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    მიზანი 

შეფასება ყველა უმაღლესი სასწავლებლის 

საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია. ძველ ტრადიციულ 

შეფასებასთან ერთად ფართოდ გამოიყენება 

მაღალრეიტინგული შეფასების ახალი სისტემა. 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თვალსაჩინო ადგილი 

უჭირავს საბოლოო შეფასებას, რომელიც აჯამებს  სწავლის 

შედეგებს შესაბამის კურსში გათვალისწინებული სასწავლო 

მასალის გავლის შემდეგ. მისი მეშვეობით ფასდება 

კონკრეტულ საგანში მხოლოდ სტუდენტთა მიღწევები 

(სწავლის შედეგები) და მას სხვა დანიშნულება არ აქვს.   

 განმავითარებელი შეფასება განმარტებულია, როგორც 

შეფასება სწავლისათვის. ის ეხება მასწავლებლებისა და 

სტუდენტების მიერ განხორციელებულ ყველა იმ აქტივობას, 

რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას და,  რომელიც შეიძლება 

გამოყენებული იყოს, როგორც უკუკავშირი სწავლებისა და 

სწავლის ადაპტირებისთვის. განმავითარებელი შეფასება 

იყენებს შეფასების მრავალფეროვან ინსტრუმენტებს. ის უნდა 

მოერგოს დავალების ტიპს, რომელსაც შესასრულებლად 

სთხოვენ სტუდენტებს და მოსწავლეებს (Pellegrino,2010).  

 ურთიერთშეფასება  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 

დინამიკურ ურთიერთობებს მასწავლებლებსა და 
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სტუდენტებს შორის და, ცნობილია, როგორც "საერთო 

ურთიერთშეფასება“. შეფასების ამ ფორმებში მასწავლებლის 

როლია ნათლად განსაზღვროს წარმატების კრიტერიუმები 

სტუდენტებთან ერთად, სწავლის შედეგების დადგენის 

მიზნით შესაფასებლად დაგეგმოს სასწავლო აქტივობები და 

დავალებები. სტუდენტების ჩართვა საკუთარი სწავლის 

შეფასებაში ეხმარება მათ აღწერილობითი უკუკავშირის 

მიღებაში, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ სწავლის 

პროცესში გაიუმჯობესონ საკუთარი მიღწევები.  

ASSET-ის ექსპერტების მიერ  მთავარი გამოწვევა ეხება 

სწორედ შეფასების ამ ინსტრუმენტების გამოყენებას 

მრავალრიცხოვან სასწავლო აუდიტორიაში.  მიმდინარე 

სტატიის მიზანია, შესთავაზოს ისრაელისა და საქართველოს 

უმაღლეს სასწავლებლებს მეწყვილეთა შეფასების 

განახლებული განმავითარებელი  ინსტრუმენტები. 
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   თეორიული საფუძვლები 

1. ურთიერთშეფასება 

,,მთელი ცხოვრების მანძილზე ადამიანები სწავლობენ 

ერთმანეთისგან, აფასებენ ერთმანეთს და აკეთებენ დასკვნებს 

ერთმანეთის შესახებ“ 

                                                                                                                                                    

დ. სპილერი 

განმავითარებელი შეფასება, მათ შორის, დიაგნოსტიკური 

ტესტირება, გულისხმობს სასწავლო პროცესში მასწავლებლის 

მიერ ჩატარებული განმავითარებელი და დასკვნითი 

შეფასების პროცედურებს, რათა მოხდეს სწავლებისა 

დასწავლის აქტივობების ცვლილება, სტუდენტთა 

მიღწევების გასაუმჯობესებლად (Crooks, 2001). ეს, როგორც 

წესი, მოითხოვს  ხარისხიან უკუკავშირს (უფრო, ვიდრე 

ქულებს) როგორც სტუდენტებისთვის, ისე 

მასწავლებლებისთვის, სადაც აქცენტი კეთდება შინაარსზე, 

და ჩატარების დეტალებზე (Huhta, 2010). განმავითარებელი 

შეფასებისას ორივე, მასწავლებელიც და სტუდენტიც 

ღებულობს ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა დასახული 

მიზნის მისაღწევად სწავლებისა და სწავლის პროცესების 

გასაუმჯობესებლად. სტუდენტებისთვის განმავითარებელი 

შეფასება არის როგორც პრაქტიკა, ასევე მასალის გაგების 

შემოწმება სასწავლო პროცესის დროს, ის აგრეთვე ეხმარება 

მასწავლებელს მომავალში მიიღოს გადაწყვეტილებები 

სწავლების შესახებ. ქვემოთ მოყ 
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ვანილ ცხრილში (ცხრილი 1) მოცემულია 

განმავითარებელი შეფასების უპირატესობები, შეფასების ორი 

ძირითადი ტიპის-განმავითარებელი და შემაჯამებელი 

შეფასებების  შედარების ფონზე (Prégent, 2000; Wallin & Adawi, 

2017). 

 

ცხრილი 1. შემაჯამებელი და განმავითარებელი შეფასება    

 

 

 

 შემაჯამებელი შეფასება  
განმავითარებელი 

შეფასება  

როდის 
სასწავლო აქტივობის 

ბოლოს  

სწავლის აქტივობის 

პროცესში 

მიზანი გადაწყვეტილების მიღება  
სწავლის 

გაუმჯობესება  

უკუკავშირი 
საბოლოო 

გადაწყვეტილება 

მასალის ხელახლა 

გადახედვა  
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2. ურთიერთშეფასება 

 

ურთიერთშეფასება არის პროცესი, რომლის დროსაც 

სტუდენტები სხვა სტუდენტებს აძლევენ უკუკავშირს. 

თანატოლებისთვის უკუკავშირის მიცემით, სტუდენტები 

უკეთ აღიქვამენ გაკვეთილის სწავლის მიზნებსა და 

წარმატების კრიტერიუმებს, რაც, თავის მხრივ, მათ საკუთარი 

სწავლის შეფასებაში ეხმარება. მეწყვილეთა  შეფასება 

მოითხოვს მხარდაჭერას და თანამშრომლობით 

ურთიერთობებს სტუდენტთა მხრიდან, რაც თავის მხრივ,  

მათში იწვევს ურთიერთნდობას. მეწყვილეთა შეფასება უნდა 

იყოს  როგორც შესაბამისი, ასევე სანდო. მისი ჩატარება 

შეიძლება ანონიმურად, შემთხვევითობის პრინციპით, 

ინდივიდუალურად და  ჯგუფურად. მასწავლებელი 

უზრუნველყოფს ამ პროცესს მუდმივი მონიტორინგის 

საშუალებით (Topping, 2009). 
 

