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კნუტ როარ ენგი
რიჩარდ როუზი

განათლებისა და სწავლების დასაბამიდან მოს
წავლეებს მასწავლებლები აფასებენ. ტრადიციულად,
შეფასებას განიხილავდნენ, როგორც სწავლების პე
რიოდში მოსწავლის მიღწევისა და წინსვლის დადგენის
ხერხს. ეს ფუნქციური მიდგომა მნიშვნელოვნად რჩება,
თუმცა, თუკი მასწავლებელი მხოლოდ შეფასების,
როგორც საზომი ინსტრუმენტის გამოყენებით შე
მოიფარგლება, ის სწავლების გაუმჯობესებას, მოს
წავლეების გაცნობისა და კლასის სასწავლო გა
მო
ც
დილების გამდიდრებას ვერ მოახერხებს. ეს წიგნი
შეფასების მარტივ ცნებას კითხვის ნიშნის ქვეშ
აყენებს. წინამდებარე თავებში დავიცავთ პოზიციას,
რომ 21-ე საუკუნის განათლების მოთხოვნების დასა
კმაყოფილებლად აუცილებელია ინკლუზიური გა
ნათ

ლების პრინციპებზე აგებული შეფასებისა და მოს
წავლეთა და სწავლის ჰოლისტიკური მსოფლმხედვე
ლობის განვითარება.
მრავალი წლის განმავლობაში სკოლაში არსებული
შეფასება 3 ძირითად მიზანს ემსახურებოდა. პირველს
ხშირად დიაგნოსტიკურ შეფასებას უწოდებენ. დი
აგნოსტიკური შეფასების მეშვეობით ხდება სწავლის
პოტენციური ბარიერების დადგენა. დიაგნოზი, რო
გორც წესი, მედიცინასთან არის დაკავშირებული და
განათლებაში დიაგნოსტიკური შეფასების გამოყენებას
სამედიცინო-დეფიციტური მოდელის მიღება მოჰყვა,
რომელიც, ჩვენი აზრით, ეფექტური და ინკლუზიური
სასკოლო პროცესისათვის სავალალო აღმოჩნდა. სტან
დარტიზებული ტესტების გამოყენებით, განათლების
სფეროში დიაგნოსტიკურ შეფასებას „იარლიყების
მიწებება“ მოჰყვა, რამაც პირდაპირი გავლენა მოახდინა

მოსწავლეზე. ინტელექტის კოეფიციენტის ტესტების
გამოყენების შედეგად (რაც ბევრ ქვეყანაში ჩვეული
პრაქტიკაა), მრავალ მოსწავლეს უარყოფითი „იარლიყი
მიეწება“, როგორიცაა: დასწავლის უნარის დაქვეითება
ან „ნელი მოსწავლე“. შედეგად, მასწავლებელს ამ
ბავშვისადმი დაბალი მოლოდინები უყალიბდება და რიგ
შემთხვევაში, მისი სხვა, „უნარიანი“ მოსწავლეებისაგან
მარგინალიზაციაც ხდება. სამედიცინო მდგომარეობის
ან ისეთი სინდრომის არსებობის დროს, როგორიცაა
აუტისტური სპექტრის დარღვევა ან დაუნის სინდრომი,
ავტომატურად კეთდება დასკვნა, რომ ასეთი დიაგნოზი
სწავლის შეზღუდულ უნარს უდრის. მიუხედავად ამისა,
არსებობს მსგავსი სინდრომების მქონე მოსწავლეების
მაგალითი, რომლებმაც წარმატებით გაართვეს თავი
როგორც სწავლას, ისე - სკოლისშემდგომ ცხოვრებას
(Williams, 1994; Gray-Thomson, 2002). დიაგნოსტიკურ შე
ფასებაზე ზედმეტად დაყრდნობისას ჩნდება მოს
წავლის შესახებ სტერეოტიპებისა და დაბალი მიღწევის
მოლოდინების აღმოცენების საშიშროება.
დიაგნოზი უდავოდ მნიშვნელოვანი პროცესია.
მაგალითად, დისლექსიის შეფასების შედეგად, მოს
წავლის სწავლის გასაუმჯობესებლად, მასწავლებელმა
შესაძლოა სწავლების კონკრეტულ მიდგომას ან სპე
ციალურ სწავლებას მიმართოს. თუმცა, არსებული
საჭიროებების დაკმაყოფილების დასაგეგმად ან მოს
წავლის ძლიერი მხარეების დასადგენად მხოლოდ
დიაგნოსტიკური შეფასება არ კმარა. ამისათვის სა
ჭიროა შეფასების მოსწავლეზე ცენტრირებული მი
დგომა და შეფასება სწავლისათვის, რაც აღწერილია
წინამდებარე ნაშრომში.
ყველაზე ხშირად სკოლაში შემაჯამებელი შე
ფა
სება გამოიყენება. სწავლების კურსის ბოლოს მა
ს


მრავალი წლის განმავლობაში იყო ხელმისაწვდომი.
თითოეულ მათგანს ახლაც დიდი როლი ენიჭება
მოსწავლეების საჭიროებების დადგენაში, წინსვლის
გაზომვასა და ეფექტური სწავლების დაგეგმარებაში.
მიუხედვად იმისა, რომ ვაღიარებთ ამ სამი ელემენტის
მნიშვნელობას, ჩვენი აზრით, სწავლების სრული ეფე
ქტურობისათვის ეს საკმარისი არ არის. ამ ნაშრომში
კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენებთ შეფასების შესახებ
მიღებულ მიდგომებს და წამოვაყენებთ პოზიციას,
რომ შეფასება უნდა იყოს სწავლის მუდმივი და განუ
ყრელი ნაწილი და არა - ცალკე პროცესი, რომელიც
მხო
ლოდ გარკვეული ინტერვალით ტარდება. ჩვენ
გვჯერა, რომ ხარისხზე ორიენტირებულ საკლასო
ოთახებში, აუცილებელია სწავლისათვის შეფასების
შემუშავება, სწავლის შეფასების ნაცვლად. ამ შემ
თხვევაში, საჭიროებისდა მიუხედავად, ყველა მოს
წავ
ლე ჩაერთვება სწავლაში. ზოგიერთი მასწავ
ლებლისათვის ეს საკლასო ოთახში არსებული რუტინის
შეცვლას მოითხოვს. მეტად მნიშვნელოვანია, რომ
მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის ეფექტური სას
წავლო პარტნიორობა ჩამოყალიბდეს. ამის შედეგად
უნდა დადგინდეს, როგორ დაინერგოს სწავლებისა და
სწავლის ისეთი მიდგომები, რომელსაც ყველაზე დიდი
გავლენა ექნება ყოველი მოსწავლის წინსვლასა და
მიღწევაზე.
სწავლისათვის შეფასების პრინციპი მოსწავლეზე
დაფუძნებული სწავლისა და შეფასების პროცესია. ის ხაზს
უსვამს მოსწავლეების საჭიროებას, თავად გაიაზრონ
საკუთარი ძლიერი მხარეები და საჭიროებები, მათ
უნარს, დარწმუნდნენ, რომ შეუძლიათ საკლასო ოთახში
საკუთარი მიღწევის მართვა. ამისათვის აუცილებელია
მასწავლებელმა განახორციელოს შეფასების ის
პრო
ცესი, რომელიც მიესადაგება მოსწავლეების სა
ჭიროებებს და შეიმუშაოს ურთიერთობის ისეთი სის
ტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს დეტალურად და
ადგინოს საგანმანათლებლო საჭიროებები. სწავლი
სათვის ეფექტური შეფასებისათვის საჭიროა შემდეგი
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წავლებელმა უნდა გაიგოს, რა ისწავლეს მისმა მოს
წავლეებმა და ამ ნასწავლიდან რისი გამოყენება
შეუძლიათ. მასწავლებელი ტრადიციულად კურსის
დამამთავრებელ ტესტს ან ფორმალურ გამოცდას
იყენებს, რათა დაადგინოს, რა დაამახსოვრდათ მოს
წავლეებს სასწავლო პროგრამიდან. გარკვეული
დროის შემდეგ, მსგავსი შეჯამებითი ბუნების შე
ფასების შედეგად, მასწავლებელს შეუძლია განა
ზოგადოს მოსწავლის წინსვლა. ხდება მოსწავლის
ინდივიდუალური მიღწევის შედარება მისი ტოლების
მონაცემებთან. შეჯამებითი შეფასების ასეთი ფორმა
გამოკვეთილად მნიშვნელოვანია მოსწავლეების წინ
სვლის დასადგენად. ჩვენი აზრით, შეჯამებითი შე
ფასება ბევრად ეფექტური იქნება, თუკი მოხდება
სწავლების ეფექტურობის, რესურსებისა და სასწავლო
გარემოს მართვის საკითხების გათვალისწინება, რასაც
მოგვიანებით განვიხილავთ.
სწავლების დაგეგმარებისათვის აუცილებელი ინ
ფორმაციის მისაღებად, შეჯამებითი შეფასება ხში
რად უკეთ გვადგება, როდესაც შეწყვილებულია სხვა,
ნაკლებად ფორმალურ მიდგომასთან. ამ დროს შე
ფასების მეტად ფორმატული სისტემა უნდა შემუშავდეს.
ფორმატული შეფასება ნიშნავს შეფასების მონაცემების
გამოყენებას, რათა ინდივიდების ან მოსწავლეთა
ჯგუფის არსებულ საჭიროებებზე მკვეთრად მორგებული
სწავლების დაგეგმარება მოხდეს. ამისათვის აუცი
ლებელია, რომ ყველა მოსწავლე ერთნაირი ტემპით,
ან ერთნაირი სწავლების მიდგომით, ან ერთი და იმავე
რესურსებით არ სწავლობდეს. შეფასებით მიღებული
ინფორმაცია დაეხმარება მასწავლებელს შეიცნოს და
გამოყოს მოსწავლეთა საჭიროების მრავალფეროვნება,
რათა მან საკლასო ოთახში შესაბამისი რეაგირება
მოახდინოს.
შეფასების ეს სამი ტრადიციული საყრდენი: დი_
აგნოსტიკური, შეჯამებითი და ფორმატული, კარგად
არის აღწერილი (Taylor, 2000; Gronlund and Waugh, 2009) და
უმეტესი ქვეყნების საგანმანათლებლო სისტემისათვის
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პირობების დაცვა (Loreman, Deppeler and Harvey, 2010):
• რწმენა, რომ გაუმჯობესება ყოველ მოსწავლეს შე
უძლია;
• რწმენა, რომ მასწავლებლებმა და მოსწავლეებმა
ერთად უნდა ისწავლონ და არა - იზოლირებულად;
• კონკრეტული მიზნებისათვის მონაცემების სისტე
მური შეგროვება და ანალიზი;
• მიღწევისა და წინსვლის მოსწავლეებთან ერთად
გარჩევა;
• მოსწავლეებისა და თანატოლების წაქეზება, გადა
ხედონ ერთმანეთის ნამუშევარს და ერთმანეთს
საერთო ცოდნის დაუფლებაში დაეხმარონ;
• ეფექტური სწავლებისა და წინსვლისათვის მოტი
ვაციისა და თავდაჯერებულობის როლის გააზრება
და მისი გაზრდა სწავლისათვის შეფასების გამოყე
ნებით;
• ისეთი სასწავლო გარემოს შექმნა, რომელშიც
მოსწავლეები შიშისა და სირცხვილის გარეშე თა
ვისუფლად გამოხატავენ თავიანთ აზრებს;
• იდეების გაცვლისა და განსხვავებული აზრის წა
ქეზება და მოდელირება;
• მოსწავლის სწავლის ხელშეწყობა ერთობლივი წა
რმატების უზრუნველყოფის გზით.
(Loreman, Deppeler and Harvey, 2010 p.65)
შეფასება სწავლისათვის მოსწავლისა და მასწავ
ლებლის ურთიერთობის გადახედვას მოითხოვს. ის
ეფექტურ სასწავლო გარემოზე დაკვირვებით მიმდი
ნარეობს, რადგან ნებისმიერი კურსის სასწავლო შე
დეგები მოსწავლის საჭიროებებისა და უნარების მი
ხედვით იცვლება. ერთი ნაშრომი 9 წლის განმავლობაში
250 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევების შედეგებს მო
იცავს (Black and William, 1998). აღმოჩნდა, რომ ეფექტუ
რი გამოყენებისას, შეფასება სწავლისათვის, რომელიც
სწავლებასა და სწავლის შედეგებზე მრავალი ფაქტორის
გავლენას ითვალისწინებს, უფრო მეტად ზემოქმედებს
მოსწავლის მიღწევაზე, ვიდრე მასწავლებლის ჩარევის

ნებისმიერი სხვა მეთოდი. კონკრეტულად კი, ნაშრომში
ხდება ყურადღების გამახვილება იმაზე, როგორ გა
უმჯობესდა დაბალი მოსწრების მქონე მოსწავლეების
მიღწევა, როდესაც სკოლაში სწავლისათვის შეფასების,
როგორც მთავარი სტრატეგიის, მიღება მოხდა. სხვა
კვლევები (OECD, 2005; Rodriguez, 2004) მხარს უჭერს ამ
დასკვნას და აყენებს მოსაზრებას, რომ წარმატებული
მასწავლებლები სხვებზე მეტად იყენებენ სწავლისა
თვის შეფასების პრინციპებს.
სწავლისათვის შეფასების დანერგვა მექანი
კუ
რი პროცესი არ გახლავთ. მიუხედავად იმისა, რომ
კონ

კრეტული მიდგომების შემოღება აუცილებლად
მო
ი
ტანს შედეგს, თუკი ამ შედეგის შენარჩუნება გვ
სურს, მნიშვნელოვანია მოსწავლეებისადმი მოლო
დინებისა და განწყობის საკითხის განხილვა. სწავ
ლისათვის ეფექტური შეფასება მასწავლებლისაგან
სწავლების ინკლუზიურ მიდგომას მოითხოვს, ხო
ლო საგანმანათლებლო სისტემებისაგან - ისეთი პო
ლიტიკის განვითარებას, რომელიც ხელს შეუწყობს
ყველა მოსწავლის ჩართვას, მათი საჭიროებებისა
და უნარების მოუხედავად. ხშირად, სწავლის სირ
თულეების, სპეციალური საგანმანათლებლო სა
ჭი
რო
ებების ან შეზღუდული შესაძლებლობის „დადგენის“
შემთხვევაში, მასწავლებელს ამ მოსწავლეებისადმი
დაბალი მოლოდინები უვითარდება. ამას შედეგად
მოსწავლეების დაბალი მიღწევა მოჰყვება. ინკლუზიური
განათლების ხელშეწყობა საერთაშორისოდ აღია
რეს, როგორც განათლების ყველა სისტემაში მოსწავ
ლე
ების მიღწევის ამაღლების მნიშვნელოვანი ფაქ
ტორი (UNESCO, 1994). სწავლისათვის შეფასების გან
სავითარებლად ჩართულობის (ინკლუზიის) კონცეფ
ცია და მისი მნიშვნელობა დეტალურად მეორე თავშია
აღწერილი.
შეფასება სწავლისათვის და ინკლუზიური განათ
ლება ის ორი სვეტია, რომელსაც ამ წიგნში მოყვანილი
არგუმენტები ეფუძნება. ჩვენი დასკვნით, ინკლუზიური
პრაქტიკის გარეშე შეუძლებელია შეფასების მნი

რას ნიშნავს შეფასება
სწავლისათვის კონცეპტი
მასწავლებლებისათვის
საქართველოში
ყოველ ქვეყანას განათლების საკუთარი, უნიკა
ლური სისტემა გააჩნია, თუმცა უმეტესობას საერთო
მახასიათებლები აქვს - სასწავლო პრიორიტეტების
დადგენა (როგორიცაა წიგნიერება და მათემატიკური
უნარები) და ახალგაზრდების მომზადება სკოლისშემ
დგომი ცხოვრებისათვის. შეფასება სწავლებისათვის
და ინკლუზიური განათლება დასავლური, სოციო-ეკო
ნომიკურად განვითარებული ქვეყნებიდან იღებს და
საბამს. თუმცა ნაკლებად წინწასულ ქვეყნებში ამ ორივე
იდეის ინტერპრეტაციის ახლებური მიდგომების შესახებ
მტკიცებულების ზრდადი მონაცემები არსე
ბო
ბს (Booth
and Ainscow, 1998).
საქართველოს აღებული აქვს მნიშვნელოვანი ვა
ლდებულება, შეცვალოს განათლების სისტემა ისე, რომ
ყველა მოსწავლეს ეფექტურ სწავლებაზე მიუწვდებო
დეს ხელი, რათა მათ წარმატებით ისწავლონ. ცვლილე
ბას მასწავლებელთა პროფესიულ განათლებაზე გა

მა
ხ
ვი
ლებული ყურადღებაც უწყობს ხელს. ჩვენ, ამ
სახელმძღვანელოს ავტორები არ ვთვლით, რომ მას
წავლებლებმა საქართველოში ტექსტში მოწოდებული
აზრები უბრალოდ უნდა გადაიღონ. ჩვენ გვჯერა,
რომ ქართველი მასწავლებლები ინოვატორები და
პროფესიონალები არიან და მათ შესწევთ უნარი, იხე
ლმძღვანელონ აქ წარმოდგენილი პრინციპებით და
თავიანთი საკლასო ოთახის შესაბამისად მოახდინონ
მოდიფიკაცია. იმედი გვაქვს, რომ ეს წიგნი ხელს შე
უწყობს დისკუსიას და მასწავლებლებს წაახალისებს
გამოიმუშავონ სწავლებისა და შეფასების მეტად თანას
წორი, საკუთარი სისტემები.

