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ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები 
 (პილოტირების შედეგების აღწერილობებით) 
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 ევროკომისიის მიერ ამ პუბლიკაციის გამოცემის მხარდაჭერა არ 

ნიშნავს მისი შინაარსის დადასტურებას, რაც მხოლოდ ავტორების 

აზრია. ამდენად, კომისია არიღებს პასუხისმგებლობას შინაარსში 

მოცემული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენებაზე. 
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     მიზანი 

ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები (Open Digital 

Badges/ODB), რომლებიც ფართოდ გამოიყენება ტალინის 

უნივერსიტეტში, როგორც ახალი ტრენდი საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიებში, წარმოადგენს შეფასების ახალ საშუალებას 

მიკრომიღწევების გრანულარული ფორმის სახით.  მრავალი 

პედაგოგის აზრით, ღია ციფრულ სამკერდე ნიშნებს აქვს 

უზარმაზარი პოტენციალი, ხელი შეუწყოს სტუდენტის 

სწავლას და შეცვალოს სწავლის მიღწევების აღიარება, რათა  

შეფასება და მიღწევები უფრო თვალშისაცემი გახდეს და 

აღიარებულ იქნეს ინსტიტუციის ფარგლებს გარეთ. 

ტერმინები: ღია სამკერდე ნიშნები, ციფრული სამკერდე 

ნიშნები და საგანმანათლებლო სამკერდე ნიშნები - 

გამოიყენება როგორც სინონიმები. თუმცა, ღია სამკერდე 

ნიშნები უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე ციფრული სამკერდე 

ნიშნები და საგანმანათლებლო სამკერდე ნიშნები. ციფრული 

სამკერდე ნიშნები და, ასევე, საგანმანათლებლო სამკერდე 

ნიშნები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს, აგრეთვე, 

დახურულ სასწავლო გარემოშიც.  ღია სამკერდე ნიშნები 

გამოხატავს ხედვას, რომლის მიხედვითაც ისინი 

უკავშირდება ღია განათლების ფილოსოფიას და ხილვადი და 

ხელმისაწვდომია ყველასთვის. ზოგიერთი მკვლევარი 

ამჯობინებს, ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების კონცეფცია 

გამოიყენოს  მხოლოდ ციფრულის მნიშვნელობით, რადგან 

ისტორიულად არსებობს სამკერდე ნიშნები (სკაუტები), 

რომლებიც არ არის ციფრული. „ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნები“, ან სინონიმურად, მისი შემოკლებული ვერსია - ღია 
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სამკერდე ნიშნები, მიუთითებს იმაზე, რომ იგი არის ღია და 

ხილვადი ყველასთვის და არ გამოიყენება მხოლოდ 

დახურულ გარემოში; ამასთანავე, ის არის ციფრული, რაც 

ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია მათი გაზიარება ციფრულ 

გარემოში. 

ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები განსაკუთრებით 

გამოიყენება, როგორც განმავითრებელი შეფასების პროცესის 

ნაწილი, რომლის მეშვეობითაც ხდება მუდმივი უკუკავშირი 

და თვალყურის მიდევნება იმაზე, თუ რის შესწავლა მოხდა. 

სამკერდე ნიშნებს შეუძლია ხელი შეუწყოს შეფასების 

ახალი ტიპების შექმნას და უზრუნველყოს მსწავლელის 

უფრო მეტად პერსონიფიცირებული შეფასება მოძველებული, 

ან არარელევანტური ტესტირების პრაქტიკის ნაცვლად. 

მაგალითად, ღია სამკერდე ნიშნების სისტემა ხელს უწყობს 

შეფასებას მრავალ კონტესტში, მათ შორის, კურსის 

ორაგნიზატორების მიერ შეფასებას, მსწავლელთა ურთიერთ- 

შეფასებასა და თვითშეფასებას. ამგვარი მოქნილი და 

ქსელური ბუნება მრავალმხრივი შეფასების საშუალებას 

იძლევა სამკერდე ნიშნების მოსაპოვებლად. ეს კი სისტემას 

უფრო მოქნილს ხდის, რაც უზრუნველყოფს თითოეული 

მსწავლელის საჭიროებების დაკმაყოფილებას  და ამცირებს 

სწავლის ცალკეული მიმართულების შეზღუდვებს. სამკერდე 

ნიშნები იძლევა ურთიერთშეფასების შესაძლებლობას,  

პერსონალური ნარატივის შექმნის მეთოდს და  კონკრეტული 

ცოდნის მქონე ადამიანების მოძიების საშუალებას ჩვენი 

მზარდი ონლაინ თემის ფარგლებში. 
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ამგვარად, ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები 

უზრუნველყოფს შეფასების უნიკალურ ფორმებს, რომლებიც 

შეიძლება იყოს: 

 გამჭვირვალე/ტრანსფარენტული (იმის გამო, რომ 

კონკრეტული კრიტერიუმები გამოქვეყნებულია); 

 მტკიცებულებებით გამყარებული (ზოგიერთ 

სამკერდე ნიშანს ,,მიბმული“ აქვს პროდუქტები, 

რომლებიც ახდენენ ნასწავლის დემონსტრირებას, 

მსგავსად ციფრული პორტფოლიოსი); 

 აღიარებს და ვიზუალურს ხდის კონკრეტული 

სამუშაო ადგილისთვის საჭირო უნარებსა და 

კომპეტენციებს, რომელთა სწავლა და არც შეფასება არ 

ხდება ფორმალურ გარემოში; 

 მოქნილი (ტრანსკულტურულიც კი, რომელიც 

მოიცავს ტრანსნაციონალური საზოგადოების 

პრაქტიკისთვის მნიშვნელოვან კრიტერიუმებს); 

 გრანულარული (შესაძლებელია ზედმიწევნით 

კონკრეტული უნარების და ცოდნის მიზანში 

ამოღება/ტარგეტირება) და, გარკვეული 

თვალსაზრისით, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში მოხდეს 

„საერთო შეფასებები“, რომ სამკერდე ნიშნის გამცემმა 

უფლებამოსილმა პირებმა ღიად მიაწოდონ 

უკუკავშირი/ფიდბექი სამკერდე ნიშნის 

კრიტერიუმებსა და დიზაინის ასპექტებზე არსებული 

საზოგადოებრივი პრაქტიკიდან. ამ მხრივ, სამკერდე 

ნიშანი შეიძლება იყოს  რელევანტური ექსპერტების 

„ერთობლივი წყაროდან“ მიღებული. 
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სამკერდე ნიშნები გამოიყენება კომპლექსური 

პროცესების სერტიფიცირებისთვის, ან ისეთი უნარების 

დასადასტურებლად, რომლებიც არ არის 

გათვალისწინებული ჩვენს ტრადიციულ შეფასების სიტემაში, 

როგორიცაა, მაგალითად: ინტერპერსონალური უნარები, 

თანამშრომლობის უნარები, წარმოსახვა, ინოვაცია, 

ინიციატივა, დამოუკიდებლობა, რაც ღირებულია 

დამსაქმებლისთვის და არ არის ასახული ტრადიციულ 

შეფასების სისტემაში. კარგი დიზაინის და ძლიერი სამკერდე 

ნიშნები ასოცირდება სწავლის მნიშვნელოვან პროინციპებთან 

და მასწავლებელთა კონკრეტული ინტერესების 

მოტივაციასთან, რადგან მათ თან სდევს  ღრმა და ხანგრძლივი 

ცოდნა: კონტექსტუალური სასწავლო სიტუაციები, 

(სიტუაციური სწავლა და შემეცნება); ხარაჩოს ფუნქციის 

შესრულება სწავლის მთელ ტრაექტორიაზე; ან სოცალურად 

კონსტრუირებული/მედიაციური სწავლა, განსაკუთრებით 

„შეკრულ“ გარემოში, რაც ეხმარება და ხელს უწყობს შინაარსს 

ან შინაარსთან დაკავშირებულ  უნარებს; 

თანამონაწილეობითი სწავლა; მოტივაციური და 

ინტერესებზე დამყარებული სწავლა; მიმდინარე, 

განმავითარებელი უკუკავშირი/ფიდბექი, ასევე, 

განმსაზღვრელი შეფასება; „ვიზუალური“ სასწავლო 

მიმართულებების შექმნა, რომლებიც ახალისებს რეფლექსიას, 

თვითრეგულაციასა და ავტონომიურობას, ასევე,- 

სოციალური კაპიტალის შექმნას, თვითშეფასებას და 

ეფექტიანობას. 
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ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები ხელსაყრელი 

საშუალებაა კონკრეტული კომპეტენციების შეძენის შესახებ 

მტკიცებულების შესაგროვებლად. მაგალითდ, კორკის 

საუნივერსიტეტო კოლეჯი მონაწილეებს აძლევს საშუალებას 

გამოიყენონ მიღებული სამკერდე ნიშნები იმის დასტურად, 

რომ მათი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია პროფესიული 

განვითარების ეროვნულ ჩარჩოსთან უმაღლესი განათლების 

პერსონალის სწავლება-სწავლაში. მათ აქვთ უფრო ფართო 

გამოყენება იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც გადიან 

ხარისხის მიმნიჭებელ, პროფესიული ორგანოების მიერ 

აკრედიტებულ პროგრამებს, რადგან მათ მიეცემათ 

დისციპლინის ფარგლებს მიღმა განვითარების საშუალება.  

მთელმა რიგმა ინსტიტუციებმა დაიწყეს ღია სამკერდე 

ნიშნების გამოყენების პილოტირება სწავლის გაძღოლის, 

მოტივირების, დოკუნეტირებისა და ვალიდაციის მიზნით და  

სამკერდე ნიშნების მინიჭება პერსონალის პროფესიული 

განვითარების აქტივობებისთვის გასული რამდენიმე  წლის 

განმავლობაში მნიშვნელოვნად  გაიზარდა ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშნების სახეები. ირლანდიის სისტემაში ამჟამად 

არსებობს 15 სხვადასხვა სამკერდე ნიშანი უმაღლესი 

განათლების პერსონალისთვის ისეთ თემებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა: სამეწარმეო განათლება, 

რეფლექსიური პრაქტიკა სწავლებაში, აკადემიური წერა, 

სწავლა-სწავლება და შეფასებაზე ორიენტირებული 

პროგრამები (www.teachingandlearning.ie /digital-badges/). 

ციფრული კომპეტენციის განვითარებაზეა 

გამახვილებულია ძირითადი ყურადღება ეროვნული 

დაფინანსების  პროექტში „ყველანი ბორტზე/All Aboard“. ამ 

http://www.teachingandlearning.ie/
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პროექტის მიზანია უმაღლესი განათლების პერსონალისა და 

სტუდენტების თავდაჯერებულობის გაზრდა 

ტექნოლოგიების გამოყენებაში. აღნიშნული პროექტის 

ფარგლებში  მხარდაჭერილია ის, რომ ,,მსწავლელი“ იყოს 

ავტონომიური და მოახდინოს საკუთარი ძლიერებისა და 

სისუსტის იდენტიფიცირება, რათა ჩაერთოს სწავლის 

პროცესში და ამ აქტივობის მტკიცებულებად მიიღოს 

ციფრული სამკერდე ნიშანი. http://www.allaboardhe.ie  

ღია ციფრულ სამკერდე ნიშნებზე არსებული 

ლიტერატურის დიდი ნაწილი მიუთითებს  თემის ცნებაზე, 

რომ სამკერდე ნიშნის მფლობელები დაკავშირებული არიან 

ერთმანეთთან სამკერდე ნიშნების ურთიერთგაზიარების 

გზით. ეს მოსაზრება ეხმაურება ეტიენ ვენგერის ნაშრომს ე.წ. 

პრაქტიკის თემების შესახებ. შესაძლოა, ღია სამკერდე ნიშნები 

პირველი ნაბიჯია პრაქტიკის თემში უფრო მდგრადი 

ჩართულობისა. ღია სამკერდე ნიშნების გაცნობა არის  

საქართველოსა და ისრაელის უმაღლეს განათლებაში 

ციფრული შეფასების სისტემის შექმნისა და გამოყენების 

მცდელობა. ღია სამკერდე ნიშნები გამოიყენება იმისათვის, 

რომ: 

1) კურსის განმავლობაში მოხდეს დაკვირვება 

სტუდენტების მიღწევებსა  და მათ ინდივიდუალურ 

პროგრესზე; 

2) სწავლა გახდეს უფრო მეტად კონკრეტული და 

ვიზუალურად გაზომვადი; 

3) სტუდენტებმა შეძლონ უფრო მეტად თვითრეფლექსია 

საკუთარი  სწავლის პროცესზე, დაეხმაროს მათ 

მოახდინონ საკუთარი სიძლიერისა და სისუსტის 

http://www.allaboardhe.ie/
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იდენტიფიცირება და, ამგვარად, ხელი შეუწყოს 

აქტიურ სწავლას; 

4) მოხდეს სტუდენტების მოტივირება, რაც ნამდვილად 

გაზრდის სწავლებისა და სწავლის ხარისხს; 

5) გაძლიერდეს სტუდენტების თვითრეგულირებადი 

სწავლის უნარები. 
 

უფრო მეტიც, ციფრული ინსტრუმენტები, როგორიცაა 

ღია სამკერდე ნიშნები, შეიძლება თანაბრად იქნეს 

ინტეგრირებული როგორც დისტანციურ სასწავლო კურსებში, 

ისე პირისპირ, უფრო ტრადიციულ სასწავლო ფორმატში. 

ღია სამკერდე ნიშნების სისტემა გვეხმარება, მივიღოთ 

თითოეული სტუდენტის  ინდივიდუალური პროფილი  

კურსის ბოლოს ციფრული სამკერდე ნიშნების შეგროვების 

გზით, რომელიც ასახავს ყველა კონკრეტულ უნარსა და 

ცოდნას, რაც ემყარება სასწავლო შინაარსს. სტუდენტებს 

ენიჭებათ კონკრეტული სამკერდე ნიშნები გარკვეული 

სასწავლო თემის, ან დავალების დასრულების შემდეგ. კურსის 

ბოლოს, ჩვენი აზრით, სამკერდე ნიშნები შეიძლება 

შეგროვდეს და გაზიარებული იქნეს სპეციალურ ონლაინ 

პლატფორმაზე. მაგალითად, სოციალურ მედიაში ან 

ელექტრონულ პორტფოლიოში. გარდა ამისა, სამკერდე 

ნიშნების დაგროვება გავლენას ახდენს სტუდენტის საბოლოო 

შეფასების ქულაზე. 
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    თეორიული საფუძვლები 

მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, პედაგოგები მომსწრე 

არიან იმ ცვლილებებისა, რაც ხდება აზროვნებაში-სწავლის, 

სწავლებისა და შეფასების მხრივ ციფრულ გარემოში და, ასევე, 

თეორიასა და პრაქტიკაში, რაც დაკავშირებულია ციფრულ 

მტკიცებულებებზე დამყარებულ სწავლასთან. სამი ელემენტი 

გაერთიანდა სწავლის ახალი გზების შესაქმნელად: 1) 

სასწავლო ჯგუფების თვითორგანიზება, 2) ღია სამკერდე 

ნიშნები და 3)კონცეფციების ცვლილება უმაღლეს 

სასწავლებელში (გიბსონი, კოლმანი და ირვინგი, 2016). 

  ღია სამკერდე ნიშნებისა და ციფრული ღია სამკერდე 

ნიშნების გამოყენება შედარებით ახალი და ინოვაციურია 

უმაღლეს განათლებაში და მათი გამოყენება შესაძლებელი 

გახადა უკანასკნელ ხანს   განვითარებულმა ტექნოლოგიებმა. 

ღია სამკერდე ნიშნების განვითარება სათავეს იღებს 

განათლების ღიაობის იდეალებიდან, როდესაც ხაზგასმულია 

მოსაზრება, რომ ცოდნის გაზიარება უნდა ხდებოდეს 

თავისუფლად; მსწავლელებს უნდა ჰქონდეთ თანაბარი 

წვდომა საგანმანათლებლო რესურსებზე და სწავლის 

სურვილს არ უნდა ზღუდავდეს დემოგრაფიული, 

ეკონომიკური და გეოგრაფიული ფაქტორები. 2000 წლიდან 

სწრაფად ვითარდება „ღიაობის“ ფილოსოფია განათლებაში. 

მასაჩუსეტის  ტექნოლოგიურმა ინსტიტუტმა 2002 წელს 

დააარსა ღია კურსების პლატფორმა - OpenCourseWare, ღია 

უნივერსიტეტმა 2006 წ. შექმნა ღია სწავლა - OpenLearn, რასაც 

მოჰყვა ღია მასიური ონლაინკურსები -(MOOCs) 2008წ. და ღია 
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სწავლის სხვადასხვა პლატფორმები, რომელიც წარმოადგენს 

ღია განათლების მოძრაობის განვითარებას. ღია სამკერდე 

ნიშნებმა დიდად შეუწყეს ხელი ღია განათლების საერთო 

ტრენდს იმით, რომ მოგვცეს სწავლის მიღწევების ღია 

მტკიცებულება, ღია კრიტერიუმები სწავლის შეფასებისთვის, 

მიუხედავად იმისა, თუ სად, როდის და როგორ ხდება სწავლა. 

იგი ემყარება ღია ტექნიკურ სტანდარტსა და უფასო 

პროგრამულ უზრუნველყოფას (სოფტს), ასევე მიღწევების 

ღიად ჩვენებისა და გაზიარების შესაძლებლობას 

(https://www.openeducationweek.org/events/open-badges-in-

education). 

 ვოტერსი (2011ა) აღნიშნავს, რომ ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნების იდეის მთავარი წანამძღვარი არის ის, რომ 

ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც 

ტრადიციულად პასუხისმგებელნი არიან აკრედიტაციაზე, 

ვეღარ პასუხობენ დღევანდელ რეალობის წინაშე მდგარ 

სწავლის მოთხოვნებსა და ფორმებს. დღეს სწავლა ხდება 

ყველგან, არა მხოლოდ საკლასო ოთახში, და ხორციელდება 

ფორმალური განათლების გარეთ მრავალი არხის მეშვეობით 

ღია საგანმანათლებლო შესაძლებლობებით, როგორიცაა, 

მაგალითად, P2PU, ვიკიპედია ან სოციალური მედია. 

