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ანოტაცია 

 

წმინდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების 

მაგისტრანტ თამარ ცინცაძის ნაშრომში „ინტერაქტიული სწავლება და შემაჯამებელი 

დავალებები“ აღნიშნულია მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის სწავლა-სწავლების 

ისეთი გზები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საგაკვეთილო პროცესის სწორად 

წარმართვას, შემაჯამებელი დავალებების ეფექტურობასა და სრულყოფას. 

თემის მიზანია მასწავლებელმა კარიერული წინსვლისა და განვითარებისათვის 

გამოიყენოს სხვადასხვა მეთოდები და ხერხები, რომელიც ეფექტურსა და 

მოსწავლეებისათვის საინტერესოს გახდის როგორც გაკვეთილს, ისე შემაჯამებელი 

დავალებების ჩატარების პროცესს. 

     ნაშრომზე მუშაობის მიმდინარეობისას განვიხილეთ და დავამუშავეთ 

საკითხთან დაკავშირებული კვლევები, პედაგოგების მიერ ჩატარებული 

შემაჯამებელი დავალებები და წყაროები, რომლებიც უკავშირდებოდა შემაჯამებელ 

დავალებებს. ჩავატარეთ თემასთან დაკავშირებით შესაბამისი კვლევა შუახევის, 

ქედის საჯარო სკოლებსა და ბათუმის კერძო სკოლებში. კვლევის განხორციელების 

ძირითად მეთოდად გამოვიყენე ანკეტირების, ტესტირებისა (ღია და დახურული 

კითხვები) და ინტერვიუს მეთოდი. გამოვიკვლიე თუ შემაჯამებელი დავალების რა 

ფორმას ანიჭებდნენ უპირატესობას, რა ფორმის შემაჯამებელ დავალებებს 

ატარებდნენ ხშირად. ასვევე დავინტერესდი მასწავლებელთა მრავალფეროვანი 

შემაჯამებელი დავალებების ეფექტურობით, მოსწავლეთა საჭიროებებსა და 

ინტერესებზე რამდენადაა მორგებული შემაჯამებელი დავალებები.  

კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული გვაქვს 

რეკომენდაციები, რომელიც უთუოდ ეფექტური იქნება ამ საკითხთან 

დაკავშირებული პრობლემების დაძლევაში. 

ნაშრომის გამოყენება შეუძლიათ სტუდენტებსა და პრაქტიკოს მასწავლებელს, 

დიდ დახმარებას გაუწევს სკოლაში წარმატებული მოღვაწეობისა და კარიერული 

წინსვლისათვის. 

თემა მოიცავს შესავალს, სამ თავს, ცხრა პარაგრაფს, დასკვნასა და 

ლიტერატურის დასახელებას. 

 



Annotation 

 

Tamar Tsintsadze, Master of Education at St. Tbel Abuseridze Teaching University, in 

her paper "Interactive Teaching and Summary Assignments" mentions ways of teaching and 

learning between teacher and student that will help guide the lesson process, the 

effectiveness of summative assignments and the completeness of the assignments. 

The aim of the topic is for the teacher to use different methods and techniques for 

career advancement and development, which will be effective and interesting for the 

students both in the lesson and in the process of conducting summative assignments. 

In the course of working on the paper, we reviewed and elaborated on the research 

related to the issue, the summative assignments conducted by the teachers, and the sources 

related to the summative assignments. We conducted relevant research on the topic in 

Shuakhevi, Keda public schools and private schools in Batumi. I used the method of survey, 

testing (open and closed questions) and interview as the main methods of conducting the 

research. I researched what form of summative assignment was preferred, what form of 

summative assignment was often used. I was also interested in the effectiveness of the 

various summative assignments of teachers, how well the summative assignments are 

tailored to the needs and interests of the students. 

Based on the analysis of the research results, we have developed recommendations that 

will undoubtedly be effective in overcoming the problems related to this issue. 

The paper can be used by students and practicing teachers, will be of great help for 

successful schooling and career advancement. 

The topic includes an introduction, three chapters, nine paragraphs, a conclusion, and a 

title for the literature. 

 

 

 

 

 

 

 



სარჩევი 

 

თავი I. მოთხოვნები შემაჯამებელი დავალებები ესგ-ს მიხედვით: 

§1. შემაჯამებელი დავალების გამოყენება ქართული ენისა და ლიტერატურის 

გაკვეთილზე 

§2. შემაჯამებელი დავალებების დოკუმენტირება 

§3. შეფასების ფორმები და კომპონენტები საფეხურების მიხედვით 

§4. შემაჯამებელი დავალების ანალიზი, მასწავლებლის რეფლექსია 

 

თავი II. შემაჯამებელი სამუშაოების ფორმები: 

§1. წერითი შემაჯამებელი სამუშაოები: ტესტირება,თხზულება, ესე, პროექტი, 

რეფერატი, სტატია, ინტერაქტიული საქაღალდე 

§2. ზეპირი შემაჯამებელი სამუშაოები: პრეზენტაცია, პრესკონფერენცია, 

ცოდნის აუქციონი, პერსონაჟის ამბავი 

 

თავი III. ისტ-ისგამოყენებით შემაჯამებელი დავალების შესრულება 

§1 ელექტრონული პრეზენტაცია 

§2. ვირტუალური დაფა ერთობლივი მუშაობისთვის 

§3.  ონლაინ ტესტით მოსწავლეთა ცოდნის შემოწმება 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

გამოყენებული ლიტერატურა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შესავალი 

 

ნაშრომის აქტუალობა:   მასწავლებელი, ეს არის პროფესია რომელიც მოითხოვს 

მუდმივად სიახლეების ძიებას, განსაკუთრებით მნიშნელოვანია სწორად დაგეგმოს 

და განახორციელოს საგაკვეთილო პროცესი, შექმნას გაკვეთილზე მორგებული 

სასწავლო რესურსი. ამ ყველაფრისთვის აუცილებელია მუდმივი განვითარება და 

სიახლეების ძიება, რაც ხელს შეუწყობს თითოეული გაკვეთილი გახადოს 

მრავალფეროვანი, საინტერესო, მოსწავლეებზე მორგებული და შედეგზე 

ორიენტირებული. 

საგაკვეთილო პროცეში სიახლეების დანერგვა აუცილებლად უნდა 

ითვალისწინებდეს თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონეს. ეს ხელს შეუწყობს 

მასწავლებელს აამაღლოს მოსწავლეებში მოტივაცია და დაეხმაროს მათ 

შესაძლებლობების წარმოჩენაში.  სწორად შერჩეული შემაჯამებელი დავალება 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევის წინაპირობაა. 

ამიტომ აუცილებელია მასწავლებელმა სასწავლო პროცესში გამოიყენოს 

შემაჯამებელი დავალებების სხვადასხვა ფორმები. 

ყველა პედაგოგს სურს საგაკვეთილო პროცესი, მით უფრო შემაჯამებელი 

დავალება, გახადოს საინტერესო და მრავალფეროვანი,  რათა მოსწავლეები არ იყვნენ 

მუდმივად ტესტური დავალების შესრულების მოლოდინში, რაც ვერ წარმოაჩენს 

მოსწავლეთა საფუძვლიან ცოდნას არსებული საკითხის შესახებ, შესაბამისად, 

მასწავლებელიც ვერ მიიღებს სრულფასოვან შედეგს. შემაჯამებელი დავალებების 

არაერთი საიტერესო ფორმა არსებობს, რომელიც გაცილებით ეფექტური და შედეგზე 

ორიენტირებულია. სამწუხაროდ, ყველა პედაგოგი არ იყენებს სხვადახსვა 

მეთოდებსა თუ აქტივობებს, რის გამოც შემაჯამებელი დავალება ხშირად 

რუტინული, ერთფეროვანი და უინტერესოა მოსწავლეებისთვის. ეს მათ შდეგებზეც 

აისახება. თითოეული მასწავლებელი, რომელიც ასწავლის სკოლაში, ვალდებულია 

იყოს მუდმივად სიახლეების ძიებაში,  მით უფრო, რომ დღესდღეობით აღარაა 

რთული სიახლეების მოძიება და დანერგვა საგაკვეთილო პროცესში. 

კვლევის მიზანი:  

მრავალფეროვანი შემაჯამებელი დავალების ფორმების მოძიება, საგაკვეთილო 

პროცეში დანერგვა, შესრულების გზებისა და ხერხების, შეფასების რუბრიკების 



შემუშავება მასწავლებელთა მიერ, რაც ორიენტირებული იქნება უპირველესად 

მოსწავლეთა ინტერესებსა და შესაძლებლობებზე 

კვლევის ამოცანები 

1. ინფორმაციის მოპოვება კვლევების საშუალებით; 2. ინფორმაციის დამუშავება 

და ანალიზი; 3. კვლევის შედეგის წარმოჩენა; 4. შემაჯამებელი დავალების 

ეფექტურად ჩატარებისა და მოსწავლეების ინტერესების გათვალისწინების 

მნიშვნელობის დასაბუთება . 

კვლევის მეთოდები:  

წყაროების ანალიზი, კითხვარი,  ელექტრონული გამოკითხვა, ინტერვიუ. 

კვლევის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:  ინტერნეტი, ელექტრონული 

ბიბლიოთეკა, საჯარო და კერძო სკოლები. 

კვლევის თეორიული მნიშვნელობა:  

გაანალიზდა შემაჯამებელი დავალებების გამოყენების შესახებ სხვადასხვა 

პედაგოგთა შეხედულებები და მომზადდა შესაბამისი რეკომენდაციები და 

დასკვნები. 

კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა:  

მასალები წარმოდგენილია რეკომენდაციების სახით, რომელიც იძლევა მათი 

პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

კვლევის შედეგების პერსპექტიული გამოყენების სფეროს წამოადგენს:  

მოქმედ მასწავლებლებსა და სტუდენტებს, რომლებიც ემზადებიან 

მასწავლებლობისათვის. მასწავლებლებს შეეძლებათ გამოიყენონ პრაქტიკაში 

არსებული მასალა, ხოლო სტუდენტებს სწავლების ხარისხის ამაღლებასა და 

მომავალი პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებაში. 

ნაშრომის სტრუქტურა:  

ნაშრომი შედგება შესავლის, სამი თავისა და ცხრა პარაგრაფის, კვლევის, 

დასკვნისა და ლიტერატურის დასახელებისგან. პირველ თავში განხილულია, თუ რა 

როლს ასრულებს შემაჯამებელი დავალების შედგენისას  მოსწავლის ინტერესები და 

შესაძლებლობები, რამდენად  მნიშვნელოვანია მისი სწორი გამოყენება და შედეგის 

მიღწევა, რომელიც აისახება საგაკვეთილო პროცესზე. პირველ პარაგრაგში 

„შემაჯამებელი დავალებების გამოყენება ქარტული ენისა და ლიტერატურის 

გაკვეთილზე“ განხილულია, თუ რა შედეგს უნდა მიაღწიოს მასწავლებელმა, რა 



ფორმები არსებობს შემაჯამებელი დავალებებისა და რა ტიპის შემაჯამებელი 

დავალებების გამოყენებაა შესაძლებელი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. 

მეორე პარაგრაფში „შემაჯამებელი დავალებების დოკუმენტირება“ 

განხილულია, თუ რა ვალდებულები ეკისრება მასწავლებელს შემაჯამებელი 

დავალების ჩატარების შემდეგ, რას ითვალისწინებს ანალიზის წერისას, რა 

დოკუმენტის გამოყენებაა აუცილებელი და შეფასების რუბრიკის შედგენის დროს რა 

ფაქტორების გათვალისწინება ევალება. 

მესამე პარაგრაფში  „შეფასების ფორმები და კომპონენტები საფეხურების 

მიხედვით“ საუბარია შეფასების ორ ძირითად ფორმაზე, რომელიც გამოიყენება 

როგორც საფეხურების გათვალისწინებით, ასევე სემესტრის მიხედვით. რა 

კრიტერიუმებს ექცევა ყურადღება შემაჯამებელი დავალების შესრულების დროს 

დაწყებით,  საბაზო და  საშუალო საფეხურის მოსწავლეებთან. რატომაა აუცილებელი 

კომპლექსური კონტექსტის მქონე დავალების გამოყენება. 

მეოთხე პარაგრაფში  „შემაჯამებელი დავალების ანალიზი, მასწავლებლის 

რეფლექსია“ როგორ შეიძლება დაიწყოს შემაჯამებელი დავალების შექმნა, რა 

პროცესები უნდა იქნას გათვალისწინებული, როგორ შეფასების რუბრიკას ქმნის 

მასწავლებელი და რაში ეხმარება მას ეს.  

მეხუთე პარაგრაფში „წერითი შემაჯამებელი დავალებები“ განხილულია 

რომელი წერითი დავალებები გამოიყენება სასწავლო პრაქტიკაში და რა პირობები და 

სტანდარტებია გასათვალისწინებებილი  თითოეულის გამოყენების დროს, რაში 

ეხმარება ამ ფორმების გამოყენება მასწავლებელს. 

მეექვსე პარაგრაფი „ზეპირი შემაჯამებელი სამუშაოები: პრეზენტაცია, 

პრესკონფერენცია, ცოდნის აუქციონი, პერსონაჟის ამბავი“  განხილულია, რომელი 

ფორმები გამოიყენება სასწავლო პრაქტიკაში ზეპირი შემაჯამებელი დავალების 

დროს და შემოთავაზებულია თითოეულის ინსტრუქცია და ნიმუშები. 

მეშვიდე პარაგრაფის „ელექტრონული პრეზენტაცია“ მიზანია,მასწავლებელი 

გაეცნოს ელექტრონული პრეზენტაციის შექმნის პრინციპებს, მიიღოს ინფორმაცია 

საინტერესო ვებგვერდების შესახებ, რომელიც დაეხმარება სხვადასხვა ტიპის 

პრეზენტაციების შექმნაში. 



მერვე პარაგრაფი „ვირტუალური დაფა ერთობლივი მუშაობისთვის“ საუბარია 

თუ რა დადებითი მხარე აქვს ონლაინ დაფას, ვიზუალურსა და დისტანციური 

სწავლების პროცესში რამდენად მარტივი და პრაქტიკულია მისი გამოყენება. 

მეცხრე პარაგრაფი   „ონლაინტესტით მოსწავლეთა ცოდნის შემოწმება“ 

საუბარია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საგაკვეთილო პროცესში ელექტრონული 

სისტების გამოყენება, რამდენად ეფექტურია და რა შესაძლებლობას აძლევს 

მასწავლებელს ონლაინტესტით სარგებლობის პროცესი. 

ბოლოს, მოცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები, რომელიც ხელს შეუწყობს 

მასწავლებელს არსებული რესურსის გამოყენებასა და ახლის შექმნაში, რომლის 

ავტორიც იქნება თვითონ. დასკვნები გაკეთებულია ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე და მოიცავს იმ სირთულეებს, რომელზეც საუბარი არის როგორც 

თემაში, ისე საგანმანათლებლო სივრცეში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



თავი I. მოთხოვნები შემაჯამებელი დავალებები ესგ-ისმიხედვით 

1. შემაჯამებელი დავალებები ქართულიენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე 

გარკვეული სასწავლო მონაკვეთის შესწავლა-დამუშავების შემდეგ სხვადასხვა 

საგნის მასწავლებლებს მოეთხოვებათ შემაჯამებელი დავალებების ჩატარება. 

შემაჯამებელი დავალება მასწავლებელსა და მოსწავლეს უქმნის გარკვეულ 

წარმოდგენას - რამდენადაა დაძლეული სასწავლო ერთეული, რამდენად წარმოჩნდა 

სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნა და/ან უნარ-ჩვევები სასწავლო წლის 

კონკრეტულ ეტაპზე. 

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში შემაჯამებელი დავალებები უნდა 

ამოწმებდეს საგნის სტანდარტით განსაზღვრულ ცოდნასადა უნარ-ჩვევებს. 

შესაბამისად, ფორმის თვალსაზრისით შემაჯამებელი სამუშაო შეიძლება ჩატარდეს 

ნებისმიერი მიმართულებით, იქნება ეს ზეპირმეტყველება, წერა თუ კითხვა. 