თავის შეჯამება
შეფასება სწავლისათვის გარკვეულ პრინციპებს
მოიცავს. ამ პრინციპების მიხედვით, შეფასება სწავ
ლებისა და სწავლის განუყოფელი ნაწილია და არა
- დამატებითი აქტივობა. შეფასების მეშვეობით უნდა
ხდებოდეს ყველა მოსწავლის მიღწევის, ცოდნისა
და წინსვლის დადგენა, ამ მოსწავლეების უნარებისა
თუ საჭიროებების მიუხედავად. ის მასწავლებლები,
რომ
ლებიც იყენებენ სწავლისათვის შეფასების პრი
ნ
ციპებს, დემოკრატიის დაცვის ვალდებულებას იღე
ბენ. ისინი აცნობიერებენ მათი მოსწავლეების აზ
რის გათვალისწინების, შეფასების პროცესში მთლი
ანად ჩართვისა და ყოველდღიური საკლასო აქტი
ვობების ერთობლივი დაგეგმარების საჭიროებას. ეს
ვალდებულება ასევე ნიშნავს გავლენის ისეთი ფაქ
ტორების გათვალისწინებას, როგორიცაა საკლასო
გარემო და რესურსები, რომლებიც ზემოქმედებს
მოსწავლის სწავლის ხარისხზე და მასწავლებლის უნა
რზე, ასწავლოს ეფექტურად. ამ თავში მოკლედ წარ
მოვადგინეთ თემები, რომლებსაც შემდეგ თავებში
დეტალურად განვიხილავთ.

7
შეფასება სწავლისათვის
ინკლუზიურ სკოლებში

შვნელოვანი პროცესის განვითარება. ამ წიგნში წარ
მოგიდგენთ, როგორ ხდება შეფასების მეშვეობით
იმ საგანმანათლებლო საჭიროებების გაცნობა, რომ
ლებსაც ხშირად ვხდებით დღევანდელ საკლასო
ოთახში. ამ პრინციპების პრაქტიკული გამოყენება სწავ
ლების პრაქტიკის ცვლილებას მოითხოვს, ეს კი მისი
გამოყენების შესახებ ნათელი დისკუსიისა და კამათის
გარეშე ვერ მოხერხდება. წინამდებარე ნაშრომის
ფარგლებში შევეცდებით წარმოგიდგინოთ ის უპირა
ტესობები, რომლებიც სწავლისათვის შეფასებას გა
აჩნია. მასწავლებელებს მათი გამოყენების გზებს გავა
ცნობთ.

თავი 2
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8
კნუტ როარ ენგი
რიჩარდ როუზი

ტერმინი „ინკლუზია“ და „ინკლუზიური განათლება“
სასკოლო ლექსიკონში დამკვიდრდა და გახდა იდე
ალ
ური მიზნის აღმნიშვნელი, რომლისთვისაც ყველა
სა
განმანათლებლო სისტემა უნდა იღვწოდეს. იდეა,
რომ ინკლუზიურმა სკოლებმა მრავალფეროვანი მოს
წავლის საჭიროებები უნდა დააკმაყოფილოს და ასა
ხოს ის საზოგადოება, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ,
მრავალი ქვეყნის განათლების სისტემის დებატისა და
განვითარების წყაროა (Ainscow, Howes, Farrell and Frankham,
2003). თუკი ექსკლუზია ჩართულობის საწინააღმდეგოს
წარ
მოადგენს, მაშინ ალბათ ცოტა მასწავლებელი
დაე
თანხმება აზრს, რომ ბავშვები დისკრიმინაციას
უნდა განიცდიდნენ და სკოლის გარეთ დარჩნენ, რო
დესაც სკოლას შეუძლია შესაბამისი განათლების უზ
რუნველყოფა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ მსო
ფლიოში ბევრმა მთავრობამ აღიარა უფრო თა
ნა

სწორი და ინკლუზიური საგანმანათლებლო სისტემების
შექმნის მნიშვნელობა და ხელი მოაწერა ინკლუზიური
განათლების ხელშემწყობ საერთაშორისო ხელ
შე
კ
რულებებს (UNESCO, 1994; World Education Forum, 2000),
ჩართულობის განმარტება ბუნდოვანია, მისი ინტერპ
რეტაცია კი - დამაბნეველი და რთული.
ტერმინი „ინკლუზია“ ანუ „ჩართულობა“ ამ წიგნში
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და ამიტომ აუცილე
ბე
ლია იმის განმარტება, როგორ გამოვიყენებთ მას
ტექ
სტში. ასევე მნიშვნელოვანია დავასახელოთ არ
გუმენტები, რატომ მიგვაჩნია, რომ შეფასება სწავლე
ბისათვის დაკავშირებულია ჩართულობასთან და რო
გორ არის ეს კავშირი იმ პრინციპების საფუძველი, რო
მელთა განვითარებაც გვსურს სკოლაში.

ჩართულობის განმარტება სწორხაზოვანი არ
არის. მრავალ საგანმანათლებლო სისტემაში ამ ტერ
მინ
ში გულისხმობენ მოსაზრებას, რომ ყველა ბავ
შვი, საჭიროებებისა და უნარების მიუხედავად, თა
ნა
ტოლებთან ერთად უნდა სწავლობდეს საჯარო სკო
ლაში. ეს განმარტება საკმაოდ ვალიდურია დასავლურ
სა
ზოგადოებაში, სადაც განათლების უფლება დიდი
ხნის მოპოვებულია და შეზღუდული შესაძლებლობისა
თუ სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეები კი
მრავალი წელია განცალკევებულ სპეციალურ სკო
ლაში იღებდნენ განათლებას. ასეთ საზოგადოებაში
სპე
ციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სწა
ვ
ლების გამოცდილებამ მოამზადა გზა პედაგოგიკის
უკეთესი გაცნობიერებისათვის. ამ მოსახლეობისათვის
სპეციალური სწავლების მეთოდები შემუშავდა. იქ, სა
დაც ეს თანდათანობითი პროცესი იყო, ბუნებრივი
პრო
გრესიით განვითარდა. ამის შედეგია, რომ გან
მანათლებლები დაინტერესებული არიან, ყველა
სკოლაში დაინერგოს მიდგომა, რომელიც მრავა
ლ
ფეროვან მოსწავლეთა სწავლებას შეუწყობს ხელს.
თუმცა, აუცილებელია იმის გაცნობიერებაც, რომ
განათლების ყველა სისტემა და ეროვნული განათლ
 ე
ბის პოლიტიკა არ არის განვითარების ერთ სტადიაზე.
განათლების ხარისხისათვის შესაძლოა დამ
ღუ
პველი
აღმოჩნდეს დასკვნა, რომ ყველა მოსწავლე ავტო
მა
ტურად უნდა მოთავსდეს საჯარო სკოლაში, სანამ
მოხ
დება მასწავლებლების ადეკვატური მომზადება,
უპა
სუხონ სკოლის უფრო ფართო პოპულაციის სა
ჭი
როებებს. არსებობს ინკლუზიური განათლების პო
ლიტიკის განვითარების მაგალითები ისეთ ქვეყნებში,
სადაც სოციო-ეკონომიკური პირობები ნამდვილად
არ არის სახარბიელო (Singal 2006; Deng 2010), თუმცა

განუვითარდეს ის უნარები, განწყობა და აღქმა, რო
მელიც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს სა
მ
ართლიანი
საზოგადოების ჩამოყალიბებას, სადაც ყველა ინდივიდი
დაფასებულია.
„საერთაშორისო ინკლუზია“ ორგანიზაციაა, რომე
ლსაც უმეტესად შშმ და სსსმ პირები უძღვებიან. ისინი
ინკლუზიას შემდეგნაირად განმარტავენ:
„ინკლუზია წარმოადგენს იმის შესაძლებლობას,
რომ შშმ (ან სსსმ) პირებმა სრულად მიიღონ მონა
წი
ლეობა საზოგადოებისათვის დამახასიათებელ
ყოველდღიურ საგანმანათლებლო, დასაქმების, სა
მომხმარებლო, რეკრეაციულ, სათემო და საშინაო
აქტივობებში. (Inclusion International, 1996)
ამ განმარტების მიხედვით, ჩართულობა მხოლოდ
განათლების საკითხს არ წარმოადგენს, არამედ უფ
რო ფართო საზოგადოებრივ ჭრილში უნდა გა
ნი
ხილებოდეს. მოცემულ პროცესში განათლების როლი
საკმაოდ დიდია. ჩვენი აზრით, ინკლუზიური განათლე
ბის განმარტება შეიძლება როგორც სკოლის ისეთი
მომზადება, რომ ყველა მოსწავლემ ისწავლოს ისეთი
ტემპითა და ისეთი პედაგოგიური მიდგომით, რომელიც
მათ საჭიროებებს შეესაბამება. სხვა სიტყვებით რომ
ვთქვათ, მასწავლებელმა ყურადღება უნდა მიაქციოს
და დადებითად მოეკიდოს სასწავლო საჭიროებების იმ
მრავალფეროვნებას, რომელიც ნებისმიერ საკლასო
ოთახში არსებობს. მან საკუთარ საქმიანობას უნდა გა
დახედოს, რათა ეს საჭიროებები სწავლებისა და შე
ფასებისას გაითვალისწინოს. იმისათვის, რომ მას
წა
ვლებელმა ინკლუზიურ და ყველა მოსწავლის მხარდა
მჭერ სწავლებას შეუწყოს ხელი, აუცილებელია ამ წიგნში
არსებული პრინციპების გამოყენება სწავლებისათვის
შეფასების განვითარების მეშვეობით.
მასწავლებელმა ჩართულობას უნდა შეხედოს, რო
გორც სოციალურ და საგანმანათლებლო პრო
ცესს.
მოსწავლეები, რომლებიც სკოლაში წარუმატებლად
სწავლობენ, ხშირად სკოლის შემდეგაც, ცხოვრებაში
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არ უნდა დავასკვნათ, რომ ყველა ქვეყანა ერთნაირი
სიჩქარით უნდა მიიწევდეს წინ ან, რომ ჩართულობის
მხოლოდ ერთი მოდელი არსებობს. ზოგიერთ ქვეყა
ნაში საკმაოდ მაღალია ისეთ ბავშვთა რიცხვი, რომე
ლთა განათლებაც უზრუნველყოფილი არ არის. ამის
მიზეზი კი ეკონომიკური ტიპის პრობლემებია, ისე
ვე,
როგორც იმ ბავშვების პოტენციალის დანახვის სირ
თულე, რომლებსაც შეზღუდვისა ან დასწავლის სირ
თუ
ლის „იარლიყი“ აქვთ ან, თუნდაც იმიტომ, რომ
გო
გონების თუ ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფის
(რო
გორიცაა, მაგალითად, ბოშები) განათლება არა
სოდეს ყოფილა პრიორიტეტი. ათასწლეულის გან
ვი
თარების მიზნების მიხედვით, მეტად ინკლუზიური
სა
განმანათლებლო სისტემის უზრუნველსაყოფად სა

ჭიროა უნივერსალური დაწყებითი განათლების ჩა
მოყალიბება. იმის აღიარებაც მოხდა, რომ ზოგიერთი
ქვე
ყნისათვის ეს რთული ამოცანაა, რომელიც დროს
მოითხოვს. ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღ
წევის ანგარიშში (United Nations, 2012) მნიშვნელოვანი
წინ
სვლაა აღწერილი, განსაკუთრებით კი გოგონების
განათლების საკითხებში. სამწუხაროდ, იმავე ანგარი
შში ვკითხულობთ: „ყველა ბავშვის ჩართვა სრულ დაწ
ყებით საგანმანათლებლო პროგრამაში რჩება ფუნ
დამენტურ, მაგრამ განუხორციელებელ მიზნად, რომელ
იც გავლენას ახდენს ყველა დანარჩენ მიზნებზე” (გვ 3).
ჩართულობის თემაზე ფართო საერთაშორისო
დისკუსია მნიშვნელოვანია, რადგან ეს საშუალებას
იძლევა, განვიხილოთ საკითხი სიღრმისეულად და
დავეხმაროთ მასწავლებლებს შექმნან სკოლებში
ჩართული განათლების პროცესის ხელშემწყობი წინა
პირობები. ჩვენი აზრით, თანასწორი საზოგადოების
განვითარება, სადაც ყველა ინ
დი
ვი
დი დაფასებულია
და პატივისცემით ეპყრობიან, დამოკიდებულია იმაზე,
რამდენად მიიღებს სკოლა პრი
ნციპებს, რომლებიც
მოსწავლეებში დადებით ღი
რე
ბულებებს აღვივებს.
ინკლუზიური განათლებისა და სწა
ვ
ლისათვის შეფა
სების დანერგვა იმის საფუძველია, რომ ინდივიდს
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მსგავს სიტუაციას ხვდებიან. მნიშ
ვნე
ლოვანია, რომ
დაფასდეს ის, რისი სწავლაც თითოეულმა მოსწავლემ
შეძლო. მასწავლებელმა უნდა გააცნობიეროს, რომ
ზო
გიერთი მოსწავლის წინსვლის ნელი ტემპისა და
ცოდნის ნაკლები დონის მიუხედავად, მისი წა
მო
წყება და მიღწევა თანატოლების მსგავსად მუშაობით
არის შესაძლებელი. როდესაც სსსმ მოსწავლეები
იზო
ლაციაში იღებენ განათლებას, მათ მეგობრების
შეძენა და სკოლის შემდეგ საზოგადოებასთან შეგუება
უჭირთ. აუცილებელია, რომ მასწავლებელმა მოს
წა
ვლეების სოციალური საჭიროებები და მიღწევები
გაითვალისწინოს და მათი შეფასებისა და დაფასების
პროცესი განავითაროს. საზოგადოებაში მრავალი
აღიარებული და წარმატებული ადამიანი მოღვაწეობს,
რომელსაც სკოლაში ცოდნის დაბალი დონე ჰქონდა.
სკოლებში კი ისეთი შეჯიბრებითი სიტუაციაა, რომ
აკადემიური მიღწევა მთავარ ღირებულებად იქცევა
და წარმატების მისაღწევად უფრო ჰოლისტიკური
მიდგომა გათვალისწინებული არ არის. შეფასება სწა
ვლებისათვის ყურადღებას მხოლოდ აკადემიურ მიღწე
ვაზე არ უნდა ამახვილებდეს, არამედ - ინდივიდის სო
ციალურ განვითარებაზეც.
მოსწავლეთა ნებისმიერ კლასში საჭიროებებისა
და უნარების მთელი სპექტრი არსებობს. იმ საკლასო
ოთახებშიც კი, სადაც არ არიან შეზღუდული შესა
ძლებლობებისა და სენ
სორული პრობლემების მქო
ნე მოსწავლეები, ზო
გი
ერთ ბავშვს უფრო უჭირს
სწავლა, ვიდრე სხვას. ეს ისეთი კეთილსინდისიე
რი
მასწავლებლისათვისაც კი გამოწვევაა, რომელსაც
უნ
და, რომ მის კლასში ყველა მოსწავლეს ჰქონდეს
საშუალება - მიაღწიოს თავისი შესაძლებლობების მაქ
სიმიმს. ყოველთვის არსებობს იმის საშიშროება, რომ
მასწავლებელი უმრავლესობის საჭიროებებს უპა
სუ
ხებს, ხოლო ისინი, რომლებსაც მეტი შეუძლიათ ან
სწავლა უჭირთ, ნაკლებ ყურადღებას დაიმსახურებენ.
ეს არ ნიშნავს, რომ მასწავლებელი მოსწავლეების სა
ჭიროებების უარყოფაშია დამნაშავე, არამედ ნიშნავს,

