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ASSET-ის სახელმძღვანელო „რბილი უნარები“ 

 განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის 

აკადემიური პერსონალის, სტუდენტებისა და  სკოლის მასწავლებლებისათვის. 

 

სახელმძღვანელოს ინგლისური ვერსიის ავტორები: 

 

ნივა დოლევ 
კინერეთის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

ჰანნა  შაჰარ 
 გორდონის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

ლიორ ნაამატი 
ჰადასაჰის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

ადაია მეიტოვიჩ 

ჰადასაჰის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

ორიტ ზცთრიგლერ 

ჰადასაჰის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

ანაბელ ლაიფსიკ 

გორდონის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი  

თინა გელაშვილი 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

ნინო ჩიქოვანი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
 საქართველო 

კახა კვაშილავა 

სოხუმის სახელმიწფო უნივერსიტეტი, საქართველო   

 
 

 

სახელმძღვანელოს ქართულ ვერსიის შედგენაზე მუშაობდნენ: 

ლია ახალაძე, ლევან კვარაცხელია, თამარ შინჯიაშვილი  
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

 

 

თარგმანი: 

თინა გელაშვილი, ლევან კვარაცხელია, ზვიად დარასელია 
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შინაარსის დადასტურებას, რაც მხოლოდ ავტორების აზრია. 

ამდენად, კომისია არ იღებს პასუხისმგებლობას შინაარსში მოცემული 

ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენებაზე. 
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შესავალი  

 ASSET-ის  პროექტის შესახებ  (6) 

ლია ახალაძე, თამარ შინჯიაშვილი, ლევან კვარაცხელია 
 

ASSET-ის სახელმძღვანელო:  

 სოციალურ-ემოციური ინტელექტი [SEI] რეფლექსიური 

მოგზაურობა: XXI საუკუნის რბილი უნარების განვითარების 

ინსტრუმენტი  (9) 

  სახელმძღვანელოს ბიბლიოგრაფია (24) 

 დავალების ბარათები (26) 

 შეფასება (28) 

 

რბილი უნარების ეფექტური შეფასების გამოწვევები   

 Capsim-ის ანგარიში   (31)  
 

პილოტირების ნარატივი: 

 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის Case study (37) 

ავტორები: ლევან კვარაცხელია, ლია ახალაძე   
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შესავალი 
ASSET-ის  პროექტის შესახებ 

 

          საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, 2018 წლის შემოდგომის 

სემესტრიდან, ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამის Erasmus + ის 

ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის ASSET-ფარგლებში, პირველად  

განხორციელდა განმავითარებელი შეფასების სხვადასხვა მექანიზმების 

პილოტირება. ASSET „შეფასების ინსტრუმენტები ახალ სასწავლო გარე-

მოში  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“) 

ASSET -ის პროექტის ავტორი და ინიციატორია  ისრაელის კინერე-

თის  უმაღლესი აკადემიური კოლეჯი, კერძოდ პროფესორი დორით 

ალთი. პროექტის განხორციელებაში ჩართულნი არიან ისრაელის, საქარ-

თველოსა და ევროკავშირის ქვეყნების უნივერსიტეტები. ევროკავშირის 

ქვეყნებიდან პროექტს  მონოტორინგს უწევენ: ირლანდიის  კორკის უნი-

ვერსიტეტის კოლეჯი, ესტონეთის ტალინის ციფრული ტექნოლოგიების 

უნივერსტეტი, გერმანიის ბამბერგის უნივერსიტეტი და ავსტრიის ლინ-

ცის განათლების კერძო უნივერსიტეტი. ისრაელიდან პროექტის ბენეფი-

ციარებია კინერეთის აკადემიური კოლეჯი, გორდონის განათლების აკა-

დემიური კოლეჯი, ჰადასაჰის აკადემიური კოლეჯი, სახნინის მას-

წავლებელთა განათლების  კოლეჯი. საქართველოდან პროექტის განხო-

რციელებაში ჩართული არიან: ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწი-

ფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  სოხუმის სახე-

ლმწიფო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცე-

ნტრი.  

პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე,  ევროკავშირის პროექტების 

მიერ წარმატებით დანერგილი და პილოტირებული სილაბუსების ფარგ-

ლებში განხორციელდა განმავითარებელი შეფასების სხვადასხვა ინსტ-

რუმენტების//მეთოდების გამოცდა და პილოტირება. პროექტის წევრებმა 

შეიმუშავეს სახელმძღვანელოები  განმავითარებელი შეფასების შემდეგ 

მეთოდებზე:  
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1. ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები,  

2. კრიტიკული მეგობარი,  

3. სოციალურ - ემოციური და ინტელექტუალური რბილი 

უნარების განვითარების ინსტრუმენტი XXI საუკუნეში,  

4. რეფლექსიური დღიური - ჯგუფური შეფასება, 

5. თვითშეფასება და ურთიერთშეფასება,  

6. ცნების რუკები (CoMa);    

ASSET -ის კონსორციუმმა ბოლონიის პროცესის მიერ  ჩამოყალი-

ბებული პრინციპების საფუძველზე, უზრუნველყო ცოდნის განვითარება 

და პედაგოგიური ექსპერტიზა, რომელიც მიზნად ისახავდა კრეატიული 

და ინოვაციური შეფასების ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავე-

ბას და პილოტირებას უნივერსიტეტებში სწავლების ეფექტურობის გაუ-

მჯობესების მიზნით. საქართველოს და ისრაელის უმაღლეს საგანმანათ-

ლებლო სისტემაში განმავითარებელი შეფასების თვალსაზრისით არსე-

ბული ხარვეზის შევსებას და  მიმდინარე საგანმანათლებლო მიზნების, 

სწავლების, სწავლისა და შეფასების პროცესების შედეგების გაუმჯობე-

სებას (ASSET Rationale and MAIN AIM).  

პროექტის განხორციელების პირველ ეტაპზე აკადემიური პერსო-

ნალის ტრენინგების პარალელურად,  ინგლისურ ენაზე შეიქმნა განმავი-

თარებელი შეფასების  ინსტრუმენტების  სწავლებისა და პილოტირების 

სახელმძღვანელოები, რომლებიც განთავსებულია პროექტის ოფიცია-

ლურ ვებ-გვერდზე (Assessment tools – teaching manuals). მომდევნო ნაბი-

ჯები დაეთმო ტრენერთა ტრენინგებს პილოტირების პროცესში მონაწი-

ლე უნივერსიტეტებში:ირლანდიაში, ავსტრიაში, ისრაელსა და საქართვე-

ლოში. საქართველოს უნივერსიტეტებმა განმავითარებელი შეფასების 

ინსტრუმენტების დატესტვა და შემდეგ პილოტირება 2018 წლის შემოდ-

გომის სემესტრიდან განახორციელეს და დღესაც აქტიურად მიმდი-

ნარეობს.  

        პროექტის იდეების დისემინაცია მრავალმხრივ საინტერესო აქტივო-

ბებით განხორციელდა, როგორც ისრაელის, ასევ საქართველოს უნივერ-

სიტეტებისა და  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის 
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მიერ: მოხსენებები საერთაშორისო და ეროვნულ კონფერენციებზე, 

სემინარები უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის, შეხვედრ-

ები სკოლის მასწავლებლებთან, სპეციალური ვებინარები განმავითარე-

ბელი შეფასების ექვსივე მექანიზმზე, რომელიც მასწავლებელთა პროფე-

სიული განვითარების ცენტრმა უზრუნველყო.  და ბოლოს, პროექტის 

დამამთავრებელ ეტაპზე, ASSET-ის  სახელმძღვანელოების  თარგმნა და 

პუბლიკაცია  ქართულ ენაზე.  

        წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს ASSET-ის პროექტის ფარგლე-

ბში შექმნილი ერთ-ერთი მექანიზმის - XXI  საუკუნის რბილი უნარების 

განვითარების ინსტრუმენტის შესახებ მოკლე სახელმძღვანელოს, ჩვენი 

უნივერსიტეტის პილოტირების ნარატივს და საკითხის ირგვლივ არსე-

ბულ საინტერესო მასალას, რომელიც სპეციალურად თარგმნა ASSET-ის 

სსუ-ს გუნდმა. იმედი გვაქვს სახელმძღვანელო გამოადგება საკითხით 

დაინტერესებულ  ქართულენოვან მკითხველს.  

 

ლია ახალაძე, თამარ შინჯიაშვილი, ლევან კვარაცხელია 
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ASSET-ის სახელმძღვანელო: 

სოციალურ-ემოციური ინტელექტი [SEI] რეფლექსიური მოგზაურობა: 

XXI საუკუნის რბილი უნარების განვითარების ინსტრუმენტი 
 

შესავალი//დასაბუთება 
 

აკადემიური დაწესებულებები პირველ რიგში, ყურადღებას ყოვე-

ლთვის ამახვილებენ კოგნიტურ სწავლაზე და ზომებზე, უფრო მეტად 

ეხმიანებიან რა იმ ზოგად შეხედულებას, რომ კოგნიტური შესაძლებლო-

ბები და ზომები წარმატების უპირველესი პროგნოზირებაა - როგორც 

აკადემიურ დონეზე, ისე სამუშაო ადგილზეც. 

 ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში მოხდა გააზრება იმისა, 

რომ სხვა შესაძლებლობები, უნარები და კომპეტენციები შეიძლება ისე-

თივე მნიშვნელოვანი იყოს წარმატებისა და კეთილდღეობისთვის, რო-

გორც კოგნიტური ცოდნა. ასეთ უნარებს ხშირად უწოდებენ „რბილ უნა-

რებს“ და ძირითადად გულისხმობენ ემოციურ ინტელექტს (EI), სოცია-

ლურ-ემოციურ ინტელექტს (SEI) ან სოციალურ-ემოციურ კომპეტენციას 

(SEC). თუმცა, უმაღლეს განათლებაში ამგვარი უნარების განვითარებაზე 

ნაკლები აქცენტი კეთდება,მათ შორის, ის არც სასწავლო პროგრამების 

ნაწილად ფასდება.  

