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ანოტაცია 

 

სამაგისტრონაშრომიეხებასაქართველოს საგანმანათლებლო ბაზრისა და 

უმაღლესსკოლაშისტუდენტთაცოდნისშემოწმებისა და შეფასებისსაკითხებს. 

საზოგადოდცნობილია, რამდენადმნიშვნელოვანია საქართველოს საგანმანათლებლო 

ბაზარი, ასევედიდი 

როლიაქვსმინიჭებულიშეფასებასუმაღლესისკოლისფუნქციონირებისპროცესში. 

გარდაამისა, მასაქვსუდიდესიაღმზრდელობითიფუნქცია, ასევე, 

მისისაშუალებითამომწურავინფორმაციასიღებს, 

მასთანდაკავშირებულიყველადაინტერესებულიმხარე - სტუდენტებიაცნობიერებენ, 

რომელეტაპზეარიანთავიანთიგანვითარებისგზაზე, ხოლოპროფესორ-

მასწავლებლებიხვდებიან,რამდენადსწორიდაშესაბამისიამათმიერშერჩეულიდაგამოყე

ნებულისწავლებისმეთოდები. რაცშეეხებასახელმწიფოს, 

ისსტუდენტთაშეფასებითმიღებულშედეგებზედაყრდნობითიღებსინფორმაციას, 

როგორმიმდინარეობსსწავლა-სწავლებისპროცესი - 

რამიღწევებია,რახარვეზებიადაამმონაცემებისგათვალისწინებითგანსაზღვრავსსახელმ

წიფოპოლიტიკასდასახელებულსაკითხთანდაკავშირებით. ამრიგად, საქართველოს 

საგანმანათლებლო ბაზარი, ისევე როგორც,შემოწმება-

შეფასებისსაკითხებისკვლევაუმაღლესსკოლაშიაქტუალურია.  

აღნიშნულსაკითხთანდაკავშირებითგავაანალიზეთსტუდენტთაშეფასებაზეარსებული

რეგულაცია(საქართველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტროსმიერდამტკიცებუ

ლი 

„უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესისშესახებ“).  

სამაგისტრონაშრომისმიზანია, საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზრისა 

დაუმაღლესსკოლაშისტუდენტთაცოდნისშემოწმება-

შეფასებისსაკითხებშიარსებულიპრობლემებისგამორკვევა. 

აღნიშნულიმიზნისმისაღწევადდავისახეთშემდეგიამოცანები:   

 ინფორმაციისმოძიებადადამუშავება; 

 კვლევისმეთოდოლოგიისგანსაზღვრა; 
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 კვლევისინსტრუმენტისშემუშავება; 

 ემპირიულიკვლევისჩატარება;   

 დასკვნებისადარეკომენდაციისშემუშავება.  

ნაშრომისკვლევისსაგანიასაქართველოს საგანმანათლებლო ბაზრისა 

დაუმაღლესსკოლაშისტუდენტთაცოდნისშემოწმებისადაშეფასებისსაკითხები, 

ხოლოობიექტი -  საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზრისა და 

სტუდენტთაცოდნისშემოწმება-შეფასებისსაკითხებშიარსებულიპრობლემები.  

სამაგისტრონაშრომშიგამოვიყენეთროგორცრაოდენობრივიკვლევისმეთოდი,კერძოდ, 

სტუდენტთაგამოკითხვაანკეტირებულიკითხვარითდათვისებრივიკვლევისმეთოდი, 

კერძოდჩაღრმავებულიინტერვიუ. რესპონდენტებიშეირჩნენ, როგორცრაოდენობრივი, 

ასევეთვისებრივიკვლევისთვის. გამოიკითხაგორისა და 

თბილისისსხვადასხვაუნივერსიტეტისსაბაკალავროდასამაგისტროპროგრამის 120 

სტუდენტიდაინტერვიუჩატარდაამავეუნივერსიტეტების 8 ლექტორთან. 

თითოეულიუნივერსიტეტიდანინტერვიუჩატარდაორლექტორთან. 

უნივერისტეტებიაირჩახელმისაწვდომობისმიხედვით.აღნიშნულიკვლევისშედეგებიდ

ეტალურადააგაწერილიწინამდებარენაშრომში. 
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Kasradze Marika 

Georgian educational market and the study of the examining knowledge of 

students and the assessment practice at high school 

 

 

Annotation 

The Master’s work refers to Georgian educational market and research of examining knowledge 

of students and the assessment practices at high school. It is generally known how important 

role has evaluation in the process of functioning of the high school. 

 In addition to the fact that it has a great educational function, it also provides comprehensive 

information to all the interested parties- the students understand what stage they are on their 

development, professor-teachers are taught, how to reach goal of a particular student and how 

to plan for the future study process, and the state receives information on the results obtained 

by the assessment of students, how the learning and teaching process takes place, what are 

achievements and shortcomings, and by taking into consideration this data, determines the 

state policy on this issue. 

 Therefore, the examining knowledge and the assessment of the practices of realization in the 

high school space is more relevant. 

 In connection with the issue, we have analyzed the existing legal regulations, which made it 

clear, that at our research level, no one has ever studied the research like this. Therefore, this 

research conducted on the above topic represents the novelty. 

 The goal of the Master’s thesis is to study the problems of examining knowledge of students 

and the assessment practice of high school. To accomplish this goal, we have set the following 

tasks:   

 Table research: existing studies, legislative base;  
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 Determination of research methodology; 

 Development of research tool; 

 Conducting empirical research; 

 Development of conclusions and recommendations; 

The subject of research is the practical realization of the examining knowledge of students and 

the assessment practices of high school and the object- practical realization process for the 

examining knowledge and the assessment for students at high school. 

 In the Master’s thesis we have used both quantitative and qualitative methods, namely, the 

analysis of the documentation (Table research) and the in-depth interview. The respondents 

were selected purposefully, there were targeted 120 students of the bachelor and master and 8 

lecturers. The results of this study are detailed in the present work. 
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შესავალი 

შეფასებაარისსაგნის,მოვლენისანპროცესისშესაბამისობისგანსაზღვრაწინასწარდა

დგენილკრიტერიუმებთან. 

შეფასებისსაკითხისწავლისადასწავლებისპროცესისერთ-

ერთიმნიშვნელოვანინაწილია. პირველრიგში, 

მისიაღმზრდელობითიფუნქციიდანგამომდინარე. 

შეფასებალექტორსაძლევსინფორმაციასსტუდენტთაწინსვლის, 

მიღწევებისადაპრობლემებისშესახებ.მეორემხრივ, შეფასებაპროფესორ-

მასწავლებლებსაძლევსინფორმაციასიმისშესახებ,თურამდენადშედეგიანიაისმეთოდები, 

რომლითაცისინისარგებლობენ. 

აქედანგამომდინარეობსშეფასებისორიუმთავრესიმიზანი:   

 სტუდენტისძლიერიდასუსტიმხარეებისგამოვლენადამისთვისხელშეწყობასწავ

ლაში.   

 სწავლებისკონკრეტულიმეთოდისდასასწავლოპროგრამებისეფექტიანობისშემო

წმებადასრულყოფა.  

რაცშეეხება, სახელმწიფოს, 

ისსტუდენტთაშეფასებითმიღებულშედეგებზედაყრდნობითიღებსინფორმაციას, 

როგორმიმდინარეობსსწავლა-სწავლებისპროცესი - 

რამიღწევებია,რახარვეზებიადაამმონაცემებისგათვალისწინებითგანსაზღვრავსსახელმწი

ფოპოლიტიკასდასახელებულსაკითხთანდაკავშირებით. ამრიგად, საქართველოს 

საგანმანათლებლო ბაზარი დაშემოწმება-

შეფასებისსაკითხებისკვლევაუმაღლესსკოლაშიაქტუალურია. 

აღნიშნულსაკითხთანდაკავშირებითგავაანალიზეთსტუდენტთაშეფასებაზეარსებ

ულირეგულაცია 

(საქართველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტროსმიერდამტკიცებული 

„უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესისშესახებ“). 
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 სამაგისტრონაშრომისმიზანია, საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზრისა და 

უმაღლესსკოლაშისტუდენტთაცოდნისშემოწმება-

შეფასებისსაკითხებშიარსებულიპრობლემებისგამორკვევა. 

აღნიშნულიმიზნისმისაღწევადდავისახეთშემდეგიამოცანები:   

 ინფორმაციისმოძიებადადამუშავება; 

 კვლევისმეთოდოლოგიისგანსაზღვრა; 

 კვლევისინსტრუმენტისშემუშავება; 

 ემპირიულიკვლევისჩატარება; 

 დასკვნებისადარეკომენდაციისშემუშავება. 

 ნაშრომისკვლევისსაგანიასაქართველოს საგანმანათლებლო ბაზრისა და 

უმაღლესსკოლაშისტუდენტთაცოდნისშემოწმება-შეფასებისსაკითხები, ხოლოობიექტი - 

საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზრისა და სტუდენტთაცოდნისშემოწმება-

შეფასებისსაკითხებშიარსებულიპრობლემები. 

 სამაგისტრონაშრომშიგამოვიყენეთროგორცრაოდენობრივიკვლევისმეთოდი, 

კერძოდ, 

სტუდენტთაგამოკითხვაანკეტირებულიკითხვარითდათვისებრივიკვლევისმეთოდი, 

კერძოდჩაღრმავებულიინტერვიუ. რესპონდენტებიშეირჩნენ, როგორცრაოდენობრივი, 

ასევეთვისებრივიკვლევისთვის. გამოიკითხათბილისისა და 

გორისსხვადასხვაუნივერსიტეტისსაბაკალავროდასამაგისტროპროგრამის 120 

სტუდენტიდაინტერვიუჩატარდაამავეუნივერსიტეტების 8 ლექტორთან. 

თითოეულიუნივერსიტეტიდანინტერვიუჩატარდაორლექტორთან. 

უნივერსიტეტებიაირჩახელმისაწვდომობისმიხედვით. 
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ტერმინთაგანმარტებები 

ასოცირებულიპროფესორი - 

უმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისაკადემიურითანამდებობა. 

ასოცირებულიპროფესორიმონაწილეობსსასწავლოპროცესშიდახელმძღვანელობსსტუ

დენტებისსასწავლოდასამეცნიერო-კვლევითმუშაობას;  

ბოლონიისპროცესი - პროცესი, რომლისმიზანსაც 2010 

წლისთვისუმაღლესიგანათლებისერთიანიევროპულისივრცისჩამოყალიბებაწარმოადგ

ენს. ბოლონიისპროცესიგასცდაევროკავშირისსაზღვრებსდამასშიამჟამად 47 

ევროპულიქვეყანააგაერთიანებული. საქართველობოლონიისპროცესს 2005 

წელსშეუერთდა; დამოუკიდებელისაათი - 

საგანმანათლებლოპროგრამისკომპონენტისგანმახორციელებელიპერსონალისჩართულ

ობისგარეშესტუდენტისსასწავლოსაქმიანობისდრო; 

დეკანი - ფაკულტეტისარჩევითიადმინისტრაციულიხელმძღვანელი, 

რომელიცწარმართავსფაკულტეტისსაქმიანობას; 

თსუ - ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი; 

ილიაუნი - ილიასსახლმწიფოუნივერსიტეტი;  

კრედიტი - ერთეული, 

რომელიცგამოხატავსსტუდენტისთვისსაჭიროსასწავლოდატვირთვასდარომლისმიღებ

აცშესაძლებელიასწავლისშედეგებისმისაღწევად; კრედიტებისტრანსფერი- 

სტუდენტისმიერმშობლიურდამასპინძელუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაშ

იმიღებულიკრედიტებისგადატანაურთიერთაღიარებისმიზნით; 
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კრედიტებისტრანსფერისადადაგროვებისევროპულისისტემა (ECTS) - სისტემა, 

რომლისმიზანიასაგანმანათლებლოსისტემებისგამჭვირვალობისადაევროპისრეგიონში

სტუდენტთამობილობისგაუმჯობესებაკრედიტებისტრანსფერისსაშუალებით. 

ისეფუძნებაძირითადდებულებას, 

რომაკადემიურიწლისგანმავლობაშისწავლებისსაერთოდატვირთვა 60 

კრედიტისტოლია. 60 

კრედიტინაწილდებაკურსებზეანმოდულებზეშესაბამისისწავლებისშედეგებისმიღწევი

სათვისსტუდენტისდატვირთვისაღსაწერად;  

მოდული - სწავლებისდამოუკიდებელითანმიმდევრულიბლოკი, 

რომელიცაერთიანებსმონათესავესაგნებს. 

მოდულშიგანსაზღვრულიასაგანთაურთიერთკავშირებიდათანმიმდევრობა. 

რამდენიმემოდულიშეადგენსსასწავლოგეგმას;  

პორტფოლიო - პორტფოლიოარისსტუდენტისნამუშევრების ( ხელოვნებისნიმუშები, 

პროექტებიდაა.შ) თემატურინაკრები, 

რომელიცასახავსმისპროფესიულგანვითარებასდროისგარკვეულიპერიოდისგანმავლო

ბაში;  

საკონტაქტოსაათი - 

საგანმანათლებლოკომპონენტისგანმახორციელებელიპერსონალისჩართულობითსტუ

დენტისსაქმიანობისთვისგანსაზღვრულიდრო; სტუდენტისსასწავლოდატვირთვა - 

დრო, 

რომელიცსაჭიროასაგანმანათლებლოპროგრამითგანსაზღვრულისწავლისშედეგებისმი

საღწევად. 

სტუდენტისსასწავლოდატვირთვაუნდაეფუძნებოდესდამოუკიდებელდასაკონტაქტოს

აათებს; 

სილაბუსი - სასწავლოკურსისმიზნების, შინაარსის, სწავლებისშედეგების, 

მეთოდურიუზრუნველყოფის, ცოდნისადაუნარ-ჩვევებისშეფასებისსისტემისაღწერა; 

სტუ - საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი;  

გსსუ-გორის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; 
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ტრანსფერი - 

უნარებისაანკომპეტენციისგადატანადაგამოყენებაახალსაგანმანათლებლოანპროფესიუ

ლგარემოში; 

უმაღლესიგანათლება - სრულიზოგადიგანათლებისშემდგომიგანათლება, 

რომელიცუზრუმველყოფსსაგანმანათლებლოსაფეხურისშესაბამისიკომპეტენციისგამო

მუშავებასდადასტურდებაკვალიფიკაციისშესაბამისიდოკუმენტით; 

შეფასებისკრიტერიუმი -შეფასებისმეთოდისსაზომიერთეული, 

რითაცდგინდებამიღწევისდონე;  

GPA (Grade Point Avarage) - ჯამურიქულისსაშუალომაჩვენებელი 

 

 

თავიI 

საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზარი 

1.1.განათლების არსი  და როლი  საზოგადოების განვითარების პროცესში 

 ნებისმიერი საზოგადოებისთვის ერთ-ერთიუპირველესი ამოცანაა დაგროვილი 

ცოდნის თაობიდან თაობაზე გადაცემა. განათლება, მეცნიერება და კულტურა სწორედ 

ამ მისიის შესრულებას ემსახურება.  

 ზოგადადგანათლება არის პიროვნების სოციალიზაციის პროცესის ნაწილი. ის 

წარმოადგენს დაგროვილი ცოდნისა თუ გამოცდილების მიზანმიმართულ 

ფორმალიზებულ გადაცემას მომავალი თაობისთვის, რაც ხორციელდება შესაბამისი 

სოციალური ინსტიტუტების ფარგლებში. განათლება ადამიანური კაპიტალის 

აღწარმოებისსფეროა, რომელშიც ადამიანი ყალიბდება როგორც პიროვნება. მიღებული 

ცოდნა ადამიანს ეხმარება სოციუმში ცხოვრებისთვის, უყალიბებს მას 

მსოფლმხედველობას, უქმნის საზოგადოებაში პიროვნების როლისა და ადგილის 

განსაზღვრას, ხელს უწყობს საზოგადოების ჰუმანიტარული საფუძვლების, მორალისა 

და ზნეობრიობის ნორმების ათვისებას.  
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 განათლება ცალსახად აღიარებულია, როგორც შრომითი საქმიანობის მუდმივი 

შემადგენელი ნაწილი. გარდა ამისა, თანამედროვე გამოკვლევები ამტკიცებენ უშუალო 

კავშირს ადამიანის განათლებასა და მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობას შორის. აქედან 

გამომდინარე, ცოდნა, როგორც განათლების შედეგი, უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის 

გახანგრძლივებისთვის და მას გააჩნია სოციობიოლოგიური მნიშვნელლობა.  

 საგანმანათლებლო ინსტიტუტები (დაწესებულებები) კოორდინაციას უწევენ და 

ხელმძღვანელობენ  უამრავი ადამიანის საქმიანობას, რომელიც მიმართულია ისეთი 

უცვლელი, სოციალურად მნიშვნელოვანი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაზე, 

როგორიცაა საზოგადოების მოზარდი წევრების სწავლების, მართვის სამეცნიერო და 

პრაქტიკული ცოდნის, სოციალური ნორმების, იდეოლოგიის, ფასეულობების 

პროფესიული ცოდნის და უნარ-ჩვევების გადაცემის მოთხოვნილება. ამ საქმიანობის 

რეალიზაციისთვის საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა სისტემა: დაწყებითი და საშუალო სკოლები, კოლეჯები, 

სასწავლებლები, აკადემიები, ინსტიტუტები,  უნივერსიტეტები. მათში გამოყენებული 

სასწავლო პროგრამებიარის სტანდარტიზებული და ერთმანეთთან დამოკიდებული, 

რაც განსაზღვრავს განათლების უნიფიკაციას. ძველ საზოგადოებაში განათლების 

მიღება სასწავლო დაწესებულებაში მხოლოდ ერთეულებისთვის იყო ხელმისაწვდომი. 

ძირითადად ესენი იყვნენ რელიგიური მოღვაწეები და სასულიერო პირები, ანუ 

სოციალური ჯგუფი, რომლის წარმომადგენლებისთვის განათლება (წერა-კითხვა) 

აუცილებელი იყო წმინდა წერილების წასაკითხად და განსამარტავად. საზოგადოების 

უდიდესი ნაწილისთვის კი განათლება შემოიფარგლებოდა უფროსი თაობისაგან 

სოციალური გამოცდილების და პროფესიული ოსტატობის (უნარჩვევების) გადაცემითა 

და სწავლებით. 

  ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა სტიმული მისცა სასწავლო დაწესებულებების 

წარმოქმნას. თანდათანობით გაჩნდა განათლება დღევანდელი ფორმით, რომელიც 

გულისხმობს ცოდნის გადაცემას სპეციალურ დაწესებულებებში პროფესიონალების 

მეშვეობით, სასწავლო პროგრამების შესაბამისად. დღეისათვის სწავლების პროცესში 

ჭარბობს აბსტრაქტული დისციპლინები, რადგან თანამედროვე საზოგადოების წევრები 

უნდა ფლობდნენ არა მარტო საბაზო უნარ-ჩვევებს (კითხვა, წერა, ანგარიში), არამედ 
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მათწარმოდგენა უნდა ჰქონდეთ გარემომცველ ფიზიკურ სამყაროზე, სოციუმის 

ცხოვრებაზე, მის სამეურნეო საქმიანობაზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მათ შეეძლოთ 

თავად ისწავლონ, ანუ გააჩნდეთ თვითგანათლების უნარი, შექმნან ცოდნის ახალი 

სპეციფიკური ფორმები. 

  XX საუკუნე გარდამტეხია განათლების სისტემის განვითარებაში. შეიცვალა 

განათლების მიზნები, ამოცანები მნიშვნელოვნად გაიზარდა განათლებისა და 

სამეცნიერო ცოდნის მქონდე პიროვნებების რიცხვი. განათლება თავისი არსით გახდა 

ინოვაციური სფერო, ვინაიდან ეფუძნება სამეცნიერო დაწესებულებებისა და უმაღლესი 

დაწესებულებების მიერახალი ცოდნის მუდმივ გამოყენებას. საგანმანათლებლო 

სისტემა ქვეყნის ინტელექტუალური პოტენციალის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, 

რომლებიც, ასრულებენ ისეთ სოციალურ ფუნქციას, როგორიცაა მომავალი თაობის 

აღზრდა, აგრეთვე უკვე ცნობილი თეორიული მიდგომის, კონცეფციების, დასკვნების 

ტირაჟირებისა და გარკვეული პრაქტიკული უნარჩვევების გავრცელება. სასწავლო 

პროცესის აღნიშნული მხარეებიც ატარებენ გარკვეულწილად ინოვაციურ ხასიათს. 