რომ თუკი არ მოხდება სსსმ მოსწავლეების კონკრეტული
საჭიროებების გამოვლენისა და მათი დაკმაყოფილების
საკითხში მასწავლებლის მხარდაჭერის სტრუქტურების
ჩამოყალიბება, სწავლების პროცესი სასურველზე ნაკ
ლებად ეფექტურად წარიმართება.
ეფექტური სწავლება მოითხოვს ისეთი პრო
ცე
სების ყურადღებით განხილვას, როგორიც არის ეფ
ექტური დაგეგმარებისათვის, სწავლებისათვის და
მოსწავლეების წინსვლის აღიარებისათვის აუცი
ლე
ბელი შეფასება. ჩართული საკლასო ოთახების განსავი
თარებლად მასწავლებელს დახმარება სჭირდება, რათა
შეძლოს ინდივიდუალური მოსწავლეების საჭიროების
იდენტიფიცირება, სწავლების დაგეგმარება და არამხო
ლოდ მიღწევისა და წინსვლის შეფასება, არამედ სასწა
ვლო მეთოდების ეფექტურობის შეფასებაც. ასეთი შე
ფასება არა მხოლოდ მოსწავლის მიღწევის შეჯამებას
მოიცავს, არამედ ყურადღებას აქცევს ამ წიგნში
აღნიშნულ სწავლებასა და საკლასო ოთახის მართვას.
ინკლუზიური განათლებისათვის აუცილებელია მას
წავლებელმა გააცნობიეროს სწავლაში ჩართულ ყველა
წევრთან პოზიტიური ურთიერთობის დამყარების მნი
შვნელობა. მასწავლებელმა პატივისცემა უნდა გა
მო
ხატოს ბავშვებისადმი და მათი მშობლებისადმი და
გაითვალისწინოს სასწავლო საჭიროებების მათეული
ხედვა. ძალიან ბევრისათვის სკოლა არც თუ ისე
სასიამოვნო გამოცდილებაა. დასწავლის პრობლემების
მქონე მოსწავლეებისათვის თითოეული სასკოლო დღე
შეიძლება გამოწვევა აღმოჩნდეს, ხოლო თანატოლების
მსგავსად სწავლა - შიშისმომგვრელი გამოცდილება.
თუკი მოსწავლეები თავს უხერხულად და შეშინებულად
გრძნობენ, ისინი ნაკლებად ეფექტურად სწავლობენ
და ზოგიერთ შემთხვევაში, საერთოდაც აღარ ცდი
ლო
ბენ რაიმეს მიღწევას. კვლევები ადასტურებს,
რომ საკლასო ოთახში არასასურველ ქცევასა და აკა
დე
მიურ სირთულეებთან გამკლავების უნარს შორის
პირდაპირი კორელაცია არსებობს (Garner, 2005; Garner
and Davies, 2007). იმ შემთხვევაში, თუკი ყურადღება

მიე
ქცევა ისეთი მიზნების დაგეგმარებას, რომელიც
ყველა მოსწავლის საჭიროებებს გაითვალისწინებს,
ეს ყველა მოსწავლისათვის სასარგებლო აღმოჩნდება
და ეფექტური საკლასო ოთახების შენარჩუნებას ხელს
შეუწყობს.
სწავლისათვის შეფასების საწყისი პრინციპი მოს
წავლეების მიერ საკუთარი სასწავლო საჭიროებების
შეფასებაა. ბევრ სკოლაში, მარტივი კითხვარების გა

მოყენებით მასწავლებლებმა მოსწავლეების განწყობა
და სწავლისადმი მოლოდინები გაიგეს. შემდეგი ნიმუში
დაწყებით სკოლაში გამოიყენეს, ის 6 წლის ბავშვებმა
შეავსეს. ყოველი სემესტრის წინ მასწავლებელი მოს
წავლეებთან მართავს დისკუსიას და სთხოვს ფორმის
შევსებას. შემდეგ, ის დროს ხარჯავს ინდივიდუალურად
ყველა მოსწავლესთან სალაპარაკოდ იმის შესახებ,
როგორ იმუშავებენ სემესტრის განმავლობაში.

ცხრილი 1: დაწყებითი სკოლის მოსწავლის თვითშეფასების ფორმა

ჩემი მეგობრების ნახვა და ხატვა

სკოლაში ყველაზე მეტად არ მომწონს...

რთული მათემატიკა

კლასში ყველაზე მეტად მეხმარება...

ანჯელასთან და ფრედისთან მუშაობა

სწავლაში ხელს მიშლის...

როდესაც მისის ჯონსი [მასწავლებელი] ძალიან ჩქარა
ლაპარაკობს და ფიქრის დროს არ მაძლევს

ყველაზე კარგად გამომდის...

ხატვა და ცურვა

უკეთ მინდა გამომივიდეს...

მათემატიკა და წერა

ასე დამეხმარება მისის ჯონსი

უფრო ნელა ისაუბროს და ახნსას რაღაცეები

ასე დავეხმარები ჩემს თავს მე

გავჩუმდე, როდესაც მისის ჯონსი ლაპარაკობს და
შეკითხვები დავსვა

ამ მიდგომამ დაწყებით კლასებში გაამართლა,
მოსწავლეებმა თავი დაფასებულად და სწავლაში ჩარ
თულად იგრძნეს. შემდეგი ნიმუში პროფესიული კო

ლეჯიდან არის. ის გამოიყენეს სწავლის სირთულეების
მქონე მოსწავლეებთან, რომლებმაც სტილისტის კურსი
დაიწყეს.
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სკოლაში ყველაზე მეტად მომწონს...

ცხრილი 2: პროფესიული კოლეჯის სტუდენტის თვითშეფასების ფორმა
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ჩემი გამოცდილება სკოლაში იყო

კარგი

საშუალო

ცუდი

[შემოხაზეთ ერთი პასუხი]

ჩემი მიღწევა სკოლაში იყო

კარგი

საშუალო

ცუდი

[შემოხაზეთ ერთი პასუხი]

რა თვისებებს მოელით მასწავლებლისაგან?

უნდა შეეძლოს მოსმენა და რთული საკითხების იოლად
გადმოცემა. გაძლევს დროს სწავლისათვის და გასწავლის,
როგორ გამოიყენო, რაც ახლა ისწავლე

ადრე რა გაუკეთებია მასწავლებელს, რამაც სწავლაში
ხელი შეგიშალათ?

გასაგებად საკმარის დროს არ მაძლევდნენ და ხშირად არ
მიხსნიდნენ, რისთვის უნდა მესწავლა ზოგიერთი რამ

სწავლაში რა გეხმარებათ?

სიჩუმე კლასში. ათვისებადი პორციების სწავლა და არა ერთდროულად ზედმეტი ინფორმაცია

რისი მიღწევა გინდათ ამ კურსში?

მინდა ვიყო ქალბატონების კარგი სტილისტი და იმდენი
ვისწავლო, რომ დამოუკიდებლად ვიმუშაო

რას იზამთ მიზნებს რომ მიაღწიოთ?

დავესწრები ყველა ლექციას. კარგად ვიმუშავებ

კურსთან დაკავშირებით რაიმე გაწუხებთ?

შეიძლება ბევრი საწერი იყოს

მასწავლებელი ამ ფორმას ყოველ მოსწავლესთან
იყენებს და რიგ-რიგობით, ინდივიდუალურად განიხი
ლავს. შესამჩნევია, რომ ეს მოსწავლე თავის სასკოლო
მიღწევებს დაბალ შეფასებას აძლევს. აქედან გამომ
დინარე, ეს შესაძლოა სწავლის ბარიერიც აღმოჩნდეს,
თუკი მოსწავლეს დაბალი თვითშეფასება აქვს. მსგავსი
შეფასება მასწავლებელს ეხმარება დაგეგმოს სწავ
ლების გზა და მიუთითებს, რომ პატივს სცემს ფორ
მატული შეფასების პროცესში სტუდენტის მიერ შეტა
ნილ წვლილს.
იმისთვის, რომ მასწავლებლებმა ინკლუზიური სა
ს
წავლო გარემო შექმნან, მათ სწავლის სხვადასხვა
მეთოდის გამოყენება დასჭირდებათ, რომელიც ითვა
ლისწინებს მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებს.
ამ წიგნში წარმოგიდგენთ ამის მიღწევის რამდენიმე
მაგალითს. ზოგიერთი მასწავლებელი თვლის, რომ
საკლასო ოთახში წარმოდგენილი საჭიროებებისა და
უნარების ფართო სპექტრი უარყოფითად მოქმედებს

მოსწავლეების სწავლისა და მისი სწავლების ეფექტუ
რობის ხარისხზე. შესაძლოა მასწავლებელმა ჩათ
ვალოს, რომ სსსმ მოსწავლეები მასწავლებლისაგან
მეტ დროს მოითხოვენ და აქედან გამომდინარე, სხვებს
მისი ყურადღება მოაკლდება. ეს სამართლიანი წუხი
ლია, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს, თუკი გვსურს, რომ
ინკლუზიური სკოლა რეალობად იქცეს.
განისაზღვრა მოსწავლეთა დიფერენცირების სხვა
დასხვა მიდგომა (Lewis, 1991). ნავარაუდებია, რომ ეფექ
ტური მასწავლებლები ინკლუზიურ საკლასო ოთახში
ყველა ხერხს იყენებენ, რათა მოსწავლეებს სწავლაზე
ხელი მიუწვდებოდეს. სტრატეგიების ეს ჩამონათვალი
შეიძ
ლება შეფასების პირველადი ფორმითაც იქნას
გამოყენებული. ის მასწავლებელს მის კლასში მყოფი
ინდივიდების საჭიროებების დაკმაყოფილებაში დაეხ
მარება. მისი რეკომენდაციების ჩამონათვალი აქ ცხრი
ლშია მოთავსებული, რაც მასწავლებელს ხელს უწყობს
კლასის საჭიროებებზე ჩანაწერები აწარმოოს.

ცხრილი 3: მოსწავლეების დიფერენცირების ჩამონათვალი

✓ შინაარსის დიფერენცირება: მაგალითად: ჯგუფში ყველა მოსწავლე

ერთ მიზანზე მუშაობს, როგორც კითხვის კომპეტენცია, მაგრამ მიზნის
მისაღწევად სხვადასხვა სქემებს იყენებს.

✓ დიფერენცირება დაინტერესების მიხედვით: მაგალითად: ყველა

მოსწავლე სწავლობს გრაფიკების აგებას, მაგრამ გრაფიკებში
წარმოდგენილი მონაცემები მოსწავლეების პირადი ინტერესების
მიხედვით არის შერჩეული.

✓ ტემპის დიფერენცირება: ყველა მოსწავლე მუშაობს ერთსა და

იმავე დავალებაზე ან ერთი და იმავე მასალის გამოყენებით, მაგრამ
დავალების შესრულების დრო განსხვავებულია.

განსხვავებული მასალით ან მეთოდებით ხდება მუშაობა. მაგალითად:
ერთი მოსწავლე წერს ფანქრით, მეორე - კომპიუტერის მეშვეობით,
ხოლო მესამე - დასურათებულ ნაშრომს წარადგენს.

✓ შედეგის დიფერენცირება: ერთი მოსწავლე წერს მოთხრობას, მეორე
ხატავს მოთხრობის ამსახველ სურათს, ხოლო მესამე აკეთებს ამ
მოთხრობის აუდიოჩანაწერს.

✓ კურიკულუმის დიფერენცირება: მოსწავლეები კურიკულუმს უერთდებიან
სხვადასხვა დროს ან კურიკულუმში თანატოლებისაგან განსხვავებულად
არიან ჩართულნი.

✓ სტრუქტურის დიფერენცირება: ზოგიერთი მოსწავლე ნაბიჯ-ნაბიჯ
მუშაობს (კურიკულუმში გაანალიზებული დავალებები).

✓ დროის დიფერენცირება: ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით,
მასწავლებელი მეტ დროს უთმობს გარკვეულ მოსწავლეებს
კონკრეტული დავალებების შესრულებისას.

✓ სწავლების სტილის დიფერენცირება: მაგალითად, ზოგიერთ მოსწავლეს
სჭირდება ინდივიდუალური ინსტრუქცია, სხვები კი მუშაობენ პატარა
ჯგუფებსა ან წყვილებში.

✓ დონის დიფერენცირება: მოსწავლეები ერთნაირი თანმიმდევრობით,
მაგრამ სხვადასხვა დონეზე მუშაობენ, მაგალითად მათემატიკაში.