ვოტერსის (2011ბ) აზრით, აკადემიური ხარისხი უცილობლად 

არ მიუთითებს უნარების ფლობაზე; ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნების მოპოვება კი არის საშუალება უნარების შეძენისა და 

შემდეგ ამ უნარების დემონსტრირება პოტენციური 

დამსაქმებლისთვის - უნარებისა, რომლებსაც ვერ ასახავს 

მიღებული ხარისხი. ღია ციფრულ სამკერდე ნიშნებს 

შეუძლია სწავლის მტკიცებულება წარმოადგინოს, 
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მიუხედავად იმისა, თუ სად ხდება სწავლის პროცესი და რას 

მოიცავს ის. მას შეუძლია   მსწავლელს მისცეს ხელშესახები 

აღიარება მათი უნარების, მიღწევების, ინტერესებისა და 

აფილაციების, რაც მათ შეუძლიათ თან ატარონ და 

გაუზიარიონ დაინტერესბულ პირებს, როგორიცაა, 

მაგალითდ: დამსაქმებლები, ფორმალური ინსტიტუტები და 

სხვა. 

სამკერდე ნიშნების ნაცვლად, ზოგიერთი ავტორი 

მიუთითებს სამკერდე ნიშნების ეკოსისტემაზე, რაც ნიშნავს 

იმას, რომ სისტემის მრავალი ნაწილი 

ურთიერთდაკავშირებულია და, სადაც სამკერდე ნიშნების 

მრავალი გამცემი სთავაზობს სხვადასხვა ტიპის სამკერდე 

ნიშნებს სხვადასხვანაირი  სწავლის გამოცდილებისთვის. 

თითოეულ მსწავლელს კი შეუძლია მოიპოვოს სამკერდე 

ნიშნები სხვადასხვა გამცემებისგან  სხვადასხვა 

გამოცდილებისთვის. ეს  მოითხოვს იმას, რომ სამკერდე 

ნიშნების სისტემებმა ერთად უნდა იმუშაოს  

მსწავლელისთვის (Watters, 2011b). 

ღია  სამკერდე ნიშნების კონცეფცია უფრო ფართოდ 

გავრცელდა 2010 წლის ბოლოს მოზილას ფონდის 

კონფერენციაზე ბარსელონაში (Ash, 2012). უკანასკნელ ხანს 

ღია ციფრულმა სამკერდე ნიშნებმა პოპულარობა მოიპოვა 

მსოფლიოში და გახდა მრავალი სწავლის მართვის სისტემის, 

როგორიცაა მუდლი, ბლექბორდი, კანვასი და სხვათა 

სტანდარტული შემადგენელი. მრავალი საგანმანათლებლო 

ორგანიზაცია იყენებს ღია სამკერდე ნიშნებს ადამიანების 

სწავლის აღიარების მიზნით (Randall, Harrison, West, 2013) და 
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მათი გამოყენება სწრაფად ფართოვდება სხვადასხვა 

სფეროებშიც. 

ღია  სამკერდე ნიშნები, რომლებსაც ხშირად ღია 

ციფრული სამკერდე ნიშნებს, ან საგანმანათლებლო სამკერდე 

ნიშნებს უწოდებენ, წარმოადგენს ცოდნისა და უნარების, 

სწავლის მიღწევების  თუ გამოცდილების  ვიზუალურ 

სიმბოლოებს, ან ციფრულ რეპრეზენტაციას სხვადასხვა 

საგანანათლებლო პროვაიდერისგან მიღებული სწავლის 

სერთიფიცირებისა და აღიარებისთვის, რომელიც, ასევე, 

მოიცავს მონაცემებსა და მტკიცებულებებს. მათი  გაზიარება 

შესაძლებელია ვებ-გვერდზე. ღია სამკერდე ნიშნებს შეუძლია 

წარმოადგინოს კომპეტენციები და ჩართულობა, რაც 

აღიარებულია ონლაინ თუ ,,ოფლაინ“ ცხოვრებაში. 

ღია სამკერდე ნიშნების როლი, როგორც კომპეტენციის 

დამადასტურებელი სერთიფიკატისა და არაფორმალურიდან  

ფორმალური სწავლის პროცესებზე  გადასასვლელი  ხიდისა, 

ამაღლებს ღია  სამკერდე ნიშნების პოტენციალს უმაღლეს 

განათლებაში სწავლების, სწავლისა და შეფასების 

ტრანსფორმაციისთვის (Gibson, Coleman & Irving, 2016). 

გიბსონი, კოლმანი და ირვინგი  გამოყოფენ ღია  სამკერდე 

ნიშნების სამ უმთავრეს როლს უმაღლეს განათლებაში 

სწავლის პროცესის ხელშეწყობისთვის: 

 სწავლის, სწავლების და შეფასებისთვის 

თვალსაჩინოებისა და გამჭვირვალობის მინიჭება; 
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 სწავლის მნიშვნელოვანი, იდენტიფიცირებადი და 

დეტალური ასპექტების გამჟღავნება ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის; 

 უნარების, გამოცდილებისა და ცოდნის აღიარების 

ახალი მექანიზმის უზრუნველყოფა ღია, 

ტრანსფერული, დაგროვებადი ტექნოლოგიის ჩარჩოს 

მეშვეობით. 

       ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები მრავალი თვისებურების 

გამო შესაფერისია  სწავლის პერსონალური გზების 

ხელშესაწყობად და სტუდენტებს საშუალებას აძლევს თავად 

აირჩიონ საკუთრი გზა სწავლის შინაარსში 

ორიენტაციისთვის.  

      ღია  სამკერდე ნიშნები არის: 

 უფასო და ღია: მოზილას ღია სამკერდე ნიშნები არ არის 

დაპატენტებული. ეს არის უფასო სოფტი და ღია 

ტექნიკური სტანდარტი, რომლის გამოყენებაც შეუძლია 

ნებისმიერ ორგანიზაციას  ციფრული სამკერდე 

ნიშნების შესაქმნელად, გასაცემად და 

დასადასტურებლად; 

 ტრანსფერული: ღია  სამკერდე ნიშნების გადატანა 

შესაძლებელია ნებისმიერ ადგილას. მსწავლელს 

შეუძლია დააგროვოს სამკერდე ნიშნები მრავალი 

წყაროდან-ონლაინ და ოფლაინ და თავი მოუყაროს მათ 

ერთ ვირტუალურ ,,ზურგჩანთაში“. მსწავლელს 

შეუძლია თავისი უნარები და მიღწევები გამოაჩინოს 

ბლოგებზე, სოციალურ ქსელურ პროფილებში (გუგლ+, 
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ტვიტერი, ლინქდინ, ან ფესიბუკი), დასაქმების 

საიტებზე, CV-ში, ვებსაიტებზე და სხვა; 

 დაგროვებადი: როგორც მიკროსერთიფიკატები, 

სამკერდე ნიშნები შეიძლება გაიცეს დამსაქმებლებისა 

და პროფესიული ორგანიზაციების მიერ. მსწავლელის 

მიერ მათზე წვდომა და მათი გამოყენება მოქნილია 

(Wilson, Gasell, Ozyer & Scrogan, 2016). მიუხედავად 

იმისა,  ერთი ორგანიზაციის მიერაა გაცემული თუ 

მრავლის, სამკერდე ნიშნები შეიძლება დაემატოს 

ერთმანეთს და დაგროვდეს მსწავლელის უნარებისა და 

მიღწევების სრული სურათის წარმოსაჩენად; 

 მტკიცებულებაზე დამყარებული: ღია სამკერდე ნიშნები 

ინფორმაციით არის დატვირთული. თითოეულ 

სამკერდე ნიშანს აქვს მეტამონაცემები, რომლებიც 

კოდირებულია თავად სამკერდე ნიშნის იმიჯფაილში, 

რომელიც უკავშირდება გამცემს, კრიტერიუმებსა და 

დამადასტურებელ მტკიცებულებებს: - სამკერდე ნიშნის 

სახელი, გაცემის დადასტურება, გაცემის თარიღი, 

სამკერდე ნიშნის ვალიდურობის ვადა, სტანდარტები და 

რეფერენციები.  

     Hickey (2012)  გამოყოფს ღია სამკერდე ნიშნების ოთხ 

ძირითდ ფუნქციას:  

 სწავლის აღიარება-ეს არის სამკერდე ნიშნების 

ყველაზე აშკარა და უპირველესი ფუნქცია; 

 სწავლის შეფასება-ღია სამკერდე ნიშნების თითქმის 

ყოველი გამოყენება შეიცავს შეფასებას რაღაც ფორმით;  
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 მსწავლებლის მოტივირება-სამკერდე ნიშნების 

ირგვლივ არსებობს ბევრი შეშფოთება და მოწონება 

მოტივაციის იდეასთან დაკავშირებით; 

 მსწავლელის შეფასება-ღია  სამკერდე ნიშნებს აქვთ 

უზარმაზარი პოტენციალი მასწავლებლებს, სკოლებსა 

და პროგრამებს დაეხმაროს შეფასებაში. 

უფრო ვრცლად ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების 

შესახებ იხილეთ ვირკუსის (2018) მიმოხილვა განათლებაში, 

მათ შორის, შეფასებაში ღია სამკერდე ნიშნების გამოყენების 

შესახებ. https://drive.google.com /drive/folders/1y8h99b3fzBUm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/
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ინსტრუმენტის აღწერა 

ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები (ODB) - ესაა 

ვიზუალური სიმბოლოები, რომლებიც წარმოადგენს 

მიღწევების ვალიდურ ინდიკატორებს და ინფორმაციას 

გვაწვდის მონაცემებითა და მტკცებულებებით გამყარებული 

ცოდნისა და უნარების შესახებ, რომელთა გაზიარებაც 

შესაძლებელია ინტერნეტის საშუალებით. ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშნები საშუალებას აძლევს მათ მფლობელებს თან 

ატარონ ის, რაც ისწავლეს, სადაც არ უნდა წავიდნენ და, 

შექმნან მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის მდიდარი 

ისტორია (https://openbadges.org/) (Virkus & Lepik, 2018: 

პრეზენტაცია ASSET-ის კონსორციუმის #1 შეხვედრაზე). 
 

ვებინარი: გაგება, შეფასება მკვლევარი: ინფორმაცია, უნარები 

ფასილიტატორი: მოზფესტი 14 

რატომ უნდა მოვიპოვოთ ღია სამკერდე ნიშნები? 

 ღია სამკერდე ნიშნები არის ყველასთვის, რათა 

აღიარებული იქნას სხვადასხვა გამოცდილების 

მეშვეობით შეძენილი უნარები; 

https://openbadges.org/
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 მსწავლელს შეუძლია შექმნას თავისი სამკერდე 

ნიშნების უნიკალური კოლექცია და გააზიაროს ის 

ინტერენტის საშუალებით; 

 თითოეული სამკერდე ნიშანი პორტაბელური იმიჯის 

სახით შეიცავს მონაცემებს სტუდენტის უნარებისა და 

გამცემი ორგანიზაციის შესახებ. 

 

სტუდენტს შეუძლია გააზიაროს თავისი სამკერდე 

ნიშნები: 

o ბლოგების, ვებგვერდების, ელ-პორტფოლიოსა და 

პროფესიული ქსელების საშუალებით; 

o განაცხადებაში სამსახურის თაობაზე; 

o სოციალური მედიის საშუალებით: ტვიტერი, გუგლი+ , 

ფეისბუკი, ლინკდინი;ელ-ფოსტის ხელმოწერაშიც- 

 

როგორ დავიწყოთ? 

 ღია სამკერდე ნიშნების გამცემი ორგანიზაციები 

უზრუნველყოფენ ონლაინ სივრცეს მსწავლელის 

სამკერდეების განსათავსებლად და გასაზიარებლად. 

 არსებობს ასევე უფასო სერვისი - ე.წ. Backpacks 

(ზურგჩანთა) ნებისმიერისთვის, ვინც მოიპოვებს 

სამკერდე ნიშნებს. 

 Backpack შესაძლებლობას აძლევს მსწავლელს შეინახოს 

და განათავსოს თავისი სამკერდეები სხვადასხვა 
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პლატფორმაზე, რომელზეც იღებენ ამ სამკერდე 

ნიშნებს. 

 მოზილამ (Mozilla, 2010) შექმნა პირველი „ზურგჩანთა“ 

ღია სამკერდეებისთვის, რომელიც ინტეგრირებულია 

სამკერდე ნიშნების გამცემ სხვა მრავალ  

პლატფორმაზე. 

 

ღია სამკერდე ნიშნების ტიპები 

არსებობს მრავალი ტიპის ღია სამკერდე ნიშანი: 

 სწავლის შედეგზე დამყარებული სამკერდე ნიშნები: 

 

o საბაზისო ცოდნის სამკერდე ნიშნები; 

o უნარების სამკერდე ნიშნები; 

o მაღალი აკადემიური მოსწრების 

დამადასტურებელი სამკერდე ნიშნები. 

 

 მრავალდონიანი სამკერდე ნიშნები  - მაგ.: 

რეგულარული სამკერდე ნიშნები, ოქროს სამკერდე 

ნიშნები, ვერცხლის, ბრინჯაოს) 

 სწავლის მრავალი მიმართულების აღმნიშვნელი 

(მკვლევარი, პრაქტიკოსი, ვიკიპედისტი); 

 ,,გატეხლი/დამსხვრეული“ სამკერდე ნიშნები  

გამოიყენება არასასურველი ქცევის შემთხვევაში (მაგ. 

დავალებების დაგვიანებით შესრულება);  
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 დანაწევრებული სამკერდე ნიშნები: დიდი სასწავლო 

აქტივობები შეიძლება დაიყოს ცალკეულ 

დამოუკიდებელ ,,ბეჯებად“ (მაგ. თანატოლების მიერ 

შეფასების; ,,ბეჯი“ ლიტერატურის მიმოხილვის 

დავალებისთვის...). 

 

მსწავლელის თვალსაზრისი  ღია სამკერდე ნიშნებზე 

მსწავლელს: 

 დახმარებას უწევს სწავლის სხვადასხვა სტილის მქონე 

მსწავლელს (მაგ., აქტივისტს, რეფლექტურად 

მოაზროვნეს,  თეორეტიკოსს, პრაგმატისტს, 

Honey&Mumford, 1992); 

 ეხმარება განსაზღვროს თავისი სასწავლო მიზნები და 

დაგეგმოს სწავლის სტრატეგიები (დადოს ე.წ. 

სასწავლო კონტრაქტი); 

 შეუძლია თავად აირჩიოს სწავლის გზები; 

 შეუძლია შექმნას სასწავლო საგნები; 

 შეუძლია დაწეროს ლიტერატურული ტექსტის 

ანალიზი, ან ესსე; 

 შეუძლია შექმნას პოდკასტები,  ვიდეოები და სხვა; 

 შეუძლია გამოიყენოს თვითშეფასებისთვის. 

 

ღია სამკერდე ნიშნები, სწავლის განსხვავებული გზები 

და   „სასწავლო კონტრაქტები“ ქმნის საგანმანათლებლო 

ინსტრუმენტების სამკუთხედს, რომლებიც ავსებენ 

ერთმანეთს მათი ერთდროულად გამოყენებისას. 
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ღია სამკერდე ნიშნების ბენეფიტები/სარგებლიანობა: 

 ღია სამკერდე ნიშნები ატარებს  სამკერდე ნიშნისთვის 

აუცილებელ ინფორმაციას  შეფასების, 

მტკიცებულებისა და სხვა მეტა-მონაცემების შესახებ. 

 

ღია სამკერდე ნიშნებს 

 შეუძლია პოტენციურ დამსაქმებელს ამცნოს მისი 

მფლობელის  მიღწევების შესახებ; 

 ახალისებს ჩართულობასა და თანამშრომლობას; 

 აუმჯობესებს მოსწავლეთა ცოდნას; 

 ხელს უწყობს საჭირო უნარების  ინოვაციასა და 

მოქნილობას; 

 ქმნის და ფორმალიზებას უკეთებს პიროვნებასა და მის 

რეპუტაციას სასწავლო საზოგადოებაში; 

 სამკერდე ნიშნები გვთავაზობს ახალ, ტრადიციული, 

ფორმალიზებული აკადემიური გზებისგან 

განსხვავებულ გზებს მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

სწავლისას; 

 სამკერდე ნიშნები ხაზს უსვამს და აღიარებს ცოდნასა 

და უნარებს, რომლებიც შეძენილია პირადი 

ინიციატივისა და კვლევის შედეგად; 

 სამკერდე ნიშნებს შეუძლია ჯგუფურ მუშაობაში 

სოციო-ემოციური (ე.წ.,,რბილი“) უნარების გაზომვა, 

რაც  დღევანდელ დღეს უმნიშვნელოვანესია 

წარმატების მისაღწევად მრავალ პროფესიაში. 
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ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების ანატომია 

 

 სამკერდე ნიშნის სახელი 

 აღწერა 

 კრიტერიუმები 

  გამცემი პირი/ორგანიზაცია 

 მტკიცებულება 

 გაცემის თარიღი 

 სტანდარტები 

 Tags/ტეგები 

 მიმღების ვინაობა 

 ვადის ამოწურვის თარიღი 

 დამადასტურებელი ბმული 

 გრაფიკული დიზაინი 

 

ღია სამკერდე ნიშნების  გამოყენების მაგალითები 

MOODLE-ზე 

 ცოდნაზე დამყარებული სამკერდე ნიშნები; 

 უნარებზე დამყარებული სამკერდე ნიშნები; 

 მრავალდონიანი სამკერდე ნიშნები (მაგ. 

რეგულარული სამკერდე ნიშნები, სამკერდე ნიშნები- 

ოქროს, ვერცხლის, ბრინჯაოს); 

 ღია სამკერდე ნიშნების შესაქმნელი ინსტრუმენტები: 

https://www.openbadges.me 

 ღია სამკერდე ნიშნების „ზურგჩანთა“ : Mozilla 

Backback 

            https://backpack.openbadges.org /backpack/welcome. 

 

https://www.openbadges.me/
https://backpack.openbadges.org/
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     სასწავლო გარემო 

ღია სამკერდე ნიშნების გამოყენება სასწავლო 

კურსებში:  მაგალითები. 

ტალინის უნივერსიტეტი (ესტონეთი) 
 

        ღია სამკერდე ნიშნები შემუშავებული იქნა  ინფორმაციის 

მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის კურსისთვის 

„კვლევის მეთოდები“. ეს არის 6-კრედიტიანი კურსი, 

რომელიც გრძელდება 15 კვირა. ღია სამკერდე ნიშნები 

გამოყენებული იყო 2018 წლის საგაზაფხულო სემესტრში. 