შეფასება, რომელიც არ ემყარება მხოლოდ მიღწევების ქულებს, არ 

წარმოადგენს მხოლოდ ცვლილებას მეთოდებში არამედ აღიქმება რო-

გორც რევოლუცია ჩვენი კულტურული აზროვნების ბოლო 200 წლის 

განმავლობაში. ამის ერთ - ერთი ნიმუშია ღრმა რწმენა იმისა, რომ სტუ-

დენტების შესაძლებლობების შესაფასებლად საჭიროა მათი გამოცდა ცო-

დნის შეფასების სტანდარტული მეთოდით - ტესტებით. ამ შეხედულე-

ბას იმდენად ღრმად აქვს გადგმული ფესვები ჩვენს აზროვნებაში, რომ 

აზრიც არ აქვსიმაზე ფიქრს, რომ სინამდვილეში, ეს ჩვენს დღევანდელ 

ცხოვრებაში სრული უაზრობაა. ამ სტერეოტიპული შეხედულებების მა-

გალითია ამასთანავე რწმენა იმისა, რომ თითოეული სტუდენტის გამო-

კითხვა უნდა მოხდეს იზოლირებულად სხვებისგან, რადგან სხვაგვარად 

რთულად წარმოსადგენია იმის გაგება, თუ რა იცის მან. 
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ამგვარი აზროვნების შედეგია გლობალური რბოლა სტანდარტი-

ზებული ტესტების ქულების დასადგენად, რის შედეგადაც მკვლევართა 

მიერ მოხდა მთელი ცხოვრებისეული ფასეულობების ქულებთან და-

კავშირება, იქნება ეს მე -5 კლასის მოსწავლეები თუ კოლეჯის სტუდენ-

ტები. ამ ცხოვრებისეულმა ღირებულებამ შეძლო განედევნა ადამიანის 

სწავლისადმი ბუნებრივი მოთხოვნილება და შეიმუშავა ქცევისთვის ბრ-

ძოლის სოციალური ნორმა, ვიდრე თვით ცოდნის შეძენა, ან გაღრმავება.  

მიუხედავად ზემოთხსენებულისა, შეფასების ტრადიციული მეთო-

დების შეცვლის აუცილებლობაზე დღეს ხმამაღლა დაიწყეს საუბარი. ბევრი 

პედაგოგი აცნობიერებს და ესმის, რომ 200 წლის შეფასების მეთოდებს აღარ 

შეუძლია XXI საუკუნეში დააკმაყოფილოს ტექნოლოგიური კულტურის რე-

ალობა, და თანამედროვე, დინამიური რეალობის გასაუმჯობესებლად დღეს 

უკვე არსებობს საჭირო უნარ-ჩვევების სრული დიაპაზონი. 
 

თეორიული საფუძველი 

„რბილი უნარები“ ფართო ტერმინია. ემოციური ინტელექტის (EI) 

კონცეფცია, შედარებით ბოლოდროინდელი ფსიქოლოგიური კონცეფ-

ცია, რომელიც გაჩნდა ბოლო 2-3 ათწლეულში და მნიშვნელოვან ადგი-

ლს იკავებს ადამიანის ქცევის, მოღვაწეობისა და კეთილდღეობის გააზ-

რებაში. იგი ეხება ემოციისა და აზრის ეფექტურ ინტეგრაციას (Mayer, 

Ciarrochi, & Freedas, 2001; Mayer, Salovey, & Caruso, 2004).  ეს პირველ რიგ-

ში, ეხება ემოციების მართვის ეფექტურ უნარს, გარდა ამისა, ხაზს უსვამს 

ემოციების გზით აზროვნების გაუმჯობესებას (Mayer & Salovey, 1997). 

კონცეფციით დაინტერესება განპირობებულია მისი გააზრებით, რომ 

ემოციები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ აზროვნებაში, გადაწყვეტი-

ლების მიღებაში და სოციალურ ურთიერთქმედებებში, ასევე იმის გაც-

ნობიერებაში, რომ ინტელექტისა და შემეცნებითი ზომების ტრადიციულ 

კონცეფციას არ აქვს იმის უნარი, რომ გაითვალისწინოს ადამიანების 

ცხოვრებაში წარმატების ცვალებადობა. . 

         ემოციური ინტელექტის საკუთარ მოდელში, სალლოიმ და მაიერმა 

(1997) მოიცვეს ოთხი მთავარი კომპონენტი, რომელიც შედგება ემოციე-

ბის აღქმის და გამოხატვის უნარისგან, რაც გულისხმობს ემოციების გა-
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მოყენებას აზროვნების გასაადვილებლად, აგრეთვე საკუთარი და სხვათა 

ემოციების გასაგებად და მართვისთვის. სხვებმა გააფართოეს ეს განმარ-

ტება საიმისოდ, რომ მოეცვათ უნარები და კომპეტენციები, რაც ემყარება 

ემოციურ ინტელექტს და გამოხატავს ქცევას. ასეთი მოდელები სულ 

უფრო მეტად ეხებოდნენ სოციალურ-ემოციურ ინტელექტს (SEI) და სო-

ციალურ-ემოციურ კომპეტენციას (SEC), აღიარებდნენ რა ემოციებისა და 

ემოციური უნარების სოციალურ კონტექსტს ამით ეხმიანებოდნენ იმ 

უნარებსა და კომპეტენციებს, რომლებიც ემყარება ემოციურად ინტელექ-

ტუალურ ქცევას. 

      გოლემანმა (1998) თქვა, რომ SEC– ის შემადგენლობაში შედის უნარი 

ესმოდეს და არეგულირებდეს როგორც საკუთარ, ისე სხვათა ემოციებს. 

ის აღნიშნავს, რომ ოთხივე შემთხვევა მოიცავს ოც კომპეტენციას. თავის 

პირველ წიგნში, გოლემანი ინტერესს ამჟღავნებს კონცეფციისადმი იმით, 

რომ ემოციურ ინტელექტს განიხილავს ახალი პერსპექტივით იმ უნარ-

ჩვევების ირგვლივ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუწყონ სკოლასა და 

ცხოვრებაში წარმატების მიღწევას და აღნიშნავს, რომ განათლების სის-

ტემები წარმოადგენს „ადგილს, რასაც შეიძლება საზოგადოებამ მიმარ-

თოს ბავშვთა ემოციური ნაკლოვანებების გამოსწორებისა და სოციალუ-

რი კომპეტენციების გაუმჯობესებისმიზნით“ (Goleman, 1995: გვ. 321). 

    ბარ-ონი (2006) სოციალურ-ემოციური ინტელექტის აღიარებისას 

ახსენებს ემოციების სოციალურ კონტექსტს და განსაზღვრავს ემოციურ 

ინტელექტს, როგორც „ურთიერთდაკავშირებულ ემოციურ და სოცია-

ლურ კომპეტენციებს, უნარებსა და ფასილიტატორებს, რომლებიც განსა-

ზღვრავენ რამდენად ეფექტურად გვესმის როგორც საკუთარი თავის, ისე 

სხვების, ასევე შეგვიძლია მათთან ურთიერთობა და ყოველდღიურ საჭი-

როებებთან გამკლავება“ (გვ. 3). მან თავის მოდელში ხუთი ძირითადი 

სფერო მოიცვა: ინტრა-პერსონალური, ინტერ-პიროვნული, ადაპტირება, 

სტრესთან გამკლავება და ზოგადი განწყობა; თითოეული მოიცავს რამ-

დენიმე მჭიდროდ დაკავშირებულ კომპეტენციას. ჯამში თხუთმეტი 

კომპეტენცია და უნარია, რომლებიც, ბარ-ონის თანახმად, ვლინდება 

ქცევით და მჭიდრო კავშირშია ცხოვრების შედეგებთან. 

       მართლაც, ემოციური ინტელექტი შეიქმნა როგორც ინდივიდუა-
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ლური განსხვავების ცვლადი, რომელიც კონკრეტულ როლს ასრულებს 

ადამიანის მოღვაწეობის წარმატების განსაზღვრაში (Van Rooy &Viswesva-

ran, 2007). კვლევებმა დაადგინა კავშირები ემოციურ ინტელექტსა და ფი-

ზიკურ და ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობას, კეთილდღეობას, სტრესის 

დაძლევის უნარს და ურთიერთობების ხარისხს შორის. სამუშაოსა და 

კარიერის თვალსაზრისით, სოციალურ-ემოციურ ინქტელექტს უკავშირ-

დება მუშაობის ეფექტურობა, სამსახურში წარმატებები, შეკავება და 

ემოციური „გადაწვის“ დაბალი მაჩვენებელი, სამუშაო ადგილებზე ინტე-

რპერსონალური ურთიერთობა, გუნდური საქმიანობა და ხელმძღვა-

ნელობა მრავალ პროფესიასა და ორგანიზაციათა სხვადასხვა დონეს შო-

რის  (Abraham, 2005; Brackett, Rivers & Salovey, 2011; Carmeli, 2003). 

        აღმოჩნდა, რომ SEI უნარ-ჩვევები მკაცრად არის დაკავშირებული 

სტუდენტებთან (Cohen & Sandy, 2007), მათ შორის უმაღლესი განათლე-

ბის სტუდენტებთან (Bradshaw, 2008; Low & Nelson, 2004; Nazir & Masrur, 

2010; Vela, 2003):  მათი სწავლისა და აკადემიური მიღწევები გაუმჯო-

ბესდა (Brackett et al., 2009); საქმე გვაქვს ემოციური მდგრადობის უფრო 

მაღალ მაჩვენებლებთან და უარყოფითი ემოციების მარტივ გადატანას-

თან. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ პროსოციალური ქცევა ამ დროს 

იზრდება დამამცირებელ, ძალადობრივ და ნარკოტიკული ქცევაში ჩარ-

თულობის შემცირების ხარჯზე (Brackett & Salovey, 2006); იზრდება 

აგრეთვე სოციალური ინტერაქციების ხარისხი (Brackett, Mayer & Warner, 

2004); და პიროვნული კეთილდღეობაც უმჯობესდება. 

      თუ გადავხედავთ SEI– ს გავლენას, როგორც საგანმანათლებლო, ასევე 

პროფესიულ სფეროებში, აშკარაა, რომ კონცეფცია მტკიცედ არის დაკავ-

შირებული უმაღლესი განათლების სტუდენტთა აწმყოთან და მომავალ-

თან, და ამრიგად მნიშვნელოვანია სტუდენტებში ამ უნარების აღმოცენე-

ბა. (Dolev & Itzkovich, 2017). აღინიშნა, რომ სოციალურ – ემოციური უნა-

რები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია XXI  საუკუნის სწრაფად ცვალებად 

და მეტად რთულ გამოწვევებში, რომლის დროსაც ცოდნა გახდა საქონ-

ლის ერთერთი ტიპი ბაზარზე და იგი მუდმივად ცვალებადია. 

      გამოწვევები მოიცავს ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას, სხვადა-

სხვა თაობის ადამიანების თანამშრომლობას სხვადასხვა მოლოდინებისა 
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და ნორმების ფარგლებში, უფრო მკაცრ რეგულაციებს, პროფესიულ 

მოთხოვნებში ცვლილებებს, შეზღუდულ რესურსებს და კონკურენციისა 

და მომხმარებლების მოთხოვნებისა და მოლოდინების ზრდას (Tadmor, 

Dolev, Attias, Reuven-Lelong, & Rofe, 2006). უმაღლესი განათლების სისტე-

მები ანალოგიურად მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას, როგორიცაა 

სასწავლო პროგრამის დიზაინი, სწავლების მეთოდების გადახედვა, ახა-

ლი ტექნოლოგიის მოთხოვნა და მულტიკულტურული და საერთაშორი-

სო პროგრამების და სტუდენტების ინტეგრაცია. 