✓ დიფერენცირება დაჯგუფებით: მასწავლებელი მოსწავლეებს

აჯგუფებს კონკრეტული აქტივობებისათვის. მოსწავლეები ერთმანეთს
მხარს უჭერენ ან მუშაობენ ისეთ თანატოლებთან ერთად, ვისთანაც
კომფორტულად გრძნობენ თავს.
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✓ ხელმისაწვდომობის დიფერენცირება: ინდივიდუალურ მოსწავლესთან
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ამ სიის მიხედვით, მასწავლებლები, რომლებიც ჩარ
თულობაზე იღებენ ვალდებულებას, სასწავლო გარემოს
შესაქმნელად არა მხოლოდ სწავლების მეთოდებს აფა
სებენ, არამედ მოსწავლის საჭიროებებსაც. ამ საკითხს
კიდევ დავუბრუნდებით.
მოხდა სსსმ მოსწავლეების სკოლაში ჩართვისა და
ამ სკოლის მოსწავლეებში ზოგად აკადემიურ მიღწევაზე
დაკვირვება (Black-Hawkins, Florian and Rouse, 2007). შედეგად
აღმოჩნდა, რომ იმ სკოლების მაჩვენებელი, რომლებიც
ეწევიან ინკლუზიურ პრაქტიკას და ხელს უწყობენ მას
წავლებლის მიერ შეფასებას სწავლისათვის და სხვა
დასხვა საჭიროებების მქონე მოსწავლეების ჩართვის
დაგეგმარებას, სხვა სკოლების მსგავსი, ან ხში
რად,
უკეთესია. ეს დასკვნა მხარს უჭერს აღმოჩენას, რომ
ლის მიხედვითაც, ინდივიდუალური მოსწავლეების
საჭიროებების დამაკმაყოფილებელ სკოლებში ხშირად
უფრო მაღალი მიღწევის დონე ფიქსირდება (Aincsow
et.al. 2006). ინკლუზიური სკოლების წარმატებულობის
მიზეზების გარჩევისას რამდენიმე ფაქტორი იკვეთება.
პირველ რიგში, მასწავლებლები, რომლებიც შე
ფა
სებას ინდივიდუალური მოსწავლეების საჭი
რო
ე
ბების დასადგენად ეფექტურად იყენებენ, ამ მოს
წა
ვლეების ძლიერ მხარეებსა და მათთვის მისაღებ
სწავ
ლის სტილს უკეთ ხედავენ. შესაბამისად, ისინი
თავიანთ სასწავლო პრაქტიკას მოსწავლეების უფრო
მრავალფეროვანი სპექტრისათვის ცვლიან. ასევე, დას
წავლის სირთულის მქონე მოსწავლის საჭიროებებზე
მორგების დაგეგმარებისას მასწავლებელი იძულე
ბულია დეტალურად განიხილოს დასასწავლი ამო
ცანები, ეს კი ხელს უწყობს არა მხოლოდ უკეთ დაგე
გმოს სსსმ მოსწავლის საჭიროებებზე მორგების
გზები, არამედ უკეთ გააცნობიეროს მთლიანად სწავ
ლებისა და სწავლის შინაარსი. მასწავლებლები, რომ
ლებიც დასწავლის უნარის დაქვეითების მქონე მოს
წავლეებისათვის ეფექტური დიფერენცირების მეშვე
ობით გეგმავენ აქტივობებს, ხშირად აღმოაჩენენ, რომ

ეს აქტივობები და სწავლების სტრატეგია სხვა მოს
წავლეებისათვისაც სასარგებლოა. არის შემთხვევები,
როდესაც მასწავლებლებს კლასში შესა
სრუ
ლებელი
აქტივობების ანალიზსა და ნაბიჯებად დაყოფას სთხო
ვენ, რაც სხვა მოსწავლეებს ეხმარება უფრო ღრმად გაი
აზრონ მასწავლებლის მიერ წარმოდგენილი უნარები
და ცოდნა.
ზოგიერთი მასწავლებელი და მშობელი შეწუ
ხე
ბულია, რომ კლასში სსსმ მოსწავლის ყოფნის გამო,
დანარჩენ მოსწავლეებს ყურადღება მოაკლდებათ. აღ
მოჩნდა, რომ კარგად ორგანიზებულ ინკლუზიურ კლა
სებში, სადაც მასწავლებლები იყენებდნენ შეფასებას
სწა
ვლისათვის, დიფერენცირებულად გეგმავდნენ გაკ
ვეთილებს და ყურადღებით ანაწილებდნენ რესურსებს,
ეს შიში არ მართლდება (Rouse and Florian, 2006). თუმცა,
მრავალი კვლევით დასტურდება ინკლუზიური განა
თლების მქონე სკოლებში ყველა მოსწავლის ეფექტური
სწავლა. სანამ ეს მიდგომა ნორმა გახდება, სკოლებს
ალბათ გაუჭირდებათ მრავალფეროვანი პოპულაციის
საჭი
როებების დაკმაყოფილება. სკოლებში, სადაც ეს
პრაქტიკა დანერგილია, ინკლუზიური განათლება ყვე
ლა მოსწავლისთვის სასარგებლოა. ამის საუკეთესო მა
გა
ლითები შერეული ჯგუფის სწავლებისას ჩანს. ასეთ
სიტუაციაში, მეტი შესაძლებლობის მოსწავლეები მხარს
უჭერენ დასწავლის პრობლემების მქონე მოსწავლეებს.
მათი როლი ტოლებისათვის სასწავლო შინაარსისა და
პროცესის ახსნაა. ამ დროს ისინი იძულებულნი არიან
ყურადღებით იფიქრონ გაკვეთილის თემაზე და ამით
საკუთარი ცოდნაც გაიღრმავონ. ასეთ სიტუაციაში ნაკ
ლები შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები წინ მიიწე
ვენ სხვების დახმარებით, რომლებიც ეფექტურ როლურ
მოდელებად იქცევიან მათთვის. შესაძლოა თანატოლს
ისეთი კითხვები დაუსვან, რომელსაც მასწავლებელს,
როგორც ავტორიტეტს, ვერ დაუსვამენ. შესაბამისად,
შერეული უნარების სიტუაციაში ყველა მოსწავლე სწავ
ლობს ერთმანეთისაგან, რაც ყველასთვის სასარგებლოა.

ამ თავში შევეცადეთ ჩართულობისა და სწავ
ლი

სათვის შეფასებას შორის არსებული კავშირი გად
მოგვეცა. ჩვენი აზრით, შეფასება სწავლისათვის ინ
კლ
უ
ზიური პროცესია, ის მთლიანი კლასის სწავ
ლე
ბის პროცესში ინდივიდუალობას აღიარებს. მას
წავლებლები, რომლებიც ვალდებულებას იღებენ
გა
მოიყენონ შეფასება სწავლისათვის, აღიარებენ
ინ
დი
ვიდუალურ სასწავლო საჭიროებებს და თავისი
შეფასება და დაგეგმარება შესაბამისად აწარმოონ.
ბევრი მასწავლებლისათვის და პოლიტიკის შემ
ქმნე
ლისათვის ეს სკოლებში არსებული სწავლებისა და

სწავლის შეცვლას ნიშნავს, რისი მიღწევაც მოკლე
დროში შეუძლებელია. მიუხედავად ამისა, მათ, ვინც
მზად არის სწავლებისა და სწავლის პროცესის ცვლი
ლებაში დრო დახარჯოს, აღიაროს შეფასება, როგორც
სწავლების განუყოფელი და არა — დამატებითი ნაწილი,
გააცნობიეროს ინდივიდუალური საჭიროებები, მეტად
თა
ნასწორი საგანმანათლებლო სისტემების გან
ვი
თა
რების შესაძლებლობა ეძლევათ. ასეთი ცვლი
ლე
ბების დროს, სწავლების არსებული პრაქტიკის კითხვის
ნიშნის ქვეშ დაყენებასა და მის შესახებ დებატს მოით
ხოვს. იმედი გვაქვს, რომ ეს წიგნი მცირედით მაინც
დაეხმარება მათ, ვისაც ასეთ განხილვაში ჩაბმა სურს.
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შეფასება სწავლისათვის საკლასო ოთახში ხდება.
ბოლო წლებში მან დიდი დაინტერესება გამოიწვია და
ფორმატული შეფასების შესახებ მრავალ ენაზე გამო
ქვეყნებული უამრავი წიგნი დაიბეჭდა. მკვლევრებმა
გამოაქვეყნეს ნაშრომი, რომელიც ადასტურებს, რომ
ფორმატული შეფასების გამოყენება მოსწავლის შე
დეგებზე დადებითად აისახება (Wiliam, 2012). ორი ბრი
ტანელი პროფესორის, პოლ ბლეკისა და დილან ვი
ლი
ამის ნაშრომის მიხედვით, ფორმატული შეფასება
„მოიცავს მასწავლებლისა და/ან მოსწავლეების მიერ
განხორციელებულ ყველა აქტივობას, რომელიც უკუ
კა
ვშირს წარმოადგენს, რომელზეც დაყრდნობითაც
ხდება სწავლებისა და სასწავლო აქტივობების შეცვლა”
(Black and Wiliam, 1998, p.7). ზოგი მკვლევარი თვლის, რომ
მიუხედავად ინფორმაციის ნაკლებობისა, აუცილებელია
ამ მიდგომის განხორციელება, განსაკუთრებით კი, სწა
ვლის პროცესში. ეკონომიკური თანამშრომლობისა
და განვითარების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული
კვლევა ფორმატულ შეფასებას განმარტავს, როგორც
„სასწავლო საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და სწავ
ლების შესაბამისი მორგების მიზნით, მოსწავლეთა
პროგრესის ხშირი, ინტერაქტიული შეფასება და გაცნო
ბიერება“. (Looney, 2005, p. 21).
ფორმატული შეფასება ინსტრუმენტია — მასწავ
ლე
ბლის „ინსტრუმენტთა კრებულის“ ნაწილია, რო
მე
ლიც სწავ
ლე
ბისა და სწავლის გასაუმჯობესებლად
გამოიყენება. ის სწავლების აწმყოში მიმდინარე პრო
ცესია, რომ
ლის გამოყენება განსხვავებულად შე
იძლება: ის მოს
წავლეებს საშუალებას აძლევს გა
აუმჯობესონ საკუთარი სწავლა, ხოლო მასწავლებელს

— გამოიკვლიოს თავისი მოსწავლეების საჭიროებები
და სწავლების წარ
მა
ტე
ბულობა. ამ ნაშრომში მკი
თხველებს არსებული ინს
ტრუმენტის ახალ პერ
სპექტივას ვთავაზობთ. მი
სი ადაპტაციის მეშვეობით
მოსწავლეებში მეტი თვითგაცნობიერების მიღწევაა
შესაძლებელი. მას
წავ
ლებ
ლებმა უნდა იცოდნენ, რა
წარმოადგენს მოსწავლეების აზრით დახმარებას, ბა
რიერს და დაძაბულობის მიზეზს ინკლუზიურ საკლასო
ოთახში, სადაც მთავარი მიზანი ყველას ოპტიმალური
განათლებაა. (Hessler and Taggart, 2011).
აუცილებელია იმის გაცნობიერებაც, რომ შეფასების
ამ განმარტების მიხედვით კონკრეტულად არ არის
ახსნილი, ვინ უნდა მოიპოვოს ან ვის გადაეცემა ეს
ინფორმაცია. ფორმატული შეფასების „მოძრაობის“
მიხედვით, ინფორმაციის შეგროვებით, მისი განხილვითა
და შედეგად სასწავლო აქტივობების გაუმჯობესებით
მხოლოდ მასწავლებლები კი არა, მოსწავლეებიც კავ
დებიან. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უკუკავშირს მო
სწავლეების ნამუშევარში არეკვლილი ცოდნაც წარმო
ადგენს. მასწავლებელმა თავისი სწავლების მეთოდი ამ
უკუკავშირზე დაყრდნობით უნდა შეცვალოს.

შეფასება სწავლისათვის
შეფასება სწავლისათვის მასწავლებლის მიერ
მოსწავლეების კომპეტენციის, წინსვლისა და სა
ჭი
როებების შეფასებას მოიცავს, თუმცა, ტერმინის გასა
გებად მხოლოდ ეს განმარტება არ კმარა. ამისათვის
საჭიროა მისი, როგორც დიდაქტიკური მიდგომის გან
ხილვა, რომელიც აერთიანებს კარგ სწავლებასა და
ხარისხის შეფასების პრაქტიკას. ის კლასის სას
წა
ვლო კულტურისა და მოსწავლის სწავლის შედეგის
გათ
ვალისწინებით მასწავლებლის სწავლების გაუმ

არის. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ეს აწმყოში არსებული
აქტივობაა, რომელიც შესაძლოა იწყებოდეს სულ
თავიდან, ანუ გაკვეთილების დაგეგმარების დროიდან
და არ მთავრდებოდეს საბოლოო გამოცდამდე, ანუ იმ
დრომდე, როდესაც მოსწავლეს აღარ ასწავლიან.
ერთი შეხედვით, ზემოთ აღწერილი განმარტება
შეჯამებითი შეფასების სინონიმს ჰგავს, თუმცა არსე
ბობს მნიშვნელოვანი განსხვავება — შეჯამებითი შე
ფა
სება მასწავლებლის კონტროლის ექვემდებარება
და მიზნად ისახავს დაადგინოს, რა ისწავლა და არ ის
წა
ვლა მოსწავლემ მოცემული მომენტისათვის (ანუ
ხდება სწავლის შეფასება), რომელსაც შემდგომში
ღირებულება ეკარგება, ხოლო სწავლისათვის შეფასების პირველი ეტაპი გულისხმობს ინფორმაციის მოპოვებას მოსწავლეებისათვის ოპტიმალური უკუკავშირის
მისაწოდებლად. აქედან გამომდინარე, შეფასების
კითხვები შემაჯამებელ შეკითხვებთან შედარებით
სხვა სახის, დიაგნოსტიკურ ხასიათს ატარებს. გარდა
ამისა, ხდება შედეგების კონსტრუქტული გამოყენება,
მათი მეშვეობით სწავლების განსხვავებული და მოს
წავლეების მამოტივირებელი მიდგომებისა ან სწავ
ლების განსხვავებული სტრატეგიების შემუშავება.
სწავლისათვის შეფასებას შემდეგი ახასიათებს:
1. მოპოვებული ინფორმაცია მასწავლებელს ეხ
მა
რება თავად დაეხმაროს მოსწავლეს სწავლაში შემ
დგომი ნაბიჯების გადადგმაში;
2. დაეხმარება მოსწავლეებს დაეხმარონ ერთმანეთს
სწავლაში შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაში;
3. დაეხმარება მოსწავლეებს დაეხმარონ საკუთარ
თავს სწავლაში შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაში.
(Wiliam, 2011).
ასევე, შეფასების რეფორმის ჯგუფი აღნიშნავს 10
პრინციპს, რომელსაც ეფუძნება შეფასება სწავ
ლი
სა
თვის.
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ჯო
ბესებას გულისხმობს. ის გარკვეულ დიდაქტიკურ
პრაქტიკას აღწერს, რომლის მიზანია, გააუმჯობესოს
როგორც მასწავლებლის უნარი, მოარგოს სწავ
ლე
ბის ტექნიკა მოსწავლეების საჭიროებებს, ისე —
კომპეტენტური სწავლისათვის მოსწავლეების აზრო
ვნებასა და სწავლების სტრატეგიის შემუშავების უნარი.
შეფასება სწავლისათვის „ეფექტური სწავლების გულია“
(Black and Wiliam, 1998).
წინა საუკუნის ბოლოს, დიდ ბრიტანეთში, შოტ
ლანდიის, ინგლისის, უელსის და ჩრდილოეთ ირლანდიის განა
თლების პროფესორთა ჯგუფმა შეფასების
რეფორმის ჯგუფი ჩამოაყალიბა. მათი ნაშრომის შე
დეგად კვლევა, ლიტერატურა და საკონფერენციო ჩანაწერები წარმოიშვა, რაც ფორმატული შეფასებისა და
სწავლისათვის შეფასების საფუძველს წარმოადგენს.
მათ ყურადღება გაამახვილეს შეფასებაზე, როგორც
კლასში აწმყოში მიმდინარე პროცესზე, „მონაცემების
მონახვისა და დამუშავების პროცესი, რომელსაც მოს
წავლეები და მასწავლებლები გამოიყენებენ, რათა
დაადგინონ რას სწავლობენ მოსწავლეები, სად უნდა
მი
ვიდნენ და რა არის საუკეთესო მისასვლელი გზა“
(ARG, 2006).
როგორც ამ განმარტებიდან ჩანს, სწავლა სამე
ტაპიან პროცესად გვესახება. პირველი ეტაპი მოსწავლის მიერ საბოლოო მიზნის მისაღწევ გზაზე უკვე ნასწავლის დადგენას მოიცავს. მეორე ეტაპი მოსწავლის მიერ
სასწავლო მიზნის გაცნობიერებას გულისხმობს, ხოლო
ბოლო ეტაპი კი — შედეგამდე მისაღწევი სტრატეგიის
არჩევა ან უკვე გამოყენებული გზის ამოცნობაა. ამ სამ
ეტაპს ასევე უკუკავშირის, ზემოთ კავშირისა და წინ კავ
შირის სახელითაც მოიხსენიებენ (Hattie 2009) .
შეფასებას განიხილავენ, როგორც გამოკვეთილი
დასაწყისის მქონე პროცესს, რომელიც სხვადასხვა
დროს, ხშირად საკლასო ოთახს გარეთ სრულდება.
შეფასების, როგორც პროცესის განხილვა მიღებული არ
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შეფასება სწავლისათვის:
• ეფექტური დაგეგმარების ნაწილია;
• ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, როგორ სწავლობენ მოსწავლეები;
• მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საკლასო პრაქტი
კაში;
• მნიშვნელოვანი პროფესიული იარაღია;
• არის კონსტრუქტული;
• აღვივებს მოტივაციას;
• ავითარებს მიზნებისა და კრიტერიუმების გაცნობი
ერებას;
• ეხმარება მოსწავლეებს გაიგონ, როგორ იმუშავონ
უკეთ;
• ავითარებს თვით და ტოლების მიერ შეფასებას;
• აღიარებს ყველანაირ სასწავლო მიღწევას.
(ARG, 2006)
ამ პრინციპებს, დიდაქტიკურ ელემენტებსა და ქცე
ვას შემდეგ თავებში განვიხილავთ. მანამდე კი შევეც
დებით განვიხილოთ სწავ
ლი
სათვის შეფასების სა
წი
ნააღმდეგო პროცესი, სწავლის შეფასება.