    გავრცელებულია მცდარი თვალსაზრისი, რომ შემაჯამებელი დავალების 

ერთადერთი ფორმა წერითი  ტესტური დავალებებია. ეს, ალბათ, გამოწვეულია 

იმით, რომ მასწავლებელს ხშირად სთხოვენ, შემაჯამებელი სამუშაოს წერილობით 

ანალიზს თან დაურთოს ჩატარებული შემაჯამებლის გასწორებული სამი ნიმუში ან 

ეს, შესაძლოა, ყველაზე მარტივი გამოსავალი იყოს რუტინული მოთხოვნის 

ფორმალურად დასაკმაყოფილებლად. 

      როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ შემაჯამებელი სამუშაო გავხადოთ ეფექტური? 

პასუხი მარტივია უნდა გამოვიყენოთ მრავალფეროვანი ფორმები, რადგან დასმულ 

შინაარსობრივ ან ფაქტობრივ კითხვაზე ოთხი სავარაუდო პასუხიდან ერთ-ერთის 

მონიშვნა ვერ გვაძლევს საკმარის ინფორმაციას მოსწავლის ცოდნა-უნარებზე. 

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში შესაძლებელია შემდეგი ტიპის 

შემაჯამებელი დავალებების გამოყენება: 

1.მხატვრული/არამხატვრული ტესტების გაგება-გააზრება; 

2.სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასვა სახის ტექსტების შედგენა; 

3.არგუმენტირებული მსჯელობა კონკრეტული საკითხის/თემის შესახებ; 

4.ზეპირი მოხსენების წარმოდგენა; 

5.ესეს დაწერა; 

6.პრობლემური საკითხის წარმოდგენა იმიტირებული სიტუაციის 

(მინისპეკტაკლის, როლური თამაშის და სხვა) საშუალებით; 



7.გამომეტყველებითი კითხვა (ინდივიდუალური ან გუნდური); 

8.ლიტერატურული სალონი; 

9.ზეპირი გამოსვლის აუდიო ან აუდიოვიზუალური ჩანაწერის მოსმენა და 

შეფასება; 

როგორც ვხედავთ, გარდა წერილობითი ფორმისა, მასწავლებელს შეუძლია 

კლასში ჩატარებულ დისკუსიას, მსჯელობას ან მინისპეკტაკლსაც კი მისცეს 

შემაჯამებლის ფორმა. 

 

 

 

 

§2.  შემაჯამებლი დავალების დოკუმენტირება 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მეოთხე თავში, რომელიც მოსწავლის შეფასების 

სისტემას ეძღვნება, აღნიშნულია, თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია, 

კათედრას წარუდგინოს მის მიერ კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების 

დოკუმენტაცია. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: 

შემაჯამებელი დავალების ნომერი, შემაჯამებელი დავალების პირობა, საგნის 

სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც ემსახურება კონკრეტული 

შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდება ეს დავალებები; 

ასევე, მოსწავლეების მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული 

შემაჯამებელი დავალების რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული შემაჯამებელი 

დავალების ამსახველი ვიზუალური მასალა. 

შემაჯამებელი ტესტური დავალებების შემთხვევაში ეს, როგორც უკვე აღინიშნა, 

შესრულებული წერითი დავალებების გასწორებული ნიმუშია.სხვა ტიპის 

შემაჯამებელი სამუშაოს ჩატარების შემთხვევაში კი მასწავლებელს შეუძლია 

წარადგინოს ფოტო ან ვიდეო ჩანაწერი. 

ცალკე საკითხია ის, თუ რამდენად მიზანშეწონილია შემაჯამებელი სამუშაოს 

ანალიზი იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს მოეთხოვებათ მასწავლებლებს. რამდენად 

ამართლებს ეს საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო მასზე დახარჯულ დროს, ენერგიას. 

შემაჯამებელი დავალების ანალიზის წერისას მასწავლებელს აუცილებლად 

უნდა ჰქონდეს ხელთ ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნობრივი პროგრამის 



დოკუმენტი, სადაც კლასების მიხედვითაა გაწერილი სტანდარტი - წლის ბოლოს რა 

შედეგებს უნდა მიაღწიოს მოსწავლემ. 

     თუ რა ფორმა შეარჩია მასწავლებელმა, შემაჯამებლის წერილობით 

გაანალიზებისას, იმის მიხედვით მიუთითებს მიმართულებას და დაურთავს 

შესაბამის აღნიშვნას. მაგალითად, თუ მასწავლებელმა საშუალო საფეხურზე შეარჩია 

შემაჯამებლის ფორმა - ზეპირი მოხსენების წარდგენა - სტანდარტის თანახმად, ეს 

შეესაბამება შემდეგ გრაფებს  ზეპირმეტყველება: ქართ. IX.1. მოსწავლეს 

შეუძლიამოისმინოს და აუდიტორიის წინაშე წარმოადგინოს სხვადასხვა 

თვალსაზისი სადავო ან პრობლემურ საკითხზე/ ქართ.IX.5.მოსწავლეს შეუძლია 

დისკუსიისა და კამათის სტრატეგიების გამოყენება. 

შეფასების რუბრიკის შედგენისას მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს 

სამსჯელო საკითხი, კლასში ჩატარებული სამუშაოები, კონკრეტული კლასის 

საჭიროებები. კარგი იქნება, თუ მასწავლებელი შეფასების რუბრიკას შეათანხმებს 

კლასთანაც. ნებისმიერ შემთხვევაში, შეფასების კრიტეტიუმების წინასწარ გაცნობა 

მასწავლებლისთვის საჭიროა. 

 

 

§3.შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების ტიპები, ფორმები და რუბრიკები 

საფეხურების მიხედვით 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის 

შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი. განმავითარებელი შეფასების 

შესახებ ცნობილია ის, რომ განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული 

მოსწავლის განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის 

გაუმჯობესებას. განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება ისეთი საშუალებები, 

როგორიცაა სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა-დარიგება, დაკვირვების ფურცელი, 

თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვა. 

განმავითარებელი შეფასების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება. 

განმავითარებელი შეფასების საგანია სწავლის პროცესი. განმავითარებელ შეფასებაში 

წარმატების კრიტერიუმია კონკრეტული მოსწავლის წინსვლა საკუთარ მიღწევებთან 

მიმართებით. განმავითარებელი შეფასების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებაა 



მოსწავლის წინსვლის ხელშესაწყობად განსხვავებული აქტივობის შერჩევა, 

სწავლების სტრატეგიის შეცვლა. 

თუ განმსაზღვრელი შეფასებისთვის ასე თუ ისე ადვილი წარმოსადგენია მისი 

მიმდინარე და შემაჯამებელი ვარიანტები, საკმაოდ ბუნდოვანია, რით განსხვავდება 

ერთმანეთისგან მიმდინარე განმავითარებელი შეფასება და შემაჯამებელი 

განმავითარებელი შეფასება. მიმდინარე განმავითარებელი შეფასება ზემოხსენებულ 

წყაროში განიმარტება როგორც ყოველდღიური დავალებების შესრულება, 

გაკვეთილზე ჩართულობა, პროექტის რომელიმე ეტაპი და სხვა, რომელშიც ვუხსნით 

მოსწავლეს, როგორ გააუმჯობესოს შედეგი, შემაჯამებელი განმავითარებელი 

შეფასება კი არის რაიმე თემის,დროის მონაკვეთის, პროექტის ბოლოს მიღებული 

სიტყვიერი შეფასება, კომენტარი, რუბრიკით შეფასება და სხვა. 

პრაქტიკაში უმეტესწილად მიმდინარე განმსაზღვრელი ან შემაჯამებელი 

განმსაზღვრელი შეფასებები კეთდება. მათ ძირითადად მიღწევათა აღრიცხვის 

ფუნქცია აქვთ და აღრიცხვის შემდეგ ჩვეულებრივ გრძელდება სასწავლო გეგმის 

მიხედვით განსაზღვრული სამუშაოები. მოსწავლეთა წარუმატებელი ნაწილი რჩება 

იმ უფსკრულში, რომელშიც აღმოჩნდა სასწავლო თემის სწავლების 

პერიოდში,განმსაზღვრელი შეფასების ჩატარებამდე. 

მიმდინარე განმავითარებელი შეფასება დამკვიდრებული პედაგოგიური 

პრაქტიკაა, მაგრამ მისი საინფორმაციო უკუგება მინიმალურია ნაკლებად დახვეწილი 

შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენების გამო. იშვიათი და 

არასრულყოფილიაშემაჯამებელი განმავითარებელი შეფასება: თემის დამუშავების 

ბოლოს მის ჩატარებას დიდი ეფექტი არ ექნება, რადგან მოსწავლეები და 

მასწავლებლები რაიმეს გამოსწორებას ვეღარ შეძლებენ. 

სემესტრის განმავლობაში მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის 

მიხედვით: ა)მიმდინარე საშინაო დავალება; ბ)მიმდინარე საკლასო დავალება; 

გ)შემაჯამებელი დავალება. 

მასწავლებელს შეუძლია სემესტრის განმავლობაში განმავითარებელი შეფასება 

გამოიყენოს ნებისმიერ კომპონენტში. 

სემესტრის განმავლობაში  განმსაზღვრელი შეფასებით ფასდებიან შემდეგ 

კომპონენტში: ა) მიმდინარე საკლასო დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი, VI-XII  



კლასები), ბ) მიმდინარე საშინაო დავალება (VII-XII კლასები), გ) შემაჯამებელი 

დავალება (V  მეხუთე მეორე სემესტრი, VI-XII  კლასები) 

I-VI კლასებში საშინაო დავალების კომპონენტში გამოიყენება მხოლოდ 

განმავითარებელი შეფასება. 

I–IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში საკლასო და შემაჯამებელ 

დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება. 

 V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში საკლასო და შემაჯამებელ 

დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე 

განმავითარებელი შეფასება. 

შემაჯამებელი დავალების დროს შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-

ჩვევები სხვადასხვა საფეხურზე: 

სხვადასხვა სახის მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების მრავალმხრივი 

გააზრება-გაანალიზებადაშეფასება; 

• ტექსტების ინტერპრეტირება; 

• ტექსტების შედარებითი ანალიზი; 

• თხრობა; 

• მსჯელობა; 

• სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა-შეთხზვა; 

• ზეპირი გამოსვლა/პრეზენტაცია; 

• გამომხატველობითიკითხვა; 

• გრამატიკული და ლექსიკური ცოდნა; 

• მართლწერა; 

• შემოქმედებითობა; 

• სასწავლო სტრატეგიების  (კითხვის, წერის, მოსმენის, ზეპირმეტყველების) 

გააზრებულად გამოყენება; 

• მხატვრული ხერხების ცოდნა;  

• ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებების ამოცნობა და გაანალიზება; 

• ძირითადი ლიტერატურული მიმდინარეობების მახასიათებლები და სხვა. 

 

სასიცოცხლოუნარ-ჩვევები:  

• შემოქმედებითობა; 



• თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფისწევრებთან); 

•სტრატეგიებისგააზრებულადგამოყენებასასწავლოსაქმიანობისხელშეწყობისმი

ზნით; 

• სასწავლოაქტივობებშიმონაწილეობისხარისხი. 

 

უნარ-ჩვევებიფასდებაშემდეგიდავალებებით: 

• დასმულკითხვებზეპასუხისგაცემა; 

• სხვადასხვატიპისგრამატიკულიდალექსიკურისავარჯიშოები; 

• დისკუსიისმოწყობაპრობლემურსაკითხთანდაკავშირებით; 

• თხზულების, ესეის, რეფერატისშედგენა; 

• ინდივიდუალურიანჯგუფურიპრეზენტაციისმომზადება; 

• სხვადასხვატიპისსაკითხავიდამოსასმენიამოცანებისგადაჭრა;  

• სხვადასხვატიპისზეპირიაქტივობისშესრულებადამოუკიდებლად, 

მეწყვილესთანერთადანჯგუფურად;  

• სხვადასხვატიპისტექსტისშექმნადამოუკიდებლად, 

მეწყვილესთანერთადანჯგუფურად;  

• პროექტისგანხორციელება. 

დაწყებით კლასებში  განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შემდეგ უნარ-

ჩვევებს: 

• ხმამაღალიკითხვა; 

• ჩუმიკითხვა (მარტივისაკითხავიამოცანებისდამოუკიდებლადგადაჭრა); 

• გამოწერა; 

• გადაწერა; 

• კარნახით წერა;  

• წარმოსახვისუნარი; 

• ეპიზოდებისთხრობა; 

• შინაარსისვრცლადდამოკლედგადმოცემა; 

• შინაარსისგადმოცემასაკვანძოსიტყვებზედაყრდნობით. 

 

 



შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში სავალდებულოა კომპლექსური, 

კონტექსტის მქონე დავალებების გამოყენება. ამგვარ დავალებაში შესრულებული 

სამუშაოს მრავალმხრივი შეფასებისათვის პედაგოგმა უნდა შეიმუშაოს მოსწავლეების 

კრიტერიუმები. 

ეროვნული სასწავლო გეგმა  საფეხურებისა და კლასების მიხედვით 

თითოეული  საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი 

შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას. 

მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა 

შემაჯამებელი დავალება. 

თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ დავალებას გაცდენის 

გამო, სკოლა ვალდებულია, მისცეს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების 

აღდგენის საშუალება. შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის ვადები მისი ჩატარების 

ფორმა განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმით. 

გთავაზობთ წერითი და ზეპირი შემაჯამებელი დავალებების შეფასების 

სქემებისა და შაბლონების ნიმუშებს: 

ნიმუში 1. შემაჯამებელი დავალება ზეპირმეტყველებაში  

 ქულები 

პირობასთან შესაბამისობა  

იცავს დროის ლიმიტს 0 - 1 

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (მოსაზრება, 

არგუმენტები, დასკვნა) 

0 - 0, 5 - 1 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები  

გასაგებად აყალიბებს მოსაზრებას და 

თანამიმდევრულად ავითარებს მას 

0 – 1- 2 

მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები 0  - 1- 2 

გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა 0 - 1 

ენობრივი უნარ-ჩვევები  

ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისათვის 

დამახასიათებელ არავერბალურ  საშუალებებს (მაგ., 

ჟესტიკულაციას, ინტერვალს საუბარში, ხმის სხვადასხვა 

        0-1 



დონეს და ა.შ.) 

იყენებს მსჯელობითი ტექსტისათვის დამახასიათებელ 

ენობრივ-გრამატიკულ ფორმებსა და ენობრივ კონსტრუქციებს 

(მაგ. განკერძოებულ სიტყვებს, გამოთქმებს, ჩართულს, 

პირობით-შედეგობით კონსტრუქციას და ა.შ.) 

0 - 1 

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები  

აქვს საინტერესო მოსაზრებები, მოჰყავს ორიგინალური 

არგუმენტები, მაგალითები 

0 - 1 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობაა 10  

(ქულები მრგვალდება მთელის სიზუსტით) 

 

 

შემაჯამებელი დავალების სტანდარტთან შესაბამისობა:  

ქართ. VIII. 1. მოსწავლეს შეუძლია კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობის 

მოსმენა და საკუთარი თვალსაზრისის წარმოდგენა აუდიტორიის წინაშე. 

ქართ. VIII. 3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობის ძირითადი ენობრივი 

მახასიათებლების ამოცნობა და გამოყენება.   

 

 

 

§4. შემაჯამებელი დავალების ანალიზი. მასწავლებლის რეფლექსია 

კარგი შემაჯამებელი დავალებისა და შესაბამისი ანალიტიკური რუბრიკის 

შექმნა ადვილი საქმე არ არის, ძირითად, საყრდენ კომპონენტებს - ამოცანას ან 

აქტივობას, ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი პროგრამის სტანდარტებსა და 

ინდიკატორებს, შეფასების კრიტერიუმებსა და მიღწევის დონეებს - რამდენჯერმე 

ვუბრუნდებით და გადავაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა ეს კომპონენტი 

ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოვიყვანოთ. ჩვენ შევეცდებით გამარტივებული, 

სქემატური სახით აღვწეროთ და წარმოვადგინოთ საბოლოო პროდუქტის - 

შემაჯამებელი დავალებისა და რუბრიკის შექმნისთვის საჭირო სამუშაოები. 

შემაჯამებელი დავალების შექმნა შესაძლებელია ორგვარად დაიწყოს: თუ კარგი 

ამოცანის ან აქტივობის ჩანასახი, ნიმუში ან იდეა გვაქვს, მაშინ სტანდარტების 



კრებულიდან უნდა შევარჩიოთ ის ინდიკატორები, რომლებთანაც ეს ამოცანა ან 

აქტივობა შესაბამისობაშია. მეორე გზა, პირიქით, იწყება ინდიკატორების 

გარკვეული, შეზღუდული პაკეტიდან, როგორც ამოსავალი წერტილიდან, და 

შესაბამისი ამოცანისა თუ აქტივობის ჩამოყალიბებისაკენ მიდის. 