       უმაღლესი განათლების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და გამოწვევაა 

სტუდენტების მომზადება დღევანდელი ცხოვრებისთვის და მათი ცოდ-

ნით აღჭურვა, რაც ყველაზე მეტად საჭირო იქნება ცვალებად სამყაროში. 

ასეთი უნარების ქონის საჭიროებას უფრო და უფრო მეტი ორგანიზაციის 

მოთხოვნებში ვხვდებით ახალწვეულთა მიმართ, ან მინიმუმ მოლოდი-

ნებში მაინც, რომლებიც განსაზღვრავენ სამუშაო ხელის როგორც სტაბი-

ლურ სამსახურებში დასაქმებას, ასევე მათ კარიერულ წინსვლას.  

         XXI საუკუნის უნარები, გარკვეულწილად, სოციალური ემოციური 

უნარებია, როგორიცაა ემოციების რეგულირების უნარი, ცვლილებებთან 

ადაპტირება, სხვებთან წარმატებული თანამშრომლობა, უნარი მოძებნოს 

კრეატიული გამოსავალი და ა.შ. ეს ის უნარებია, რომელთა ხელოვნური 

ინტელექტით ჩანაცვლების  ყველაზე ნაკლები შანსი არსებობს.  

      მიუხედავად იმისა, რომ ვიაზრებთ სოციალურ-ემოციური უნარების 

მნიშვნელობას, ამავე დროს, სხვადასხვა პროფესიულ გარემოში, მათ მი-

მართ  ინტერესი გაიზარდა უმაღლესი განათლება კვლავაც ორიენტირე-

ბულია აკადემიურ სწავლებაზე და, შესაბამისად, მის გაზომვაზე. გამომ-

დინარე აქედან,  სოციალურ-ემოციური პროგრამები არ არის გავრცელე-

ბული უმაღლეს განათლებაში. თუ ჩვენ დავუშვებთ, რომ რბილი ცოდნაა 

ის ძირითადი საშუალება, რომლითაც უნდა მოვამზადოთ ჩვენი მოსწავ-

ლეები XXI  საუკუნის გამოწვევებისთვის, ეს უნარები უნდა იყოს ჩაშენე-

ბული უმაღლესი განათლების აკადემიურ სასწავლო პროგრამებში. რბი-

ლი უნარების განვითარება შეიძლება განხორციელდეს ერთობლივად და 

თანამედროვე მოთხოვნების დაცვით ნებისმიერი საგნის აკადემიური 

კვლევებით და აგრეთვე მოხდეს მათი შეფასებაც.   
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რბილი უნარების შეფასება 

      ჯერ კიდევ 1896 წელს, დიუიმ ხაზი გაუსვა კლასის სოციალურ და 

ემოციურ ბუნებას, კავშირებს სოციალურ პროცესებსა და სწავლებას შო-

რის, ასევე, სოციალური და ემოციური განზომილებების ინტეგრირების 

აუცილებლობას სწავლებასა და სწავლაში. (2007: გვ. 20), მაგალითად, ის 

გვაფრთხილებს, რომ აკადემიურ შედეგზე ფოკუსირება „ვერ ზომავს 

(სხვა) მნიშვნელოვან მახასიათებლებს, მაგალითად, სოციალურ, ემო-

ციურ და ქცევით ასპექტებს, რომლებიც ცნობილია, თუ რა გავლენას ახ-

დენენ სწავლაზე.  თუმცა ლო და ნელსონი (2005: გვ .4) აღნიშნავენ, რომ 

მსგავსი ვიწრო მსოფლმხედველობის მქონე განმანათლებლების არსებო-

ბამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნან „ჭეშმარიტი განათლების კონცეფციის“  

შენარჩუნებას. 

         უფრო და უფრო ნათელი ხდება, თუ რისი შექმნაა ახლა საჭირო. 

პირველყოვლისა, სანდო შეფასების ინსტრუმენტები, რომელსაც შეეძლე-

ბათ პროცესების შეფასება, ვიდრე შედეგების. რბილი უნარები  (SEI, SEC 

და სხვა მნიშვნელოვანი ცნებები, როგორიცაა გამძლეობა, ზრდისადმი 

რწმენა, გამბედაობა და თანაგრძნობა), ცხადია უნდა გამოვიმუშავოთ და 

უნდა შეფასდეს.  

       იმის გათვალისწინებით, რომ უმაღლეს განათლებაში მოღვაწე სპეცი-

ალისტები ხშირად არ იცნობენ ხსენებულ კონცეფციებს და არ არიან 

აღჭურვილი მათი განვითარებისათვის საჭირო უნარებით, ჩვენ ვთა-

ვაზობთ შეფასების ინსტრუმენტის ფორმულირებას, რომელსაც სტუდე-

ნტები განვითარების და რეფლექსიის პროცესის საშუალებით გადიან იმ 

მნიშვნელოვან უნარ-ჩვევებზე, რომლებიც ნაკლებად არის გამოყენე-

ბული უმაღლეს სკოლაში. 

            განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი ეწინააღმდეგება SEI– 

ს არსებულ ცოდნისსაზომს,რომლებიცზომავენ SEC– ის მიმდინარე მოსწ-

რებას. ახალი ინსტრუმენტი მიზნად ისახავს ინდივიდუალური მუშაო-

ბის მაქსიმალური დონის შეფასებას EI– სთან დაკავშირებულ ამოცანებზე 

დაყრდნობით  (Wilhelm, 2005). 

            რადგან რბილი უნარები, როგორც წესი, არ ისწავლება უმაღლეს 

განათლებაში, მაგალითად, როგორც საგნის ნაწილი, ჩვენ შევიმუშავეთ 
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რბილი უნარების განვითარების ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება გახ-

დეს ნებისმიერი სასწავლო საგნის ნაწილი. ეს არის თვით-რეგულირე-

ბული და თვით-მართული პროცესი, რომელსაც  სტუდენტი უძღვება ე.წ. 

„მოგზაურობაში“, სადაც არა მხოლოდ სტუდენტი აკეთებს თვითრეფლე-

ქსიას, არამედ ის ფასდება მასწავლებლის მიერ, როგორც შუალედური 

სემესტრული შეფასებისას, ისე სემესტრის ბოლოს.  

 

სასწავლო გარემო  

        რბილი უნარების შეფასების ინსტრუმენტი შეიძლება  გამოყენებუ-

ლი იყოს უმაღლეს განათლებაში ნებისმიერი კონსტრუქტივისტული 

სასწავლო გარემოსა და სასწავლო კურსის საგნებში. განსაკუთრებით მი-

ზანშეწონილია ხელი შეუწყოს სწავლის სწავლებას და მოსწავლეზე ორი-

ენტირებული მიდგომებს სასწავლო კურსების ფარგლებში. ეს თავის 

მხრივ, ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას ისეთ სასწავლო აქტი-

ვობებში, როგორიცაა პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება. 

          პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) არის სწავლა-სწავლე-

ბის მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია პრობლემების გამოყენების იდე-

აზე, როგორც ახალი ცოდნის შეძენისა და ინტეგრაციის საწყისი წერტი-

ლი. PBL– ის მიზანია მოსწავლეთა განთავსება სწავლების – სწავლის – 

შეფასების აქტივობის ცენტრში და სწავლისთვის სრული პასუხისმგებ-

ლობის მათზე დაკისრება. სტუდენტი ხდება დამოუკიდებელი შემსწავ-

ლელი, რომელიც მოახდენს გამოცდილებისა და მულტიდისციპლინა-

რული ცოდნის ინტეგრაციას. შემსწავლელი აქტიური პარტნიორია სას-

წავლო პროცესში, რომელიც იღებს ინიციატივას და წვლილი შეაქვს მისი 

შინაარსის განსაზღვრაში (Ertmer & Glazewski, 2015). 

     ამჟამინდელ ინსტრუმენტთან მიმართებაში, პრობლემაზე დაფუძნე-

ბული სწავლებისას, მასწავლებელს შეუძლია აირჩიოს უნარები, რომლე-

ბიც ყველაზე მნიშვნელოვანია პრობლემის გადაჭრის პროცესში. 

მაგალითად, გუნდური მუშაობა, დამოუკიდებელი სწავლა, აზროვნების 

ზრდა  და ა.შ.  პრობლემის გაცნობისას მასწავლებელმა შეიძლება იმსჯე-

ლოს იმ უნარ-ჩვევებზე, რაც ყველაზე მეტად აუცილებელია წარმატების 

მისაღწევად, მასწავლებელი შენიშნავს, რომ პროცესის მნიშვნელოვანი 
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ნაწილი ამ უნარების განვითარებას წარმოადგენს და ყურადღებას გაამახ-

ვილებს  ერთ კონკრეტულ უნარზე (ან გამოყოფს ორს და სთხოვს მოსწავ-

ლეებს აირჩიონ რომელიმე მათგანი). 

    მასწავლებელმა შეიძლება განმარტოს, რომ ეს ხდება დამოუკიდებელი 

სწავლისთვის (რუკაზე, ბარათზე და სამუშაო პროცესში გაცნობა). მთე-

ლი კურსის განმავლობაში მასწავლებელი  აკავშირებს  პრობლემას უნარ-

თან. მასწავლებელი შეამოწმებს შუალედური დავალების შესრულებას 

და ასევე გააკეთებს კომენტარს იმ საკითხებზე, რომლებსაც ის გადააწყდა 

პრობლემის ირგვლივ მოსწავლეებთან მუშაობის დროს. მისი ვალია 

გაზარდოს ცნობიერება და განავითაროს ის. 

 

სამიზნე აუდიტორია: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის სტუდენტები.    

 

რბილი უნარების შეფასების ინსტრუმენტი: 

ზოგადი აღწერილობა 

       რბილი უნარების შეფასების ინსტრუმენტი აერთიანებს მათ განვითა-

რებას და შემდგომ შეფასებას. სპეციფიკური კურსის სწავლების ფარგლე-

ბში შემუშავებულია საგზაო რუკა  და მის პარალელურად ხდება სოციო-

ემოციური SEI უნარების განვითარება. ეს არის განმავითარებელი შეფა-

სების ინსტრუმენტი, რომელიც ორიენტირებულია პროცესში მისაღწევ 

შედეგზე და არა საბოლოო შედეგზე.  თითოეულ სტუდენტს აქვს პერსო-

ნალური უნარი არჩეული პირად საწყის წერტილთან ერთად, გააჩნიათ 

უნიკალური პროფილი და საჭიროებები საკუთარი ტემპისა და პრეფერე-

ნციების გათვალისწინებით. ეს არის დამოუკიდებელი მეცადინეობის გა-

ნვითარების პროცესი. 