მასში მონაწილეობდა 14 სტუდენტი. კურსი მოიცავდა 8 

საკლასო შეხვედრასა და ონლაინ აქტივობებს, რომელშიც 

სტუდენტები იყენებდნენ პირად ბლოგებს, როგორც პირად 

სასწავლო დღიურს და, როგორც პლატფორმას დავალებების 

ასატვირთად. კურსის დასაწყისში სტუდენტებს გააცნეს 

კურსის სწავლის შედეგები, რომლის გაცნობის შემდეგ მათ 

უნდა დაეწერათ პირადი სასწავლო კონტრაქტი, რომელშიც 

ისინი წარმოადგენდნენ საკუთარი სწავლის მიზნებს, 

გააანალიზებდნენ ამ მიზნების მისაღწევად საჭირო 

რესურსებსა და სტრატეგიებს და, დაადგენდნენ 

კრიტერიუმებს აღნიშნულ კურსში მათი მიღწევების 

შესაფასებლად.  11 სასწავლო თემიდან  თითოეული 

თემისთვის მიცემული იყო ერთი დავალება, რომელიც მათ 

უნდა აეტვირთათ პირად ბლოგზე. სტუდენტებს უნდა 

წაეკითხათ ერთმანეთის პოსტები და დაეკომენტარებინათ 

მათზე. ბოლოს, სტუდენტებს უნდა მოეხდინათ რეფლექსია 
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და გაეანალიზებინათ, თუ  რამდენად შეძლეს სასწავლო 

კონტრაქტში ასახული სასწავლო მიზნების მიღწევა. 
 

ღია სამკერდე ნიშნების სისტემა შექმნილი იყო 

სხვადასხვა დონისთვის: ცოდნაზე დამყარებული სამკერდე 

ნიშნები, უნარებზე დამყარებული სამკერდე ნიშნები, 

ქულებზე დამყარებული სამკერდე ნიშნები, აქტივობებზე 

დამყარებული სამკერდე ნიშნები და შედგენილი 

(კომპოზიტური) სამკერდე ნიშნები. სტუდენტები 

წახალისებული იყვნენ, რომ აერჩიათ სხვადასხვა სასწავლო 

გზა. ჩვენ, აგრეთვე, გადავწყვიტეთ დაგვეკავშირებინა ყველა 

სამკერდე ნიშანი სწავლის შედეგებთან. 

 

ბამბერგის უნივერსიტეტი (გერმანია) 
 

ერთ-ერთი შესაძლო კურსი,  რომელშიც შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნეს ღია სამკერდე ნიშნები, არის „მედია 

დიდაქტიკა“. კურსი განსაზღვრულია პროფესიული 

განათლების სტუდენტებისთვის გაკვეთილების დასაგეგმად 

და შესამუშავებლად და, მიმართულია სტუდენტების 

კომპეტენციების გაძლიერებისკენ ციფრული მედიის 

გამოყენებაში. კურსში მოიაზრება 25-35 სტუდენტის 

მონაწილეობა. კურსი იწყება პირისპირ სწავლებით და 

გადადის თვითორგანიზებულ სწავლაზე კურსის 

ბოლოსთვის. კურსის პირველ ნაწილში სტუდენტები 

სწავლობენ  მედია დიდაქტიკის სხვადასხვა თეორიებს და, 

როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული  პროგრამული 

უზრუნველყოფა (სოფტები) სხვადასხვა მედიარესურესების 
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შესაქმნელად, როგორიცაა, მაგალითდ:  ფილმები, 

სკრინკასტები, პოდკასტები, გრაფიკები და სხვა.  
 

მეორე ნაწილში სტუდენტები მუშაობენ 3-4 -კაციან 

ჯგუფებში, რომლებმაც  უნდა განავითარონ ახალი ციფრული 

მასალა (როგორიცაა ვიდეოები, ელ-ქვიზები, ონლაინ 

სცენარები) პროფესიულ სკოლებში სწავლებისათვის. მათ 

უნდა დაგეგმონ ექვსიდან რვა გაკვეთილის გეგმა შერეული 

ტიპის კონცეფციის გათვალისწინებით. ისინი მუშაობენ 

გამოცდილ მასწავლებლებთან ერთად, რომლებიც აძლევენ 

უკუკავშირს. ორივე მხარეს შეუძლია გააერთიანოს თავისი 

ცოდნა, რადგან სტუდენტებს აქვთ ახალი ციფრული 

მასალების შექმნის უფრო მეტი ცოდნა და უნარები, ხოლო 

მასწავლებლებს-მეტი გამოცდილება, რათა უზრუნველყონ 

შესაბამის კლასებში დიდაქტიკური დიზაინის შესაბამისობა 

სტუდენტების კოგნიტურ დონესთან. კურსში მონაწილე 

სტუდენტებმა უნდა შექმნან ონლაინ პორტფოლიოები, 

აკადემიური მოხსენება და მათი სწავლების კონცეფციები და 

მასალების მულტიმედიური პრეზენტაცია.  

 

         კორკის საუნივერსიტეტო კოლეჯი (ირლანდია) 

   სამკერდე ნიშნები შექმნილი იყო აკადემიური 

პერსონალისთვის, რომლებიც ხელმძღვანელობენ 

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტების 

კვლევებს. ხელმძღვანელების ვორქშოპები ორგანიზებულია 

ორდღენახევრიანი  პირისპირი ვორქშოპების სახით. ეს არსი 

ფართო დისკუსიური ხასიათის შეხვედრები და 
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უზრუნველყოფს მრავალ შესაძლებლობას ურთიერთ- 

სწავლისათვის. 

 

   მონაწილეებმა მიიღეს განმავითრებელი უკუკავშირი 

პირისპირი სესიების დროს, რაც ხელს უწყობს შემდგომ 

დისკუსიასა და კრიტიკულ რეფლექსიას, ხელმძღვანელობის 

პრაქტიკაზე და სტუდენტების ხელმძღვანელობისას 

წარმოშობილი პრობლემების შესაძლო გადაჭრაზე. 

მონაწილეებს უნდა დაეწერათ რეფლექსია საკუთარ სწავლაზე 

ამ ვორქშოპების შედეგად, მათი გეგმებისა და იმის ჩათვლით, 

თუ როგორ მოახდენენ  სწავლის ინტეგრაციას  პრაქტიკაში. 

მონაწილეებს, ასევე, უნდა შეეფასებინათ სხვა მონაწილეების 

რეფლექსიური პოსტები, რითაც ისინი უზრუნველყოფდენ 

ინტერდისციპლინურ სწავლას, ურთიერთსწავლასა და 

ურთიერთშეფასებას. რეფლექსიური პოსტები განთავსდა 

Google drive-ის ფოლდერში; ფასილიტატორებმა შეაფასეს 

ვორქშოპის მონაწილეები ინტერდისციპლინური გაგების 

მხარდასაჭერად. 

 

სამიზნე აუდიტორია: ბაკალავრიატის/სამაგისტრო და 

სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელები. 

 

 

 

 

 

 



 

26 |   
 

შეფასების მეთოდები: ურთიერთშეფასება, 

თვითშეფასება. 

შეფასების ინსტრუმენტი- ღია სამკერდე ნიშნები. 

 

კურსის დასაწყისში სტუდენტებს გავაცანით ღია 

სამკერდე ნიშნებით შეფასების სისტემა; ვეწვიეთ ვებგვერდს 
https://www.imsglobal.org/cc/statuschart/openbadges and decided 
to adjust it to our teaching course. 

და, გადავწყვიტეთ მისი მოდიფიცირება ჩვენი კურსისთვის. 

- ავირჩიეთ 2 ფერისა და ზომის ღია სამკერდე ნიშნები- 

ყვითელი და მწვანე; 

- თითოეულ პრაქტიკულ აქტივობაზე განვსაზღვრეთ 

აქტივობის შეფასება ფერისა და ზომის მიხედვით; 

- პრაქტიკული აქტივობის წარმატებულად შესრულება 

აღინიშნება მწვანე ფერით; 

-  პრაქტიკული აქტივობის საშუალო დონეზე შეფასება 

აღინიშნება ყვითელი ფერით; 

- დაბალ დონეზე შესრულება  აღინიშნება წითელი ღია 

სამკერდე ნიშნით. 

სემესტრის ბოლოს დავითვალეთ ღია სამკერდე 

ნიშნები და გადავწყვიტეთ შეფასება ფერების 

მიხედვით. იგი შეიძლება აისახოს განმავითარებელი 

შეფასებისთვის შექმნილ სპეციალურ ჟურნალში. 

 

 

 

https://www.imsglobal.org/cc/statuschart/openbadges
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ღია სამკერდე ნიშნების გამოყენების გამოწვევები 

და უპირატესობები  საქართველოსა და ისრაელში 

 

უპირატესობები: 

o მოტივაცია; 

o სასწავლო პროცესის საინტერესოდ წარმოჩენა; 

o ღია და გამჭვირვალე შეფასება  ღია სამკერდე 

ნიშნებით; 

o ატარებს ინფორმაციას შეფასების, მტკიცებულებისა 

და სხვა მეტამონაცემების შესახებ, რაც ღია სამკერდე 

ნიშნებით არის მოთხოვნილი; 

o პოტენციურ დამსაქმებელს ამცნობს მიღწევებს; 

o ახალისებს ჩართულობასა და თანამშრომლობას; 

o მხარს უჭერს ინოვაციასა და უნარების მოქნილობას; 

o მოახდინოს იდენტობისა და რეპუტაციის 

ფორმალიზება სასწავლო- საგანმანათლებლო 

საზოგადოებაში. 

 

გამოწვევები: 
 

o სტუდენტებს სჭირდებათ მეტი ცოდნა ღია სამკერდე 

ნიშნების შესახებ, რომ ჰქონდეთ გზამკვლევი 

მასალები/ინსტრუქციები ღია სამკერდე ნიშნების 

შექმნაზე ისე, როგორც მათი ფუნქციებისა და 

მახასიათებლების შესახებ, რათა ეს ინსტრუმენტი 

გამოიყენონ საკუთარი სწავლების პრაქტიკაში; 
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o ფაკულტეტის წევრებს სჭირდებათ მეტი ტრენინგი 

კონკრეტულად ამ ინსტრუმენტის - ღია სამკერდე 

ნიშნების გამოყენებაზე; 

o სავარაუდოდ, შესაძლო გამოწვევა ღია სამკერდე 

ნიშნების გამოყენებისას იქნება პროცესის 

არაადეკვატური დაგეგმვა, ან არასაკმარისი 

კომუნიკაცია სტუდენტებთან, მაგ. ბუნდოვანი 

ინსტრუქციების მიცემა მათთვის. კიდევ ერთი 

შესაძლო გამოწვევა დაკავშირებული იქნება იმასთნ, 

რომ შეფასების ციფრული ინსტრუმენტის, როგორიცაა 

ღია სამკერდე ნიშნების გამოყენება საქართველოს 

უსდ-ებში, არის სიახლე. 

o ღია სამკერდე ნიშნების მოპოვების შესაძლებლობა და 

სურვილი წაახალისებს სტუდენტებს მეტი იმუშაონ, 

თუმცა რეგისტრაცია მოითხოვს დამატებით დროსა და 

ენერგიას სტუდენტების მხრიდან და, უფრო მეტიც, 

სტუდენტებს სჭირდებათ დამატებითი ტრენინგები 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებისა და 

მუდლის პროგრამების შესახებ, ღია სამკერდე 

ნიშნების უფრო იოლად დასანერგად და მუშაობის 

პროცესის უფრო სასიამოვნოდ წარმართვისთვის. 

 

ევროპის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები (უსდ) 

ბამბერგის უნივერსიტეტი 

 

ღია სამკერდე ნიშნები, როგორც მიღწევათა ვალიდური 

ინდიკატორი, შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტებსა და 
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მასწავლებლებს, რათა აჩვენოს, რა უნარებსა და 

კომპეტენციებს მიაღწიეს კონკრეტულ კურსში. რადგან 

დიგიტალიზაცია პრობლემატური საკითხია გერმანიის 

საგანმანათლებლო სისტემაში, მხოლოდ ცოტა მასწავლებელი 

არის დატრენინგებული იმისთვის, რომ ავტონომიურად 

განავითროს ციფრული მასალები, ან გამოიყენოს სწავლის 

მართვის სისტემები (როგორიცაა, მაგ. მუდლი) 

წარმატებულად.  

შედეგზე ორიენტირებული ღია სამკერდე ნიშნების სახით 

(მომავალ) მასწავლებლებს აქვთ დადასტურებული წყარო, 

რომლითაც ისინი ახდენენ მედია დიდაქტიკაში თავიანთი 

უნარებისა და მიღწევების დემონსტრირებას სკოლების, 

როგორც მომავალი დამსაქმებლების წინაშე. ღია სამკერდე 

ნიშნები სტუდენტებისა და მასწავლებლების მოტივირებას 

ახდენს თანამშრომლობისა და პროფესიული ქსელების 

განსავითარებლად. შესაძლებელია სახვადასხვა ღია სამკერდე 

ნიშნების შექმნა მიღებული ცოდნისა და უნარების 

შესაბამისად. შესაძლებელია, ასევე,  სხვადასხვა ტრენინგ-

ინსტიტუტებთან ერთად მუშაობა კარგად განსაზღვრული 

ღია სამკერდე ნიშნების შესაქმნელად, რომლებიც მიენიჭებათ 

მასწავლებლებს. 

 

კორკის საუნივერსიტეტო კოლეჯი 
 

გარკვეული სახის ორგანიზაციული გამოწვევები 

არსებობდა რეფლექსიური პოსტების მოსაგროვებლად, 

რომლებიც იძლეოდნენ უკუკავშირსა და ურთიერთ 

შეფასებას. მთავარი შეშფოთება უკავშირდებოდა იმას, თუ 
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რამდენად ზუსტი იქნებოდა უკუკავშირი 

ურთიერთშეფასების გზით. ამიტომ ხარისხის 

უზრუნველყოფის საფეხური იქნა შემოტანილი აღნიშნული 

პროცესის გასაკონტროლებლად. ხარისხის უზრუნველყოფა 

რელევანტური საკითხია ციფრული სამკერდე ნიშნების 

გამოყენებისას, რადგან აქ იგივე კონტროლისა და ბალანსის 

სისტემა არ არსებობს, როგორიცაა სტანდარტული 

შეფასებების მიდგომებისას. კორკის საუნვერსიტეტო 

კოლეჯში არსებობს ხარისხის უზრუნველყოფის შემდეგი 

ოთხი მოთხოვნა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილდებდეს ღია 

სამკერდე ნიშნები, როგორც დიზაინის, ასევე გადაცემის 

კუთხით. 

(www.ucc.ie/en/media/support/ovptl/images/digitalbadges/Q

ualityAssuranceSta ndards-Criteria.pdf) 

 

 

1. გამოხატავს სანდოობასა 
და ღირებულებას; 

2.  შეესაბამება 
უნიუვერსიტეტის ხედვასა 
და სტრატეგიას; 

3. ასახავს რელევანტურ და 
ჯანსაღ სწავლას; 

4.  აქვს მკაფიო 
მფლობელობა და 
ანგარიშვალდებულება. 
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 ციფრული სამკერდე ნიშნები შეიქმნა იმისთვის, რომ 

უზრუნველყოფილი იყოს აკადემიური პერსონალის 

ჩართულობა პროფესიულ განვითრებაში, სწავლება- სწავლის 

პროცესში თემების ფართო სპექტრში ეროვნულ დონეზე. 

ინტერესი ციფრული სამკერდე ნიშნების მიმართ ნაწილობრივ 

არის პასუხი სწავლება-სწავლაში პროფესიული განვითარების 

ახალ ეროვნულ ჩარჩოზე, რადგან სამკერდე ნიშნები 

ემსახურება  განვითარების ცალკეული აქტივობების 

აღიარებას ეროვნულ დონეზე. კორკის საუნვერსიტეტო 

კოლეჯში ციფრული სამკერდე ნიშნები ძალიან 

პოპულარული აღმოჩნდა არჩევით კურსებში, რომელშიც 

სტუდენტები არ იღებენ კრედიტებს, თუმცა აქვთ სურვილი, 

რომ მათი მონაწილეობა დოკუმენტირებული იქნეს რაიმე 

ფორმით. ციფრული სამკერდე ნიშნები, რომლებიც ასახავენ 

წინარე ცოდნის აღიარებას, ასევე არის გამოყენებაში, რომლის 

ხედვაც ეფუძნება იმას, რომ სტუდენტებს შეუძლიათ 

საკუთარი სწავლის პერსონალიზაცია, როდესაც მოპოვებული 

სამკერდე ნიშნები ასახავს უფრო ფართო ატრიბუტებს კურსის 

დამთვრებისას. მათი დიპლომის საბოლოო ტრანსკრიპტში 

შესული იქნება არა მხოლოდ დისციპლინებში მიღებული 

ცოდნა, არამედ მოპოვებული სხვადასხვა სამკერდე ნიშნებიც. 
 

       

         შეჯამება 

სამკერდე ნიშნები არის სტუდენტთა მიღწევების 

დოკუმენტირების საშუალება და განსაკუთრებით 

სასარგებლოა განმავითრებელ შეფასებასთან დაკავშირებით, 
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რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სტუდენტების მოტივირება, 

მონაწილეობა მიიღონ ისეთ შეფასებაში, რომელიც საბოლოო 

ქულებში არ აისახება. საჭიროა განმავითარებელი შეფასება 

ჩაშენებული იქნეს კურსებში მნიშვნელოვანწილად, 

რომელსაც გარკვეული სივრცე დაეთმობა კურიკულუმში, 

რომ სტუდენტს მიეცეს დრო გაგების დემონსტრირებისთვის 

და მათი თანატოლებისა და მასწავლებლებისგან 

უკუკავშირის მისაღებად ისევე, როგორც თვითშეფასების 

აქტივობებში ჩასართავად. სამკერდე ნიშნები 

უზრუნველყოფს უკუკავშირსა და თვალყურის მიდევნებას 

იმაზე, თუ რისი შესწავლა მოხდა და, რა არის შემდეგი 

საფეხური „ცოდნის სწავლისა“ და განმავითრებელი 

შეფასების ხელშესაწყობად 
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პილოტირების შედეგების 

აღწერილობა 

ხათუნა ბუსკივაძე, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,საქართველო 

ზოგადი ინგლისური ენის კურსის ფარგლებში 

სტუდენტები მუშაობენ პრაქტიკულ საკომუნიკაციო 

უნარებზე, როგორიცაა: ზეპირი მეტყველება, წერა, კითხვა და 

მოსმენა და, რა თქმა უნდა, თავისუფალ საუბარსა და 

გრამატიკულ გამართულობაზე. ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნები გამოიყენა ინგლისური ფილოლოგიის კურსის 20-მა 

სტუდენტმა.   

განმავითრებელი შეფასებისათვის, ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშანი დაეხმარა როგორც ჩემს  სტუდენტებს, ისე მე, 

როგორც მასწავლებელს, ეტაპობრივად დაგვენახა პროგრესი. 