პირველ შემთხვევაში საჭიროა გულდასმით გამოვიკვლიოთ, მართლა სრულად 

და რეალურად ამოწმებს მოცემული აქტივობა სტანდარტებისა თუ ინდიკატორების 

მონიშნულ კრებულს, თუ არა. ამისთვის ინდიკატორების მონიშნული კრებულიდან 

დაუნდობლად უნდა მოვაცილოთ ყველა ის ინდიკატორი, რომლებიც დავალებაში 

მოთხოვნილი მოქმედებებისაგან მცირედ მაინც განსხვავებულ კომპონენტებს 

შეიცავს და მხოლოდ ის ინდიკატორები უნდა დავტოვოთ, რომელთა მიღწევასაც 

აქტივობაში ნაგულისხმები მოქმედება ადასტურებს. თავის მხრივ, თვით ამოცანა ან 

აქტივობაც ისე უნდა გადავამუშაოთ, რომ იგი აუცილებლად ამოწმებდეს 

გადარჩეული სტანდარტებისა და ინდიკატორების მიღწევას და არ მოიცავდეს სხვა, 

არასაჭირო მონაცემებს, პირობებსა თუ შეკითხვებს. ასე იქნება მიღწეული 

შემაჯამებელი დავალების ეფექტურობა - იგი მოიცავს მხოლოდ იმ აუცილებელ 

კომპონენტებს, რომლებიც სტანდარტების შესაბამისად მოითხოვება. 

მეორე შემთხვევაში, როდესაც თვით სტანდარტები ან ინდიკატორებია 

შემაჯამებელი დავალების შექმნისთვის ამოსავალი წერტილი, უნდა დავეყრდნოთ 

ინდიკატორებში მოტანილ ზმნებს, ცნებებსა და სხვა ობიექტებს. დავალებაში ყველა 

იმ მოქმედებების შესრულება უნდა მოვითხოვოთ ყველა იმ ცნებებთან და 

ობიექტებთან მიმართებაში, რომლებიც ინდიკატორებშია დაფიქსირებული. ეს 

პროცესი კიდევ უფრო იტერაციულია, ვიდრე პირველ შემთხვევაში, თუმცა საკმაოდ 

ნაყოფიერი, რადგან შედეგი ეფექტურია  მიღებული დავალება მორგებულია 

უშუალოდ იმ სტანდარტებსა თუ ინდიკატორებს, რომლებისგანაც იგი „ამოიზარდა“. 

ცხადია, რომელიმე ამ გზით  მიღებული შემაჯამებელი დავალება ჯერ კიდევ 

დასახვეწია. ახლა უკვე იმის დრო მოვიდა, რომ თვალი გადავავლოთ ნამუშევარს, 

„ზემოდან დავხედოთ“ თითქოს „გაუცხოებულ“ ჩვენ მიერვე შექმნილ პროდუქტს და 

ერთიანობაში შევაფასოთ იგი. ამ ეტაპზე მიზანშეწონილია ჩვენ თვითონ 

შევასრულოთ ჩვენი დავალება და ჩამოვწეროთ ყველა ის მტკიცებულება, რომლის 

საფუძველზეც შევაფასებდით - შეასრულა თუ არა მოსწავლემ დავალება და 

რამდენად სრულყოფილად შეძლო მან ეს. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ჩვენ უნდა 



დავაფიქსიროთ - როგორ შეიძლებოდა ემოქმედა მოსწავლეს დავალების 

შესრულებისთვის, რა სახით წარმოადგენდა იგი ნამუშევარს და რა ფაქტები უნდა 

მოგვეძიებინა მის ნამუშევარში, რომლებიც დაადასტურებდა მოსწავლის არსებულ 

კომპეტენციებსა და მათი განვითარების დონეს. კარგი იქნება, თუ დაწვრილებით 

წარმოგიდგენთ დავალების შესრულების განსხვავებულ გზებსა და გამოვლენილი 

ოსტატობის სხვადასხვა მახასიათებლებს. 

გარწმუნებთ, რომ ამგვარი შრომა „წყალში გადაყრილი“ ნამდვილი არ არის: 

როგორც წესი, ზემოთ აღნიშნულ პროცედურას შედეგად მოსდევს დავალების 

კორექცია ან იმ ინდიკატორების კრებულის ოპტიმიზაცია,რომელსაც მოცემული 

დავალება შეესაბამება. გარდა ამისა, რუბრიკის შემნისთვის შესრულებულია 

აუცილებელი „შავი სამუშაოები“, რომლებიც მოსწავლის ოსტატობის დონეზე 

მიუთითებს. 

შემაჯამებელი დავალების შექმნა თითქმის დასრულებულია. დარჩა 

მნიშვნელოვანი ბოლო სამუშაო - იმის გააზრება და დაფიქსირება ინსტრუქციების 

სახით, თუ რა მასალები ან დამატებითი ინფორმაციაა საჭირო დავალების 

შესრულებისთვის,რა დრო დასჭირდება დავალების შესრულებას ან სხვა რა 

სპეციფიკური პირობებია საჭირო დავალების შესრულებისთვის, რომელიც 

დავალების თავისებურებებიდან გამომდინარეობს და ხელს შეუწყობს მოსწავლეს 

დავალების შესრულებაში, ხოლო მასწავლებელს - შესრულების შემოწმება-

შეფასებაში. 

ახლა გადავიდეთ რუბრიკის დამზადების აღწერაზე. მნიშვნელოვანია, რომ 

ჩვენს ხელთ უკვე არის შემაჯამებელ დავალებასთან დაკავშირებული სტანდარტები 

თუ ინდიკატორები, ანუ შემაჯამებელი დავალების ძირითადი ობიექტები 

დამოქმედებები ამ ობიექტებთან მიმართებაში, მოსწავლეთა მიღწევების 

შეფასებისათვის აუცილებელი მტკიცებულებები მოსწავლეთა სავარაუდო 

ნამუშევრებში.  

რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ამ მასალების საფუძველზე  შექმნილი 

რუბრიკა? 

1.მიუხედავად იმისა, რუბრიკა განმავითარებელი შეფასებისთვის გამოიყენება 

თუ განმსაზღვრელისთვის, იგი ნებისმიერ შემთხვევაში აგებული უნდა იყოს ისე, 



რომ მოსწავლემ ამ რუბრიკით იხელმძღვანელოს და გაარკვიოს, რას მოითხოვენ 

მისგან და რას ნიშნავს დავალების შესრულება ამა თუ იმ დონეზე. 

2.ეროვნული სასწავლო გეგმის პრინციპების შესაბამისად, რუბრიკა 

შემაჯამებელი დავალების შესრულების დაწყებამდე მოსწავლეს წინასწარ უნდა 

წარედგინოს. ეს დამატებით პირობას ადებს რუბრიკის იმ ვერსიას, რომელიც 

მოსწავლეს უნდა წარედგინოს - რუბრიკა არ უნდა კარნახობდეს მოსწავლეს 

დავალების შესრულების გზებს თუ სავარაუდო პასუხებს.მაგალითად, რუბრიკა ან 

დავალების შეფასების სქემას, რომელშიც მოსწავლის მიერ ამოცანის ამოხსნისთვის 

შესრულებული ნაბიჯების მიხედვით ქულების მინიჭების ნორმებია განსაზღვრული, 

არ აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს. 

3.რუბრიკა აგებული უნდა იყოს ისე, რომ მასწავლებელმა იხელმძღვანელოს და 

გაარკვიოს,როგორია მოსწავლის მიღწევები შესაფასებელ სტანდარტებთან 

მიმართებაში; გამოიყენოს იგი უკუკავშირის ფორმულირებისთვის, ხოლო 

განმსაზღვრელი შეფასების შემთხვევაში - ნიშნის დაწერისთვისაც. ამისათვის 

შეფასების კრიტერიუმების დაკმაყოფილების დონეების მკაფიოდ  გამიჯნისთვის 

ზედმიწევით დეტალიზებული ფორმულირებებია საჭირო. 

მაშასადამე, შესაძლებელია გახდეს რუბრიკის ორი ვერსიის დამზადება: ერთი 

იქნება მასწავლებლის სამუშაო ვერსია, სადაც დეტალურად გაიწერება მოსწავლის 

ნამუშევარში რომელი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში ოსტატობის რა 

დონე მიენიჭება მოსწავლეს. რუბრიკის ეს ვერსია არ იქნება საჭირო. ხოლო მეორე, 

მოსწავლეებისთვის წარსადგენი ვერსია იქნება შესაფერისად შეკვეცილი სახით, 

თუმცა მოსწავლეთა დასაკვალიანებლად მათი კომპეტენციებისადმი წაყენებული 

მოთხოვნების თვალსაზრისით - საკმაოდ ინფორმაციული. 

ზემოთქმულის გათვალისწინებით შევუდგეთ რუბრიკის დამზადების 

პროცედურების აღწერას. უპირველეს ყოვლისა, სტანდარტებისა თუ ინდიკატორების 

შესაბამისად უნდა ჩამოყალიბდეს შეფასების კრიტერიუმები - არაა სავალდებულო  

კრიტერიუმები სრულად ემთხვეოდეს ინდიკატორებს. საკმარისია, მათ საფუძველზე 

ჩამოყალიბდეს მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებშიც დავალების თავისებურებებია 

გათვალისწინებული. კერძოდ, ინდიკატორებში მითითებული ობიექტების და 

მოქმედებების არე შეკვეცილი და შეზღუდულია კონკრეტული დავალების 

პირობებით. 



დარჩა მხოლოდ მოსწავლის მიღწევის დონეების გამოყოფა და გამიჯვნა 

თითოეული კრიტერიუმისთვის და კონკრეტული ანალიზური რუბრიკაც მზად 

იქნება. მიზანშეწონილია სამი ან ოთხი დონის გამოყოფა. ეს დონეები შესაძლებელია, 

მაგალითად, ასე დასათაურდეს: ჯერ ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტებს; 

აკმაყოფილებს სტანდარტებს; სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტებს. 

თუ მოსწავლეებისთვის ქულების მინიჭებას ვაპირებთ,უმჯობესია ქულები 

ყოველი კრიტერიუმის თითოეულ დონეს ცალ-ცალკე მივუწეროთ - ეს გამორიცხავს 

ყოველგვარ გაუგებრობას ქულების მინიჭებასთან დაკავშირებით. შესაძლებელია, 

აგრეთვე, სხვადასხვა კრიტერიუმს წონაც მივანიჭოთ - ეს დამოკიდებულია ამა თუ იმ 

კრიტერიუმის მნიშვნელობაზე შესასრულებელ დავალებასთან მიმართებით. 

მიღწევის დონეების გამიჯვნისთვის გადამწყვეტი როლი ენიჭება 

მტკიცებულებებს, რომლებიც შესაძლოა მოსწავლის სავარაუდო ნამუშევარში იყოს 

დაფიქსირებული. დონეების შესაბამისად და მოქნილი, განმაზოგადებელი ან 

გამაერთიანებელი ფორმულირების მოძებნა, რადგან მოსწავლეებისთვის  წარსადგენ 

ვერსიაში დეტალური და კონკრეტული მტკიცებულებები არ უნდა ფიგურირებდეს 

ზემოაღნიშნული შეზღუდვების შესაბამისად. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 

მტკიცებულებათა ენაზე ჩამოყალიბებული მიღწევის დონეებში მითითებულია არა 

მოსწავლის მიერ ჩადენილი ან ჩაუდენელი მოქმედებები, არამედ მხოლოდ ფაქტები, 

რომლებიც მოსწავლის ნამუშევარში დაფიქსირდა და ნამუშევრის კომპონენტებსა და 

მახასიათებლებს აღწერს. ამიტომ ეს ფორმულირებები ნეიტრალურია მოსწავლის 

ქცევის მიმართ და სრულიად თავისუფალია მასწავლებლის მოსწავლისადმი 

სუბიექტურ დამოკიდებულებათა გამოხატულებებისგან. 

ასეთი რუბრიკები განმავითარებელი შეფასებისთვისაც გამოდგება და 

განმსაზღვრელისთვისაც.ამ უკანასკნელ შემთხვევაში შემაჯამებელი დავალებების 

შესრულებაში მიღებული ჯამური ქულა უნდა გადავაქციოთ, რისთვისაც ორი გზა 

არსებობს: 1) შევქმნათ მოსწავლის მიერ დაგროვებულ ჯამურ ქულათა 

ინტერვალების ნიშნებად კონვერტირების ცხრილი ან 2) მოსწავლის მიერ 

დაგროვებული ჯამური ქულა გავამრავლოთ ათზე, გავყოთ შესაძლო ქულათა 

მაქსიმუმების ჯამზე და დავამრგვალოთ მოსწავლეებისთვის  ცნობილი წესით. 

 

შემაჯამებელი დავალების ანალიზის ფორმის ნიმუში:  



კლასი   X 

საგანი  ქართული ენა და ლიტერატურა  

პედაგოგი   ---------------------------- 

შემაჯამებელი დავალების რაოდენობა   4 

შემაჯამებელი სამუშაოს  შესრულების ფორმა  - ღია და დახურული ტესტები, , ეპიზოდის შინაარსი, 

ესე, თხზულება, საინფორმაციო–შემეცნებითი ტექსტის შექმნა, პროექტი 

 
კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების შეფასებები 

№ სახელი გვარი ტესტი N1 ტესტი N2 ტესტი N3 ტესტი N4 

1.       

2.       

3.       

4.       

საშუალო არითმეტიკული     

 

საგნობრივი სტანდარტის შესაბამისად, ესგ-ს რომელ მისაღწევ შედეგზე გადის კონკრეტული  

შემაჯამებელი დავალება 

შ ე მ ა ჯ ა მ ე ბ ე ლ ი
 

დ ა ვ ა ლ ე ბ ი ს N
 თარიღი კლასის საგნობრივი სტანდარტის შესატყვისი მისაღწევი შედეგი 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

შემაჯამებელი სამუშაოს შედეგების ანალიზი 

შემაჯამებელი სამუშაოების ანგარიში 

პედაგოგი      -------------------------------- 

კლასი             X 

საგანი             ქართული ენა და ლიტერატურა  

 
N1 

ტესტი 

N2 

ტესტი 
ტესტი N3 ტესტი N4 

კლასის 
საშუალო 
არითმეტიკული 
ქულა ამ 
შემაჯამებელში 

    



რა გაუჭირდა 
კლასს ამ 
შემაჯამებელში 

    

რეკომენდაციები 

შემაჯამებელი 

სამუშაოების 

დაგემვისთვის 

 

მიღებული შედეგების ანალიზი -  

დასკვნა  –  

რეკომენდაცია -  

 

 

 

 

 

 

თავი II. შემაჯამებელი სამუშაოების ფორმები 

§1. წერითი შემაჯამებელი დავალებები 

სასწავლო პრაქტიკაში წერით შემაჯამებელ დავალებებად გამოიყენება 

ტესტირება, თხზულება, ესე, პროექტი, რეფერატი, მოხსენება, სტატია. გთავაზობთ 

თითოეულის ინსტრუქციასა და ნიმუშებს. 

ტესტი განმსაზღვრელი შეფასების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. 

მისი მეშვეობით შეგვიძლია გავიგოთ, რა და როგორ ისწავლეს მოსწავლეებმა, რა 

უნარ-ჩვევები განუვითარდათ მათ. 

ყოველი ცალკეული მიზნისთვის კარგად უნდა განისაზღვროს ტესტის 

ფორმატი, დავალებების ტიპები და შინაარსი, ასევე ისიც, რისთვის სჭირდება 

მასწავლებელს/სკოლას ტესტირების შედეგები. ტესტების შედგენისას დაცულ უნდა 

იქნას ოთხი პრინციპი:  



1.დავალებები უნდა მოიცავდეს მხოლოდ იმ საკითხებს, რომელთა შემოწმებაც 

ტესტირებით სურთ. 

2.პედაგოგი წინასწარ ადგენს სწორ პასუხებს, რომელთა მიხედვითაც 

ერთმნიშვნელოვნად გაასწორებს დავალებებს; 

3.სწორ პასუხებს ანიჭებს ქულებს; 

4.ადგენს დროის ლიმიტს. 