ბოლო წლებში აღინიშნება ახალგაზრდების სწრაფვა, შეიძინონ უფრო მაღალი 

კვალიფიკაცია, რასაც, სავარაუდოდ, განპირობებს შემდეგი: 

 უმაღლესი განათლების პრიორიტეტი საშუალოსთან შედარებით; 

 კარგი სამსახურისა და სამუშაო ადგილის ალტერნატიული არჩევანის შეძენის 

სურვილი; 

 უმაღლესი განათლების მისაწვდომობა, რაც დაკავშირებულია მოსახლეობის 

შემოსავლების დონის ზრდასა და სწავლების ფასიანი ფორმის არსებობასთან; 

 ჩამოყალიბებული აზრი, რომ განათლების მაღალ დონეს მივყავართ მაღალ 

შემოსავლებთან და, კერძოდ, შრომის მაღალ ანაზღაურებასთან; 

 რასაკვირველია, ადამიანი, რომელიც ფლობს ცოდნის გარკვეულ მარაგს, უფრო 

კონკურენტუნარიანია და კრეატიული. სახელმწიფოსთვის ყოველივე ამას მოაქვს 

დადებითი შედეგები, რადგან განათლების დონის ზრდას მივყავართ ქვეყნის 

ყოველმხრივ განვითარებასთან. საწარმოებსა და ფირმაში საჭიროა პროფესიონალი, 

მცოდნე, განათლებული კადრები, ვინაიდან ახალი ტექნოლოგიები მოითხოვენ მაღალ 
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შესაძლებლობებს. თუ ადრეულ ეპოქებში საკმარისი იყო რაიმე ხელობის შესწავლა, 

რათა ადამიანს თერძობით ან მეწარმეობით მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

უზრუნველყო საკუთარი და ოჯახის მოთხოვნილებები, დღეისთვის ეს უკვე საკმარისი 

აღარაა და სწრაფად ცვალებადი ტექნოლოგიური პროცესები მოითხოვენ, რომ 

ადამიანის, როგორც წარმოების მთავარი ფაქტორის, კვალიფიკაციის ამაღლება მინიმუმ 

5 წელიწადში ერთხელ მოხდეს. (თ.ვალიშვილი,საქართველოს საგანმანათლებლო 

მომსახურების ბაზრის მარკეტინგული კვლევის საკითხები, გვ.12, წელი 2011) 

 კონცეფცია - “განათლებამდგრადიგანვითარებისთვის” - 

გულისხმობსხარისხიანიგანათლებისხარჯზესაზოგადოების, 

ორგანიზაციებისადაქვეყნებისგაძლიერებას, 

რათამათხელიშეუწყონმდგრადგანვითარებას. 

განათლებამდგრადიგანვითარებისთვისპრინციპებისსწავლებისადადანერგვისათვისმნი

შვნელოვანამოცანასწარმოადგენს.კონცეფცია გულისხმობს 

მომავალითაობებისისეთიცოდნითადაუნარებითაღჭურვა, როგორიცაა: 

➢ანალიტიკური/კრიტიკულიაზროვნებისუნარი;  

➢პრობლემისგადაჭრისუნარი; 

➢მოდელირება; 

➢გადაწყვეტილებებისმიღებისუნარი;  

➢სოციალურიდათანამშრომლობითიუნარები; 

➢საკლასოდისკუსიები; 

➢სისტემურიაზროვნებისუნარი. მდგრადიგანვითარებისპრინციპებისსწავლებისათვის, 

საჭიროაგანათლებისსისტემისმოდერნიზაცია, 

მაღალისააზროვნოუნარებისგანვითარება, 

რაცშემდეგიმეთოდებითარისრეკომენდებული:   

➢საპროექტომუშაობა; 
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➢ამბებისთხრობა; 

➢კითხვისდასმა.  

➢მიზეზშედეგობრივიკავშირებისდადგენა;  

➢პრობლემაზედაფუძნებულისწავლება; 

➢კეთებით, ესპერიმენტებითსწავლება;  

➢სიმულაციები;  

 ბუნებრივია, 

სტრატეგიაარაამიმართულიმხოლოდინდივიდუალურიგანვითარებისხელშეწყობაზედა

მისიუმთავრესიმიზანიამდგრადი, 

მომავალზეორიენტირებულისაზოგადოებისჩამოყალიბება. 

მდგრადისწავლებისმიზანიახალთაობაშიიმუნარებისგანვითარებისხელშეწყობაა, 

რომელიცსაკითხისკომპლექსურმიდგომასადასისტემურგააზრებაშიდაეხმარება. 

სისტემურიაზროვნებისასადამიანიგანიხილავსსისტემასროგორცერთმთლიანობას, 

არორიენტირდებაერთკონკრეტულკომპონენტზე, 

ამისნაცვლადისსაკითხსსიღრმისეულადაღიქვამსდააანალიზებს, რისიმაგალითიც, 

მოცემულშეთხვევაში, გადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიგარემოსდაცვითი, 

ეკონომიკურიდაადამიანისკეთილდღეობისასპექტებისთანაბრადგათვალისწინებაა.(გან

ათლებამდგრადიგანვითარებისთვის;სამუშაოდოკუმენტი,ეროვნულისტრატეგიადასამ

ოქმედოგეგმა 2018-2022 წლებისათვის) 

 

1.2. საქართველოს უმაღლესი განათლების განვითარების ისტორიული 

ასპექტები.  

  ქართული და უცხოური წყაროები გვიყვებიან საგანმანათლებლო კერების 

არსებობის შესახებ როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთაც. 
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 ისტორიკოსების აზრით, განათლებას საფუძველი შუმერებში ჩაეყარა. 

დღევანდელი ერაყის ტერიტორიაზე ძვ. წ. IV-III ათასწლეულებში ცხოვრობდა ძველი 

სამყაროს ერთ-ერთი ცივილიზებული ეთნოსი, შუმერები, რომელთაც ცნობილი 

ლურსმნული დამწერლობის შექმნითა და მისი შემდგომი სრულყოფით უდიდესი 

წვლილი მიუძღვით პირველი სკოლების წამოწყების საქმეში. 

 მეცნიერებმა მიაკვლიეს საზეპირო სიტყვათა სიებს, რითაც დასტურდება, რომ 

ჯერ კიდევ იმ დროს, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 3000 წლის წინ ადამიანები ფიქრობდნენ 

სწავლა-განათლების საკითხებზე. 

მსოფლიო უძველესი უნივერსიტეტები ევროპაში იყო, ტერმინ უნივერსიტეტს კი 

საფუძვლად უდევს ლათინური სიტყვა უნივერსიტას, რაც კორპორაციას ნიშნავს. 

  შუასაუკუნეების ევროპის უპირველესი უნივერსიტეტი იყო მაგნავრის 

უნივერსიტეტი კონსტანტინოპოლში (ამჟამად სტამბოლი, თურქეთი), დაფუძნებული 

849 წელს, მას კი მოჰყვა ბოლონიის უნივერსიტეტი ბოლონიაში (იტალია) და პარიზის 

უნივერსიტეტი პარიზში (საფრანგეთი). ამ დროის უნივერსიტეტთა უმრავლესობა 

იქმნებოდა კათოლიკური ეკლესიის კათედრალური სკოლების მფარველობით. ასე 

ყალიბდებოდა ცივილიზებულ სამყაროში განათლების სხვადასხვა კერები. 

  ახლა კი, რაც შეეხება, უშუალოდ ქართულ საგანმანათლებლო ტრადიციებს 

ისინი შორეულ საუკუნეებში იღებს სათავეებს. ფაზისის, იყალთოსა და გელათის 

აკადემიებმა საერთაშორისოდ გაუთქვეს სახელი საქართველოს, ისინი ჩვენი 

თანამედროვე უნივერსიტეტების შორეული წინაპრებია. 

 უძველესმა წყაროებმა შემოგვინახა ცნობები IV  საუკუნის კოლხეთის აკადემიის 

შესახებ, რომელიც ქალაქ ფასიზში მდებარეობდა. მემატიანეების თანახმად, აქ მიუღია 

განათლება იოანე ლაზს, რომელიც თავის მოწაფესთან, პეტრე იბერთან ერთად 

კონსტანტინეპოლში და პალესტინაში მოღვაწეობდა. 

 ქრისტიანობის გავრცელების პირველ პერიოდში მწიგნობრული კულტურის 

გამავრცელებელნი ძირითადად სამღვდელოების წარმომადგენელნი იყვნენ. 

სამღვდელოებამ შექმნა ორგანიზაციები, რომლებიც ამზადებდნენ ეკლესიის მსახურთ. 
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 ადრეული ფეოდალიზმის პერიოდში ქართველებს თავიანთი სასწავლო 

ცენტრები ჰქონდათ, როგორც უცხოეთის სამონასტრო ცენტრებში, ასევე 

საქართველოშიც კი, როგორიცაა ხანძთა და შატბერდი, ბანა და პარხალი, იშხანი, ოშკი, 

ოპიზა წყაროსთავი და ა.შ 

 XII-ში, დავით აღმაშენებელმა დაარსა გელათის აკადემია, სადაც სამეცნიერო 

კვლევა-ძიებასთან ერთად მიმდინარეობდა ახალგაზდების აღზრდაც. გელათის 

აკადემიას ,,მოძღვართ-მოძღვარი’’ ედგა სათავეში. აქ ასწავლიდნენ გამოჩენილი 

სწავლულნი, მათემატიკას, რიტორიკას, ასტრონიმიას, ღვთისმეტყველებასა და 

ფილოსოფიას.  გელათისა და იყალთოს აკადემიები დღევანდელი უნივერსიტეტის 

შორეული წინაპრები არიან. მათ არსებობა XIV საუკუნეში შეწყვიტეს. 

 XVIII საუკუნის მიწურულიდან დაიწყო კვლავ ზრუნვა ქართული განათლების 

აღორძინებისა, ამის ნათელი მაგალითია 1755 წელს თბილისსა და 1782 წელს თელავში 

დაარსებული სასულიერო სემინარიები. 

 საქართველოში უნივერსიტეტის დაარსების იდეა XIX საუკუნის დასაწყისში 

ჩაისახა, როდესაც ჩვენი სამშობლო რუსეთის იმპერიისაგან გათავისუფლდა. 

XIX საუკუნის სამოციან წლებში საქართველოში სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოდის 

ახალი თაობა, დიდი ქართველი საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის მეთაურობით. ამ 

წლებში გააქტიურდა უნივერსიტეტების დაარსებისთვის ბრძოლა. 

  XX საუკუნის დასაწყისიდან ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნების 

ორგანიზატორი გახდა პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღზრდილი და მისი პრივატ-

დოცენტი ივანე ჯავახიშვილი. 1918  წლის 26 იანვარს, დავით აღმაშენებლის ხსენების 

დღეს, ქართული სათავადაზნაურო გიმნაზიის შენობაში, გაიხსნა კავკასიაში პირველი 

ეროვნული უნივერსიტეტი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში ევროპული 

ტიპის უმაღლეს სკოლას. 

 21-ე საუკუნის მიჯნაზე გლობალიზაციის ცნება გახდა ერთ-ერთი ყველაზე 

ხშირად ხმარებადი ეკონომიკის, პოლიტიკის, განათლებისა და საქმიანობის სხვა 

სფეროებში. გლობალიზაცია შეიძლება განვიხილოთ სამ სიბრტყეში: პოლიტიკურ-
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ეკონომიკური, სოციალურ-კულტურული და საგანმანათლებლო. უნდა აღინიშნოს, რომ 

სწორედ საგანმანათლებლო ასპექტები იძლევა საშუალებას, შევარბილოთ 

გლობალიზაციის პროცესის ნეგატიური ზეგავლენა, შევინარჩუნოთ ეროვნული 

თავისებურებები და ამასთან ერთად გამოვიყენოთ მათი უპირატესობები და 

თვითმყოფადობა. 

 გლობალიზაციის უარყოფითი გავლენების შესასუსტებლად დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება უმაღლეს სასწავლებლებს და ზოგადად განათლებას. 

 გლობალიზაცია დიდ ზეგავლენას ახდენს უმაღლეს განათლებაზე, ეს მოიცავს: 

უმაღლეს სასწავლებლებს შორის კონკურენციის გამძაფრებას, საქმიანობის 

ეფექტიანობასა და რენტაბელობაზე ორიენტაციას. გლობალიზაციის პროცესების 

განვითარებასთან ერთად, უმაღლესი განათლების წინაშე დადგა ახალი მიზნები და 

მოცანები-პროფესიული კადრების მომზადება, რომლებსაც შეეძლებათ გრლობალური 

ბაზრის შეცვლილ პირობებში ეფექტიანად მუშაობა. 

  სტუდენტები განათლებას იღებენ საზღვარგარეთის ქვეყნებში, შემდეგ კი 

შეძენილ ცოდნას იყენებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობისას. ევროკავშირმა 

შეიმუშავა სპეციალური სტიპენდიები და პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობენ 

სტუდენტთა უცხოეთში სწავლებისა და გამგზავრების სტიმულირებას. ევროპის ბევრ 

ქვეყანაში დამსაქმებელი, უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულების 

სამუშაოზე მიღებისას, უფრო და უფრო მეტად ამახვილებს ყურადღებას საზღვარგარეთ 

სწავლების, ცხოვრებისა და მუშაობის გამოცდილებაზე. 

 ქვეყნების უმრავლესობაში უცხოელ სტუდენტებს აღიქვამენ უფრო როგორც 

ვაჭრობას, ვიდრე დახმარებას, რადგან ხშირ შემთხვევაში უცხოელი სტუდენტები 

იხდიან სწავლების საფასურს. 

  ამრიგად დგას უმაღლესი განათლების მსოფლიო სისტემის ისტორიული 

განვითარების მომენტი, როცა უმაღლესი სასწავლებლის ეროვნული განკერძოებულობა 

სულ უფრო მეტად მოდის წინააღმდეგობაში ინტერნაციონალიზაციისა და 

გლობალიზაციის შედეგებთან და პერსპექტივებთან. (თ. ვალიშვილი საქართველოს 
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საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზრის მარკეტინგული კვლევის საკითხები გვ.12, 

წ.2011) 

ზოგადისურათიდამთავარიგამოწვევები 

უმაღლესიგანათლებისეფექტურობისშესახებრამდენიმეთვალსაჩინოდასკვნაიკვე

თება: 

ბოლოათწლეულებისგანმავლობაშიმიწოდებისზრდისპარალელურადუმაღლესგანათლ

ებაზემოთხოვნაციზრდება. უფრომეტიც, 

ბევრქვეყანაშიუმაღლესიგანათლებისმქონეპირებთანმიმართებაშიმოთხოვნადღეისათვი

საჭარბებსმიწოდებას. 

უმაღლესიგანათლებისდაფინანსებისზრდაიწვევსსისტემისეფექტურობისზრდას

რებთანმიმართებაშიმოთხოვნადღეისათვისაჭარბებსმიწოდებას.(თ.ბრეგვაძე, 

უმაღლესიგანათლებისადამეცნიერებისსტრატეგიულიგანვითარებასაქართველოში, 

გვ.5, წელი 2013) 

 

თავი II 

სტუდენტთაცოდნისშემოწმებისადაშეფასებისმნიშვნელობასწავლე

ბისპროცესში 

2.1ცოდნისშემოწმება-შეფასებისისტორიული და სამართლებრივიასპექტები 

     უმაღლესისკოლისსასწავლო-აღმზრდელობითიმუშაობისმრავალსაკითხთაშორის, 

მისიგანვითარებისთანამედროვეეტაპზე, ერთ-

ერთიაქტუალურისაკითხთაგანიასტუდენტთაცოდნა-ჩვევებისშემოწმებადაშეფასება, 

რომელიცმიზნადისახავსგამოავლინოსსტუდენტისსასწავლომუშაობისადმიდამოკიდე

ბულებისხასიათიდახარისხი, მიზანსწრაფვა, პასუხისმგებლობა, 

შრომისუნარიანობადანებისყოფისსიმტკიცე.  

 როგორცცნობილია, უმაღლესსკოლაში, 

ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლასთანშედარებით, 
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სწავლებისპროცესშიუკუინფორმაციაჯერკიდევარარისსრულყოფილი. 

ესმდგომარეობათავისთავადხელსუწყობსსტუდენტთაშრომითიუნარიანობისდაქვეით

ებასდასწავლაშიპასუხისმგებლობისშესუსტებას. ამიტომაც, 

აუცილებელიაუმაღლესსკოლაშისწავლებისპროცესშიკონტროლისადაცოდნა-

ჩვევებისშემოწმებისადაშეფასებისისეთიფორმებისგამოყენება, როგორიცაა: 

დავალებათაშესრულებისმიმდინარეინდივიდუალურიდაფრონტალურიშემოწმება, 

კოლოკვიუმები, 

საბოლოოგამოცდებიდაშემოწმებისსხვაწერილობითითუზეპირიფორმები. 

ყოველივეესხელსუწყობსსტუდენტთადამოუკიდებელიშემოქმედებითიმუშაობისსწორ

ორგანიზებას. (ი. ბიბილეიშვილი, ლ. თავდგირიძე; 2011).  

 გასაგებია, 

რომსტუდენტთააკადემიურწარმატებასმრავალიფაქტორიგანსაზღვრავას, 

მათშორისისეთი, როგორიცაა: 

სტუდენტისპიროვნებისინდივიდუალურითავისებურებანი, მისინიჭი, 

უნარიდაბუნებრივიმოწოდება, პროფესიისსწორადშერჩევა, მიზანსწრაფვა, ინტერესი, 

შრომისმოყვარეობა, პასუხისმგებლობა, 

ნებისყოფისსიმტკიცედასხვასუბიექტურითვისებები. ამასთან, 

სტუდენტთაწარმატებისთვისმნიშვნელოვანიფაქტორიაცხოვრებისობიექტურიპირობე

ბი, დარაცმთავარია, თვითუმაღლესსკოლაშისტუდენტთასწავლა-

აღზრდისორგანიზაცია, მისიმეცნიერულ-პედაგოგიურიდონე. (ი. ბიბილეიშვილი, ლ. 

თავდგირიძე; 2011) 

 უმაღლესსკოლაშისტუდენტთაცოდნა-

ჩვევათაშემოწმებადაშეფასებაუფროსაპასუხისმგებლოა, 

რადგანსტუდენტიმისისურვილის, 

ინტერესისადამიდრეკილებისმიხედვითირჩევსმომავალპროფესიას, 

ეუფლებამეცნიერებისიმდარგს, 

რომლითაციგიუნდაგამოვიდესსაზოგადოებრივიცხოვრებისფართოასპარეზზე.  

 უმაღლესსასწავლებელშიუნდაშემოწმდესდაშეფასდესსტუდენტისინტეგრალური

ცოდნა. გამომცდელმაუნდაშეამოწმოსსტუდენტისარამხოლოდცოდნა, არამედისიც, 
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თუროგორმუშაობდასტუდენტისემესტრისგანმავლობაში. 

მისისახითჩვენწინაშედგასმომავალისპეციალისტი, 

რომლისთვისაცგადამწყვეტიმნიშვნელობააქვსარამხოლოდიმას, რაიცის, 

არამედიმასაც, თუშრომისროგორიორგანიზებით, 

ნებისყოფითდაინტერესითშეიძინამანცოდნა (ი. ბიბილეიშვილი, ლ. თავდგირიძე; 

2011) 

 შემოწმება- შეფასებასარამარტოისმიზანიაქვს, რომცოდნაშევამოწმოთ, 

არამედმისიაღმზრდელობითიფუნქციაცმნიშვნელოვანია: 

რადგანშეფასებასშეუძლიაგამოავლინოსსტუდენტისაკადემიურიჩამორჩენილობაანწინ

სვლა. ამისგარდა, 

დროთაგანმავლობაშიიგიერკვევათავისშესაძლებლობებშიდაამკუთხითთუშევხედავთ 

- უვითარდებათვითშფასება. ასევე, 

შეფასებასშეუძლიასტუდენტსგამოუმუშაოსმოვალეობისშესრულებისთვისპასუხისმგე

ბლობადაამისსაფუძველზედანერგოსმათშისასწავლომასალისსისტემატიურად, 

ყოველდღიურადმომზადებისჩვევები.  

 ამრიგად, 

უმაღლესისკოლისსპეციფიკურიამოცანააგანსაკუთრებულიყურადღებამიაქციოსსტუდ

ენტთაცოდნა-ჩვევისშემოწმებისადაშეფასებისრაციონალურადჩატარებისსაქმეს, 

აქციოსისსტუდენტთამეცნიერულიცოდნითშეიარაღებისერთ-

ერთმნიშვნელოვანპედაგოგიურსაშუალებად. 

მიუხედავადიმისა, რომყოველცალკეულშემთხვევაშითითოეულსაგანს, 

თავისიშინაარსისადასპეციფიკისმიხედვით, 

ცოდნისშემოწმებისადაშეფასებისსაქმეშიშეიძლებაერთგვარითავისებურებაახასიათებ

დეს, მაინცშეიძლებაუმაღლესსკოლაშიცოდნისშემოწმება-

შეფასებისიმსაერთოხასიათისსაკითხებისგანხილვა, 

რომლებიცთანაბრადსავალდებულოაყველაუმაღლესისკოლისადასაგნისთვის. ასეთი 

საკითხებია: სტუდენტებისცოდნა-ჩვევათაშემოწმებისადაშეფასებისპრინციპები, 

ცოდნისშეფასებისნორმებიდაკრიტერიუმი. 

(უმაღლესისკოლისპედაგოგიკისსაკითხები; 1981). 
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 ცოდნისშემოწმება-შეფასებასასწავლოპროცესისერთ-

ერთიაუცილებელიკომპონენტია. 

უმაღლესიგანათლებისსისტემისგანვითარებისსხვადასხვასაფეხურზეამსაკითხისმიმარ

თდამოკიდებულებადროდადროიცვლებოდა. ამთავშიმიმოვიხილავთ, 

გასულისაუკუნეებიდანმოყოლებულითანამედროვეეტაპამდეცოდნისშემოწმება-

შეფასებისგანვლილგზას. 

ნიშნებითანუბალებითცოდნისშეფასებაგვიანშუასაუკუნეებშიგერმანიაშიჩაისახა. 

რუსეთშიისშემოიღეს 1837 წელსდაითვალისწინებდასამბალიანშეფასებას. 

მოგვიანებითდანერგეს 12 ბალიანიშეფასებისსისტემა. 