შემაჯამებელი შეფასება.
სწავლის შეფასება
ყველა მასწავლებელი შემაჯამებელი შეფასების
საკითხს პირადი გამოცდილების მაგალითზე ორივე
ბოლოდან იცნობს: თავდაპირველად, როგორც შე
ფასების მიმღები დაწყებითსა და საშუალო სკოლაში
სწავლისას და პედაგოგის პროფესიის დაუფლებისას,
ხოლო შემდგომ, როგორც შემფასებელი, კლასში
მოს
წავლეების შრომისა და ცოდნის შეფასებისას.
მასწავლებლების უმე
ტესობის გამოცდილებით, შემა
ჯამებელი ტესტირება უკე
თესი სასწავლო შედეგების
მომტანი არ არის. ზოგი იმასაც ამტკიცებს, რომ ასეთი
შეფასების შედეგად სასწავლო შედეგები და ეფექტური
და განსხვავებული სწავლის სტრატეგიები ყურადღების
მიღმა რჩება. მეტიც, ის ხელს უშლის სწავლასა და ეფე

ქტურ სწავლებას. მოსწავლეები ხშირად მიიჩნევენ,
რომ გასწორებული ტესტების მიღების შემდეგ, მათ
კომპეტენციის გამოსწორების დრო აღარ რჩებათ. რო
გორც წესი, ტესტს ნასწავლი თემის ბოლოს წერენ, ხო
ლო შესწორებული შედეგები რამდენიმე დღეში ხდება
ცნობილი, როდესაც კლასი უკვე ახალ თემაზეა გადა
სული. უკუკავშირი კი არის „ინფორმაცია, რომლის
მეშვეობითაც მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს, დაუ
მატოს, გადააწეროს, შეაკეთოს ან გადაახარისხოს მეხ
სიერებაში არსებული ინფორმაცია, იქნება ეს მთავარი
ცოდნა, მეტაკოგნიტური ცოდნა, საკუთარი თავის რწმენა
თუ დავალებები, კოგნიტური ტაქტიკა და სტრატეგიები“
(Winne and Butler. 1994. გვ. 5740).
უკუკავშირს ეფექტი ეკარგება, თუკი მოსწავლეებს
შესაბამისი მოქმედების დრო და შესაძლებლობა
აღარ აქვთ. გასაკვირი არ არის, რომ ამ ტესტებზე
მას
წავლებლის მიერ გაკეთებული შენიშვნები ღი
რე
ბულებას კარგავს, გაუმჯობესების რჩევები შეუს
რუ
ლებელი რჩება და მოსწავლეების უმეტესობა ამ
შენიშვნებს ყურადღებას არ აქცევს. ამის ნაცვლად მოს
წავლისათვის მნიშვნელოვანი ხდება მათი პოზიცია
კლასთან მიმართებაში. ისინი თავის ნიშნებს სხვის
ნიშნებს ადარებენ და თანატოლთა ნიშნების გაგებით
უფრო არიან დაინტერესებულნი, ვიდრე საკუთარი
მუშა
ობის გამოსწორებით. ამ ნაშრომში შევეცდებით
დავამტკიცოთ, რომ მოსწავლეების ერთმანეთთან
შედარება საჭირო არ არის, არამედ ისინი წინა მიღ
წევების მიხედვით უნდა შეფასდნენ, სასწავლო მიზნე
ბისათვის მისაღწევი დარჩენილი სასწავლო მასალის
გათვალისწინებით.
შეჯამებითი ტესტირება ნიშნებს უკავშირდება.
ყვე
ლა ქვეყნის მოსწავლეებს დასაბამიდან იმიტომ
უწერ
დნენ ნიშნებს, რათა მოსწავლესა და მშობელს
სცოდნოდა, როგორი მიღწევა აქვს მოსწავლეს, რა
უსწავლია აქამდე. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად
ინგლისში, წლის ბოლოს მიღებული ნიშნები სხვადასხვა
სკოლის მიღწევების შესადარებლად და აქედან გამო

შეჯამებითი ტესტების მთავარი საკითხი მოს
წავ
ლეთა მოტივაციაა. ჩვენ ვიცით, რომ თუკი მოსწავლეები
ტესტში კარგ ნიშნებს მიიღებენ, მათ ტესტირების პრო
ცესი მოეწონებათ, რაც მათ თვითრწმენასა და თვით
შეფასებას მაღლა აწევს. მაგრამ, მოსწავლეების საკ
მაოდ დიდი ნაწილი შუალედურ ან ცუდ შედეგებს
იღებს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მოსწავლე
სერი
ოზულად ემზადება ტესტებისათვის. ეს შესა
ძლოა არახელსაყრელ პირობებში აყენებდეს დას
წავ
ლის უნარის დაქვეითების ან სენსორული პრობ
ლემების მქონე მოსწავლეებს. მათ საკუთარი უნა
რის გამოვლენის ცოტა შესაძლებლობა რჩებათ. არ
სე
ბობს უამრვი მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ეს
მოსწავლეები ტესტირებისა და ნიშნების მიღების
შედეგად მოტივაციას კარგავენ (Harlen, 2006). ამგვარად,
ტესტირება ამ მოსწავლეების სწავლის სურვილს აბ
რკოლებს. სატესტო სისტემა ხშირად ანადგურებს იმ
სია
მოვნებას, რომელიც სწავლის თანმხლები უნდა
იყოს და შედეგად სკოლის მიმართ უარყოფითი დამო
კიდებულება მოაქვს.
უკიდურეს სიტუაციებში შემაჯამებელ ტესტირებას
შესაძლოა სკოლიდან გარიცხვაც კი მოჰყვეს. ნაკლე
ბად განვითარებული უბნებიდან ან აკადემიური ბა
ზისის გარეშე არსებული ოჯახებიდან წამოსული მოს
წავლეები, ან სსსმ მოსწავლეები ინდივიდუალურად
მორგებული ხელმძღვანელობისა და მხარდაჭერის
გარეშე თანატოლებთან შედარებით უარეს მიღწევებს
ავ
ლე
ნენ. თუკი სკოლის სისტემა გარკვეული ასაკის
კოჰორტას არ აძლევს შემდეგ ეტაპზე გადასვლის უფ
ლებას და სელექციას გამოცდებსა და ნიშნებზე და
ფუძნებით აკეთებს, უკან მოტოვებული სტუდენტები
ყველაზე მეტად დაჩაგრულები აღმოჩნდებიან. მათ
ხშირად ახასიათებთ დაბალი თვითშეფასება და სწავ
ლის დაბალი მოტივაცია. მხოლოდ შეჯამებითი შეფა
სება ვერ ადგენს მოსწავლის პოტენციალს. აქედან
გა
მომდინარე, დაბალი მიღწევის მოსწავლეები ძა
ლიან დიდი უსამართლობის წინ აღმოჩნდებიან თუკი
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მდი
ნარე, სწავლების ეფექტურობის დასადგენად გა
მოიყენება. მოსწავლის ნამუშევარში ნიშნის დაწერა
მნიშვნელოვანია მოსწავლისთვის, მშობლებისათვის
და, სკოლის დასრულების შემდეგ, უნივერსიტეტებისა
და დამსაქმებლისათვის, რომლებიც წყვეტენ, რომელი
მოსწავლე მიიღონ ამა თუ იმ კურსზე, ან რომელი ადა
მიანი დაასაქმონ.
მაგრამ, ნიშნების მინიჭების პროცესი ხომ სამე
ცნიერო აქტი არ არის. ამ პროცესს ბევრი ნაკლი
გააჩნია. კომპეტენცია ზედმეტად რთული კონცეფციაა,
რომ ის ტრადიციული ტესტით იზომებოდეს და ტეს
ტირებული ცოდნა ან უნარი ხშირად არ წარმოადგენს
ზუსტ საზომს, რომელსაც ვერ გამოვიყენებთ იმის
საწინასწარმეტყველოდ, რამდენად წარმატებული იქნ
ება მოსწავლე უნივერსიტეტსა თუ სამუშაო ადგილას.
გარდა ამისა, ისმის შეკითხვა, რამდენად კომ
პე
ტენტურნი არიან მასწავლებლები, შეუძლიათ თუ არა
მათ ვალიდური ტესტის შექმნა და საუკეთესოდ ზო
მავენ თუ არა ტესტები მოსწავლის უნარებს, ცოდნასა
და გაცნობიერებას. მოსწავლეებისათვის მიცემული
ტეს
ტების ანალიზი ხშირად გამოავლენს საკამათო
და დაბალი ტაქსონომიური დონის კითხვებს. მოს
წა
ვლეებს ხშირად სთხოვენ გაიმეორონ, რა წაი
კი
თხეს სახელმძღვანელოებში ან რა მოისმინეს მასწავ
ლებლისაგან. იშვიათია სატესტო კითხვები, რომლებიც
ავლენს აზროვნების უმაღლეს უნარებს, გონებრივი
ამოცანების ამოხსნისა და ნასწავლის გენერალიზების
უნარს ან ხელს უწყობს შემოქმედებით აზროვნებას.
ეს განსაკუთრებით ეხება ვარიანტებიან ტესტებს, რო
დესაც რამდენიმე შესაძლო პასუხიდან ერთი სწორია
ამოსარჩევი. ასეთი ტესტები ცოდნას, უნარებსა და კომ
პეტენციას კი არ ზომავს, არამედ — მოსწავლის უნარს
დაიზეპიროს სახელმძღვანელოში მოცემული ტექ
სტი.
ჩვენი აზრით, ასეთ ტესტებზე დაფუძნებული შეფასების
სისტემა ხელს უშლის მოსწავლეს გაიაზროს ნასწავლი,
რადგან ხშირად ვერ ხერხდება სწორი პასუხების და
დგენა ლოგიკური დედუქციის მეთოდით (Stobart, 2008).

მათ გააჩერებენ, არ მისცემენ თანატოლებთან ურთი
ერთობის შენარჩუნებისა და ძლიერი მხარის გა
მოვ
ლენის საშუალებას.

სწავლისათვის შეფასებისათვის
აუცილებელი პირობების შექმნა
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სკოლას ბავშვების განათლების, ცოდნისა და უნა
რების დაგროვების გარდა სხვა მიზნებიც გააჩნია. თუმცა
უდავოა, რომ სწავლა სკოლის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ეფექტური სწავ
ლის ყველა შესაძლო გზის გაკვლევა და ისეთი აქტი
ვობებისაგან თავის არიდება, რომლებიც ხელს არ
უწყობს ან ხელს უშლის სწავლას. შეჯამებით ტესტებს
თავი უნდა ავარიდოთ, რადგან არსებობს მრავალი
მონაცემი მოსწავლეების დიდ ნაწილში შეჯამებითი
ტესტების დემოტივაციისა და სწავლებისათვის განკუ
თვნილი დროის არაეფექტური ხარჯვის შესახებ. თით
ქმის არ არსებობს იმის დამამტკიცებელი მონაცემები,
რომ ტესტები ხელს უწყობს გრძელვადიანი უნარებისა
ან კომპეტენციის გაზრდას, თუმცა უამრავი კვლევა ადა
სტურებს რომ ფორმატული შეფასება სასწავლო შე
დეგებზე დადებითად მოქმედებს (Black and Wiliam, 1998;
Black et al., 2003; Hattie, 2008).
იმისათვის, რომ სწავლისათვის შეფასება საკლასო
ოთახში წარმატებით გამოვიყენოთ, 5 პირობა უნდა და
კმაყოფილდეს (Engh, 2011). მასწავლებელი უნდა:
1. ავლენდეს კურიკულუმით გათვალისწინებული
პროფესიული კომპეტენციის ღრმა ცოდნას;
2. ყურადღებას ამახვილებდეს სწავლაზე;
3. იცოდეს, როგორ განავითაროს კარგი და პოზიტიური
ურთიერთობა ყველა მოსწავლესთან;
4. იცოდეს, ცოდნის რა ეტაპზე იმყოფებიან მისი მოს
წავლეები;
5. იცოდეს, როგორ უხელმძღვანელოს თითოეული
მოსწავლის წინსვლას.