თოპინგის (Topping,2009) მიხედვით, მეწყვილეთა 

შეფასების აქტივობები ერთმანეთისგან განსხვავდება; 

კრიტერიუმის 

ჩარჩო  

ზოგჯერ ნორმატიული 

(თითოეული 

სტუდენტის  ყველა 

დანარჩენთან  შედარება ); 

ზოგჯერ სტანდარტული  

ყოველთვის 

სტანდარტული  

( სტუდენტთა 

შეფასება იგივე 

კრიტერიუმის 

მიხედვით)  
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თითოეული სტუდენტის შედეგები ფასდება 

ურთიერთშეფასება, რომელშიც შედის: წერა, პორტფოლიო, 

ზეპირი პრეზენტაციები, ტესტი და სხვა. 

 

 შემფასებლები და შესაფასებლები შეიძლება იყვნენ 

წყვილები ან ჯგუფები; 

 მეწყვილეთა შეფასება შეიძლება იყოს ცალმხრივი ან 

საპასუხო; 

 ურთიერთშეფასების მიზნები შეიძლებას 

ხვადასხვაგვარი იყოს: მასწავლებელმა შეიძლება 

მიზნად დაისახოს კოგნიტური ან მეტაკოგნიტური 

უნარების განვითარება, დროის დაზოგვა და  სხვა; 

 მან  შეიძლება გამოიყენოს ან არ გამოიყენოს 

კომპიუტერული ინსტრუმენტები; 

 ის შეიძლება განხორციელდეს კლასში, ან მის გარეთ. 
 

 იმისათვის, რომ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი, საჭიროა 

ურთიერთშეფასების გაცნობა, დაგეგმვა და ეფექტურად 

მართვა. ურთიერთშეფასების გამოყენებამდე სტუდენტები 

უნდა მომზადნენ, -- ისინი უნდა ფლობდნენ ისეთ უნარებს, 

როგორიცაა: კომუნიკაციის უნარი და აქტიური მოსმენა; 

წარდგენა და ახსნა; რეფლექსიური ჟურნალის წარმოება; 

უკუკავშირის მიცემა, მიღება და ფასილიტაცია (Wride, 2017). 

ურთიერთშეფასება წარმატებული  რომ იყოს, ამისათვის 

საჭიროა  მისი ეფექტური განხორციელება და მენეჯმენტი. 

მიდგომა  უნდა იყოს მიზანმიმართული და სისტემატური, 

რომელიც ინტეგრირებულია კურსის/ მოდულის დიზაინში. 

ამ მიდგომების ეფექტურობა საჭიროებს მონიტორინგს, 

რომელიც განხორციელდება პროცესის რეფლექსიისა და  
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ორივე, როგორც სტუდენტთა, ასევე აკადემიური პერსონალის 

შედეგების მეშვეობით. 
  ერთი  მხრივ, სტუდენტებმა უნდა დაინახონ, რომ 

ურთიერთშეფასება მათ საშუალებას აძლევს  უფრო 

ეფექტურად ჩაერთონ სწავლის პროცესში. მეორე მხრივ,  ის 

ხელს უწყობს პერსონალის პიროვნულ და პროფესიულ 

ცვლილებას: ლექტორზე ორიენტირებული და 

კონტროლირებადი სწავლების სტილიდან, სტუდენტზე  

ორიენტირებულ და ორგანიზებულ სწავლამდე. 

 სტუდენტები უზრუნველყოფილნი არიან მეთოდური 

რეკომენდაციებით, რომლებიც მათ სთავაზობენ სტრატეგიებს 

მიღწეული პროგრესის შეფასების შესახებ. ზეპირი და 

წერილობითი ფორმის უკუკავშირი ურთიერთშეფასების 

საუკეთესო ტექნიკაა. თუმცა, წერილობითი  ფორმის 

უკუკავშირი ჯერ კიდევ რჩება ურთიერთშეფასების ერთ-

ერთ მთავარ/ძირითად სტრატეგიად. სტუდენტები 

სწავლობენ, როგორ დაწერონ საკუთარი, ერთმანეთისაგან 

განსხვავებული დავალებები. ამასთან ერთად,  ბევრს  

სწავლობენ  თანატოლთა ნაწერის შეფასებისგან. ქვემოთ 

მოცემულია ურთიერთშეფასების მნიშვნელოვანი  

მახასიათებელები(Wride, 2017): 

 ის ეფუძნება ადრეული ასაკიდან განვითარების 

ბუნებრივ პროცესს (სწავლა სხვებისგან); 

 სტუდენტებს ესმით საკუთარ თავში არსებული  

ხარვეზები და უკეთესად ეცნობიან    სასწავლო 

პროცესს; 

 ურთიერთშეფასება აძლიერებს საუბარს შეფასების 

პროცესის გარშემო; 
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 ხელს უწყობს მოსწავლეთა წერის უნარებს, მათ 

შორის განმარტებას, მიმოხილვასა და   

რედაქტირებას; 

 ამცირებს მასწავლებელსა და სტუდენტებს შორის 

ძალთა დისბალანსს; 

 ხელს უწყობს სტუდენტთა უნარს, მისცენ და მიიღონ   

უკუკავშირი,  რომელიც სამუშაო კონტექსტების 

მნიშვნელოვანი ნაწილია; 

 ხაზს უსვამს, რომ შეფასება სწავლის ნაწილია 

(შეცდომები უფრო შესაძლებლობებია, ვიდრე    

წარუმატებლობა). 

ურთიერთშეფასება ხელს უწყობს სასწავლო 

საზოგადოების შექმნას საკლასო ოთახში. როცა სტუდენტები 

მონაწილეობენ კრიტერიუმებისა და მიზნების განსაზღვრაში, 

თვითშეფასება სასწავლო პროცესის ლოგიკურ ნაბიჯად 

გადაიქცევა.  სტუდენტებს  შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ 

მეტაპერსპექტივა საკუთარი შემეცნების შესახებ და, 

გააცნობიერონ თავიანთი პიროვნული  ძლიერი და სუსტი 

მხარეები.  

ურთიერთშეფასებისას ტუდენტები ერთმანეთში 

ხედავენ შესრულებული სამუშაოს  გაგებისა და შემოწმების 

რესურსებს.  

მასწავლებელს შეუძლია შეამოწმოს თვით და 

ურთიერთშეფასება და დაადგინოს მოსწავლეთა ძლიერი და 

სუსტი მხარეები. ქვემოთ მოცემულია 

თვით/ურთიერთშეფასების რამდენიმე  აქტივობა, რომლებიც  

შეიძლება განხორციელდეს დიდ კლასებში, როგორც 

განმავითარებელი შეფასება. 
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1. ურთიერთშეფასების უკუკავშირი შეიძლება 

განმარტებული იქნეს, როგორც კომუნიკაციური პროცესი, 

რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტებს შევიდნენ დიალოგში, 

რომელიც დაკავშირებულია შესრულებასთან და 

სტანდარტებთან (Atay& Kurt, 2007). ამასთან, თანატოლები კი 

არ უნდა „აკრიტიკებდნენ’’ ერთმანეთს, არამედ უნდა 

მოუსმინონ ერთმანეთს, რომ არ გამორჩეთ რაიმე დეტალი, 

დასვან კითხვები იმ საკითხების ირგვლივ, რომელიც 

დამაბნეველია  და აუცილებლად აღნიშნონ, რაც მათ 

მოეწონათ. 