განურჩევლად იმისა რა სახისაა და რა მიზანს ემსახურება ტესტი, ის რამდენიმე 

მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს: 

 უნდა იყოს ვალიდური და სანდო.ინსტრუქციები მკაფიოდ უნდა იყოს 

ჩამოყალიბებული. 

 უნდა იყოს გაზომვადიმისი შედეგები უნდა ფასდებოდეს წინასწარ 

შედგენილი პასუხებით ან შეფასების სქემით; წინასწარ უნდა იყოს დადგენილი 

ქულების რაოდენობაც სწორი პასუხისთვის; 

 განსაზღვრულ დროზე უნდა იყოს გათვლილი; 

 უნდა იყოს გამჭვირვალე. 

ტესტური კითხვები ღიაც  შეიძლება იყოს და დახურულიც. დახურული 

კითხვების შემთხვევაში მოსწავლემ მოცემული შესაძლო პასუხებიდან მხოლოდ 

ერთი უნდა აირჩიოს, ღია კითხვების შემთხვევაში კი ასეთი არჩევანი არ არსებობს, 

მოსწავლემ პასუხი თვითონ უნდა მოიფიქროს. 

 

თხზულების წერისას გასათვალისწინებელია: სამივე მითითებაზე უნდა იყოს 

პასუხი გაცემული და აბზაცები გამოყოფილი. აბზაცები ლოგიკურად უნდა იყოს 

დაკავშირებული ერთმანეთთან. არ დაგავიწყდეთ, რომ მითითებები უნდა იყოს 

ტექსტიდან არგუმენტირებული და შესაფერისი ციტატებით გაფორმებული. 

ტექსტიდან გამოკვეთეთ მორალურ-ეთიკური პრობლემები, მთავარი სათქმელი 

აღნიშნეთ, რა მხატვრული ხერხებით შეძლო ავტორმა მოცემული სათქმელის 

მკითხველამდე მიტანა. ნაწერში უნდა გამოჩდეს ზოგადი ცოდნა, კარგი იქნება თუ 

ლიტერატურულ პარალელს გაავლებთ. თხზულების წერისას თავი უნდა აარიდოთ 

სტილისტურ ხარვეზებს, სინტაქსურ, მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიულ და 

პუნქტუაციურ შეცდომებს. ფასდება განსაზღვრული ქულით. თხზულების ერთ-



ერთი გამოკვეთილი სახე არის მხატვრული ნაწარმოების ანალიზი. მხატვრული 

ნაწარმოები შეიძლება რამდენიმე მიმართულებით გაანალიზდეს, კერძოდ: 

•   საკუთრივ მხატვრული ნაწარმოების ანალიზი; 

•  მხატვრულ ნაწარმოებში წარმოჭრილი ცალკეული კონკრეტული პრობლემის 

ანალიზი; 

•   ნაწარმოების ლიტერატურულ-მხატვრული ანალიზი; 

•   ნაწარმოებთან დაკავშირებული ისტორიული, სოციალური და პოლიტიკური 

პრობლემების განხილვა; 

•    გმირების დახასიათება; 

•    პრობლემის ან გმირის შეპირისპირებითი ანალიზი; 

შესაძლებელია ლიტერატურული ნაწარმოების როგორც ცალკეული ამ 

მიმართულებით გარჩევა, ისე მთლიანად ტექსტის ანალიზი ყველა ზემოთ 

ჩამოთვლილი პრობლემის გათვალისწინებით. ეს დამოკიდებულია თქვენს მიზანსა 

და კონკრეტულ ამოცანებზე. 

 ლიტერატურული ტექსტის ანალიზისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

კრიტიკული წაკითხვა, ამდენად, მკითხველის როლი გაცილებით დიდია, რადგან 

ლიტერატურული ტექსტი ყველა სხვა ტიპის ტექსტზე მეტად იძლევა 

ინტერპრეტირების საშუალებას. ბუნებრივია, ინტერპრეტირება იმდენგვარად 

შეიძლება, რამდენი მკითხველიც ჰყავს ტექსტს, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

შემთხვევაში ინტერპრეტირება არ შეიძლება იყოს ბოლომდე თავისუფალი, 

მკითხველმა უნდა გაითვალისწინოს რამდენიმე არსებითი ფაქტორი: 

• გავლენები, რომლებიც, ერთი მხრივ, საკუთრივ ამ ნაწარმოებმა განიცადა და, 

მეორე მხრივ, მოახდინა სხვა მწერლების შემოქმედებაზე; 

• რა არის ნაწარმოებში ტრადიციული და ინოვაციური. 

 ნაწარმოების მხატვრული ანალიზი, ამავე დროს, გულისხმობს ტექსტის 

ადეკვატურ გააზრებას, გაგებას, ძირითადი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაციისა და 

დეტალების გამიჯვნას, კონკრეტული ფაქტების განზოგადებასა და პარალელების 

მოყვანას, ამა თუ იმ სიმბოლოს მოძებნასა და განმარტებას. 

აქედან გამომდინარე, ტექსტის ინტერპრეტაცია მოიცავს ობიექტურ, 

კონკრეტულ და დასაბუთებულ ინფორმაციას და არ არის განზოგადებული, 

სუბიექტური, ექსპრესიული საუბარი. შესაბამისად, თქვენი პოზიციაც უნდა იყოს 



დამყარებული არა პირად შეგრძნებებსა და ემოციებზე, არამედ ლოგიკურ, 

არგუმენტირებულ მსჯელობაზე, დასკვნებიც უნდა იყოს სათანადო, დასაბუთებული 

და ტექსტური მასალით გამყარებული. 

 

ესე, ნებისმიერი ტიპისა, შედგება სამი ძირითადი ნაწილისგან: 

1. შესავალი 

იმისთვის, რომ  ესეს შესავალი ეფექტური და საინტერესო გამოვიდეს, 

სასურველია რამდენიმე მარტივი წესის დაცვა:ტექსტის შესავალ ნაწილში მკაფიოდ 

გამოკვეთეთ მიზანი, ანუ თავიდანვე გააცანით მკითხველს განსახილველი საკითხი; 

დასვით ისეთი კითხვა რომელზეც ისაუბრებთ ესეში; 

2. ძირითადი ნაწილი 

ძირითად ნაწილში გადმოეცით თქვენი მთავარი სათქმელი,განმარტეთ და 

დაასაბუთეთ თქვენ მიერ გამოთქმული დებულებები და მოსაზრებები 

3. დასკვნითი ნაწილი 

შეაჯამეთ ესეში გადმოცემული მოსაზრებები,მკითხველს კიდევ ერთხელ 

დაუკონკრეტეთ თქვენი მთავარი სათქმელი და დაასაბუთეთ შერჩეული თემის 

აქტუალობა.  

ფორმის თვალსაზრისით გვხდება ორი სახის ესე: 

1.ახსნითი - ინფორმაციული ესე 

2.არგუმენტირებული ესე 

ტესტის შესაქმნელად დეტალური გეგმის შედგენა გაგიადვილებთ ესეს 

წერას,რადგან სწორად შედგენილ გეგმას ეყრდნობა მთელი ტექსტი. 

კარგი ესე რომ დავწეროთ საჭიროა გავითვალისწინოთ შემდეგი: 

1.შეარჩიე ესე შენი თემისთვის; 

2.აირჩიე თემის მთავარი აზრი, ან თეზისი. 

3.გაწერე ესე სამ ძირითად ნაწილად: შესავალი, მთავარი ნაწილი და 

დასკვნა/შეჯამება 

4.შესავალი საინტერესო წინადადებით დაიწყე 

5.პირველი წინადადების შემდეგ ჩამოაყალიბე ესეს მთავარი აზრი. ამ 

წინადადებამ უნდა განსაზღვროს მთლიანი ტექსტის დედააზრი 



6.ყოველ ახალ აბზაცს წაუმძღვარე წინადადება, რომელიც ამ აბზაცს 

განსაზღვრავს 

7.შესავალი დაასრულე მთავარი აზრის მოკლე შეჯამებით. 

8.ძირითადი ნაწილი იდეის განვრცობას ემსახურება. გახსოვდეს, რომ 

შესავალში აღნიშნული თემის მიმოხილვით ესეს სტრუქტურა იკვრება 

9.ესეს ძირითადნაწილში  მოიყვანე მაგალითები და დამატებითი ინფორმაცია 

თემაზე. აქ უნდა განვითარდეს მთავარი იდეა და ბოლოს შეჯამდეს იგი. 

თითოეულმა მსგავსმა დასკვნამ  მინიმუმ ორი მაგალითი ან ფაქტი უნდა განიხილოს 

მთავარი იდეის დასაცავად 

11.ბოლო, დასკვნა აჯამებს მთელ ესეს და შესავალის პერიფრაზირებას ახდენს 

12.დასკვნა დაიწყე წინადადებით, რომელიც გაიმეორებს  პრინციპულ იდეას 

13.ბოლოსწინა წინადადებამ უნდა გაიმეოროს თემის მთავარი თეზისი 

14.ბოლო წინადადება მთავარი თეზისის სამომავლო პერსპექტივებს შეეხება.  

 

პროექტი როგორც მეთოდი განათლების სფეროში მე-20 საუკუნის დასაწყისში 

გახდა აქტუალური. ის არის კონკრეტული პრობლემის მოგვარებისკენ ან 

ინიციატივის განხორციელებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაო, რომელიც 

უზრუნველყოფს მოსწავლეთა კვლევითი შემოქმედებითი თანამშრომლობისა და 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების განვითარებას.პროექტებზე მუშაობა მოიცავს 

დაგეგმვას, კვლევას, პრაქტიკულ აქტივობასა და შედეგების წარმოდგენას არჩეული 

საკითხის შესაბამისად. ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა, სწავლა-სწავლება გახდეს 

აქტიური და მიზანმიმართული. როგორც ცნობილია, პროექტული მიდგომა საჭიროა 

მაშინ, როდესაც პრობლემაა  გადასაჭრელი. პროექტი როგორც მრავალფუნქცირი 

მეთოდი საშუალებას აძლევს პროექტის ავტორს, დეტალურად გაწეროს 

კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისკენ ან ინიციატივის განხორციელებისკენ 

მიმართული მრავალფეროვანი სამუშაო.  

პროექტი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფებად; 

ერთი საგნის ფარგლებში; რომელიმე საგნის ფარგლებში. 

მასწავლებელი მოსწავლეების დამოკიდებულების მხრივ შეიძლება გამოიყოს 

სამი ტიპის სასწავლო პროექტი: 



მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს გამზადებულ პროექტს. იგი თავად 

განსაზღვრავს პრობლემას, სახავს მისი გადაჭრის სტრატეგიას, მოსწავლე კი 

დამოუკიდებლად გადაჭრის პრობლემას. 

მასწავლებელი სვამს პრობლემას, მოსწავლე დამოუკიდებლად ირჩევს კვლევის 

მეთოდებს და პრობლემის გადაჭრის გზებს. 

მოსწავლე განსაზღვრავს პრობლემას, დამოუკიდებლად ირჩევს კვლევის 

მეთოდებსა და პრობლემის გასაჭრის გზებს.  

საგანმანათლებლო პროექტი უნდა შედგებოდეს შემდეგი 

ნაწილებისგან:თავფურცელი, ინფორმაცია პროექტის ავტორისა და შესრულების 

შესახებ,  პროექტის აღწერა, პროექტის შესრულების განრიგი, ბიუჯეტი/რესურსი, 

მოსალოდნელი შედეგები, მონიტორინგი და შეფასება. 

განაცხადს უნდა დაურთოთ:დამატებითი ინფორმაცია/დანართები. 

დაფუძნებული სწავლება ხელს უწყობს ინტეგრირებულ სწავლებას. დაწყებული 

რამდენიმედღიანი სასწავლო პროექტიდან რომელიც,ერთი რომელიმე თემის 

გარშემო კონცენტრირდება და დამთავრებული პროექტებით,რომლებიც შეიძლება 

მთელი წლის სასწავლო გეგმას ფარავდეს.ის მოსწავლეებს მნიშვნელოვანი 

პრობლემების გამოძიებისკენ უბიძგებს. პროექტები,რომლებიც სწავლის მაღალ 

ხარისხს განაპირობებენ,შეიძლება განსხვავდებოდეს: თემატიკისა და 

მასშტაბის,შესასრულებელი დროის და კლასის მიხედვით. პროექტებზე მუშაობა 

მოსწავლეებს ააქტიურებს: პრობლემის გადაჭრის, გადაწყვეტილების მიღების, 

დოკუმენტირების, ინტერვიუს აღების, მკლევრის, შემოქმედებით, სხვა კუთხით. 

პროექტებზე დაფუძნებული სასწავლო გეგმა მოიცავს მნიშვნელოვან კითხვებს, 

რომლებიც აკავშირებს საგნობრივ სტანდარტებსა და მაღალ სააზროვნო დონეს 

ცხოვრებისეულ მიზნებთან.მოსწავლეებს უწევთ რეალური,ცხოვრებისეული 

როლების თამაში და მნიშვნელოვანი დავალებების შესრულება. 

შემაჯამებელი დავალების ფორმად მოსწავლეებს შეიძლება შევთავაზოთ 

ანგარიშის დაწერა. მაგალითისთვის გთავაზობთ პროექტის ანგარიშის ფორმას. 

ამ ანგარიშში –თქვენ როგორც მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინოთ თქვენი 

მიღწევები, ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა, დაწვრილებით 

აღწერეთ თქვენი საქმიანობა, როგორ მიმდინარეობდა პროექტი, რა ეფექტი 

მიიღეთ.რა იყო ხელის შემშლელი პირობები. 



ანგარიში უნდა ჩააბაროთ პროექტის დამთავრებიდან ორი კვირის ვადაში 

1.ზოგადი ინფორმაცია - პროექტის სახელი, და მიზნები, საკონტაქტო პირი,  

ტელეფონი  

2.შედეგები - განხორციელდა თუ არა პროექტი წარმატებით და ვადებში, თუ 

არა, რა იყო ამის მიზეზები, რამდენად დამოუკედებლები იყავით პროექტის 

განხორციელებისას 

3.გთხოვთ აღწეროთ ჯგუფის ქმედებები - თუ პროექტის მიმდინარეობისას 

ჩაერთო სხვა პირებიც, რომლებიც პროექტში არ იყვნენ ნახსენები თავიდან, გთხოვთ 

დაწეროთ მათი გვარები. 

4.განსაკუთრებული შემთხვევები - მოხდა თუ არა ისეთი რამ, რამაც დადებითად 

ან უარყოფითად იმოქმედა პროექტის განხორციელებაზე.გთხოვთ დაწეროთ 

კონკრეტული ფაქტები: 

5.შეფასება - მიაღწიეთ თუ არა დასახულ მიზანს?დაინტერესდნენ თუ არა 

თქვენს ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები ამ პროექტით? 

6.  ფინანსური შეფასება - წარმოადგინეთ ბიუჯეტის გახარჯვის 

დოკუმენტაცია(ზედნადებები, ქვითრები) 

7. დამატებითი ინფორმაცია - საგრანტო  თანხებზე ზედნადები ქვითრების 

ასლები, ფოტოები, და ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც დაგჭირდათ ამ პროექტის 

განხორციელებისას, სტატიები გაზეთებში. ღონისძიებების აღწერა და ა.შ.. 

პროექტის დირექტორის ხელმოწერა: 

საინიციატივო ჯგუფის წევრთა ხელწერები: 

 

რეფერატის შესრულების სტანდარტები რეფერატს ჰყავს განსაზღვრული 

მსმენელი ან მსმენელები, რომლებიც გარკვეულ ცოდნას ფლობენ რეფერატის 

თემასთან დაკავშირებით და აქვთ რეფერატის მოსმენის გზით ცოდნის გაღრმავება 

და გაფართოების მოლოდინი. 

რეფერატის შექმნას არაერთი მიზანი აქვს: 

• რეფერატის მომზადება მოითხოვს გარკვეულ სამეცნიერო თემაზე ინტენსიურ 

მუშაობას; 

• თემასთან დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიებას, კონკრეტულ 

შემთხვევაშირელევანტური სამეცნიერო ტექსტების არჩევა‐დალაგებას; 



• სხვადასხვა წყაროების ერთმანეთთან დაკავშირებასა და მათ კრიტიკულ 

განხილვას. 