 ნიშნებითშეფასებისმიმართგანსხვავებულმადამოკიდებულებამ XIX 

საუკუნისმეორენახევარშიიჩინათავი. 

განათლებისსფეროშიმომხრეებიგამოუჩნდნენთვითუნიშნოსწავლებისიდეასაცკი. 

უნიშნოსწავლებისსისტემათავისებურადგანვითარდაიაპონიაში, 

სადაცსტუდენტსსაერთოდარუმხელდნენგამოცდაზემიღებულშედეგსდაერთადერთიგ

ამონაკლისიდაიშვებოდაიმშემთხვევაში, თუიგიმიიღებდაუარყოფითშეფასებას, 

მასგანმეორებითჩაბარებისსაშუალებასაძლევდნენ. სხვაშემთხვევაშიკი, 

სტუდენტთაშეფასებებისაიდუმლოდრჩებოდასწავლისდასრულებამდე. 

მხოლოდდიპლომისმიღებისდროს, 

მისიხარისხითიგებდაკურსდამთავრებულიგანვლილიაკადემიურიმოსწრებისშესახებ. 

მაღალხარისხოვანიდიპლომისმფლობელსშეეძლოსამეცნიერო-

აკადემიურსაქმიანობაშიბედისცდა, ხოლოდამაკმაყოფილებელიაკადემიურიმოსწრება, 

მისმფლობელსპრაქტიკულიმოღვაწეობისუფლებასაძლევდა. (ა. ასათიანი 2008)                 

 შეფასება (ქულა) არისგარეგანიმოტივატორიდაგარდაიმისა, 

რომგვაძლევსსაშუალებასსტუდენტისგანვითარებასვადევნოთთვალი, 

გარკვეულშემთხვევებშიმასაძლევსსტიმულსიშრომოსმეტი, 

უფრომაღალიშეფასებისმისაღწევად, 

ასევეთვითონაცადევნოსთვალისაკუთარპროგრესს, 

ამიტომუმაღლესსკოლაშიუნიშნოსწავლებამიუღებელია.  



23 
 

უნიშნოსწავლებისსისტემაპრაქტიკაშიდანერგესსაბჭოთახელისუფლებისდამყარებისდ

როიდან. 1918 წლისდადგენილებითშეფასებისბალობრივისისტემაგაუქმდა.  

უმაღლესსკოლაშიშეფასებისოთხბალიანიდიფერენციალურისისტემაარსებობდა: 

სტუდენტისცოდნა-

ჩვევებისყოველმხრივიდაამომწურავიშემოწმებისშედეგადშეფასებისნიშნისგამოყვანის

ასპროფესორსზუსტადუნდადაეცვაუმაღლესისკოლისათვისდადგენილიცოდნისშეფას

ებისოთხბალიანდიფერენციალურსისტემა, როგორიცაა „ფრიადი“, „კარგი“, 

„დამაკმაყოფილებელი“ და „არადამაკმაყოფილებელი“. 

შეფასებისპროცესშიაუცილებელიიყოთითოეულიამნიშნისმნიშვნელობისცოდნა. 

საჭიროა, 

ზოგადადმაინცგანვსაზღვროთცალკეულინიშნისმნიშვნელობადაგანვმარტოთ, 

თურაშემთხვევაში, რანიშნითუნდაშეფასებულიყოსტუდენტი.  

 „ცნობილია, რომნიშანი „ფრიადი“ სტუდენტსეწერებაიმშემთხვევაში, 

როდესაცპროგრამითგათვალისწინებულიმასალისშეგნებულცოდნასამჟღავნებს. 

ფართოდაქვსგამოყენებულიმითითებულიძირითადიდადამხმარელიტერტურა, 

მოხერხებულადდაკარგადიყენებსკრიტიკასმცდარშეხედულებათასამხილებლად, 

იძლევამართებულიდებულებებისადაცნებებისზუსტმეცნიერულგანსაზღვრადასაბუთებ

ას. მასალაშეთვისებულიაქვსმტკიცედ, 

არუშვებსშეცდომებსდაამდენადარსაჭიროებსლექტორისჩარევას,მსჯელობსდაავითარებ

საზრს, მეტყველებსგამართულადდამეცნიერულიენით. 

დამატებითიკითხვებისშემთხვევაშიასევეშეუფერხებლადიძლევაპასუხსდაჩანს, 

რომშეუძლიამიღებულიცოდნისპრაქტიკაშიგამოყენება. 

[უმაღლესიპედაგოგიკისსაკითხები;1981: 139]  

 ნიშანი „კარგი“ სტუდენტსეწერებამაშინ, 

როდესაცდასმულკითხვებზეპასუხობსშეგნებულად, 

გამოყენებულიაქვსმითითებულილიტერატურა, 

აზროვნებსკრიტიკულადდაიძლევასწორგანსაზღვრას, 

მასალისცოდნაშიიჩენსსიმტკიცეს, 

მაგრამზოგჯერსაჭიროებსლექტორისუმნიშვნელოდახმარებას. 
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დამატებითიკითხვებისშემთხვევაშიიძლევასრულპასუხს, 

არუშვებსუხეშდაარსებითიხასიათისშეცდომებს, სწორადმეტყველებსდაავითარებსაზრს. 

ჩანს, 

რომმიღებულცოდნასპრაქტიკაშიგამოიყენებს.[უმაღლესიპედაგოგიკისსაკითხები;1981: 

140] 

 ნიშანი „დამაკმაყოფილებელი“ სტუდენტსიმშემთხვევაშიეწერება, 

როდესაციცისმოცემულიმასალიდანუმეტესობა, პასუხობსშეგნებულად, 

მაგრამზოგჯერდასმულკითხვაზესრულყოფილდაამომწურავპასუხსვერიძლევა, 

ანიცისყველასაკითხი, მაგრამაკლიასათანადოსიმტკიცეცოდნაში, 

მსჯელობისდროსიჩენსერთგვარკრიტიკულმიდგომასსაკითხისადმი. 

იძლევაცალკეულიცნებებისდადებულებებისარაღრმა, 

მაგრამდასაბუთებულგანსაზღვრებებს. გამოყენებულიაქვსმითითებულილიტერტურა, 

მსჯელობსსწორად, აქა-იქსაჭიროებსმასწავლებლისჩარევას, ემჩნევა, 

რომაქვსდამოუკიდებელიშრომისადამიღებულითეორიულიცოდნისპრაქტიკაშიგამოყენ

ებისუნარი.[უმაღლესიპედაგოგიკისსაკითხები;1981: 140] 

 ნიშანი „არადამაკმაყოფილებელი“ იწერებაიმშემთხვევაში, 

როდესაცსტუდენტიძირითადსაკითხებზევერიძლევასწორპასუხს, 

კურსიდანშეიძლებაბევრირამიცოდესზეპირად, 

მაგრამვერიძლევამათგანსაზღვრებებსდავერიჩენსშეგნებულცოდნას. 

პასუხისდროსუშვებსუხეშშეცდომებსდახშირადსაჭიროებსლექტორისაქტიურჩარევას, 

მითითებულილიტერატურისძირითადიწყაროსაკმარისადარგამოუყენებია. 

მსჯელობისდროსიჩენსდაბნეულობას, აქვსზერელედაუსისტემოცოდნა, 

რაცარშეიძლებასაფუძვლადდაედოსმისშემდგომმეცნიერულგანათლებასდაპრაქტიკულ

საქმიანობას. [უმაღლესიპედაგოგიკისსაკითხები;1981: 140] 

 როდესაცსტუდენტისცოდნისადამომზადებისშემოწმება-

შეფასებისგანმსაზღვრელკრიტერიუმზევლაპარაკობთ, ცხადია, 

მხედველობაშიგვაქვსცოდნისდამომზადებისზოგადიმაჩვენებლები, 

რომელნიცსტუდენტისმომზადებისყველადარგისადაყველასაგნისთვისთანაბრადარისდ

ამახასიათებელი. რათქმაუნდა, ყველასაგანსთავისიკონკრეტულიშინაარსი, 
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სიღრმედამოცულობაგააჩნია, 

რაცამავედროსგასათვალიწინებელიასტუდენტისცოდნისშეფასებისდროს“[უმაღლესიპე

დაგოგიკისსაკითხები;1981: 140]  

 30-იანიწლებიდანკვლავდაუბრუნდნენ 5-ბალიანიშეფასებისსისტემას, რომელიც 

21-ესაუკუნემდემოვიდა. 

 უმაღლესისკოლაუზრუნველყოფსმეცნიერების, ტექნიკის, განათლების, 

კულტურისადასახელმწიფოდაწესებულებებისთვისკვალიფიციურისპეციალისტებისმო

მზადებას, რაცსაბოლოოდგანაპირობებსზოგადსაკაცობრიოწინსვლას. 

სწორედამამოცანებისგადაწყვეტასისახავსმიზნადუმაღლესიგანათლებისევროპულიინტ

ეგრაცია, რომელსაცმსოფლიოსუძველესუნივერისტეტში - 

ბოლონიაშიჩაეყარასაფუძველი. 

 ევროპის 29 ქვეყნისუმაღლესგანათლებაზეპასუხისმგებელმამინისტრმა 1999 წლის 

19 ივნისსიტალიისერთ-

ერთუძველესსაუნივერსიტეტოქალაქშიხელიმოაწერაბოლონიისდეკლარაციას. 

აღნიშნულდოკუმენტზეხელმოწერითშესაბამისმასახელმწიფოებმაგამოხატესსაერთომზ

ადყოფნამონაწილეობამიეღოთუმაღლესიგანათლებისერთიანიევროპულისივრცისჩამოყ

ალიბებაში.  

 ამჟამად, ბოლონიისპროცესშიჩართულიაევროპის 47 ქვეყანა. 

საქართველოაღნიშნულპროცესს 2005 წელს, ბერგენისსამიტზეშეუერთდა. 

 ბოლონიისდეკლარაციაშიჩამოყალიბებულიაგანათლებისსისტემისზოგადიმიმარ

თულებები, 

რომელიცსაყოველთაომნიშვნელობისაქტიადაევროპულიგანათლებისინტეგრაციასისახა

ვსმიზნად.  

ბოლონიისპროცესისსახელმძღვანელოპრინციპებიდანერთ-

ერთიაკრედიტებისსისტემის, 

(კრედიტებისტრანსფერისადადაგროვებისევროპულისისტემის - ECTS) 

როგორცსტუდენტებისმობილობისხელშემწყობისაშუალებისშემოღება.  

 უმაღლესსასწავლებლებშიშემუშავდაინსტრუქციებიდამოთხოვნებისხვადასხვასა

ფეხურზესტუდენტთაცოდნისშესაფასებლად. მაგალითად, 
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ზოგისისტემისმიხედვითმეტიყურადღებაექცევასტუდენტისმიმდინარემუშაობას, 

სხვებისთვისმნიშვნელოვანიაშედეგები, ზოგისთვისკიმაღალიპოტენციალი. 

ყველასთვისცხადია, რომ „მობილურიევროპისთვის“ მნიშვნელოვანიასწავლის, 

სწავლების, შეფასებისერთნაირიკრიტერიუმებისშემუშავება.სწორედკრედიტების 

ტრანსფერისდადაგროვებისევროპულისისტემაა ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System)(ი.ბიბილეიშვილი,ლ.თავდგირიძე; 2011)1 

 ECTS - ეფუძნებაპრინციპს, 

რომდასწრებულისწავლებისფორმისსტუდენტისდატვირთვაერთიაკადემიურიწლისგან

მავლობაში 60 კრედიტითგანისაზღვრება 

(„უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესისშესახებ“, 

2016წ., მუხ.21,). დასაშვებია, სტუდენტისსასწავლოწლიურიდატვირთვააღემატებოდეს 

60 კრედიტსანიყოს 60 კრედიტზენაკლები. დაუშვებელია, 

სტუდენტისსასწავლოწლიურიდატვირთვააღემატებოდეს 75 (ECTS) კრედიტს. 

სტუდენტისდატვირთვასულსასწავლოპროგრამისფარგლებშიწლისგანმავლობაშიშეადგ

ენს 1500-1800 საათს, ამშემთხვევაშიერთიკრედიტი 25-30 საათსუდრის. 

  ECTS - 

ისკრედიტებისმიღებაშესაძლებელიამხოლოდგანსაზღვეულისამუშაოსწარმატებითდას

რულებისადასწავლისშედეგებისადამიღწევებისშესაბამისიშეფასებებისშემდეგ. 

სწავლისშედეგადითვლებაკომპეტენციებისერთობლიობა, რომლითაცგანისაზღვრება, 

თურაუნდაიცოდეს, 

ესმოდესანრისიგაკეთებაუნდაშეეძლოსსტუდენტსამცოდნისგამოყენებითგრძელვადიან

იანმოკლევადიანისასწავლოპროცესისდასრულებისშედეგად. 

(ი.ბიბილეიშვილი,ლ.თავდგირიძე; 2011)  

 სტუდენტისდატვირთვა ECTS -ისმიხედვით, არისდრო, 

რომელიცსაჭიროაისეთისასწავლოსაქმიანობისგანხორციელებისთვის, 

როგორიცაალექციებსადასემინარებზედასწრება, დამოუკიდებელისწავლა, 

პროექტებისადაგამოცდებისმომზადებადაა.შ. 

                                                             
1 http://mes.gov.ge/content.php?id=1856&lang=geo - ბოლონიისდეკლარაცია 
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 კრედიტიგანაწილებულიასაგანმანათლებლოპროგრამისყველაკომპონენტსშორის 

(როგორიცაამოდულები, კურსები, სამუშაოპრაქტიკა, ესედაა.შ) 

დაასახავსიმრაოდენობას, 

რომელიცსაჭიროაამათუიმკომპონენტისსპეციფიკურიმიზნებისადასწავლისშედეგებისმ

ისაღწევად. 

იგიდაკავშირებულიასასწავლოწლისგანმავლობაშიაუცილებელისამუშაოსმთლიანიმოც

ულობისწარმატებითშესასრულებლად.  

 სწავლისშედეგებსთანუნდაახლდესშეფასებისშესაბამისიკრიტერიუმები, 

რომლისმიხედვითშესაძლებელიიქნებაიმისდადგენა, 

მიღწეულიქნათუარასწავლისმოსალოდნელიშედეგები. 

სწავლისშედეგებიშეფასებისკრიტერიუმებთანერთადგანსაზღვრავსკრედიტისმინიჭების

მოთხოვნებს. 

ნიშანიკიეფუძნებაკრედიტისმისაღებადგანსაზღვრულიმოთხოვნებისმიღწევას (ი. 

ბიბილეიშვილი, ლ. თავდგირიძე; 2011). 

 კრედიტებისაკუმულაციადატრანსფერიადვილდება, 

თუმკაფიოდარისჩამოყალიბებულისწავლისშედეგებიიმმიღწევებისაღსანიშნად, 

რისთვისაცკრედიტებიგაიცემა.  

 სტუდენტთაცოდნისერთიანინორმებისდადგენისთვალსაზრისითმნიშვნელოვანმ

ოვლენადუნდაჩაითვალოსსაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმიერ 

2007 წელსდამტკიცებულიინტსრუქცია 

„უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესისშესახებ“, 

რომელშიცკრედიტებისტრანსფერისადადაგროვებისგარდა, 

განსაკუთრებულიადგილიეთმობასტუდენტისშეფასებისწესებისუნიფიკაციას.  

 საქართველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტროსმიერდამტკიცებული 

„უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესისშესახებ“(მ

უხ.4 სტუდენტისშეფასება), 

თანახმად,დაუშვებელიაკრედიტისმინიჭებაშეფასებისმხოლოდერთიფორმის 

(შუალედურიანდასკვნითიგამოცდის) გამოყენებით. სტუდენტისსემესტრის 

(ტრიმესტრის) 
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განმავლობაშიგაწეულიშრომისშეფასებაგარკვეულიშეფარდებითუნდაითვალისწინებდე

ს: ა) მისიდამოუკიდებელიმუშაობისშეფასებას; ბ) 

შუასემესტრულრეიტინგულსშეფასებას; გ) სემესტრის (ტრიმესტრის) 

საბოლოოგამოცდისშეფასებას. სემესტრის (ტრიმესტრის) 

საბოლოოგამოცდაზეჩაჭრილისტუდენტი, 

მიუხედავადმისიმიღწევებისაშეფასებისსხვაკომპონენტებში, ითვლებაჩაჭრილად.  

 ასევე, მე-4 მუხლისმე-9 პუნქტშივკითხულობთ, 

რომსაკრედიტოსისტემისშეფასებათასისტემაუშვებსხუთისახისდადებითშეფასებას: 

ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალურიშეფასების 90%-ზემეტი ;  

ბ) (B) ძალიანკარგი - მაქსიმალურიშეფასების 81-90 %; 

გ) (C) კარგი - მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;  

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალურიშეფასების 61-70%; 

ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალურიშეფასების 51-60%.  

 არისკიდევორიუარყოფითისახისშეფასება:  

ვ) (FX) - ვერჩააბარა - მაქსიმალურიშეფასების 41-50%, რაცნიშნავს, 

რომსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობ

ითხელახლაგამოცდაზეგასვლისუფლება;  

ზ) (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, 

სტუდენსტმნიშვნელოვანისამუშაოაქვსჩასატარებელი, 

ანუსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლი.  

 სტუდენტისცოდნისსაბოლოოშეფასებაგანისაზღვრებამრავალიკომპონენტით, 

რომელთაშინაარსსადახვედრითწილსგანსაზღვრავსამათუიმსაგნისწამყვანიპროფესორი

ანასოცირებულიპროფესორიფაკულტეტისდეკანთანშეთანხმებით. 

როგორცშუალედური, 

ასევესაბოლოოგამოცდისფორმატსგანსაზღვრავსსაგნისწამყვანიპროფესორი 

(ანასოცირებულიპროფესორი). პროფესორისაგნისსპეციფიკიდანგამომდინარე, 

თავადარჩევსშეფასებისწერით, ზეპირ, თუტესტურფორმას. 

შეფასებისკომპონენტებიდამათიხვედრითიწილიწარმოდგენილიუნდაიქნასყოველიკონკ



29 
 

რეტულისაგნისშესაბამისსილაბუსში. 

ლექტორივალდებულიალექციებისკურსისდაწყებისთანავესტუდენტსგადასცესსაგნისსი

ლაბუსიანმიუთითოსვებ-გვერდისმისამართი, 

საიდაცამსილაბუსისნახვაიქნებაშესაძლებელი. 

შეფასებისკომპონენტებისგანსაზღვრისასყურადღებაუნდამივაქციოთისეთფაქტორებს, 

როგორიცაა: საგნისსპეციფიკადამისისწავლებისფორმატი (ლექცია, ლექცია-სემინარი, 

ლექცია-კონფერენციადაა.შ), სწავლებისსაფეხური (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 

თუდოქტორანტურა), ჯგუფშისტუდენტებისრაოდენობადასხვა. 

 

 

 

 

 

 

 

თავი III 

ცოდნისშემოწმებისადაშეფასებისძირითადიპრინციპები და 

ფორმები უმაღლეს სკოლაში 

3.1 ცოდნის შემოწმებისა და შეფასების ძირითადი პრინციპები 

 შეფასებაარისსაგნის, 

მოვლენისანპროცესისშესაბამისობისგანსაზღვრაწინასწარდადგენილიკრიტერიუმებით. 

შეფასებაარგულისხმობსმხოლოდხარისხისიდენტიფიცირებისმომენტს, 

ისმოიცავსმომზადებისპროცესსამმომენტისთვისდაგანსაზღვრავსახალიპედაგოგიურიამ

ოცანისფორმირებისადაპედაგოგიურიკორექციისპერსპექტივას. 
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 სტუდენტისმომზადებისადამისიცოდნისზუსტადშემოწმება-

შეფასებისასგამომცდელიუნდახელძღვანელობდესშემდეგიპრინციპებით : 

ცოდნისშემოწმებისადაშეფასებისობიექტურობისპრინციპი, 

ცოდნისშემოწმებისადაშეფასებისინდივიდუალურიმიდგომისპრინციპი, 

ცოდნისშემოწმებისადაშეფასებისსისტემატურობისპრინციპი, 

დიფერენცირებულიშეფასება, სტუდენტთამონაწილეობაშეფასებისპროცესში. 

 ცოდნისშემოწმება-

შეფასებაზემნიშვნელოვანგავლენასახდენსლექტორისობიექტურობადაპრინციპულობა. 

უმაღლესისკოლისპრაქტიკაშიცკიხშირადფიქსირდებაისეთიშემთხვევები, 

როდესაცსუსტადჩატარებულთეორიულდაპრაქტიკულმეცადინეობებსმაღალიაკადემიუ

რიმოსწრებააგვირგვინებს. სავარაუდოა, 

რომასეთილექტორებითავიანთსისუსტეებსფარავენგამოცდაზეგანსაკუთრებული 

„გულუხვობით“, რაცდაუმსახურებელინიშნებისწერაშიგამოიხატება. 

ზოგჯერამმანკიერიმეთოდისსხვასახეობასაცშეიძლებაწავაწყდეთ, 

როდესაცუღიმღამოდჩატარებულლექციებსმკაცრიგამოცდამოჰყვება, 

რაცუფროიშვიათიავიდრეპირველიშემთხვევა. 

სტუდენტიდარწმუნებულიუნდაიყოსლექტორისზომიერებასადამართებულობაში 

(უმაღლესისკოლისპედაგოგიკისსაკითხები; 1981).  