თანატოლთა აუკუკავშირი შეიძლება სხვადასხვა 

ტერმინით გამოიხატოს, როგორიცაა: ურთიერთშეფასება, 

ურთიერთკრიტიკა, ურთიერთკონტროლი ან 

ურთიერთპასუხი (Hussein & Al Ashri, 2013). 
 

2. ჯგუფური მუშაობა  ის სფეროა, რომელშიც 

გამოიყენება თვითშეფასება და ურთიერთშეფასება. 

მასწავლებლებს შეუძლიათ  ნიშნით შეაფასონ  პროექტები, 

მაგრამ, ასევე უნდა განსაზღვრონ, თუ რა ნიშანს იმსახურებს 

თითოეული სტუდენტი ჯგუფში. სტუდენტებს შეუძლიათ 

შეაფასონ თანატოლები და ინდივიდუალური შეფასება 

ნიშნებით შეიძლება დაეფუძნოს ამ შეფასებებს (Li, 2001). 

 

3. ორი ვარსკვლავი და ერთი სურვილის სტრატეგია  

ურთიერთშეფასება -ამ სახის  შეფასება განსაკუთრებით 

სასარგებლოა წერის პროცესში. მასწავლებელი სტუდენტებს 

აწყვილებს და სთხოვს, წაიკითხონ ერთმანეთის ნაწერი. 

მკითხველმა უნდა გამოავლინოს ორი რამ, რაც ავტორმა 
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კარგად გააკეთა (ვარსკვლავები) და მისცეს ერთი 

კონკრეტული რჩევა ნაწერის გასაუმჯობესებლად (სურვილი). 

ამ სტრატეგიის განხორციელებამდე, სტუდენტებმა უნდა 

გაიარონ ტრენინგი თანატოლებისთვის შესაბამისი 

უკუკავშირის მიწოდების  შესახებ. მასწავლებელს შეუძლია 

გამოიყენოს ეს სტრატეგია, როგორც განმავითარებელი 

შეფასება. ის დადის აუდიტორიაში და უსმენს პარტნიორთა 

საუბარს. 

ზემოაღნიშნული აქტივობის საფეხურები მოცემულია 

ვებ.გვერდზე: https://www.youtube.com/watch?v=atLCKP3z5ms 

 

4. ,,ქარსაფარი’’ (Windshield  Check ) 

განმავითარებელი შეფასების ეს ფორმა (თვითშეფასება) 

შეიძლება გამოვიყენოთ მაშინ,   როცა გვინდა სტუდენტებმა 

თავად შეამოწმონ, თუ რამდენად კარგად გაიგეს მათ 

გაკვეთილზე მიცემული მასალა. ამ აქტივობის  ანალოგიის 

გამოყენებით, სტუდენტები წყვეტენ მოცემული  

კატეგორიებიდან,  რომელი აღწერს უკეთესად  იმას, რაც მათ 

იციან ამ იდეის/კონცეფციის შესახებ: CLEAR--ყველაფერი 

გავიგე;  საფუძვლიანად მესმის კონცეფცია;  BUGGY--

ნაწილობრივ გავიგე. თითქმის ყველაფერი გავიგე, მაგრამ  

რამდენიმე საკითხი ჯერ კიდევ გაუგებარია; MUDDY --

ვერაფერი გავიგე. შეფასების ამ ფორმით მასწავლებელი 

სწრაფად იგებს, თუ რა გაიგეს ან ვერ გაიგეს მისმა 

სტუდენტებმა. შეფასების ეს აქტივობა მასწავლებელს 

საშუალებას აძლევს გაიგოს, რამდენად მნშვნელოვანი თუ 

უმნიშვნელოა სტუდენტთა მიერ დაშვებული შეცდომები.  

https://www.youtube.com/watch?v=atLCKP3z5ms
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რაც  მას ეხმარება არასწორი მოსაზრების შემთხვევაში,  სხვა 

საკითხზე გადასვლამდე,  შეიმუშაოს შესაბამისი ინსტრუქცია. 

საერთო ჯამში, ურთიერთშეფასება არის ბუნებრივი 

გზა მასწავლებელზე ორიენტირებული განათლებიდან  

მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლების მოდელისკენ, 

რომელიც ხაზს უსვამს  მოსწავლეთა ჩართულობას სწავლაში, 

მათ პასუხისმგებლობას, მეტაკოგნიტურ უნარებს და 

სწავლებისა და სწავლის დიალოგურ, თანამშრომლობით 

მოდელს. 
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სასწავლო გარემო 

ურთიერთშეფასება სტუდენტთა წახალისების, 

სასწავლო პროცესში მონაწილეობისა და სწავლის 

ხელშემწყობი მეთოდია. მისი გამოყენება   

განსაკუთრებით ნაყოფიერია უმაღლესი 

სასწავლებლების სხვადასხვა სასწავლო გარემოში.  ეს 

მეთოდებია: პრობლემაზე  დაფუძნებული სწავლება 

(PBL), პროექტზე დაფუძნებული სწავლება (PjBL) და  

ცოდნა და ღირებულებითი განათლება (VaKE). ქვემოთ 

მოცემულია მოკლე ინფორმაცია VaKE-ეს შესახებ.  

      ცოდნა და ღირებულებითი განათლება (VaKE) 

 
ეს მიდგომა უკავშირდება ცოდნის ეფექტურობის, 

უნარების, რესურსებისა და შესაძლებლობების 

გაუმჯობესებას; ის ხელს უწყობს უფრო ეფექტურ 

მოქმედებებსა და ინტერპერსონალურ ურთიერთობებს და 

ცდილობს სტუდენტთა (მოსწალეთა) გაძლიერებას. VaKE 

ემყარება მრავალრიცხოვან მიდგომებს, რომლებიც 

განსაზღვრულია სწავლისადმი კონსტრუქტივისტული 

მიდგომით (Patry et al., 2013): 

1)  შემეცნებითი (კოგნიტური)  სწავლა - შემეცნებითი 

სქემა, მორალური განვითარების თეორია და დილემის 

განხილვა; მორალური მსჯელობის სქემების აგება და 

რადიკალური თეორია;  
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2) სოციალურ-კულტურული კონსტრუქტივისტული 

თეორიები. VaKE გთავაზობთ სწავლების  ინსტრუმენტს, 

რომელიც თავის თავში  აერთიანებს მორალისა და 

ფასეულობების განათლებას ცოდნის სწავლებასთან ერთად, 

აქცენტს აკეთებს სოციალურ ქცევასა და კრიტიკული 

აზროვნების განვითარებაზე სასწავლო გარემოში 

მოთხოვნილებებზე დაყრდნობით. 