აქედან გამომდინარე რეფერატი ემსახურება მოსწავლის კვალიფიკაციისა და 

ცოდნის დონის ამაღლებას. გარდა ამისა, რეფერატის მიზანია მოსწავლემ ისწავლოს 

ზეპირი ფორმით აზრის თავისუფლად ჩამოყალიბება, ლოგიკური და დამაჯერებელი 

მსჯელობა წინასწარ დაწერილი თეზისების მიხედვით, სრულყოფილი ტექსტის 

გარეშე. 

რეფერატი ძირითადად მოიცავს შემდეგ ნაწილებს: თეორიული ნაწილი, 

პრაქტიკული ნაწილი, დისკუსია. 

 ხშირია აგრეთვე დავალებები, რომლებსაც რეფერენტი ამზადებს 

მსმენელისათვის. 

რეფერატს ერთის მხრივ აქვს სავარჯიშოს დანიშნულება და ემსახურება 

მოსწავლის კვალიფიკაციის ამაღლებას, დისციპლინისათვის დამახასიათებელი 

დარგობრივი ცოდნის ათვისებას, ამა თუ იმ კვლევის მეთოდების გაცნობა-

გამოყენებას, მეორეს მხრივ რეფერატის მომზადების დროს მოსწავლე იძენს ისეთ 

უნარებს, რომლებიც საჭიროა არა მარტო სკოლაში წარმატებული სწავლისათვის, 

არამედ აუცილებელია ზოგადად მეცნიერული კვლევის საწარმოებლად და აგრეთვე 

შემდგომი წარმატებების მისაღწევად. 

1. ნაშრომი აკინძული უნდა იყოს შემდეგი თანმიმდევრობით:თავფურცელი, 

სარჩევი, შესავალი, ტექსტის ძირითადი ნაწილი, დასკვნა, ბიბლიოგრაფია. 

2. მოთხოვნები რეფერატის თავფურცელის შედგენისათვის: მოსწავლისსახელი 

და გვარი,მოსწავლის სახელისა და გვარის ფონტის ზომა, რეფერატის სათაურის 

ფონტი, რეფერატის სათაურის ფონტის ზომა,  სხვა ინფორმაციის ფონტი,  სხვა 

ინფორმაციის ფონტის ზომა, სტრიქონებს შორის მანძილი. 

3. სტანდარტები ბიბლიოგრაფიის შედგენისათვისწიგნის ან მონოგრაფიის 

გამოყენების შემთხვევაში:ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალი,  გამოცემის 

წელი,  სახელწოდება (დახრილი შრიფტი),  გამოცემის ადგილი,  გამომცემლობა. 

ინტერნეტის გამოყენების შემთხვევაში:  მასალის ავტორი, ვებ-გვერდის 

ავტორი, მასალის დასახელება. ლინკის დასახელება (დახრილი შრიფტით), ვებ-

გვერდის მისამართი,  მასალის მოძიების თარიღი (იწერება ფრჩხილებში). 



სახელისუფლებო დოკუმენტების გამოყენების შემთხვევაში: ქვეყნის 

დასახელება, უწყების დასახელება, რომელსაც ეკუთვნის დოკუმენტი, წელი 

გამოცემისა, სადაც მოძიებულ იქნა მითითებული დოკუმენტი, დოკუმენტის სახე 

(ბრძანება, კანონი...), დოკუმენტის დასახელება შესაბამისი საიდენტიფიკაციო 

ნომრისა და წლის მინიშნებით,  ადგილი იმ გამოცემისა, რომელშიც მოძიებულია 

მითითებული დოკუმენტი, გამოცემის დასახელება, რომელშიც მოძიებული იქნა 

მითითებული დოკუმენტი. 

4. ტექსტში, გამოყენებული წყარო, უნდა მიენიშნოს შემდეგნაირად: ციტატის 

ბოლოს, ფრჩხილებში, იწერება დასახელებული წყაროს რიგითი ნომერი 

თანდართული ნუსხის მიხედვით და გამოიყოფა მძიმით. შემდეგ კი მიეთითება 

გვერდები, საიდანაც აღებულია ციტატა ან თეზისი. 

5. პრეზენტაციისას ავტორს შეუძლია საილუსტრაციო მასალის გამოყენება. 

6. რეფერატი უნდა აკმაყოფილებდეს დადგენილ ზოგად ფორმალურ 

მოთხოვნებს:რეფერატის მოცულობა, ტექსტის შრიფტი, სათაურების და 

ქვესათაურების ზომა, სტრიქონებს შორის მანძილი, გვერდის ველები. 

7. ნაშრომის სტრუქტურაში შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი 

კომპონენტები: 

> თავფურცელი - ნაშრომის პირველი გვერდი. 

> შესავალი - ნაშრომის ზოგადი ნაწილია, რომელშიც უნდა აისახოს 

დამუშავებული თემის აქტუალობისდასაბუთება, დასმული ამოცანა (ამოცანები); 

> გამოყენებული მეთოდები; 

> ტექსტის ძირითადი ნაწილი - შეიძლება დაიწყოს თავებად და პარაგრაფად; 

> დასკვნა - უნდა ასახავდეს ნაშრომის შედეგებს; 

> ბიბლიოგრაფია - წარმოდგენილ უნდა იქნეს ნაშრომის ბოლოს ანბანური 

თანმიმდევრობით. ჯერ გამოცემებიქართულ ენაზე, ხოლო შემდეგ - უცხოურ ენებზე. 

 

სტატია 

შემაჯამებელი სამუშაოს ფორმად არც თუ იშვიათად გამოიყენება სტატია. 

გასათვალისწინებელია სტატიის წერის მიზანი და აუდიტორია, სტატია იწერება 

გაზეთისთვის, ჟურნალისთვის თუ ბლოგისათვის. 

მოსწავლეებს ვთავაზობთ რჩევებს სტატიის დასაწერად: 



განსაზღვრეთ სტატიის თემატიკა – თავდაპირველად განსაზღვრეთ თუ რა 

თემატიკაზე აპირებთ წერას. ამ საკითს უნდა მოეკიდოთ ძალიან ყურადღებით და 

თავიდანვე განსაზღვროთ რისი თქმა გსურთ აღნიშნული სტატიით და როგორ 

გააკეთებთ ამას. 

სტატიის მოცულობა – რა მოცულობის უნდა იყოს თქვენი სტატია? ეს 

დამოკიდებულია იმაზე თუ სად განთავსდება თქვენი სტატია ინტერნეტში, გაზეთსა 

თუ ჟურნალში, ასევე სტატიის მოცულობა მის თემატიკაზეა დამოკიდებული. 

რთულია სიტყვების ის რაოდენობა დაასახელო რომელიც განსაზღვრავს სტატიის 

სიცუდეს ან სიკარგეს მაგრამ ოპტიმალურ მოცულობად მაინც 500-750 სიტყვა 

ითვლება. 

• ყოველთვის ეცადეთ მკითხველის ადგილზე წარმოიდგინოთ საკუთარი თავი; 

• სტატიის დასრულების შემდეგ ხელახლა გადაიკითხეთ ის რამდენჯერმე; 

• გაამარტივეთ ის სიტყვებისა და ტერმინების შეცვლის მეთოდით; 

• დარწმუნდით რომ სტატია ადვილად და სწრაფად წასაკითხია. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ სტატია ძალიან დიდია, მკითხველი დაკარგავს 

კონცენტრაციას და ის შეწყვეტს კითხვას. შეამოწმეთ თქვენი წინადადებები და 

აბზაცები, გადახედეთ სიტყვებს და დარწმუნდით, რომ ისინი კარგად არიან 

თანწყობილნი. 

აბზაცი უნდა გადმოგვცემდეს ერთ კონკრეტულ, დასრულებულ აზრს და იგი 

უნდა შედგებოდეს რამოდენიმე წინადადებისაგან. აბზაცი არ უნდა იყოს ძალიან 

დიდი, რათა იგი იყოს ადვილად წასაკითხად. 

აზრი გადმოეცით სწორად და ზუსტად – დარწმუნდით რომ თქვენი 

წინადადებები გამართულია სტრუქტურულად და გრამატიკულად. განავითარეთ 

თქვენს მიერ შერჩეული თემა ლოგიკურად. აბზაციდან აბზაცზე გადასვლა უნდა 

ხდებოდეს ისე რომ საერთო აზრი არ იკარგებოდეს და საბოლოოდ უნდა მივიღოთ 

დასკვნა სტატიაში დაწერილ საკითხზე. 

სტატია უნდა პასუხობდეს შემდეგ 5 კითხვას:   როგორ?ვინ?სად? როდის?რა? 

სათაური და სტატიის პირველი სიტყვები არის ძალიან მნიშვნელოვანი 

მკითხველის ყურადღების მისაპყრობად, პირველი შთაბეჭდილების მოხდენის 

შემდეგ უნდა განავითაროთ სტატია ნაბიჯ-ნაბიჯ. 



დაგეგმეთ რის თქმას აპირებთ, ასევე მოისაზრეთ თუ როგორ იტყვით ამ 

სათქმელს, გააკეთეთ ე.წ სია საკვანძო საკითხებისა და შემდეგ შეუდექით ამ 

საკითხებზე მუშაობას, განავითარეთ სტატია ლოგიკურად, ბუნებრივად და 

მარტივად, ისე რომ წაკითხული წინადადებებიდან აზრის გამოტანა მარტივი იყოს. 

სტატიის ბოლოს გააკეთეთ კარგი შეჯამება მიმოხილული საკითხებისა, 

სტატიის კარგად დასრულების შემთხვევაში თქვენ შეძლებთ მთელი სტატიის 

ერთიანობის შენარჩუნებას. 

დასრულებულ სტატიას გაუკეთეთ რედაქტირება. წაიკითხეთ სტატია ხმამაღლა 

და დარწმუნდით, რომ აზრები სწორად და გასაგებად გაქვთ დალაგებული, ასევე 

ყურადღება მიაქციეთ გრამატიკულ და ორთოგრაფიულ შეცდომებს. 

კონფრენციის, ტრენინგის ანგარიში 

• კონფერენციის დასახელება------------------------------------------------ 

• კონფერენციის ორგანიზატორი ორგანიზაცია--------------------------- 

• კონფერენციის ჩატარების თარიღი---------------------------------------- 

• კონფერენციის მონაწილე მასწავლებელი-------------------------------- 

• კონფერენციის მიზანი------------------------------------------------------ 

• კონფერენციის ძირითადი საკითხები--------------------------------- 

• რა მომცა ამ კონფერენციამ?--------------------------------------------- 

• რას გამოვიყენებ პრაქტიკაში?------------------------------------------ 

                 დანართები: 

                1.დღის წესრიგი 

                2.სერტიფიკატი/ცნობა 

მასწავლებლის ხელმოწერა ----------------------------- 

 

 განხორციელებული პროექტის ანგარიში 

• პროექტის სახელწოდება------------------------------------------ 

• კლასი--------------------------------------------------------- 

• პროექტის განხორციელების ვადები---------------------------- 

• პროექტში მონაწილე მასწავლებელი---------------------------- 

• პროექტის მიზანი---------------------------------- 

• რა ამოცანები გადაიჭრა------------------------------------- 



• რა რესურსები იქნა გამოყენებული და/ან შექმნილი--------------------- 

• პროექტის შედეგები------------------------------- 

• თვისობრივი-------------------------------- 

• რაოდენობრივი-------------------------------------- 

• დასკვნა/პროექტის მნიშვნელობა 

დანართები: 

                 1.პროექტი 

                 2.პროექტის მიმდინარეობის ვიდეომასალა  

                 3.პროექტის ფოტომასალა 

                 ხელმოწერა-------------------------- 

  

  

 

 

 

 

 

§  2.  ზეპირი შემაჯამებელი სამუშაოები 

სასწავლო პრაქტიკაში ზეპირ შემაჯამებელ დავალებებად გამოიყენება 

პრეზენტაცია, პრესკონფერენცია, აუქციონი, ბიოგრაფია, პერსონაჟის ამბავი და სხვ. 

გთავაზობთ თითოეულის ინსტრუქციასა და ნიმუშებს. 

პრეზენტაცია ლათინური სიტყვაა და წარდგენას ნიშნავს. ეს არის რაიმე 

საკითხის აუდიტორიის წინაშე საჯარო წარდგენის პროცესი. პრეზენტაციის მიზანია. 

ადამიანთა გარკვეულ წრეს გააცნო შენი საქმიანობის, კვლევა-ძიების შედეგები.  

არსებობს კარგი პრეზენტაციის ხუთი წესი: 1. პრეზენტაცია ეფექტურად 

დაიწყეთ და დაასრულეთ; 2. შექმენით შინაარსობრივი ჩარჩო; 3. მოახდინეთ 

პრეზენტაციის გამჭვირვალე დანაწევრება; 4. რესურსები გამოიყენეთ გონივრულად; 

5. არ დაგავიწყდეთ სხეულის ენის გამოყენება. 

ეფექტიანად დაწყება და დასრულება - ეფექტური დაწყებით მოიპოვებ 

მსმენელის ყურადღებას და მოტივაციას აღძრავმასშიჩაერთოსმოხსენებაში; 

დასასრულიკიამთლიანებსპრეზენტაციასდამსმენელსმეხსიერებაშიისრჩება, 



ამიტომიგიუნდაიყოსპოზიტიური; სასურველია, 

მომხსენებელმააუდიტორიასდაუტოვოსსაფიქრითემა.  

შინაარსობრივიჩარჩოსშექმნა - 

მნიშვნელოვანიათემაარიყოსმშრალიდამხოლოდთეორიულიმასალებითგაჯერებულ

ი; 

მოხსენებასმიმზიდველსხდისპრეზენტაციისდასაწყისშიპრეზენტატორისდასმულიკი

თხვები, რომლებსაცდასასრულდასკვნისსახითუპასუხებს. 

პრეზენტაციისგამჭვირვალედდაგეგმვა - 

აუდიტორიასდასაწყისშიმოკლედგააცანითპრეზენტაციისგეგმა; 

პრეზენტატორიუნდაშეეცადოსმთელიპრეზენტაციისმანძილზეგაზარდოსმსმენელის

ყურადღებადაკონცენტრაცია. 

გონივრულიაასევეცალკეულიშინაარსობრივიპუნქტებიწარმოადგინოთეკრანზე. 

რესურსებისგონივრულიგამოყენება - ერთ-

ერთიდამხმარერესურსიაუდიტორიისთვისპრეზენტატორისგამოსვლისრეზიუმესდა

რიგება; 

აუდიტორიისთვისგამომსვლელისპოზიციისერთგვარიდადასტურებათვალსაჩინოებ

ებია; თვალსაჩინოებაშეიძლებაიყოსორგვარი: ტესტურიდაგრაფიკული; 

პრეზენტატორმაწინასწარუნდამოამზადოსოთახი, 

მოაგვაროსტექნიკურიუზრუნველყოფა. 

არავერბალურიკომუნიკაცია - გამოსვლისასგაითვალისწინეთხმისტემბრი, 

დგომა. ჟესტებიუნდაიყოსბუნებრივი, მეტყველება - გამართულიდამშვიდი, 

წინადადებები - მარტივი.იყავითბუნებრივი. 

პრეზენტაციისწინასწარიდაგეგმვა - 

პრეზენტაციისთვისგანკუთვნილიდრომსმენელთააუდიტორია, საპრეზენტაციოთემა, 

მიზანი. 

პრეზენტაციისწარმართვისწესი - 

პრეზენტაციისკარგადწარმართვაექვემდებარებაშემდეგძირითადპრინციპებს: 

მოახსენეთმსმენელსთურისთქმასაპირებთ, უხარიათმათეს; 

კიდევერთხელმოახსენეთ, თურაუთხარითპრეზენტაციისმსვლელობისას. 

რჩევებიწარმატებულიპრეზენტაციისჩასატარებლად - 

წინასწარგანსაზღვრეთვინარიანმონაწილეები; 



პრეზენტაციამდეკარგადშეისწავლეთთემა; 

წინასწარშეამოწმეთდამხმარემოწყობილობა;  მოაწოდეთმსმენელსთემებისმონახაზი; 

არწაიკითხოთსლაიდზემოთავსებულიტექსტი; 

გამოსვლადაიწყეთდადებითიშენიშვნით; 

ნუიტყვითრომარიცითბევრირამთემისირგვლივ; არდადგეთზურგითანგვერდულათ; 

არგამოიყენოთისეთიდამხმარესიტყვებიროგორიცაა: 

როგორციცითანსასაცილობგერები. გამორთეთპროექტორი. როდესაცარსარგებლობთ. 