ჯერკიდევარისისეთიშემთხვევები, როდესაცლექტორინიშნისგამოყვანისას, 

სტუდენტისსტიპენდიითუზრუნველყოფისსაკითხითხელმძღვანელობსდაარაობიექტუ

რადწერსშეფასებას. სტუდენტიიმისთვისარსწავლობს, რომსტიპენდიამიიღოს, 

არამედსტიპენდიასღებულობსწარმატებულისწავლისთვის, ბეჯითობისთვის. 

 ასევევხვდებით, დამახინჯებისისეთფორმასაც, 

როდესაცგამოცდაზელექტორისხვასაგნებშიმიღებულიმაღალინიშნებისგავლენისქვეშექ

ცევა, რათაარგააფუჭოს „საერთოსურათი“ 

დათავისსაგანშიცდაუმსახურებლადწერსმაღალშეფასებას, ანპირიქით, 

ასეთსავეგავლენასგანიცდისდაბალინიშნებისშემთხვევაშიდააქაც „საერთოსურათის“ 

პრინციპსიცავს.(უმაღლესისკოლისპედაგოგიკისსაკითხები; 1981) 

ასეთიარაობიექტურიშეფასებისფორმებსვხვდებითდღესდღეობითაც. 
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 დღესუნივერსიტეტებისუმრავლესობასაქვსსაკუთარისაგამოცდოცენტრი, 

რომელიცუზრუნველყოფსსაგანმანათლებლოპროგრამითგათვალისწინებულისაგამოცდ

ოპროცესისორგანიზებასდაგანხორციელებას, ობიექტურობის, 

გამჭვირვალობისადააკადემიურობისპრინციპებისდაცვით. 

ისინიგამოითხოვენფაკულტეტებიდანყველასახისინფორმაციას, 

რომელიცუკავშირდებაშუალედურდადასკვნით/დამატებითგამოცდებს. 

საგამოცდნონაშრომებიარისდაშიფრულიდაესპროცესიაადვილებსობიექტურშეფასებას

ლექტორებისმხრიდან, 

თუმცაზოგიერთიფაკულტეტისსტუდენტებისაბოლოოგამოცდებსდაშუალედურებსარაბ

არებენსაგამოცდოცენტრში, მათისაგამოცდონაშრომებიცდაუშიფრავია, 

რამაცშესაძლოაგამოიწვიოსარაობიექტურიშეფასება.  

 რაცშეეხება, ზეპირგამოცდას, 

ისტარდებასტუდენტისვერბალურიკომუნიკაციისუნარისშესამოწმებლად. 

სტუდენტსმოეთხოვებაინფორმაციისდაშეხედულებებისგადმოცემა. დასაშვებია, 

როგორცინდივიდუალური, ისეჯგუფურიგამოკითხვაამინსტრუმენტით. 

ზეპირიგამოცდებისშედეგებისშესაფასებლადსაჭიროაშეიქმნასკრიტერიუმებისნუსხა, 

რომლითაცგაიზომებაშესრულებულისამუშაოსხარისხიდასტუდენტისკომპეტენცია. 

 დაბოლოს, სამართლიანიიქნება, 

მიდგომაყველასტუდენტისცოდნისშეფასებისადმიერთიანისტანდარტითგანხორციელდ

ეს. 

თითოეულსტუდენტსთანაბარიშესაძლებლობაუნდამიეცესმაღალიაკადემიურიმაჩვენებ

ლისმისაღწევად. სტუდენტებისუფლებაიმშემთხვევაშიცირღვევა, 

როდესაცწლის/სემესტრისგანმავლობაშიშესწავლილითემებიარშეესაბამებაანნაწილობრ

ივშეესაბამებასაგამოცდოთემებს. რაცგამოწვეულია, 

იმითრომზოგჯერპროგრამისგავლასვერასწრებენდადარჩენილილექციებიმაინცშეაქვთსა

გამოცდოსაკითხებში. ასევეარის 

შემთხვევები,როდესაცლექტორებისაგამოცდოპროცესშიძველიბილეთებითხელმძღვანე

ლობენ, ესდასაშვებიაიმდროს, 

თუსტუდენტებსყველაისსაკითხიაქვთგავლილი,რაცამბილეთებშიცარისშესული. 
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 სტუდენტისცოდნა-ჩვევათაშემოწმება-

შეფასებისდროსობიექტურობისპრინციპთანერთადგამოიყენებაინდივიდუალურიმიდგო

მისპრინციპი,რაცამშემთხვევაშიარსებითადსტუდენტისპიროვნულითვისებებისგათვალ

ისწინებასგულისმხობს. 

 სანამკონკრეტულადამსაკითხზეგადავიდოდეთაუცილებლადუნდაგავიხსენოთ, 

რომაღზნებისადაშეკავებისძალის, წონასწორობისადაძვრადობისმიხედვითი. 

პავლოვმადაადგინანერვულისისტემისოთხიძირითადიტიპი, რომლებიცმისივეაზრით, 

პიროვნებისტემპერამენტულთავისებურებებსედებასაფუძვლადდაადამიანებსთვალსაჩი

ნოდგანასხვავებსერთმანეთისგან. ესენია: 1) ძლიერიგაწონასწორებული, 

სწრაფადმოძრავიტიპი (სანგვინიკურიტემპერამენტი); 2) ძლიერიგაწონასწორებული, 

ნაკლებადმოძრავი, მშვიდიდამძიმეტიპი (ფლეგმატიკურიტემპერამენტი) 3) 

ძლიერიაგზნების, გაუწონასწორებელი, თავშეუკავებელიტიპი 

(ქოლერიკულიტემპერამენტი); 4) სუსტიაგზნებისდასუსტიშეკავების,ინერტულიტიპი 

(მელანქოლიკურიტიპი). 

ი.პავლოვისმოძღვრებისმიხედვითნერვულისისტემისესტიპებითანშობილიადაცხოვრებ

ისპირობებისზეგავლენითუმნიშვნელოდიცლვლება. (ქ. ჭკუასელი, ი. ჭკუასელი; 2012) 

 სტუდენტსსაგამოცდოსიტუაციაშიექმნებასპეციფიკურადთავისებურიგანცდა, 

რომელიცამავედროს, გამოხატავსმისსუბიექტურმდგომარეობას. 

სწორედესუშლისხელსმისიაზროვნებისნორმალურდამშვიდმიმდინარეობას. 

აღნიშნულიემოციურიგანცდა, 

როგორცპიროვნებისსუბიექტურიმდგომარეობისგამოვლინება, სხვაპირობებთანერთად, 

ბევრადარისდამოკიდებულიპიროვნებისნერვულტიპიურობაზე, მისტემპერამენტზე, 

რაცპიროვნებისემოციურიმიდრეკილებისსაფუძველსწარმოადგენს. 

ამიტომლექტორიაუცილებლადუნდაიცნობდესპიროვნებისტიპებს, 

(რაზეცზემოთგვქონდასაუბარი) 

მათდამახასიათებელთვისებათაგამოვლინებისთავისებურებებსდასტუდენტისპიროვნებ

ისინდივიდუალურსხვათვისებებთანერთადითვალისწინებდეს. 

ცხადია, უმაღლესსკოლაშისტუდენტთატიპოლოგიურთავისებურებათაშემჩნევა-

გამოვლენა, მარტოგამოცდისპროცესშიძნელია. ამისთვისსაჭიროა 
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(სასწავლოწლისგანმავლობაში) პრაქტიკულ-

ლაბორატორიულიდასასემინარომეცადინეობებისდროსმივაქციოთსათანადოყურადღეა

ბასტუდენტთატიპოლოგიურდაინდვიდუალურთავისებურებათაგამოვლინებასდადიფე

რენცირებულიმიდგომისგზითმოვახდინოთმათზესაჭიროაღმზრდელობითიზეგავლენა. 

(ა. ასათიანი; 2008).  

 ცოდნისშემოწმება-შეფასებამრავალმხრივიდართულიპროცესია. 

ამიტომშემოწმება-შეფასებაცმრავალიასპექტისგათვალისწინებითუნდამოხდეს. 

პირველრიგშიგასათვალისწინებელიასტუდენტისცოდნისსიღრმე, 

იგიარუნდაიყოსზედაპირულიდაზერელე. ცოდნაუნდაგამოირჩეოდესსიმტკიცით. 

ლექტორმაყურადღებაუნდამიაქციოსცოდნისსიმტკიცეს, 

ერთმანეთისგანგანასხვაოსშეგნებულიცოდნადამექანიკურადდაზეპირებულიინფორმაც

იისფლობისუნარი. სისტემატიურიცდაფრაგმენტულიც, 

ანკიდევსტუდენტისაზროვნებაიყოსფართოდიაპაზონისანვიწროჩარჩოებითშემოფარგლ

ული. ყველაშემთხვევაში, 

ლექტორისმოვალეობააერთმანეთისგანგამიჯნოსისინიდაშესაბამისადშეაფასოსსტუდენ

ტისნაშრომიდანააზრევი. 

გადამწყვეტიმნიშვნელობაყოველთვისკრიტიკულიაზროვნებისუნარსეკუთვნის. 

(ა.ასათიანი; 2008) 

 სტუდენტთათვითშეფასებაობიექტურიშეფასებისთვისსაიმედოსაფუძველსწარმოა

დგგენს. სტუდენტთამონაწილეობაშეფასებისპროცესშიზრდისმათპასუხისმგებლობას. 

სტუდენტიკარგადაცნობიერებსთავისმოვალეობებს, მიღწევებსდაარსებულხარვეზებს. 

 სტუდენტთადაინტერესებასთვითშეფასებითგანსაზღვრავსლექტორისმომთხოვნე

ლობისხარისხი. 

რაცუფროთანმიმდევრულიალექტორისტუდენტთამუშაობისშეფასებაში, 

რაცუფროსისტემატურხასიათსატარებსლექტორისმხრივსტუდენტთამიერშესრულებულ

იდავალებისშემოწმება, 

მითუფროძლიერიასტუდენტშიმისწრაფებათვითშეფასებისადმი. 

თვითშეფასებისმიზანიასტუდენტშიჩამოყალიბდესპირადიპასუხსიმგებლობისგრძნობაშ
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ეძენილიცოდნისმოცულობისდახარისხისთვის. (ი.ბიბილეიშვილი,ლ.თავდგირიძე; 

2011). 

 

ასეთიშეფასებაწინასწარმომზადებასმოითხოვს. 

ლექტორიწინასწარამზადებსთვითშეფასებისკითხვარს, 

რომელშიცჩამოთვლილიაშესწავლილითემები, 

მათგასწვრივ,შესაბამისგრაფაშისტუდენტიწერსისეთშეფასებას, რომელიცმისიაზრით, 

შეესატყვისებამისსავეცოდნას. 

 

3.2 ცოდნისშემოწმება-შეფასებისფორმები 

 უმაღლესსასწავლებელშისტუდენტისცოდნისშემოწმება-

შეფასებისთვისგამოიყენებასხვადასხვაფორმა : პორტფოლიო, შეფასებისრუბრიკები, 

პრემიალურიმეთოდი,ტესტები, ესსე, პრეზენტაცია,პროექტი. 

შეფასებისფორმებისგამოყენებისდროსაუცილებლადგასათვალისწინებელიასაგნისსპეცი

ფიკა.  

 პორტფოლიოარისსტუდენტისმუშაობისშერჩეულინაკრები, 

დროისგარკვეულპერიოდში (სემესტრი, სასწავლოწელი, 

უნივერსიტეტშისწავლისპერიოდი) კონკრეტულიმიზნისმისაღწევად. 

 პორტფოლიოშეიცავსსტუდენტებისსწავლისაღწერილობებსერთკონკრეტულანრა

მდენიმესაგანში, მისმიერდამოუკიდებლადმოძიებულმასალებს, 

სამუშაოსშერჩევისკრიტერიუმებსდასაბოლოონაშრომისპრეზენტაციას. 

მასშიაღწერილიუნდაიყოსსწავლებისპროცესი, 

სტუდენტისგანვითარებაპროფესიისმიმართულებით, მომავალისაქმიანობისსფერო. 

პორტფოლიოზემუშაობისერთ-ერთიმიზანიაგანავითაროსსტუდენტისსწავლების, 

სწავლაშითვითშეფასებისუნარი,რომსტუდენტიგახდესუფრომიზანსწრაფული. 

 პორტფოლიოზემუშაობასამფორმასმოიცავს: მოგროვება, შერჩევადაასახვა. 

შესაბამისადგანასხვავებენძირითად, შერჩევითდაშეფასებისპორტფოლიოს.  
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 ძირითადიპორტფოლიომოიცავს: ესეებს, სასწავლოდღიურებს, სტატიებს, 

შეფასებებს, რუკებს, კვლევისმასალებს, დაკვირვებითმიღებულინფორმაციებს.  

 შერჩევითიანსაჩვენებელიპორტფოლიოდაფუძნებულიაძირითადიპორტფოლიოსპ

რინციპებზე, რომელიცმოიცავსშერჩეულმასალასკონკრეტულიმიზნისთვის. 

იგიშეიძლებავაჩვენოთდაინტერესებულპირებს. მასშიმოცემულია : 

ნამუშევრებისნაკრები,რომლებიცწარმოადგენენსაუკეთესონამუშევრებსდაგვიჩვენებენს

ტუდენტისთანდათანობითწინსვლას; სტუდენტისწინსვლისანალიზს; 

დამოუკიდებელიკვლევისთვისმისმიერმოპოვებულმასალებს: ინტერნეტრესურსები, 

ინტერვიუსმასალებიდაა.შ. 

 შეფასებისპორტფოლიოწარმოადგენსდოკუმენტაციისკრებულს, 

რომელიცშეფასებასაძლევსსტუდენტისწინსვლას. იგიმოიცავსსტუდენტთანამუშევრების 

ნიმუშებისასლებსსაჩვენებელიპორტფოლიოდან: ლექტორისმიერშედგენილტესტებს, 

დაკვირვებისშედეგებისამსახველჩანაწერებს, შეხვედრის (საუბრის, კონფერენციების, 

დისპუტის) ჩანაწერებს; სტუდენტისინტერესთააღწერა-აღრიცხვასდაყველაფერიმას, 

რასაცლექტორისაჭიროდჩათვლის. აუცილებელია, 

რომნამუშევრებიიყოსდათარიღებული, რათამოხდესმათიწინსვლისდოკუმენტირება (ი. 

ბიბილეიშვილი, ლ. თავდგირიძე; 2011) 

 პორტფოლიოსაქვსშემდეგიუპირატესობები:  

 პორტფოლიოშიწარმოდგენილინამუშევრებიუშუალოდასახავსსტუდენტისკომპე

ტენციას;   

 პორტფოლიოგვიჩვენებსსტუდენტისწინსვლას/პროგრესსსწავლისპროცესში, 

თუმასპროგრამისმთელიხანგრძლივობისმანძილზევიყენებთ;  

 პორტფოლიოეხმარებასტუდენტსმომავალდასაქმებაში, სამსახურისმოძებნაში - 

პორტფოლიოშიმოცემულიმასალშეიძლებაგახდესსტუდენტის/კურსდამთავრებუ

ლისსავიზიტობარათი, მისიკომპეტენციისილუსტრაცია, 

რითაცპოტენციურდამსაქმებელსგაუადვილდებაშეფასება.   

 პორტფოლიოკარგიინსტრუმენტიასასწავლოპროგრამის/ 

პროცესისშესაძლონაკლოვანებებისდასადგენად - 

თუსტუდენტებისნამუშევრებშიმსგავსიტიპისხარვეზებიიქნებააღმოჩენილი, 
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ესნათლადმიუთითებსპროგრამისანსწავლებისმეთოდიკისარასრულყოფილებაზ

ე. 

იგისაშუალებასაძლევსსტუდენტებსმონაწილეობამიიღონსაკუთარიშედეგებისშე

ფასებაში. (სტუდენტისშეფასებისსახელმძღვანელო 

(მეთოდურიდაპრაქტიკულიდოკუმენტი, საქართველოსბიზნესისაკადემია)2 

პორტფოლიოარწარმოადგენსშეფასებისერთადერთსაბოლოოფორმას - 

როგორცწესი, პორტფოლიოგამოიყენებაშეფასებისსხვაფორმებთანერთად.  

 შეფასებისრუბრიკებიწარმოადგენსშეფასებისერთ-ერთფორმას, 

რომელშიცმოცემულიასახელმძღვანელომითითებები, 

რომელსაცსტუდენტებირაიმესამუშაოსშესრულებისწინეცნობიან, 

დაწესებულიკრიტერიუმებისგაცნობითსტუდენტებიშეიტყობენ, თურამოთხოვნები, 

შეფასებისრაპარამეტრებიუნდადააკმაყოფილონ. 

 რუბრიკამოიცავსსაკითხებისჩამონათვალსდამიუთითებსშესამოწმებელდაშესაფა

სებელმახასიათებლებზე, იძლევაინფორმაციასიმისშესახებ, 

რომსტუდენტთაშეფასებაეფუძნებაგარკვეულკრიტერიუმებს, 

რუბრიკაარისშეფასებისისეთიფორმა, სადაცჩანს, 

თურამოთხოვნებსუნდააკმაყოფილებდესესათუისსამუშაო, 

რათასტუდენტმამიიღოსშეფასება (პრეზენტაცია, ლექციაზეჩართულობადასხვ.) 

შეფასებისრუბრიკებიწინასწარააცნობილისტუდენტებისთვის. 

შეფასებისრუბრიკასაქვსთავისიკრიტერიუმები : 

 1. სუსტიმოსწრება;  

2. არათანმიმდევრულიმოსწრება;  

3. კარგიმოსწრება;  

4. ძალიანკარგიმოსწრება; 

 5. განსაკუთრებულადკარგიმოსწრება. (ი.ბიბილეიშვილი.ლ.თავდგირიძე; 2011)  

                                                             
2https://www.sba.edu.ge/wp-content/uploads/2016/02/studentis-saxelmdzgvanelo.pdf Код поля изменен

https://www.sba.edu.ge/wp-content/uploads/2016/02/studentis-saxelmdzgvanelo.pdf
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 ტესტი.ტესტიინგლისურიწარმოშობისსიტყვაადაქართულადნიშნავსამოცანას, 

გამოცდას. ტესტი, როგორცშეფასებისფორმა XIX 

საუკუნისბოლოსდამკვიდრდაპედაგოგიკაში. 

 ტესტებითყველაფრისშეფასებაარშეიძლება. 

ტესტებითვერშევაფასებთზეპირიმეტყველებისკულტურისდონეს, 

წიგნზემუშაობისჩვევებს, ლოგიკურიმსჯელობისუნარს. 

ტესტისდახმარებითშეგვიძლიაგავიგოთ, 

თურადაროგორისწავლესსტუდენტებმადარაუნარ-ჩვევაგანუვითარდათმათ. 

მიუხედავადიმისა, თურასახისაატესტიდარამიზნებისთვისააშექმნილი, 

იგირამდენიმეაუცილებელმოთხოვნასუნდააკმაყოფილებდესდაესმოთხოვნებია:  

 ტესტიუნდაიყოსვალიდური(შესაბამისი) დასანდო. 

ინსტრუქციებიდასაკითხებიისემკაფიოდუნდაიყოსჩამოყალიბებული, 

რომსწორედიმცოდნასამოწმებდეს, 

რისშემოწმებასაცესკონკრეტულიტესტიისახვასმიზნად, 

შეფასებისშედეგებიკიყველაშემთხვევაშიიდენტურშედეგსუნდაიძლეოდეს.  

 ტესტისშედეგებიუნდაფასდებოდესწინასწარშემუშავებულიპასუხებითანშეფასებ

ისსქემით. 

წინასწარუნდაიყოსდადგენილიქულებისრაოდენობასწორიპასუხებისთვის; 

შეფასებისმექანიზმიუნდაიყოსმკაფიოდაცალსახა.   

 ტესტიგანსაზღვრულიდროისლიმიტზეუნდაიყოსგათვლილი. 

დროისფაქტორისგათვალისწინებადაიმისცოდნა, რომმნიშვნელოვანია, 

არამხოლოდტესტისშესრულება, არამედისიც, რომდადგენილდროშიჩაეტიო, 

სტუდენტსდროისუფროეფექტურადგამოყენებასაჩვევს.   

 ტესტიუნდაიყოსგამჭვირვალე. სტუდენტმაწინასწარუნდაიცოდეს, 

თურაფორმატისაატესტი, რასამოწმებს, 

როგორიაშფასებისმექანიზმიდარადროამისთვისგამოყოფილი.  

 ტესტისხვადასხვამიზნისთვისგამოიყენება: 

მიმდინარედაშემაჯამებელიშეფასებისთვის, ასევედიაგნოსტიკურიმიზნებითვის. 

ტესტისშეკითხვებიშეიძლებაიყოსღიადადახურული. 
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დახურულიკითხვებისშემთხვევაშისტუდენტმამოცემულიპასუხებისამჩამონათვალიდან

მხოლოდერთისწორიპასუხიუნდაშეარჩიოს. 

ღიაკითხვებისშემთხვევაშიკიპასუხებისარჩევანიარარისმოცემულიდასტუდენტმაპასუხ

ითვითონუნდამოიფიქროს.  

 იმისდამიხედვით, თურისიშემოწმებაგვსურს, 

ტესტიშეიძლებაშედგებოდესროგორცღიაანდახურულიკითხვებისგან, 

ასევემათიკომბინაციისგან. დახურულიკითხვებიკარგადამოწმებსფაქტობრივცოდნას, 

ხოლოღიასახისკითხვებითშეიძლებაშემოწმდესროგორცფაქტობრივიცოდნა, 

ისეანალიზის, მსჯელობისდადასკვნებისგაკეთებისუნარი.  