სტუდენტებს ძალიან მოსწონდათ ახალი მეთოდის, ამ 

შემთხვევაში, შეფასების ინსტრუმენტის გამოყენება, რადგან 

შეფასება მათთვის აღარ იყო უსიამოვნო პროცესი. ის იყო 

გაკვეთილის ნაწილი და არა მხოლოდ მასწავლებლის საქმე, 

რომელსაც ასრულებდა ის სტუდენტების მონაწილეობის 

გარეშე შეფასების პროცესში.  

პროექტის ყველა მონაწილე იყო ქალი. სამწუხაროდ, 

ინგლისური ფილოლოფიის ფაკულტეტისთვის ეს ჩვეული 

მდგომარეობაა, რადგან სტუდენტების უმეტესობა გოგონები 



 

34 |   
 

არიან. მონაწილეები იყვნენ მე-2 კურსელი 19-20 წლის 

გოგონები; მონაწილეთა უმეტესობა იყო ქართველი, მხოლოდ 

3 მათგანი - აზერბაიჯანელი. აღსანიშნავია, რომ მათი 

ინგლისური ენის ცოდნის დონე საკმაოდ მაღალი იყო.  

ჩვენ გაკვეთილები გვქონდა კვირაში 2 დღეს. ამ 

გაკვეთილებზე, როგორც წესი, ვიყენებდით პროექტზე 

დაფუძნებული სწავლების, შეტრიალებული საკლასო 

ოთახისა და დავალებაზე დაფუძნებული სწავლების 

მეთოდებს.  

თავიდან მე შევქმენი სამკერდე ნიშნები შეფასების 

სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით. გამოვიყენე გუგლიდან 

მოპოვებული ნახატები. გაკვეთილზე მონაწილეობის 

მისაღებად, სტუდენტებს დაურიგდათ სამკერდე ნიშნები 

ისევე, როგორც გუგლის საკლასო ოთახის დავალებები. 

მოდით განვმარტოთ თითოეული მათგანი:  

სუპერი (Super): 
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დავალებისთვის რუბრიკა 

 დავალების შესრულება: ძალიან კარგი პასუხი 

მიცემულ დავალებაზე; ტექსტის ტიპი, ფორმატი და 

რეგისტრი სრულიად შეესაბამება; არგუმენტები 

კარგადაა ჩამოყალიბებული და ლოგიკურია; პირადი 

მოსაზრება ნათლადაა წარმოდგენილი და 

დასაბუთებული. 

 ლოგიკური თანამიმდევრობა და კავშირი: ტექსტი 

კარგადაა გამართული და ინფორმაცია/მოსაზრება 

ერთმანეთთან კარგადაა დაკავშირებული და მიჰყვება 

ლოგიკურად და სტრუქტურულად; აბზაცები 

თანმიმდევრულია; ეფექტურად იყენებს დაკავშირების 

საშუალებებს; 

 ლექსიკური მარაგი: ფართოდ იყენებს ენობრივ 

საშუალებებს; ლექსიკას  -ეფექტურად და ზუსტად; 

იშვიათად აქვს ძალიან უმნიშვნელო შეცდომები, 

რომელიც „გაეპარა“;  

 გრამატიკის ცოდნა და გამოყენების სიზუსტე: იყენებს 

გრამატიკული სტრუქტურების ფართო სპექტრს 

მოქნილად და ზუსტად. არ არის შემაფერხებელი 

შეცდომები.  

გაკვეთილზე მონაწილეობისათვის: სტუდენტები, 

რომლებიც სესიების 90%-ს ან უფრო მეტს დაესწრნენ, 

აქტიურად მონაწილეობდნენ საგანმანათლებლო პროცესში 

და გამოავლინეს განხილული საკითხების კარგი ცოდნა.   
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კარგი (Good): 

დავალებისთვის: 

 დავალების შესრულება: დავალებაზე კარგი 

პასუხი; მხოლოდ ძალიან იშვიათადაა ინფორმაცია 

არასრულად, ან ძალიან ზოგადად მოცემული; 

არგუმენტები ნათელი და ლოგიკურია, მაგრამ 

ზოგიერთი მათგანი არაა სრულყოფილად 

ჩამოყალიბებული; პირადი მოსაზრება 

წარმოდგენილია ნათლად.   

 ლოგიკური თანმიმდევრობა და კავშირი: ტექსტი 

ძირითადად კარგად და ლოგიკურადაა დალაგებული, 

ინფორმაცია/მოსაზრებები ლოგიკურად და 

სტრუქტურულად კარგადაა გამართული; აბზაცებად 

დაყოფა კარგია; მაკავშირებელი სიტყვები და ხერხები 

ძირითადად გამოყენებულია სწორად და ეფექტურად;  

 ლექსიკური მარაგი: იყენებს ლექსიკურ საშუალებებს 

კარგად; ლექსიკას ძირითადად აკლია სიზუსტე; 

მხოლოდ უმნიშვნელო შეცდომებია;  
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 გრამატიკის ცოდნა და გამოყენების სიზუსტე: იყენებს 

დონისთვის შესაბამის სტრუქტურებს ზუსტად. არის 

შეცდომები, მაგრამ არა შემაფერხებელი.  

       გაკვეთილზე მონაწილეობისათვის: სტუდენტები, 

რომლებიც მთლიანი სესიების 90%-ს ან უფრო მეტს 

დაესწრნენ  და ჰქონდათ საკმარისი მოტივაცია, რომ 

მონაწილეობა მიეღოთ სხვადასხვა აქტივობაში, რომელსაც 

სთავაზობდა მასწავლებელი. 

ნორმალური (Okey) 

დავალებისთვის: 

 დავალების შესრულება: დავალებაზე სუსტი პასუხი; 

მხოლოდ ხანდახან ცდილობდა ეპასუხა დავალების 

მოთხოვნებს; არგუმენტები ძირითადად არასაკმარისი 

და შეუსაბამოა; 

 ლოგიკური თანმიმდევრულობა და კავშირი: 

ლოგიკური თანმიმდევრობა და კავშირი სუსტია; 

 არ გამოიყენა შესაბამისი მაკავშირებელი მექანიზმები;  
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 ლექსიკური მარაგი: ლექსიკა ძალიან სუსტია და 

არაადეკვატური მოცემული დონისათვის; ხშირია 

შეცდომები სიტყვის შერჩევისას;  

 გრამატიკის ცოდნა და გამოყენების სიზუსტე: იყენებს 

ძალიან მცირე რაოდენობის გრამატიკულ 

სტრუქტურებს; ძალიან ხშირად აქვს შემაფერხებელი 

შეცდომები; 

გაკვეთილზე მონაწილეობისათვის: სტუდენტები, 

რომლებიც დაესწრნენ მთლიანი სესიების 70% ან მეტს და, 

რომლებიც ცდილობდნენ დაწეოდნენ გაკვეთილების 

მიმდინარეობას.  

ისევ სცადე (Try Again): 

 
დავალებისთვის: 

 დავალების შესრულება: ძალიან სუსტი პასუხი 

დავალებაზე; შინაარსი ძირითადად შეუსაბამო; 

არგუმენტები ძალიან სუსტი და შეუსაბამოა; 

 ლოგიკური თანმიმდევრობა და კავშირი: 

დამაბნეველი; აზრებს შორის კავშირი არაა; არ 
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არსებობს ლოგიკური თუ სტრუქტურული 

თანმიმდევრობა; 

 ლექსიკური მარაგი: ლექსიკა ძალიან შეზღუდული 

და/ან შეუსაბამოა მოცემული დავალებისათვის;  

 გრამატიკის ცოდნა და გამოყენების სიზუსტე: 

გრამატიკის ცოდნა მთლიანად შეუსაბამოა მოცემული 

დონისთვის.  

გაკვეთილზე მონაწილეობისათვის: 

სტუდენტები, რომლებიც ესწრებოდნენ მთლიანი 

სესიების 50%-ზე ნაკლებს და ვერ შეძლეს ზოგადი 

ინგლისური ენის კურსის ძირითადი მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება.  

ეს სამკერდე ნიშნები გამოყენებული იქნა გაკვეთილზე 

დისკუსიების დროს, ასევე_ საკლასო დავალების შეფასების 

ინსტრუმენტად. სტუდენტები ფასდებოდნენ როგორც 

ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად, ან წყვილებში. 

გაკვეთილზე მონაწილეობის შეფასებისთვის მე ვბეჭდავდი ამ 

სამკერდე ნიშნებს და ვურიგებდი სტუდენტებს.  

ზემოთ მოცემული სამკერდე ნიშნების გამოყენება მოხდა 

არა მხოლოდ საკლასო ოთახში, არამედ გუგლ საკლასო 

ოთახშიც (Google Сlassroom), ონლაინ პლატფორმაზე, სადაც 

სტუდენტებს მიეცათ 5 დავალება სემესტრის განმავლობაში 

და შეფასდნენ ამ სამკერდე ნიშნების საშუალებით ონლაინ 

ლექტორის მიერ. არსებობს რამდენიმე ტიპის აქტივობა, 

მაგალითად, კურსის ფარგლებში სტუდენტებს მიეცათ 

დავალება ინგლისური ლიტერატურიდან, მათ უნდა 

წაეკითხათ მოთხრობა სახლში და დავალება შეესრულებინათ 

გუგლ საკლასო ოთახში. იხილეთ მაგალითის ფოტო ქვემოთ.  



 

40 |   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საერთო ჯამში, მე, როგორც მასწავლებელი, ვთვლი, რომ 

ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები წარმატებული შეფასების 
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ინსტრუმენტია ჩემი კურსისთვის და ჩემი 

სტუდენტებისთვის; ერთადერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, 

რაც უნდა აღინიშნოს, ისაა, რომ ქართველი სტუდენტები 

მიჩვეულნი არიან შეფასების ინსტრუმენტად ქულების 

გამოყენებას და, მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტებს 

მოსწონთ შეფასების ეს მეთოდი, მათ მაინც სურთ იცოდნენ 

თავიანთი შეფასება ჩვეულებრივი ქულებით, რადგან, 

როგორც წესი, ასეთი ქულები იწერება უნივერსიტეტში.  

 

აღსანიშნავია, რომ ჩემს კურსზე სტუდენტების 

უმეტესობას მიაჩნია, რომ ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები 

წარმოადგენს ინოვაციურ და პროდუქტიული შეფასების 

ინსტრუმენტს და სურთ ისინი გამოყენებული იქნეს სხვა 

საგნებშიც. რაც შეეხება ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების 

შემდგომ გამოყენებას, მე მინდა ჩემს სტუდენტებს ვასწავლო, 

როგორ შექმნან ეს სამკერდე ნიშნები გუგლ ნახატების (Google 

drawings) საშუალებით თვითონ და ვთხოვო, მოიფიქრონ ის 

აქტივობები, რომლის შეფასებაც შესაძლებელია ღია 

ციფრული სამკერდე ნიშნების დახმარებით ჩვენს კურსზე.  
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სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ასოცირებული პროფესორი: ლია ახალაძე 

მოწვეული ლექტორი: ლევან კვარაცხელია 

 
ღია სამკერდე ნიშნების მექანიზმზე მუშაობა სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ჯგუფმა რამდენიმე სემესტრია დაიწყო. საწყის 

ეტაპზე მექანიზმი სატესტო რეჟიმში გამოვიყენეთ სხვადასხვა 

ჯგუფებთან. ოფიციალური პილოტირება კი ბოლო ორი 

სემესტრის განმავლობაში ჩატარდა ამავე ფაკულტეტის ოთხი 

განსხვავებული დისციპლინის ფარგლებში. მათ შორის: 

განათლების პოლიტიკა, განათლების სოციოლოგია და 

მულტიკულტურული განათლება. აღნიშნულ ჯგუფებში 

სტუდენტთა ჯამური რაოდენობა აღემატება 120 სტუდენტს.  

რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად 

ვიმუშავეთ მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებთან, 

რომელთა ნაწილიც აპირებს, გახდეს მასწავლებელი, ნაწილი 

კი უკვე ემსახურება აღნიშნულ პროფესიას. სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მასწავლებელთა მომზადების საბაკალავრო 

პროგრამის სპეციფიკური მიზნებისა და ამოცანების გარდა, 

აღნიშნული პილოტირების განსაკუთრებული მიზანი იყო, 

გვემუშავა სტუდენტთა ემოციურ-ინტელექტუალური 

(რბილი), 21-ე საუკუნის და ანალიტიკური უნარების 

კომპეტენციების გამომუშავებასა და შეფასებაზე ღია 

ციფრული სამკერდე ნიშნების დახმარებით.  
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პირველი, რაც ჩვენს სტუდენტებთან ერთად გავაკეთეთ, 

იყო გამოკითხვების ჩატარება იმ უნარებისა და 

კომპეტენციების იდენტიფიკაციისათვის, რომელთა 

განვითარებაც მათ სურდათ. ასევე, თითოეული კურსის 

(მესამე და მეოთხე) წარმომადგენლებს ვთხოვეთ, ეპასუხათ 

კითხვაზე - რატომ სურდათ პილოტირებაში მონაწილეობა და 

რა შესაძლო სარგებელი შეიძლებოდა მიეღოთ მათ.   

 

 

 ფიგურა №1. სტუდენტთა საჭიროებების ანალიზი (2019-

2020) 
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ფიგურა №2. პილოტირებაში მონაწილეობის მიზეზები (2019-

2020) 

2019 წლის ოქტომბერში ჩატარებული სტუდენტთა 

საჭიროებების ანალიზი ცხადყოფს სტუდენტთა სურვილს, 

გამოიმუშაონ ისეთი ემოციურ-ინტელექტუალური უნარები, 

როგორიცაა: ეფექტური კომუნიკაცია, პრობლემის გადაჭრა, 

სტრესისადმი ტოლერანტობა (იხ. ფიგურა №1). 2019 წელს 

სტუდენტთა 79% პილოტირებაში მონაწილეობას იღებდა 

გამომუშავებული უნარების პროფესიულ ბიოგრაფიაში ან 

დამსაქმებელთან წარსადგენად (იხ. ფიგურა №2). 

ღია სამკერდე ნიშნების ონლაინ სისტემამ შექმნა 

სტუდენტთა სრული მონაწილეობისა და პილოტირების 

პერიოდში გამომუშავებული ემოციურ-ინტელექტუალური 
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(რბილი) უნარების აღიარების/შეფასების საშუალება. 

სტუდენტების შესაძლებლობამ, მონაწილეობა მიეღოთ 

ემოციურ-ინტელექტუალური (რბილი), 21-ე საუკუნისა და 

ანალიტიკური უნარების ღია სამკერდე ნიშნების შექმნისა და 

იმპლემენტაციის პროცესში, მისცა მათ ბერკეტი, 

განესაზღვრათ კრიტერიუმები მათი საჭიროებებიდან 

გამომდინარე.  

რაც შეეხება მეთოდოლოგიას,  სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

მიმდინარე აღნიშნულმა შერეული მეთოდების კვლევამ 

მოიცვა სამი ფაზა.  

ფოკუს-ჯგუფის სესიები: 

ღია სამკერდე ნიშნების მიმართ სტუდენტთა 

დამოკიდებულებებისა და მისწრაფებების დასადგენად 

ჩატარდა ორი ფოკუს-ჯგუფის სესია. პირველი ეხებოდა ისეთ 

საკითხებს, როგორებიცაა: მოტივაცია, მტკიცებულებები და 

სტრუქტურა, ხოლო მეორე, რომელიც ჩატარდა ონლაინ 

გამოკითხვის შემდეგ, ეხებოდა უფრო სიღრმისეულ 

ასპექტებს, როგორიცაა "დონის ამაღლების" კრიტერიუმები 

და სამკერდე ნიშნის დიზაინი. 

ონლაინ გამოკითხვა: 

გამოკითხვის მიზანი იყო თვისობრივი მონაცემებიდან 

მიღებული ზოგიერთი შედეგის გადამოწმება სტუდენტთა 

უფრო დიდ ჯგუფთან კონსულტაციით, პირველი ფოკუს 

ჯგუფის სესიის მონაწილე სტუდენტებისგან მიღებული 

ზოგიერთი დასკვნის ტესტირება. საკვლევი ჯგუფი 
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შედგებოდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისგან. 

გამოკითხვა ჩატარდა ელექტრონული ფოსტის დახმარებით. 

გამომდინარე იქიდან, რომ ღია სამკერდე ნიშნების მექანიზმი 

არ იყო ფართო აუდიტორიისთვის ცნობილი (გარდა იმ 

ჯგუფებისა, სადაც აღნიშნული მექანიზმი დაიტესტა 2018-

2019 სასწავლო წლებში), ელექტრონულ ფოსტაში ასევე 

მოცემული იყო ზოგადი ინფორმაცია ღია სამკერდე ნიშნების 

შესახებ. მონაწილეთა წახალისების მიზნით, სტუდენტებს 

შევთავაზეთ მათთვის პირველი ღია სამკერდე ნიშნების 

მოპოვების პოტენციური საშუალება კვლევაში 

მონაწილეობით და მისი დასრულებით.  

შედეგები: 

ფოკუს-ჯგუფის სესიების დროს  აშკარა გახდა სამი 

ძირითადი თემა:  

1. ხილვადობა და კონფიდენციალურობა 

სტუდენტებს ბევრი არ უსაუბრიათ 

კონფიდენციალურობაზე. ისინი ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ 

მათ სურდათ, ღია სამკერდე ნიშანი ყოფილიყო იმდენად 

ხილული, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნებოდა. მათ 

განიხილეს, თუ რამდენად დეტალური ინფორმაცია უნდა 

ყოფილიყო ხელმისაწვდომი სამკერდე ნიშნის 

დამთვალიერებლისთვის. მათი თქმით, 

თვალსაჩინო/ხილული დეტალები მნიშვნელოვანია და ამის 

რამდენიმე მიზეზი არსებობს: 
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 სამკერდე ნიშნები უფრო პერსონალურია, ვიდრე 

სერთიფიკატები და ოფიციალური კვალიფიკაცია; 

 ისინი ერთმანეთს აკავშირებენ მტკიცებულებებსა 

და სამკერდე ნიშნის მომპოვებელი პირის მიერ გაწეულ 

შრომას.  

 

2. გამომუშავებული რეალური უნარების 

დემონსტრირება 

სტუდენტების აზრით, თითოეული ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშანი მაქსიმალური სიზუსტით უნდა ასახავდეს 

სტუდენტის მიერ სასწავლო პროცესში მიღებულ 

შესაძლებლობებსა და უნარებს. 

3. სხვადასხვა დონის ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნები 

სტუდენტები შეთანხმდნენ, რომ სწავლის პროცესში 

უმჯობესია გამოვიყენოთ რამდენიმე დონის სამკერდე ნიშანი, 

რადგან, შეუძლებელია, ყველა სტუდენტს ჰქონდეს ერთნაირი 

დონის კომპეტენცია და, შესაბამისად, დაიმსახურონ ერთი და 

იგივე ღია სამკერდე ნიშანი. 