 

პრესკონფერენციის დროს მოსწავლე ჟურნალისტის როლს ირგებს. 

ჟურნალისტური საქმიანობა კი,როგორც წესი, უნარ-ჩვევების კომპლექსია,რაც 

ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლისთვის და მოსწავლისთვის,რომელიც 

საშუალება აქვს გაიაროს „პრაქტიკა“ და ისწავლოს კითხვის დასმა,წერილობითი თუ 

ზეპირსიტყვიერი მოთხრობა,საუბრის დაგეგმვა,გაანალიზება და ფაქტების 

სისტემატიზაცია. კლასიკური მოდელის მიხედვით, ჟურნალისტი ტაქტიანი და 

დიპლომატიურია,მან უნდა მოახერხოს საკუთარი პოზიციის 

დაფიქსირებაც,საკითხის სხვადასხვა კუთხით წარმოჩენაც,არგუმენტირებულად 

მსჯელობაც და სხვისი აზრის მოსმენაც.პრესკონფერენციის ჩატარება მოსწავლეების 

წინასწარ მომზადებას საჭიროებს. 

მასწავლებელმა კლასს წინასწარ უნდა გამოუცხადოს,რომ გაკვეთილი უჩვეულო 

იქნება. ის მოსწავლეებ დავალებებს დაურიგებს. ყველა მოსწავლე 

პრესკონფერენციაზე თავის როლს ითამაშებს.როლების ამორჩევა კენჭისყრით 

ხდება.როლები ასეთია: პროდიუსერი,კრიტიკოსი,ჟურნალისტები,ანალიტიკოსი 

ჟურნალისტები,მოპასუხენი,წამყვანები,ფოტოგრაფი,კორესპოდენტები.ორგანიზატო

რი პროდიუსერია.ორი წამყვანის,წამყვანები სიტყვას გადასცემენ მოპასუხეებს დაა 

ჟურნალისტებს და მხარეებს შორის ხიდს წარმოადგენენ. 

მოპასუხენი-ყველაზე მნიშვნელოვანი როლებია, კრიტიკოსი ჟურნალისტები-

მოპასუხეთათვის განკუთვნილ კითხვებს მოამზადებენ; ანალიტიკოსი 

ჟურნალისტები-საკმარისია ორი მოსწავლე,ისინი აფასებენ მოპასუხეთა მუშაობას; 

კორესპოდენტის ამოცანაა აღწეროს მიმდინარე პრესკონფერენცია სტატიის სახით. 

ფოტოგრაფსევალება შემდეგი გაკვეთილისთვის ფოტოანგარიშის მომზადება. 



პრესკონფერენციისთვის ყველაზე მთავარი მოსამზადებელი პერიოდია.ყველა 

ჯგუფმა წინასწარ უნდა გაიაროს კონსულტაცია მასწავლებელთან.პრესკონფერენციის 

შემდეგ,პროდიუსერი შეაჯამებს შედეგებს და თანამშრომლებს 

დააწინაურებს.გაკვეთილის დასასრულს მასწავლებელმა შეიძლება ჰკითხოს რა იყო 

მათთვის საინტერესო,პრობლემატური,რა მიიღეს ამ გაკვეთილისგან. 

 

ცოდნის აუქციონი. არავისათვისსაიდუმლოსარწარმოადგენსისფაქტი, რომ 11-13 

წლისმოსწავლეებისინტერესისდაყურადღებისმოზიდვადაკონცენტრირებ 

აშესასწავლსაგანზემასწავლებელისგანდიდძალისხმევასმოითხოვს. 

ასეთპირობებშისაკმაოდძნელიატრადიციულიმეთოდებითმოსწავლეთაინტე-

რესისგაღვიძებადადადებითიშედეგისმიღწევა. როგორცწესი, 

ზოგიერთიმათგანიინდეფერენტულიათავისიცოდნისშეფასებისმიმართ, ზოგი _ 

ცდილობსისწავლოსიმისათვის, რომმიიღოსმაღალიშეფასება. 

მოსწავლეებისმხოლოდმცირენაწილიამჟღავნებსჭეშმარიტინტერესსსაგნისმიმართ, 

ეცნობადამატებითლიტერატურას. ამდენად, ბუნებრივია, მასწავლებლისშრომა, 

ძალისხმევამიმართულიაყველაკატეგორიისმოსწავლისშემეცნებითიინტერესისგაღვი

ვებისა, ცოდნისშეძენისადაგაღრმავებისაკენ, 

აგრეთვეკვლევითიუნარებისგანვითარებისაკენ. 

მეთოდურიხერხებისმრავალფეროვნებისმიუხედავად, 

პირველრიგშიუნდააღინიშნოს, რომაღმზრდელობით-

საგანმანათლებლოპროცესისრულადუნდაუწყობდესხელსმოსწავლეებისინტელექტი

სდაშესაძლებლობებისგანვითარებას. 

სწავლებისაქტიურფორმასმიეკუთვნებასწავლებათამაშით, 

ჯგუფებშიერთობლივიმუშაობისასინტელექტუალურიგანათლებისპროცესშიჩართუ

ლიაურთიერთობის, შეჯიბრისდაურთიერთდახმარებისპრინციპი. 

მასწავლებელიმუდმივადეძებსგაკვეთილისჩატარებისყველაზეშედეგიანფორმას. 

გაკვეთილები, რომლებსაცაქვსთანამედროვეთამაშისფორმა, 

ემსახურებამოსწავლეებისშემოქმედებითითავისებურებებისგანვითარებას, 

ხშირადასახავსდაემსგავსებასაჯაროურთიერთობებს, 

ორიენტირებულიაფანტაზიაზედაა.შ. 

თითოეულიასეთიმეთოდიმნიშვნელოვანიადაგანსაკუთრებულყურადღებასიმსა-



ხურებს. გაკვეთილისორგანიზებისერთ-

ერთარასტანდარტულმეთოდსწარმოადგენსე.წ. ”ცოდნისაუქციონი”, რომელიც, 

ჩვენვფიქრობთ, განსაკუთრებითმოეწონებათამასაკისმოსწავლეებს. ეჭვგარეშეა, 

რომამმეთოდითგაკვეთილისერთხელჩატარებისშემდეგმოსწავლეებიკვლავდაკვლავმ

ოითხოვენ ”ცოდნისაუქციონს” 

სხვადასხვათემასთანმიმართებაში.მასწავლებელმაშეძლებისდაგვარადუნდაგაითვალ

ისწინოსესთხოვნა. 

”ცოდნისაუქციონი”- 

ისმეთოდიმასწავლებელსშეუძლიაგამოიყენოსშემაჯამებელგაკვეთილზე, 

თუმასმიაჩნია, 

რომმოცემულთემასდაეთმოსაათებისარასაკმარისირაოდენობა.ასეთიგაკვეთილისათ

ვისმზადებისპროცესშიმოსწავლეებიცდილობენდააგროვონრაცშეიძლებაბევრისაინტ

ერესომასალასხვადასხვა წყაროდან (სახელმძღვანელო, დამხმარელიტერატურა, 

ინტერნეტი). ”ცოდნისაუქციონზე” 

მოსწავლესშეუძლიათავისუფლადდაშეუზღუდავადგადმოსცესთავისიცოდნა 

(ზეპირად, ჩანაწერებისმოხმარებააკრძალულია), რადგანარეშინიაცოდნისშეფასების _ 

დაბალიქულის (ასეთიუბრალოდარიწერება).სამაგიეროდ, 

მანშეიძლებადაიმსახუროსუმაღლესიშეფასებააქტიურობისანმოცემულითემისირგვლ

ივმოპოვებულისაინტერესოფაქტებისსაფასურად. 

ამდროსვითარდებაროგორცშემეცნებითიაქტიურობა, აგრეთვე ანალიზის, 

განზოგადებისდასხვაუნარი. ფართოვდებამსოფლმხედველობა, 

მოსწავლეებიეჩვევიან, მოკლედდადამაჯერებლადგამოხატონსაკუთარიაზრი, 

რადგანერთიფაქტისწარსადგენადმათეძლევადარაუმეტესერთიწუთისა. 

 პირველრიგში, გთავაზობთრამდენიმეგანმარტებას: 

1. ჟიური - 3 ადამიანი: ორიასისტენტიფერადიყელსაბამებით 

(ანრაიმესხვაგანმასხვავებელინიშნით) დააუქციონისწამყვანი (მაგალითად, 

ჰალსტუხით, სოლიდურობისათვის). 

2. მოსწავლეებისცოდნისკორექციასმასწავლებელიაკეთებს “აუქციონის” 

ჩატარებამდე, კლასგარეშესაუბრებისდროს. 

http://ncp.ge/ge/termini?ajax=1&t=666?iframe=true&width=700&height=300
http://ncp.ge/ge/termini?ajax=1&t=230?iframe=true&width=700&height=300


3. 

მასწავლებელიზისპროექტორთან/კომპიუტერთანდაშეძლებისდაგვარადაკეთებსამათ

უიმპასუხისშესაბამისილუსტრირებას. 

4. ასისტენტებიგაივლიანრიგებსშორისდააკეთებენ 

”გასაყიდიობიექტისდემონსტრირებას”.  

5. აუქციონშიმოსწავლეებიმონაწილეობენარაგვარებით, 

არამედშესაძლოაიმნომრითაც, 

რომელიცშეესაბამებაჟურნალშითითოეულისრიგითნომერს. 

გთავაზობთ აუქციონის ფორმით ჩატარებული ქართული ენა და ლიტერატურა 

გაკვეთილის ნიმუშს: 

მასწავლებელიურიგებსმოსწავლეებსაუქციონისნომრებს.აუქციონშიმოსწავლეებ

იმონაწილეობენარაგვარებით, არამედიმნომრით, 

რომელიცშეესაბამებაჟურნალშითითოეულისრიგითნომერს. 

აუქციონისწამყვანი(ჰალსტუხით, სოლიდურობისათვის) 

აცხადებსაუქციონისთემას, შეახსენებსპირობებსდაწარადგენსლოტს, – 

დღესაუქციონზეგამოტანილიაცოდნისშემდეგილოტი - „ლიტერატურათმცოდნე“, 

„ლექსიკოლოგი“,«ენათმეცნიერი“ . 

ასისტენტიფერადიყელსაბამით(განმასხვავებელინიშნით)  

აკეთებსდაფაზეჩანაწერს: ლოტიპირველი - „ლიტერატურათმცოდნე“. აუქციონის 

მონაწილენი შემთხვევითობის პრინციპითიღებენ ნაწარმოების სათაურებს და 

ასრულებენ დავალების პირობას: დაასახელე ავტორი, სად და როდის ხდება 

მოქმედება? ვინ არიან პერსონაჟები? რა არის გადასაწყვეტი? რა სურს მთავარ 

პერსონაჟს? როგორ გადაიჭრა პრობლემა? 

წამყვანიამთავრებსპირველილოტისაუქციონსდასთხოვს ჟიურის შეაფასოს 

შედეგები, თუმცა სიტყვასგადასცემსაუქციონის დასრულებისას. 

ჟიურისწევრები (3 მოსწავლე) კლასისმუშაობისდროსუსმენენგამომსვლელებს, 

აკეთებენპასუხებისრეგისტრირებას (”+” ან ”-” ნიშნებისსაშუალებით), 

აცხადებსშედეგებს (სამივე ლოტის დასრულებისას).  

მასწავლებელი 

მასწავლებელიზისპროექტორთან/კომპიუტერთანდააჩვენებსამათუიმპასუხისშესაბამ

ისილუსტრაციას. 



წამყვანიაგრძელებს:- გთხოვთმოგვაწოდოთთქვენიცოდნაწოდებისსანაცვლოდ. 

 ასისტენტიაკეთებსდაფაზეჩანაწერს: ლოტიმეორე - „ლექსიკოლოგი“. 

გაივლისრიგებსშორისდააკეთებს ”გასაყიდიობიექტისდემონსტრირებას”. ესაა 

„სიტყვის სალარო“: უცები - უგნური, უვიცი, უმეცარი; გულისთქმა - ოცნება; საპყარი 

- ხეიბარი; ხორო - მგალობელთა გუნდი; კონკურენტი - კონკურენციისგამწევი,  

მეტოქე; კელაპტარი - დიდი სანთელი; წალკოტი - ბაღი, ეჩოთირებათ - 

საჩოთიროდმიაჩნია, _ეუხერხულება, ეხამუშება, არმოსწონს, ვერეთვისება; ზნე - 

ხასიათი, თვისება; ციაგი - შუქი, ელვარება; კრული - დაწყევლილი; თაკარა - ცხელი, 

გავარვარებული; უმწიკვლო - უბიწო, შეურყვნელი, წმინდა; სამდურავი - საყვედური, 

აუქციონის მონაწილენი ისევ შემთხვევითობის პრინციპითიღებენ სიტყვებს და 

ასრულებენ დავალების პირობას: დაასახელეთ სიტყვის მნიშვნელობა; როგორია? რას 

ჰგავს? სინონიმები ან მაგალითები, ანტონიმები, წინადადება ამ სიტყვის 

გამოყენებით. 

მსურველებიასწევენსაკუთარნომერს, 

წამყვანიაძლევსსიტყვისთქმისუფლებასმას, ვინცპირველმაასწიანომერი. 

ლოტი მესამე - „გრამატიკოსი“ 

წამყვანი აგრძელებს ცოდნის აუქციონს წოდების 

სანაცვლოდ.დროისამოწურვისშემთხვევაშიწამყვანიამთავრებს 

აუქციონსდასიტყვასგადასცემსჟიურის.  

შეფასება:ჟიურიაცხადებსსაბოლოოქულებსდააკეთებსდასკვნასამთემასთანდაკა

ვშირებულისამუშაოსშესახებ, გამოთქვამსთავისშენიშვნებსდარჩევებს. 

აცხადებსგამარჯვებულებსდაანიჭებს “ექსპერტის” წოდებას, გარდა ამისა 

აჯილდოებს აქტიურ მონაწილეებს. 

  

პერსონაჟის ამბავიემსახურება ტექსტის ანალიზის შედეგად მიღებული 

დასკვნებისა დაშესაბამისი არგუმენტების წარმოდგენის უნარ-ჩვევების 

გაუმჯობესებას. 

აქტივობის მიზნებია: 

1.ტექსტის ანალიზის უნარ-ჩვევების განვითარება; 

2.ანალიზის შედეგების სქემატური სახით წარმოდგენის უნარ-ჩვევების 

განვითარება. 



აქტივობის ორგანიზების ფორმა: ინდივიდუალური/წყვილური/ჯგუფური. 

აქტივობის აღწერა: 

პერსონაჟის დახასიათების ტრადიციული გეგმის შედგენამდე ან მის ნაცვლად, 

შესაძლებელია,გამოვიყენოთ გრაფიკული მაორგანიზებლები. 

ნაწარმოების სათაური----------------------------- 

პერსონაჟი--------------------------------------- 

ფიქრობს---------------------------------------- 

აკეთეებს------------------------------------------- 

ამბობს---------------------------------------------- 

გრძნობს------------------------------------------- 

შედეგი------------------------------------------- 

გმირის მიზანი----------------------------- 

სანამმოსწავლეებიმუშაობასშეუდგებიანმასწავლებელმაუნდაგანმარტოსამკოგნი

ტურისქემისშევსებისწესი - მიუთითოსმოსწავლეებს, 

რომთავიანთიფორმულირებებისგარდა, მათტექსტიდანუნდაამოიწერონციტატები, 

შეადგინონგმირისქმედებების, გრძნობების, გამოთქმებისჩამონათვალი. 

აქტივობისხანგრძლივობაა 13-15 წუთი. 

შეფასება:აქტივობაფასდება, შეუძლიათუარამოსწავლეს 

 წერითიდავალებისამოცანისგანსაზღვრა; 

 ტექსტისშინაარსისარსებითიმომენტებისგანსაზღვრა/გამოკვეთა; 

 საკუთარითვალსაზრისისფორმულირება; 

 ანალიზისშედეგებისწარმოდგენაგრაფიკულისქემისგამოენებით. 

გმირის / პერსონაჟის დახასიათებასთან დაკავშირებული შეკითხვები:  

• რა თვისებები უწყობს ხელს გმირის წარმატებას და რატომ ფიქრობთ ასე? 

• რა თვისებების ნაკლებობა უშლის გმირს წარმატების/მიზნის მიღწევაში და 

რატომ? 

• რა თვისებები უწყობს ხელს გმირს მკითხველის სიმპათიის მოპოვებაში? 