1. მასწავლებელი უნდა ავლენდეს
კურიკულუმით გათვალისწინებული
პროფესიული კომპეტენციის ღრმა
ცოდნას
მთელ მსოფლიოში მასწავლებლები სახელმძღვა
ნელოების საფუძველზე ასწავლიან, ხშირად სახელ
მძღვანელო სასწავლო კურსის სილაბუსის სახითაა
გაწერილი. ხანდახან სახელმძღვანელო ყველაზე მნიშ
ვნელოვანი გამოყენებული რესურსია, მაგრამ ის სილ
აბუსის გამოვლინება არ არის და ძალიან იშვიათად,
სახელმძღვანელო მხოლოდ ერთ-ერთი ინსტრუმენტია,
რომელსაც მასწავლებელი ან გამოიყენებს, ან — არა.
არასწორი გამოყენებისას, სახელმძღვანელო ხელს
უშლის სწავლას. ის ხშირად ზედმეტად დეტალურია
და არაფერს ტოვებს მოსწავლის შემეცნებითი შე
მო
ქმედებისათვის. ასევე, სახელმძღვანელო მოს
წავ
ლეებისათვის ძნელადმისაწვდომი ენით არის
დაწერილი, რაც ბარიერს ქმნის დასწავლის უნა
რის დაქვეითების მქონე მოსწავლეებისათვის. კუ
რიკულუმის გეგმა ავტორების მიერ არის წარ
მო
დგენილი. გამოცდილმა და პროფესიონალმა მას
წა
ვლებელმა შესაძლოა კურიკულუმი სხვაგვარად გან
მარტოს. მას შეიძლება სწავლების ისეთი მეთოდი
ჰქონდეს, რომელიც მის პირად მიდგომას ერგება და
მოს
წავლეებისათვის უფრო სასარგებლოა, ვიდრე იმ
მას
წავლებლის მეთოდი, რომელიც მუდამ მიჰყვება
სახე
ლმძღვანელოს და მასში მოცემულ სხვადასხვა
თემებსა და ამოცანებს. აუცილებელია მასწავლებელმა
გააცნობიეროს სივრცის თავისუფლება, თავისუფლება,
რომელსაც გამოცდილი მასწავლებელი მაქსიმალურად
იყენებს თავისი მოსწავლეების სასარგებლოდ.
სახელმძღვანელოში მოცემული დავალებები ხში
რად ემთხვევა იმავე სახელმძღვანელოში მოცემული
თემის დეტალურ განხილვას. ეს დავალებები ზღუდავს
მოსწავლის უნარს, დაინახოს სრული სურათი და
სხვადასხვა თემის ერთიანობა და ჩაუღრმავდეს საგნის

ლე
ნდის კურიკულუმის ფარგლებში მოსწავლის ჩარ

თულობა ასეთი ამოცანების შედეგებია. ის კური
კუ
ლუმის გეგმის შეფასებადი და ანგარიშგებადი
შე
დეგია, რომელიც მოსწავლეებს თანამედროვე
ცხოვ
რების გამოწვევებისათვის ამზადებს. ამ წიგნში
„მდი
დარი ამოცანების“ ახსნას არ ვაპირებთ. თუმცა,
მნიშვნელოვანია იმ პრინციპების გაცნობიერება, რომე
ლიც ამ ამოცანებს უდევს საფუძვლად. ისინი მოი
ცავენ სხვადასხვა კომპეტენციის ჩართვას, მათი და
გე
გმარება სასურველი სწავლისა და კომპეტენციის
მი
საღწევი ეფექტური გზების დასახვას მოიცავს
და ისინი მოსწავლეთა შორის ურთიერთობასა და
თანამშრომლობას უწყობს ხელს. „მდიდარი ამო
ცა
ნების“ მეშვეობით ინკლუზიურ საკლასო ოთახში მოს
წავლეთა რთული ჯგუფის ადაპტური მუშაობის განხო
რციელება ხდება.
„მდიდარი ამოცანების“ შედეგები სახე
ლმძ
ღვა
ნე
ლოში გამოთქმული ფაქტებისა და დასკვნების გა
მე
ორებას არ ეფუძნება. შედეგი დაუფლების დე
მო
ნსტრაციას მოითხოვს, ანუ მოსწავლემ ცოდნა და
უნარები გარე სამყაროსთან დაკავშირებული აქ
ტი
ვობების შესრულების საშუალებით უნდა გამოხატოს.
(Queensland Directorate of Education, Training and Employment, 2010).
აქტივობების შესრულების დროს მას
წავლებლის დას
წრება და ხელმძღვანელობა მოს
წა
ვლის შესრულების
სრული სურათის დანახვისა და მოსწავლეების შეფასების
ეფექტურ საშუალებას იძლევა.

2. ყურადღების გამახვილება
სწავლაზე
მასწავლებლების უმეტესობა დაადასტურებს, რომ
გაკვეთილებზე მკაცრ ყურადღებას უთმობს სწავლას.
მიუხედავად ამისა, ნორვეგიული კვლევა ადასტურებს,
რომ კლასში ყოფნის ნახევარ დროს მოსწავლეები
კურიკულუმის სასწავლო გეგმებთან დაუკავშირებელ
აქტივობებში არიან ჩართულნი. ეს ყოველთვის მასწა
ვლებლის ბრალი არ არის, თუმცა შესაძლოა, ის ნაწი
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მთავარ თემებს. ძალიან ხშირად, ტექსტში მოცემული
შეკითხვები ფაქტობრივია, ხოლო პასუხი ტექსტშია
მოცემული. გარჩევის, შედარების, შეფასებისა და
შემოქმედებითობის სტიმულირების ნაცვლად, ხდება
მეხსიერების ტესტირება. ბენჯამინ ბლუმის კოგნიტური
ტაქსონომიის მიხედვით, გამეორება ან მოსმენილისა
ან წაკითხულის კოპირება ცოდნის უმარტივეს
ფორმას წარმოადგენს. ნამდვილი კომპეტენცია მოი
ცავს ისეთ უნარებს, როგორიცაა დამოუკიდებელი
სამუშაოს შესრულება, ჯგუფურ აქტივობებში თა
ნა
მშრომლობა, ამოცანების ამოხსნა და ეთიკური ქცევის
განხორციელება. მარტივ შეკითხვებზე პასუხი, ტექ
სტის დაზეპირება ან ისეთი ამოცანების ამოხსნა, რომე
ლიც არ მოითხოვს აზროვნების უმაღლეს უნა
რებს,
არ ავითარებს ისეთ კომპეტენციას, რომელიც თა
ნა
მე
დროვე საზოგადოების დამოუკიდებელ ინდივიდს
სჭირდება.
მოსწავლის კომპეტენციის მუდმივ გაზრდაზე მუ
შაობა ადვილი არ არის. იმისათვის, რომ მას
წა
ვლე
ბელმა მოსწავლეს ოპტიმალური უკუკავშირი მისცეს,
აუცილებელია გაიგოს მოსწავლის კომპეტენცია, უნა
რი და მისი უშუალო სასწავლო საჭიროებები. ეს შეუ
ძლებელია, თუკი მოსწავლე არ მუშაობს თავისი პო
ტენციალის შესაბამისად ან თუ მას არ აძლევენ ისეთ
ამოცანებს, რომელიც მოითხოვს აზროვნების უმაღლეს
უნარებს. ამოცანის ერთდროული ამოხსნის დროს,
მასწავლებელი უნდა დააკვირდეს მოსწავლის აზრის
გამოხატვას, ტოლებთან ურთიერთობას და შეთავსებას.
მასწავლებლის მიერ შემოთავაზებული სავარჯიშოები
აქტიურ, თანამშრომლობით და კომუნიკაციურ სას
წავლო გარემოს უნდა უწყობდეს ხელს. შესაძლოა სა
ჭი
რო გახდეს, რომ მასწავლებელმა ეს დავალებები
თავად მოიფიქროს, რადგან, სამწუხაროდ, სახე
ლმ
ძ
ღვანელოებში მათ იშვიათად შეხვდებით.
მსგავსი სასწავლო გარემოს მისაღწევად კარგი
გზაა ავსტრალიის ქალაქ კვინსლენდში გამო
ყე
ნე
ბუ
ლი „მდიდარი ამოცანებით“ სარგებლობა. კვინ
ს
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ლობრივ იყოს დამნაშავე, რაც განსაკუთრებით მაშინ
იჩენს თავს, როდესაც მასწავლებელს არ შეუძლია
თავისი მოსწავლეების მოტივირება, თავად ჩაერთონ
სწავლაში, თუ მასწავლებელს კლასის მართვის უნარები
აკლია ან კარგად არ ესმის კონკრეტული ინდივიდების
სასწავლო საჭიროებები.
კლასის მართვა კლასში ყველა მოსწავლის საჭი
რო
ებების დაკმაყოფილებასა და ძვირფასი დროის
უქმად არდაკარგვას გულისხმობს. ეს ნიშნავს, რომ
კლასის ყურადღება გაკვეთილის დასაწყისიდანვე მო
მართულია, ინსტრუქციები გაკვეთილზე დაგეგმილს
ასახავს და ხელისშემშლელი ფაქტორები და ქცევა კი
— მართულია. ანუ, ხდება დროის მაქსიმალურად ეფე
ქტუ
რად გამოყენება და ამავე დროს, მასწავლებელი
მოსწავლეებს აცნობებს, რომ მათი დახმარება სურს.
თუ მასწავლებელი კარგი როლური მოდელია, თუ ის
დაანახვებს მოსწავლეებს სწავლაზე დროის დახარჯვის
მნიშვნელობას, იზრდება შანსი, რომ მოსწავლეები შეე
გუებიან საკუთარ როლს და უკეთ მუშაობის მოტივაცია
ექნებათ.
ყოველ კლასში იქნება ისეთი მოსწავლე, რომლის
აქტივობა თავის და სხვა მოსწავლეების სწავლას
შეუშლის ხელს. როგორ გადაწყვეტს მასწავლებელი ამ
პრობლემას ნაწილობრივ განსაზღვრავს გაკვეთილის
ეფექტურობას, მოსწავლეთა სასწავლო შედეგების
მიღწევას. როდესაც მასწავლებელი სასწავლო გარე
მოს, პედაგოგიური მიდგომის ან რესურსის ნაცვლად
პრო
ბლემად ინდივიდს აღიქვამს, ის ვერ პასუხობს
მთლიანი კლასის საჭიროებებს. თუკი მასწავლებელი
მყი
სიერად არ შეაჩერებს არასასურველ ქცევას ან
ცვლი
ლებას არ შეიტანს სწავლების პროცესში, ქცე
ვა შესაძლოა იმდენად გართულდეს, რომ მას
წავ
ლებლის უამრავი დრო და ენერგია მოითხოვოს. ყვე
ლაზე უარესი კი ის გახლავთ, რომ ეს სიტუაცია სხვა
მოსწავლეების საქმიანობას უშლის ხელს. აქედან

გამომდინარე, აუცილებელია იმის ცოდნა, რას მოჰყვება
არასასურველი ქცევა და მსგავსი სიტუაციების თავიდან
არიდება. ხშირად, უარყოფითი ქცევა მოწყენილობისა
და გაუგებრობის გამო ხდება. ამ საკითხების გადაწყვეტა ჩართულობის პრინციპისა და სწავლისათვის
შეფასების თანმიმდევრული გამოყენებით არის შე
საძლებელი. უმჯობესია ასეთი ქცევის თავიდანვე შე
ჩე
რება, რაც ნაკლებ დროს მოითხოვს და ნაკლებ
ხმაურს იწვევს. თუკი მასწავლებელს შეუძლია ერთდ
როულად არასასურველი ქცევის შეჩერება და კლასის
ყურადღების საქმეზე მიმართვა, მოსწავლეები გააც
ნობიერებენ, რომ სასწავლო აქტივობები უფრო პრი
ორიტეტულია, ვიდრე ხელისშემშლელ ქცევაზე კონ
ცე
ნტრირება. ასევე, ის მთელი კლასის პატივისცემას
დაიმსახურებს, რადგან მან სწავლებისას ინ
დივიდის
საჭიროებები გაითვალისწინა.
ყურადღების გამახვილება მხოლოდ ოპტიმალური
შედეგების შერჩევას არ გულისხმობს. ამ დროს ყო
ველი მოსწავლის წინამძღოლობა და წინსვლაზე
დაკ
ვირვება ხდება. ტრადიციულ საკლასო ოთახში,
სადაც ყურადღების ცენტრში მასწავლებელია, ბევრი
მოს
წავლე ვერ კონცენტრირდება მასწავლებლის
მიერ მო
წოდებულ ინფორმაციასა თუ ამოცანაზე,
თუკი ის მათ კომპეტენციას სცდება ან მოსაწყენია.
კარგმა მას
წავლებელმა იცის, როგორ გაზარდოს
თავისი მოს
წა
ვლეების მოტივაცია და მათ აქტიურად
რთავს კომუნიკაციის, თანამშრომლობითი უნარების
განმავითარებელ სასწავლო ამოცანებში. ამ დროს
სწავლა მეტად ეფექტურია და მას მეტი დრო ეთმობა.
მასწავლებლის მოლოდინში, ფანჯრიდან ყურებაში,
ფეისბუქის ან ინსტაგრამის გახსნაში ან უბრალოდ
აზრებით სხვაგან წასვლაში დრო აღარ იხარჯება. ამ
სასწავლო გარემოში ხარისხიანი შეფასება, თვით
შეფასებისა ან მასწავლებლების და ტოლების შე
ფა
სების სახით ტარდება.

პოზიტიურ სასწავლო გარემოს შექმნა განაპირო
ბებს მოტივირებული, კომუნიკაციური, თანამშრომ
ლო
ბითი, ამოცანის ამოხსნაში აქტიურად ჩართული,
სასწავლო მიზნებში და მათი მიღწევის სტრატეგიებში
გარკვეული მოსწავლეებიის ჩამოყალიბებას. ასეთ
გარემოში განსხვავებულობასა და ინდივიდუალურობას
პატივს სცემენ, ხოლო პროგრესი და მიღწევა ყველა
მოსწავლისათვის სხვადასხვა დონეზე განისაზღვრება.
მასწავლებლის როლს მოს
წავ
ლეების აქტივობების
გაძღოლა-დაკვირვება, ინდივიდუალურობის პატივის
ცემის განვითარება და მაღალი დონის მიღწევისათვის
საჭირო ინფორმაციისა და სას
წავლო რესურსების
მიწოდება წარმოადგენს.
ტრადიციულად, საკლასო ცხოვრება მას
წავ
ლე
ბ
ლის ირგვლივ ტრიალებს. ის ყურადღების ცენ
ტ
რშია მოქცეული. სახელმძღვანელოსა და თემის შე
სახებ ინფორმაციას მასწავლებელი გასცემს. ის
წყვეტს, რომელი ამოცანებია გასაკეთებელი და ის
აკონ
ტროლებს მოსწავლეების ქცევას. კარგი მას
წა
ვლებლის ეს ხატი დღემდე არსებობს და ზოგადი საზო
გადოებისათვის, ისევე, როგორც განათლების სფეროში
ბევრი პირისათვის, ის სწავლებისა და კლასის მართვის
მოდელს წარმოადგენს. სწავლებისა და სწავლისადმი
ასეთი ვიწრო მიდგომა კითხვის ნიშნის ქვეშ უნდა
დადგეს. მას წიგნის ავტორები არ ვეთანხმებით.
თანამედროვე განათლება ამ ტრადიციულ მოს
აზრებას ეწინააღმდეგება. მასწავლებელს სასწავლო
პროცესის ერთადერთ წამყვანად აღარ განიხილავენ,
ხოლო სახელმძღვანელოების როლი მოსწავლისათვის
მხოლოდ დასაზეპირებელი ინფორმაციის მიწოდებით
აღარ იფარგლება. ზოგიერთ საგანში ცოდნის განვი
თარების სიჩქარე ნებისმიერი სახელმძღვანელოს შესა
ძლებლობას ასწრებს. მოსწავლეს ინფორმაციის პასიურ
მიმ
ღებად აღარ აღიქვამენ. მოსწავლე აღარ არის