           მასწავლებლის მიერ შეთავაზებულ მრავალრიცხოვან უნარ-ჩვე-

ვებს შორის მოსწავლეები ირჩევენ იმ უნარ-ჩვევებს, რომლის განვითარე-

ბასაც ისურვებენ. ისინი შეიმუშავებენ არჩეულ უნარს და აკონტროლებენ 

მათ განვითარებას გზამკვლევის გამოყენებით, რომელშიც შედის შემო-

თავაზებული განვითარების ინსტრუმენტები (დასრულება ყოველ 1-2 

კვირაში)  და რომლებიც მოიცავენ განვითარების კონკრეტულ ნაბიჯებს. 
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დავალებები (პრაქტიკის ხელსაწყოები) დოკუმენტირებულია მოსწავლე-

ების მიერ, ხოლო მასწავლებლის მიერ მოწმდება კურსის განმავლობაში 

ორჯერ - მიზნების დასახვის შემდეგ და დასასრულს. საბოლოო პროდუ-

ქტი უნდა შეიცავდეს განვითარების დამადასტურებელ დავალებებს, 

რომლებიც ასახულია პერსონალურ „მოგზაურობაზე“. არსებობს იმის 

შესაძლებლობაც, რომ მცირე ჯგუფებში თანატოლებთან ერთად მოხდეს 

უკუკავშირის გაზიარება და მიღება.  

        ინსტრუმენტის ინტეგრირება შესაძლებელია ნებისმიერ კურსში და, 

ამასთან, არ მოითხოვს მასწავლებლის ღრმა ცოდნასა და გაგებას, არც 

განსაკუთრებული დრო სჭირდება, რადგან იგი გულისხმობს დამოუკი-

დებელ მუშაობას და მოქნილ სამეცადინო დროს. მასწავლებლებს არ 

მოეთხოვებათ ზედმეტი ძალისმხმევა და მსხვერპლი, მხოლოდ დასჭირ-

დებათ  შედარებით მეტი ზრუნვა მოსწავლეების განვითარებაზე.  

          კურსის დასრულების შეფასება დაფუძნებულია სტუდენტის რეფ-

ლექსიური პროცესის არსებობის, ჩართულობის, გაგებისა და ძალისხმე-

ვის დემონსტრირებაზე. 

 

ინსტრუმენტების  დეტალური  აღწერა:  

1. უნარების შეფასების ინსტრუმენტი მოიცავს განვითარების ინს-

ტრუმენტს (სტუდენტებისთვის) და შეფასების საშუალებას (პე-

დაგოგებისათვის); 

2.  SEI- ის განვითარების ინსტრუმენტი სტუდენტებისათვის მოი-

ცავს რუკას, რომელიც გულისხმობს რბილი (soft) უნარების გან-

ვითარების რუკას მომდევნო ერთი სემესტრის მანძილზე. ეს 

არის ზოგადი ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ 

იქნეს ნებისმიერი შერჩეული უნარით, რომელიც შეირჩა განსა-

ვითარებლად და ამასთან ნებისმიერ წაკითხულ კურსში; 

3. რუკა მოიცავს 13 ნაბიჯს - ტიპიური სემესტრის გაკვეთილების 

რაოდენობა, რომლების სტუდენტებს  საშუალებას აძლევენ  თა-

ვიანთი ყოველკვირეული განვითარება აღრიცხონ. თუმცა, ზო-

გიერთი საქმიანობა ორ კვირაში უნდა დასრულდეს და, უფრო 

მეტიც, განვითარების ტემპი მოქნილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ 



18 
 

მოსწავლეებს შეუძლიათ თავიანთი ამოცანების შესრულება 

სასწავლო კურსის შუაში, თუ დასასრულს მათთვის მოსახერხე-

ბელი ვადით და სიჩქარით, რადგან ისინი აკმაყოფილებენ და 

ხელმძღვანელობენ არსებული გზამკვლევებით. 

4. უნარების ერთობლიობა, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნე-

ლოვანია წარმატებისთვის, სირთულეების დაძლევისთვის და 

კეთილდღეობისთვის, შემდეგია: საკუთარი თავის შეცნობა, 

იმპულსის კონტროლი, მტკიცება, სტრესთან გამკლავება, თანა-

გრძნობა, ინტერპერსონალური ურთიერთობები და თანამშრო-

მლობა, გონიერება და მიზანდასახულობა, ზრდისადმი რწმენა, 

პოზიტიურობა და ოპტიმიზმი. 
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5. თითოეული უნარისთვის  განვითარების ინსტრუმენტის სტრუ-

ქტურა შემდეგია : 

ა.უნარი, გააზრება, მისი გამოვნილება, მისი მნიშვნელობისა და 

წვლილის (სტატიების, TED- ის განხილვისა და მართვადი კით-

ხვების მეშვეობით) ცოდნა / გაგება; 

ბ. პიროვნების საწყისი მდგომარეობის განსაზღვრა და განვითა-

რების მიზნების დასახვა; 

გ. რეფლექსიური და პრაქტიკული სწავლება ყოველდღიური 

ცხოვრებისეული უნარის განვითარებისთვის; 

6. თითოეული დავალება აღირიცხება და ხდება შეფასების ნა-

წილი. 

7. მასწავლებელთა შეფასების ინსტრუმენტი მოიცავს ორ ინსტრუ-

მენტს: შუალედური და ფინალური შეფასების ინსტრუმენტები, 

რომლებიც შესაბამისობაშია სტუდენტების მიერ ჩაბარების ეტა-

პებთან. ეს ხელს უწყობს განმავითარებელი უკუკავშირის მი-
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ცემას და განვითარებაში ხელის შეწყობას. დამატებითი მხარდა-

ჭერა შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნას პედაგოგების მიერ სუ-

რვილის არსებობის შემთხვევაში. 

 

შეფასების პროცესის ნაბჯები 
 

ნაბიჯი 1: მასწავლებელი ირჩევს და წარუდგენს სტუდენტებს 2-3 SEI 

უნარ-ჩვევას, რომლებიც სასწავლო კურსთან მოდიან თანხვედრაში, ხო-

ლო მათ ერთმანეთთან ინტეგრაციაში წვლილი შეაქვს მასწავლებელს. 

ნაბიჯი 2: კურსის დასაწყისში მასწავლებელი წარადგენს 21-ე საუკუნეში 

წარმატებისა და კეთილდღეობისთვის რბილი უნარების კონცეფციის 

არსს (ამაში შედის განმარტება და მოკლე პრეზენტაცია). მასწავლებელი 

განმარტავს SE უნარ-ჩვევების გამომუშავების მნიშვნელობას და მათ გა-

ნუყოფელ როლს სასწავლო და აკადემიურ მიღწევებში. 

ნაბიჯი 3: მასწავლებელი წარმოგიდგენთ შერჩეულ უნარებს, რომლებიც 

კურსის შემადგენელ ნაწილად შეიძლება ჩაითვალოს, განმარტავს მათ და 

ხაზს უსვამს მათთან კურსის შესაბამისობას და თანხვედრას.  

ნაბიჯი 4: თითოეული სტუდენტი ირჩევს მასწავლებლის მიერ წარმოდ-

გენილ ერთ–ერთ უნარს, რომელიც სასწავლო კურსის განმავლობაში 

მისი განვითარების მიზანი ხდება. შერჩევა უნდა განხორციელდეს ინსტ-

რუმენტში ჩართული თვითრეფლექსიური და სახელმძღვანელო კითხვე-

ბის საფუძველზე. არჩევანი უნდა აიხსნას, როგორც მოგზაურობის 

პროცესის გამოძახილი.  

ნაბიჯი 5: შემდეგ სტუდენტს ეძლევა პერსონალური საგზაო რუკა, რომე-

ლზეც მითითებულია ინსტრუმენტების ბარათები. ბარათებში შედის 

უნარ-ჩვევების განვითარების დავალებები მათ შორის შემეცნებითი 

(ცოდნისგაგება და გაცნობიერება, მისი გამოვლინება და ღირებულება), 

ემოციური და ქცევითი. 

ნაბიჯი 6: მოსწავლეები ასაბუთებენ თავიანთ განვითარებას, იყენებენ 

აქტივობებს, კითხვის მასალებს, რეფლექსიურ კითხვებს და სავარჯიშოს 

მითითებებს. ისინი მოკლედ აღნიშნავვენ მათ რუკაში არსებულ ნიშნებს, 
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ხოლო დეტალურად წერენ  რეფლექტორულ ჟურნალში. 

ნაბიჯი 7: მიზნების განსაზღვრის შემდგომ ეტაპზე (კურსში 5-6 კვირა), 

სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ ის რაც გააკეთეს ამ ეტაპზე და მიი-

ღონ უკუკავშირი. მასწავლებელს ეძლევა საშუალება განმავითარებელი 

შეფასებით მოახდინოს სტუდენტის ფინალური შეფასება. სტუდენტი 

აერთიანებს უკუკავშირს დავალებებად და ეს ხდება საბოლოო დავა-

ლების ნაწილი, რაც გულისხმობს შეფასების განმავითარებელ ხასიათის, 

როგორც უწყვეტი მოგზაურობის წარმოჩენას. საბოლოო შეფასება მოი-

ცავს მთელი სემესტრის ყველა დავალებას და სავარჯიშოს, მათ შორის 

შუალედურსაც. 

ნაბიჯი 8: კურსის დასრულებისას, სტუდენტებს წარუდგენენ მიმოხი-

ლვას მათ მიერ განვლილი მთელი პროცესის შესახებ, მათ შორის რუკა-

ზე, სავარჯიშოზე, მათი მოგზაურობის ზოგად ასახვაზე, უნარ-ჩვევების 

განვითარებაზე, თავიანთ ჩანაფიქრებზე და შემდგომი განვითარების 

სფეროებზე. (ასახავს იმ ფაქტს, რომ SEI– ის განვითარება მიმდინარე 

პროცესია). 

ნაბიჯი 9: მასწავლებელი, შესაბამისად, აფასებს მოსწავლეთა მიერ შეს-

რულებულ სამუშაოს და უზრუნველყოფს ორჯერ გამოხმაურებას პრო-

ცესის მსვლელობისას: მიზნის დასახვის ეტაპზე და კურსის დასრუ-

ლების შემდეგ. საბოლოო პროდუქტის შეფასება დაფუძნებულია იმ დო-

ნეზე, თუ სტუდენტი აჩვენებს კონცეფციების გაგებას, პროცესისადმი 

ერთგულებას, ადგენს გზებს და განსაზღვრავს განვითარებას საწყისი 

ეტაპიდან და არა იმ დონით, რასაც მიაღწია ბოლოს.  

 

თანატოლთა უკუკავშირი (სურვილისამებრ) 

         სემესტრის განმავლობაში ორჯერ, მოსწავლეები იკრიბებიან მცირე 

ჯგუფებში, ახდენენ აზრთა გაზიარებას და მსჯელობენ მათი მოგზა-

ურობის შესახებ, უწევენ დახმარებას ერთმანეთს. ჯგუფები შეიძლება ჩა-

მოყალიბდეს შერჩეული უნარების მიხედვით. მოსწავლეები პასუხობენ 

შეკითხვებს, რომლებიც მათ სასწავლო კურსის დასაწყისში მიეცათ, რო-

მელიც მათ გადაეცათ როგორც ინსტრუმენტის ნაწილი. თვით-რეფლექ-

სია დოკუმენტირებულია შესაბამისი სტუდენტის მიერ და შედის რეფ-
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ლექსიურ ჟურნალში, სადაც სტუდენტი აღწერს მის გრძნობებს, ფიქრებს 

და თუ რა მიიღო უკუკავშირიდან.   