• რა თვისებების გამო განეწყობა მკითხველი უარყოფითად კონკრეტული 

გმირისადმი? 

• როგორ ვლინდება გმირის სახე ნაწარმოების დასაწყისში? 



• რა პრობლემების წინაშე დგას გმირი და რამდენად ახერხებს ის მათ 

გადალახვას? თუ ვერ ახერხებს, რა უშლის მას ამაში: პიროვნული სისუსტე, 

ობიექტური ვითარება, გარემო პირობები? 

• რა ფუნქცია აქვს მწერლის მიერ აღწერილ გმირის პორტრეტს? 

• ნაწარმოების მსვლელობისას როგორ ვითარდება გმირის პიროვნება? ის 

დადებით თვისებებს იძენს და მიისწრაფვის სრულყოფილებისკენ და აღწევს ამას თუ 

ზნეობრივად ეცემა? 

• რა იდეა უკავშირდება ამ გმირს ნაწარმოებში და რატომ ფიქრობთ ასე? 

• რომელ საკვანძო ეპიზოდში ვლინდება გმირის სახე? 

• რა მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებს იყენებს ავტორი გმირის 

დასახასიათებლად? 

• როგორია ავტორის დამოკიდებულება გმირისადმი (დადებითი, უარყოფითი 

თუ ნეიტრალური) და რაში ვლინდება ეს? 

• გმირი სახე-ხასიათია თუ სახე-სიმბოლო? 

• რით განსხვავდება გმირი საზოგადოებისაგან? რა ფასეულობები და თვისებები 

განასხვავებს მას საზოგადოებისაგან და გამოარჩევს მას? 

• რა გავლენა მოახდინა გმირმა საზოგადოებაზე? 

• როგორია გმირი: დადებითი, უარყოფითი, ტრაგიკული, კომიკური, 

გროტესკული და ა. შ.? 

• რომელ სოციალურ ფენას განეკუთვნება გმირი და რამდენად ატარებს ის 

თავისი სოციალური კლასის ნიშნებს? 

• გმირი გამოგონილი პერსონაჟია თუ რეალური? 

• როგორია გმირის ურთიერთობა საზოგადოების სხვა წევრებთან? 

• ემორჩილება თუ არა გმირი საზოგადოებაში გაბატონებულ  წესებსა და 

კანონებს და თუ უგულებელყოფს, რატომ? ეს მას დადებითად ახასიათებს თუ 

უარყოფითად? რატომ ფიქრობთ ასე? 

• როგორია გმირის მსოფლმხედველობა და მისი მსოფლაღქმა? 

• როგორია გმირის ინტერესები, მიდრეკილებები და როგორ, რა კონკრეტული 

ფაქტებით ვლინდება ეს ნაწარმოებში? 

• გმირის რა შინაგანი განცდებია გადმოცემული ნაწარმოებში? 



• გმირის ბუნება ჩანს ავტორის დახასიათება-აღწერით თუ გმირის მიერ 

ჩადენილი კონკრეტული ქმედებით? 

 

ლეპბუკი ესაა კონკრეტულ თემაზე შექმნილი ინტერაქტიული საქაღალდე, 

გასაშლელი წიგნი ჯიბაკებით, ფანჯრებითა და  მოძრავი დეტალებით, სადაც 

მოსწავლეს შეუძლია ჩააწყოს დავალებები, ბარათები, მასალები, თავისი 

შეხედულებისამებრ დახარისხებული ინფორმაცია. მას „საიდუმლო წიგნსაც“ 

უწოდებენ. 

რა მიზნით გამოიყენება და რას უწყობს იგი ხელს? 

• ცოდნის განზოგადებას 

• ინფორმაციის სტრუქტურიზაციას 

• შემეცნებით ინტერესსა და შემოქმედებით აქტივობას 

• თემის გამრავალფეროვნებას 

• ყურადღების, მეხსიერებისა და აზროვნების განვითარებას 

• ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას 

• განვლილი მასალის გამეორებას 

ლეპბუკის შექმნის ძირითადი პრინციპია: 

• ინფორმაციის შევსების შესაძლებლობა 

• მობილობა 

• საინტერესო შინაარსი 

განათლების პროცესში ლეპბუკის გამოყენების მნიშვნელობა დიდია 

მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისა და მშობლებისთვის. 

1. ლეპბუკის გამოყენება სხვადასხვა საგნის სწავლებისას უზრუნველყოფს 

მოსწავლის განვითარებას, მიუხედავად ასაკისა, სქესისა, სოციალური სტატუსისა, 

მათ შორის შსსმ თუ განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლისა. 

2. ლეპბუკის  გამოყენება შესაძლებელია ინდივიდუალური, წყვილური თუ 

ჯგუფური მუშაობისას, აგრეთვე დიფირენცირებული სწავლებისას. 

3. შესაძლებელია ლეპბუკის ტრანსფორმირება, ნებისმიერ დროს მისი ახალი 

მასალით შევსება. 

4. იგი არის სასწავლო პროცესში მშობელთა ჩართულობის ერთ-ერთი ფორმა 



5. ლეპბუკი  გამოიყენება სხვადასხვა ასაკში და არ მოითხოვს პედაგოგისგან 

სპეციალურ განათლებას. 

6. ლეპბუკის  შექმნა არ უკავშირდება განსაკუთრებულ მატერიალურ 

დანახარჯს 

 

 

 

 

 

 

თავი III. ისტ-ისგამოყენებით შემაჯამებელი დავალების შესრულება 

§1. ელექტრონული პრეზენტაცია 

საპრეზენტაციო პროგრამების საშუალებით შეგვიძლია შევქმნათ პრეზენტაცია 

ტექსტური და გრაფიკული ინფორმაციით, ნახატებითა და აუდიო-ვიდეოფაილებით, 

რომელიც შეგვიძლია გავუგზავნოთ ან მისაწვდომი გავხადოთ სასურველ 

პირთათვის. მათი საშუალებით ვზოგავთ დროს და ვაიოლებთ სამუშაოს მზა 

ონლაინპროდუქტების  გამოყენებით.  სერვისი ძალიან ხელსაყრელია სასწავლო 

მიზნებისთვის. 

საპრეზენტაციო პროგრამების დიდი უმრავლესობა გვთავაზობს შაბლონების 

ბიბლიოთეკას, აგრეთვე, შესაძლებლობას ავტვირთოთ საიტზე და შევინახოთ 

საკუთარი პრეზენტაცია. 

საუკეთესო პროგრამის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება საპრეზენტაციო 

შაბლონების არჩევანს, მოკლე დროში პრეზენტაციის შექმნის შესაძლებლობას, 

რედაქტირებისა და სლაიდიდან სლაიდზე გადასვლის ეფექტებს, 

პანორამირება/მასშტაბირებას, ანიმაციას, ერთობლივი, ჯგუფური მუშაობის სერვისსა 

და ავტონომიური მუშაობის შესაძლებლობას. 

 

Microsoft Office PowerPoint 

ყველაზეპოპულარულისაპრეზენტაციოპროგრამაა.აქმომზადებულიპრეზენტაციებიგ

ათვლილიადიდიეკრანისთვის, 



პროექტორითგასაშუქებლადანტელევიზორისეკრანზეგადასატანად. იგი Microsoft 

Office-ისსაოფისეპროგრამებისნაწილია. 

PowerPoint-

ისბოლოდროინდელივარიანტებიგაძლევთსაშუალებასთავისუფლებამიანიჭოთშთაგ

ონებას, შექმნათძალიანსაინტერესოპრეზენტაციებიმრავალფეროვანიანიმაციების, 

კამერისსხვადასხვამანიპულაციების, სამგანზომილებიანიმოდელებისგამოყენებით. 

 PowerPoint-

იეკრანზეკონცეპტუალურიინფორმაციისადამოხსენებისძირითადთეზისებისგამოტან

ით გხდითთავდაჯერებულს. 

პრეზენტაციაზეშეგიძლიათიმუშავოთჯგუფურად, 

ერთობლივირედაქტირებითრეალურდროში. გაიგოთკოლეგებისთვალსაზრისი, 

მიიღოთრჩევები. PowerPoint-

ითშექმნილიპრეზენტაციაშეინახეთონლაინდისკზედამისაწვდომიგახადეთთქვენთვი

სსასურველიადამიანებისთვის, 

იმუშავეთმასზენებისმიერიმოწყობილობიდანსადაცარუნდაიყოთ. 

PowerPoint-ი შესანიშნავი პროგრამაა, მაგრამ მას თანდათან ენაცვლება 

ინტერაქტიული ონლაინპრეზენტაციები. 

 

Prezi - 

უნივერსალურიპროგრამააპროფესიონალურიპრეზენტაციისშესაქმნელად. 

მისისაშუალებითიოლიაეფექტურიპრეზენტაციისშექმნადარედაქტირება, 

ტექსტურიდაგრაფიკულიინფორმაციის, აუდიოდავიდეოფაილებისჩასმა, 

ნამუშევრისგაზიარება. 

Prezi ძალიანაადვილებსპრეზენტაციისშექმნას. 

მასშიიოლადგადაიტანებასაინტერესორესურსები, 

სლაიდებისსისტებაჩანაცვლებულიაფოკუსისგადატანითსხვადასხვაობიექტზე, 

იძლევაჩაღრმავების, ინფორმაციისსაფეხურებრივადწარმოდგენისსაშუალებას. 

ამსაპრეზენტაციოპროგრამითშეძლებთმრავალფუნქციური, 

რთულიმასალისდამუშავებასდასასიამოვნო, 

მსუბუქითანამედროვესტანდარტებისეფექტურიონლაინპრეზენტაციისშექმნას. 

 



Powtoon.com – ესაასერვისიპრეზენტაციების, 

ინტერაქტიულიინფოგრაფიკისადაანიმაციურირგოლებისშესაქმნელადმეხსიერებისს

აცავით. 

მრავალფეროვანიმზარგოლები. სხვადასხვამიზნითგაფორმებული 

(პროექტისწარდგენა, ანგარიში, ნამუშევრისშეჯამება, გაცნობა, ანონსი, 

განცხადებადასხვ.), powtoon.com-ისმთავარიპრიორიტეტია. 

მზაანიმაციურირგოლებისადასურათებისშაბლონებისგამოყენებითშესაძლებელიასაკ

უთარივიდეორგოლისშექმნადაგამოქვეყნება, ბლოგშიჩაშენებაანგადმოწერა Ppt, Pdf 

ფორმატით. 

საგანმანათლებლომიზნებისთვისიგიგანსაკუთრებითხელსაყრელიადისტანციუ

რისწავლებისას, 

როცამოსწავლეებსვთავაზობთპრეზენტაციისმომზადებასანიმაციურიროლებისგამოყ

ენებით. 

უფასოვერსია PowToon-ისარამდენადმეგვიზღუდავსსერვისისშესაძლებლობებს, 

თუმცა გთავაზობთ გამოსავალს შექმნილი სირთულეებიდან: პრეზენტაციისდრო 5 

წუთია (ლაკონიურობანიჭია), 

არააგათვალისწინებულიპრეზენტაციისჩამოტვირთვაკომპიუტერში (შესაძლებელია 

YouTube-ზეატვირთვადაიქიდანგადმოწერა), შეგვიძლიამხოლოდ 30 

პრეზენტაციისგამოყენება (შევქმნათახალიანგარიში).  

 

https://docs.google.com/presentation/-ზე შეგიძლიათ შექმნათ დამაჯერებელი 

პრეზენტაცია. Google-პრეზენტაციის წყალობით თქვენ შეგიძლიათ იმუშავოთ 

კოლეგებთან ერთადსადაც გინდათ და როცა გინდათ სრულიად უფასოდ. 

 

 

პროგრამის 

მახასიათებელი 

P

rezi 

Po

wToon 

Google

-

პრეზენტაცი

ა 

K

eyNote 

S

wipe 

C

isco 

WebE

x 

S

lides 

P

aste 



პრეზენტაც

იაზე 

ერთობლივი 

თანადროული 

მუშაობა 

  √ √  √  √ 

მეხსიერებ

ის საცავი 
  √ √ √    

მობილურ 

მოწყობილობაზ

ე ადაპტირება 

   √ √  √  

სოციალურ 

ქსელებთან 

ინტეგრაცია 

    √    

შაბლონები

ს ბიბლიოთეკა 
√ √  √   √  

ავტონომი

ური 

პრეზენტაციის 

რეჟიმი 

√        

პანორამირ

ებისა და 

მასშტაბირების 

ფუნქცია 

√        

სესიის 

ჩაწერა და 

რეპროდუქცია 

        

კომენტირე

ბა 
       √ 

სასაუბროს 

შექმნა 
       √ 



ხმოვანი 

კომენტარები 

სლაიდებისათვი

ს 

 √       

ვიდეოს 

იმპორტი 
 √       

ექსპორტი 

PDF и ZIP-

დოკუმენტებად 

      √  

ოფლაინ 

რედაქტირება 
  √      

 

 

 

 

 

 

§2. ვირტუალური დაფა ერთობლივი მუშაობისთვის 

სწავლების ვიზუალიზაციისა და დისტანციური კომუნიკაციის საუკეთესო 

ინსტრუმენტია ონლაინდაფა პროექტზე ერთად მუშაობისთვის, გონებრივი იერიშისა 

და უკუკავშირისათვის.  

1.გონებრივი იერიში 

2.კითხვა პასუხისათვის - მოსწავლეები იყოფიან ჯგუფებად, განსხვავებულ 

დავალებებს ასრულებენ და დაფის საშუალებით აჯამებენ. 

3.სასწავლო მასალა კონკრეტული გაკვეთილისთვის - სასწავლო გარემო, 

შპარგალკა მასწავლებლისა და მოსწავლეებისათვის 

4.ნასწავლის დაფიქსირება, გაერთიანება - ვთქვათ, სიტყვა სხვადასხვა 

კონტექსტში, ნასწავლ ტექსტებში, მოძებნა და განთავსება დაფაზე 

5.პრობლებური კითხვების დაფიქსირება, თავმოყრა დავალების შესრულებისას 

6.უკუკავშირი - მოსწავლე-მასწავლებელ-მშობელს შორის 



 

რა სახის ონლაინინსტუმენტები შეიძლება განვათავსოთ ვირტუალურ დაფაზე? 

1.WebRoom უფასო სერვისია ონლაინშეხვედრებისთვის. არ საჭიროებს 

პროგრამულ უზრუნველყოფას. ამ სერვისის გამოსაყენებლად არ არის აუცილებელი 

მასზე რეგისტრაციაც კი. WebRoom-ზე მონაწილეთა შესაკრებად საკმარისია 

შეიყვანოთ თქვენი სახელი და ელფოსტის მისამართი, რის შემდეგაც ირთვება თქვენი 

საკონფერენციო დარბაზი. 

 

2.Know Lounge უფასო პლატფორმაა თქვენი კომპიუტერიდან პირდაპირი 

ტრანსლაციისათვის. Know Lounge შეიცავს დაფას საკუთარი ნახატების კლასისათვის 

გასაზიარებლად.მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება შეკითხვით მოგმართონ, 

დაგიწერონ შეტყობინება სასაუბროში (ჩატში), გამოიყენონ საკუთარი ვებკამერა და 

გესაუბრონ პირდაპირი ტრანსლაციისას. 

 

3.Stoodle  უფასო ინტერაქტიული ინსტრუმენტია, რომელიც პოპულარულ 

პლატფორმა CK12-ზე შეიქმნა. Stoodle-ზე თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ სივრცე 

დაფისათვის და მოიპატიჟოთ სხვები მასზე სამუშაოდ. მის გამოსაყენებლად არ არის 

აუცილებელი რეგისტრაცია. Stoodle-ის საშუალებით შეგიძლიათ გააგზავნოთ 

ხმოვანი და ტექტური შეტყობინება,  მაგრამამ პლატფორმას  არა აქვს ვიდეოჩატის 

სერვისი. 

 

 

4.Draw Chat უფასო სერვისია, „ახალი დაფის შექმნის“ ღილაკზე დაჭერის შემდექ 

გეხსნებათ შესაძლებლობა ჩართოთ წვდომა ვებკამერასა და მიკროფონზე. 

შეგიძლიათ ამ ვირტუალურ დაფაზე გამართულ ვიდეოკონფერენციაში მოიწვიოთ 

მონაწილენი და მათთან ერთად იმუშავოთ საერთო დაფაზე. Draw Chat-ზე 

შეგვიძლია ავტვირთოთ PDF ან გამოსახულება კომენტირებისათვის. 