დილემის გამოყენება გულისხმობს გუნდურ მუშაობას 

და პრობლემების გადაჭრის ალტერნატიული გზების 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების, ღირებულებითი 

ასპექტების განხილვასა და ინფორმაციის მოძიებას, რომელიც 

აუცილებელია არგუმენტების გასამყარებლად. ეს პრაქტიკა 

ჩადებულია დემოკრატიულ განათლებაში; ის  ემყარება 

მოსაზრებების გაცვლასა და გაგებას  სხვების მოსმენის   

მეშვეობთ.  

დილემაში დასმული  კონფლიქტები სტუდენტებს  

რთავენ დისკუსიაში, სადაც ისინი   წარმოადგენენ 

ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებებს, მათ შორის ისეთსაც, 

რომელიც არ   შეესაბამება მათ  მოსაზრებებს. ეს მიდგომა 

სტუდენტებს აახლოებს   პროფესიასთან დაკავშირებულ 

თემებთან, განმარტავს მათ ღირებულებასთან დაკავშირებულ 

მნიშვნელობას  და სტუდენტებს დამოუკიდებელი აზრის 

გამოთქმის   საშუალებას აძლევს. ამასთან, ხაზს უსვამს 

დიალოგის მეთოდს. კოლეგებს შორის დიალოგი ეთიკური 

დილემების შესახებ, შეიძლება იყოს გამოსავლის პოვნის, 

პრობლემის გადაწყვეტის   დასაწყისი. 



 

15 |   
 

შემოთავაზებული VaKE მიდგომა მოიცავს  11 

საფეხურს(გამოყენებით სფეროში უწყვეტი განათლება  

[(LLAF, 2017); Weyringer, Patry, & Weinberger, 2012)], სადაც 

დეტალურადაა მოცემული და  წინასწარაა განსაზღვრული 

სწავლის შედეგები, საკლასო აქტივობები და სწავლის 

პროდუქტი. 

VaKE -ის  საფეხურები: 

0. მომზადება და დაზუსტება 

თუ სტუდენტები პირველად  მუშაობენ ამ  მეთოდით  და, 

ეს მათთვის  პირველი გამოცდილებაა, ისინი უნდა 

მომზადდნენ ამისათვის, რადგან სტუდენტთა უმეტესი 

ნაწილისთვის სწავლის ეს მეთოდი არ არის ცნობილი. ისინი  

უნდა გაეცნონ  VaKE-ის  პრინციპებს  (11 საფეხურის  

ჩათვლით) და  ისწავლონ ერთმანეთთან ურთიერთობა, 

კამათი და ფოკუსირება არგუმენტებზე, მოიძიონ ინფორმაცია 

ინტერნეტში ან სხვაგან და ა.შ. 

1. დილემის გაცნობა 

       მასწავლებელი სამიზნე ჯგუფს  წარუდგენს დილემას, 

ასევე არკვევს, მათ იციან თუ არა,  რა ფასეულობებზეა 

საუბარი. 

2. პირველი გადაწყვეტილება 

სტუდენტები ერთმანეთში ბჭობენ, თუ რა 

გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მთავარმა გმირმა. 
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გადაწყვეტილება მიიღება დასაწყისშივე, მაშინ, როცა 

სტუდენტებმა, ალბათ, ჯერ კიდევ ცოტა იციან. ბუნებრივია, 

კლასში მიღებული გადაწყვეტილების მოდელი ასახავს მათ 

ზოგად ცოდნას. აღნიშნული საფეხური სტუდენტებს 

ასწავლის, რომ გადაწყვეტილება ფაქტებს უნდა დაეყრდნოს. 
 

3. პირველი არგუმენტები (დილემის განხილვა) 

სტუდენტები კამათობენ და დილემასთან დაკავშირებულ 

სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს უზიარებენ ერთმანეთს. ან 

მხარს უჭერენ, ან წინააღმდეგნი არიან. 
 

4. ინფორმაციის  არარსებობა და გამოცდილების 

გაცვლა   

 ხდება   ჯგუფის გამოცდილების შედეგების (რომელიც 

ეხება არგუმენტის შედეგებს) გაცვლა, მიუხედავად იმისა, რომ  

დილემის განხილვა შეიძლება ჯერ არც კი  იყოს 

დასრულებული. რაც მთავარია, სწავლის ამ ეტაპზე  

დგინდება, თუ რა სახის ცოდნაა საჭირო იმისათვის, რომ 

სტუდენტებმა უფრო ღრმად განიხილონ დილემა. ამასთან, 

სტუდენტები ადგენენ  ინდივიდუალური სწავლის მიზნებს. 

5. მტკიცებულებების ძიება 

სტუდენტები ემზადებიან საჭირო ინფორმაციის 

მოსაძიებლად და მოპოვებული მტკიცებულებების 

გასაცვლელად. ამ დროს  მასწავლებელი  მთელი ამ 

საქმიანობის  მენეჯერი და მრჩეველია. ამავდროულად, გარდა 

ამისა, მასწავლებელი შეიძლება იყოს ინფორმაციის წყარო და 
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უპასუხოს  მოსწავლეთა შინაარსობრივ კითხვებს, როგორც  

ექსპერტმა.  
 

6. ინფორმაციის გაცვლა 

        ინფორმაციის მოპოვების   შემდეგ, კვლავ დგება 

ინფორმაციის გაცვლის ფაზა  მთელ კლასში, იმისათვის  რომ 

ყველა სტუდენტს ჰქონდეს ცოდნის თანაბარი დონე. 
 

7. მეორე არგუმენტი (დილემის განხილვა) 

      გონებაში, უკვე ახალი ცოდნით, მოსწავლეები 

უბრუნდებიან დილემის განხილვას, როგორც ეს მე -3 

საფეხურშია მოცემული. 
 

8. ინფორმაციის სინთეზი 

       შემდეგი საფეხურია,ზოგადი მსჯელობა შედეგების 

პრეზენტაციასთან ერთად. ის შეიძლება ჩატარდეს  მე-10 

საფეხურის დავალების შესრულების შემდეგ. 
 

9. საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ მე-4 -დან  

მე-8  საფეხურამდე. 
 