 

მასწავლებლის მომზადება SEI განმავითარებელი შეფასების 

გამოყენებისთვის 

         ინსტრუმენტის დანერგვამდე მასწავლებლები გადიან სემინარს, 

რომელშიც მათ წარედგინებათ რბილი უნარების ფორმულირების შეფა-

სების საფუძვლები, სადაც განხილულია უმაღლესი განათლებისა და გა-

ნსაკუთრებით XXI საუკუნეში სოციო-ემოციური უნარების განვითა-

რების მნიშვნელობა. მათ ასევე აცნობენ კონკრეტულ უნარ-ჩვევებს და 

ესაუბრებიან თითოეული მათგანის მნიშვნელოვნებაზე სხვადასხვა საგ-

ნის სწავლების ფარგლებში. ესაა დოკუმენტი, რომელიც შეაჯამებს ცოდ-

ნას და რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სტუდენტებთან ნებისმი-

ერი კურსის დასაწყისში. მასწავლებლები ასევე გაეცნობიან განმავითარე-

ბელი შეფასების ინსტრუმენტს. 
 

სტუდენტის განვითარების ინსტრუმენტი 

იხილეთ თანდართული დოკუმენტი (მაგ. თვითშემეცნება). 
 

მასწავლებლის შეფასების ინსტრუმენტი 

იხილეთ მასწავლებელთა შუალედური და საბოლოო შეფასების ინსტ-

რუმენტისთანდართული დოკუმენტი.  
 

მოსწავლეთა პროცესისა და ინსტრუმენტის აღქმის შეფასება 

(Farrah-ზე დაყრდნობითხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შეფასება, 

2012). სტუდენტს კითხვარის შესავსებად უწევს 5 ქულიან შკალაზე სასუ-

რველი ციფრის მონიშვნა, რომელიც აღნიშნავს შემდეგ კრიტერიუმებს:  

„სრულებით ვეთანხმები“ „არ ვეთანხმები“, „ვარ ნეიტრალუ-

რი“,„ვეთანხმები“ თუ „სრულებითარ ვეთანხმები“.  
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რბილი უნარების შეფასების ინსტრუმენტები: 

 

1. რბილი უნარების ინსტრუმენტი დამეხმარა მესაუბრაჩემს გამო-

ცდილებებზე; 

2.  რბილი უნარების ინსტრუმენტი დამეხმარა ჩემი გრძნობების, 

იდეების და მოსაზრებების გამოხატვაში; 

3. რბილი უნარების ინსტრუმენტი დამეხმარა რეაგირება მომეხ-

დინა ჩემს ფიქრებზე და გრძნობებზე; 

4. რბილი უნარების ინსტრუმენტი სტიმულირებას უკეთებს ჩემს 

კრიტიკულ აზროვნებას; 

5. რბილი უნარების ხელსაწყო იყო ჩემი სწავლის საძიებლად აზ-

როვნების საშუალება; 

6. რბილი უნარების ინსტრუმენტი წარმოადგენდა დამოუკიდე-

ბელი მუშაობით ცოდნის მოპოვების შესაძლებლობას; 

7. რბილი უნარების ინსტრუმენტი დამეხმარა იმის გარკვევაში, 

თუ რას ვსწავლობდი; 

8.  რბილი უნარების ინსტრუმენტმა საშუალებას მომცა აღმეწერა 

ის, რაც მესმოდა; 

9. რბილი ცოდნის ინსტრუმენტმა საშუალება მომცა განმევითარე-

ბინა და გამეუმჯობესებინა ჩემი წერითი უნარები; 

10. რბილი უნარების ინსტრუმენტმაგამიუმჯობესა ჩემი კომუნიკა-

ციის უნარი; 

11. რბილი უნარების ინსტრუმენტმა გაზარდა ჩემი შემოქმედები-

თობა; 

12. რბილი უნარების ინსტრუმენტმა მომცა მოტივაცია მეწერა მეტი; 

13. მე არ მესმოდა თუ რა უნდა გამეკეთებინა ან დამეწერა ჩემს ჟურ-

ნალში; 

14.  მე არ მქონდა საკმარისი დრო ჩემი უნარების განსახორციელებ-

ლად; 

15. რბილი უნარების ინსტრუმენტი მხოლოდ დროის კარგვაა; 

16. ჩემს ჟურნალში წერა მარტივია; 
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17. რბილი უნარების ინსტრუმენტი უნდა წახალისდეს ან / და გაგ-

რძელდეს მასზე მუშაობა; 

18. მსურს კლასს გავუზიარო ის, რაც დავწერე ჩემს განვითარების 

ჟურნალში; 

19. მთლიანობაში, ეს ღირებული გამოცდილება იყო. 

 

 

 

სახელმძღვანელოს ბიბლიოგრაფია: 

 

Abraham, R. (2005). Emotional intelligence in the workplace: A review and 

synthesis. In R. 

Schulze & R.D. Roberts (Eds.), Emotional Intelligence: An International Han-

dbook (pp. 255-270). Gottingen: Hogrefe & Huber Bar-On, R. (2006). The Bar-

On model of Emotional-Social Intelligence (ESI). Psicothema, 18(supl.), 13-25. 

Brackett, M.A. & Salovey, P. (2006). Measuring emotional intelligence with the 

Mayer-SaloveyCaruso emotional intelligence test (MSCEIT). Psicothema, 

18(sup.), 34-41. Accessed 17/5/12 http://www.unioviedo.es/reunido/index.p-

hp/PST/article/viewFile/8417/8281 Brackett, M.A., Mayer, J.D. & Warner, R.M. 

(2004). Emotional intelligence and its relation to everyday behaviour. 

Personality and Individual Difference, 36, 1387-1402 . 

Brackett, M.A., Patti, J., Stern, R., Rivers, S.E., Elbertson, N.A., Chisholm, C. & 

Salovey, P. (2009). 

A sustainable, skill-based approach to building emotionally literate schools. In 

M. Hughes, H.L. Thompson & J.B. Terrell (Eds.), Handbook for Developing 

Emotional and Social Intelligence: Best Practices, Case Studies, and Strategies 

(pp. 329-358). San Francisco, CA: Pfeiffer. 

Brackett, M.A., Rivers, S.E., & Salovey, P. (2011). Emotional intelligence: Imp-

lications for personal, social, academic, and workplace success. Social and 

Personality Psychology Compass, 5(1), 88–103. 

Bradshaw, E.B. (2008). Exploring the relationship between emotional intellige-
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nce and academic achievement in African-American female college students. 

Doctoral dissertation. College of Notre Dame of Maryland. 

Carmeli, A. (2003). The relationship between emotional intelligence and work 

attitudes, behaviour and outcomes: An examination among senior managers. 

Journal of Managerial Psychology, 18(8), 788-813. 

Cohen, J. & Sandy S. (2007). The social, emotional and academic education of 

children: Theories, goals, methods and assessments. In R. Bar-On, J.G. Maree & 

M.J. Elias (Eds.), Educating People to Be Emotionally Intelligent (pp. 63-78). 

Westport, CT: Praeger. 

Day, C., Sammons, P., & Stobart, G. (2007). Teachers matter: Connecting work, 

lives and effectiveness. UK: McGraw-Hill Education. 

Dolev, N. & Itzkovich, Y. (2016). EI in the service of selection practices of 

applicants for education studies. Dapim, 58, 38-44. Hebrew Ertmer, P. A., & 

Glazewski, K. D. (2015). Essentials for PBL implementation: Fosteringcollabo-

ration, transforming roles, and scaffolding learning. In A. Walker, H. Leary, C. 

E. Hemlo- Silver, & P. A. Ertmer (Eds.), Essential readings in problem-based 

learning: Exploring andextending the legacy of Howard S. Barrows (pp. 89-

106). United States of America: PurdueUniversity Press. 

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York, NY: Bantam Books. 

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York, NY: 

Bantam Books.  

Low, G.R. & Nelson, D.B. (2005). Emotional intelligence: The role of 

transformative learning inacademic excellence. TEXAS STUDY Magazine for 

Secondary Education, Spring.  

Mayer, J.D. & Salovey, P. (1997): What is emotional intelligence? In P. Salovey 

& D. Sluyter(Eds.), Emotional Development and Emotional Intelligence: 

Educational Implication (pp.3-31). New York, NY: Basic Books. 

Mayer, J.D., Ciarrochi. J., & Forgas, J. P. (2001). An introduction. In J. 

Ciarrochi, J.P. Forgas & J.D. 

Mayer (Eds.), Emotional Intelligence in Everyday Life: A Scientific Inquiry (pp. 

xi-xviii). Lillington, NC: Psychology Press. 

Mayer, J.D., Salovey, P., & Caruso, D.R. (2004). Emotional intelligence: Theory, 
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findings and implications. Psychological Inquiry, 15, 197-215. 

Nazir, M. & Masrur, R. (2010). An exploration of emotional intelligence of the 

students of IIUI in relation to gender, age and academic achievements. Bulletin 

of Educational Research, 32(1), 37-51. 

Tadmor, T., Dolev, N., Attias, D., Reuven-Lelong, A., & Rofe, A. (2016). Emo-

tional Intelligence: A necessary skill for success of medical staff in the 21 st 

century. Harefuah, 155(1). Hebrew.  

Van Rooy, D.L. & Viswesvaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta-ana-

lytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocati-

onal Behaviour, 65, 71-95 . 

Vela, R.H. (2003). The role of emotional intelligence in the academic achieve-

ments of first year college students. Doctoral dissertation. Texas A&M Uni-

versity – Kingsville. 
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შ ე ფ ა ს ე ბა 

შუალედური დავალების შეფასება (მასწავლებლს მიერ) 

მოსწავლეს: 

1. შეუძლია თეორიული მასალის გააზრება (სტატიის რეზიუმე, 

TED ლექცია, ა.შ.); 

2. შეუძლია დემონსტრირების მოხდენა შესაბამისი კონცეფციებით 

თვითანალიზით; 

3. შეუძლია ცნებების მაგალითებით გამყარება; 

4. შეუძლია საკუთარი და სხვათა აღქმების დაკავშირება;  

5. აცნობიერებს უნარის გაუმჯობესების როლს ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში; 

6. შეუძლია შეიმუშავოს მიზანი უნარის გაუმჯობესებისთვის თან-

მიმდევრულად, მათ შორის, გამოავლინოს წინააღმდეგობები და 

საჭიროებები.  

 

 



29 
 

 

 

საბოლოო დავალება (სტუდენტის თვითშეფასების კითხვარი) 
 

ა. 1-დან 5-ის შკალაზე როგორ შეაფასებდით პროცესს? 

ვგრძნობ პროცესი ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო.  

