ბოლონიის პროცესის, 

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების შესახებ 

კანონების, კანონქვემდებარე აქტების ცოდნა და ანალიზი მყარ 

საფუძველს შეუქმნის სტუდენტებს ჯეროვნად 

განახორციელონ პროფესიული საქმიანობა. 

კურსის ხანგრძლივობაა 3 ECTS, 75 საათი (35 საათი  

საკონტაქტო, 40 საათი დამოუკიდებელი მუშაობა). 

სტუდენტებს ვხვდებოდი კვირაში ორჯერ. ლექციები მქონდა 

მთელ ჯგუფთან და სემინარების დროს ჯგუფი იყოფოდა ორ 

პატარა ჯგუფად (თითოეულ ჯგუფში 24 სტუდენტი). ასე რომ, 

მქონდა ერთი სალექციო  და ორი სასემინარო ჯგუფი. 

კურსზე ირიცხებოდა საშუალო ასაკის (30 წელი) 48 

სტუდენტი,- ძირითადად გოგონები (მხოლოდ ოთხი ვაჟი). 

სტუდენტების უმეტესობა ეთნიკურად ქართველი და 



 

24 |   
 

მართლმადიდებელია, თუმცა სწავლობენ ასევე, ეთნიკური 

უმცირესობები-აზერბაიჯანელები, სომხები. მათი უმეტესობა 

პრაქტიკას გადის საჯარო სკოლებში. პროგრამის დასრულების 

შემდეგ სტუდენტთა კვალიფიკაცია ამაღლდება და გახდებიან 

უფროსი მასწავლებლები. 

"მეტა" უნარების განვითარების ხელშემწყობი სწავლის 

ერთ-ერთი აქტიური მეთოდია  რეფლექსიური დღიური. 

პილოტირების დასაწყისში სტუდენტებს გავაცანი ამ 

ინსტრუმენტის მნიშვნელობა. რეფლექსიური დღიურის 

მიზანია სასწავლო პროცესზე დაკვირვების გამოხატვა, 

რეფლექსიის გაკეთება. ავუხსენი მათ, რომ  რეფლექსიური  

დღიური პრაქტიკისა და გამოცდილების გამოხატვის ერთ-

ერთი ყველაზე გამორჩეული იარაღია,  რომელიც სტუდენტებს 

საშუალებას აძლევს მოახდინონ საკუთარი აზრისა და 

მოსაზრებების სტრუქტურირება.  წინასწარ ავუხსენი 

დეტალები დღიურის პილოტური გამოყენების შესახებ. 

დღიური შეიქმნა განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სტუდენტების მეტაკოგნიტური უნარების 

გასაუმჯობესებლად. ფაკულტეტზე სწავლობს 300 სტუდენტი 

და  ხორციელდება რამდენიმე საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროგრამა, მათ შორის, მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამა 48 სტუდენტით. მათი უნარების 

განვითარება აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს. ისინი 

სკოლაში უფროს მასწავლებლებად შევლენ და მათ მოკლე 

დროში სჭირდებათ მასწავლებლისთვის საჭირო 

მეტაკოგნიტური უნარების შეძენა, რასაც მნიშვნელოვნად 

უწყობს ხელს რეფლექსიური დღიური. მათთან ამ 
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ინსტრუმენტის ტესტირება და პილოტირება რეალურად 

ტრენინგის ტოლფასია. 

წინა წლებში ფაკულტეტი სტუდენტებს პროფესიული 

ტრენინგებით მაინცდმაინც არ ანებივრებდა. ეს ვითარება 

შეიცვალა 2013 წელს, როდესაც ფაკულტეტი ჩაერთო 

ევროპულ საგანმანათლებლო პროგრამებში, ხოლო 

ფაკულტეტის დეკანმა დაიწყო გამოცდილი მასწავლებლებისა 

და ლექტორების მოზიდვა იმ საკითხების განსახილველად და 

გადასაჭრელად, რომელთა წინაშეც იდგნენ. შეფასების 

ინსტრუმენტების მიმართულებით რადიკალურად შეიცვალა 

ვითარება 2017 წლიდან, როდესაც ფაკულტეტი ჩაერთო 

ევროკავშირის ახალ პროექტ ASSET-ში, რომლის ფარგლებშიც 

შემუშავდა განმავითარებელი შეფასების ახალი 

ინსტრუმენტები, მათ შორის, რეფლექსიური დღიური. 

ერაზმუს+ ASSET პროექტის ფარგლებში შექმნილი 

სახელმძღვანელოს  მიხედვით, შევქმენი ელექტრონული 

რეფლექსიური დღიური, რომელიც  იწყება მოკლე 

მსჯელობით  რეფლექსიური პრაქტიკის სარგებლობისა და 

მისი გამოყენების რამდენიმე ინსტრუქციის შესახებ.  დღიური 

არის ციფრული, ელექტრონული ფორმის და არა ქაღალდზე 

დაფუძნებული. ამ ინსტრუმენტის პილოტირებაში 

მონაწილეობა მიიღო 48-დან 32-მა სტუდენტმა;  კვირაში ორი 

გაკვეთილი ტარდებოდა და მათ 15 ლექციიდან 8 ლექციის 

რეფლექსია გააკეთეს.  

სწავლების ბევრი მიდგომა არსებობს, სადაც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას რეფლექსიური დღიური, როგორიცაა: 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), პროექტზე 

დაფუძნებული სწავლება (PJBL), მტკიცებულებებზე 



 

26 |   
 

დაფუძნებული პრაქტიკა (EBP), თამაშზე დაფუძნებული 

სწავლება, ღირებულებისა და ცოდნის განათლება (VaKE). 

საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოვიყენე 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL). ლექციებზე 

ახსნილი მასალების საფუძველზე, სტუდენტებს ვაძლევდი 

რამდენიმე პრობლემატურ საკითხს, ან სტუდენტები თავად 

ადგენდნენ პრობლემურ საკითხს  კონკრეტული თემის 

გარშემო, შემდეგ მათ განიხილავდნენ   ჯგუფში. ისინი 

ეძებდნენ პრობლემის გადაჭრის, ან თავიდან აცილების გზებს. 

მე, რა თქმა უნდა, ვაკვირდებოდი მათ საქმიანობას,  ვაძლევდი 

რჩევებს და სწორ მიმართულებას. და ბოლოს, ყალიბდებოდა 

პრობლემის გადაჭრის გზები. ყველა სტუდენტი ლექციაზე ვერ 

ასწრებდა დავალების შესრულებას, რადგან ორი საათი არ იყო 

საკმარისი ამისთვის და ისინი აგრძელებდნენ საკუთარ 

დავალებებზე მუშაობას სახლში. თითოეული ჯგუფის მიერ 

წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილებოდა პრაქტიკულ 

გაკვეთილებზე. 

ასე, რომ, თითქმის ყოველ მეორე კვირას, ისინი წერდნენ  

რეფლექსიებს განვლილი მასალიდან ელექტრონულ ჯგუფურ 

რეფლექსიურ დღიურში. თითოეული ჯგუფი რეფლექსიას 

წერდა პროექტის ფარგლებში შემუშავებული კითხვების 

საფუძველზე. ყველა კითხვა ემყარებოდა ”სასწავლო 

გამოცდილების შესწავლასა და შემდეგ განზომილებებს: 

გაცნობიერებას, შეფასებასა და რეგულირებას”. 15 ლექციის 

შემდეგ თითოეულმა მათგანმა ასევე ინდივიდუალურად 

გააკეთა  მთელი საგნის რეფლექსია.  