სტუდენტებმა ასევე გამოთქვეს სურვილი, რომ ყველა ღია 

სამკერდე ნიშანს ჰქონდეს მკაფიო ბრენდირება, რომ გამცემი 

ორგანიზაცია ყველასთვის ადვილად აღქმული და გასაგები 

იყოს. 

სანამ უშუალოდ პილოტირების რეჟიმზე და ამ პერიოდში 

შექმნილ ღია სამკერდე ნიშნებზე გადავიდოდეთ, 

წარმოგიდგენთ ტესტირების რეჟიმში ჩვენ მიერ შექმნილ 
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სამკერდე ნიშნებს. ზოგადად, გამოწვევა, რომლის წინაშეც 

ყველა ღია სამკერდე ნიშნებით შეფასების ინიციატივა დგას, 

არის იმის განსაზღვრა, თუ რომელი კომპეტენციები იქნება 

კონკრეტულად წარმოდგენილი მასში. სამკერდე ნიშნების 

შესახებ უამრავი ლიტერატურა გვაძლევს რეკომენდაციას, 

მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უფრო ფართო მასშტაბის 

სისტემის დანერგვა გვქონდეს განზრახული.  ღია სამკერდე 

ნიშნებით შეფასების პროგრამა იწყება შედარებით მცირე 

დატვირთვით, მხოლოდ რამდენიმე ძირითად უნარზე 

ფოკუსირებით. სწორედ ეს მიდგომა ავიღეთ 

სახელმძღვანელო პრინციპად და სტუდენტებთან 

ინტენსიური მუშაობით შევქმენით ათი ღია სამკერდე ნიშანი. 

სამკერდე ნიშნების შესაქმნელად გამოვიყენეთ GOOGLE-ის 

პლატფორმა, კონკრეტულად - Google Drawings, ხოლო მათ 

გასაცემად openbadges.me სოხუმის სხელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ღია სამკერდე ნიშნების ჯგუფი დღემდე ამ პლატფორმებს 

იყენებს საკუთარი სამკერდე ნიშნების წარმოებისა და 

გაცემისათვის. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ სტუდენტებს არ 

სჭირდებათ რომელიმე  საიტზე რეგისტრაცია იმისთვის, რომ 

მიიღონ ან შეგაროვონ ღია სამკერდე ნიშნები. კონკრეტული 

პირისთვის სამკერდე ნიშნის გადასაგზავნად საკმარისია მისი 

ელექტონული ფოსტის მითითება და, შემდეგ მას, 

სურვილისამებრ, შეუძლია შეინახოს ან გააზიაროს იგი 

ნებისმიერი ფორმით ნებისმიერ აუდიტორიასთან მისი 

გამცემი პირის/ორგანიზაციის ნებართვის გარეშე. 
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სამკერდე ნიშნები დასახელება 
სამკერდე 

ნიშნები 
დასახელება 

 

მულტიკულტურუ

ლი და 

მულტიეთნიკური 

საქართველო 
 

ემპათია 

 

სასწავლო 

წარმატება 

 

ქვიზის 

ოსტატი 

 

ორალური 

კომუნიკაცია 

 

შუალედური 

გამოცდის 

ოსტატი 

 

ლიდერობა 

 

პრეზენტაცი

ების 

ოსტატი 

 

საგნის 

ცოდნა 

 

ფინალური 

გამოცდის 

ოსტატი 

 

ემოციურ-ინტელექტუალური (რბილი) უნარების 

ღია სამკერდე ნიშნები  

როგორც ეს აღნიშნულია ASSET-ის ემოციურ 

ინტელექტუალური (რბილი) უნარებით შეფასების 

სახელმძღვანელოში: უნარ-ჩვევების ერთობლიობა, 
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რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

წარმატებისთვის, სირთულეების დაძლევისა და 

კეთილდღეობისთვის, შემდეგია: ემოციური თვითშემეცნება; 

თვითრეგულირება; დამაჯერებლობა; სტრესთან გამკლავება; 

თანადგომა; ინტერპერსონალური უნარები და 

თანამშრომლობა; გამბედაობა და თავდადება; მოქნილობა და 

ინოვაცია; ზრდისადმი რწმენა; პოზიტიურობა და 

ოპტიმიზმი.  

ჩვენ გამოვიყენეთ TED TALK ლექციები და პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების მოდელი, რათა სტუდენტები 

გაცნობოდნენ აღნიშნულ ემოციურ_ ინტელექტუალურ 

(რბილ) უნარებს და მათ გამოყენებას სასწავლო პროცესში.  

პირველი TED TALK ლექცია, რომელიც ამ ჯგუფში 

გამოვიყენეთ, იყო TBC STATUS TALKS-ისგან - ეკატერინე 

ბაბუნაშვილი (სერტიფიცირებული ქოუჩი და ბიზნეს 

ტრენერი (Erickson International, ICBT, ICP Centre), DISC-ის 

ლიცენზირებული სპეციალისტი, სპიკერი) ლექციით: 

”ემოციური ინტელექტი - ემოციური თვითშემეცნება და 

თვითრეგულირება” (ლექციის ენა იყო ქართული). ლექციის 

შემდეგ განვიხილეთ ემოციური თვითშემეცნებისა და 

თვითრეგულირების მნიშვნელობა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

ჯგუფი შედგებოდა სტუდენტებისგან, რომელთა ნაწილიც 

აპირებს, გახდეს მასწავლებელი, ნაწილი კი უკვე ემსახურება 

აღნიშნულ პროფესიას. ასე რომ, მათ გააცნობიერეს, რომ, 

როგორც მასწავლებლები ან მომავალი მასწავლებლები, 

ისინიც შეიძლება აღმოჩნდნენ ისეთ სიტუაციაში, რომელიც 

მათში გამოიწვევს ბრაზის, იმედგაცრუების, ზიზღის, 

მოწყენილობის ან თუნდაც აღფრთოვანების შეგრძნებებს. 
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იმისთვის, რომ შექმნან მოსწავლის მხარდამჭერი სასწავლო 

გარემო, მათ უნდა მოახერხონ საკუთარი ემოციების 

რეგულირება სწავლების ეფექტური სტრატეგიების 

გამოყენებით. დავალებების შესასრულებლად Thinglink-ის 

ნაცვლად, Google-ის პლატფორმები გამოვიყენეთ, რადგან 

ჩვენს სტუდენტებს აქვთ Google-ის პლატფორმებზე მუშაობის 

გარკვეული გამოცდილება. დავალებების შესრულების 

შემდეგ კი სტუდენტებმა გამოიმუშავეს მათი პირველი 

ემოციურ-ინტელექტუალური (რბილი) უნარების ამსახველი 

ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები.  

მეორე TED Talk ლექცია, რომელიც ჩვენს სტუდენტებთან 

გამოვიყენეთ, იყო კელი მაკგონიგალი (ჯანმრთელობის 

ფსიქოლოგი და სტენფორდის უნივერსიტეტის ლექტორი, 

ცნობილი თავისი საქმიანობით სამეცნიერო დახმარებების 

სფეროში, რომელიც ფოკუსირებულია ფსიქოლოგიისა და 

ნეირომეცნიერების ცოდნის პრაქტიკულ სტრატეგიებად 

თარგმნაზე, რაც ხელს უწყობს ჯანმრთელობასა და 

კეთილდღეობას) ლექციით „როგორ გავხადოთ სტრესი ჩვენს 

მეგობრად“ (ლექციის ენა იყო ინგლისური ქართული 

სუბტიტრებით). აღნიშნული TED Talk ლექციის შემდეგაც 

ანალოგიურად ვიმუშავეთ საკითხის გარშემო და გავეცით ღია 

სამკერდე ნიშნები.  

   პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მოდელისთვის 

ჩვენ გამოვიყენეთ გახმაურებული შემთხვევა 15 წლის 

მოზარდის შესახებ, რომელმაც თავი მოიკლა თბილისში 

პოლიციის დაკითხვის შემდეგ და მოზარდის 

თვითმკვლელობამ გამოიწვია ანტისაპოლიციო საპროტესტო 

გამოსვლები საქართველოში 2019 წელს. ჩვენ გავეცანით 
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საქმის გარშემო არსებულ მრავალფეროვან მასალებს, მათ 

შორის: სატელევიზო ახალ ამბებს, საგაზეთო სტატიებს, 

ინტერვიუებს, პოლიციის ანგარიშებს და ა.შ.. ამის შემდეგ 

ვისაუბრეთ ინციდენტის სავარაუდო მიზეზებზე, შესაძლო 

ემოციურ-ინტელექტუალური უნარების არარსებობაზე, 

როგორც კონკრეტულ მოზარდში, ასევე მთლიანად 

საზოგადოებაში, რამაც გამოიწვია ასეთი შედეგი. ჯგუფური 

მუშაობებისა და დავალებების შესრულების შემდეგ, 

სტუდეტებმა ასევე გამოიმუშავეს ემოციურ-

ინტელექტუალური (რბილი) უნარების ამსახველი ღია 

ციფრული სამკერდე ნიშნები.  

სტუდენტები იმდენად იყვნენ ჩართულნი პროცესში, რომ 

დისკუსიები, მათი თხოვნითა და მოთხოვნით, რამდენჯერმე 

განვაგრძეთ ლექციების დასრულების შემდეგაც. 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ემოციურ-ინტელექტუალური 

(რბილი) უნარებისთვის შექმნილი ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნები ასე გამოიყურება: 

 

 დასახელება აღწერა 

ი
ნდ

ი
ვი

დ

უ
ალ

უ
რ

ი
 

/ჯ
გ

უ
ფ

უ
რ

ი
 

სი
ხ

შ
ი

რ
ე 

 

თვითრეგულირე

ბა 

შეუძლია ეფექტურად და 

კონსტრუქციულად 

აკონტროლოს ემოციები. 

ი 3 
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ემოციური 

თვითშემეცნება 

ცნობს და ესმის საკუთარი 

ემოციებისა და გრძნობების. 

განასხვავებს მათ 

ერთმანეთისგან და ესმის 

მათი გამომწვევი მიზეზები. 

შეუძლია ემოციების 

გამოხატვა და გაზიარება. 

ი 3 

 

დამაჯერებლობა 

შეუძლია ეფექტურად და 

კონსტრუქციულად 

გამოხატოს საკუთარი 

ემოციები, რწმენა და 

შეხედულებები. 

ი 2 

 

სტრესთან 

გამკლავება 

სირთულეების, სტრესული 

სიტუაციებისა და ძლიერი 

ემოციების დროს შეუძლია 

გრძნობებისა და ემოციების 

ეფექტური და 

კონსტრუქციული მართვა. 

ი 3 

 

თანადგომა 

ესმის, აღიარებს და აფასებს 

სხვების გრძნობებსა და 

შეხედულებებს. 

ი/ჯ 2 

 

ინტერპერსონალ

ური 

ურთიერთობები 

და 

თანამშრომლობა 

შეუძლია კარგი 

თანამშრომლობითი 

ურთიერთობების 

დამყარება. 

ჯ 2 

 

გამბედაობა და 

თავდადება 

აქვს თავდაჯერებულობა და 

მიზანსწრაფულობა 

სიძნელეების არსებობის 

მიუხედავად. 

ი/ჯ 1 

 

მოქნილობა და 

ინოვაცია 

შეუძლია  ახალ გარემოში 

ადაპტირება, წვლილის 

შეტანა და პრობლემის 

გადაწყვეტა. 

ჯ 2 
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ზრდისადმი 

რწმენა 

სწამს, რომ შრომით, 

ეფექტური სტრატეგიების 

შემუშავებითა და სხვათა 

ჩართულობით 

შესაძლებელია ნიჭის 

განვითარება. 

ი 1 

 

პოზიტიურობა 

და ოპტიმიზმი 

აქვს შესაძლობლობა 

პოზიტიური მხრიდან 

დაინახოს და შეაფასოს 

მოვლენების განვითარება 

სირთულეების 

მიუხედავად. 

ი/ჯ 3 

 

ანალიტიკური უნარების ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნები 

პროქტ ASSET-ის კონტექსტში სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ღია სამკერდე 

ნიშნების ჯგუფმა შეიმუშავა 5 ტიპის ანალიტიკური უნარების 

განვითარების მოდელი, რომელიც მიზნად ისახავს სამკერდე 

ნიშნებით შეფასების პროცესის მხარდაჭერას. ამ მოდელის 

სიძლიერე მდგომარეობს მეტრიკების ერთობლიობაში, 

რომელიც ყურადღებით არის შემუშავებული კონკრეტული 

პრაქტიკული გამოყენების შემთხვევებისთვის, ცნობილი 

პედაგოგიური მიდგომების შესაბამისად. მეტრიკა 

სტუდენტთა ძალისხმევის გაზომვისა და იმ პროცესზე 

თვალყურის დევნების საშუალებას იძლევა, რომელიც 

ანალიტიკური აზროვნების კომპეტენციების განვითარების 

მიზნით აფართოებს სტუდენტთა ემოციურ-

ინტელექტუალურ (რბილ) უნარებს.  
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        5 ტიპის ანალიტიკური უნარების განვითარების მოდელი 

ასე გამოიყურება: 

1. კომუნიკაცია - ძლიერი ანალიტიკური უნარების ქონა 

არაფერს ნიშნავს, თუ არ შეგიძლია სხვებს გაუზიარო 

შენი ანალიზი.  

2. კრეატიულობა - ინფორმაციის გაანალიზება 

მოითხოვს „შემოქმედებითი თვალის“ დევნებას იმ 

მონაცემების ტენდენციებზე, რომლებსაც სხვები ვერ 

პოულობენ/ამჩნევენ. 

3. კრიტიკული აზროვნება - კრიტიკული აზროვნება 

აუცილებელია ძლიერი ანალიტიკური უნარების 

ფლობისთვის. 

4. მონაცემთა ანალიზი - არ აქვს მნიშვნელობა, რა არის 

თქვენი კარიერული სფერო, ანალიზის კარგად ცოდნა 

ნიშნავს მონაცემთა დიდი მოცულობის შესწავლას და 

ამ მონაცემებიდან ტენდენციების დადგენას. 

5. კვლევა - თქვენ უნდა გაიგოთ მეტი პრობლემის 

შესახებ, სანამ მას გადაწყვეტთ. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, თქვენ ჯერ უნდა შეაგროვოთ მონაცემები ან 

ინფორმაცია, სანამ გააანალიზებთ. 

       შემდეგ საფეხურზე, აღნიშნული ტიპების მიხედვით, 

დავაჯგუფეთ ანალიტიკური უნარები.   

     მოგვიანებით კი თითოეული ამ უნარისთვის შევქმენით 

ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები და დავიწყეთ მათი 

გამოყენება ჩვენს სტუდენტებთან. 
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კომუნიკაცია კრეატიულო

ბა 

კრიტიკული 

აზროვნება 

მონაცემთა 

ანალიზი 

კვლევა 
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21-ე საუკუნის უნარების ღია სამკერდე ნიშნები 

 მანამ, სანამ ჩვენს სტუდენტებს შევთავაზებდით 

ემოციურ-ინტელექტუალური (რბილი), ან ანალიტიკური 

უნარების ღია სამკერდე ნიშნებს, ჩვენ უკვე გვქონდა სწავლის 

პროცესში 21-ე საუკუნის უნარების ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნების გამოყენების პრაქტიკა. ემოციურ-

ინტელექტუალური (რბილი) უნარები მჭიდრო კავშირშია ე.წ. 

21-ე საუკუნის უნარებთან - ცოდნის, უნარების, სამუშაო 
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ჩვევებისა და პიროვნული თვისებების ფართო ნაკრებთან, 

რომლებიც წარმატების მიღწევის პროცესში მნიშვნელოვნად 

მიიჩნევა, განსაკუთრებით თანამედროვე სამუშაო სივრცის 

პარამეტრებში. სწორედ ამიტომ, და, მათ შორის, ჩვენი 

სტუდენტების სურვილების გათვალისწინებით, ემოციურ-

ინტელექტუალური (რბილი) და ანალიტიკური უნარების 

სამკერდე ნიშნების გამოყენების პარალელურად, ჩვენ 

განვაგრძეთ 21-ე საუკუნის უნარების ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნების გამოყენება ჩვენს სტუდენტებთან.  

  ზოგადად, 21-ე საუკუნის უნარები, არის 

შესაძლებლობები, რომლებიც დღევანდელ სტუდენტებს 

სჭირდებათ ინფორმაციის ეპოქაში წარმატების მისაღწევად. 

თითოეული უნარი უნიკალურია იმით, თუ როგორ ეხმარება 

იგი სტუდენტებს, თუმცა მათ ყველას აქვთ ერთი საერთო 

თვისება - ისინი არსებითია ინტერნეტის ხანაში.  

21-ე საუკუნის უნარები დავყავით 3 კატეგორიად: 

სასწავლო უნარები; წიგნიერების უნარები; ცხოვრებისეული 

უნარები და მათთან ერთად წარმოგიდგენთ მეოთხე 

კატეგორიასაც, სადაც ოსტატის კვალიფიკაციის და 

მრავალდონიანი სამკერდე ნიშნები გავაერთიანეთ.  
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სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 21-ე საუკუნის უნარებისთვის 

შექმნილი ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები ასე გამოიყურება:  

სასწავლო უნარების ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები 

სამკერდე 

ნიშნები 
დასახელება აღწერა 

ინდივიდუ

ალური 

/ჯგუფური 

სიხში

რე 

 

კრიტიკული 

აზროვნება 

პრობლემის 

გადაჭრის გზების 

პოვნა 

ი 2 

სტუდენტებს ასწავლის მენტალურ 

პროცესებს, რომლებიც აუცილებელია 

თანამედროვე სამუშაო გარემოზე 

ადაპრიტებისა 

და წინსვლისთვის.  

სასწავლო უნარები 

ყურადღებას ამახვილებს, 

თუროგორ შეუძლიათ 

სტუდენტებს შეისწავლონ 

ფაქტები, საგამომცემლო 

საშუალებები და ტექნოლოგიები 

მათ უკან.  

წიგნიერების უნარები 

სტუდენტებს აძლევს 

ახლებურად აზროვნების და 

პრობლემის გადაჭრის გზებს, 

ასევე საშუალებას, 

გააცნობიერონ მათი მოქმედების 

გავლენა.  

ცხოვრებისეულიუნარები 

ოსტატის კვალიფიკაციისა 

 (4 ღია სამკერდე ნიშანი) და 

მრავალდონიანი ღია 

სამკერდენიშნები  

(ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო). 