1 ... .2 ... .3 ... .4 ... 5 

• მე ვგრძნობ, რომ მას მეტი დროის დათმობა სჭირდება.  

1 ... .2 ... .3 ... .4 ... 5 

• დავიწყე მნიშვნელოვანი პროცესი.  

1 ... .2 ... .3 ... .4 ... 5 

• მინდა გავაგრძელო ეს პროცესი.  

1 ... .2 ... .3 ... .4 ... 5 

• გამიჩნდა შეხედულებები, რომლებიც არასდროს მქონია ძველად.  

1 ... .2 ... .3 ... .4 ... 5 

• მე მივხვდი, რომ უმჯობესია ჩემთვის რომ ამას შევხედო მეტად 

რეფლექსიური გზით.   

1 ... .2 ... .3 ... .4 ... 5 

• მე ვიგრძენი, რომ საჭიროა სხვებისთვის გაზიარება.  

1 ... .2 ... .3 ... .4 ... 5 

• მოვახდინე ცვლილებები ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

1 ... .2 ... .3 ... .4 ... 5 

 

ბ. თავისუფლად  და ხელახლა 

 როგორ შეაფასებდით პროცესს რომელიც გამოსცადეთ? 

  რა გაიგე შენზე? 

 როგორ ისურვებით რომ ეს პროცესი აისახოს თქვენს ყოველდ-

ღიურ ცხოვრებაზე? (მოიყვანეთ არანაკლებ 3 მაგალითი) 

 შეაერთეთ ის სავარჯიშოები, რომლებიც თავად შეასრულეთ 

განვითარებისთვის -  რა გააკეთე? როგორ იმუშავეს? რა იყო 

მათი შედეგი? 

 რამდენად სასარგებლო იყო ეს პროცესი თქვენთვის? რა სახით? 
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 თქვენი აზრით, მიაღწიეთ მიზანს? რა სახით? 

 რა სირთულეებს გადააწყდით? როგორ გაუმკლავდით მათ? 

 რომელი უნარის განვითარება გსურთ რომ განაგრძოთ? რა 

გზით? როგორ მოიქცეოდით? 

 

ფინალური შეფასება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ: 

 მთელი სემესტრის განმავლობაში სტუდენტებმა იმუშავეს ერთ-

ერთ პიროვნულ უნარზე.  

 შექმნეს პორტფოლიო კურსის მანძილზე ყველა დავალებასთან 

ერთად.  

 დაასრულეს ბოლო დავალება და დაურთეს იგი ფინალურ შეფა-

სებას. 
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რბილი უნარების ეფექტურად შეფასების გამოწვევები 
Capsim 

Bringing real-world experiences to any learning environment. 

ანგარიში 

 

          სანამ დავიწყებთ იმ გამოწვევების განხილვას, რომლებიც გავლენას 

ახდენს „რბილი უნარების“ ეფექტურ შეფასებასა და განვითარებაზე, კი-

დევ ერთხელ განვსაზღვროთ რას წარმოადგენს ”რბილი უნარები”. რბი-

ლი უნარები მოიცავს პიროვნულ ატრიბუტებს, რომლებიც არატექნიკუ-

რი ხასიათისაა. ისინი ასახავენ მნიშვნელოვან ინტერპერსონალურ და 

გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობებს, რომლებიც ხელს უწყობენ 

სწავლას და შემოქმედებას. რბილი უნარების მაგალითებია კომუნიკა-

ციის, ლიდერობისა და პრობლემების გადაჭრის უნარები. თუმცა მანამ, 

სანამ შევიტყობთ მეტს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გავზომოთ რბი-

ლი უნარები და მათი მნიშვნელობა ჩვენი სტუდენტების პროფესიული 

განვითარების კუთხით, ვნახოთ რბილი უნარებისა და მყარი უნარების 

განსაზღვრებები და მათ შორის არსებული განსხვავებები. 

            რბილი უნარების მნიშვნელობა და მათი უშუალო კორელაცია 

ინდივიდუალურ პროფესიულ განვითარებასა და წარმატებაში აღიარე-

ბულია როგორც პედაგოგების, ასევე დაქირავებული ორგანიზაციების 

მიერ. 
 

 რა არის მყარი უნარები? 

          მყარი უნარ-ჩვევები, ან ტექნიკური უნარები, ეს არის კონკრეტული 

შესაძლებლობები, რომლებიც ფასდება და ვითარდება კარგად განსაზღვ-

რული კომპეტენციების კომპლექსური სწავლების გზით. ეს კომპეტენცი-

ები მასწავლებლებს აძლევს რაოდენობრივ კომპონენტს, რომლის საშუა-

ლებითაც მათ შეუძლიათ მარტივად შეაფასონ სტუდენტის ცოდნა განვი-

თარების საჭიროების სფეროების დასადგენად. 

 როგორ უნდა შევაფასოთ მყარი უნარები? 

         მოდი უფრო ახლოს გავეცნოთ მყარი უნარების შეფასების პროცესს 

საკლასო ოთახის პირობებში. წარმოვიდგინოთ, რომ უნივერსიტეტის 

უცხო ენების დეპარტამენტი გეგმავს სასწავლო კურიკულუმს მომავალი 
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სასწავლო წლისთვის. აღნიშნული კურიკულუმი და კურსის სილაბუსი 

სავარაუდოდ უნდა მოიცავდეს გრამატიკის, მოსმენისა და მეტყველების 

კომპონენტებს. თითოეული ეს კომპონენტი ასევე მოიცავს იმ სასწავლო 

კრიტერიუმებს, რომლებიც მოსწავლეებმა უნდა შეასრულონ საგნის ცო-

დნის მისაღებად. ეს კრიტერიუმები წარმოადგენს გაკვეთილის გეგმისა 

და გამოცდების კონტექსტს და ემსახურება სტუდენტის პროგრესის 

გაზომვას. კრიტერიუმები, ამ შემთხვევაში, წარმოადგენს კომპეტენციე-

ბის კარგად განსაზღვრულ ნაკრებს, რომლებიც ახასიათებს მყარი უნარე-

ბის შეფასების მექანიზმს.  

 

 რისთვის არის მყარი უნარები მნიშვნელოვანი? 

         მყარი უნარები მნიშვნელოვანია თქვენი სტუდენტებისთვის საკლა-

სო ოთახს მიღმა ცხოვრებისთვის მოსამზადებლად. თუ მაგალითად მო-

ვიყვანთ ნებისმიერი სკოლის სასწავლო კურსების უმრავლესობას, მათი 

სასწავლო გეგმების დიდი ნაწილი ტექნიკურ უნარებზეა აგებული.  

          მთავარი არსი მყარი/ტექნიკური უნარების შესახებ, მაგალითად, 

როგორიცაა პროგრამირების ზედმიწევნით ცოდნა, არი ის, რომ იგი წარ-

მოადგენს ერთგვარ დიფერენცირების საზომს ახალ კურსდამთავრებუ-

ლებს შორის სამუშაო ბაზარზე. მიუხედავად ამისა, ტექნიკური უნარების 

წარმატებული ფლობა არ გულისხმობს წარმატების ან წარმატებულობის 

გარანტიას გრძელვადიან პერსპექტივაში. წარმოიდგინეთ ინჟინერი, რო-

მელიც დასაქმებულია კერძო სექტორში და რომელსაც თითქოს მოეთხო-

ვება საკუთარ კომპიუტერთან ისეთი სახის მუდმივი ურთიერთობა, 

როგორიც არის მეგობრობა. მათ არ აქვთ შესაძლებლობები, განივითარონ 

ინტერპერსონალური უნარები და კოლეგებთან იქონიონ მნიშვნელოვანი 

შინაარსის ურთიერთობები. შედეგად, ისინი ჩვეულებრივ რჩებიან ერთ-

სა და იმავე სამსახურში ათწლეულების განმავლობაში, რადგან დაწინაუ-

რება მენეჯერულ პოზიციაზე მოითხოვს რბილ უნარებს, როგორიცაა 

მოტივაცია, ემპათია და სოციალური უნარები. 

            როგორ შეიძლება დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენს სტუდენტებს უნივე-

რსიტეტის დამთავრების შემდეგ ექნებათ არა მხოლოდ წარმატებული 

პირველი ნაბიჯები, არამედ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ შეინარ-
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ჩუნონ სწორი ტრაექტორია ხანგრძლივი წარმატებული კარიერისკენ? 

პასუხი კი მდგომარეობს რბილი უნარების შეფასებასა და განვითარე-

ბაში.  

 რა არის რბილი უნარები? 

            რბილი უნარები არის პიროვნული თვისებები და ქცევის განმსაზ-

ღვრელი ელემენტები. ტექნიკური და მყარი უნარებისგან განსხვავებით, 

რბილი უნარები არ არის ცოდნა, რომელსაც ვფლობთ, არამედ ქცევები, 

რომლებსაც სხვადასხვა სიტუაციაში ვავლენთ.  

 როგორ უნდა შევაფასოთ რბილი უნარები? 

        მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რბილი უნარების შეფასების მრა-

ვალი მეთოდი სტუდენტებში, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ზოგიე-

რთი მათგანი ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე დანარჩენები. ყველაზე 

ეფექტური მეთოდები უნდა იყოს პრაქტიკული, ექსპერიმენტული სწავ-

ლების სავარჯიშოები, სადაც სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ გამოიყე-

ნონ ცოდნა, მიიღონ გადაწყვეტილებები და ქცევით აჩვენონ თავიანთი 

შესაძლებლობები. ეს მოიცავს მომსახურების სწავლის შესაძლებლობებს, 

სასწავლო სიმულაციებს, თანატოლების შეფასებას და შეფასების ცე-

ნტრებს. 

 რატომ არის რბილი უნარები მნიშვნელოვანი? 

            როგორც დოქტორი რობერტ რუბინი, დეპოლის უნივერსიტეტის 

დრიჰაუსის ბიზნესის კოლეჯის მენეჯმენტის პროფესორი, აღნიშნავს 

რბილი უნარების განვითარების მნიშვნელობაზე საუბრისას: „ტექნიკუ-

რი უნარები შესამჩნევს გვხდის, ხოლო ინტერპერსონალური უნარები 

გვეხმარება დაწინაურებაში“   (“Technical skills get you noticed, but it’s inte-

rpersonal skills that get you promoted on average.“). 