ამრიგად, სტუდენტებმა გააკეთეს ჩანაწერები თავიანთი 

გამოცდილების შესახებ, აკეთებდნენ მის რეფლექსიას და 
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შემდეგ დასკვნებს და მიგნებებს უზიარებდნენ ლექციებზე  

სხვა თანატოლებს.  კვირიდან კვირამდე იხვეწებოდა მათი 

რეფლექსიის  უნარი. დასაწყისში კითხვებს ახლავდა მოკლე 

განმარტებები და  კითხვები იცვლებოდა კონკრეტულ 

გაკვეთილზე შესაბამისი თემატიკის მიხედვით. 

სემესტრის ბოლოს შევკრიბე უკუკავშირი ყველა 

მონაწილისგან. ეს იყო სტუდენტების აღქმა რეფლექსიური 

დღიურის შესახებ (ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით). 

ანკეტაში სტუდენტი მიუთითებს, რამდენად ეთანხმება 

მოსაზრებებს რეფლექსიის  დაწერის შესახებ 5-ბალიანი 

შკალის გამოყენებით, შესაბამის ველში მონიშვნით: 

,,კატეგორიულად არ ვეთანხმები“, ,არ ვეთანხმები“, 

,,ნეიტრალური“, ,,ვეთანხმები“, ,,სრულიად ვეთანხმები“ 

(იხილეთ დიაგრამა). 

დღიურის ფლობა სტუდენტებს შეახსენებდა 

გაკვეთილების შემდეგაც აესახათ თავიანთი გამოცდილება.  

ვფიქრობ, რომ დღიური არა მხოლოდ მხარს უჭერდა, არამედ 

ხშირად ინიცირებას უწევდა რეფლექსიის პროცესს. 

რეფლექსიური პრაქტიკა მათთვის იყო სისტემური აზროვნება 

საკუთარ გამოცდილებაზე, რომელიც ორიენტირებულია 

პიროვნულ გაუმჯობესებაზე. 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 |   
 

დიაგრამა 

.  

 
 

დიაგრამა აგებულია პილოტირებაში მონაწილე 

სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების მიხედვით: 

1. რეფლექსიური  დღიური  დამეხმარა გამოცდილების 

გამოხატვაში; 

2. რეფლექსიური  დღიური  დამეხმარა  იდეებისა და 

მოსაზრებების გამოხატვაში; 

3. რეფლექსიური  დღიური   დამეხმარა კრიტიკული 

აზროვნების უნარის განვითარებაში; 

4. რეფლექსიური  დღიურმა შესაძლებლობა მომცა წერითი 

უნარ-ჩვევების განვითარებისა და განმტკიცებისა;  
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5. დღიურის ხშირმა  წარმოებამ განმივითარა 

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები; 

6.  რეფლექსიური  დღიურის წერა დროის კარგვაა; 

7. მე ადვილად ვწერ ჩემს დღიურს; 

8. საერთო ჯამში, ეს იყო ღირსეული გამოცდილება. 

 

      ამჟამად მათ იციან, რომ რეფლექსიის  წერა გამოიყენება 

დაწყებითი და საშუალო სკოლის პედაგოგების უწყვეტი 

განათლებისთვის. 
 

      მთავარი დაბრკოლებები 
 

 რეფლქსიური  დღიურის პილოტირებისას მთავარი 

დაბრკოლება იყო ის, რომ ის, ვინც ლექციაზე არ 

აკეთებდა რეფლექსიურ ჩანაწერს, ან აკეთებდა 

გაკვეთილის შემდეგ, უმოკლეს დროში ავიწყდებოდა 

დეტალები, ან საერთოდ აღარ აკეთებდა რეფლექსიას; 

  სტუდენტებს ზოგჯერ არ მოსწონდათ, რომ ბევრი 

საწერი იყო და მალე იღლებოდნენ. ჩემი აზრით, არ 

არის საჭირო 2 კვირაში ერთხელ რეფლექსიის 

გაკეთება. ვფიქრობ, სემესტრში სამჯერ საკმარისი 

იქნება. 

 

       შესაძლო გამოწვევები 
 

        დღიურის მწარმოებლებს შეიძლება შეექმნათ გარკვეული 

გამოწვევები: არარეგულარული, ან ხშირი გამოყენება, სხვა 

ინსტრუმენტებთან შეჯახება და  კლასის ფორმატთან  

შესაბამისობა. 
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დადებითი მხარეები: 

 

• რეფლექსია, როგორც სწავლის მეთოდი, ხელს უწყობს  

სტუდენტებს გახდნენ  რეფლექსიური პრაქტიკოსები; 

• სტუდენტებმა მიიღეს სასწავლო გამოცდილება 

აკადემიურ, პროფესიულ და პიროვნულ განვითარებასთან 

დაკავშირებით; 

• რეფლქსიური დღიური სასარგებლო ინსტრუმენტია 

როგორც სტუდენტის, ასევე მასწავლებლის მუშაობის 

გასაუმჯობესებლად; 

• ის გამოცდილებას აქცევს პრაქტიკაში, აკავშირებს 

წარსულ და დღევანდელ გამოცდილებას და ამზადებს 

ინდივიდს სამომავლო პრაქტიკისთვის; 

•  კრიტიკული განხილვის პროცესი; 

•   პირადი და უწყვეტი პროფესიული განვითარება. 

 

 მსურს მონაწილის რამდენიმე კომენტარი 

გაგიზიაროთ, რომლებიც შეიძლება შეფასდეს 

დადებითად: 

„მეტწილად, დღიურმა მაიძულა დავმჯდარიყავი და 

მეფიქრა გაკვეთილზე“. 

„დღიურის წარმოების გარეშე, მე საფუძვლიანად  არ 

ვიფიქრებდი იმაზე, თუ როგორ  ვსწავლობ”. 

„კრიტიკული აზროვნების გაღრმავებით, ვფიქრობ, რომ 

უკეთესად მოვემზადები პროფესიაში შესასვლელად. გავიგე 

ურთიერთდახმარებისა და ცოდნის გაზიარების მნიშვნელობა 

სწავლაში.“ 
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„ჯგუფის წევრები  ხაზი უსვამდნენ მნიშვნელოვან 

საკითხებს, სწავლობდნენ  პრობლემურ შემთხვევებს, რამაც 

საშუალება მოგვცა მოკლე დროში შეგვესწავლა საჭირო 

მასალა. მოცემულმა სასწავლო აქტივობამ კიდევ უფრო 

განმივითარა კრიტიკული აზროვნებისა  და კვლევა/ძიების 

უნარი, საკითხების გააზრებისა და ინტერპრეტაცის უნარი, 

სინთეზის, ანალიზის, თანამშრომლობითი უნარები  და სხვ“. 

„გავხდი ბევრად დაკვირვებული და ვისწავლე საკუთარი 

თავის მართვა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას (სხვისი 

აზრის ბოლომდე მოსმენა და შემდეგი უკუკავშირი-დადებით 

ან უაყოფითი). მეტად მივაქციე ყურადღება მსჯელობისას 

სათანადო არგუმენტაციის მოყვანას (დოკუმენტების სახით)“. 

„კითხვარი დამეხმარა ჩემი მიღწევებისა და სირთულეების 

გააზრებაში. კითხვებმა ისეთ თემებზეც დამაფიქრა, 

რომლებზეც აქამდე არ მიფიქრია. ვეცდები ის უნარები 

გავიუმჯობესო, რომლებსაც ჩემს გამოწვევად მივიჩნევ. 