დამჯერი შემსრულებელი, რომელიც მასწავლებლის
ინსტრუქციებს მიჰყვება.
ამ ცვლილებას საფუძვლად ბევრი მიზეზი უდევს.
პირველი, თანამედროვე საზოგადოებაში დემოკ
რა
ტიისაკენ სწრაფვის ზოგადი ტენდენციაა. დე
მო
კრატია თანამონაწილეობას, ჩართვას და თა
ნა
გა
და
წყვეტას გულისხმობს. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვე
ნმა
შვილებმა დემოკრატიით გათვალისწინებული ადა
მია
ნთა ბაზისური უფლებები გაიზიარონ. ამისათვის
აუცი
ლებელია ეს უფლებები საკლასო ოთახში განი
ცადონ. ამავე დროს, მასწავლებლები ხვდებიან, რომ
მარგინალიზებულ მოსწავლეთა მიმართ მათი და
მო
კიდებულება მათზე გავლენას სკოლის გარეთაც
ახდენს. მოსწავლეები, რომლებიც სკოლაში დადებით
და
მოკიდებულებას სწავლობენ, მას სკოლის შემდეგ
ცხოვრებაშიც იყენებენ.
მეორე მიზეზი სწავლისა და მისი ხელშეწყობის
პირობების გაცნობიერება გახლავთ. მაგალითად, ჩვენ
ვიცით, რომ შეუძლებელია არამონდომებულ ადა
მიანს სწავლა აიძულო, რომ ძალდატანება იწვევს წი
ნააღმდეგობას და, რომ მეტყველება და ურთიერთობა
აზ
როვნებისა და სწავლის ბაზისურ ნაწილებს წარ
მო
ადგენს. კარგი სასწავლო გარემო სწავლისადმი
და ტოლებისადმი დადებითი დამოკიდებულების, აქ
ტი
ურობისა და ურთიერთობის ადგილია. ის მოიცავს
პროფესიონალ მასწავლებელს, რომელსაც ეს ფაქტები
გაცნობიერებული აქვს. მასწავლებლების აზრით, კარ
გი მასწავლებელი გავლენას ახდენს გაგების უნარზე და
ეხმარება წინ წაიწიონ სწავლაში. ხანდახან ეს მოით
ხოვს მასწავლებლის მიერ ურთიერთობის სხვადასხვა
წყაროს გამოყენებასა და ინდივიდების საჭიროებებზე
მორგებას.
კარგი ურთიერთობა დადებით სასწავლო გარემოს,
მოსწავლეების სასწავლო პროცესის გაძღოლასა და
მონიტორინგს გულისხმობს. როდესაც მოსწავლეები
გააცნობიერებენ, რომ მასწავლებელს მათთვის საუ
კ
ეთესო უნდა, მოსალოდნელია, რომ ისინი მის მო

23
შეფასება სწავლისათვის
ინკლუზიურ სკოლებში

3. ყველა მოსწავლესთან კარგი
და პოზიტიური ურთიერთობის
განვითარება
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ლოდინებს გაამართლებენ და კონცენტრირებას სას
წა
ვლო ამოცანებზე მოახდენენ. მასწავლებელსა და
მოსწავლეს შორის არსებული დადებითი ურთიერთობა
მოსწავლეებს შორის კარგ ურთიერთობასაც შეუ
წყობს ხელს, თუმცა, ეს საკმარისი არ არის. მოს
წა
ვ
ლეებმაც უნდა გაიცნონ ერთმანეთი, განიცადონ
თანამშრომლობის უპირატესობა, გაიაზრონ, რომ ერ
თად მუშაობა უკეთეს მიღწევას უწყობს ხელს და თა
ნატოლების დახმარებით მოტანილი სიხარულიც განი
ცადონ. კარგმა მასწავლებელმა იცის, როგორ უნდა
წამოიწყოს ასეთი აქტივობები.
მასწავლებლის როლის შეცვლის დრო დადგა. ეს
სწრაფად არ მოხდება. ამისათვის საჭიროა წარმატებული მასწავლებელი, რომელსაც თანამედროვე გა
ნათლების პრინციპები ესმის და, რომელიც თავის ძა
ლაუფლებას მოსწავლეებს გადასცემს. მოსწავლეების
ინდივიდუალობის გაძლიერების გარდა, მან კლასში
თავისი როლის შეცვლა უნდა გაბედოს, მოს
წავ
ლე
ებს მეტი გადაწყვეტილების მიღების უფლება მის
ცეს, გადაწყვეტილებების, რომელიც ეხება სასწავლო
მიზნებს, შეფასების კრიტერიუმებს, სამუშაო მეთოდებსა
და მოსწავლეებს შორის თანამშრომლობას. ეს ნიშ
ნავს აზროვნების უმაღლესი უნარებისა და ცნობ
ის
მოყვარეობის აღმძვრელი ამოცანების მიცემას, რომე
ლიც მოსწავლეს უბიძგებს თანამშრომლობით ამოხსნას
მრავალი პროფესიული ამოცანა.

4. მასწავლებელმა უნდა იცოდეს,
ცოდნის რა ეტაპზე იმყოფებიან
მისი მოსწავლეები
მოსწავლეების ცოდნის, უნარისა და კომპეტენციის
დადგენისათვის მასწავლებელს უამრავი გზა გააჩნია.
ეს მუდმივი პროცესია, მასწავლებელსა და მოსწავლეს
შორის ნებისმიერი ინტერაქცია ხელს უწყობს ზემოთ
ჩამოთვლილის დადგენას. მასწავლებელსა და მოს
წავლეებს შორის, ასევე, თანატოლებს შორის არ
სე
ბული დიალოგი მასწავლებელს ინფორმაციას აწვ

დის მოსწავლეების სწავლის შესახებ. კლასში მას
წა
ვლებელი კითხვებს დასვამს და პასუხს მოუსმენს,
დააკ
ვირდება მოსწავლეების აქტივობას, მოუსმენს
მათ შემოთავაზებებსა და იდეებს და წაიკითხავს მათ
ნაწერს.
ტრადიციულად, მასწავლებლები შეფასების მთა
ვარ ფუნქციას იმაში ხედავენ, რომ სკოლაში ხშირად
ტარდება ტესტები და გამოცდები, რომელთა მთავარი
მიზანია დადგინდეს, რა ისწავლა მოსწავლემ. საშინაო
დავალებები და კლასში გაკეთებული ამოცანები მას
წავლებლისათვის მოსწავლეების ცოდნის დაუფლების
შესახებ დამატებითი ინფორმაციაა. აუცილებელია იმის
გაცნობიერება, რომ ფორმატული შეფასება ამ ძალიან
მნიშვნელოვან მიზანს სიახლეს მატებს.
იმის გასაგებად, რა იცის მოსწავლემ, უნდა და
ვად
გინოთ ცოდნის გაგება ანუ ცოდნას, უნარსა და
კომპეტენციას შორის არსებული კავშირი. თანამედროვე
კურიკულუმის უმეტესი სასწავლო მიზნები კომპეტენციის
განვითარებას ემსახურება, ხოლო ტესტირება კი ტრა
დიციულად სახელმძღვანელოდან დაზეპირებულის
გახსენებას ან მათემატიკური ამოცანების ამოხსნას
ეძ
ღვნება. კომპეტენცია რთული ცნებაა. მას ალბათ
იმდენივე განმარტება გააჩნია, რამდენი მკვლევარიც
ცდი
ლობს მის ახსნას. ის ცოდნისა და უნარის ელე
მე
ნტებს მოიცავს, მაგრამ ამ ცნების ასახსნელად ეს
არ კმარა. ის მოიცავს ერთ კონტექსტში ნასწავლის
მეორე კონტექსტში გადატანის უნარს, მაგრამ ასევე
ნასწავლის ახალ და უცნობ სიტუაციაში გამოყენებასაც
გულისხმობს. კომპეტენცია პირად ელემენტსაც მო
იცავს. ადამიანი უფრო კომპეტენტურად ამოხსნის ამო
ცანებს იმ სფეროში, რომელიც აინტერესებს. დაინ
ტერესება ამოცანის ამოხსნისათვის მეტი ენერგიის გა
მოყოფას უწყობს ხელს (Jensen, 2002).
როგორც ვხედავთ, კომპეტენციის დასადგენად
მოსწავლის ტესტირება იოლი საქმე არ არის. მასწავ
ლებლებს ვერ ექნებათ საკმარისი ცოდნა და აუცილე
ბელი რესურსები, რომ მოსწავლის ნამდვილი კომ

ცხრილი 4: კოგნიტური ტაქსონომია. შესწორებული

(Marzano and Kendall, 2007)

ინფორმაციის

შემო- ინოვაციური
ქმედება გაერთიანება
შეფასება

გაიდლაინებზე
დაფუძნებული
მსჯელობა

ანალიზი

ცნების ნაწილებად
დაშლა და ამ ნაწილებს
შორის მიმართებების
დადგენა

გამოყენება

ცოდნის
ახლებურად
გამოყენება

გაგება

დამახსოვრება

ნასწავლის
გააზრება
გრძელვადიანი
მეხსიერებიდან
შესაბამისი ცოდნის
ამოტანა

ჩვენ შემდეგის ხაზგასმა გვსურს: თუკი ჩვენი მიზანია,
ვუბიძგოთ მოსწავლეებს უმაღლესი აზროვნებისაკენ,
მაშინ უნდა წავახალისოთ, რომ ცოდნა პრაქტიკულ და
ნაცნობ სიტუაციაში გამოიყენონ, გააანალიზონ გან

მარტებები, კონცეფციები, ტესტი და ცხრილები, შეა

ფასონ ტექსტი, მეთოდები, იდეები და სასწავლო სტრა
ტეგია და ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი: მოსწავლეებს
უნდა ვუბიძგოთ თავად იპოვონ ამოცანის ამოხსნა,
თეორიასა და პრაქტიკაში საკუთარ აზრს მიჰყვნენ, შე
მოქმედებითი წერით დაკავდნენ, გამოხატონ და განი
ხილონ შესაძლებლობები და შექმნან ხელოვნება. მი
ზანი დამოუკიდებელი და თვითმარეგულირებელი მოს
წავლის განათლება უნდა იყოს.
თუკი ეს შესრულდა, მოსწავლის კომპეტენციის შე
სახებ მასწავლებლის მსჯელობა უფრო მართებული
იქნება. ყურადღების გამახვილება უმაღლეს და მეტად
ღირებულ უნარებზე მოხდება და მასწავლებელი სა
უკეთესოდ გაიგებს მოსწავლეების საგანმანათლე-ბლო
საჭიროებებს. მოკლედ, მოსწავლეების კომპეტენციები
ნათელი გახდება იმდენად, რამდენადაც მასწავლებელს
მომავალი სწავლის დასახმარებლად დასჭირდება.

5. მასწავლებელმა უნდა იცოდეს,
როგორ უხელმძღვანელოს
თითოეული მოსწავლის წინსვლას
ყველა მასწავლებელს სურს, რომ მისმა მოს
წა
ვ
ლეებმა მეტი ისწავლონ და იმედია აქვთ, რომ სწავლის
გასაუმჯობესებლად უკეთ იმუშავებენ. მიღებული უკუ
კა
ვშირი გადამწყვეტია მოსწავლის სწავლისათვის.
მსოფლიოში უამრავი მასწავლებელი ხაზს უსვამს არა
მხოლოდ იმას, რა ისწავლა მოსწავლემ, არამედ - მის
შეცდომებს. მოსწავლის საგანმანათლებლო საჭი
რო
ება მნიშვნელოვანი არ არის; არც ჩვენ გვჯერა, რომ
მოსწავლეს შეუძლია სწავლის გაგრძელება იმის გა
რეშე, რომ სხვებმა მიუთითონ, როგორ გააკეთოს ეს.
უნდა გავიაზროთ, რომ მოსწავლისათვის იმის თქმა,
რომ ის რაღაცას ვერ დაეუფლა მისი მომავალი სას
წავლო აქტივობისათვის თითქმის უმნიშვნელოა. შე
საძლოა ამან საერთოდ გაანადგუროს გამოსწორების
მოტივაცია.
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პეტენცია შეაფასოს. ამის ნაცვლად, ის იძულებულია
და
წერილი ტესტის მეთოდით დაადგინოს საკმაოდ
შემოსაზღვრული ცოდნა და უნარი.
ფორმატული შეფასების დროს კი, მოსწავლის მი
ღ
წევა საბოლოო მიზანს კი არ წარმოადგენს, არა
მედ — მომავალი განვითარების საფუძველს, რი
თიც
ამდიდრებს ზემოთ ხსენებულ პრაქტიკას. ამ პრო
ცე
დურების შედეგად ხდება მოსწავლეების საჭიროებების
დადგენა, რომელიც მასწავლებელს ეხმარება გაუძღვეს
მოსწავლეების მომავალ სასწავლო აქტივობებს.
ბენჯამინ ბლუმი ცნობილია ცოდნის სხვადასხვა
დონის ტაქსონომიის შემუშავებით. მისი ტაქსონომიის
გადახედვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ცოდნის ყველაზე
დაბალი დონეა კოპირება და გახსენება (Marzano and
Kendall, 2007). ბლუმის შესწორებული ტაქსონომია ასე
გამოიყურება:
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უკუკავშირის ტენდენციაა უკან იყოს მიმართული,
მასზე რაც უკვე მოხდა, რაც მოსწავლემ დროის გარ
კ
ვეულ პერიოდში უკვე ისწავლა. სამწუხაროდ, ინგ
ლისურში არ არსებობს „წინ კავშირის“ ცნება, ალბათ
იმიტომ, რომ უკუკავშირი, როგორც წესი უკვე მომხდა
რის შესახებ გვაწვდის გზავნილს.
უკუკავშირი ხშირად ახალი თემის დაწყების შემდეგ
ხდება. მოსწავლეები ახალ ამოცანებზე მუშაობენ და
უკუკავშირის მნიშვნელობა იკარგება. უკუკავშირი ნაკ
ლებად ეფექტურია, თუკი მოსწავლეებს არა აქვთ დრო
და ხელშეწყობა იმაზე იმუშაონ, რაც ტესტში არ გამო
უვიდათ.
ფორმატული შეფასება ცვლილებას გულისხმობს.
ეს უკეთესი გაგებისა და გაცნობიერებისათვის საჭირო
ახალი ინფორმაციის, აზრების ან სტრატეგიების გააზ
რებას ნიშნავს. ყურადღება სწავლების პროცესსა და
მასწავლებლის დახმარებაზე უნდა გამახვილდეს. მას
წავლებლის პრაქტიკა ყველა მოსწავლის სასარგებლოდ უნდა შეიცვალოს. მასწავლებლის მთავარი გა
მოწვევა მოსწავლის ცოდნის შესახებ მოპოვებული
ინფორმაციის მოსწავლის დასახმარებლად გამო
ყე
ნებაა. ის უნდა დაეხმაროს მოსწავლეებს დაი
ნა
ხონ სასწავლო მიზნები და ამ მიზნების მიღწევის გზა.
თუკი მასწავლებელი ამას წარმატებით გაართმევს
თავს, მოსწავლის სწავლის მოტივაცია გაიზრდება.
რო
დესაც ეს ნათელი გახდება, შესაძლებელი იქნება
თავი ავარიდოთ გაუგებრობას და კომენტარები მოსწა
ვლეების აზრებზე დაყრდნობით გავაკეთოთ.
ორგანიზაცია განათლების საერთაშორისო ბიურო
(IBE) განათლების გაუმჯობესებას საერთაშორისო მას
შტაბით ცდილობს. მის მიერ გაკეთებული განცხადებები
სწავლისათვის შეფასებისას წინ მიმართულ უკუ
კავ
შირთან არის დაკავშირებული. ამ მუდმივობის აღ
სა
ნიშნავად რამდენიმე მოსაზრებას წარმოგიდგენთ.
მათზე წინამდებარე თავშიც ვისაუბრებთ.
• მოწინავე სწავლა აქტიურ მონაწილეობას მოით

•

•

•

ხოვს. მოსწავლეებმა საგნის თემა და ამოცანები
უნდა განიხილონ, სხვადასხვა სტრატეგიები გა
მოიყენონ და ექსპერიმენტები ჩაატარონ. შეფასება
სწავ
ლისათვის ამ მოსაზრებას პრაქტიკაში მდი
დარი ამოცანების, თანატოლების შეფასებისა და
მოსაუბრე პარტნიორების (მოგვიანებით იქ
ნება
ახსნილი) მეშვეობით ახერხებს. IBE სოციალურ აქ
ტივობასაც გულისხმობს, რაც ასევე ზემოთაღნი
შნული პრაქტიკის ნაწილია.
საკლასო ოთახში განხორციელებული აქტივობები
შინაარსის მატარებელი უნდა იყოს. მოსწავლეებმა
უნდა იცოდნენ, რომ ეს აქტივობები მოსალოდნელ
კომპეტენციებს ავითარებს. მათ უნდა იცოდნენ, რა
ტომ არის მიზნები მნიშვნელოვანი და მათი ცოდ
ნის სხვა ნაწილებს დაუკავშირონ. ისინი დარწმუ
ნებულნი უნდა იყვნენ, რომ წარმატებულად მიაღ
წევენ სასწავლო მიზნებს.
მოსწავლეებმა სხვადასხვა სასწავლო სტრატეგიის
გამოყენება უნდა ისწავლონ. განსხვავებული საგ
ნები, ცოდნის განსხვავებული ფორმები და განს
ხვავებული ამოცანები მართვადი სასწავლო სტრა
ტეგიების განსხვავებულ ნაკრებს მოითხოვს. სას
წავლო სტრატეგიები და მათი ეფექტურობის შეფა
სება სწავლისათვის შეფასების ნაწილია.
მოსწავლეებმა დამოუკიდებელად სწავლა უნდა ის
წავლონ. მათ უნდა შეეძლოთ პირადი მიზნებისა და
მათი მიღწევის გზების განსაზღვრა და ამავე დროს
მეტი ცოდნისა და კომპეტენციის ადამიანების დახ
მარების გამოყენება. თანატოლებთან თანა
მშ
რომლობის საშუალება უნდა ჰქონდეთ. მათ თანა
მ
შრომლობითი სამუშაო მეთოდების ინიციატივა
უნდა გამოავლინონ. როდესაც მოსწავლეებს შეფა
სების კრიტერიუმსა და წარმატების ინდიკატორების
შესახებ დისკუსიაზე მოვიწვევთ, დამოუკიდებელი
მოს
წავლეები გადაწყვეტენ, რამდენად მიაღწიეს
სასწავლო მიზანს.