 ტესტისშედგენისასკარგადუნდაგანისაზღვროსტესტისფორმატი,დავალებებისტიპ

ებიდაშინაარსი. 

ასევეისთურამიზნისთვისსჭირდებამასტესტებისშედეგადმიღებულიშედეგები. 

ტესტირებაუმეტესშემთხვევაშიგანმსაზღვრელიშეფასებისნაწილია.  

 ტრადიციულადტესტიწერილობითია. ამისერთ-ერთიმიზეზიარისის, 

რომწერილობითიტესტისშეფასებაადვილია. მაგრამთუგვსურსშევამოწმოთწარმოთქმა, 

ზეპირიმეტყველებაანპრეზენტაციისუნარი, 

წერილობითიტესტისშედეგებიცხადია,სრულინფორმაციასვერმოგვცემს/“ზეპირი“ 

ტესტისჩატარებასგანსაკუთრებულიცოდნადასიფრთხილესჭირდება. 

ზეპირიტესტისპეციალურისქემითტარდება.  

 ტესტისშედგენისასუნდაგავითვალისწინოთისაუცილებელიმოთხოვნებიდაპრინც

იპები, რაცცოდნისშეფასებისთვისაადამახასიათებელი.  

 სტუდენტსწინასწარუნდაგანემარტოსტესტისშინაარსი, 

ფორმატიდაისთუროგორიქულებითფასდებაიგი, 

ასევეწინასწარუნდაგანესაზღვროთტესტისთვისგამოყოფილიდრო. (ი. ბიბილეიშვილი, 

ლ. თავდგირიძე; 2011).  

 პრემიალურიმეთოდი.საგნისწამყვანპროფესორსცოდნისშეფასებისასუფლებაენიჭე

ბაბონუსითდააჯილდოვოსსტუდენტი. მისიოდენობაარუნდააღემატებოდეს 5 ქულას. 

ბონუსითაღინიშნებასტუდენტისსხვადასხვააქტივობა (შეკითხვაზეპასუხი, 
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დისკუსიაშიმონაწილეობა, დროულირეპლიკა, მეცადინეობაშითანამშრომლობადასხვა). 

(ა. ასათიანი; 2008).  

 პროექტი.კონკრეტულიპრობლემისგადაჭრისკენმიმართულიმრავალფეროვანისამ

უშაო/კვლევა, რომელიცსრულდებაგარკვეულდროში. 

სტუდენტებიმუშაობენინდივიდუალურადანჯგუფურად. 

სამუშაოსმნიშვნელოვანნაწილსასრულებენდამოუკიდებლად, 

თუმცაშემფასებელიგარკვეულწილადხელმძღვანელობსსამუშაოებს. 

ხშირშემთხვევაშიმიუთითებსთემასანმოკლეაღწერილობას. 

ძიებისადაკვვლევისდროსსტუდენტებსმიმართულებასაძლევს, 

სთავაზობსსაინფორმაციოწყაროებს.  

 პროექტისშესაფასებლადსაჭიროაკრიტერიუმებისნუსხა, 

რომლითაცგაიზომებაშესრულებულისამუშაოსხარისხიდასტუდენტისკომპეტენცია. 

პროექტითფასდებასაერთოსპექტრიუნარების - ანალიტიკური, კრიტიკული, 

შემოქმედებითიაზროვნება. 

პროექტისგანხოციელებამოითხოვსსტუდენტისგანმეტაკოგნიტურუნარებს (დაგეგმვა, 

მონიტორინგი, შეფასება, რეფლექსიადაანგარიში), რესურსებისსწორადშერჩევის, 

მოპოვებისუნარსდაშედეგისშეფასებას. 

სავალდებულოაპროექტისშეფასებისსქემისშექმნა. 

სქემაუზრუნველყოფსპროექტისშეფასებისსანდოობას, ვალიდურობას 

(სტუდენტისშეფასებისსახელმძღვანელო (მეთოდურიდაპრაქტიკულიდოკუმენტი), 

საქართველოსბიზნესისაკადემია).  

 პრეზენტაცია.პრეზენტაციაეწოდებაშესრულებულიპრაქტიკულიანთეორიულიპრ

ოექტისშედეგებისწარდგენისპროცესს. 

პრეზენტაციახშირადსაჯაროგამოსვლისფორმატითტარდებადამასშესაძლოაუშუალოდშ

ემფასებლისგარდაფართოაუდიტორიაცდაესწროს. 

 პრეზენტაციისშედეგისშესაფასებლადსაჭიროაშეიქმნასკრიტერიუმებისნუსხა, 

რომლითაცგაიზომებაშესრულებულისამუშაოსხარისხიდასტუდენტისკომპეტენცია.  

 რამდენადაცპრეზენტაციაშესრულებულიპროექტისწარდგენასგულისხმობს, 

მისიგამოყენებასტუდენტისცოდნისადაუნარებისშეფასებისათვისშესაძლებელიამხოლო
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დმასშემდეგ, რაცსტუდენტსსაკმარისიგამოცდილებაექნება, 

დაგროვილიპროექტისგანხორციელებისთვის. შესაბამისად, 

პრაქტიკულიპროექტისპრეზენტაციასასურველიასემესტრისანსაგანმანათლებლოპროგრ

ამისბოლოს, 

მაშინროდესაცთითოეულიპროექტისპრეზენტაციათეორიული/შესავალიკურსებისდასრ

ულებისშემდეგაცშეფასებისადეკვატურფორმასწარმოადგენს.  

 თავისთავადთეორიულიპროექტისპრეზენტაციაშინაარსითადადანიშნულებითპრ

აქტიკულადარგანსხვავდებასტუდენტისმიერსემინარისათვისმომზადებულიმასალისგა

ნ, თუარჩავთვლითამმასალისმოუცლობას. 

პრაქტიკულიპროექტისშემთხვევაშიკისტუდენტი (ანსტუდენტთაჯგუფი) 

განსაზღვრავსდაგეგმავსშესასრულებელსამუშაოს, თავადახორციელებსმას - 

ანუასრულებსპრაქტიკულქმედებებს, ქმნისგარკვეულპროდუქტს, 

აანალიზებსდაგანაზოგადებსმონაცემებსდამხოლოდამისშემდეგწარადგენსმიღებულშე

დეგებსპრეზენტაციისსახით. შეფასებისასცხადიაფასდებაორივე, 

როგორცშინაარსობრივი, ასევეუშუალოდპრეზენტაციისუნარები.  

 პრეზენტაციამდელექტორმასტუდენტებსუნდაგააცნოსპრეზენტაციისრომელიასპ

ექტი (მაგ.: გამოყენებულიწყაროები, წარდგენილიმასალისსისრულე, დისკუსიისუნარი, 

საუბრისმანერა, პრეზენტაციისვიზუალურიმხარედაა.შ) 

რამდენიქულითიქნებაშეფასებული - ესდაზოგავსდროსდა, 

ამასთანვე,უზრუნველყოფსშეფასებისსანდოობასდავალიდურობას.  

 პრეზენტაციაუვითარებსსტუდენტებსისეთზოგადუნარებს, 

როგორიცააკომუნიკაცია, საკუთარიაზრის/პოზიციისწარდგენა, 

არგუმენტირებადადაცვა, ასევედისკუსიისწარმართვა. 

პრეზენტაციასაჭიროებსსპეციალურტექნიკურაღჭურვილობას, 

შესაბამისადშედარებისშედარებითძვირიმეთოდია(სტუდენტისშეფასებისსახელმძღვანე

ლო (მეთოდურიდაპრაქტიკულიდოკუმენტი), საქართველოსბიზნესისაკადემია). 

 შეფასებისზემოთჩამოთვლილისახეები, ფორმებისანიმუშოხასიათსატარებს. 

უმაღლესისასწავლებლისთითოეულილექტორისასწავლებლის, 

სასწავლოდისციპლინისსპეცფიკიდანგამომდინარეთავადშეიმუშავებსსტუდენტთათვი
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თშეფასებისორგანიზაციისუფროპრაქტიკულიხასიათისსახეებს, ფორმებსდამეთოდებს. 

შეფასებაორიენტირებულიუნდაიყოსსტუდენტის, 

როგორცგანათლებულიპიროვნებისჩამოყალიბებაზე. 

ცოდნისშეძენასპეციალისტისმომზადებისერთიმხარეა, 

მეორედაარსებითიაგანათლებისხარისხი. 

 

3.3.კვლევითინაწილი-სტუდენტთა შეფასების სისტემის გამორკვევა 

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 

( თსუ-ის, სტუ-ის, გსსუ-ის, ისუ-ის მაგალითზე) 

 სამაგისტრონაშრომისკვლევისმიზანსწარმოადგენსუმაღლესსკოლაშისტუდენტთა

ცოდნისშემოწმება - შეფასებისსაკითხებშიარსებულიპრობლემებისგამორკვევა. 

 იმისგათვალისწინებით, რომმცირერაოდენობისგამოკითხულთაგამო, 

კვლევისშედეგადმიღებულმონაცემებსვერგანვაზოგადებთ, 

ჩვენიკვლევაარისთვისებრივი, 

მაგრამგამოყენებულიარაოდენობრივიკვლევისინსტრუმენტი - 

ანკეტირებულიკითხვარი (სტუდენტთაგამოსაკითხად).  

 კვლევისმეთოდი - რაოდენობრივიკვლევა - მიზეზი, 

რატომაცესმეთოდიგამოვიყენეთ, 

ისაარომშესაძლებლობამოგვცა,შედარებითდიდირაოდენობისრესპონდენტებიგამოგვეკი

თხამცირედროში. ასევე, 

ამგზითმოპოვებულიმონაცემებისდამუშავებაცგაცილებითმარტივია. გარდაამისა, 

რაოდენობრივიმონაცემებირიცხვებისსახითგვეძლევადასტატისტიკურადსანდოდმიიჩნ

ევა.   

 გამოიკითხნენივანეჯავახიშვილისსახელობისსახელმწიფოუნივერსიტეტის, 

ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტის, გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტისადასაქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისსაბაკალავროდასამაგისტ

როპროგრამისსტუდენტები. თითოეულიუნივერსიტეტიდან გამოიკითხა 30 სტუდენტი 
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-ჯამში 120 (გამოიითხნენ, როგორც  ბაკალავრიატის, 

ასევე,მაგისტრატურისსტუდენტები). 

რაცშეეხებაკვლევისპროცესს, გავწევრიანდითითოეულიუნივერსიტეტისჯგუფში 

(ვგულისხმობ Facebook-შიშექმნილჯგუფებს), სათითაოდმივწერეყველასტუდენტს 

(რადგანვცდილობდი, 

მაგისტრანტებიდაბაკალავრებითანაბარირაოდენობითგამომეკითხა) 

დაგავუგზავნეანკეტირებულიკითხვარისლინკი, რომელიც google.docs-შიავაწყე. 

კვლევისპროცესისშეზღუდვაისიყო, 

რომზემოთნახსენებჯგუფებშიძნელადხელმისაწვდომნიაღმოჩნდნენსტუ-სსტუდენტები, 

რისგამოცადგილზემივედიმათგამოსაკითხად, 

ხოლოშემდეგმონაცემებითვითონშევიყვანეელექტრონულივერსიით. 

თვისებრივიკვლევა - 

მასშემდეგრაცრაოდენობრივიკვლევისინტრუმენტიგამოვიყენესტუდენტთაგამოსაკითხა

დდაგავაანალიზეშედეგები, ჩავთვალე, 

საინტერესოიქნებოდაამავეუნივერსიტეტებისლექტორთამოსაზრებებიდაგადავწყვიტეჩა

მეტარებინათვისებრივიკვლევა, კერძოდ, პირისპირინტერვიუდაგავსაუბრებოდიმათ.  

 პირისპირიდასაფოსტოინტერვიუივანეჯავახიშვილისსახელობისსახელმწიფოუნი

ვერსიტეტის,ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტის, გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტისა დასაქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისლექტორებთან. 

თითოეულიუნივერსიტეტიდანინტერვიუორლექტორთანჩატარდა. 

უმაღლეს სასწავლებლებში გამოკითხული სტუდენტების კვლევის შედეგად გამოირკვა 

შემდეგი საკითხები: 

 კითხვაზე- უნდა ფასდებოდეს  თუ არაქულითლექციაზე დასწრება, სტუდენტთა 

უმეტესი ნაწილი 60% თვლის, რომ არ არის საჭირო ლექციაზე დასწრება შეფასდეს 

ქულით, ხოლო 40%-ს მიაჩნია საჭიროდ. 

 



43 
 

 

 დიაგრამა 1. 

 

კითხვაზე- ყველასაგნისსილაბუსიხელმისაწვდომია თუ არასემესტრის დასაწყისში, 

სტუდენტების 70% ეთანხმება, ხოლო 30%არ ეთანხმება. 

 

 

დიაგრამა2. 
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კითხვაზე:.სასწავლოკურსისმიზნებსა დაამოცანებს სტუდენტები 

ეცნობიანლექტორისა თუ სილაბუსის დახმარებით 

(შეგიძლიათაირჩიოთორივეპასუხი), სტუდენტების აზრი თანაბრად 

გადანაწილდა, ანუ 50:50-ზე გაიყო. 

დიაგრამა 3. 

 

 კითხვაზე:სასწავლოწლისდაწყებისას, 

სემესტრისგანმავლობაშისტუდენტთაშეფასებისფორმებისადასაბოლოოგამოცდისფორმატ

ისშესახებ, სტუდენტებიინფორმაციას ეცნობიან ლექტორისა თუ სილაბუსის დახმარებით, 

მივიღეთ შემდეგი პასუხი(კითხვარში მითითებული იყო, რომ სტუდენტებს შეეძლოთ, 

რომ ორივე პასუხი მოენიშნათ),ლექტორის დახმარებით, უპასუხა - 88 სტუდენტმა, 
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ხოლო სილაბუსის დახმარებით -12%მა.

 

დიაგრამა 4. 

 

 კითხვაზე: 

შუასემესტრულიდაფინალურიშემოწმებებითავისიმოცულობითადასირთულეებითშეესაბ

ამებათუ არა შესწავლილთემებს, სტუდენტების ძირითადი ნაწილი 90% სრულიად 

თანხმდება იმაზე, რომ აღნიშნული შემოწმებები შეესაბამება შესწავლილ თემებს, ხოლო 
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10% უარყოფს მას. 

 

დიაგრამა 5. 

 

 კითხვაზე: საგამოცდონაშრომი დაშიფრული უფრო მისაღებია თუ დაუშიფრავი, 

სტუდენტების 81,70%-მა უპასუხა, რომ დაშიფრული უფრო მისაღებია ყველასთვის, 

ხოლო 18,30% - მა თქვა, რომ დაუშიფრავი უფრო მისაღებია მათთვის. 

 

დიაგრამა 6. 
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 კითხვაზე: სტუდენტები დროულადიღებენ თუ 

არაცნობას,ცოდნისშეფასებისშედეგებისშესახებ, მივიღეთ ასეთი შედეგი: 

  ეთანხმება სტუდენტების -  80%, არ ეთანხმება -  20%. 

 

დიაგრამა 7. 

 კითხვაზე:სტუდენტები ზეპირ გამოცდას უფრო ანიჭებენ უპირატესობას თუ 

წერითს  (შეგიძლიათკომბინირებული (წერა-ზეპირი) ვარიანტიცგანიხილოთ), მივიღეთ 

შემდები პასუხი,მათი უმეტესობა წერით გამოცდას ანიჭებს უპირატესობას 44,50%, 
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ზეპირ გამოცდას 28,60%, ხოლო კომბინირებულს26,10%

 

დიაგრამა 8. 

 

 კითხვაზე:დაუშიფრავისაგამოცდონაშრომიშეიძლება თუ არა გახდეს 

არაობიექტურიშეფასებისმიზეზი, (გაიხსენეთ, თუგქონიათასეთიშემთხვევა). 

 120 გამოკითხულისტუდენტიდანამკითხვაზემხოლოდ 76-მაუპასუხა, აქედან 14-

მაუარყოფითად, 

ანუართვლისრომარაობიექტურიშეფასებისმიზეზიშეიძლებაგახდესდაუშიფრავინაშრომ

ი, ხოლო 62-მადადებითადუპასუხა. 

 გამოკითხული სტუდენტთა უმრავლესობის შეხედულობით, მეტი შანსია იმისა, 

რომ დაუშიფრავი ნაშრომი არაობიექტური შეფასების მიზეზი შეიძლება გახდეს, 

გარკვეული მიზეზების გამო; მაგალითად: ლექციებსა და სემინარებზე დასწრება/არ 

დასწრება, როდესაც ლექტორს დამახსოვრებული ჰყავს სტუდენტი, რომელიც არ დადის 

ლექციებზე უმეტესობა ავტომატურად აკლებს ქულას ან პირიქით ვისაც კარგი მოსწრება 

აქვს ლექტორი საგამოცდო ნაშრომის შეფასებისას შეიძლება სუბიექტურიც იყოს, 

საგამოცდო ცენტრის დაკომპლექტების არასანდოობა, როდესაც ადგილი აქვს 

ნაცნობობას, აგრეთვე ხშირია GPA-სთვის და ვინც სტიპენდიის აღებას ცდილობს 

ქულების დაკლება-მომატება ლექტორის მხრიდან და ა. შ 
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  კითხვაზე: სტუდენტები, თუ რომელ ფორმებს ანიჭებენ უპირატესობას 

ცოდნისშემოწმება-შეფასებისასდარატომ, მივიღეთ შემდეგი 

პასუხი,სტუდენტთაუმრავლესობაუპირატესობასანიჭებსცოდნისშემოწმება-

შეფასებისშემდეგ ფორმებს: დებატები და ჯგუფური მუშაობები, ტესტირება, ქვიზები, 

პროექციული სავარჯიშოები, ზეპირი გამოკითხვა, პრეზენტაციები, რეფერატები, 

პროექტები ისეთი ფორმები სადაც სტუდენტს მეტი ჩართულობა და აქტიურობა 

მოეთხოვება. 

 კვლევისანალიზისშედეგადგამოიკვეთა, 

რომგამოკითხულსტუდენტთაუმრავლესობაარეთანხმებალექციაზედასწრებისშეფასებას

.  

 გამოკითხულ სტუდენტთა უმეტესობა ეთანხმება სილაბუსის ხელმისაწვდომობას 

სასწავლო წლის დასაწყისში, ხოლო სასწავლო კურსის ამოცანებსა და მიზნებს 

სტუდენტები თანაბრად ეცნობიან, როგორც ლექტორისა ასევე სილაბუსის დახმარებით 

 სასწავლოწლისდაწყებისას, 

სემესტრისგანმავლობაშიშეფასებისფორმებისადასაბოლოოგამოცდისფორმატისშესახები

ნფორმაციას,სტუდენტები,ძირითადად ჯერლექტორებისგანეცნობიან, შემდეგ თუ 

საჭიროა სილაბუსითაც სარგებლობენ. 

 შუასემესტრულიდასაბოლოოგამოცდისსაკითხებითავისიმოცულობისადასირთუ

ლეებისმხრივ, 

შეესაბამებაშესწავლილთემებსდაამასგამოკითხულსტუდენტთაუმრავლესობაეთანხმება. 

შესაბამისად, აქპრობლემაარფიქრსირდება. 

 გამოკითხულსტუდენტთა 81,7%-

მაუპირატესობადაშიფრულსაგამოცდონაშრომსმიანიჭა, 

მათიპასუხებიდანისიცგამოიკვეთა, რომლექტორებიმაღალი GPA - 

სთვისდაშემდეგუკვესტიპენდიისთვისუმატებენქულებსსტუდენტს. 

  სტუდენტები ძირითადად, თანხმდებიან იმაზე, რომ ცოდნის შეფასების 

შედეგებს დროულად იგებენ, გამოცდის ჩაბარებიდან. 

   სტუდენტების დიდი ნაწილი წერით გამოცდას ანიჭებს უპირატესობას ვიდრე 

ზეპირს ან კომბინირებულს. 
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 სტუდენტთაუმრავლესობაუპირატესობასანიჭებსცოდნისშემოწმებისისეთიფორმე

ბისგამოყენებას, 

რომელიცსაშუალებასმისცემსთავადაცაქტიურადიყოსჩაბმულისასწავლოპროცესში. 

 

 

ინტერვიულექტორებთან: 

 თითოეულიუნივერსიტეტიდანინტერვიუჩავატარეორლექტორთან. 

ინტერვიუსდროსრესპონდენტებისთვისშესასწავლისაკითხისირგვლივდასმულიიყოღია

კითხვები.  

 კითხვარისშემუშავებამოხდადამუშავებულიინფორმაციისადარაოდენობრივიკვლ

ევისშედეგადმიღებულიშედეგებისსაფუძველზე. პასუხებისწარმოდგენისას, ვფიქრობთ, 

უმჯობესიიქნება, თუერთიდაიმავეშინაარსისხედვებსადამოსაზრებებსერთიანი, 

შეჯერებულისახითგავწერთ, რაცსაერთოსურათისაღქმასგაადვილებს. 

 კითხვაზე:სტუდენტმასემესტრისგანმავლობაში, 

თითოეულსაგანშიუნდადააგროვოსთუ არა გარკვეულირაოდეონობისქულა, 

რათამიიღოსდასკვნითგამოცდაზეგასვლისუფლება. 

 ლექტორთა უმრავლესობაეთანხმებადასკვნითგამოცდაზედაშვებისწინაპირობას, 

რადგანწინაპირობისარსებობასტუდენტსმოტივირებულსხდისაქტიურადიყოსჩართული

სასწავლოპროცესშიდაამისშედეგადგარკვეულიცოდნადააგროვოსფინალურგამოცდაზეგ

ასასვლელად.  