ვფიქრობ, ჩვენი ჯგუფის მოსწავლეებსაც იგივე განცდა ექნებათ 

და  აზრების შეჯერებით უკეთეს შედეგებს მივიღებთ.“  

„აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოყენებამ 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩემი სწავლის უნარების 

განვითარებაში. უფრო კონკრეტულად კი რეფლექსიურმა  

დღიურმა საშუალება მომცა მეტად განმემტკიცებინა წერითი 

უნარ-ჩვევები; იგი აგრეთვე დამეხმარა კრიტიკული და 

შემოქმედებითი აზროვნების უნარის განვითარებაში“.  

„აღნიშნულ დღიურში დასმულ კითხვებზე პასუხის 

გაცემისას დავფიქრდი სასწავლო კურსის შესწავლისას 

რამდენად ვიყავი ჩართული სასწავლო აქტივობებში, რა იყო 
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ჩემთვის მისაღები და რა შემეძლო გამეუმჯობესებინა. 

თვითკრიტიკული შეფასება საკუთარი სწავლის შესახებ 

ძალიან დადებითი ინსტრუმენტია სამომავლოდ, სასწავლო 

უნარების დასახვეწად.“ 

„რეფლექსიური დღიურის წარმოების პროცესი 

საინტერესო იყო. მე ორგანიზებული და თანმიმდევრული 

ფორმა მივეცი ჩემს გამოცდილებას. გავარკვიე რა გავიგე 

ახალი, რა ვიცოდი. შეფასების აღიშნულმა ინსტრუმენტმა 

გაზარდა ჩემი მოტივაცია,- ვიყო მეტად ჩართული სასწავლო 

აქტივობებში, შევძლო ჩემი სუსტი და ძლიერი მხარეების 

იდენტიფიცირება და მათი გაუმჯობესება.“ 

„ყველაზე მეტად მომეწონა სისტემურობა, დამეხმარა 

თანმიმდევრულად ჩამომეყალიბებინა, თუ რა ვისწავლე. 

მოვახდინე ჩემი საქმიანობის ასახვა. მაქვს ჩემი პოზიციისა და 

გამოცდილების გულწრფელად და პირდაპირ გამოხატვის 

საშუალება.“ 

„რეფლექსიური დღიურის გამოყენებით კარგად 

გავიაზრე რა შემიძლია, რა უნდა გავაკეთო,  ვისწავლო 

უკეთესი შედეგისთვის, როგორი სტრატეგია მჭირდება 

დასახული მიზნის განხორციელებისთვის. ბევრად 

გამეზარდა მოტივაცია. აღნიშნულ  ინსტრუმენტში მომეწონა 

გონებრივი, ემოციური და ქცევითი უნარების დეტალური  

განხილვა და გააზრება. მათი ჩამოყალიბებისას და 

გააზრებისას ვხვდებით რა გვაქვს დასახვეწი და რა სასწავლი.“ 
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       დასკვნა 
 

ამრიგად, რეფლექსიური დღიური უზრუნველყოფს 

უწყვეტ განვითარებასა და შედეგების გაუმჯობესებას. 

სტუდენტების უმრავლესობას, რომლებიც მონაწილეობენ 

რეფლექსიური დღიურის  პილოტირებაში, საშუალება მიეცათ 

განივითარონ  საჭირო და გადამწყვეტი უნარები, როგორიცაა 

კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება. 

ჩემთვის დღიური  აღმოჩნდა მოტივატორი მესწავლებინა 

უკეთესად. მომავალშიც ვგეგმავ რეფლექსიური დღიურის 

სწავლების სავალდებულო ნაწილად დატოვებას. უფრო 

მეტიც, მე გავაძლიერებ ლექციების დროს რეფლექსიისა და 

გამოცდილების გაზიარებას მასწავლებელთა განათლებასა და 

პრაქტიკას შორის კავშირის გასაზრდელად. დამიგროვდა 

გამოცდილება და მომეცა საშუალება გამეგო, თუ რა მუშაობს 

კარგად და რისი გაუმჯობესება შეიძლება.  

ვფიქრობ, აუდიო რეფლექსიის გაკეთებასაც. დასკვნის 

სახით შეიძლება ითქვას, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების პედაგოგიურ პრაქტიკაში რეფლექსიური 

დღიურის გამოყენება ეხმარება სტუდენტებს გააანალიზონ 

საკუთარი სასწავლო პროცესი, გამოავლინონ ხარვეზები, 

გაიუმჯობესონ მეტაკოგნიტური და თვითრეგულირების 

უნარები და წარმატებულად დაგეგმონ მომავალი კარიერა.  
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ანატ აბრამოვიჩი და ჰადას ჰუბერი, გორდონის 

აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

 
        პრაქტიკის განმავლობაში სტაჟიორი მასწავლებლები 

პრაქტიკას გადიან სკოლებში კვირაში ერთხელ, რასაც ემატება 

ხუთი დღე ზედიზედ სემესტრის  განმავლობაში. სემინარი 

მიზნად ისახავდა პრაქტიკისადმი ერთგულებისა და მისი 

აქტუალობის გააზრებას. სემინარის დროს სტაჟიორმა 

მასწავლებლებმა აირჩიეს სკოლასთან დაკავშირებული 

გარკვეული სიტუაციები, რომლებშიც  თავი არასასიამოვნოდ 

იგრძნეს და განიხილეს ეს არასასურველი მდგომარეობა. 

შემდეგ განიხილეს საკუთარი  გრძნობების გადაჭრის ან 

შემცირების გზები, როგორც პირადი რეფლექსიური 

დღიურების, აგრეთვე ჯგუფური კრიტიკის გამოყენებით. 

       სემინარის სტრუქტურა შედგება სამი წრისაგან: 

       (1)პლენუმის შეხვედრები - ლექტორი და ყველა 

მონაწილე მასწავლებელი სემესტრში სამჯერ შეიკრებნენ 

ზოგადი დისკუსიისთვის. მათ განიხილეს ის სიტუაციები, რის 

შედეგადაც თავს უხერხულად გრძნობდნენ და შემდეგ 

განმარტეს ამ სიტუაციის გადაჭრის სტრატეგიები და გზები. 

ლექტორმა სტაჟიორ მასწავლებლებს მისცა მითითებები ამ 

სიტუაციებთან დაკავშირებული საბოლოო ანგარიშის 

დასაწერად. 

(2)ჯგუფური შეხვედრები - ლექტორი შეხვდა 6-7 

მონაწილეს. შეხვედრებზე ყველა სტაჟიორმა მასწავლებელმა 

გააცნო ჯგუფის წევრებს თავისი მდგომარეობა, რის გამოც მათ 

კლასში ან სკოლაში თავს უხერხულად გრძნობდნენ. შემდეგ 
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ჯგუფის წევრებმა  მოისმინეს მათი მსჯელობა და 

შემოთავაზებები იმ სტრატეგიების შესახებ, თუ როგორ 

შეიძლება შეემცირებინათ ეს გრძნობები. გამოიყენეს სტილი 

(მეგობრული კრიტიკა-კრიტიკული მეგობარი). ყველა 

სტაჟიორი მასწავლებელი დაესწრო ოთხ ჯგუფურ შეხვედრას. 

(3) პერსონალური კავშირი ლექტორსა და ყველა სტაჟიორ 

მასწავლებელს შორის, პირადი რეფლექსიური დღიურების 

საშუალებით. თითოეული მონაწილე წერდა პირად დღიურს 

ორ კვირაში ერთხელ. მონაწილეებმა დღიურში  დეტალურად 

აღწერეს მოვლენები, რომლებიც ეხებოდა მათ არასასიამოვნო 

მდგომარეობასა და მათ მიერ გამოყენებულ მოქმედებებს. 