სხვასამკერდენიშნები 
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კრეატიულობა 
ჩარჩოებს მიღმა 

ფიქრი 
ი 2 

 

კოლაბორაცია 
სხვებთან 

მუშაობის უნარი 
ი 2 

 

კომუნიკაცია 
სხვებთან 

საუბრის უნარი 
ი 2 

 

წიგნიერების უნარების ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნები 

სამკერდე 
ნიშნები 

დასახელება აღწერა 

ინდივიდ
უალური 
/ჯგუფურ

ი 

სიხშ
ირე 

 

ინფორმაციუ

ლი 

წიგნიერება 

მონაცემების, ფაქტების, 

დიაგრამების, 

სტატისტიკის აღქმის 

უნარი. 

ი/ჯ 2 

 

მედია 

წიგნიერება 

ინფორმაციის 

გავრცელების 

მეთოდებისა და 

საშუალებების აღქმის 

უნარი. 

ი/ჯ 2 

 

წიგნიერება 

წერილობითი ენის 

წაკითხვის, გაგებისა და 

გამოყენების უნარი. 

ი/ჯ 2 



 

61 |   
 

 

ICT 

წიგნიერება 

ტექნოლოგიაზე 

დაფუძნებული 

შინაარსის გამოყენების, 

შექმნისა და 

ინფორმაციის გაცვლის 

უნარი. 

ი/ჯ 2 

 

კულტურუ

ლი და 

საზოგადო 

წიგნიერება 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ცოდნის 

გაგება, შეფასება, 

ანალიზი და გამოყენება. 

ი/ჯ 2 

 

სამეცნიერო 

წიგნიერება 

სამეცნიერო ცოდნისა და 

პრინციპების 

გამოყენების უნარი, 

გარემოს აღქმისა და 

ჰიპოთეზების 

შემოწმების მიზნით. 

ი/ჯ 2 

 

ცხოვრებისეული უნარების ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები 

სამკერდე 

ნიშნები 
დასახელება აღწერა 

ინდივიდ

უალური 

/ჯგუფურ

ი 

სიხშ

ირე 

 

ლიდერობა 

უნარი, ეფექტურად 

უხემძღვანელო, 

დააკვალიანო და 

მოახდინო 

ინსპირირება  

სხვებისა, საერთო 

მიზნის მისაღწევად. 

ი 2 

 

ინიციატურობა 

უნარი და სურვილი 

მუდმივად წამოაყენო 

ახალი იდეა ან 

მიზანი. 

ი 2 
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მოქნილობა 

ცვალებადი 

გარემოებებისადმი 

მორგების უნარი. 

ი 2 

 

ცნობისმოყვარე

ობა 

უნარი და სურვილი, 

დასვა შეკითხვები 

საკუთარი ღია 

აზროვნებისა და 

ცნობისმოყვარეობის 

დემონსტრირების 

მიზნით. 

ი/ჯ 2 

 

ადაპტაცია 

გეგმის, მეთოდების, 

მოსაზრებებისა და 

მიზნების შეცვლა 

ახალი ინფორმაციის 

საფუძველზე. 

ი/ჯ 2 

 

ნებისყოფა 

ინტერესისა და 

ძალისხმევის 

შენარჩუნების უნარი 

ამოცანის ან მიზნის 

მისაღწევად. 

ი/ჯ 2 

 

პროდუქტიულ

ობა 

უნარი, დაასრულ 

სამუშაო შესაბამის 

დროში. 

ი 2 

 

სოციალური და 

კულტურული 

ცნობიერება 

სხვა ადამიანებთან 

ურთიერთქმედება 

სოციალურად, 

კულტურულად და 

ეთიკურად სწორი 

გზით. 

ი/ჯ 2 
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     ოსტატის კვალიფიკაციის ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნები 

სამკერდე 

ნიშნები 

დასახელებ

ა 
აღწერა 

ინდივი

დუალუ

რი 

/ჯგუფუ

რი 

სიხშ

ირე 

 

ქვიზის 

ოსტატი 

თუ სტუდენტი იღებს 

მაქსიმალურ ქულას ქვიზის 

დასრულების შემდეგ, მას 

გადაეცემა აღნიშნული ღია 

სამკერდე ნიშანი. 

ი 2 

 

შუალედუ

რი 

გამოცდის 

ოსტატი 

თუ სტუდენტი იღებს 28-30 

ქულას შუალედური 

გამოცდის დასრულების 

შემდეგ, მას გადაეცემა 

აღნიშნული ღია სამკერდე 

ნიშანი. 

ი 1 

 

პრეზენტაც

იის 

ოსტატი 

თუ სტუდენტი იღებს 9-10 

ქულას პრეზენტაციის 

დასრულების შემდეგ, მას 

გადაეცემა აღნიშნული ღია 

სამკერდე ნიშანი. 

ი 1 

 

ფინალური 

გამოცდის 

ოსტატი 

თუ სტუდენტი იღებს 38-40 

ქულას ფინალური 

გამოცდის დასრულების 

შემდეგ, მას გადაეცემა 

აღნიშნული ღია სამკერდე 

ნიშანი. 

ი 1 
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    მრავალდონიანი ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები 

სამკერდე 

ნიშნები 

დასახელებ

ა 
აღწერა 

ინდივი

დუალუ

რი 

/ჯგუფუ

რი 

სიხშ

ირე 

 

ოქრო 

თუ სტუდენტი იღებს A-ს 

საგნის დასრულების შემდეგ 

(მინიმუმ 91 ქულა), იგი 

იღებს ოქროს ღია სამკერდე 

ნიშანს. 

ი 1 

 

ვერცხლი 

თუ სტუდენტი იღებს B-ს 

საგნის დასრულების შემდეგ 

(81-90 ქულა), იგი იღებს 

ვერცხლის ღია სამკერდე 

ნიშანს. 

ი 1 

 

ბრინჯაო 

თუ სტუდენტი იღებს C-ს 

საგნის დასრულების შემდეგ 

(71-80 ქულა), იგი იღებს 

ბრინჯაოს ღია სამკერდე 

ნიშანს. 

ი 1 

 

საბოლოო შედეგების შესასწავლად, სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ღია სამკერდე ნიშნების ჯგუფმა ჩაატარა 

საბოლოო კვლევა. აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო 

სტუდენტების მიერ ანალიტიკური აზროვნების 

კომპეტენციების განვითარებისთვის, ისევე როგორც 21-ე 

საუკუნის და ემოციურ-ინტელექტუალური (რბილი) 

უნარებისათვის შექმნილი ღია სამკერდე ნიშნებისა და, 

ზოგადად, სამკერდე ნიშნების აღქმის შესწავლა.  
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ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების შესახებ სტუდენტების 

სუბიექტური გამოცდილების შესასწავლად გამოყენებულ 

იქნა „Q მეთოდოლოგია“ და 40 „Q-მოსაზრება“ შეირჩა 

ციფრული სამკერდე ნიშნების შესახებ მათი შეხედულებების 

მრავალმხრივი და ყოვლისმომცველი ასახვის შემდეგ. 

მონაწილეებს ვთხოვეთ, დაელგებინათ თავიანთი შეფასებები 

მოდიფიცირებულ რანჟირებად ამობრუნებულ პირამიდისებრ 

სამუშაო დაფაზე.  

ჩვენ გამოვიყენეთ Q მეთოდოლოგია, რომელიც 

ეფექტური მეთოდია ხალხის სუბიექტური აღქმის 

შესასწავლად. Q მეთოდი სასარგებლოა ადამიანის 

სუბიექტურობის, განსაკუთრებით ადამიანების 

შეხედულებების, რწმენების, დამოკიდებულებების, 

მოსაზრებების, მოტივების, საჭიროებების, ღირებულებებისა 

და ემოციების სუბიექტური ასპექტების სისტემური 

შესწავლისთვის. 

Q ნიმუშში მოცემული მოსაზრებები წარმოადგენს ამ 

თემასთან დაკავშირებული დამოკიდებულებების 

მრავალფეროვნებას, თუმცა არა ამომწურავად. Q 

მოსაზრებების ნაკრების გადამოწმებისა და შერჩევის შემდეგ, 

თითოეული მოსაზრება ან მასალა განთავსდება 

ინდივიდუალურ ბარათზე, რათა შესაძლებელი გახდეს 

ბარათების დახარისხება გარკვეული წესრიგის მიხედვით. 

მონაწილეებს ეძლევათ ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა 

დაახარისხონ ან დაალაგონ Q მოსაზრებები ,- რაც 

დეტალურად არის გაწერილი Q მოსაზრებების შესაბამის 

დაფაზე განლაგების ტექნიკაში (Q მეთოდოლოგიაში). 
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რანჟირება მიჰყვება ლიკერტის სკალის ფორმატს. 

მაგალითად, ‘მკაცრად ვეთანხმები’-დან ‘მკაცრად არ 

ვეთანხმები’-მდე კვაზი-ნორმალური განაწილების 

გამოყენებით.  

 

ჩვენ შევაგროვეთ სტუდენტების მოსაზრებები, 

რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ სასწავლო აქტივობებში 

და შევადგინეთ წინადადებები, როგორც სხვადასხვა 

სტრატეგიების გამოყენების ილუსტრატორები. 

სტუდენტებისგან წინასწარ ავიღეთ ნებართვა, რათა 

შეგვეგროვებინა მათი მოსაზრებები სასწავლო პროცესში ღია 

სამკერდე ნიშნებით შეფასების შესახებ კითხვების დასმითა 

და უკუკავშირის კითხვარების გამოყენებით კურსის ონლაინ 

პლატფორმაზე. ღია კითხვა ასე გამოიყურებოდა: რას 

ფიქრობთ საგნის ფარგლებში ღი სამკერდე ნიშნის 

გამოყენების შესახებ? როგორ გეხმარებათ ისინი თქვენი 
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ანალიტიკური უნარების გამომუშავების კუთხით? (21-ე 

საუკუნის უნარების გამომუშავების კუთხით?    ემოციურ-

ინტელექტუალური (რბილი) უნარების გამომუშავების 

კუთხით?) გთხოვთ ჩამოთვალოთ მათი გამოყენების 

უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები 8-10 წინადადებით. 

შევაგროვეთ, დაახლოებით, 200-ზე მეტი უკუკავშირის 

წინადადება და მათგან შევარჩიეთ 40 Q მოსაზრება ისე, რომ 

დადებითი და უარყოფითი მოსაზრებები დაბალანსებული 

ყოფილიყო.  

შედეგები: 

მონაწილეთა მოსაზრებები ციფრული სამკერდე 

ნიშნებით შეფასების შესახებ ვიკვლიეთ Q გამოკითხვის 

ფორმატის გამოყენებით. მონაცემები დავამუშავეთ 

სტატისტიკური პროგრამის - SPSS-ის დახმარებით. 

სტუდენტები დაიყვნენ ნეიტრალურ, ექსტრემალურ და 

სკეპტიკოს შემსწავლელთა ჯგუფებად, შედეგებმა კი აჩვენა, 

რომ მთლიანმა ჯგუფმა პროცესი შეაფასა, როგორც ეფექტური 

სასწავლო სტრატეგია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის 

იყვნენ ისეთი სტუდენტებიც, რომელთაც უარყოფითი 

მოლოდინი ჰქონდათ აღნიშნულის შესახებ. ყველა ჯგუფი 

თანაბრად შეთანხმა იმაზე, რომ ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნებით შექმნილმა მექანიზმმა გააუმჯობესა მათი 

ანალიტიკური აზროვნების უნარები, ზოგიერთ შემთხვევაში 

კი ემოციურ-ინტელექტუალური ან/და 21-ე საუკუნის 

უნარები. გარდა ამისა, სამკერდე ნიშნები უბიძგებს 

ექსტრემალურ შემსწავლელებს, აქტიურად მიიღონ 

მონაწილეობა სასწავლო აქტივობებში, თუმცა ასეთი ტიპის 
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სტუდენტთაგან ყველას არ მიაჩნია, რომ სამკერდე ნიშნები 

უფრო ნაკლებად იწვევს კმაყოფილებას, ვიდრე სხვა, 

ფიზიკური სახის პრიზები ან/და სერთიფიკატები, როგორც 

მიაჩნიათ სკეპტიკოს შემსწავლელებს. უფრო მეტიც, 

სკეპტიკურად განწყობილ მოსწავლეებს მიაჩნდათ, რომ 

ციფრული სამკერდე ნიშნები უფრო მეტ სიამოვნებას 

ანიჭებდა ურთიერთქმედებისა და კომუნიკაციის პროცესს, 

თუმცა თვლიდნენ, რომ პერსონალური ღია სამკერდე 

ნიშნების მნიშვნელობა და წარმოდგენა არ იყო საკმარისად 

აშკარა. 

გარდა ამისა, თითოეულმა ჯგუფმა ერთმნიშვნელოვნად 

პოზიტიურად შეაფასა სამკერდე ნიშნების სასწავლო 

პროცესში გამოყენების ფაქტი. ექსტრემალური 

შემსწავლელებისთვის სამკერდე ნიშნები აშკარად უწყობს 

ხელს სტუდენტებს, ისწავლონ უკეთ. ნეიტრალური 

შემსწავლელების აზრით, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს  

სასწავლო აქტივობებში ციფრული სამკერდე ნიშნების 

რანჟირების პარამეტრებს და მიაჩნიათ, რომ მათ გამოარჩევთ 

სიახლე და უნიკალური, ნათელი დიაზინი. ამ ჯგუფის 

წევრებისთვის სამკერდე ნიშნები წარმოადგენს მათ მიღწევებს 

და, ნაწილობრივ აძლევს მათ სტიმულს. სკეპტიკოსი 

მოსწავლეებისთვის, სამკერდე ნიშნები მარტივია 

გამოსაყენებლად, მაგრამ ამცირებენ სასწავლო მასალებს. 

აქვე გთავაზობთ რამდენიმე სტატისტიკურ მონაცემს, 

ჩვენი სტუდენტების მოსაზრებებს  სასწავლო აქტივობებში 

ღია სამკერდე ნიშნების გამოყენების შესახებ.   
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დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროექტმა 

მოგვცა ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების მექანიზმის 

შემქნისა და განვითარების საშუალება, რომელიც, თავის 

მხრივ, სტუდენტებისთვის შესაძლებელს ხდის, უფრო 

მარტივად მოახდინონ საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების 

დემონსტრირება ლექტორების წინაშე, წყვილებში, 

თანატოლებთან, ჯგუფის წევრებთან და მესამე მხარეებთან, 

როგორიცაა, მაგალითად, პოტენციური დამსაქმებელი.  

მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ ნაადრევია მტკიცე 

მოსაზრებების გამოხატვა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა 

ანალიტიკური, 21-ე საუკუნის, ან ემოციურ-

ინტელექტუალური (რბილი) უნარების ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშნებით შეფასების წარმატებულობის შესახებ 

უმაღლეს განათლებაში, თუმცა ნიშნები იმედის მომცემია.  

92 86 77 80

ციფრული 

სამკერდე ნიშნები 

აუმჯობესებს 

სწავლების 

პროცესს 

სამკერდე ნიშნები 

წარმოადგენს 

შეძენილ უნარებსა 

და მიღწევებს, რაც 

მამხნევებს. 

სამკერდე ნიშნები 

მოტივაციას 

მაძლევს, 

აქტიურად მივიღო 

მონაწილეობა 

შერეულ 

სწავლებაში. 

სამკერდე 

ნიშნები 

წარმოადგენენ 

ჩემს მიღწევებს 

და სტიმულს 

მაძლევენ. 
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შემდეგ სემესტრებში ჩვენ ვგეგმავთ, განვაგრძოთ ღია 

ციფრული სამკერდე ნიშნების გამოყენება სხვადასხვა 

ასპექტებითა და მიზნებით. ასევე, ვაპირებთ, სიღრმისეულად 

ვიკვლიოთ სტუდენტთა მოლოდინები ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშნების გამოყენების შესახებ, როგორც 

ჯგუფებთან, რომლებშიც პილოტირება ჯერ არ მომხდარა, 

ასევე ჯგუფებში, რომლებმაც გაიარეს პილოტირება გასულ 

სემესტრებში.  

კონკრეტულად ემოციურ-ინტელექტუალური (რბილი) 

უნარებისა და ღია სამკერდე ნიშნების მექანიზმებზე რომ 

ვისაუბროთ (პროექტ ASSET-ის ფარგლებში შემუშავებული 

ორი განსხვავებული შეფასების მექანიზმი), და 

გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ეს იყო ამ ორი 

ინსტრუმენტის კომბინირებულად გამოყენების პირველი 

შემთხვევა ჩვენთვის. პროცესი საკმაოდ რთული და 

საინტერესო აღმოჩნდა. ჩვენ გამოვიყენეთ ღია სამკერდე 

ნიშნების მექანიზმი, რათა შეგვეფასებინა ჩვენი სტუდენტების 

ემოციურ-ინტელექტუალური (რბილი) უნარები. ორივე 

მექანიზმი ინოვაციური იყო ჩვენი სტუდენტებისთვის და 

მათი შესაძლო პილოტირების შესახებ ინფორმაცია იყო 

როგორც დამაბნეველი და მოულოდნელი, ასევე საინტერესო, 

სასიხარულო და, რიგ შემთხვევებში, შიშის მომცველიც კი. 

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენ ჩავატარეთ 

სტუდენტების მოლოდინების კვლევა პილოტირების 

დაწყებამდე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინეთ 

ჩვენი სტუდენტების მოლოდინები და სურვილები 

ინსტრუმენტების გამოყენებასთან დაკავშირებით და, მათთან 

მუშაობის შედეგად, დეტალურად განვსაზღვრეთ ღია 
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სამკერდე ნიშნების ყველა კრიტერიუმი და სპეციფიკა. კურსის 

ბოლოს ასევე ჩავატარეთ გამოკითხვა იმის გასარკვევად, 

გამართლდა თუ არა მათი მოლოდინი, მიიღეს თუ არა 

პრაქტიკული ცოდნა და გაიუმჯობესეს თუ არა სწავლის 

უნარები. ამასთან, შედეგები ჩვენთვის გასაკვირი არ იყო, 

რადგან მთელი სემესტრის განმავლობაში უკვე 

ვაკვირდებოდით პილოტირებაში მათი ჩართვის სიხშირეს, 

ინტენსიურობასა და მათი მხრიდან ახალი უნარების 

გამომუშავების პროცესს. ინსტრუმენტის პილოტირების 

შედეგად, სტუდენტების კმაყოფილების ინდექსმა თითქმის 

მაქსიმუმს მიაღწია. თითოეული მათგანი კმაყოფილია 

შედეგით და იმედოვნებს, რომ მომავალში ექნებათ 

საშუალება, სხვადასხვა დისციპლინების ფარგლებშიც 

გამოიმუშაონ ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები.  