თუ სტუდენტებს ჯერ კიდევ არ აქვთ საკმარისი ცოდნა, 

ერთხელ  კიდევ განიხილეთ 4- დან 8-მდე  ფაზები, 

დამატებითი მასალებითა და ინტერნეტ კვლევით და, 

შესაძლოა, ახალი მიმართულებით (მაგ. სასწავლო გეგმის 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება); ეს შეიძლება 

განმეორდეს  რამდენჯერმე, რაც დამოკიდებულია სასწვლო 

კურსის ხანგრძლივობაზე.  
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10. საბოლოო  სინთეზი 

საბოლოო სინთეზი წარმოადგენს ჯგუფის მიერ 

გადაჭრილ  პრობლემას ან გადაწყვეტილების მიმდინარე  

მდგომარეობას (მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, 

ახალი პრობლემებისაც). ეს სინთეზი შეიძლება 

განვითარდეს დიდაქტიკურად დახვეწილი გზების 

მეშვეობით, როგორიცაა როლური თამაში, გაზეთის წერა 

და სხვა. 
 

11. განზოგადება 

ეს საფეხური მოიცავს მსგავსი საკითხების მოგვარებას 

პერსპექტივის გასაფართოებლად, რასაც მოსწავლეები 

ხშირად სპონტანურად და დაუფიქრებლად აკეთებენ. 

ზოგჯერ ისინი ღებულობენ გადაწყვეტილებას, იმოქმედონ 

ამა თუ იმ გზით (მაგ.: დაწერონ წერილები გაზეთში, ან 

მიწერონ პოლიტიკოსებს, შეაგროვონ ფული  გარკვეული 

მიზეზის გამო და სხვა. 

        მიზნობრივი აუდიტორია: ბაკალავრები, 

მაგისტრანტები. 

   1. როგორ გამოვიყენოთ ურთიერთშეფასება VaKE– ში 

 

       VaKE–ი უმეტესად  გამოიყენება იმ უმაღლეს 

სასწავლებლებში, რომლებიც ჩართული არიან  ASSET -ის 

პროექტში. პროექტის მიზნების შესაბამისად, ეს 

ინსტრუმენტი ეხება სასწავლო გარემოს შეფასებას, მაგრამ 
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შეიძლება ადაპტირებული იყოს სხვა პრობლემებზე 

დაფუძნებულ  სასწავლო გარემოში. 
 

ნაბიჯი  1   

პროცესის განმავლობაში ურთიერთშეფასების 

გამოყენება შეიძლება რამდენჯერმე. თითოეული შეფასებისას 

უნდა ჩამოყალიბდეს შეფასების კრიტერიუმები 

სტუდენტებთან ერთად.  

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება  

ჯგუფური პრეზენტაციის შეფასება  მე–6 საფეხურის 

მიხედვით (ინფორმაციის გაცვლა). სტუდენტები  იყენებენ 

კრიტერიუმებს   კომენტარებისთვის;  მათ ასევე შეუძლიათ 

შესთავაზონ ცვლილებები, რომელიც წამყვანმა, შესაძლოა, 

გაითვალისწინოს პრეზენტაციის ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად. როგორც პრაქტიკის, ასევე საბოლოო 

პრეზენტაციების მოსმენით, მასწავლებელს შეუძლია 

ადვილად გაზომოს სტუდენტთა კრიტიკული კონცეფციების 

გაგების დონე და შეუსაბამოს მას ინსტრუქცია ნებისმიერი  

მცდარი წარმოდგენების აღმოსაფხვრელად. 

ურთიერთშეფასების დროს წამოჭრილი  პრობლემები 

შეიძლება დაძლეული იქნეს: 

1. შეფასების მკაფიო კრიტერიუმების  შემუშავებით 

(თუ ეს შესაძლებელია, შეიმუშავეთ და განიხილეთ 

სტუდენტებთან ერთად.იხილეთ მაგალითი ქვემოთ) 

2. ტრენინგის ჩატარებით შეფასების შესახებ; 
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3. შემფასებლებისა და შესაფასებლების  ორმაგი 

ანონიმურობის დაცვით; 

4. სამუშაოს თითოეული ნაწილისთვის რამდენიმე  

შემფასებლის არსებობით; 

5.  მასწავლებლისა და სტუდენტების მიერ 

შემუშავებული  რუბრიკებით 

 (შესაძლებელია შემდეგი კრიტერიუმები:  1=სრულიად 

არ ვეთანხმები, 6=სრულიად ვეთანხმები):  

 

1. ჯგუფის საერთო პოზიცია აშკარად არის წარმოდგენილი 

პრეზენტაციის დასაწყისში 

2 ზოგადი პოზიციის  მხარდამჭერი არგუმენტები ნათელია 

3 საერთო პოზიციის მხარდამჭერი არგუმენტები 

ერთმანეთისგან განსხვავებულია   

4 სულ მცირე სამი განსხვავებული არგუმენტი იყო 

წარმოდგენილი 

5 თითოეული არგუმენტი ეყრდნობა სანდო წყაროს 

6 ყველა ნაშრომში გამოყენებული იყო მინიმუმ ორი 

აკადემიური წყარო 

7 ჯგუფმა შემოქმედებითად წარმოადგინა თავისი პოზიცია 

8 ჯგუფის პოზიციისდასადგენად გამოყენებული იქნა 

შემოქმედებითი ინსტრუმენტები 

9 შესაძლებელი გახდა პრეზენტაციაში  ნახსენები ორზე 

მეტი ღირებულების გამოვლენა 
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10 ღირებულებები იყო  წარმოდგენილი   და  

დაკავშირებული რელევანტურ არგუმენტებთან 

11 ჯგუფში მუშაობა იყო თანამშრომლობითი (ის 

განაწილებული იყო ჯგუფის წევრებს შორის 

პრეზენტაციის დროს) 

12 პრეზენტაცია იყო თანამშრომლობითი (თითოეულმა  

სტუდენტმა შეიტანა თავისი წვლილი) 

 

 

ნაბიჯი 2  

თითოეული სტუდენტი აფასებს ჯგუფის მიერ 

წარმოდგენილ სამუშაოს (არჩევითი - გამოიყენეთ 

ელექტრონული კითხვარი სტუდენტთა სახელებით). 

ამ ნაბიჯის მიზანია,  სტუდენტი პირადად 

მონაწილეობდეს შეფასებაში, რათა მოემზადოს 

ჯგუფური შეფასებისთვის. 
 

 

ნაბიჯი 3 

თითოეული ჯგუფი განიხილავს სხვა ჯგუფების მიერ 

წარმოდგენილ პრეზენტაციებს (სურვილისამებრ, 

გამოიყენეთ ელექტრონული კითხვარი სტუდენტთა 

სახელებით). 
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ნაბიჯი 4  

ჯგუფების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

საფუძველზე მასწავლებელი ჯგუფებს წარუდგენს 

ანგარიშს. 
 

ნაბიჯი 5 

თითოეული ჯგუფი გადახედავს თავის ნამუშევარს 

მასწავლებლის  ანგარიშის მიხედვით. 
 