ლექტორმა წაიკითხა არსებული დღიურები და დაურთო 

კომენტარები. ამ ორმა ზემოხსენებულმა ინსტრუმენტმა 

საშუალება მისცა სტაჟიორ მასწავლებლებს გაესაუბრათ 

ლექტორთან (დღიურების) და მეწყვილეებთან  (მეგობრული 

კრიტიკა) საშუალებით. მათ მიიღეს მხარდაჭერა და რჩევა იმის 

შესახებ, თუ კიდევ რის გაკეთება შეეძლოთ არსებულ 

მდგომარეობაში მიღებული სტრესის თავიდან ასაცილებლად. 

წლის ბოლოს გამოვიკვლიეთ სტაჟიორი მასწავლებლები 

დღიურების შეჯამების საშუალებით. გარდა ამისა, ექვსი თვის 

შემდეგ გავუგზავნეთ კითხვარი და ჩავატარეთ სიღრმისეული 

ინტერვიუები 10 სტაჟიორ მასწავლებელთან. კითხვარი 

მოიცავდა ორ შეკითხვას, რომლებიც ეხებოდა ორ 

ინსტრუმენტს: (1) რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენი 

პირადი რეფლექსიური დღიური მასწავლებლობის გახდომის 

პროცესში, თქვენი პრაქტიკის განმავლობაში იმ წელს, როცა 

იყავით სტაჟიორი მასწავლებელი? (2) რამდენად 

მნიშვნელოვანი იყო ჯგუფური შეხვედრები თქვენი 
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უსიამოვნო სიტუაციების  გადასაჭრელად და მასწავლებლად 

გახდომის პროცესში, თქვენი პრაქტიკის განმავლობაში იმ 

წელს, როცა იყავით სტაჟიორი მასწავლებელი? 

     შედეგები 

      24-მა სტაჟიორმა მასწავლებელმა უპასუხა ASSET– ის 

საპილოტე კითხვარს. რაც შეეხება ამ ინსტრუმენტის 

სარგებელს, როგორც სამოტივაციო კატალიზატორი სწავლისა 

და მიღწევების გაუმჯობესების პროცესში, ან პროცესის 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების გამოვლინებაში 

სტაჟიორმა მასწავლებლებმა საკმაოდ მაღალი ქულებით 

შეაფასეს, _  3,2-დან 3,5 - მდე (მასშტაბით 1-4, სადაც 1 ნიშნავს 

„საერთოდ არ ვეთანხმები”და 4 არის ,,სრულიად ვეთანხმები’’). 

სტაჟიორი მასწავლებლები წერდნენ, რომ ეს ინსტრუმენტი 

მათ დაეხმარა აზროვნების უნარ-ჩვევების განვითარებაში. მათ 

შესაძლებლობა მისცეს შეამოწმონ და შეაფასონ სხვადასხვა 

ინსტრუმენტების გამოყენება, მოძებნონ ახალი სტრატეგიები 

თავიანთი სტუდენტების გასააქტიურებლად, შეაფასონ 

მოსწავლეთა სირთულეები და დაეხმარონ მათ თავიანთი 

მოქმედებების ასახვაში. ერთ--ერთმა მასწავლებელმა დაწერა, 

რომ დღიურების სარგებლის შეფასება ჯერ კიდევ ნაადრევია. 

”ამასობაში”, იქვე მიუთითა: ,,მე ჩემს დღიურებს ვწერ 

უბრალოდ ანგარიშის სახით.” 

სტაჟიორ მასწავლებლებს მოეწონათ ის ფაქტი, რომ 

შეეძლოთ წერა ღიად და თავისუფლად და უკუკავშირის 

მიღება ლექტორისგან. ერთ-ერთმა სტაჟიორმა მასწავლებელმა 

დაწერა: ,,ჩემი დღიურის ჩანაწერებმა საშუალება მომცა, 

გადამეხედა მოვლენებისათვის და დამეგეგმა, თუ რა უნდა 
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გამეკეთებინა ვითარების გამოსწორების მიზნით. რაც შეეხება 

იდეების გაუმჯობესებას, ერთ – ერთმა სტაჟიორმა 

მასწავლებელმა გვირჩია, რომ, უმჯობესი იქნებოდა მათი 

ჯგუფის წევრებისთვის დღიურები ყოფილიყო 

ხელმისწვდომი და ღია, რათა შესძლებოდათ რჩევის მიცემა, 

როგორც კი წაიკითხავდნენ დღიურს და, არა მხოლოდ 

ჯგუფური შეხვედრების საშუალებით. 

დასკვნის სახით შეიძლება აღინიშნოს, რომ სემესტრის 

ბოლოს, უმრავლესობამ მიიჩნია პირადი რეფლექსიური 

დღიური, როგორც სასარგებლო ინსტრუმენტი, მათი 

მდგომარეობის დოკუმენტირებისა და, აგრეთვე, 

არასასიამოვნო სიტუაციებიდან გამოსავლის მოძებნის მხრივ. 

ზოგი აღნიშნავდა ამ პროცესს, როგორც სტრატეგიას, რომელიც 

მათ სცადეს, თუმცა, უმეტესობამ ამ ეტაპს ვერ მიაღწია. ისინი 

პროცესის პირველ ეტაპზე არიან, სადაც პრაქტიკულად 

აცნობიერებენ ამ ინსტრუმენტის სარგებელს. 
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სოფიკო ლობჟანიძე და ირინა სამსონია, ილიას    

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
შეფასების ინსტრუმენტის „რეფლექსიური დღიურის 

გამოცდა განხორციელდა სპეციალური განათლების 

სამაგისტრო კურსის „კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით 

საფეხურზე“ ფარგლებში. კურსი მოიცავდა 32 საკონტაქტო 

საათს და 118 საათს დამოუკიდებელი მუშაობისთვის, 

როდესაც ისინი ეცნობოდნენ ლექტორის მიერ მითითებულ 

სასწავლო მასალას და ასრულებდნენ დავალებებს შეძენილი 

ცოდნის განმტკიცების მიზნით. მეცადინეობებს, ძირითადად, 

ლექცია-სემინარების სახე ჰქონდა, ხოლ ფორმატი მთლიანად 

ინტერაქციას ეფუძნებოდა. პრაქტიკული მეცადინეობების 

დროს სტუდენტები უმეტესად წყვილებსა და ჯგუფებში 

მუშაობდნენ, რის შედეგად ერთობლივ ნამუშევარს 

წარადგენდნენ აუდიტორიის წინაშე, აფასებდნენ ერთმანეთის 

ნამუშევრებს, რაც მათ სასწავლო მასალის უკეთ გააზრებაში და 

ამასთანავე, თვითრეფლექსიაში ეხმარებოდა. 

ჯგუფში იყო სამაგისტრო საფეხურის 11 სტუდენტი, - 

მხოლოდ გოგონები. მათ უმეტესობას უმაღლესი განათლების 

საბაკალავრო საფეხური ჰქონდა დამთავრებული   

ფსიქოლოგიისა და სოციოლოგიის მიმართულებით; ნაწილს 

გავლილი ჰქონდა პედაგოგიკის კურსები, როგორც 

საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო საფეხურზე. ყველა სტუდენტი 

ეთნიკურად ქართველი იყო და მეტ--ნაკლებად ერთ 

სოციალურ წრეს წარმოადგენდა. სტუდენტთა უმეტესობა 

აქტიურად ესწრებოდა ლექციებს, იღებდა მონაწილეობას 
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სასწავლო აქტივობებში და ზედმიწევნით ასრულებდა 

დავალებებს. 