ჩვენთვის, როგორც ლექტორებისთვის, ყველაზე 

მნიშვნელოვანი და მამოტივირებელი იყო ის ფაქტი, რომ 

მიუხედავად სიახლისა, ყველა სტუდენტი აქტიურად იყო  

ჩართული პილოტირების პროცესში და ხშირად უწევდათ 

დამატებითი ლექციების ლოდინი (მათი სურვილებისა და 

თხოვნებიდან გამომდინარე), რათა მეტი ინფორმაცია მიეღოთ 

აღნიშნული ინსტრუმენტების შესახებ. თითოეულ მათგანს 

ასევე სურდა, შეეგროვებინა რაც შეიძლება მეტი ღია სამკერდე 

ნიშანი. ამასთან, მათზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება 

მოახდინა TED-ლექციებმა, რადგან უმეტესობას წარმოდგენა 

არ ჰქონდა მათი არსებობის შესახებ. 

      ჩვენი აზრით, ყველაზე კარგი რეკომენდაცია ამ 

მექანიზმებთან მიმართებაში არის საუკეთესო პრაქტიკის 

გარდაქმნა ისე, რომ შეესაბამებოდეს კონკრეტულ 
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უნივერსიტეტს, მის მიზნებსა და ამოცანებს. ასევე 

მნიშვნელოვანია თითოეული სტუდენტის აზრის 

გათვალისწინება, რადგან ჩვენი სუბიექტური ხედვით, მათ 

უკეთ იციან, რისი მიღწევა სურთ და ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ 

ვურჩიოთ, ან მივუთითოთ მათი მიზნებისკენ მიმავალი 

საუკეთესო გზებისკენ. 

 

ლიორა ნუტოვ. გორდონის აკადემიური კოლეჯი, 

ისრაელი 

„ბეიჯების“ სისტემის გამოყენებით, სოციალურ-

ემოციური უნარების შესაფასებლად პილოტირება ჩატარდა 

2019-2020 წლის საგაზაფხულო სემესტრში, დაწყებითი 

განათლების, მათემატიკის მასწავლებლის მომზადების, 

პირველი კურსის სტუდენტებთან საგანში-

მათემატიკური  თამაშები. სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა-

14- კვირა;  პილოტირების პროცესში მონაწილეობდა 24 

სტუდენტი, 24-ვე იყო ქალი. 

        კურსის მიზანი იყო, პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლების მეთოდის გამოყენებით გვეჩვენებინა 

სტუდენტებისათვის, თუ როგორ შეიძლება   თამაშების 

გამოყენება მათემატიკის სწავლების დროს. კურსის ბოლოს  

სტუდენტებს მიეცათ დავალება,- შეექმნათ მათემატიკური 

თამაში. ეს დავალება წყვილებში უნდა შესრულებულიყო. 

სტუდენტს თვითონ უნდა აერჩია მეწყვილე. ზოგადად, 

საკლასო სამუშაოები სრულდებოდა ჯგუფებს შორის, 

რომელშიც, შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული 5 ან 6 
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სტუდენტი იყო გაერთიანებული, მეგობრული სასწავლო 

გარემოს შექმნისა და ერთმანეთის უფრო კარგად  გაცნობის 

მიზნით..  

კურსის საბოლოო დავალების შესრულება, უკვე 

აღვნიშნეთ, ითვალისწინებდა ახალი მათემატიკური ამოცანის 

დიზაინსა და შექმნას. 10 შეხვედრის განმავლობაში 

სტუდენტები თამაშობდნენ თამაშებს, აანალიზებდნენ მათ 

სტრუქტურას, მსჯელობდნენ თეორიულ საკითხებზე, 

რომელიც კონკრეტული თამაშით მათემატიკის სწავლასთან 

იყო დაკავშირებული. ერთი შეხვედრა მიეძღვნა 

მათემატიკური თამაშის შექმნას 30 წუთის განმავლობაში, იმ 

კონკრეტული მათემატიკური მიზნის მისაღწევად, რომელიც 

ლექტორის მიერ იყო დასახული. სტუდენტებს  შექმნილი 

თამაშის პრეზენტაცია კლასის წინაშე უნდა გაეკეთებინათ და, 

ამასთანავე, უნდა გამოეხატათ თავიანთი შეხედულებები და 

უკუკავშირი სხვის მიერ შექმნილი თამაშების  შესახებ. 

დანარჩენი 3 შეხვედრა გამოვიყენეთ წყვილებში  შექმნილი 

თამაშების პრეზენტაციებისათვის. თითოეულმა წყვილმა 

წარმოადგინა პრეზენტაცია შექმნილ, ახალ მათემატიკურ 

თამაშზე და მთელმა ჯგუფმა გამოხატა თავისი რჩევა, აზრი და 

რეკომენდაცია თამაშის გაუმჯობესების მიზნით. 

შეფასება მთავარი, განუყოფელი ნაწილია ნებისმიერი 

მოსამზადებელი პროგრამისა, რომელმაც შეიძლება 

მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს როგორც მოსწავლეთა 

არჩევანის გაკეთებაში,  ასევე ტრენერების 

გადაწყვეტილებაზე, თუ როგორ განახორციელებენ  სასწავლო 
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გეგმით გათვალისწინებული ძირითადი საკითხების 

წამოწევას.   

სტუდენტების განსხვავებული შესაძლებლობების 

შესაფასებლად, კურსის სტრუქტურის გათვალისწინებით, 

გადავწყვიტე პილოტირების ჩატარება  სპეციფიკურ კურსზე, 

სადაც   სტუდენტების შემეცნებითი მიღწევები აისახა 

სტანდარტული შეფასების სისტემით, ხოლო სტუდენტებში 

სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარების მიზნით, 

გადავწყვიტე ისინი ღია ციფრული სამკერდე ნიშნით (ODB) 

შემეფასებინა. სტუდენტები მიიღებდნენ ღია ციფრულ 

სამკერდე  ნიშანს ისეთი სოციალურ-ემოციური უნარების 

გამოსავლენად, როგორიცაა: ჯგუფში  მუშაობა, ლიდერობა, 

ცნობისმოყვარეობა, თვითგანვითარებისა და სწავლის უნარი, 

კრიტიკული აზროვნება, ინტერპერსონალური 

მგრძნობელობა და პრობლემის გადაწყვეტის უნარი. 

შეფასების ორი ფორმის გამოყენება, ცოდნისა და  სოციალურ-

ემოციური უნარების  შესაფასებლად,   სტუდენტებს   

პირველივე გაკვეთილზე გავაცანი, რათა მათ სცოდნოდათ და 

ამოერჩიათ კიდეც, თუ შეფასების რომელ ფორმას აირჩევდნენ 

პრიორიტეტად. ცოდნის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ 

მოცემული იყო კურსის სილაბუსში, ხოლო ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშნის  მოსაპოვებელი კრიტერიუმების შესახებ 

ინფორმაცია მათ შეეძლოთ მიეღოთ  საიტიდან, რომელიც 

სპეციალურად პილოტირებისათვის შეიქმნა.. 

მაგალითად, იმისათვის, რომ შეგვეფასებინა ისეთი 

უნარები, როგორიცაა- გუნდურობა, ლიდერობა, 

ინტერპერსონალური მგრძნობელობა, ყველა გაკვეთილზე 
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ვაკვირდებოდი, თუ როგორ იქცეოდნენ სტუდენტები 

ჯგუფში; მათი  სოციალურ-ემოციური უნარების  გამოვლენის 

საშუალებას, შემთვევითობის პრინციპით, სტუდენთტა 

ჯგუფებად დაყოფა მაძლევდა. ასე, მაგალითად, შემეძლო 

მათი ლიდერობის ან გუნდურობის უნარის გამოსავლენად 

დავკვირვებოდი, თუ როგორ მოქმედებდა სტუდენტი, 

იღებდა თუ არა პასუხისმგებლობას გადაწყვეტილების 

მიღების დროს, ეხმარებოდა  და ამხნევებდა თუ არა გუნდის 

წევრებს მიეღოთ მონაწილეობა აქტივობაში, თუ, უბრალოდ, 

გადაწყვეტილი ჰქონდა აქტიურად არ ჩართულიყო გუნდის 

მუშაობაში. ერთ- ერთი სტუდენტი კურსის შესახებ უკუგების 

დროს წერდა: ,,ეს კურსი ხელს უწყობს გუნდური მუშაობის 

განვითარებასა და სტუდენტების 

ურთიერთთანამშრომლობას”. 

რა თქმა უნდა, გვქონდა შესაძლებლობა შეგვეფასებინა 

სხვა რბილი უნარებიც. მაგალითად, როცა წყვილებმა 

წარმოადგინეს თავიანთი ბოლო პროექტი კლასში და 

დანარჩენ სტუდენტებს უნდა გაეკეთებინათ უკუგება, მიზანი 

იყო წარმოჩენილიყო სტუდენტთა სოციალურად 

მგრძნობიარე და კონსტრუქციული, გააზრებული 

კომენტარების გაკეთების უნარი. ძალიან ემოციური იყო, 

როდესაც სტუდენტებმა წარმოადგინეს მათ მიერ შექმნილი 

თამაში. მათ წარმოადგენეს საკუთარი შემოქმედება და,  

ბუნებრივია, რომ ძალიან ღელავდნენ. ამ სიტუაციაში 

სტუდენტის მგრძნობელობა ასახავს პიროვნულ 

ურთიერთობათა მნიშვნელოვან სოციალურ-ემოციურ უნარს. 

კურსთან  დაკავშირებით ერთმა სტუდენტმა თავის 

უკუგებაში თქვა: ”მე ვისწავლე როგორ მივცე ეფექტური და 
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მკაფიო რეკომენდაციები სხვებს, მათი გრძნობების დაშავების 

გარეშე”. 

მთავარი დაბრკოლება იყო იმის აღიარება, რომ 

სასწავლო კოლეჯში ჩვენ სტუდენტებს მხოლოდ  

შემეცნებითი უნარების განვითარებაში ვეხმარებით. თუმცა, 

ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების(ODB) გამოყენებით მე 

შევძელი ამ დაბრკოლების გადალახვა და სტუდენტების სხვა 

მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და უნარების შეფასება. ჩვენს 

მოსწავლეებს, რომლებიც დაწყებითი კლასების 

მასწავლებლები გახდებიან, გაცილებით მეტი სჭირდებათ, 

ვიდრე მხოლოდ შემეცნებითი უნარები;   მათ ასევე უნდა 

განავითარონ თავიანთი რბილი უნარებიც. დღევანდელ 

სამუშაო ბაზარზე უკვე ფასდება სოციალურ-ემოციური   

უნარები, ზოგიერთი დამსაქმებელი უფრო მეტ ყურადღებას 

აქცევს  სოციალურ-ემოციურ უნარებს, ვიდრე პროფესიულ 

ცოდნას.  

         საპილოტე შეფასების სისტემის შემუშავებას და ღია 

ციფრული სამკერდე ნიშნების კურსთან ინტეგრირებას 

მრავალმხრივი მუშაობა დაჭირდა, როგორიცაა: აქტივობების, 

შესაბამისი რუბრიკების შემუშავება, Moodle-ის პლატფორმაში 

მეწყვილის შეფასების ფორმის შესწავლა, სოციალურ-

ემოციური უნარების შესაფასებლად ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნისა და სოციალური სასწავლო გარემოს შექმნა, რომელიც 

ხელს უწყობს ამ სახის სწავლა-სწავლების   ფორმას.  

        მიგვაჩნია, რომ ეს ძალისხმევა ნამდვილად ღირდა. ჩემს 

ვარაუდს მხარს უჭერს და აძლიერებს   სტუდენტთა 

გამოხმაურებებიც, რომლებიც  ადასტურებენ, რომ მათ 
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შეიძინეს ახალი პედაგოგიური ინსტრუმენტი მათემატიკის 

სწავლებისათვის - თამაშები და, ამასთანავე, განავითარეს 

თავიანთი სოციალურ-ემოციური უნარები. ამასთან 

დაკავშირებით, სტუდენტთა უკუკავშირიდან გთავაზობთ ორ 

ციტატას:  

        ,,კურსი ძალიან მომწონს. იგი საინტერესო და, 

ამავდროულად, რთულიც იყო. ბევრი რამ ვისწავლე, ახალი 

თამაშები, რომლებიც არ ვიცოდი. ასევე, როგორ გამეკეთებინა 

უკუკავშირი სხვებისათვის და, როგორ დამემყარებინა 

თანამშრომლობა და კავშირი ჩვენ შორის“. 

          ,,ყველა გაკვეთილს მოუთმენლად ველოდი. კურსი 

ძალიან კარგი და საინტერესო იყო. გავერთეთ და, ამასთანავე, 

ვისწავლეთ სხვებთან თანამშრომლობა. აღმოვაჩინე, რომ 

შემიძლია ჯგუფის ხელმძღვანელობა“.  

დიანა მიქელაძე.  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

საქართველო. 

 

შეფასების ახალი საშუალების, სახელწოდებით „ღია 

ციფრული სამკერდე ნიშანი“ პილოტირება ჩატარდა სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 

ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულების შემდეგ სასწავლო 

კურსებზე: „ინგლისური ლიტერატურის ისტორია“, 

„თეორიული გრამატიკა“,  კურსი III (VI სემსტრი), საგანი-

სავალდებულო. სამიზნე ჯგუფში შედიოდა 19-20 წლის 

განსხვავებული კულტურული, რელიგიური და 
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ღირებულებების  მქონე 9 სტუდენტი, რომელთა შორის 3 

ქართველი, 3 სომეხი და 3 აზერბაიჯანელია; აქვე გვინდა 

აღვნიშნოთ, რომ მათ შორის ერთი შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირია. საპილოტე ჯგუფის 

სტუდენტებს თითოეულ საგანში ჰქონდათ  კვირაში 3 ლექცია.  

ორივე კურსი მოიცავდა როგორც თეორიული, ასევე 

პრაქტიკული სწავლების ფორმას. სწავლების დროს 

სტუდენტებს ბევრი აქტივობის განხორციელება უხდებოდათ. 

მაგალითად: სალექციო  კურსის მოსმენა, სილაბუსით 

გათვალისწინებული თეორიული ცოდნის დაუფლება, 

მოცემული დავალების დამუშავება, დისკუსიებში 

მონაწილეობის მიღება,  არგუმენტირებული დასკვნების 

გაკეთება, შედარება-ანალიზი, ესეს დაწერა, პრეზენტაციის 

მომზადება წინასწარ მიცემულ მასალაზე და ა.შ.. ორივე 

სასწავლო საგანი მოითხოვდა სტუდენტთა მხრიდან 

გულმოდგინედ მუშაობას და საგნის შესაწავლისათვის 

აუცილებელ უნარებს. კურსის სწავლების დროს 

გამოიყენებოდა სწავლების სხვადასხვა ახალი მეთოდი, ე. წ. 

XBL, მათ შორის- (VaKE) -ცოდნა და ღირებულებითი 

განათლება, (PBL) პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება. ყოველივე ეს 

პედაგოგის მხრიდან მოითხოვდა სერიოზულ 

სუპერვიზირებასა და კონსულტაციების გაწევას, ხოლო 

სტუდენტის მხრიდან კი _ საკმაო მზაობასა და ძალისხმევას, 

რათა სათანადოდ ათვისებული და შესრულებული 

ყოფილიყო სილაბუსით გათვალისწინებული სასწავლო 

მასალა; ამავდროულად, მომხდარიყო  შეფასების ახალ 
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სისტემასთან შეჩვევა- შეგუება და  პილოტირების 

წარმატებით განხორციელება. 

სტუდენტებისათვის ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები, 

როგორც არაფორმალური შეფასების ერთ-ერთი ფორმა, 

თავიანთი ცოდნისა და სოციალურ-ემოციური უნარების 

მიხედვით უნდა მიგვენიჭებინა. სემესტრის განმავლობაში ეს 

ეტაპობრივად უნდა მომხდარიყო  წინასწარ შემუშავებული 

გეგმისა და  საფეხურების გათვალისწინებით. 

ღია  ციფრული სამკერდე ნიშნების პილოტირებამ 

რამდენიმე ეტაპი/საფეხური გაიარა 

ეტაპი 1. 

სემესტრის დასაწყისში სამიზნე სტუდენტების ჯგუფს 

სრულყოფილად მიეწოდათ ინფორმაცია  ახალი 

ინსტრუმენტის - ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების, როგორც 

განმავითარებელი შეფასების ერთ-ერთი ახალი, 

თანამედროვე ფორმის შესახებ და მისი პილოტირების 

მნიშვნელობაზე უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში. 

 ეტაპი 2. 

სტუდენტებს განემარტათ შეფასების ახალი 

ინსტრუმენტის დადებითი მხარეები, მისი მოქნილი და 

ქსელური ბუნება, რომელიც მათ ნებისმიერ გარემოში 

თავიანთი ცოდნის წარმართვის, დაგროვების, არჩევანის 

გაკეთებისა და, რაც მთავარია, ინტერნეტის საშუალებით 

გაზიარების, ჩვენებისა და აღიარების   მეტ საშუალებას 
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აძლევს. ღია სამკერდე ციფრული ნიშნების  ვიზუალურად 

ჩვენებასთან ერთად, ხაზი გაესვა შეფასების ახალი ფორმის 

ღია, გამჭვირვალე დაგროვებად და ტრანსფერულ ბუნებას. 

ეტაპი 3. 

ღია ციფრული სამკერდე  ნიშნების  შექმნა, რაც  

გულისხმობდა უპირველესად სტუდენტთა მიერ შერჩეული 

დიზაინით, სამკერდე ნიშნის შექმნას საიტზე- openbadges.me, 

სახელის ერთობლივ შერჩევას, გამცემი ორგანოს ან გამცემი 

პირის დასახელებას, მათ შესახებ ინფორმაციის შევსებას, 

სამკერდე ნიშნის ვალიდურობის დადგენას, მისი 

მიღებისათვის საჭირო კრიტერიუმებისა და უნარების შესახებ 

დეტალური ინფორმაციის შეტანას და ა. შ..       

ეტაპი 4. 

სტუდენტების რეგისტრაცია საიტზე, მათ მიერ 

მოპოვებული ღია ციფრული სამკერდე ნიშნების გაცემისა და 

წვდომისათვის. 

ეტაპი 5. 

 სტუდენტთა მიერ მოპოვებული ღია სამკერდე ნიშნების 

გაცემა. 

თითოეული ნაბიჯი სტუდენტებთან შეთანხმებით 

სრულდებოდა, მათ უკუგებასა და კომენტარებზე 

დაკვირვებით, რაც მიგვაჩნია  საჭიროდ და, აუცილებელიცაა 

განმავითარებელი ინსტრუმენტის გამოყენების შემდგომი 

გაუმჯობესებისა და გამოყენებისათვის. 