 

5. Scratchwork არის ინტერაქტიული დაფა და ინსტრუმენტი 

ვიდეოკონფერენციისათვის. სხვა ანალოგიური პლატფორმების მსგავსად იგი 

გვთავაზობს სივრცეს დაფისათვის, სადაც შეგიძლიათ ხატოთ, შეიყვანოთ ტექსტი, 



ატვირთოთ გამოსახულება ანოტაციისათვის. ეს პლატფორმა  განსხვავდება სხვა 

სერვისებისგან იმით, რომ შეიცავს რედაქტორს მათემატიკური უტოლობებისთვის. 

სერვისის საშუალებით შესაძლებელია  პლანშეტზე შესრულებული ნახატების 

იმპორტირება.  Scratchwork’ ში ჩაშენებული ვიდეოკონფერენციის გააქტიურების 

შემდეგ  შეგიძლიათ სამუშაო შეხვედრაში ჩართოთ მონაწილენი, თუმცა უფასო 

სერვისით შეძლებთ მხოლოდ ოთხი ვიდეოკონფერენციის გამართვას სამ-სამი 

მონაწილის ჩართულობით 

 

 

 

 

 

§3. ონლაინ ტესტები და შემაჯამებელი დავალებები ინტერნეტსივრცის 

გამოყენებით 

დღეისათვისსაქართველოსსკოლებშისულუფროდიდიმნიშვნელობაენიჭებაინფ

ორმაციულ-საკომუნიკაციოტექნოლოგიებისჩართვასსასწავლოპროცესში. 

ეროვნულისასწავლოგეგმისმიხედვითინფორმაციულ-

საკომუნიკაციოტექნოლოგიებიმიეკუთვნება, 

გამჭოლსასწავლოპრიორიტეტებსდაციფრულიკომპეტენციისფლობათანამედროვემო

სწავლისაუცილებელიმოთხოვნაა. 

მასწავლებლისპედაგოგიურპრაქტიკაშიუკვეაქტიურადააჩართულიინტერნეტტე

ქნოლოგიები. არაერთირესურსიშეიქმნასასწავლოაპლიკაციებისგამოყენებით, 

ინტერაქტიულისწავლისადასწავლებისმხარდასაჭერიპლატფორმებისსაშუალებით.  

შესაძლებელიაონლაინრეჟიმშიტესტის, რეფერატის, 

პროექტისდასხვაშემაჯამებელიდავალებებისშექმნადარედაქტირება. 

XXI 

საუკუნისსრულფასოვანიმოქალაქერომჩამოვაყალიბოთდათანამედროვეგამოწვევებს

ფეხიავუწყოთ, ვფიქრობ, 

საგაკვეთილოპროცესშიუხვადუნდაჩავრთოთმსგავსირესურსებიდააქტივობები. 

როგორ შევქმნათ მრავალფეროვანი ონლაინტესტი მოსწავლეთა ცოდნის 

შესამოწმებლად?  



ონლაინტესტის საშუალებით მასწავლებელს შეუძლია: 

• ახალი ტესტის შექმნა სხვადასხვა ტიპის კითხვების ფორმების გამოყენებით 

• პასუხებზე ქულების მინიჭება 

• ტესტის დიზაინის გაფორმება 

• ტესტის გადაგზავნა მოსწავლეებისთვის 

• შედეგების ანალიზი 

მნიშვნელოვანია, რომ ტესტირება ონლაინ სივრცეში მიმდინარეობს და 

აუცილებელი არ არის მოსწავლე კონკრეტულ დროს კონკრეტულ საკლასო სივრცეში 

იმყოფებოდეს.  

შემოთავაზებული ინსტრუმენტები ხელს უწყობს მოსწავლეზე ორიენტირებულ 

სწავლებას. 

ონლაინტესტების საშუალებით მასწავლებელი ახერხებს დაზოგოს დრო 

შეფასებისა და უკუკავშირისთვის. 

 

1. Kahoot უფასო პლატფორმაა თამაშით სწავლებისათვის, მისი გამოყენება 

შესაძლებელია სხვადასხვა საგანში სწავლების ყველა საფეხურზე. ამ ინსტრუმენტს 

შეუძლია შეცვალოს ძვირადღირებული შეფასებისა და უკუკავშირის სისტემები, 

პულტები, მოწყობილობები. ონლაინტესტირებისათვის საკმარისია ინტერნეტში 

ჩართული კომპიუტერი, სმარტფონები და ეკრანი. Kahoot-ის საშუალებით საკითხის, 

თემის შეფასებისა და განხილვის პროცესი გადაიქცევა საინტერესო, გასართობ 

თამაშად. 

Kahoot-ის გამოყენებით სასწავლო პროცესში შესაძლებელია შემდეგი მიზნის 

მიღწევა: 

• მოსწავლეთა ცოდნის შემოწმება 

• უკუკავშირი მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში 

• ცოდნის კორექცია და სასწავლო სამუშაოს დაგეგმვა მიღებული შედეგების 

მიხედვით 

• დისკუსიის გამართვა 

• ხმის მიცემა 

• ანკეტირება 

 



2. Quizizz - ტესტები და ვიქტორინები მთელი კლასისთვის - ძალიან ჰგავს 

Kahoot-ს თავისი ფუნქციონირებით, მაგრამ მათ შორის ორი არსებითი განსხვავებაა: 

1. მონაწილე მისთვის სასურველი ტემპით პასუხობს კითხვებზე და არაა 

დამოკიდებული სხვათა პასუხების სიჩქარეზე; 

2. ტესტირება Quizizz-ზე შეიძლება დაიგეგმოს ანუ ტესტი შესაძლოა მიეცეს 

მოსწავლეს საშინაო დავალებად. 

ამ ინსტრუმენტის გამოყენება სასწავლო პროცესში ესაა: 

• აქტიური სწავლა-სწავლება 

• თამაში, ვიქტორინა 

• შეჯიბრება 

• ტესტირება 

• საშინაო დავალება 

• თითოეული მონაწილის შედეგების მონიტორინგი 

• ავტომატური უკუკავშირი 

 

 

3. Quizalize-ზე კითხვებზე პასუხის გაცემა გართობაა. აქ შესაძლებელია შექმნა 

ტესტები მასწავლებელმა კოლეგებისთვის. ონლაინტესტირებისთვის მასწავლებელი 

ქსელში ჩართულ თავის კომპიუტერში უშვებს ტესტებს, მონაწილენი კი პასუხობენ 

სმარტფონების, პლანშეტების, ან კომპიუტერების საშუალებით 

რით განსხვავდება Quizalize Kahoot-ისაგან? 

• Quizalize-ზე შესაძლებელია ტესტის გავლა შინ. მოსწავლე თვითონ შეუძლია 

გადაწყვიტოს, როდის დაიწყოს ტესტი. 

• ერთდროული თამაშისას პროგრამა თავად ყოფს კლასს ორ ჯგუფად, ეწყობა 

მათ შორის შეჯიბრება. სტატისტიკა თითოეული მონაწილისათვის აისახება 

კილომეტრაჟით, ვინ რამდენი გაირბინა. 

 

 

4. Triventy – ერთობლივი ტესტირება. რითი განსხვავდება Triventy სხვა 

პლატფორმებისგან(Kahoot, Quizizz, Quizalize)? Triventy იძლევა საშუალებას 

ვიქტორინა, ტესტი შეიქმნას მონაწილეთა ერთობლივი ჩართულობით. აქ 



შესაძლებელია თმაშის დროს გამოიყენი დახმარება, მოაშორო არასწორი პასუხები 

50/50 და თვალყური ადევნო სხვა მონაწილეთა რეიტინგს, ინტეგრირებულია Google 

Classroom-თან.Triventy სასწავლო პროცესში შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც: 

• უკუკავშირის ინსტრუმენტი 

• ტესტირება 

• ანკეტირება 

• ვიქტორინა 

• კითხვების შედგენისა და პასუხების გაცემის ინსტრუმენტი ერთობლივად 

მთელი კლასისათვის 

 

5. Plickers -ის საშუალებით დაასკანერეთ მონაწილეთა პასუხები და მიიღეთ 

უკუკავშირი მომენტალურად იმ შემთხვევაშიც კი, როცა სკოლაში არ არის  WiFi, ან 

მოსწავლეებს არა აქვთ პლანშეტები. 

Plickers მარტივია, მაგრამ დიდი საგანმანათლებლო პოტენციალით. ესაა 

ინსტრუმენტი განმსაზღვრელი შეფასებისთვის, ამ პლატფორმის საშუალებით 

მასწავლებელი იღებს იღებს უკუკავშირს, მონაწილეთა შედეგებს რეალური დროის 

რეჟიმში 

Plickers გამოიყენეთ: 

• სწავლების პროცესის მხარდასაჭერად 

• მოსწავლეთა ცოდნის კორექციისთვის 

სასწავლო პროცესში Plickers-ის გამოყენების უპირატესობებია: 

• შეგიძლიათ იმუშავოთ არაკომპიუტერულ კლასში; 

• არ გჭირდებათ WiFi; 

• მონაწილეებს არ სჭირდებათ სმარტფონები, საკმარისია მხოლოდ 

მასწავლებლის ინტერნეტქსელში ჩართული კომპიუტერი 

Plickers-ის მუშაობის პრინციპი ასეთია: მასწავლებელს ეკრანზე გამოაქვს 

კითხვები სავარაუდო პასუხებით, მოსწავლე სპეციალური ბარათების საშუალებით 

აფიქსირებენ პასუხებს, ასწევენ ბარათს მაღლა, მასწავლებელი კი თავისი 

სმარტფონით Plickers-ის საშუალებით ასკანერებს მონაწილეთა პასუხებს. შედეგემი 

მომენტალურად ჩნდება მასწავლებლის ტელეფონში და მონიტორზე. 



6. Google Form იძლევა ტესტირების, ანკეტირებისა და ვიქტორინის შექმნის 

საშუალებას. აქ შეიძლება შექმნათ სხვადასხვა ტიპის დავალებები: ღია კითხვები, 

არჩევითპასუხიანი დავალება ერთი ან რამდენიმე სწორი პასუხით, ვიდეოშეკითხვა, 

სურათთან დაკავშირებული კითხვები და სხვ. 

 

არაერთირესურსისშექმნაშეიძლებაLearningApps.org-

ისსასწავლოაპლიკაციისგამოყენებით. 

ესარისსაინტერესოპროგრამამარტივადსამართავი, 

რომელიცსაშუალებასგვაძლევსშევქმნათსხვადასხვატიპისელექტრონულირესურსი, 

ინტერაქტიულისწავლისადასწავლებისმხარდამჭერიპლატფორმა. 

შესაძლებელიაონლაინრეჟიმშიმათიდამოუკიდებლადშექმნადარედაქტირება. 

აქშექმნილიაყველასათვისხელმისაწვდომიმრავალჯერადიგამოყენებისსასწავლოდან

ართები, 

რომლებიცაკმაყოფილებსსწავლებისკონკრეტულსაჭიროებებსდაარარისშეზღუდულ

იინტერაქტიულითვალსაზრისით. 

შექმნილიდანართებიცალკედასრულებულკურსსარწარმოადგენს, 

ისინიშესაბამისისცენარითჩართულიასწავლებისპროცესში. 

„ვიქტორინა“ შესწავლილინაწარმოებებისმიხედვითშექმნილია „ცოდნაფულიას“ 

იმიტაციით. 

მოსწავლეაქტიურადერთვებათამაშშიდააზარტულადინაცვლებსსაფეხურიდანსაფეხ

ურზესაკუთარიცოდნისგამომჟღავნებისსანაცვლოდ. მაგალითად, დანართში 

„ვეფხისტყაოსანი“ 

ვთხოვმონაწილეებსგაიხსენონპოემადადაალაგონილუსტრაციებითანმიმდევრობით. 

სწორიდაარასწორიპასუხებიგამოიყოფამწვანედდაწითლად; თავსატეხში “ზმნა“ 

სწორიპასუხის, სამპირიანიზმნის, 

არჩევისშემთხვევაშიიხსნებაკადრიდაჩნდებადაფარულიფონი. „ფრაზეოლოგიზმები“ 

იძლევაფრაზეოლოგიზმებისადამათიმნიშვნელობისდაწყვილებისსაშუალებასსწორი

არჩევანისშემთხვევაში. 

ამსახალისოსავარჯიშოებითმოსწავლემოტივირებულია, 

მზადაასიახლეებისმიღებისათვის, ამოწმებსსაკუთარშესაძლებლობებს, 

ირჩევსხელსაყრელაქტივობას, უვითარდებაუწყვეტისწავლისუნარი.  



პრობლემადშეიძლებაჩავთვალოთინტერნეტისარასტაბილურისიხშირე, 

მაგრამმოსწავლეარარისშეზღუდულიდროშიდათავადირჩევსხელსაყრელდროსადაგა

რემოებასაქტივობისშესასრულებლად, 

 

meografh- შექმენიშენიისტორია - ესარისინტერაქტიულიონლაინსივრცე, 

რომელშიცშესაძლებელიაშევქმნათსაკუთარიისტორიები, 

თქვენსაშუალებაგაქვთშექმნისპროცესშიჩართოთროგორცგრაფიკულიისეინტერნეტშ

იმოპოვებულისხვადასხვავიდეოებიდაგავაერთიანოთისინიერთისტორიად. შექმენი, 

ითანამშრომლეგააზიარე.  

sheppardsoftware.com - აქშეგიძლიათნახოთასობითუფასო, ონლაინ, 

სასწავლოთამაშებიბავშვებისათვის, დაუამრავიდონე - 

ყველაასაკისმოსწავლეებისთვის. 

slideshare.net- ესარისძალიანმარტივიმაგრამმნიშვნელოვანივებგვერდი, 

სადაცშეგვიძლიასლაიდებისშექმნადაატვირთვა; 

newtonew.com- 

ესარისმასწავლებელთაახალიინსტრუმენტიმარტივიდამიმზიდველიპროგრამაინტერ

აქტიულიპრეზენტაციებისთვის; 

goconqr.com- საინტერესოსაიტისადაცშესაძლებელიაშევქმნათტესტები, 

ფლეშკარტებიდასლაიდები,ამსაიტისდახმარებითშეგვიძლიაიდეებისგანვითარებადა

გაზიარება. 

 

 

დასკვნები და  რეკომენდაციები 

 

 შემაჯამებელი დავალებების სწორად შეუსრულებლობის მთავარ მიზეზად 

მოსწავლეები ასახელებენ ასახელებენ დროის დეფიციტსა და ინსტრუქციების 

გაუგებრობას. 

 ასევე დაბალი ინტერესის ერთ-ერთ ფაქტორად გამოიკვეთა ის, რომ მოსწავლეებს 

სურვილი აქვთ შემაჯამებელ დავალებებში უფრო მეტი იყოს პროექტები, 

პრეზენტაციები და ა. შ. 



 მოსწავლეთა გამოკითხვის შედეგად გამოკვეთილი პრობლემების მიხედვით 

მასწავლებლებს სჭირდებათ რეკომენდაციები, რომლებიც დაეხმარებათ მათ, 

უკეთ დაგეგმონ შემდგომი შემაჯამებელი სამუშაოები. 

 შემაჯამებელი დავალებების შედგენისას მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს 

მოსწავლეთა წინარე ცოდნა და ინდივიდუალური შესაძლებლობები. 

 შემაჯამებელი დავალებები იყოს მრავალფეროვანი. 

 შემაჯამებელი დავალებები უნდა იყოს დროში მოსწრებადი. 

 მოსწავლეებმა წინასწარ უნდა იცოდნენ შემაჯამებელი სამუშაოს ჩატარების დრო, 

შემაჯამებელი დავალების ფორმატი და შეფასების კრიტერიუმები. 

 შემაჯამებელი სამუშაოს ჩატარების შემდეგ, მასწავლებელმა სწრაფადვე უნდა 

მისცეს მოსწავლეს კონსტრუქციული უკუკავშირი და რეკომენდაციები. 

 იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა უკეთესი შედეგები აჩვენონ, საჭიროა:  

მოსწავლეებმა მეტი დრო დაუთმონ შემაჯამებელი დავალებების მომზადებას;  

შემაჯამებელი დავალებების შედგენისას გათვალისწინებული იქნას მოსწავლეთა 

ინტერესები და შესაძლებლობები; შემაჯამებელი დავალების შესრულების 

შემდეგ მოსწავლეთა სწრაფად შეფასება და უკუკავშირის მიცემა. 

 

 