კურსის „კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით 

საფეხურზე“ მიზანია, სტუდენტმა ისწავლოს და 

გააცნობიეროს წერისა და კითხვის სწავლების ძირითადი 

პრინციპები და მთლიანობაში გაიაზროს ეს პროცესი. კურსის 

ფარგლებში სტუდენტები ეუფლებოდნენ ცოდნას იმის 

შესახებ, თუ რა კოგნიტურ პროცესებს მოიცავს კითხვისა და 

წერის სწავლება სასკოლო სწავლების დაწყებით საფეხურზე 

და, რა ტრადიციული და თანამედროვე სასწავლო 

სტრატეგიებია ეფექტური ამ უნარების განსავითარებლად. 

სტუდენტებმა შეძლეს გაეცნობიერებინათ კითხვისა და წერის 

სწავლების ეტაპები სხვადასხვა მოდელის გამოყენებით. 

კურსის მიზანი იყო დახამარებოდა სტუდენტებს, რომ მათ 

სათანადოდ გაეაზრებინათ ეროვნული სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრული შესაბამისი საგნისა და საფეხურის 

სტანდარტების მოთხოვნები და მოეხერხებინათ შეძენილი 

ცოდნის მაქსიმალურად ეფექტურად ოპერაციონალიზაცია 

სასწავლო პროცესში. 

რადგანაც აღნიშნული კურსის სტუდენტები სპეციალური 

განათლების მაგისტრატურის სტუდენტები არიან და 

თითქმის ყველა მათგანის მიზანია სკოლაში მუშაობის დაწყება 

სწორედ ამ მიმართულებით, სილაბუსში თავიდანვე აისახა და 

სწავლების პროცესშიც განსაკუთრებული დრო დაეთმო 

მოსწავლეთა კოგნიტური უნარების შეფასებისა და 

დიაგნოსტირების მნიშვნელობისა და შესაბამისი 

ინსტრუმენტების გამოყენების სწავლებას.  
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სტუდენტები ასევე გაეცნენ კითხვასა და წერაში 

ჩამორჩენილი მოსწავლეების მახასიათებლებს, რაც მათ 

დაეხმარება მოსწავლეთა პრობლემების იდენტიფიცირებაში 

და შესაბამისი ინტერვენციების დაგეგმვაში. ამ მიზნით მათ 

კურსის განმავლობაში ჰქონდათ პრაქტიკული 

მეცადინეობები, რაც აძლევდა მათ შესაძლებლობას, 

გამოეყენებინათ თეორიული ცოდნა სხვადასხვა 

მიმართულებით, მათ შორის: დიაგნოსტირების 

ინსტრუმენტების შექმნა, საკითხავი ტექსტების შერჩევა 

სასწავლო მიზნის შესაბამისად და მათი წაკითხვისა და 

გააზრების ეფექტური სტრატეგიების შერჩევა, გაკვეთილების 

დაგეგმვა დიფერენცირებული სწავლების პრინციპების 

გამოყენებით, ფოკუსირებული სასწავლო აქტივობების 

დაგეგმვა კითხვისა და წერის უნარების განვითარების მიზნით 

და მოსწავლეთა შეფასება. კურსის ფარგლებში ყურადღება 

გამახვილდა ფაქტორებზე, რომლებიც კვლევების მიხედვით 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ მოსწავლეთა მიღწევებზე 

კითხვაში და, ზოგადად, სწავლაში. ესენია: სოციალური და 

ეკონომიკური გარემო, სკოლამდელი განათლების 

ხელმისაწვდომობა, ოჯახის დამოკიდებულებები და მისი 

მონაწილეობა ბავშვის განვითარებაში და სხვა. სტუდენტებმა 

ასევე გააცნობიერეს, რა არის დისლექსია და რა გავლენას 

ახდენს ეს დარღვევა კითხვის უნარის განვითარებაზე. 

აღნიშნული კურსის სილაბუსის მიხედვით, სტუდენტს 

უნდა ჰქონოდა კურსის ფარგლებში მიღებული ცოდნისა და 

უნარების შეფასებისა და უკუკავშირის საფუძველზე 

თვითგანვითარების შესაძლებლობა. უკუკავშირის მისაცემად 

გამოყენებული იყო ყველა ტიპის აქტივობა, რომლებშიც 
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მონაწილეობდნენ სტუდენეტები. ეს აქტივობები იყო: საშინაო 

დავალებები, სემინარები, პრაქტიკული მეცადინეობები, ასევე, 

- შუალედური შეფასებები. მაგრამ იმისათვის, რომ 

სტუდენტებისთვის მიგვეცა საკუთარი სწავლის პროცესზე 

დაკვირვებისა და გააზრებული თვითქრეფლექსიის 

საშუალება, სასწავლო პროცესში გამოვიყენეთ ინსტრუმენტი 

„რეფლექსიური დღიური“.  

პროცესი დაიგეგმა შემდეგნაირად: სილაბუსით 

გათვალისწინებული ყოველი ძირითადი თემის დასრულების 

შემდეგ სტუდენტები წერდნენ რეფლექსიას, ხოლო სასწავლო 

სემესტრის დასრულების შემდეგ მათ პასუხი გასცეს ონლაინ 

პლათფორმაზე ატვირთულ რეფლექსიის კითხვებს. 

თავდაპირველად სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე 

განვიხილეთ, თუ რა არის რეფლექსია, რა კითხვებზე უნდა 

სცემდეს ის პასუხს. პირველ ჯერზე მათ სცადეს, 

დამოუკიდებლად დაეწერათ ის. დავალების შესრულების 

შემდეგ, მომდევნო ლექციაზე განვიხილეთ სტუდენტთა 

ნამუშევრები და შევჯერდით კონკრეტულ ფორმატზე. 

შევიმუშავეთ ფორმატი და კითხვების ჩამონათვალი, 

რომლებსაც ისინი გასცემდნენ  პასუხს შემდგომი 

რეფლექსიების წერისას. კურსის განმავლობაში სტუდენტებმა 

სამჯერ დაწერეს რეფლექსია, რის შემდეგაც, ყოველ ჯერზე, 

გარკვეული   დრო ეთმობოდა მათ განხილვას; სტუდენტები 

იღებდნენ ზეპირ უკუკავშირს, როგორც ლექტორისგან, ისე 

სხვა სტუდენტებისაგან. 

რეფლექსიური დღიურის წერისას სტუდენტები უნდა 

დაფიქრებულიყვნენ, თუ რა დაეხმარა მათ ყველაზე მეტად: 
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1. კურსის ფარგლებში საჭირო ცოდნის ათვისებაში,  

2. საკუთარი ინტერესების სფეროს 

იდენტიფიცირებაში, 

3. საკუთარ თავში საუკეთესო და შედარებით სუსტი 

მხარეების აღმოჩენაში. 

თითოეული სფეროსთვის მათ უნდა დაეწერათ 

რეფლექსია შემდეგი კითხვების მიხედვით: რა მოხდა? 

(სასწავლო სიტუაცია); რა გავლენა იქონია ჩემზე ამ 

შემთხვევამ/სასწავლო სიტუაციამ? (გავლენა); რა 

მასწავლა/გამაგებინა ამ შემთხვევამ/სასწავლო სიტუაციამ? 

(ინტერპრეტაცია) და რას გავაკეთებ იმისთვის, რომ მეტი 

ცოდნა მივიღო (1-ლი სფეროს მაგალითი) საგნით 

გათვალისწინებულ საკითხებში? (დასკვნა). 

კურსის დასრულების შემდეგ ინსტრუმენტის 

ეფექტურობის შესაფასებლად სტუდენტებმა შეავსეს 

ონლაინკითხვარი, რომელიც 14 კითხვისაგან შედგებოდა. 