პრაქტიკისა და ერთმანეთის ნამუშევრების მიმოხილვის   

საშუალებით, სტუდენტებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ 

პრეზენტაცია, (მათ შეიძლება დაურთონ  დასარიგებელი 

მასალა, გააზიარონ ის ონლაინ პლატფორმებზე), უნარები  და 

თავად პრეზენტაციის შინაარსი. პრაქტიკის პრეზენტაცია 

უნდა ჩატარდეს ფინალური  პრეზენტაციის დასრულების 

თარიღამდე რამდენიმე დღით ადრე. სტუდენტები 

წარუდგენენ პრეზენტაციას აუდიტორიას, თანატოლებს და 

აფასებენ  შედეგებს, რომელიც ემყარება ადრე  შემუშავებული 

რუბრიკის კრიტერიუმებს. 

სტუდენტთა შეხდულებები და დამოკიდებულებები 

ურთიერთშეფასების  შესახებ  

 

(ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით) 
 

სტუდენტების შეხედულებები და დამოკიდებულება 

ურთიერთშეფასების შესახებ შეიძლება შეფასდეს შემდეგი 

კითხვარის გამოყენებით (Wu, Davison, & Sheehan, 2012): 
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1. დარწმუნებული ვარ, რომ მაქვს საჭირო უნარები, 

ზუსტად შევაფასო ჩემი პარტნიორის ნამუშევარი; 
 

2. მჯერა, რომ ჩემს პარტნიორს აქვს აუცილებელი 

უნარები, რომ ზუსტად შეაფასოს ჩემი ნამუშევარი; 
 

3. ჩემთვის  მოსახერხებელია გულწრფელად/ღიად 

შევაფასო ჩემი პარტნიორი; 
 

4. ჩემთვის მოსახერხებელია  მივიღო ჩემი 

პარტნიორის შეფასება; 
 

5. მე ჩემს პარტნიორს გულწრფელ შეფასებას მივცემ; 
 

6. დარწმუნებული ვარ, რომ  ჩემი პარტნიორი 

გულწრფელ შეფასებას მომცემს; 
 

7. მიმაჩნია, რომ სტუდენტების შეფასება 

ფაკულტეტისა და არა სტუდენტების 

პასუხისმგებლობაა; 
 

8. მჯერა, რომ ურთიერთშეფასება არის უნარი, 

რომელსაც ჩემს კარიერაში გამოვიყენებ; 
 

9. მჯერა, რომ ურთიერთშეფასება უნდა იყოს  

საბოლოო შეფასების  ფაქტორი.  

 

        შეფასება ხდება ლიკერტის 5- ბალიანი შკალით  

(სრულიად ვეთანხმები; ვეთანხმები; არ გადამიწყვეტია;  არ 

ვეთანხმები; სრულიად არ ვეთანხმები).  
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ხარისხობრივი მონაცემების შეგროვება ასევე შესაძლებელია 

სტუდენტების მიერ შეკითხვების დასმის გზით, 

როგორიცაა: 

1. რას ფიქრობთ ამ ტიპის შეფასების შესახებ 

(სტუდენტები, რომლებიც აფასებენ სხვა 

სტუდენტების  ნამუშევარს)? მაგალითად, რა 

არის ამ  მიდგომის ძლიერი და სუსტი   

მხარეები? 

2. რას გრძნობდით სხვა სტუდენტების მუშაობის 

შეფასებისას? 
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     პილოტირების შედეგების აღწერა 

       რეიჩელ  იჩლერ , ჰადასაჰის  აკადემიური კოლეჯი,   

ისრაელი 
 

ამ სემესტრში ჩავატარე პილოტირება რეფლექსიურ 

წერასა და ურთიერთშეფასებაში ოროპტომეტრულ 

კლინიკურ კურსში.   

პირველი პილოტირება გაიარეს ჰადასაჰის  აკადემიური 

კოლეჯის შტრაუსის კამპუსის ბაკალავრებმა (24 სტუდენტი) 

ოპტომეტრული კლინიკური კურსის  გავლისას. ყველა 

სტუდენტი მდედრობთი სქესისაა, რომელთა საშუალო ასაკი 

20 წელია. ჯგუფი ერთგვაროვანია, - ყველა 

მართლმადიდებელი ებრაელია. კურსი ტარდებოდა მთელი 

სემესტრის განმავლობაში, ყოველ კვირას ორსაათ-ნახევრის 

განმავლობაში.  პაციენტებს უტარდებოდათ გეგმიური 

მკურნალობა  და  მხედველობის კომპლექსური შემოწმება; 

მათ შორის, _ რეფრაქცია, ბინოკულარული მხედველობა და 

თვალის ჯანმრთელობა. მხედველობის შემოწმების 

დასრულების შემდეგ, სტუდენტი  პაციენტს აძლევდა 

რეკომენდაციებს და აცნობდა მკურნალობის გეგმას. 

ყოველკვირეულად ვაკვირდებოდი 3 სტუდენტს. 
 

მეორე პილოტირება გაიარა ჰადასაჰის  აკადემიური 

კოლეჯის ნევეიმ კამპუსის მე-4 კურსის 45-მა ბაკალავრმა. 

ოპტომეტრული კლინიკური კურსის  გავლისას. ჯგუფი არის 

არაერთგვაროვანი, სტუდენტები არიან  არაბულ, ფრანგულ, 

რუსულ და ებრაულ ენებზე  მოლაპარაკენი. მათგან 75% 



 

26 |   
 

ქალია. საშუალო ასაკი - 22 წელი. კურსი, მხედველობითი  

თერაპიის კლინიკა, ტარდებოდა კვირაში ორჯერ, - 1,5 საათის 

განმავლობაში. ყოველ კვირას სტუდენტი მკურნალობდა 

ერთსა და იმავე პაციენტს; ძირითადად, ბავშვებს უტარებდა 

მხედველობით ვარჯიშებს, იყენებდა  სხვადსახვა  

ინსტრუმენტს, რათა დახმარებოდა მათ  დაქვეითებული 

ბინოკულარული მხედველობის გამოსწორებაში. ყოველ 

კვირას სტუდენტს  უნდა მიეცა პაციენტისთვის  საშინაო 

დავალება, რომ ევარჯიშა სახლში  და დაეგეგმა  შემდეგი 

კვირის აქტივობები. ყოველკვირეულად  ვაკვირდებოდი 6 

სტუდენტს. 

სწავლების მიდგომა ორივე კლინიკურ კურსში აშკარად 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლის მოდელია. პაციენტებს 

აღენიშნებოდათ მხედველობითი პრობლემები და ჩივილები. 

სტუდენტებს უნდა დაესვათ დიაგნოზი და ემკურნალათ. 

სემესტრის განმავლობაში სტუდენტებს უნდა შეეძინათ, 

როგორც კლინიკური უნარები, ასევე   კლინიკური ანალიზის 

უნარები. ასევე, უნდა შეფასებულიყო კომუნიკაციის უნარები 

და პაციენტებთან ურთიერთობა. 
 