          რბილი უნარები მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი საშუალებას აძლე-

ვენ სტუდენტებს, გახდნენ შესაფერისი კანდიდატები უფრო მაღალი მე-

ნეჯერული პოზიციებისა და მობილობისთვის საკუთარ კომპანიებში. ნა-

ცვლად იმისა, რომ სკოლის ან უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ პი-

რველი სამსახურის პოვნაზე ვიყოთ ორიენტირებულები, მაღალ დონეზე 

განვითარებული რბილი უნარები ჩვენს მიზანს მიმართავს წარმატების 

მიღწევისა და შენარჩუნებისკენ გრძელვადიან პერსპექტივაში.  
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            ახლა, როდესაც ჩვენ განვსაზღვრეთ რა წარმოადგენს რბილ უნა-

რებს, მოდით გავეცნოთ იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც დგანან სკო-

ლები/უნივერსოტეტები, როდესაც ცდილობენ ეფექტურად და კომპეტე-

ნტურად შეაფასონ და განავითარონ აღნიშნული უნარები საკუთარ სტუ-

დენტებში. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე შევისწავლეთ, თუ როგორ შეუძლიათ 

სკოლებს ამ პრობლემების გადაჭრა საუკეთესო პრაქტიკის მეთოდების 

გამოყენებით. 

 

გამოწვევა N1. სკოლის (უნივერსიტეტის) საჭიროებების 

დაბალანსება მოსწავლის (სტუდენტის) საჭიროებებთან 

           პირველი გამოწვევა, რომელიც გავლენას ახდენს რბილი უნარების 

შეფასებასა და განვითარებაზე, არის სკოლის საჭიროებების დაბალან-

სება, მაგალითად, მონაცემების მიწოდება აკრედიტაციის მიზნებისთვის 

და სტუდენტთა საჭიროებები, მაგალითად, მოქმედი განმავითარებელი 

უკუკავშირის მიღება. 

          ეს გამოწვევა რთულდება მიღებული პრაქტიკით, რაც გულისხმობს 

აკრედიტაციის მოთხოვნების შესასრულებლად ადვილად გაზომვად, 

ადვილად ხელმისაწვდომ მონაცემებზე დაყრდნობას. ამასთან, ამ მიდგო-

მების უმრავლესობას არ აქვს მნიშვნელოვანი განვითარების უკუკავ-

შირი, რომელიც სტუდენტებს უნარების გაუმჯობესებისთვის სჭირდე-

ბათ. საბოლოო ჯამში, სკოლის არჩევანია გადამწყვეტი - აირჩიოს მარტი-

ვი გზა, თუ აირჩიოს სწორი გზა.  

 

გამოწვევა N2. ცოდნისა და კეთების დაკავშირება 

          მეორე გამოწვევა, რომელიც გავლენას ახდენს რბილი უნარების შე-

ფასებასა და განვითარებაზე, არის ის, რასაც სკოლებსა და უნივერსიტე-

ტებში, ზოგადად განათლების სისტემაში უწოდებენ „ცოდნასა და კეთე-

ბას შორისარებულ უფსკრულს“. აღნიშნული „უფსკრული“ აღწერს არსე-

ბითი კავშირის გაწყვეტას სტუდენტების ცოდნასა და იმას შორის, თუ 

რამდენად ოსტატურად შეუძლიათ მათ ამ ტიპის ცოდნის გამოყენება.  

როგორც დოქტორი ერიხ დიერდორფი, დეპოლის უნივერსიტეტის 

დრიჰაუსის ბიზნესის კოლეჯის მენეჯმენტის ასოცირებული პროფესო-
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რი აღნიშნავს თავის ბოლო ინტერვიუში: “სკოლები საკმაოდ დახელოვ-

ნებულნი არიან ცოდნის დანერგვასა და შეფასებაში, მაგრამ არა იმდენად 

უნარების მხრივ.“ 

 

გამოწვევა N3. დაბნეულობა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 

გავზომოთ და დავნერგოთ რბილი უნარების მექანიზმი 

             მესამე გამოწვევა, რომელიც გავლენას ახდენს რბილი უნარების 

შეფასებასა და განვითარებაზე, არის დაბნეულობა იმის შესახებ, თუ საუ-

კეთესოდ როგორ უნდა დავნერგოთ და გავზომოთ ასეთი პირადული 

ატრიბუტები. ვინაიდან რბილი უნარების კომპეტენციები არ არის ისე 

მკაფიოდ განსაზღვრული, როგორც მყარი უნარების კომპეტენციები, 

ბევრ პედაგოგს უყალიბდება მსგავსი ტიპის განწყობა: „თუ მე არ შემიძ-

ლია რბილი უნარების ძირითადი კომპეტენციების იდენტიფიცირება და 

გაზომვა, მაშასადამე, მე ვერ ვასწავლი ამ უნარებს.“ 

          ამ ტიპის დაბნეულობა, პირველ გამოწვევაში ნახსენებ ადვილად 

ხელმისაწვდომ მონაცემებთან კომბინაციაში, აისახება გადაჭარბებულ 

დამოკიდებულებაში თვითპრეზენტირების ისეთ მეთოდებზე, როგორი-

ცაა თვითრეფლექსიის ესეები და ცოდნის ამსახველი გამოცდები. პრობ-

ლემა მდგომარეობს იმაში, რომ საუკეთესო პრაქტიკის მეთოდებისგან გა-

ნსხვავებით, ეს ტექნიკები არ იძლევა ინდივიდის რბილი უნარების სრუ-

ლყოფილ სურათს და ხარვეზები აქვს განმავითარებელი უკუკავშირის 

მიწოდების მხრივაც.  

 

საუკეთესო პრაქტიკის მეთოდები 

          რბილი უნარების შეფასებისა და განვითარების ყველაზე შედეგია-

ნი და ეფექტური მეთოდებია პრაქტიკული, ექსპერიმენტული სასწავლო 

სავარჯიშოები, სადაც სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ გამოიყენონ ცო-

დნა, მიიღონ გადაწყვეტილებები და ქცევით აჩვენონ თავიანთი შესაძლე-

ბლობები. აღნიშნული განვითარებაზე ორიენტირებული მეთოდები 

მოიცავს: 

 მომსახურების სწავლის შესაძლებლობები, როდესაც სტუდენტები 

მუშაობენ პროექტებზე რეალური ორგანიზაციებისათვის. 
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 სიმულაციები, სადაც სტუდენტებმა უნდა მიიღონ გადაწყვე-

ტილებები, რომლებიც ინტეგრირდება ჯვარედინად ფუნქციუ-

რად, რადგან ისინი განაგებენ იმიტირებულ ბიზნესს.  

 თანატოლების შეფასებები, რომლებიც იყენებენ მრავალი წყაროს 

დახმარებით უკუკავშირს, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, 

მოიპოვონ სხვადასხვა პერსპექტივები მათი ამჟამინდელი ცოდნის 

შესახებ. 

 შეფასების ცენტრები, სადაც სტუდენტები წარმოდგენილები 

არიან იმიტირებულ მენეჯერულ როლში, რომელშიც მათ რეაგი-

რება უნდა მოახდინონ სხვადასხვა სიტუაციებსა და სტიმულებზე. 

        აღნიშნული მეთოდები გვთავაზობს ზემოთ ხსენებული სამივე გა-

მოწვევის გადაჭრის გზებს, რაც არამხოლოდ საკუთარიცოდნის ოსტატუ-

რად გამოყენებისა და ქმედითი უკუკავშირის მიღების საშუალებას აძ-

ლევს სტუდენტებს, არამედ ასევე უზრუნველყოფს სკოლებსა და უნივე-

რსიტეტებს აკრედიტაციის დოკუმენტაციისთვის საჭირო საფუძვლიანი 

მეთოდებით. 
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პილოტირების ნარატივი  

სოხუმის სახლემწიფო უნივერსიტეტის Case study 

ლევან კვარაცხელია, ლია ახალაძე 
 

 

 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სოციალურ-ემოციური 

(რბილი) უნარების შეფასების მექანიზმის პრაქტიკაში გამოყენება დაიწ-

ყო პროექტ ASSET-ის (შეფასებების ინსტრუმენტები ახალ სასწავლო გა-

რემოში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში) ფარგლებში. სა-

წყის ეტაპზე სატეტსტო რეჟიმში, მოგვიანებით კი ოფიციალური პილო-

ტირებით რამდენიმე განსხვავებული საფეხურის ჯგუფებთან სხვადა-

სხვა დისციპლინის ფარგელბში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ASSET-ის გუნდა შეიმუშავა ინდივიდუალური მიდგომა აღნიშნული მე-

ქანიზმის პრაქტიკაში გამოყენებისა. კერძოდ, ჩვენ მიერ შემუშავებული 

მეთოდი გულისხმობს განმავითარებელი შეფასების ორი მექანიზმის, 

რბილი უნარებითა და ღია სამკერდე ნიშნებით შეფასების ინსტრუმენ-

ტების კომბინაციურ გამოყენებას პრაქტიკაში.  

        ჩვენ მიერ შემუშავებული განმავითარებელი შეფასების ორი ინსტ-

რუმენტის კომბინაციური გამოყენების მოდელის მთავარი მიზანი იყო 

სტუდენტებისა და ლექტორებისათვის სწავლის პროცესზე, შეფასებაზე, 

მხარდაჭერაზე, შემსწავლელთა მიერ რბილი უნარების აღქმისა და გამო-

მუშავების პროცესზე მუდმივი დაკვირვების წარმოების საშუალების მი-

ცემა. პილოტირების პროცესში ჩართული ორივე მხარის (სტუდენტები 

და ლექტორები) განსაკუთრებული ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა 

იმის გაცნობიერება, თუ როგორ შეიძლება ღია სამკერდე ნიშნებით შეფა-

სების მექანიზმის გამოყენება ფორმალურ საგანმანათლებლო პირობებში 

რბილი უნარების დროთა განმავლობაში განვითარების მხარდასაჭერად, 

მოტივაციის ასამაღლებლად, შესაფასებლად და შემსწავლელების მიერ 

გამომუშავებული და განვითარებული რბილი უნარების აღიარები-

სთვის. 
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      რბილი უნარები მჭიდრო კავშირშია ე.წ. 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევებ-

თან - ცოდნის, უნარების, სამუშაო ჩვევებისა და პიროვნული თვისებების 

უფრო ფართო ნაკრებთან, რომელიც მნიშვნელოვნად მიიჩნევა წარმა-

ტების მისაღწევად დღევანდელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით თანამედ-

როვე სამუშაო ადგილის პირობებში. აქვე ვახსენებთ იმასაც, რომ 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ASSET-ის გუნდი, მანამ, სანამ და-

ვიწყებდით რბილი უნარების ღია სამკერდე ნიშნების წარმოებას და პრა-

ქტიკაში გამოყენებას, უკვე გვქონდა ჩვენი სტუდენტების 21-ე საუკუნის 

უნარების შესაბამისი ღია სამკერდე ნიშნებით შეფასების გამოცდილება.  

რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად ვიმუშავეთ მესამე 

და მეოთხეკურსის სტუდენტებთან, რომელთა ნაწილიც აპირებს, გახდეს 

მასწავლებელი, ნაწილიკი უკვე ემსახურება აღნიშნულ პროფესიას. პირ-

ველი, რაც ჩვენს სტუდენტებთან ერთად გავაკეთეთ, იყო გამოკითხვების 

ჩატარებაიმ უნარებისა და კომპეტენციების იდენტიფიკაციისათვის, 

რომელთა განვითარებაცმათ სურდათ. ასევე თითოეული კურსის (მესამე 

და მეოთხე) წარმომადგენლებსვთხოვეთ, ეპასუხათ კითხვაზე - რატომ 

სურდათ პილოტირებაში მონაწილეობა და რაშესაძლო სარგებელი შეიძ-

ლებოდა მიეღოთ მათ. აღნიშნული მიდგომა გამოვიყენეთ თითოეული 

ინსტრუმენტის პილოტირების დაწყებამდე.  
 