კითხვარი შეავსო ათმა სტუდენტმა. მისი ანალიზის 

საფუძველზე გამოვლინდა შემდეგი: 

ყველა გამოკითხვაში მონაწილე სტუდენტმა მიიჩნია, რომ 

შეფასების ამ ინსტრუმენტმა გაზარდა სასწავლო პროცესში 

მისი ჩართულობა, ხოლო მათი ნახევარი ამ კომპონენტში 

ინსტრუმენტს უმაღლეს შეფასებას აძლევს. 

ასევე ყველა სტუდენტი იზიარებს აზრს, რომ აღნიშნული 

ინსტრუმენტის წყალობით, მას გაუუმჯობესდა შეფასების 

პროცესში ჩართვისთვის საჭირო უნარები, როგორც 
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დამოუკიდებლად, ისე სხვა სტუდენტებთან ერთად. ამ 

შემთხვევაში მონაწილე სტუდენტების 40% აფასებს 

ინსტრუმენტს უმაღლესი ქულით. 

სტუდენტების უმეტესობა ფიქრობს, რომ ამ 

ინსტრუმენტის გამოყენებამ  გააუმჯობესა საკუთარი და 

სხვისი მუშაობის შეფასების უნარი, მისცა სასწავლო პროცესში 

საკუთარი სუსტი და ძლიერი მხარეები სიდენტიფიცირებისა 

და, ასევე, იმის გააზრების საშუალება, თუ რას მოელიან მისგან, 

რომ მაღალ დონეზე შეასრულოn დავალებები. თუმცა, 

გამოკითხვაში მონაწილე ერთმა სტუდენტმა არ გაიზიარა ეს 

მოსაზრება. 

გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, რომ შეფასების ამ 

ინსტრუმენტის გამოყენებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა 

სტუდენტების მოტივაცია,_ ჩართულიყვნენ სასწავლო 

პროცესში. 

გამოკითხვის მიხედვით, ინსტრუმენტის გამოყენების 

გამოწვევად რჩება უკუკავშირის არასათანადო მექანიზმები. 

მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტების 70% მიიჩნევს, რომ 

კურსის განმავლობაში მეტ-ნაკლებად უზრუნველყოფილი 

იყო დეტალური და დროული უკუკავშირის მიღება და, ეს მათ 

დაეხმარა შედეგის გაუმჯობესებაში; ნაწილისთვის 

უკუკავშირი არასაკმარისი აღმოჩნდა. ვფიქრობთ, მომავალში 

ამ ინსტრუმენტის გამოყენების ამ პროცესში ჩავრთოთ 

სტუდენტებისთვის უკუკავშირის მიცემის დამატებითი 

ფორმები. 
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შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითები, თუ რას ფიქრობენ 

გამოკითხვაში მონაწილე სტუდენტები გამოყენებულ 

ინსტრუმენტთან დაკავშირებით. 

       კითხვა: როგორ ფიქრობთ, შეფასების ამ ინსტრუმენტის 

გამოყენებამ რა წვლილი შეიტანა თქვენი სწავლის უნარების 

განვითარებაში? 

„უფრო მობილიზებული გამხადა“ 

„ეს ინსტრუმენტი მეხმარებოდა პირადად მე, 

განმევითარებინა მრავალი უნარი, რომელიც დამეხმარება 

კარიერულ განვითარებასა და წინსვლაში. რეფლექსიური 

დღიურის წარმოებამ განმივითარა, პირველ რიგში, 

თვითშეფასების უნარი. მქონდა საშუალება 

გამეკონტროლებინა  სიტუაცია, თუ რამდენად იყო 

გასაგები მოცემული მასალა ან საგაკვეთილო პროცესი და 

ა.შ.“ 

„ამ ინსტრუმენტის გამოყენებამ საშუალება მომცა 

შემეფასებინა სწავლის საკუთარი  პროცესი, დამენახა ჩემი 

სუსტი მხარეები, თუ რა კუთხით მჭირდებოდა უფრო მეტი 

მუშაობა.“ 

„მოცემული ინსტრუმენტი გვეხმარება კოგნიტური და 

მეტაკოგნიტური უნარების განვითარებაში.“ 

„განმივითარა წერის უნარი და უკეთესად დამანახა ჩემი 

საქმიანობა.“ 

„დამეხმარა იმ მხრივ, რომ დღიურის წარმოების 

სიხშირის შესაბამისად მიწევდა გადახედვა განვლილ 

მასალაზე, მეტაკოგნიტაცია კი, სავალდებულო იქნება ეს 

თუ ნებაყოფლობითი, ცხადია, ცუდი არაა.“ 
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კითხვა: ყველაზე მეტად რა მოგეწონათ აღნიშნულ 

ინსტრუმენტში? 

„ყველაზე მეტად მომეწონა ის, რომ აღნიშნული 

ინსტრუმენტი მეხმარებოდა ჩემი თავის შეფასებაში, 

შესასწავლი და შესწავლილი საკითხების უკეთ გაგება-

გააზრებაში.“ 

„ის, რომ საშუალება მომცა, კრიტიკული მოაზროვნე 

გავმხდარიყავი. ასევე კრიტიკულად დამანახა ჩემი თავი 

და შესაძლებლობები.“ 

„შეფასების ამ ინსტრუმენტის გამოყენებამ გაზარდა ჩემი 

მოტივაცია.“ 

„აკეთებ შეფასებას/შეჯამებას იმისას, რაც ისწავლე, ასევე 

აფასებ საკუთარი სწავლის პროცესს და აანალიზებ, რა იყო 

შენთვის გაუგებარი.“ 

კითხვა: ყველაზე  ნაკლებად რა მოგეწონათ აღნიშნულ 

ინსტრუმენტში? 

„მიჭირდა კონკრეტული პრობლემების დaსახელება“ 

„თანაბრად მომეწონა ყველა კომპონენტი.“ 

„შეფასების ამ ინსტრუმენტმა არ მომცა დროული 

უკუკავშირი, რომელიც დამეხმარებოდა 

გამეუმჯობესებინა ჩემი შედეგი.“ 

კითხვა: როგორ შეიძლება ეს ინსტრუმენტი გაუმჯობესდეს? 

„უფრო სისტემატურად ვაკეთოთ შესაბამისი 

უკუკავშირით.  
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„ყოველი ახალი თემის ბოლოს რომ იწერებოდეს და, 

საბოლოოდ, მათი შეჯამება რომ იყოს დასაწერი. 

შეადარებდი ერთმანეთს რამდენად "გაიზარდე" 

დაწყებიდან დასასრულამდე.“ 

„შეფასების ამ ინსტრუმენტის გათვალისწინებით, 

ვფიქრობ, რომ სტუდენტები მეტად უნდა იყვნენ 

ჩართულები შეფასების პროცესში (ურთიერთშეფასება).“ 

     სტუდენტების მიერ გაცემული რეკომენდაციები კი  

ასეთია: 

      „უკეთესია ლექტორმა კონკრეტულ სტუდენტს ონლაინში 

მისცეს უკუკაშირი, თუ ლექციაზე ვერ მოახერხებს.“ 

       „ვურჩევდი სტუდენტებს რეფლექსიური დღიურის 

წარმოებას  საკუთრი ცოდნის მონიტორინგისა და 

შეფასებისთვის. 