 

81 |   
 

თავდაპირველად, სტუდენტებმა ცოტა უხერხულად, 

არაკომფორტულად იგრძნეს თავი; სიახლე ხიბლავდათ, 

მაგრამ შეფასების ახალი მეთოდის  განხორციელების შიში 

ცოტა აფერხებდათ, რათა მას არ ჰქონოდა ნეგატიური გავლენა 

ფორმალურ შეფასებაზე. დეტალური ახსნისა და 

მრავალმხრივი კითხვა-პასუხის რეჟიმის განხორციელების 

შედეგად, სტუდენტები ხალისით ჩაერთვნენ საპილოტე 

პროცესში. 

  სტუდენტებს დეტალურად განემარტათ: 

 შეფასების ახალი ინსტრუმენტის შექმნის 

აუცილებლობა, მისი დადებითი მხარეები 

თანამედროვე, განვითარებული და მზარდი 

ტექნოლოგიების ეპოქაში; 

 სტუდენტების   თანამედროვე მსოფლიოს 

მოთხოვნების შესაბამის გარემოში  ჩართულობის 

აუცილებლობა, მათი შემდგომი განვითარების, 

პიროვნული და პროფესიული ზრდის 

ხელშეწყობისათვის; 

 მულტიფუნქციური სწავლების აუცილებლობა და 

მნიშვნელობა. ახალი შეფასების სისტემის 

საშუალებით მიღწეული ცოდნის ან პროფესიის 

გაცილებით ადვილად ჩვენება და აღიარება; 

 მსგავსება-განსხვავება დიპლომსა და ღია სამკერდე 

ნიშნის დანიშნულებას შორის, მათი დადებითი და 

უარყოფითი მხარეების  დანახვა-წარმოჩენის მიზნით; 

 ღია სამკერდე ნიშნების ფართო გამოყენების 

შესაძლებლობა. 
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     მათ ასევე მიეწოდათ ინფორმაცია: 

 

 ღია ციფრული სამკერდე  ნიშნის შექმნის მიზნების, 

მსოფლიო დონეზე მზარდი რეპუტაციისა და 

პოტენციალის შესახებ; 

 ამერიკისა და ევროპის სხავადასხვა ორგანიზაციების, 

საგანმანათლებლო ინსტიტუტების, 

დაწესებულებების, კომპანიების შესახებ, რომლებიც 

დღესდღეობით იყენებენ შეფასების ახალ 

ინსტრუმენტს;  

  ბლოგებისა და საიტების Twitter, Google, Facebook, and 

LinkedIn -ის შესახებ, სადაც CV- თან ერთად  შეიძლება 

განთავსდეს თითოეული სტუდენტის მიერ 

მოპოვებული „ბეიჯი“ მათი საჯაროობის, 

ხელმისაწვდომობისა და დამსაქმებელთა ან 

დაინტერესებულ პირთა უფრო გამარტივებული 

წვდომის მიზნით. 

 

სტუდენტებმა ამომწურავი ცოდნა მიიღეს: 

 იმ ბენეფიტების შესახებ, რომლებიც შეფასების ახალი 

ინსტრუმენტის პილოტირებას, დანერგვასა და 

განხორციელებას ახლავს.; 

 ღია სამკერდე ნიშნების ანატომიაზე, ონლაინ 

პორტფოლიოებზე, პროფესიონალურ სოციალურ 

ქსელებზე, რომლებიც მიღებული ცოდნის 

დამადასტურებელი, ღია სამკერდე ნიშნების 
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განთავსების საშუალებას იძლევა, რაც ხელს უწყობს 

სტუდენტთა კარიერული წინსვლისა და შემდგომი 

დასაქმების რეალური შესაძლებლობის ზრდას. 

 

მათ ასევე განემარტათ, თუ როგორ დაეხმარებათ ახალი 

ინსტრუმენტის გამოყენება 

დასაქმდნენ არა მარტო საქართველოში, არამედ მის 

ფარგლებს გარეთაც. 

 

ხოლო პოტენციურ დამსაქმებელს- სოციალური 

ქსელებისა და პროფესიული საიტების საშუალებით  ჰქონდეს 

ადვილი და სწრაფი წვდომა მისთვის საჭირო კანდიდატურის 

ყველა დეტალურ ინფორმაციაზე, როგორიცაა: შეძენილი 

ცოდნა, პროფესიონალიზმი, უნარები, გამოცდილება, 

ინტერესთა სფერო და ა. შ.. 

 პილოტირების საწყის ეტაპზე შევეცადეთ ღია ციფრული  

სამკერდე ნიშანი მიგვენიჭებინა სწავლების ყველა დონეზე 

გავლილი თემის ან  საკითხის ამოწურვის შემდეგ, მაგრამ 

გამარტივებისა და სტუდენტების მხრიდან ინსტრუმენტის 

მიმართ ბუნდოვანი დამოკიდებულების, დაბნევის თავიდან 

აცილების მიზნით გადავწყვიტეთ, ღია ციფრული  სამკერდე 

ნიშნები წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით 

მიგვენიჭებინა  კურსის გავლის შემდეგ. 

 აზრთა სხვადასხვაობის გამო,  გარკვეულ სიძნელეებთან 

იყო დაკავშირებული ღია ციფრული  სამკერდე ნიშნის  

მინიჭება სილაბუსის მოთხოვნების გათვალისწინებით და 
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მასთან შესაბამისობაში მოყვანა, თუმცა ეს საკითხი საკმაოდ 

წარმატებით   გადაწყდა,  კერძოდ კი: 

 ღია სამკერდე ციფრული ნიშნები გადაეცათ 

სტუდენტებს, რომლებმაც დააკმაყოფილეს 

სილაბუსით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა და 

დამაკმაყოფილებელი შედეგი მიიღეს კურსის გავლის 

შედეგად.  

 ხოლო იმ სტუდენტებს, რომლებმაც ვერ გადალახეს 

სილაბუსით გათვალისწინებული ცოდნის შეფასების 

მინიმალური ზღვარი, არ გადავეცით ღია სამკერდე 

ნიშანი იმ მოსაზრებით, რომ ე.წ. „დამსხვრეული 

ბეჯის“ მინიჭება არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად, მათი 

გამოუყენებლობიდან გამომდინარე. ცხადია, 

„დამსხვრეული სამკერდე ნიშანი“ წარუმატებლობაზე 

მიუთითებს და არავის ექნება სურვილი მისი 

გასაჯაროების.  

ჩვენ მიერ პილოტირების საწყის ეტაპზე, სწავლების 

პირველ, -შემოდგომის სემესტრში შექმნილი ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშნების ჩამონათვალი: 

1 ღია ციფრული სამკერდე ნიშანი „A Good Presenter” 

(კარგი პრეზენტატორი) მიენიჭა სტუდენტს  კარგად 

შესრულებული პრეზენტაციისათვის და სილაბუსით 

გათვალისწინებული ყველა იმ კრიტერიუმის 

დაკმაყოფილებისათვის, რაც საჭიროა პრეზენტაციის 

მაღალი ქულით შესაფასებლად; 
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2. ღია ციფრული სამკერდე ნიშანი “Mid Term master”- 

(შუალედური გამოცდის ოსტატი) მიენიჭა სტუდენტს 

შუალედური გამოცდის კარგად შესრულებული 

დავალებისათვის და სილაბუსით 

გათვალისწინებული ყველა იმ კრიტერიუმის 

დაკმაყოფილებისათვის, რაც სჭიროა შუალედური 

გამოცდის მაღალი ქულით შესაფასებლად; 

3. ღია ციფრული სამკერდე ნიშანი “A good learner” - 

(კარგი სტუდენტი) მიენიჭა სტუდენტს სილაბუსით 

გათვალისწინებული ყველა იმ კრიტერიუმის 

დაკმაყოფილებისათვის, რაც საჭიროა საგნის ცოდნის  

მაღალი ქულით შესაფასებლად. 

საგნის შესწავლის დასაწყისშივე სტუდენტები 

ინფორმირებულნი იყვნენ იმ მოთხოვნების შესახებ, 

რომელიც საჭირო იყო ღია ციფრული სამკერდე ნიშნის 

მისაღებად. მათთან ერთად შევთანხმდით მათ 

ვიზუალურ მხარეზე, მის სახელზე. 

      ზოგადად წარმოგიდგენთ გაცემული ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშნების შესახებ ინფორმაციასა და ვიზუალურ 

მხარეს. 
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1. საგნის  დასახელება- ინგლისური ლიტერატურის 

ისტორია 4 

ღია სამკერდე ნიშნის 

სახელი 

მიღებული ღია 

სამკერდე ნიშნების 

რაოდენობა(9 

სტუდენტიდან) 

ვიზუალური 

გამოსახულება 

წარმატებული 

სტუდენტი                        

(ინგლისური 

ლიტერატურის 

ისტორია 4) 

 

4 

 
 

კარგი პრეზენტატორი 

 

4 

 
 

შუალედური გამოცდის 

ოსტატი 

 

4 

 

 

2. საგნის დასახელება – თეორიული გრამატიკა 

 

ღია სამკერდე ნიშნის 

სახელი 

მიღებული ღია 

სამკერდე ნიშნების 

რაოდენობა  

(9 სტუდენტიდან) 

ვიზუალური 

გამოსახულება 
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მეორე სემესტრში დავგეგმეთ ღია სამკერდე ციფრული 

სამკერდე ნიშნების გაცემა იმ  სტუდენტებზე, რომლებიც 

საგნის შეფასებაში მიიღებენ შეფასებას: 

 81-90 (B);  

 71-80 (c); 

პირველ სემესტრში პილოტირება განხორციელდა სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგი  

პროფესორ-მასწავლებლების მიერ: დიანა მიქელაძე, ლელა 

წითაშვილი,  ხათუნა კვინცხაძე, ნინო ბერიძე, ჯულიეტა 

ტაბეშაძე. არაერთი პრეზენტაცია და ტრენინგი ჩატარდა 

უნივერსიტეტის პროფესორებისა და დაინტერესებული 

პირებისათვის ინსტრუმენტის დესიმინაციისა და გაცნობის 

წარმატებული 

სტუდენტი                        

(ინგლისური ენის 

თეორიული 

გრამატიკა) 

 

                  4 

 
 

კარგი პრეზენტატორი 

 

4 

 

შუალედური 

გამოცდის ოსტატი 

 

4 

 



 

88 |   
 

თვალსაზრისით. გვინდა აღვნიშნოთ, რომ პროფესორები, 

რომლებმაც ინსტრუმენტის პილოტირების პროცესში  

მონაწილეობის სურვილი და მზაობა გამოთქვეს. ძირითადად 

იყვნენ ისინი, რომლებიც კარგად ფლობენ თანამედროვე 

ტექნოლოგიებს. რამდენიმე პროფესორმა სურვილი გამოთქვა, 

რომ დააკვრდებოდნენ, შეისწავლიდნენ და პილოტირების 

პროცესში შემდგომი სემესტრიდან ჩაერთვებოდნენ. ბევრმა კი  

სკეპტიკური მიდგომისა და სხვადასხვა ობიექტური მიზეზის 

გამო შეიკავა თავი.  ჩვენ მზად ვართ, რომ ცოდნა და 

გამოცდილება შეფასების ახალი ინსტრუმენტის შესახებ 

უფრო ფართო წრეებს გავუზიაროთ. პილოტირების 

შედეგებმა, პილოტირების პროცესში ჩართული პედაგოგების 

დაკვირვებების შეჯამებამ, სტუდენტთა გამოკითხვამ აჩვენა, 

რომ სტუდენტებს უმჯობესია მიენიჭოთ რეგულარული (ე.წ. 

ოქროს, ვერცხლის, ბრინჯაოს) ციფრული სამკერდე ნიშნები 

მათი მიღწევების მიხედვით. 

 

 

 

 

„ღია სამკერდე ციფრული ნიშნის“, როგორც 

არაფორმალური შეფასების თანამედროვე მეთოდის 

დადებითი მხარეები: 
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 საკმაო ცოდნისა და გამოცდილების მიღება 

თანამედროვე არაფორმალური შეფასების ახალი 

ინსტრუმენტის შესახებ; 

 სტუდენტებში მოტივაციის ამაღლება  ღია  სამკერდე 

ნიშნის მოსაპოვებლად; 

 სტუდენტებში შემართების გაღვივება და მხარდაჭერა 

უფრო მეტი სასურველი  პროფესიის აღმოჩენისა და  

დაუფლებისათვის, ახალი უნარების შეძენა-

განვითარებისათვის, რომელებიც აღიარებული და 

დამტკიცებული იქნება ვიზუალური სიმბოლოებით; 

 უწყვეტი განათლების სურვილის გაძლიერება, 

ცოდნის შეძენის ყოველ ახალ ეტაპზე, მისი აღიარება, 

ცოდნისა და უნარების ამსახველი ციფრული სამკერდე 

ნიშნების დაგროვება და განთავსება სოციალურ 

ქსელებში, ვებსაიტებზე, ონლაინ პორტფელიოებში 

მათი შემდგომი ჩართულობისა და დასაქმების მიზნით 

სხვადასხავა აქტივობებში, ტრეინინგებში, მათთვის 

სასურველ და საინტერესო სხვადასხვა  

ღონისძიებებში; 

 სურვილის გაღვიძება და მოტივაციის გაზრდა იმ 

სტუდენტებში, რომლებმაც ვერ მიიღეს „ბეჯები“.  

ამის დასადასტურებლად მოვიყვანთ ფრაზებს, რომელებიც 

ხშირად გვესმოდა პილოტირების პროცესში ჩართული 

სტუდენტებისაგან:  

 „აი, ნახავთ. როგორ ვისწავლით მომავალ სემესტრში“.  
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 „მეორე სემესტრშიც ხომ შეგვაფასებთ იგივე სისტემით.  

ჩვენც  გვინდა გვქონდეს ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნები“. 

ფაკულტეტზე წარმოიშვა ინტერესი, გაჩნდა ბევრი შეკითხვა  

შეფასების ახალ სისტემასთან, ღია ციფრული სამკერდე  

ნიშნების მინიჭებასთან დაკავშირებით, რაც კამათისა და 

დისკუსიის საკითხი გახდა პროფესორ-მასწავლებლებს 

შორის, რამაც, თავის მხრივ, ინსტრუმენტის დისიმინაციას 

კიდევ უფრო შეუწყო ხელი და გაზარდა დაინტერესებულ 

პირთა რიცხვი. 

   ჩვენი  დაკვირვების შედეგად, ფაკულტეტის 

წარმომადგენელთა შორის ორი ძირითადი საკითხი 

გამოიკვეთა : 

1. ახალი მიდგომა კურსის სწავლების დროს, რაც 

სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებასა და 

შეფასებაში გამოიხატება; 

2. სტუდენტებში ახალი ღირებულებებისა და უნარების 

აღმოჩენა და აღიარება/დადასტურება  ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშნებით. 

ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, პილოტირების 

შემდგომ ეტაპზე ვგეგმავთ: 

 უფრო მარტივი გზებით ჩვენი კოლეგებისა და 

სტუდენტების გადამზადებას; 

 ჩვენი გამოცდილების გაზიარებით მათ გვერდში 

დგომას დაძაბულობის მოხსნის მიზნით, რათა კიდევ 

მეტი პროფესორი იყოს ჩართული თანამედროვე 
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განმავითარებელი შეფასების-„ღია ციფრული 

სამკერდე ნიშანი“ (ODB) იმპლემენტაციის პროცესში; 

 მოტივაციის ამაღლებას, რათა მათ თავად გამოიყენონ 

შეფასების ახალი ინსტრუმენტი და გააკეთონ 

საკუთარი დასკვნები ჩვენ მიერ წოდებულ - 

„მომავლის, 21-ე საუკუნის თანამდროვე შეფასების 

ინსტრუმენტზე“. 

     „ღია ციფრული სამკერდე  ნიშნის“, როგორც 

არაფორმალური შეფასების თანამედროვე მეთოდის 

უარყოფითი მხარეები: 

 ხანგრძლივი დროის ფაქტორი, იმის 

დასადასტურებლად, რომ ღია ციფრული სამკერდე 

ნიშნები გაცილებით მეტია და სრულიად 

განსხვავებული, ვიდრე სწავლების საწყის ეტაპზე 

წახალისების მიზნით გამოყენებული დამხმარე 

საშუალებები, ე.წ. „სმაილიკები“; 

 დროის ნაკლებობით გამოწვეული პრობლემა; 

მიგვაჩნია, რომ    ღია ციფრული სამკერდე ნიშნის 

დიზაინის გრაფიკულად გამოსახვას,  შექმნას, მის 

გაცემას, სტუდენტთა რეგისტრაციას საკმაოდ ბევრი 

დრო სჭირდება; 

 სამუშაო შეხვედრების, მსჯელობისა და განხილვების 

დროს გამოიკვეთა, რომ პროფესორთა უმეტესი 

ნაწილი არასერიოზულად უყურებს შეფასების ახალ 

მეთოდს და არ უნდა მასზე დროის დახარჯვა. მათი 

აზრით, ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები ვერასდროს 

შეცვლიან დიპლომებს; 
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 ქართველი დამსაქმებლის დამოკიდებულება და 

სანდოობის საკითხი შეფასების ახალი მეთოდის 

მიმართ; 

 სტუდენტების ნეგატიური დამოკიდებულება და შიში 

იმ შედეგის პირისპირ დადგომისა, რომელიც ღია 

ციფრული სამკერდე ნიშნის  ვერ მოპოვებას შეიძლება 

მოჰყვეს. 

      სირთულეებმა და სანდოობის პრობლემამ შეანელა 

პილოტირების პროცესი, მაგრამ ჩვენი პილოტირების 

შედეგებიდან, მათში ჩართული პროფესორ-მასწავლებლებისა 

და სტუდენტების გამოკითხვიდან და უკუკავშირიდან 

გამომდინარე, გადაწყვეტილი გვაქვს სწავლების შემდეგ 

ეტაპზე ინსტრუმენტის ინტეგრაცია და გამოყენება კიდევ 

რამდენიმე სხვა საგანში. დარწმუნებული ვართ, რომ კიდევ 

სხვა პროფესორებიც გაიზიარებენ ჩვენს გამოცდილებას და 

ჩაერთვებიან ახალი ინსტრუმენტის, ღია ციფრული სამკერდე  

ნიშნების, პილოტირებისა და დანერგვის პროცესში. 

      ჩვენი აზრით, ყველანაირი სიახლის მიმართ სკეპტიკური 

აზრი ყოველთვის არსებობს. ვთვლით, რომ პროცესი ნელა 

წარიმართება, მაგრამ თანდათანობით დამკვიდრდება და 

მალე ბევრი დარწმუნდება შეფასების ახალი ინსტრუმენტის 

გამოყენების აუცილებლობაში. 
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