       კვლევის შედეგებზე და პროექტ ASSET-ის რბილი უნარების გუნდის 

მიერ შემუშავებულ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით, სტუდენტების 

აქტიური ჩართულობით შევიმუშავეთ სოციალურ-ემოციური (რბილი) 

უნარების ღია სამკერდე ნიშნები, მათი შინაარსი, სტრუქტურა, კრიტერი-

უმები და დიზაინი.  

 

       პერიოდულად, სწავლის პროცესის პარალელურად ვცდილობდით 

შეგვესწავლა სტუდენტთა მოლოდინები და განმავითარებელი შეფასე-

ბის ამ კონკრეტული მექანიზმის პრაქტიკაში გამოყენების უპირატე-

სობები თუ გამოწვევები. ვიყენებდით როგორც ფოკუს-ჯგუფებს, ასევე 

ონლაინ გამოკითხვებს, სხვადასხვა თანამედროვე და ნოვატორულ 

კვლევის მეთოდებს, რამაც, საბოლოო ჯამში, მოგვცა შესაძლებლობა, მაქ-
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სიმალურად მოვრგებოდით ჩვენი სტუდენტების მოლოდინებს, სურვი-

ლებს და დროულად მოგვეხდინა ხარვეზების აღმოფხვრა, ასეთის არსე-

ბობის შემთხვევაში.  

სოციალურ-ემოციური (რბილი) უნარების ღია სამკერდე ნიშნების საწარ-

მოებლად, ისევე როგორც სოხუმის სახლემწიფო უნივერსიტეტის სხვა 

ღია სამკერდე ნიშნების საწარმოებლად, ავირჩიეთ პლატფორმა opemba-

dges.me  
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          ეს არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ შემუშავე-

ბული ემოციურ-ინტელექტუალური უნარების შესაფასებლად შექმნილი 

ღია სამკერდე ნიშნების ვიზუალიზაცია დასახელებებთან და აღწე-

რასთან ერთად. ცხრილში აგრეთვე მითითებულია სამკერდე ნიშნების 

მახასიათებელი - ინდივიდუალური ან ჯგუფური შინაარსის და ასევე 

თითო სტუდენტის მხრიდან მათი გამომუშავების მაქსიმალური რაოდე-

ნობა.  

        რბილი უნარების განვითარების მაჩვენებლის გასაზომად განსხვა-

ვებულ მეთოდს ვიყენებდით სხვადასხვა დისციპლინების მიხედვით. 

თუმცა, მიუხედავად განსხვავებული მიდგომებისა, ჩვენმა გუნდმა 

შეიმუშავა რბილი უნარების შეფასების სტრუქტურირებული, ზოგადი 

რუბრიკა, რომელიც ემსახურება სტუდენტების შესაძლებლობების დინა-

მიკურ ინდიკატორებს - განივითარონ, გაიუმჯობესონა და გამოიყენონ 

მათი რბილი უნარები პრაქტიკაში. ისინი ემყარება ისეთ ცნობილ პედა-

გოგიკურ მიდგომებს, როგორიცაა კონსტრუქტივისტული მიდგომა, ან 

გამოცდილებით სწავლების ციკლური მოდელი. შემდეგ ეტაპზე კი, თი-

თოეული დისციპლინის ფარგლებში აღნიშნული ზოგადი რუბრიკა მო-

ვარგეთ კონკრეტულ სასწავლო მიზნებსა და პარამეტრებს. 
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რბილი უნარების შეფასების რუბრიკა 

 მოლოდინებს 

ქვემოთ 

წარმოშობს 

მოლოდინებს 

ამართლებს 

მოლოდინებს 

აჭარბებს 

მოლოდინებს 

კო
ლ

აბ
ო

რ
აც

ი
ა 

 იშვიათად 

მონაწილეობს

გუნდურ აქ-

ტივობებში 

 იშვიათად 

სთავაზობს 

გუნდს 

გააზრებულ 

იდეებს 

 იშვიათად 

აფასებს და 

ამხნევებს 

გუნდის 

წევრებს 

 მინიმალურ 

დონეზე 

მონაწილეობს და 

აყენებს 

გარკვეულ 

მოთხოვნებს, 

როგორც გუნდის 

წევრი 

 ზოგჯერ 

სთავაზობს 

გუნდს 

გააზრებულ 

იდეებს 

 ზოგჯერ აფასებს 

და ამხნევებს გუ-

ნდისყველა წევრს 

 გუნდის 

ძლიერი 

წევრია 

 გუნდს 

სთავაზობს 

გააზრებულ 

იდეებს 

 აფასებს და 

ამხნევებს 

გუნდის 

ყველა წევრს 

 მოქმედებს 

როგორც 

გუნდის 

ლიდერი ან 

წარმო-

მადგენელი 

 მუდმივად 

სთავაზობს 

გუნდს 

გააზრებულ 

იდეებს 

 მუდმივად 

აფასებს და 

ამხნევებს 

გუნდის ყველა 

წევრს 

ემ
პა

თ
ი

ა 

 როგორც წესი, 

აიგნორებს 

სხვების 

მოსაზრებებსა 

და წვლილს 

 სჭირდება 

გამოსწორება 

ემპათიისა და 

სასარგებლო 

ქცევის 

კუთხით 

 სხვების 

მიმღებლობის 

მხრივ აქვს 

წინსვლა 

 გაუმჯობესება 

შეინიშნება 

ემპათიისა და 

სასარგებლო 

ქცევის კუთხით 

 უსმენს და 

იღებს 

სხვების 

მოსაზრებებს 

 ამჟღავნებს 

ემპათიასა და 

სასარგებლო 

ქცევას 

 ეძებს და იღებს 

სხვების 

მოსაზრებებსა 

და წვლილს 

 მუდმივად 

გამოხატავს 

ემპათიასა და 

სასარგებლო 

ქცევას 
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ი
ნი

ც
ი

ატ
ი

ვა
 

 იშვიათად 

ავლენს 

ცნობისმოყვა

რეობას 

სასწავლო 

აქტივობებში 

 იშვიათად 

ერევა 

სასწავლო 

აქტივობებში 

 არ ახასიათებს 

სიმტკიცე 

 იშვიათად 

იყენებს 

ალტერნატიუ

ლ რესურსებს 

სასწავლო 

პროცესში 

 პერიოდულად 

ავლენს 

ცნობისმოყვარეო

ბას სასწავლო 

აქტივობებში 

 ზოგჯერ ერევა 

სასწავლო 

აქტივობებში 

 ზოგჯერ 

ახასიათებს 

სიმტკიცე 

 ზოგჯერ იყენებს 

ალტერნატიულ 

რესურსებს და 

ითხოვს 

დახმარებას 

 ავლენს 

ცნობისმოყვა

რეობასა და 

ინტერესს 

სწავლის 

პროცესში 

 ჩართულია 

სასწავლო 

აქტივობებში 

 ავლენს 

სიმტკიცეს 

 იყენებს 

ალტერნატიუ

ლ რესურსებს 

და 

საჭიროებისა

მებრ ითხოვს 

დახმარებას 

 ცნობისმოყვარე

ობისა და 

ინტერესის 

ინიციატორია 

სასწავლო 

აქტივობებში 

 დამოუკიდებლა

დ ერთვება 

სასწავლო 

აქტივობებში 

 მუდმივად 

იყენებს 

ალტერნატიულ 

რესურსებს და 

საჭიროებისამებ

რ ითხოვს 

დახმარებას 

სა
მუ

შ
აო

 ჩ
ვე

ვე
ბ

ი
 

 იშვიათადაა 

პუნქტუალურ

ი და 

მომზადებულ

ი 

 იშვიათად 

ავლენს 

პოზიტიურ 

დამოკიდებუ

ლებას 

 უჭირს 

დავალებაზე 

ფოკუსირება 

 არ ცდილობს 

პოტენციალის 

გამოყენებას 

 უჭირს 

დავალების 

შესრულება 

და დაიცვას 

ვადები 

 პერიოდულად 

პუნქტუალური 

და 

მომზადებულია 

 გაუმჯობესება 

შეინიშნება 

პოზიტიური 

დამოკიდებულებ

ის გამოვლენის 

კუთხით 

 ზოგჯერ 

ფოკუსირებულია 

დავალებაზე 

 იწყებს 

პოტენციალის 

გამოყენებას 

 არაპროგნოზირებ

ადია დავალების 

შესრულებასთან 

დაკავშირებით 

 პუნქტუალუ

რი და 

მომზადებუ

ლია  

 ავლენს 

პოზიტიურ 

დამოკიდებუ

ლებას 

 ფოკუსირებუ

ლია 

დავალებაზე 

 ცდილობს 

პოტენციალი

ს გამოყენებას 

 ასრულებს 

დავალებას 

და იცავს 

ვადებს 

 ყოველთვის 

პუნქტუალური 

და 

მომზადებულია 

 მუდმივად 

ავლენს 

პოზიტიურ 

დამოკიდებულე

ბას 

 მუდმივად 

ფოკუსირებული

ა დავალებაზე 

 მუდმივად 

ცდილობს 

მთელი 

პოტენციალის 

გამოყენებას 

 დამატებით 

დროს უთმობს, 

რომ 

დარწმუნდეს 

დავალების 

სწორად 

შესრულებაში 
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     როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოციალურ-ემოციური (რბილი) უნარებისა და ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნებით შეფასების კომბინაციურ მეთოდს იყენებს სტუდენტთა რბილი 

უნარების გამომუშავების წახალისების, მონიტორინგის, შეფასებისა და 

აღიარების მიზნით. აღნიშნული მეთოდი ემყარება სოხუმის სახელმწი-

ფო უნივერსიტეტის, პროექტ ASSET-ის გუნდის მიერ შემოთავაზებულ 

სტუდენტთა რბილი უნარების იდენტიფიკაციის, შეფასების, პრეზენტი-

რებისა და აღიარების მოდელს. ეს მოდელი კი, თავის მხრივ, მიზნად 

ისახავს თითოეული სტუდენტის მიერ რბილი უნარების გამომუშავების 

მონიტორინგის მხარდაჭერასა და უწყვეტ განვითარებას. პილოტირების 

პროცესში ასევე განხილულ და შემუშავებულ იქნა  სხვადასხვა ანალიტი-

კურ და ემოციურ-ინტელექტუალურ უნარებზე დაფუძნებული მიდგო-

მების გამოყენების სცენარები სტუდენტთა რბილი უნარების განვითარე-

ბისა და შეფასების შემდგომი მხარდაჭერისთვის.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