 როგორც კვლევიდან გამოირკვა შერჩეულ უნივერსიტეტებში, განსხვავებულია 

ქულათა დაგროვების ბარიერი, რათა მიიღონ დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება. 

მაგალითად, ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ფინალურ გამოცდამდე აუცილებელია 

სტუდენტმა დააგროვოს 21 ქულა, მეორე უნივერსიტეტში,ამისათვის 11 ქულა არის 

საჭირო, სხვაში კი უნივერსიტეტთან ერთად ლექტორი წყვეტს თავის საგანში ქულათა 

დაგროვების წესს, რასაც ყველაფერს სილაბუსში გაწერს. 

 გამოიკვეთა განსხვავებული აზრიც, ბარიერების არარსებობაზე,  რომელიც 

გამართლებულია იმ აზრით, რომ თუ სტუდენტს სწავლა უნდა მას არ უნდა 

სჭირდებოდეს ზღვრები. 



51 
 

 კითხვაზე: ლექტორები 

ეთანხმებიანთუარადასკვნითგამოცდაზედაწესებულზღვარს(მაგალითად, 

სტუდენტსჩაბარებულადრომჩაეთვალოსსაგანი 40-დან 20 ქულამაინცუნდამიიღოს) 

 გამოვლინდა მათი შეხედულება, თუ რატომ ეთანხმებიან, ან რატომ არ 

ეთანხმებიან ამ წესს, ლექტორთა უმრავლესი ნაწილი 

დაეთანხმადასწორადმიაჩნიაფინალურგამოცდაზედაწესებულიზღვარი. მიაჩნიათ, 

რომდაწესებულიბარიერიასახავსსტუდენტის მიერ დაგროვილცოდნას, 

ამათუიმსაგანში.აქაც, ისევე,  როგორც პირველ კითხვაში დაფიქსირდა, რომ  დასკვნით 

გამოცდაზე დაწესებული ზღვარი არჩეულ უნივერსიტეტებში  სხვადასხვაა. მაგალითად 

ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, თითოეულ საგანში  40 ქულიდან საჭიროა მინიმუმ 20 

ქულის აღება რათა საგანი  ჩაითვალოს ჩაბარებულად.სხვა უნივერსიტეტში 30 ქულიდან 

საკმარისია მხოლოდ 8 ქულაც კი. სწორედ ასეთი განსხვავებული  ქულათა ბარიერები 

გამოიკვეთა. 

 კითხვაზე, თუ როგორი ფორმით ეცნობიან სტუდენტები შუალედური და 

დასკვნითი გამოცდის ფორმატს,მივიღეთ შემდეგი პასუხი, რომ 

ლექტორებიძირითადადთავადგანუმარტავენშუალედურიდადასკვნითიგამოცდისფორმ

ატს, თუმცა სტუდენტებისგარკვეული რაოდენობასილაბუსითაცეცნობა. 

 დაფიქსირდა აზრი, რომ ლექტორები სტუდენტებს,როგორც  სასწავლო წლის 

დასაწყისში, პირველივე ლექციაზე აცნობენ შუალედური და დასკვნითი გამოცდის 

ფორმატს, ასევე უშუალოდ გამოცდების წინაც რამდენიმე დღით ადრე ახსენებენ. ის 

სტუდენტები კი, რომლებიც ნაკლებად ესწრებიან ლექციებს, სილაბუსის დახმარებით, 

თავად ეცნობიან შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ფორმატს. 

 კითხვაზე: თუ როგორიშეხედულებისარიან 

ლექტორებისაგამოცდოცენტრისარსებობაზე ანრამდენადსაჭიროა ის, მივიღეთ შემდეგი 

შედეგი, 

 ყველალექტორითანხმდება, რომსაგამოცდოცენტრისაჭიროა, 

რადგანწერითიგამოცდისორგანიზებისთვალსაზრისითლექტორებისთვისკომფორტია, 

როდესაცთვითონარატარებენგამოცდას, 
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ასევეყველასტუდენტითანაბარიუფლებითსარგებლობსდაობიექტურობისთვალსაზრისი

თაცმისაღებია. 

 კითხვაზე:საგამოცდონაშრომიდაშიფრული(როდესაცგამსწორებელივერხედავსსტ

უდენტისსახელსადაგვარს) უფრომისაღებია ლექტორებისთვის, 

თუდაუშიფრავიდარატომ, მივიღეთ შემდეგი 

შედეგი,რვიდანმხოლოდერთილექტორიმიიჩნევს, 

რომდაუშიფრავისაგამოცდონაშრომიმისაღებიამისთვისდაახერხებსიყოსობიექტური. 

დანარჩენებიკი - 

დაშიფრულისაგამოცდონაშრომისმომხრენიარიანდამისუპირატესმხარედსუბიექტურად

შეფასებისშესაძლებლობისგამორიცხვასასახელებენ.  

 გამოკითხვაში უპირველეს ყოვლისა გამოიკვეთა, რომ სტუდენტები 

სამართლიანად,ობიექტურად, მიუკერძოებლად და თანაბრად ფასდებიან. 

 კითხვაზე: იყენებენ თუ არა ლექტორები შეფასების ერთ-ერთ პრემიალურ მეთოდს 

სტუდენტებთან,  (საგნისწამყვანპროფესორსცოდნისშეფასებისას (შუალედური, 

საბოლოო) უფლებაენიჭებაბონუსითდააჯილდოვოსსტუდენტი. 

მისიოდენობაარუნდააღემატებოდეს 5 ქულას. 

ბონუსითაღინიშნებასტუდენტისსხვადასხვააქტივობა (შეკითხვაზეპასუხი, 

დისკუსიაშიმონაწილეობა, დროულირეპლიკა, მეცადინეობაშითანამშრომლობადასხვა) 

კვლევიდან გამოირკვა, 

რომმხოლოდსამილექტორისარგებლობსპრემიალურიმეთოდითდამათმიაჩნია, 

რომბეჯითისტუდენტებისწასახალისებლად და მოტივაციისთვის მშვენიერიმეთოდია. 

 სამწუხაროდ გამოკითხვაში გამოიკვეთა ფაქტი, რომ ზოგიერთი  ლექტორი ამ 

მეთოდს  არც იყენებს, მეტიც, მათ არც კი სმენიათ ამის შესახებ. 

  კითხვაზე: იყენებენ ან გამოუყენებიათ თუ არა 

ლექტორებსპორტფოლიოსმეთოდიშეფასებისპროცესში, გამოირკვა, 

რომგამოკითხულთაგანმხოლოდერთიიყენებსპორტფოლიოსმეთოდს, 

ისიცმაგისტრანტებთან, 

დანარჩენებიკიპორტფოლიოსმეთოდსარიყენებენანარცგამოუყენებიათ.  
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 კითხვაზე:ლექტორებიითვალისწინებენ თუ 

არასტუდენტთაინდივიდუალურთავისებურებებს, მათიშემოწმება- შეფასებისდროს, 

გამოიკვეთა, 

რომგამოკითხულთაგანყველალექტორიითვალისწინებსსტუდენტისინდივიდუალურთა

ვისებურებებს, მათიცოდნისშემოწმება - შეფასებისდროს. 

 ლექტორები ფიქრობენ, რომ ყველა ადამიანი ინდივიდია და ერთნაირი არ არის 

და ყველა სტუდენტს თავისებული მიდგომა ჭირდება, თუმცა,  ლექტორებიც 

ყოველთვის ვერ იქნებიან ლმობიერები, რადგან თუნიჭიერიადაგონიერი 

სტუდენტიმეტიმოეთხოვება. 

 კითხვაზე:ლექტორები ზეპირ გამოცდას უფრო ანიჭებენ უპირატესობას თუ 

წერითს დარატომ, (შეგიძლიათკომბინირებული (წერა-ზეპირი) ვარიანტიცგანიხილოთ), 

კვლევიდან გამოჩნდა, რომლექტორებიუპირატესობასკომბინირებული (წერა-ზეპირი) 

გამოცდისვარიანტსანიჭებენ, რადგანმიაჩნიათ, 

რომესსაუკეთესოგზაასტუდენტისცოდნისდეტალურადშესამოწმებლადდაპლუსამას, 

ნაწერირჩება, როგორცდოკუმენტი, საბუთი. ზეპირი გამოცდა კი უვითარებს, როგორც 

ვერბალურ ასევე არავერბალურ მეტყველებას. ლექტორები თვლიან, რომ სტუდენტს 

უვითარებს ლექსიკურ მარაგს და ხდის სტუდენტს უფრო მეტად თავდაჯერებულს.  

 მაშასადამე, ლექტორები თანხმდებიან, რომ კომბინირებული მეტად ეფექტურია 

ცოდნის შემოწმება-შეფასებისთვის. 

 კითხვაზე: ლექტორებიზეპირიგამოცდისას, ცოდნისშეფასებისშედეგებსმაშინვე 

(უშუალოდგამოკითხვისშემდეგ) აცნობენსტუდენტებს თუ არა, მივიღეთ შემდეგი რამ, 

ლექტორებიზეპირიგამოცდისშედეგებს, უშუალოდგამოკითხვისშემდეგაცნობენ, 

იმშემთხვევაში, თუსტუდენტიდაინტერესდებამიღებულიშეფასებით და შესაბამისად 

ლექტორიც თუ გადამჭრელად არის დარწმუნებული სტუდენტის  

შეფასებაში,სხვაშემთხვევაში - 

მოგვიანებითბაზაშინახულობენსტუდენტებითავიანთშედეგებს.  

  კითხვაზე: ლექტორებს მიაჩნიათ თუ არა 

მნიშვნელოვნადსტუდენტთათვითშეფასება, გამოიკვეთა აზრი, 

რომ(სტუდენტთამონაწილეობაშეფასებისპროცესში) სტუდენტისთვითშეფასებას 
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(სტუდენტისმონაწილეობაშეფასებისპროცესში) 

ყველალექტორიმნიშვნელოვნად,საინტერესოდ და აუცილებლადაც კიმიიჩნევს.  

 კითხვაზე:აძლევენ თუ არა ლექტორებისტუდენტებსთვითშეფასებისსაშუალებას, 

კვლევიდან გამოიკვეთა, რომ 

ლექტორებსმნიშვნელოვნადმიაჩნიათსტუდენტთათვითშეფასება, 

მაგრამრვიდანმხოლოდორიაძლევსსაშუალებასსტუდენტებსამკუთხითსაკუთარიაზრის

გამოთქმისა. თუმცა სამომავლოდ, ცალსახად ფიქრობენ და აუცილებლად 

განახორციელებენ სტუდენტთა თვითშეფასების გამოყენებას. 

 კითხვაზე: ლექტორთა აზრით, ლექციაზედასწრებისშეფასებაუნდაიწერებოდეს თუ 

არა,ლექტორებითანხმდებიანიმაზე, 

რომლექციაზედასწრებისშეფასებასწორადარმიაჩნიათდათუესქულებისხვააქტივობების

კენწარიმართებაუკეთესიიქნება. ლექტორების აზრით სტუდენტს გააზრებული უნდა 

ჰქონდეს რისთვის მიდის ლექციაზე, ცოდნის მისაღებად თუ მხოლოდ ქულის 

დასაწერად. ცოდნის მიღება არ უნდა იყოს გარეგან მოტივაციაზე დამყარებული და 

ყველაფერი ეს სტუდენტის გონება-ფსიქოლოგიაზე უნდა იყოს დამოკიდებული და 

ორიენტირებული. 

 ამრიგად, პრაქტიკულიკვლევისანალიზისშედეგად, 

გამოიკვეთარომგამოკითხულთაგანუმრავლესობამომხრეა, 

როგორცფინალურგამოცდაზედაშვებისწინაპირობის 

(გარკვეულირაოდენობისქულებისდაგროვებისაუცილებლობასემესტრისგანმავლობაში), 

ასევედასკვნითგამოცდაზედაწესებულიზღვრის, რადგანპირველშემთხვევაში, 

დასკვნითგამოცდაზედაშვებისწინაპირობასტუდენტსმოტივირებულსხდისაქტიურადიყ

ოსჩაბმულისასწავლოპროცესში, ხოლომეორეშემთხვევაში, 

ზღვარისაბოლოოგამოცდაზე, 

ასახავსსტუდენტისმიერმიღებულცოდნასამათუიმსაგანში.  

 კვლევისპროცესშიგამოიკვეთა, რომსაგამოცდოცენტრისაჭიროადამისაღები, 

რადგანწერითიგამოცდისადმინისტრირებისთვალსაზრისითლექტორებისთვისკომფორ

ტია, როდესაცთვითონარუძღვებიანგამოცდასდარადგანაცდღეისთვისპროფესორ - 

მასწავლებელთაობიექტურობაზეჯერაცარსებობსშენიშვნები.  
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 გამოკითხულთაგანყველალექტორითავადაცნობსსტუდენტებსშუალედურიდადა

სკვნითიგამოცდისფორმტს, ასევეისინიაღნიშნავენ, 

რომსტუდენტთამხოლოდმცირენაწილიეცნობასილაბუსითშუალედური, 

თუსაბოლოოგამოცდისპირობებს. ამასთანერთად, ყურადღებასიპყრობსისფაქტი, 

რომგამოკითხულსტუდენტთანახევარზემეტიუარყოფსყველასაგნისსილაბუსისხელმისა

წვდომობასსასწავლოწლისდასაწყისში 

(ანუზოგიერთისაგნისსილაბუსსვერნახულობენისინი). 

 გამოიკვეთატენდენცია, რომდაშიფრულისაგამოცდონაშრომიბევრადმისაღებია, 

რადგანისსრულიადგამორიცხავსსუბიექტურდამოკიდებულებას, 

თუმცასაყურადღებოაერთ - ერთილექტორისმოსაზრება, 

რომელიცუპირატესობასდაუშიფრავსანიჭებს. მიიჩნევს, 

რომნაშრომებისგასწორებისპროცესი - ესარისერთგვარისასწავლოპროცესისკვლევაც, 

სახელდობრ, თურაშედეგზეგავიდათითოეულსტუდენტთან.  

 კვლევისშედეგადგამოიკვეთაკიდევერთისაკითხი, 

პორტფოლიოსმეთოდისგამოყენებაშეფასებისპროცესში, 

რომელსაცლექტორებიარიყენებენ, ანარცგამოუყენებიათ.  

 რაცშეეხება, სტუდენტთათვითშეფასებასსასწავლოპროცესში, 

ყველალექტორითანხმდება, რომსაინტერესოდამნიშვნელოვანია, მაგრამმათივე 

(რვიდანექვსირესპონდენტი) თქმით, 

ისინიარცდილობენმისცენთვითშეფასებისსაშუალება, 

თუმცავარაუდობენ,რომსამომავლოდცდიან. 

 თვისებრივიკვლევისანალიზისბოლოს, კიდევერთისაკითხიიჩენსთავს, 

ესაალექციაზედასწრებისშეფასება, 

რომელიცუმართებულოდმიაჩნიათჩვენსრესპონდენტებსდაამქულების 

(ლექციაზედასწრებისშეფასების) სხვააქტივობებისთვისმინიჭებაზესაუბრობენ. 

თუმცაღა, იმასაცაღნიშნავენ , რომესააერთერთიბერკეტი, 

აიძულონსტუდენტიდაესწროსლექციას (რათქმაუნდა, 

ესმოსაზრებაარვრცელდებაყველასტუდენტზე). 
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დასკვნები 

 

 ცოდნისშემოწმება-

შეფასებაზემნიშვნელოვანგავლენასახდენსობიექტურობის,ინდივიდუალურიმიდ

გომის, სისტემატურობისადადიფერენცირებულიშეფასებისპრინციპები. ასევე, 

მნიშვნელოვანიასტუდენტთამონაწილეობაშეფასებისპროცესში.   

 ლექციაზედასწრებისშეფასებასარეთანხმებაგამოკითხულსტუდენტთაუმრავლეს

ობადაასეველექტორებიც, რომლებთანაცჩატარდაინტერვიუ.  

 გამოკითხულსტუდენტთანახევარზემეტი (60%) მიუთითებს, 

რომყველასაგნისსილაბუსიარაახელმისაწვდომისასწავლოწლისდასაწყისში.   
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 ობიექტურობისთვალსაზრისით, 

დაშიფრულისაგამოცდონაშრომებიბევრადმისაღებიაღმოჩნდა, 

როგორცლექტორებისთვის, ისესტუდენტთადიდინაწილისთვის.   

 კვლევისპროცესშიგამოიკვეთა, 

რომსტუდენტებიიშვიათადმონაწილეობენთვითშეფასებისპროცესში.   

 როგორცკვლევამაჩვენა, 

ჯერკიდევრჩებაპრობლემადშეფასებისშედეგებისშესახებსტუდენტისდროულიინ

ფორმირება. 

 კვლევისთანახმად, პორტფოლიო, როგორცშემოწმება-

შეფასებისმეთოდიწიგნშიდაწერილადრჩებადაისარგამოიყენებაპრაქტიკაში. 

კვლევისშედეგადმიღებულიდასკვნები, 

რომლებშიცპრობლემაარგამოიკვეთა 

 პრაქტიკულიკვლვისდროსგამოიკვეთაასეთიშედეგი, 

რომსტუდენტთაუმრავლესობაუპირატესობასანიჭებსცოდნისშემოწმება-

შეფასებისისეთიფორმებისგამოყენებას, 

რომელიცსაშუალებასმისცემსთავადაცაქტიურადიყოსჩართულიამპროცესში.   

 გამოიკვეთატენდენცია, 

უმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებებშისაგამოცდოცენტრისარსებობისსაჭ

იროებისადაგამართლებულობისა, რადგანროგორცრესპონდენტებმა 

(ლექტორებმა) აღნიშნეს, 

გამოცდისორგანიზებისთვალსაზრისითკომფორტიამათთვის, 

აგრეთვემისაღებიაობიექტურობისგადასახედიდანაც.  

 გამოკითხულსტუდენტთაუმრავლესობა (70%) მიუთითებს, 

რომშუასემესტრულიდასაბოლოოგამოცდისშემოწმებებითავისიმოცულობითდას

ირთულითშეესაბამებაშესწავლილთემებს.   

 როგორცკვლევამგვიჩვენა, 

გამოკითხულლექტორთაგანყველაითვალისწინებსსტუდენტისინდივიდუალურ

თავისებურებებსმისიცოდნისშემოწმება-შეფასებისდროს. 
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რეკომენდაციები 

 მნიშვნელოვანია, სილაბუსებისმისაწვდომობისპრობლემისმოგვარება, 

რადგანსტუდენტმასასწავლოწლის / 

სემესტრისდასაწყისშიუნდაიცოდესკურსისმიზნები, ამოცანები, 

შეფასებისკრიტერიუმები, 

გამოცდისფორმატიდაშესასწავლიმასალისლიტერატურა. მაგალითად, 

არჩევითისაგნისშემთხვევაში, 

თავისიინტერესებისმიხედვითშეუძლიაგადაირჩიოსსაგანი, 
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თუკიარსებულიკურსიმისინტერესებსარმოერგება. ამისთვისკი, ერთ-

ერთიაუცილებელიპირობაა სულაბუსისწინასწარინახვა. 

 იმისმიუხედავად, საგამოცდოცენტრიატარებსთუარაგამოცდას, 

სასურველია,საგამოცდონაშრომები (როგორცშუასემესტრული, ასევეფინალური) 

იყოსდაშიფრული, რადგანროგორცაღინიშნა, 

ჯერკიდევარსებობსშენიშვნებიპროფესორ - 

მასწავლებლებისობიექტურობასთანდაკავშირებით.  

 სტუდენტთათვითშეფასებაობიექტურიშეფასებისთვისსაიმედოსაფუძველსწარმო

ადგენსდაზრდისმათპასუხისმგებლობას, ასევე, 

უკეთხვდებიანთავიანთხარვეზებსთუწინსვლას. ამყველაფრისგათვალისწინებთ, 

ვფიქრობთ, 

ლექტორებმახშირადუნდამისცენსტუდენტებსსაკუთარიცოდნისშეფასებისსაშუა

ლება.  

 ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანიაიმსაკითხისმოგვარება, 

რომსტუდენტიდროულადუნდაიღებდესშეფასებისშედეგებისშესახებინფორმაცია

ს, 

რადგანმასუფლებააქვსიცოდესრამდენადშეესაბამებამისმიერმიღებულიშეფასებამ

ისცოდნას.  

 სასურველია, პორტფოლიოსმეთოდისპრაქტიკაშიგამოყენება, 

რადგანიგიგვიჩვენებსსტუდენტისთანდათანობითწინსვლასთუხარვეზებსსწავლი

სპროცესში.ასევე, პორტფოლიო(როგორცკრებულისტუდენტისნამუშევრებისა), 

მასშესაძლოადაეხმაროსმომავალდასაქმებაში, 

რადგანმასშიმოცემულიმასალაერთგვარიილუსტრაციაასტუდენტისკომპეტენციი

სა. 

 

 

 

გამოყენებულილიტერატურა: 



60 
 

1. ა.ასათიანიუმაღლესისკოლისპედაგოგიკა, ,,ტექნიკურიუნივერსიტეტი’’, თბ.2008; 

2. ი.ბიბილეიშვილი, ლ. 