        „თუ ნებისყოფა აქვთ და არ დაიზარებენ დღიურის 

წარმოებას, უფრო შეძლებენ სწავლის პროცესის 

გაკონტროლებას და ხარისხის გაუმჯო-

ბესებას.                                                   

დასკვნა 

აღნიშნული კურსის ფარგლებში  „რეფლექსიური 

დღიურის“, როგორც განმავითარებელი ინსტრუმენტის 

გამოყენებამ, აჩვენა მისი ეფექტურობა. ამას რამდენიმე მიზეზი 

აქვს: ინსტრუმენტის გამოყენება განხორციელდა რამდენიმე 

ეტაპად და გაგრძელდა მთლიანი კურსის განმავლობაში, რამაც 

საშუალება მისცა სტუდენტებს, თანდათანობით 

განევითარებინათ მეტაკოგნიტური უნარები და 
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თვითრეფლექსი მათთვის სწავლის თანამდევი პროცესი 

გამხდარიყო;  

სტუდენტები თავიდანვე მონაწილეობდნენ 

განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავებაში, 

რამაც გაზარდა მათი მოტივაცია და ჩართულობა; სასწავლო 

კურსის დასრულების შემდეგ მათ უკვე შეძლეს დაენახათ 

სრული სურათი, თუ როგორ მიმდინარეობდა სწავლის 

პროცესი, რომელ საკითხში/საკითხებში შეიძინეს 

საფუძვლიანი ცოდნა, ასევე  _სად იყო მათი სუსტი მხარეები. 

ინსტრუმენტის გამოყენებამ ასევე დამანახა ის, თუ სად, რა 

ეტაპზე და, რა კომპონენტში საჭიროებს ის გაუმჯობესებას. 

„რეფლექსიური დღიურის“ წარმოებისას სტუდენტები 

დეტალურად მიმოიხილავდნენ ყველა თემას, მსჯელობდნენ 

თავიანთ დამოკიდებულებებზე, ასევე იმაზე, თუ რაში 

ხედავდნენ თავიანთ სისუსტეებსა თუ ძლიერ მხარეებს, 

განიხილავდნენ კონკრეტულ შემთხვევებს. ეს იყო საკმაოდ 

მოცულობითი მასალა. უკუკავშირის მიცემა კი მხოლოდ 

ლექციებზე ხდებოდა ზეპირი სახით. იმისათვის, რომ ამგვარი 

სქემით დღიურის წარმოებისას სტუდენტებმა მიიღონ სწრაფი, 

ადეკვატური და, ასევე, ყოვლისმომცველი უკუკავშირი, 

აუცილებელია უკუკავშირის დამატებითი, ეფექტური  

მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა.  
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გულნარა ჯანოვა, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

       განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტის - 

რეფლექსიური დღიურის  პილოტირება ჩავატარე სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის, 

მასწავლებელთა მომზადების 60 - კრედიტიან პროგრამაზე,  

„ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა“   და ფილოლოგიის 

პროგრამის კურსზე-  „შესავალი ინგლისურ ფილოლოგიაში“. 

       20-მა  მოქმედმა  და  მომავალმა  პედაგოგმა    ეს კურსი 

გაიარა  ზემოთ ხსენებული  ინსტრუმენტის გამოყენებით. 20 

პედაგოგიდან ერთი იყო მამრობითი სქესის, დანარჩენი 19 - 

მდედრობითი სქესის. როგორც მოგეხსენებათ, სამცხე-

ჯავახეთისა და ქართლის რეგიონები მულტიეთნიკური და 

მულტირელიგიურია. ასე, რომ, 20 პედაგოგიდან 6 იყო სომეხი 

და 14 - ქართველი. შესაბამისად, ისინი მიეკუთვნებოდნენ 

სხვადასხვა რელიგიურ მრწამსს (მართმადიდებელი 

ქრისტიანი, მუსლიმი, კათოლიკე).  ინსტრუმენტმა იმუშავა 

კარგად და მასწავლებელთა მაღალი შეფასებაც დაიმსახურა.  

      რაც შეეხება მეორე ჯგუფს, ესენი იყვნენ პირველი კურსის 

სტუდენტები, სულ ჩვიდმეტი (ერთი ვაჟი და 16 გოგონა) 

.აქედან 8 - სომეხი და  9 - ქართველი ეროვნების. 

(გრიგორიანები, კათოლიკეები და მართმადიდებელი 

ქრისტიანები).  

       ASSET-ის   ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს უმაღლესი 

განათლების გაუმჯობესებას შეფასების უფრო მოქნილი 
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ინსტრუმენტების (CAT) შემუშავებით, რომელიც  მხარს უჭერს 

კურიკულუმისა და სასწავლო  კურსების  განვითარებას, რათა  

გათვალისწინებული იქნეს  კურსდამთავრებულთა და სხვა 

შესაბამისი დაინტერესებული მხარის საჭიროებები.      

რეფლექსიური დღიური  ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, 

რომელიც ამ მიზანს ემსახურება. ის შეიძლება გამოყენებული 

იქნეს  სხვადასხვა საგნის სწავლებისას. მასწავლებლები 

(განსაკუთრებით მაღალი კლასის)  დაინტერესდნენ ამ 

ინსტრუმენტით, რომელიც, მათი აზრით, გაზრდის 

მოსწავლეთა მოტივაციას და გაკვეთილს უფრო საინტერესოსა 

და პროდუქტიულს  გახდის. ის გამოიყენება პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლებისა  ან პროექტზე დაფუძნებული 

სწავლების დროს.   

 

      გაგიზიარებთ, თუ როგორ გამოვიყენე რეფლექსიური 

დღიური  პრობლემაზე დაფუძნებული  სწავლებისას. 

პილოტირების პროცესში ჩავრთეთ  ღია კითხვარი, რომელიც 

მოიცავდა: 

 სასწავლო გამოცდილების გაცნობიერებას.   ის 

ინსტრუმენტის აუცილებელი კომპონენტია. 

სტუდენტმა/მოსწავლემ უნდა იცოდეს /გააცნობიეროს 

სწავლის აუცილებლობა. 

 გამოცდილების შეფასებას.  ამ დროს ვღებულობთ 

გადაწყვეტილებას; ის აგრეთვე განსაზღვრავს 

პრობლემას და ქმნის ცვლილებების საჭიროებას. 

საჭიროების შემთხვევაში ვადგენთ კრიტერიუმებს; 

 დამოკიდებულებისა და ქცევის რეგულირებას 

უკეთესი მუშაობისა  და უფრო ნაყოფიერი 

გამოცდილებისთვის. ეს ის პროცესია, როცა 
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განიხილება სხვადასხვა ალტერნატივა. სტუდენტებს 

ვალდებულების შესრულებაში  ეხმარება აგრეთვე 

გეგმების ჩამოწერა. ამ ეტაპზე შეკითხვები  ძალზედ 

მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი სტუდენტებს 

ეხმარებიან პოზიტიურად შეხედონ სიტუაციას, არ  

ჩაცვივდნენ სასოწარკვეთილებაში, რადგან შეფასების 

ამ ეტაპზე მოხდა გარკვეული პრობლემების აღმოჩენა. 

 

       შემდეგ გამოვიყენე ღია კითხვების ტაქსონიმია (იხ.  

ცხრილი 2). თავდაპირველად,  მის გამოყენებას  თან ახლდა 

პრობლემები, მაგრამ შემდგომში ყველაფერი  დალაგდა; 

მასწავლებლებმა ალღო აუღეს და პროცესი საინტერესოად 

წარიმართა. თუმცა, სტუდენტებთან უფრო მეტმა პრობლემამ 

იჩინა თავი. ზოგიერთმა სტუდენტმა ზედმეტად მიიჩნია 

წერით  შეესრულებინა დავალება, თუმცა ის მოგვიანებით 

მიხვდა მის აუცილებლობას წარმატების მიღწევაში. 

სტუდენტები კმაყოფილნი იყვნენ,  გააქტიურდნენ-  უფრო 

თავდაჯერებულნი გახდნენ  და აქტიურად ჩაერთნენ სწავლის 

პროცესში.  
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საფეხურები: 

 

 სტუდენტები დავყავი სამ ჯგუფად , თითოეულ 

ჯგუფს მივეცი დავალება. 