პირველი შეხვედრისას სტუდენტებს ავუხსენი 

რეფლექსიის მნიშვნელობა ზოგადად და კონკრეტულად, 

კლინიკურ გარემოში. მოვუყვანე იმ ექიმთა მაგალითები, 

რომლებიც ფიქრობენ და სწავლობენ ყოველი შეხვედრის 

შემდეგ. განვიხილეთ, თუ რა არის იდეალური რეფლექსია, რა 

არის პრაგმატული რეფლექსია და როგორ არის შესაძლებელი 

გააკეთო რეფლექსია კლინიკური სიტუაციის დროს. 
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ყოველკვირეული, ზოგადი ოპტომეტრული კლინიკის 

სქემა იყო შემდეგი:  

ყოველი ყოველკვირეული კლინიკის შემდეგ სტუდენტი 

წერდა თავის მოსაზრებებს  პაციენტის შესახებ, ეს იყო  

თვითრეფლექსია, რომელიც  იყო თვითშეფასების მსგავსი. 

 რამ იმუშავა კარგად მკურნალობის პროცესში? რას 

სჭირდება გაუმჯობესება? რა ისწავლეთ ამ პაციენტის 

მკურნალობისას?  - მასში უნდა შედიოდეს კლინიკური 

უნარები (ტექნიკური), კლინიკური ანალიზი  (დიაგნოსტიკა 

და მკურნალობა)  და პაციენტთან ურთიერთობა 

(კომუნიკაცია). ეს მოსაზრებები  ყოველკვირეულად  

შედიოდა   Meditrek- ში, პაციენტთა შეხვედრების ონლაინ 

ჟურნალში.  

 ყოველ კვირას, მას შემდეგ, რაც სტუდენტები 

დაასრულებდნენ ჩაწერას და პაციენტებიც წავიდოდნენ, ჩვენ 

ვიკრიბებოდით.  თითოეული სტუდენტი ასახელებდა 

პაციენტის გვარსა და პრობლემებს, რაც მას ჰქონდა, ასევე - 

მიღწევებს, რომელსაც მან მიაღწია  ამ პაციენტის 

მკურნალობის შემდეგ.  

დანარჩენი  სტუდენტები  უსმენდნენ და ამ გზით 

სწავლობდნენ, იღრმავებდნენ ცოდნას; ამასთანავე, 

გამომსვლელს აძლევდნენ უკუკავშირსა  და რჩევებს. 

რეფლექსიაში ასევე მოცემული იყო  პაციენტთან ინტერაქცია 

და კომუნიკაცია. ეს ყოველკვირეული შეხვედრები ქმნიდა 

შესანიშნავ სასწავლო გარემოს, რაც გამოწვეული იყო 

დროული  უკუკავშირით  და თანატოლების ინტერესითა და, 

ამასთანავე,  გამოცდილი ოპტომეტრის შენიშვნებით. 
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როდესაც სტუდენტს არ აღმოაჩნდებოდა შესაბამისი ცოდნა, 

მას დაუყონებლივ ეძლეოდა შესაბამისი დავალებები, ხოლო 

თუ ყველაფერი კარგად ჰქონდა შესრულებული, ქებასაც 

იმსახურებდა. დავალებები იხილებოდა შემდეგ კვირას. ამ 

გზით სტუდენტები ღებულობდნენ  დამატებით 

ინფორმაციას. რეფლექსიაში აუცილებლად უნდა ყოფილიყო 

ასახული,  თუ კონკრეტულად  რა ისწავლეს  კონკრეტული 

პაციენტის შემთხვევის განხილვისას.    
 

მხედველობის თერაპიის კლინიკა აგებული იყო 

შემდეგნაირად: ყოველდღიური, მხედველობის თერაპიის 

სეანსის შემდეგ, სტუდენტი წერდა რეფლექსიას პაციენტის 

შესახებ  მთელი კვირის განმავლობაში. ეს ფაქტიურად იყო 

თვითრეფლექსია, რომელიც ჰგავდა თვითშეფასებას; 

სტუდენტები წერდნენ, თუ  რამ იმუშავა კარგად, რას 

სჭირდებოდა გაუმჯობესება, რა ისწავლა მან კონკრეტულად 

ამ პაციენტის მკურნალობისას.   ასევე უნდა აეღნიშნა 

კლინიკური უნარები (ტექნიკური)  და პაციენტის ინტერაქცია 

(კომუნიკაცია) და ეს რეფლექსიები შედიოდა მედიტრეკში 

(Meditrek).  
 

სემესტრის ბოლოს ტარდება სხდომა ამ სესიის ყველა 

სტუდენტთან (10 სტუდენტი) ერთად. თითოეულმა 

სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს თავისი პაციენტის 

მდგომარეოაბა გასინჯვის დღიდან დიაგნოზითა და 

ყოველკვირეული თერაპიით. სტუდენტმა უნდა ასახოს 

მკურნალობის მთელი პროცესი და შეაჯამოს მთავარი  

საკითხები  სხვა სტუდენტებისთვის. რამ იმუშავა კარგად 

პაციენტთან? რამ დააჩქარა პაციენტის გამოჯანმრთელების 

პროცესი? ისინი აგრეთვე აცნობდნენ მათ  პაციენტის 
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ავადმყოფობის სიმპტომებს, დასკვნებსა და მკურნალობას. ეს  

ბოლო სესია ქმნის   მდიდარ სასწავლო ატმოსფეროს. 
 

კოლეგების გამოცდილებისა და რეფლექსიის მოსმენით, 

სტუდენტებს საშუალება აქვთ გაიფართოონ კლინიკური 

გამოცდილების სფერო. თითოეული სტუდენტი იძენს 

ცოდნას და, ამავდროულად, სწავლობს ურთიერთობას.  

        რეფლექსიის ეს ინსტრუმენტი ეხმარება სტუდენტს 

შეიძინოს კლინიკური ცოდნა. სტუდენტებმა აღნიშნეს, თუ 

რაოდენ დიდია დისკუსიებისა და განხილვის როლი  

დასმული საკითხის უკეთ გაგებაში. როგორც მენტორი, 

ვიგრძენი, თუ როგორ დამეხმარა რეფლექსიის ინსტრუმენტი  

გამეგო, სად ჰქონდათ სტუდენტებს სიძნელეები და როგორ 

შემეძლო მე მათი დახმარება ამ სიძნელეების გადალახვაში. 

დამენახა, თუ როგორი  თვითდაჯერებულები გახდნენ ისინი 

და როგორ გაიზარდა  მათი ეფექტურობა სემესტრის 

განმავლობაში.  
 