თავდგირიძესტუდენტთასაუნივერსიტეტოსწავლებისადააღზრდისსაკითხები, 

,,უნივერსალი’’, თბ.2011;  

2. თ.ბრეგვაძე, ექსპერტი, 

უმაღლესიგანათლებისადამეცნიერებისსტრატეგიულიგანვითარებასაქართველოშ

ი, თბ.2013 

3. თ. ვალიშვილი, საქართველოს საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზრის 

მარკეტინგული კვლევის საკითხები, ქუთაისი 2011; 

4. ნ. ფავლენიშვილისრედაქტორობით, უმაღლესისკოლისპედაგოგიკისსაკითხები, 

,,განათლება’’, თბ.1981; 

5. ი.ჭკუასელი,ქ.ჭკუასელი,პედაგოგიკისზოგადისაფუძვლები,გამომცემლობაინტელ

ექტი, თბ.2012; 

6. განათლებამდგრადიგანვითარებისთვისსამუშაოდოკუმენტიეროვნულისტრატეგ

იადასამოქმედოგეგმა 2018-2022 წლებისათვის; 

7. http://mes.gov.ge/content.php?id=1856&lang=geo - ბოლონიისპროცესი;  

8. 9.https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3174458 - 

„უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესისდამ

ტკიცებისშესახებ“ საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის 2007 

წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე; 

9. 10.https://www.sba.edu.ge/wp-content/uploads/2016/02/studentis-saxelmdzgvanelo.pdf 

სტუდენტისშეფასებისსახელმძღვანელო(მეთოდურიდაპრაქტიკულიდოკუმენტი)

,საქართველოსბიზნესისაკადემია; 
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დანართი №1. 

კითხვარიუმაღლესისაგანმანათლებლოსკოლისპირველ-

მეორესაფეხურისსტუდენტებისთვის 

   გამარჯობა, პირველრიგში, მადლობასგიხდითგამოკითხვაშიმონაწილეობისთვის. 

მევარმარიკა კასრაძე ჩემიკვლევისმიზანია, 

უმაღლესსკოლაშიშემოწმებაშეფასებისსაკითხებშიარსებულიპრობლემებისგამორკვევა. 

კვლევაშიმონაწილეობისმიღებანებაყოფლობითია. 

თქვენთვისარასასურველშეკითხვებსშეგიძლიათარუპასუხოთ. გამოკითხვაანონიმურია.  

   1. რომელუნივერსიტეტშისწავლობთ? 

 □ ილია (ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტი) 

 □ თსუ (ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი) 

 □ სტუ (საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი)  

□გუ (გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი)  

2. უმაღლესიგანათლებისრომელსაფეხურზეიმყოფებით? 

 □ ბაკალავრიატი 

□ მაგისტრატურა 

3. ლექციაზედასწრებაშიშეფასებაუნდაიწერებოდეს? 

□ ვეთანხმები 

 □ არვეთანხმები 

4. ყველასაგნისსილაბუსიხელმისაწვდომიასასწავლოწლის სემესტრის დასაწყისში? 

□ დიახ 

 □ არა 

5. სასწავლოკურსისმიზნებსდაამოცანებსვეცნობი: (შეგიძლიათაირჩიოთორივეპასუხი) 

□ სილაბუსისდახმარებითვეცნობი. 

 □ ლექტორიგვაცნობსპირობებს 
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6. სასწავლოწლისდაწყებისას, 

სემესტრისგანმავლობაშისტუდენტთაშეფასებისფორმებისადასაბოლოოგამოცდისფორმატ

ისშესახებინფორმაციასვეცნობი: (შეგიძლიათმონიშნოთორივეპასუხი) 

 □ სილაბუსისდახმარებითვეცნობი.  

□ ლექტორიგვაცნობსპირობებს 

7. 

შუასემესტრულიშემოწმებებითავისიმოცულობითდასირთულეებითშეესაბამებაშესწავლი

ლთემებს? 

□ ვეთანხმები 

□ არვეთანხმები 

8. საგამოცდონაშრომი: (დაუშიფრავია, 

როდესაცლექტორმაიცისრომელისტუდენტისნაშრომსაცასწორებს) 

□ დაშიფრულიუფრომისაღებიაჩემთვის. 

 □ დაუშიფრავიუფრომისაღებიაჩემთვის. 

9. დროულადიღებთცნობას, ცოდნისშეფასებისშედეგებისშესახებ? 

□ ვეთანხმები 

□ არვეთანხმები 

10.იმშემთხვევაში, 

თუსაგანიიძლევაზეპირიდაწერითიგამოცდისჩატარებისშესაძლებლობას,რომელსანიჭებთ

უპირატესობას? 

 □ ზეპირგამოცდას. 

 □ წერითგამოცდას.  

□კომბინირებულს (ზეპირსაცდაწერითსაც)  

11. დაუშიფრავისაგამოცდონაშრომიარაობიექტურიშეფასებისმიზეზიშეიძლებაგახდეს? 

გაიხსენეთ, თუგქონიათასეთიშემთხვევა 

„დიახ, 

დაუშიფრავისაგამოცდონაშრომიშეიძლებაგახდესარაობიექტურიშეფასებისმიზეზი. 

მითუმეტეს, 
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თუვერახერხებლექციებზეანსემინარებზესიარულსდადამახსოვრებულიჰყავხარლექტო

რს, რომარდადიხარ. უმეტესობაავტომატურადგაკლებსქულას. 

არადასაგამოცდონაშრომშიცალკექულაიწერებადადასწრება აქტიურობაშიცალკე“  

„არაქვსაზრიდაშიფრულიათუღია, 

მაშინროცასაგამოცდოცენტრიარაადაკომპლექტებულიშესაბამისიკადრებითდაადგილია

ქვსნაცნობობას“  

  „მეპირადადუნივერსიტეტშიარმქონიაესეთიშემთხვევა, თუმცაესიმასარნიშნავს, 

რომარშეიძლებაგახდესარაობიექტურიშეფასებისმიზეზი“  

   „შესაძლებელია, მეპირადადარმქონიამსგავსიშემთხვევა, 

მაგრამსხვებისგანბევრჯერმსმენია“  

   „სრულიადშესაძლებელია, მემაგისტრივარდაბევრირამგამოვიარემაგმხრვ. 

ბევრარაობიექტურობასაცწავაწყდილექტორებისმხრიდან. 

მემომხრევარდაშიფრულინაშრომების“  

„დიახ, მქონია, მაგალითადმემაგისტრივარდასამუშაოსგამოვერდავდიოდი, 

დაამისგამოერთ-

ერთმალექტორმაჩათვალარომვინმეზენაკლებადმეცოდინებოდამასალა. 

განცხადებადავწერე, ხელახლარომგადაეხედა, დათურმემეტიქულამეკუთვნოდა, 

მომიმატა.“  

„შესაძლოადამქონია, როცასაგამოცდოცენტრშიარჩაგვიბარებია“  

  „კი, როცასაგამოცდოცენტრშიარავდივართ, მაშინსახელსადაგვარსვაწერთ, 

ხომშეიძლებააქაცდაშიფრონ, რაპრობელმაა“  

„მემქონიაშემთხვევაარაობიექტურიშეფასების, ზოგისთვისმომატების 

(ვინცსტიპენდიისაღებასაპირებსდაზოგისთვისშესაბამისადდაკლების). ვფიქრობ, 

დახურულკითვიანიტესტებისშემთხვევაშიდაუშიფრავნაწერეზევერიმოქმედებსლექტო

რისარაობიექტურობა“  

„მქონია, მაგრამპოზიტივიუფრომოუტანიაამასჩემთვის, ვიდრენეგატივი. 

ლექტორებილმობიერებიარიანხოლმე, როგორცწესიიმსტუდენტებისმიმართ, 

რომლებიცხშირადესწრებიანმათლექციებს“  
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„ზოგჯერხდება, რომლექტორებიპირადიგანწყობისსაფუძველზეაფასებენ - 

ვინცმუდმივადდადისდათუნდაცდიდადარგამოირჩეოდესსწავლით, 

იმასუფრომაღალქულასუწერენდაუფროლოიალურებიარიან,ვიდრემას, 

ვინცვთქვათვერესწრებაყველალექციას,თუნდაცნაშრომიამუკანასკნელისუკეთესიიყოს. 

მქონიამეასეთიშემთხვევა“  

 „შესაძლებელია. გარდაამისა, გარკვეულუხერხულობასგანვიცდი, 

როცანაშრომსსაკუთარსახელსადაგვარსვაწერდაარიშიფრება. 

მირჩევნიაანონიუმურივიყო“ 

 „არაობიექტურობისადამიკერძოებულობისსაფუძველიშეიძლებაგახდეს,კი. უფრო, 

როცაადმინისტრაციაშიშენივეკურსელიმუშაობს, 

დამასაუცილებლადუწერენმაღალნიშნას, 

თუნდაცმხოლოდგამოცდაზეგამოცხადდესერთხელდაესმხოლოდამუნივერსიტეტშიარხ

დება (ტექნიკურში) როცაყველაფერიცხადიადახმასვერავინიღებს, ესყველაზეცუდია“ 

    „მაგისტრანტივარდაახლაცბაკალავრიატზეცარაერთიშემთხვევაყოფილა. 

დაშიფრულიბევრადმოსახერხებელიადასაიმედოა. GPA-

სთვისრომუმატებენლექტორებიქულებს, ესყოვლადმიუღებელია, 

მაგრამასეხდებადაარამარტოჩემსუნივერსიტეტში. 

სხვაუნივერსიტეტისსტუდენტებთანაცმაქვსურთიერთობადამათგანვიცი“  

  „კი, შეიძლებაგახდესმიზეზი. დაშიფრულისჯობს, 

ლექტორსაცაღარწაუცდებახელინიშნისმომატება-დაკლებაზე. GPA-

სთვისვინციბრძვისარეცოდინება, თუსახელსდაგვარსვერამოიკითხავს. 

შესაბამისადვერდაეხმარებაწამატებულიქულით, როგორცხდებახოლმე“ 

„დიახ, შეიძლებაარაობიექტურობისმიზეზიგახდეს. მესკოლაშივასწავლი 

დამსურსრომიქაციყოსშესაძლებლობადაშიფრულინაშრომების“ 

  „არვთვლიასე, არმქონიაშემთხვევა, 

როცალექტორმაარაობიექტურადშეაფასაჩემინაწერიანზეპირიგამოკითხვა“  

 „რაცთსუ-შივსწავლობ, 

არშემქმნიაპრობლემადაუშიფრავსაგამოცდონაშრომთანდაკავშირებით“ 

 „არაარშეიძლებაგახდესარაობიექტურობისმიზეზი“ 



65 
 

 „არა, არაობიექტურილექტორებიარარიან“ 

 „არმქონიაშემთხვევა, ჯერჯერობითსულმაღლივშივწერთ“ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12. ცოდნისშემოწმება-

შეფასებისრომელფორმასანიჭებთუპირატესობასდარატომ?„დებატებისდაჯგუფურაქტივ

ობებისსახითლექტორისადასტუდენტებისუშუალოკონტაქტს“  

 „პრაქტიკებსუნივერსიტეტისსაშუალებით“ 

„ხშირიტესტირება, ქვიზები, პროექციულისავარჯიშოები, 

ასევეზეპირიგამოკითხვა“პრეზენტაციები, პროექტები, 

ისეთიფორმებისადაცსტუდენტსმეტიჩართულობადააქტიურობამოეთხოვება“  

„ზოგიერთშემთხვევაშიზეპირიგამოკითხვები,რათასტუდენტსდაუხვეწოსსამეტყველოაპ

არატიდაშეეჩვიოსაზრისზეპირიგზითგადმოცემას“ 

„პირველრიგშიწერითს, 

ასევედიალოგისრეჟიმშიგამოკითხვადაარათითქოსსკოლაშივიყოთდა „აქედანაქამდე“ 

მოვყვეთ“  

„ცოდნისშემოწმებისისეთფორმას,როდესაცსტუდენტსეძლეამსჯელობისსაშუალება“ 

„ცოდისშემოწმებასხვადასხვასაშუალებებითუნდახდებოდესსემესტრისმანძილზე, 

ვინაიდანყველასტუდენტისშესაძლებლობაიქნასგათვალისწინებული. 

იქნებაპრეზენტაციები, რეფერატებითუსასემინარომსჯელობები“  

„გამოკითხვას, როცალექტორსაქვსპირდაპირიკავშირისტუდენტებთან, 

აქვთრეალურიურთიერთობადაარავირტუალური, 

რაშიცმოვიაზრებონალინგადაგზავნილშუალედურებს,პრეზენტაციებსდაასეშემდეგ.“ 

„საგნისსპეციფიკიდანგამომდინარეარუნდაიყოსშეზღუდულიგამოკითხვისფორმები. 

მისაღებია, როგორცზეპირიდაწერითიფორმა, 

რათაგამომჟღავნდესსტუდენტებისუნარები, 

ასევეშეიძლებაპრაქტიკულიდავალებებისსახითშემოწმდესსტუდენტისცოდნა“  
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„პრეზენტაციებიმირჩევნია, 

მეტყველებაცმოწმდებაამდროსდათანსტუდენტმააუცილებლადუნდაიმუშაოსამათუიმ

თემაზესიღრმისეულად“ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

მადლობასმოგახსენებთკვლევაშიმონაწილეობისმიღებისთვის! 

დანართი №2. 

ინტერვიუსკითხვებიუმაღლესისაგანმანათლებლოსკოლისლექტორებისთვის 

 

სახელიდაგვარი :  

 

სამეცნიეროხარისხი,აკადემიურიწოდება :  

 

1.როგორცვიცით, სტუდენტმასემესტრისგანმავლობაში, 

თითოეულსაგანშიუნდადააგროვოსგარკვეულირაოდეონობისქულა, 

რომმიიღოსდასკვნითგამოცდაზეგასვლისუფლება. თქვენეთანხმებითამწესს?თუ - კი, 

რატომეთანხმებითდათუარეთანხმებით, რატომარეთანხმებით?  

„21 ქულაუნდადააგროვოსდაამასკიდეარაუშავს, ადრე 11 იყო. 21 

ქულასთუდააგროვებსსემესტრისგანმავლობაშისტუდენტი, 

ფინალურგამოცდაზემიღებული 30 ქულითშეუძლიაუკვე 51-სმიაღწიოს. 30 

ქულასაკმაოდმაღალიაფინალურიგამოცდისთვისდაალბათრაღაცთანაბარიოდენობითუ

ნდანაწილდებოდესფინალურიგამოცდისადამანამდელიმოსაგროვებელიქულებისრაოდ

ენობა“ 

 „ვეთანხმები, რადგანმიმაჩნია, რომსტუდენტისსემესტრისმიმდინარესამუშაოებში 

(სასწავლოპროცესში) ჩართულობაარისმნიშვნელოვანი. 

სხვაშემთხვევაშიშესაძლებელებლობამიეცემასტუდენტსპირდაპირგამოცხადდესდასკვნ

ითგამოცდაზედამოუკიდებლადათვისებულისასწავლომასალით, რაც, რათქმაუნდა, 
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რომშესაძლებელიაწარმატებითჩააბაროსკიდეც. თუმცა, ამშემთხვევაში, 

სასწავლოპროცესისმიმდინარეაქტივობებშიჩაურთველობამისთვისიქნებადანაკლისი“  

„ამწესსნამდვილადვეთანხმები. იმისათვისრომსტუდენტიგამოცდაზეგავიდეს, 

გარკვეულიცოდნაუნდაჰქონდესთითოეულსაგანში, 

ხოლოამცოდნისგამოვლინებისპროცესშიისფასდებაქულებით, 

რაცსრულიადბუნებრივიდალოგიკურია“  

 „სრულიადვეთანხმებიამწესს, 

რადგანიგისტუდენტსმეტბიძგსაძლევსჩაერთოსსასწავლოპროცესშიდაიყოსაქტიური“ 

 „ვეთანხმები. მსგავსიმიდგომაამაღლებსსასწავლოპროცესისხარისხს. 

სტუდენტებისმოტივაციაიზრდება, რაცაისახებამათაკადემიურმოსწრებაში“  

 „კივეთანხმები, 

იმისთვისრომსტუდენტიდასკვნითგამოცდაზეგავიდესქულებისგარკევულირაოდენობი

თესაუცილებელია, რადგანსტუდენტიუნდაიყოსმუდმივადთუარა, 

რაღაცფორმითსასწავლოპროცესშიჩართული. 

იმშემთხვავაშითუგამოცდაზედაშვებაქულებისგარეშეციქნებადიდიალბათობაარომლექ

ციებზესტუდენტებისნახევარიმაინცარივლის“  

„ვეთანხმებიმეამას, რადგანგამოცდა 30 ქულიანიაჩვენთანდათუწინასწარ 21 

ქულასვერმოაგროვებს, მაშინგამოცდაზეგასვლასაზრისაერთოდარაქვს, 

თუნდაცმაქსიმალურიმიიღოს. 51 ქულაუნდამოაგროვოსსტუდენტმა, 

რომკრედიტიმიენიჭოს“ 

„ამწინასწარბარიერსაბსოლუტურადარვეთანხმები, მაგრამიძულებულივარ. 

იმიტომარვეთანხმები,რომსტუდენტსთუსწავლაუნდაარუნდასჭირდებოდესზღვრები“ 

 

2.ეთანხმებითთუარადასკვნითგამოცდაზედაწესებულზღვარს? (მაგალითად, 

სტუდენტსჩაბარებულადრომჩაეთვალოსსაგანი 40-დან 20 ქულამაინცუნდამიიღოს) 

თუეთანხმებით, რატომეთანხმებით, თუარეთანხმებით, რატომარეთანხმებით? 

„ესკიდევკარგიარის, რომ 20 ქულაა, თუკი 31 ქულამოგროვილიაქვსსტუდენტს, მასამ 20 

ქულითშეეძლება, რომსაგანიდაძლეულადჩაეთვალოს, 
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მაგრამრეალურადმემაინცმგონია, რომცოდნისთვის 20 

ქულაარაფერიარარის,უფრომეტიუნდაიყოს. 

მემაქსიმალისტივარსაერთოდდასტუდენტებისადმიმოთხოვნებიცმეტიმაქვსსაერთოდ. 

მემინდარომმათკარგადისწავლონ, მერეესეტყობაჩვენსსკოლებს, 

ეტყობაყველაიმდაწესებულებასსადაცჩვენიყოფილისტუდენტებიმიდიანსამუშაოდ“ 

„აუცილებელიაგამოცდაზედაწესებულიიყოსმინიმალურიზღვარი, 

რომლისგადალახვისშემთხვევაშიცსტუდენტსსაგანიჩაბარებულადჩაეთვლება. 

ვფიქრობარსებულიწესი 40 ქულიდანმინიმუმ 20 ქულასაკმაოდოპტიმალურია. 

თუკისტუდენტიზღვარსვერსცდებადამთლიანიქულისნახევარსაცვერიღებსგამოცდაზე, 

ესმიუთითებსმისარასაკმარისდაარასათანადოცოდნაზე“ 

 „დასკვნითგამოცდაზედაწესებულიზღვარიასახავსსტუდენტისდაგროვებულცოდნას, 

თუსტუდენტმასემესტრისგანმავლობაშიცოდნაარშეიძინა, 

ისვერგადალახავსზღვარსდასავსებითსამართლიანიიქნება, 

სწორედამიტომვეთანხმებიამწესს“ 

„ვეთანხმები. 

დასკვნითიგამოცდაარისსტუდენტებისმიერსემესტრისგანმავლობაშიდაგროვილიცოდნ

ისგამოვლენისსაუკეთესოსაშუალება“  

 „კივეთანხმები, აქაციგივეპასუხიმექნება, 

სტუდენტმაბილეთებშიარსებულისაკითხებიდანნახევარიმაინიცუნდაიცოდეს, 

ამიტომზღვარიაუცილებელია“ 

„აუცილებლადვეთანხმები, აბარა.როცაიციანბარიერია, მეტადიწუხებენთავს“ 

„ვეთანხმები, იმიტომრომესგვაძლევსსაშუალებასსტუდენტებსმოტივაციაჰქონდეთ, 

რომსემესტრისგანმავლობაშიიმუშაონ, იარონდაშეასრულონაქტივობები, 

პრაქტიკულები, რათადასკვნითგამოცდაზეიმდენადმომზადებულებიმაინცგავიდნენ, 

რომბარიერიგადალახონ. თუმცაჩვენთანბარიერიძალიანდაბალიიყო, მხოლოდ 8 ქულა 

30-დან, მაგრამახლაიცვლებაწესებიდაბარიერსაცავწევთ“ 

„არვეთანხმები, რადგანფინალურგამოცდაზეზღვარისმიზნობრიობასვერვხედავ“ 
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3. შუალედურიდადასკვნითიგამოცდისფორმატსწლისდასაწყისშიგანუმარტავთ? 

თუსილაბუსშინახულობენსტუდენტები? 

 „რათქმაუნდა, ყოველთვისუნდაიცოდნენროგორიფორმატითექნებათგამოცდა. 

ამყველაფერსპირველსავემეცადინეობაზევაცნობ“ 

„მეთვითონგანვუმარტავ“  

„ამწესებსვაცნობროგორცპირველდღეებშისწავლისდაწყებიდან, 

ასევეუშუალოდშუალედურიდადასკვნითიგამოცდებისწინ, რამდენიმედღითადრეც. 