 პირველი ჯგუფს დაევალა "სასწავლო გამოცდილების 

შესწავლა/გამოკვლევა". ის მოიცავს შემდეგ 

განზომილებებს: 

 შემეცნებითი -დაკავშირებული სასწავლო 

გამოცდილების შინაარსთან და მიზეზებთან,  

 ქცევითი - მიმდინარეობს სწავლის პროცესში,  

 ემოციური - მიმდინარეობს სწავლის  დროს. ჯგუფის 

წევრები პასუხს სცემენ დასმულ კითხვებს.  

 მეორე ჯგუფს დაევალა ,,სასწავლო გამოცდილების 

ანალიზი შემდეგ საკითხებთან მიმართებით...“ის 

ეხმარება მათ ნასწავლის აქტუალობის დანახვასა და 

მის შეფასებაში და,  აიძულებს  სტუდენტებს,  

იფიქრონ სწავლის გამოცდილებასთან დაკავშირებით 

ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: აკადემიური 

განვითარება, პროფესიული განვითარება, 

პიროვნული განვითარება. წევრები პასუხს სცემენ 

დასმულ კითხვებს.  

 მესამე ჯგუფს-,,დაფიქრდით, შეფასების 

თვალსაზრისით, შეძენილი გამოცდილების შესახებ“. 

ეს ეხება შეფასების პროცესსა და სტუდენტთა 

რეფლექსიას. 
 

 სტუდენტები აკეთებენ ჩანაწერებს შინ, აუდიტორიაში 

საუბრობენ, მონაწილეობენ დისკუსიაში, ცდილობენ გადაჭრან  

წამოჭრილი პრობლემა. მასწავლებელი ორგანიზებას უწევს  
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დისკუსიას, ახალისებს სტუდენტებს  და, აუცილებლობის 

შემთხვევაში, ერევა მათ საუბარში.  
 

პილოტირება ჩავატარე ყოველი მეხუთე ლექციის შემდეგ, 

_ სულ სამი თითოეულ ჯგუფში. სემესტრის ბოლოს  

სტუდენტებმა შეავსეს  კითხვარი, სადაც შესაბამის გრაფაში   

დააფიქსირეს თავიანთი აზრი. სრულიად არ ვეთანხმები, არ 

ვეთანხმები,  თავს ვიკავებ,  ვეთანხმები, სრულიად 

ვეთანხმები. 

 

რეფლექსიური დღიური  დაეხმარა მათ გაეღრმავებინათ 

ცოდნა, გაეცნოთ თავიანთი გამოცდილება 

თანაჯგუფელებისათვის, გაეუმჯობესებინათ წერითი და 

ზეპირი მეტყველება, კრიტიკული აზროვნება.  

 

სემესტრის ბოლოს  სტუდენტებმა  დააფიქსირეს 

თავიანთი აზრი: 

„თავიდან დამეზარა წერა, ვიფიქრე, ყველაფერი 

დამამახსოვრდებოდა, მაგრამ მივხვდი, რომ აუცილებელი იყო 

ჩანაწერების გაკეთება“. 

„ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით, ლექცია უფრო 

საინტერესო გახდა,- ჩვენ არა მარტო ვუსმენდით ლექტორს, 

არამედ ვაქტიურობდით, ვსწავლობდით თანაჯგუფე- 

ლებისაგან. მომწონს ასეთი ლექციები.“  

„ძალიან განსხვავდებოდა  სხვა ლექციებისგან. ყველაფერს 

ერთდროულად ვაკეთებდით, - ვუსმენდით, ვეძიებდით  

დამატებით მასალას, ვამუშავებდით, ვუზიარებდით 

ერთმანეთს. ამ გზით უფრო მეტი ცოდნა შევიძინეთ.“ 



 

53 |   
 

„თავიდან გამიჭირდა კითხვებზე პასუხის გაცემა, მერე 

მივეჩვიე და აღმოვაჩინე, რომ მეც შემიძლია საკუთარი აზრის 

დაფიქსირება , არავინ დამცინის, პირიქით“. 

„მგონი, ვისწავლე, როგორ უნდა ვისწავლო. გამიადვილდა  

მასალის დასწავლა. კარგია. მივესალმები ყველა სიახლეს.“ 

 „აუცილებლად გამოვიყენებ ამ ინსტრუმენტს ჩემს 

მოსწავლეებთან  მაღალ კლასებში. ვფიქრობ, ისინი უკეთ 

აუღებენ ალღოს“. 

 

დასკვნა  

 

რეფლექსიური დღიური  ხელს უწყობს სტუდენტთა 

განვითარებას, აუმჯობესებს მათ ცოდნას, ეხმარება ისეთი 

აუცილებელი და მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებაში, 

როგორიცაა: კრიტიკული აზროვნება, მოსმენა, კრეატული 

აზროვნება.  

 მჯერა, რომ მოქმედი და მომავალი პედაგოგები 

აქტიურად გამოიყენებენ ზემოაღნიშნულ ინსტრუმენტს 

პროფესიულ საქმიანობაში.  
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დანართი 1 

განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი        

(რეფლექსიური დღიური) 

        სტუდენტები აკეთებენ KWL-  აქტივობას_ თითოეული 

ლექციის დაწყებისა და დასრულების შემდეგ, ასევე კურსის 

დასრულების შემდეგ, ისინი  საკუთარ დღიურებში  პასუხობენ 

კითხვებს, რომელთაც  მასწავლებელი კითხულობს და 

პასუხობს.  

 

       თვითრეფლექსიური კითხვები სწავლისათვის  

 

        როგორია   ჩემი პირველი მოსაზრებები რეფლექსიურ  

დღიურზე? დადებითი თუ უარყოფითი? 

1. თუ პოზიტიურია, კონკრეტულად რა მოდის გონებაში?  

უარყოფითი? 

2. რა იყო ყველაზე საინტერესო აღმოჩენები, რომლებიც მე 

გავაკეთე ამ დღიურზე მუშაობის დროს? 

3. რომელი იყო ჩემი ყველაზე რთული მომენტები და რამ 

გამოიწვია ისინი?  

4. რა იყო ჩემი ყველაზე სწავლის  ძლიერი  მხარეები და რამ 

გამოიწვია ისინი?  

5. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე პირადად 

ვისწავლე? 

6. როგორ გამოვიყენებ ამ გამოცდილებას ცხოვრებაში? 

7. როდის გავაცნობიერე, რომ მე დავასრულე   

რეფლექსიური დღიური? 
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8. რას ვგრძნობ. ჩემ მიერ მოძიებული გამოსავალი ეხება 

თუ არა რეალურ სამყაროში არსებულ სიტუაციებსა და 

პრობლემებს? 

9.  შევიძინე თუ არა რაიმე ჩემი წინსვლის გზაზე? 

10. როგორ დავეხმარე სხვებს? როგორ ვიგრძნობდი  თავს  

ხელი რომ შემეშალა სხვებისთვის? 

11.  მივაღწიე ჩემს მიზნებს? რამდენად დავშორდი მათ?  

12. რაში მდგომარეობს ჩემი სიძლიერე? რომელი მხარის 

გაძლიერება მჭირდება?  

13. კვლავ თუ  წავაწყდები მსგავს  პრობლემას, რას 

გავაკეთებდი?  

14. რა მომენტებში ვიყავი  ყველაზე მეტად ამაყი?  

15. რის გაუმჯობესებას ვისურვებდი?  

16. როგორ გამოვიყენებ რაც ვისწავლე მომავალში?  
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