         რა თქმა უნდა, იყო სიძნელეები; ორივე პილოტირების 

დროს სტუდენტებს  მოეთხოვებოდათ შეეტანათ  რეფლექსია  

მედიტრექში თითოეულ  პაციენტთან შეხვედრის შემდეგ. ეს  

საკმაოდ ძნელი იყო, რადგან  ყოველ მესამე, მეოთხე  

სტუდენტს ჰყავდა სხვადასხვა კლინიკური მენტორი.  

მენტორზე იყო დამოკიდებული,  თუ როდის შეხვდებოდნენ 

ისინი ერთმანეთს და რის შესახებ უნდა დაეწერათ და 

შეეფასებინათ ერთმანეთი ოპტომეტრულ კლინიკებში.   

 

        მხედველობის მკურნალობის კლინიკებში სემესტრის 

ბოლო სესიაზე, ყველა ჯგუფში წარდგენილი იყო ყველა 
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პრეზენტაცია. თუმცა, კვირეული რეფლექსია წარმოდგენილი 

იყო წერითი ფორმით მედიტრეკში დროის სიმცირის გამო; მე 

ეს მაინც მიმაჩნია  შესაძლებლობის ხელიდან გაშვებად.   
 

        რეფლექსიის იდეა გამოყენებული იყო ორივე 

პილოტირების დროს. კლინიკები იყო ყოველკვირეული.  არ 

მინდოდა სტუდენტები დამეტვირთა გრძელი ჟურნალების  

წერით. ამიტომ ოდნავ შევცვალე რეფლექსიური ჯურნალი 

შედარებით მოკლე კითხვებით. ის  ეფუძნებოდა სამ ძირითად 

კითხვას, რომელზეც პასუხი უნდა გაცემულიყო პაციენტის 

გასინჯვის შემდეგ. ეს კითხვები იყო: გასინჯვის დროს რა 

წარიმართა კარგად? რას სჭირდება გაუმჯობესება? რა 

ისწავლეთ ამ კონკრეტული შეხვედრის შემდეგ? ეს კითხვები  

მივიჩნიე საკმარისად, რამეთუ მათ შეძლეს მნიშვნელოვანი 

პრობლემების გადაჭრა  და, ასევე, თითოეული სტუდენტის 

შესაძლებლობების წინ წამოწევა. 
 

        დასკვნის სახით, - მე კმაყოფილი დავრჩი  რეფლექსიის ამ 

ინსტრუმენტის  გამოყენებით სამი მთავარი მიზეზის გამო: მან 

სტუდენტებს  თვითშეფასების და ურთიერთშეფასების 

შესაძლებლობა მისცა, გარდა ამისა,  მოამზადა ისინი უწყვეტი 

განათლებისათვის, გააღრმავა  სტუდენტთა  ცოდნა 

დისკუსიებში მონაწილეობისა და პრეზენტაციების 

წარდგენის  საშუალებით და, ბოლოს, - ვიგრძენი, თუ როგორ 

გაიზარდა ჩემი, როგორც მენტორის როლი თითოეული 

სტუდენტისთვის.  გადავწყვიტე, გამოვიყენო კლინიკური 

რეფლექსია ყველა საგანში, რომელსაც მე ვუძღვები  და მსურს, 

უფრო მეტი მენტორი ჩავაბა ამ საქმიანობაში.  
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დანართი 1 

განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი 

(ჯგუფური) მეწყვილეთა  შეფასება 

თითოეულმა ჯგუფმა წარმოადგინა და დაიცვა საკუთარი 

მოსაზრებები ინფორმაციის შესახებ დასკვნების, იდეების 

სისწორის ან შესრულებული  სამუშაოს ხარისხის მეშვეობით, 

რომელიც ეფუძნება  მასწავლებლის მიერ შექმნილ რუბრიკას. 

რუბრიკა 

 ცუდი  კარგი  საუკეთესო 

კვლევის აქტუალობა    

 გამოკითხვაში 

სტუდენტთა  

ჩართულობა  და 

აქტივობა  

   

თანამშრომლობითი 

მუშაობის უნარი 

   

თემის პრეზენტაციის 

უნარები 

(სრულყოფილება,  

სიზუსტე) 

   

განსჯის უნარები / 

მონაწილეობა 

დისკუსია 

   

ჯგუფური კვლევის 

შეჯამება 

კვლევის შედეგების 

გრაფიკული დიზაინი 
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დანართი 2 
 

განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი -- 

თვითშეფასება და თანატოლთა შეფასება 
 

სტუდენტები მუშაობდნენ ჯგუფში და, შესაბამისად, 

შეგიძლიათ შეაფასოთ რა წვლილი შეიტანა თითოეულმა 

წევრმა ჯგუფურ მუშაობაში. 

სტუდენტებმა უნდა შეავსონ ქვემოთ  მოცემული  

ცხრილი შემდეგი თანმიმდევრობით: 

1. თავდაპირველად, მარჯვენა სვეტში სტუდენტი  

აფასებს საკუთარ წვლილს (რამდენიმე სიტყვით) 

ჯგუფური პროექტის განხორციელებაში. შემდეგ 

სტუდენტი გადაკეცავს  ამ სვეტს, რომ სხვებმა ვერ 

დაინახონ. 

2. სტუდენტი გადაკეცილ ცხრილს გადასცემს მის 

გვერდით მჯდომ ჯგუფის სხვა წევრს, რომელიც, 

თავის მხრივ, აფასებს თავის წვლილს ჯგუფურ 

მუშაობაში. იგი წერს თავის აზრს ბოლო მარჯვენა 

სვეტში, შემდეგ კეცავს შესაბამის სვეტს და ცხრილს 

შემდეგ წევრს გადასცემს. 

3. ამ გზით ცხრილი გადაეცემა ჯგუფის ყველა წევრს. 

4. მას შემდეგ, რაც ჯგუფის ყველა წევრი შეაფასებს 

ერთმანეთს, მათ უნდა შეადარონ, რამდენად 

შეესაბამება მათი თვითშეფასება თანატოლთა  

შეფასებას. 
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როგორი იყო მისი 

წვლილი ჯგუფურ 

მუშაობაში? 

      

რამდენი კარგი 

იდეა შესძინა მან 

ჯგუფს? 

      

 ჯგუფისთვის 

რამდენად 

პოზიტიურ და 

სასარგებლო 

იდეებსა და 

წინადადებებს 

მოუსმინა, მიიღო 

და გაითვალისწინა 

ჯგუფის სხვა 

წევრებისგან?       
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ჩემი ძლიერი მხარეები:  

რა მჭირდება გაუმჯობესებისათვის:  

გაუმჯობესების გზები: 

 

 

 
 
 
 

რამდენად 

პასუხისმგებლობით

ა და 

კეთილსინდისიერა

დ შეასრულა 

მოცემული 

დავალებები? 

რა წვლილი შეიტანა 

მან  ერთობლივი 

ჯგუფური 

პროექტის 

შესრულებაში?       
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