სტუდენტთაგარკვეულინაწილიამინფორმაციისმისაღებადასევეიყენებენსილაბუსებსაც“ 

„ყოველგვარიინფორმაციასტუდენტებსგადაეცემათროგორცდასაწყისში, 

ასევეგამოცდებისმოახლოებამდე, 

ამასთანერთად,მცირენაწილისილაბუსშიცეცნობაფორმატს“  

„სასწავლოწლისდასაწყისში,სილაბუსებსიშვიათადნახულობენსტუდენტები, 

ლექტორებივაცნობთფორმატსძირითადად“ 

„განვუმარტავთწლისდასაწყისშიდასილაბუსითაცნახულობენ,მაგრამუმეტესობაარნახუ

ლობს, სიმართლეგითხრათ“  

 „მეთვითონვაცნობამას, სილაბუსიშეიძლებაარცნახონ“ 

„კი, პირველლექციაზევაცნობყველაფერს, 

თვითონძირითადადარნახულობენსილაბუსებს“ 

 

4.როგორიშეხედულებისხართსაგამოცდოცენტრისარსებობაზე, რამდენადსაჭიროა? 

,,საგამოცდოცენტრიერთიმხრივ, საჭიროაფინალურიგამოცდებისთვის. 

მეპირადადმიმამჩნია, რომფინალურგამოცდებსნამდვილადისინიუნდაატარებდნენ, 

კიბატონო, მაგრამკოლოკვიუმებიარუნდატარდებოდესასემაღლივში, 

ესხელსუშლისფაქტობრივადსასწავლოპროცესს - თქვენარვიცითუდაკვირვებიხართ, 

პირველიდამეორეკოლოკვიუმებისდროსპირველიკორპუსიარისთითქმისცარიელი, 

იმიტომრომსხვასაგნისშუალედურებიაქვთდამაგალითად, 

ჩემსსემინარებზევერმოდიანსტუდენტები, არუნდაემთხვეოდესასე, 

სხვამხრივკმაყოფილივარ“ 
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„ამცენტრისმომსახურებითარვსარგებლობ. 

თუმცაწერითიგამოცდისადმინისტრირებისთვალსაზრისითმასწავლებლისათვისკომფო

რტია, როდესაცგამოცდისორგანიზებულადჩატარებასსხვახელმძღვანელობს..“ 

„ვფიქრობაუცილებელიდასაჭიროასაგამოცდოცენტრისარსებობა. 

იქარსებულიგანსხვავებულიგარემო, 

პირობებიდაადამიანებიუფროეხმარებიანსტუდენტებსგამოავლინონსაკუთარიცოდნა“  

„რადგანდღეისთვისპროფესორ-

მასწავლებელთაშეფასებისობიექტურობაზეჯერკიდევარსებობსშენიშვნები, 

გამართლებულია“ 

„საგამოცდოცენტრისარსებობამნამდვილადგაამართლა“ 

„საჭიროა, ყველაპროცესშისასწვალოკურსისხელმძღვანელივერიქნებაჩართული, 

საგამოცდოცენტრიპასუხისმგებელიუნდაიყოსგამოცდისსრულფასოვნასჩატარებაზე, 

სადაცთანაბარიუფლებითსარგებლობსყველასტუდნეტი“  

„მომწონსსაგამოცდოცენტრისარსებობა, 

როგორცლექტორსმაცილებსსტუდენტთანკონტაქტსამდროს. 

როდესაცპროფესორიატარებსსუბიექტურობისგავლენამეტიასტუდენტისმხრიდანდალე

ქტორისმხრიდან“  

 „აქკომპიუტერებზეაბარებენ, 

კარგიაძალიანრომლექტორებისგანდამოუკიდებლადტარდება“ 

 

5.საგამოცდონაშრომიდაშიფრული(როდესაცგამსწორებელივერხედავსსტუდენტისსახე

ლსადაგვარს) უფრომისაღებიათქვენთვის, თუდაუშიფრავიდარატომ ? 

„ჩემთვისგაცილებითუკეთესიადაშიფრული, ვიდრემევიცოდესახელიდაგვარი. 

როცაიცივინარისამნაწერისმიღმა, შეიძლებაანგარიშიგაუწიომას. 

დაშიფრულინაწერისაშუალებასგაძლევს, რომშენიყოსრულიადობიექტური, 

საზოგადოდასესჯობს“ 

„პირადადჩემთვისუფრომისაღებიადაშიფრულინაშრომი, 

როცაგამსწორებელივერხედავსთუვისნაწერსასწორებს, ესროგორცწესი, 
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სრულიადგამორიცხავსრაიმესახისსუბიექტურდამოკიდებულებასთუმიკერძოებასდაიძ

ლევასაშუალებასყველასტუდენტისნაშრომითანაბარპირობებშიშეფასდეს“ 

„როდესაცნაშრომიდაშიფრულიაგამსწორებელიობიექტურადაფასებსმასდაგამორიცხულ

იაყოველგვარიმიკერძოება. ვფიქრობ, ესხელსუწყობსროგორცგამსწორებელს, 

ისესტუდენტს,რომსამართლიანადმოხდესშეფასება“ 

„ნაშრომიაუცილებლადდაშიფრულიუნდაიყოს. 

ამითგამსწორებლისმხრიდანობიექტურობაგარანტირებულია“ 

„დაშიფრული, მიმაჩნია, რომმეტადობიექტურიიქნებაამდროსშეფასება“  

„საგამოცდოცენტრითუარატარებსჩანსსახელიცდაგვარიც, მაგრამრამნიშვნელობააქვს? 

როცაშენგეუბნებიან, 

რომშენიხელფასიგანისაზღვრებასტუდენტთარაოდენობით..თუსტუდენტიარიქნება - 

ხელფასსვერმიიღებ.მორჩარაზეალაპარაკი? მაგრამ, 

ახლაძირითადადკომპიუტერებთანტარდებაგამოცდებიდაარჩანსსახელიდაგვარი, 

ისემეცდაშიფრულიმირჩევნია, თუსურვილზეა“ 

„დაუშიფრავინაწერებისგასწორებაჩემთვისარარისპრობლემატური. ვახერხებ, 

ვიყოობიექტურიდათანმიმდევრულიდამაქსიმალურადშევამციროსუბიექტურიშეხედუ

ლებებისგავლენააკადემიურშეფასებაზე.“ 

„მირჩევნიადაუშფრავი, 

რადგანესარისერთგვარისასწავლოპროცესისხარისხისკვლევაცნაშრომებისგასწორებიპრ

ოცესში - სახელობითთითოეულსტუდენტთანრაშედეგზეგავედი“ 

 

 6.არსებობსშეფასებისერთ-ერთპრემიალურმეთოდი 

(საგნისწამყვანპროფესორსცოდნისშეფასებისას (შუალედური, საბოლოო) 

უფლებაენიჭებაბონუსითდააჯილდოვოსსტუდენტი. 

მისიოდენობაარუნდააღემატებოდეს 5 ქულას. 

ბონუსითაღინიშნებასტუდენტისსხვადასხვააქტივობა ( შეკითხვაზეპასუხი, 

დისკუსიაშიმონაწილეობა, დროულირეპლიკა, მეცადინეობაშითანამშრომლობადასხვა) 

იყენებთამმეთოდესსტუდენტებთან?  
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„ამასისედაცვიყენებთ. ყველაკარგსტუდენტსშეიძლებააჩუქოქულა, 

თუისპრეზენტაციასგააკეთებსანკონფერენციაზეგავა, 

ანუისეთაქტივობაშიმიიღებსმონაწილეობას, 

რომელიცსაგნისდასაძლევადარაააუცილებელი.საკონფერენციოთემისმომზადებისგამოშ

ეიძლებაბონუსქულადავუწეროთ“  

„სტუდენტისმოტივაციისამაღლებისმიზნითსასწვალოკურსისმსვლელობისასარაერთხე

ლმიმიმართავსამმეთოდისათვის“  

„კიგამომიყენებია, ბეჯითისტუდენტებიკიდევწამიხალისებია, 

კარგიგარეგანიმოტივაციაა“ 

„არგამომიყენებია“ 

„ამგვარიმეთოდიჯერჯერობითარგამომიყენებია, 

თუმცასაინტერესოდჟღერსდამომავალშივფიქრობგამოვიყენებ, 

ამგვარადმოხდებასტუდენტებისწახალისებარაცმათმოტივაციასგაზრდის“  

„ამმეთოდისშესახებარმსმენიადაშესაბამისად, არცგამომიყენებია“ 

„არა“ 

„ჩვენასეთირამტექნიკურადარგვაქვს, ოფიციალურადასეთირამარარსებობს, 

ისეშეიძლებარაღაცდამსახურებისგამოცოტაწაუმატოქულა“ 

7. პორტფოლიოსმეთოდსიყენებთშეფასებისპროცესშიანგამოგიყენებიათ ? 

(ბაკალავრიატისსტუდენტებთან) 

„არვიყენებდაარგამომიყენებია“ 

„არგამომიყენებია“  

„ესმეთოდიარგამომიყენებია“  

„არგამომიყენებია“ 

„არა“ 

„არა, არგამომიყენებია“ 

„გამომიყენებიაადრედაძალიანშრომატევადია, ახლაარვიყენებ“  
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„ამასვაკეთებმაგისტრანტებთან, ბოლოსდაცვარომიქნება, 

ამისთვისმზადაათუარამეამინფორმაციასწინასწარვაგროვებ, 

რომდაცვაზეგასვლისწინრამეარგამომრჩეს. ბაკალავრებთანასეთირამარგამომიყენებია“ 

 

8. რამდენადითვალისწინებთსტუდენტისინდივიდუალურთავისებურებებს, 

მისიშემოწმება- შეფასებისდროს? 

 „ყოველთვისვითვალისწინებ, კი, იმიტომრომყველაადამიანიერთნაირიარარის, 

რუსთაველიცგვეუბნება, რომ „კაციარყველასწორიაო“, 

აქედანგამომდინარეყველასტუდენტსთავისებურიმიდგომასჭირდება. 

ზოგიუფროთამამიადაუკეთპასუხობს, ზოგიძალიანკარგიამაგრამთავმდაბლობით, 

თუმორიდებისგამოჩრდილშიყოფნასამჯობინებსხოლმედარაღაცმომენტშიაღმოაჩენ, 

რომთურმეერთ-ერთისაუკეთესოსტუდენტია. ასეთიშემთხვევებიმქონია, 

ამიტომყველასტუდენტსსჭირდებათავისებურიმიდგომადაყურადღება. 

სასემინაროჯგუფში 25 სტუდენტითუარის, 51 უკვეჭირს, 

ამიტომსჯობსჯგუფიიყოსგანსაზღვრულიოდენობისსტუდენტებითდაკომპლექტებული

“  

 „ვითვალისწინებყოველთვის“ 

,,აუცილებლადვითვალისწინებდავფიქრობყველალექტორმათუმასწავლებელმაუნდაგაი

თვალისწინოსშეფასებისდროსსტუდენტისინდივიდუალურითავისებურებები“ 

„თუესინდივიდუალურითავისებურებებიმათსასწავლოპროცესზედიდგავლენასახდენს,

ვფიქრობგასათვალისწინებელია“  

„შესაძლებელიასტუდენტსუჭირდესმეტყველება, აზრისგადმოცემადაა.შ. 

რათქმაუნდაამასსათანადოდვითვალისწინებ“  

„ვცდილობგავითვალისწინო“  

„ხანდახანარისხოლმეშემთხვევები, როდესაცვითვალისწინებ, 

მაგალითადმეტყველებაუჭირსზოგს, ზოგიდაბნეულია, დაამასვითვალისწინებ“ 

„ვითვალისწინებ, კი, აიმაგალითადრომგითხრათგულახდილად, 

თუიცირომსტუდენტინიჭიერიადაკარგიგონებრივიშესაძლებლობებიაქვს, 
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მაგრამდაბნეულია, ვითვალისწინებ, მაგრამაქაცორიმხარეა, 

თუნიჭიერიადაგონიერიმეტიმოეთხოვება, თუ გონებრივიშესაძლებლობებიარმოსდევს, 

მასშეიძლებაცოტაანგარიშიგავუწიო“ 

 9. თუსაგნისსპეციფიკაიძლევა, როგორცწერითიისეზეპირიგამოცდისშესაძლებლობას, 

თქვენრომელსანიჭებთუპირატესობასდარატომ? (შეგიძლიათკომბინირებული (წერა-

ზეპირი) ვარიანტიცგანიხილოთ)  

„ორივესაჭიროა, ზეპირიცდაწერაც. 

იცით,წერილობითიბევრირამისგანლექტორსათავისუფლებს, 

ესარისდოკუმენტიდაამიტომწერილობითიკომპონენტიაუცილებელიანებისმიერისაგნის

გამოცდისას. ზეპირიმიმაჩნია, რომრაღაცდოზითზოგიერთსაგანშიმაინცუნდაიყოს, 

იმიტომრომროგორსაუბრობს, როგორმეტყველებს, როგორიამისილექსიკურიმარაგი, 

როგორიამისისააზროვნოსისტემა, ამასწერისდროსიმდენადვერჩახვდებალექტორი. 

თუმცა, როგორცახსენეთსაგნისსეპციფიკასაცგააჩნია“  

 „კომბინირებულს - ორივეერთადიძლევასაშუალებასმეტ-

ნაკლებადსრულყოფილადდაამომწურავადშევაფასოსტუდენტისცოდნა“ 

 „ვფიქრობთუკისაგანიიძლევასაშუალებას, 

საუკეთესოვარიანტიაკომბინირებულიგამოცდა, ჯერწერადაშემდეგზეპირიანპირიქით. 

ამშემთხვევაშიუფროკარგადდადეტალურადმოწმდებასტუდენტისცოდნადანაწერიგამო

ცდაუკვესაბუთია“ 

„ზეპირგამოცდას, 

რადგანზეპირიკომუნიკაციისდროსუფროიოლიასტუდენტისცოდნისშეფასება. 

ზეპირიგამოცდასაშუალებასგაძლევსუფროთავისუფლადდაუფროობიექტურადშეაფასო

სტუდენტი. შეიძლებასტუდენტმა, პირობითად 15 საკითხიდან 2 საკითხიარიცოდეს, 

მაგრამ 13 საკითხზეგაგცესპასუხი. წერითიგამოცდისასკიიძულებულიხარ, 

მხოლოიმკონკრეტულისაკითხითმოახდინოსტუდენტისშფასება“ 

„კომბინირებულიუფროეფექტურია“  

„ბოლოდროსჩვენთანპრაქტიკაშიარისმთლიანადწერითი, 

იმიტომრომსაბუთიარსებობდეს. თუმცაღა, 

კომბინირებულვარიანტსხანდახანვიყენებხოლმე, პირადადმე“ 
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„მემირჩევნიაწერითი. წერითი - ესარისდოკუმენტიდამეორე, 

ჩვენისტუდენტებისუმეტესობასპრობლემააქვსზეპირგადმოცემაზე, 

რადგანსკოლაშიგაკვეთილებსარყვებოდნენ. ჩანსეს. 

მაგრამსემესტრისგანმავლობაშივმუშაობიმაზერომგადმოცემაისწავლონზეპრიგზითაც, 

ბოლოსვაწერინებ“  

„წერასვანიჭებუპირატესობას, 

რადგანლექცია/სემინარებზეძირითადადზეპირიგამოკითვაგავქვსდანაწერიამთვალსაზრ

ისითსიანტერესოა“ 

10. ზეპირიგამოცდისას, ცოდნისშეფასებისშედეგებსმაშინვე 

(უშუალოდგამოკითხვისშემდეგ) აცნობთსტუდენტს?  

„რათქმაუნდა, იმწუთშივეუბნები, თუაინტერესებსსტუდენტს, არარისპრობლემა“ 

„გამოკითხვისდასრულებისასვეუბნები, თუძალიანაინტერესებთ“  

 „ზეპირიგამოცდათუჩავატარე, კიმაშინვევაცნობ, ინტერესითუაქვსსტუდენტს, 

თუარადამაინცელექტრონულბაზაზეიტვირთებაქულებიდანახავენ“  

„დაინტერესებისშემთხვევაშიდიახ, 

თუმცაუფროხშირშემთხვევაშიმოგვიანებითსაიტზეიტვირთება“  

„გამოკითხვისშემდეგზოგადშეფასებასვაძლევთსტუდენტებს, 

მაგრამქულებიგარკვეულვადაშიხდებამათთვისცნობილი“ 

 „მოგვიანებითიტვირთებაბაზაზექულები“  

„ზეპირგამოცდასთუვატარებ, შედეგსმაშინვევერვაცნობსტუდენტს, 

ზოგსტუდენტსრასდავუწერკარგადარისმაინცმოსაფიქრებელიდაამიტომზოგსვუთხრად

აზოგსარაასეთირამარშეიძლება, საიტზეაიტვირთებადამერენახულობსყველა“ 

„ყოველთვისმაშინვევაცნობ“ 

11. რამნდენადმნიშვნელოვნადმიგაჩნიათსტუდენტთათვითშეფასება ? 

(სტუდენტთამონაწილეობაშეფასებისპროცესში)  

„მნიშვნელოვნადმიმაჩნია“  

„ძალიანმნიშვნელოვანიამათიაზრიც“  

 „ნამდვილადსაინტერეოათავადროგორაფასებენსაკუთართავსდაშესაძლებლობებს“  
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„სტუდენტებმაყველაზეკარგადიციან, თუროგორწარმოაჩინესთავი, 

შესაბამისადმათითვითშეფასებასავსებითმისაღებიდამართებულია“ 

„აუცილებლადმიმაჩნია“ 

 „მნიშვნელოვანიამათიაზრიც“  

„თემასაინტერესოადაალბათმნიშვნელოვანია, თვითონ 

სტუდენტიროგორფიქრობსთავისიცოდნისშესახებ“ 

 „მისთვისმნიშვნელოვანია, აბარა“ 

12. აძლევთსტუდენტებსთვითშეფასებისსაშუალებას?  

„სტუდენტებისთვითშეფასებამნიშვნელოვანიაძალიან, 

რადგანსაინტერესოარამდენადემთხვევამათითვითშეფასებაჩემსშეფასებას, 

აქედანგამომდიანრემნიშნელოვანიაჩემთვისაცპირადადრამდენადსწორედვაფასებსტუდ

ენტსდაკივაძლევთვითშფასებისსაშუალებას“ 

„დიახვაძლევსაშუალებას“ 

„იქიდანგამომდინარე, 

რომგამომიყენებიადაარცისეობიექტურადაფასებენსაკუთართავებს, არვიყენებ“ 

„კივთქვისაინტერესოამეთქი, მაგრამარვიყენებ, ვცდი“  

„საკმაოდმნიშვნელოვანიდასაინტერესოათავადროგორაფასებენსაკუთართავსადაშესაძლ

ებლობებს,მაგრამარვიყენებდაალბათვცდი“ 

„საინტერესოდმიმაჩნია, მაგრამარვიყენებ“ 

„სიმართლეგითხრათ, არასდროსმიკითხავსანმიცდია“ 

„როგორცვთქვისაინტერესოა, მაგრამარგამომიყენებია, სამომავლოდვცდიალბათ“ 

13. როგორფიქრობთ, ლექციაზედასწრებისშეფასებაუნდაიწერებოდეს? 

„ესცოტართულიპრობლემააჩემთვისაც, იმიტომრომ 

...უნდამოდიოდესსტუდენტილექციაზედაშეფასებაციწერებოდესამაში, 

ლექტორიგზასდაგეზსაძლევს, 

თურაზეუნდაგაამახვილოსყურადღებასტუდენტმაშესასწავლმასალაში“  
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„არმგონია, რომუნდაიწერებოდეს. 

აღნიშნულიკომპონენტისთვისგანსაზღვრულიქულაუმჯობესიასხვააქტივობისკენ/კომპო

ნენტისკენმიმართოს“ 

„ვფიქრობ, ბაკალავრიატისსაფეხურზეუნდაიწერებოდეს, 

რადგანამდროსსტუდენტებისუმრავლოსებაარმუშაობსდაძირითადდროსსწავლასუთმო

ბენ, 

თუმცამომდევნოსაფეხურებზედასაშვებადმიმაჩნიარომლექციაზედასწრებისშეფასებაარ

იწერებოდეს“ 

„საჭიროდარმიმაჩნია, სტუდენტსშეგნებულიუნდაჰქონდესრისთვისმიდისლექციაზე, 

ქულისთვის, ქულარომარდააკლდესთუცოდნისმისაღებად. 

ესდასწრებისქულებიუმჯობესიასხვააქტივობებისკენმიმართონ, უკეთესიიქნება“  

„დასწრებაშიშეფასებაიმიტომიწერება, რომვაიძულოთმოვიდნენსტუდენტები, 

ჩემიაზრითარუნდაიწერებოდეს, ვისაცსწავლაუნდაისედაცმოვალექციაზე“ 

„მარტოდასწრებაშიშეფასებაარმიმაჩნიასწორად, 

შეიძლებატესტებიაწერინოსლექტორმაწინალექციისდაამაშიდაწეროსქულებიდაარაჯდ

ომაში - თანყველაარისმენს, ამაშიდამეთანხმებით, 

სჯობსსხვააქტივობებისკენწარვმართოთესქულები“  

 

„შეიძლებაიჯდესსტუდენტიდაარაფერიაზრიარჰქონდესმისლექციაზეჯდომას,პირიქით

ხელიცშემიშალოს, სტუდენტსდასწრებაშიქულაარუნდაეწერებოდეს, 

მაგრამსხვააქტივობებში-კი“ 

 „არა. ესკრიტერიუმიამოსაღებია. დასწრება, მხოლოდასწრებისთვისუაზრობაა. 

მაგიდადამერხიყველაზემეტლექციასესწრება, 

მაგრამმაგიდადდამერხადრჩება.„სტუდენტსთუსწავლაუნდა, 

იმასმოსვლაშიქულარატოუნდადავუწერო?, მაგრამიძულებულივარდავწერ, ასეა“  
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