•

•

მოსწავლეები უნდა დაკავდნენ ისეთი სასწავლო
აქტივობებით, რომლებიც აზროვნების უმაღლეს
უნარებს ავითარებს. უნდა გაფართოვდეს მათი
კომ
პეტენცია და გაცნობიერება და სკოლა სა
ხე

ლმძღვანელოებში მოცემული ფაქტების და
ზე
პირებითა და მასწავლებლის მიერ ნაჩვენები მე
თო
დების კოპირებით არ უნდა იფარგლებოდეს.
მოსწავლეებმა ცოდნის ერთი სფეროდან მეორეში
გადატანა უნდა ისწავლონ, რაც გააზრებული უკუკა
ვშირის ნაწილია.
ადაპტური სწავლება და დიფერენცირება. თვითშე
ფასებისა და თანატოლთა შეფასების მეშვეობით
მოსწავლეთა აქტიურობა მასწავლებლისათვის
ინ
ფორმაციის წყაროს წარმოადგენს. ამაზე დაყ
რდნობით მასწავლებელი სწავლების ადაპტაციას
აკეთებს, რათა სტუდენტთა განსხვავებული სა
ჭი
როებების სპექტრი დააკმაყოფილოს. როდესაც
მოსწავლე გადაწყვეტილებას მიიღებს სასწავლო
მიზნებისა და ნასწავლის გადმოცემის შესახებ, მას
წავლებელი ამ ინფორმაციას მოსწავლეების მიერ
დაკვირვებისა და მიზნებისა და სტრატეგიების
კრი
ტიკულად განხილვის განსავითარებლად გა
მოიყენებს. ეს აუცილებელი პირობაა კლასში ინ
კლუზიური გარემოს შექმნისათვის.
მოტივაციასა და სასწავლო შედეგს შორის ძლიერი
ლი
კავშირი არსებობს. როდესაც შეფასება სწავ
სათვის სწორად ტარდება, მოსწავლეების მო
ტი
ვაცია იზრდება. ისეთი აქტიური თემის წევრობა, რო
მელიც სწავლას მნიშვნელოვან გარემო ფაქტორად
თვლის ზრდის სწავლის მოტივაციას.

თავის შეჯამება
ჩვენ შევეცადეთ გადმოგვეცა ის პრინციპები, რო
მელთა მაგალითები წიგნში შეგხვდება. წარმოგიდგენთ
მთავარი მოსაზრებების შეჯამებას:
1.

2.

ფორმატული შეფასება და შეფასება სწავლისათვის
შესაძლოა განსხვავებულად აიხსნას, თუმცა ყველა
განმარტება განსაზღვრავს შეფასებას, როგორც
სწავლისა და წინსვლის პროცესს.
ფორმატული შეფასების კულტურის განვითარე
ბისათვის, სასწავლო მეთოდები ადეკვატურ უკუ
კა
ვშირს უნდა განაპირობებდეს. მასწავლებელმა უნდა:
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1.
2.
3.
4.
5.

გამოავლინოს კურიკულუმით გათვალისწინებუ
ლი პროფესიული კომპეტენციის ღრმა ცოდნა;
ყურადღება გაამახვილოს სწავლაზე;
იცოდეს, როგორ განავითაროს კარგი და პო
ზიტიური ურთიერთობა ყველა მოსწავლესთან;
იცოდეს, ცოდნის რა ეტაპზე იმყოფებიან მისი
მოსწავლეები;
იცოდეს, როგორ უხელმძღვანელოს თითოეუ
ლი მოსწავლის წინსვლას.

შეფასება სწავლისათვის
ინკლუზიურ სკოლებში

•

თავი 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
რატომ არის შედეგზე
ორიენტირებული შეფასება
სწავლისათვის?
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დიდი ხანია, რაც დადგინდა, რომ ინტერაქტიული
სწავლა და სწავლება ეფექტურია. ის მოსწავლეს ინი
ციატივის გამოჩენისა და ავტონომიისაკენ უბიძგებს
(Beuhl, 2009). ურთიერთობა და მიმდინარე სასწავლო
პროცესების გააზრება ეფექტური სწავლების აუცი
ლებელი შემადგენელი ნაწილებია. ეს პროცესები მა
სწავლებლის მიერ სკოლის კულტურაში უნდა დამ
კვიდრდეს. მსგავსი კულტურა დიდ გავლენას ახ
დენს მოსწავლეებზე. სკოლაში მიღებული შეფა
სების
პროცესები საკლასო ოთახის სასწავლო გა
რე
მოს
აყალიბებს. სწავლისათვის ის არა მხოლოდ მნიშვნე
ლოვანია, არამედ - გადამწყვეტიც.
მასწავლებლებმა უნდა იცოდნენ მოსწავლეების
წინსვლისა და სირთულეების შესახებ, რათა დააკ
მა
ყოფილონ მათი საჭიროებები - საჭიროებები, რომ
ლებიც წინასწარმეტყველებადი არ არის და ყოველი
მოს
წავლისთვის განსხვავებულია. მასწავლებლები
ხში
რად ხვდებიან ისეთ მოსწავლეებს, რომლთა
სწავ
ლებაც ტრადიციული მიდგომებით გამოწვევას
წარმოადგენს. ბევრად უფრო მოსალოდნელია, რომ
მას
წავ
ლებელი შეცვლის თავისი სწავლების სტილს,
ვიდრე ინდივიდუალური მოსწავლე - დასწავლის სტილს.
მას
წა
ვლებლის მიერ არჩეულ მიდგომაზე მასალის
მორგება ხშირად უშედეგოა, რადგან არ ხდება იმის გაც
ნობიერება, რომ მიუხედავად მოსწავლეების უნარისა
ისწავლონ, ეფექტური სწავლისათვის მათ საკუ
თარი
მიდგომების მონახვა სჭირდებათ (Jones, Fauske and Carr,
2011). ინდივიდუალურობის აღიარება წარ
მატებული
მასწავლებლის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია.

საჭირო ინ
ფო
რმაციის მისაღებად მასწავლებლები
უამრავ ხერხს იყენებენ - ვერბალურ, ფიზიკურ და
წერით აქტი
ვო
ბებს. ახალ ზელანდიაში მცხოვრებმა
ჯონ ჰეტიმ სწა
ვლების დროს „ხილვადი სწავლის“
პრინციპი გა
მოიყენა. მასწავლებლისათვის ხილვადი
ხდება მოს
წავლეების მიერ ნასწავლი სტრატეგიების
და პრო
ფესიული ტერმინების გამოყენება, როდესაც
მოს
წა
ვლეები დავალების შესრულებისას საუბრობენ.
დისკუსიაში მონაწილეობის, ამოცანის ამოხსნის და
წე
რითი დავალებების მეშვეობით მასწავლებელი
აზრო
ვნების უნარს „ხედავს“. ინკლუზიურ საკლასო
ოთახ
ში აუცილებელია მოსწავლის მიერ მიღებული
ცოდნისა და გააზრებული ინფრომაციის სხვადასხვა
გზით გამოხატვის შესაძლებლობის უზურუნველყოფა.
მაგალითად, თუკი ისტორიული მოვლენის შესახებ
ცოდნის გამოსახატავად კლასის მოსწავლეთა უმე
ტესობას მოკლე ესეს დაწერა ევალება, კითხვის
პრობლემების მქონე მოსწავლემ შესაძლოა იგივე
ცოდნის გამოსახატავად აუდიო ჩანაწერი გამოიყენოს.
მას
წავლებლის ფუნქციაა ისტორიული მოვლენის შე
სახებ არსებული ცოდნის შეფასება და არა - წერის
უნარის შეფასება. წიგნიერების მაღალი დონე, რა თქმა
უნდა, უპირატესობაა, მაგრამ ამ სფეროში ნაკლები უნა
რის არსებობა მოსწავლეს ცოდნისა და გააზრებულის
გამოხატვაში ხელს არ უშლის.
ნაშრომში „ყუთის შიგნით“ (Black and Wiliam, „Inside the
Black Box”. 1998) ცნება „შეფასება“ მასწავლებლისა და
მოსწავლეების მიერ შესრულებული აქტივობებია, რომე
ლიც მასწავლებლებისათვის სასწავლო აქტივობე-ბის
მოსარგებად საჭირო ინფორმაციას წარმოადგენს. მათი
აზრით, ასეთი შეფასება „ფორმატული ხდება, როდესაც
არ
სებულ მონაცემებს მოსწავლეების საჭიროებების

არსებობს იმის დამამტკიცებელი
მონაცემები, რომ ფორმატული
შეფასება სტანდარტებს
აუმჯობესებს?
ჩვენ, წიგნის ავტორებს, მტკიცედ გვჯერა ამ პოზი
ციის. 200 კვლევითი ნაშრომის განხილვის შედეგად,
მათი პასუხიც გამოკვეთილი „დიახ“ გახლავთ (Black and
Wiliam, 1998).
როდესაც მასწავლებელს ფორმატული შეფასების

კულტურის დასამკვიდრებლად წინ უძღვებიან და გარ
კვეული პრაქტიკის დანერგვისაკენ უბიძგებენ, კლასში
არსებული სასწავლო გარემო იცვლება. ისეთ კლასში,
სადაც მასწავლებელი ყოველდღიურ პრაქტიკაში ინ

ტ
ე
გრირებულ შეფასებას ეწევა, მოსწავლეები უფრო
აქტიურად ჩაერთვებიან სწავლისა და შე
ფა
სების
აქტივობებში. ამისათვის კი მათ მომავალი სწა
ვლი
სა
თვის საჭირო უკუკავშირი უნდა მიეწოდოთ. ამას
მხოლოდ მასწავლებელი არ ასრულებს. აქტიური მო
ნაწილეობის მეშვეობით, შეფასების გამჭვირვალე
კრიტერიუმების არსებობის პირობებში, მოსწავლეები
თანატოლების სამუშაოს აკვირდებიან და სასარგებლო
უკუკავშირს იძლევიან. გარდა იმისა, რომ კრიტერიუმი
წარმატების
ინდიკატორია,
ჯერ
არ-მიღ
წეული
მიზნების შემთხვევაში, ის ყურადღების ფოკუსსაც
წარმოადგენს. საგანმანათლებლო გეგმებისადმი ასეთი
გაფართოებული მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ზოგიერთი მოსწავლისათვის საგანმანათლებლო გეგ
მა შესაძლოა მათი უნარებისაგან დაშორებული და
აქედან გამომდინარე - მიუღწეველია. როდესაც მიზნის
მისაღწევად კარგად განმარტებული ახსნა არსებობს,
მოსწავლეებისათვის ამოცანები უფრო რეალისტური
ხდება. დიდი ხანია, რაც სასწავლო მიზნების ამოცანების
ანალიზი სსსმ მოსწავლეების სწავლის მხარდამჭერ
მეთოდად აღიარეს (Courtade, Browder, Spooner and Dibiase,
2010).
რამდენიმე მკვლევარი და პრაქტიკოსი დაინ
ტე
რესდა, რატომ მუშაობს ფორმატული შეფასება. ბევრი
ვიგოტსკის სკაფოლდინგს მიუთითებს (Vygotsky, 1978).
სკაფოლდინგს მასწავლებლები და თანატოლები აკე
თე
ბენ. ვიგოტსკის მიხედვით, დასწავლას ადგილი
აქვს, როდესაც მოსწავლე აქტივობებში სხვა, მასზე
კომპეტენტურ და მცოდნე, ან განსხვავებული კომ
პეტენციების მქონე მონაწილეებთან ერთად ერთვება.
საკლასო ოთახში მასწავლებლები და თანატოლები
დამხმარე მონაწილეების როლს ასრულებენ. ამ პრო
ცესის ყველა მონაწილე იდეებისა და თვალსაზრისის
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მი
ხედვით სწავლის ადაპტაციისათვის იყენებენ. ეს
არის ფორმატული შეფასების მთავარი მიზანი, ისეთი
ინფორმაციისა და მონაცემების მოპოვება, რომელიც
მოსწავლეებს საგანმანათლებლო მიზნების მიღწევაში
დაეხმარება.
ეს ახალი კონცეფცია გახლავთ. მასწავლებლები
ფორმალურად თუ არაფორმალურად ყოველდღიურად
აფასებენ თავიანთ მოსწავლეებს. თუმცა, მასწავლებლის
შეფასება ყოველთვის არ ტარდება მოსწავლის სწავლის
გასაუმჯობესებლად ან მას ყოველთვის არ მოჰ
ყვება
მასწავლებლის პედაგოგიური მეთოდების ცვლილება.
მოსწავლეები ხშირად აღნიშნავენ, რომ მასწავლებლები
იშვიათად მიუთითებენ, როგორ გა
მოსწორდნენ და
ძალიან იშვიათად ახდენენ ხარისხიანი სამუშაოს დე
მონსტრირებას. როდესაც შეფასება სწავ
ლისათვის
ხდება, მასწავლებლის მიზანია, მოსწავლემ მიიღოს
კონკრეტული ცოდნა სასწავლო მიზნის შესახებ და
მიიღოს შესაბამისი დახმარება ამ მიზნის მისაღწევად.
მაგალითად დასწავლის უნარის დაქვეითების მქონე
ზოგიერთი მოსწავლისათვის სასწავლო მიზნის შესახებ
ინფრომაციის მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს
წერილობითი ფორმით, ნათლად გამოხატული მიზ
ნების სახით. შეხსენებისათვის აღნიშნული ფორმით
ჩამოყალიბებული მიზნები მოსწავლეებს გაკვეთილიდან
გაკვეთილამდე დააქვთ.
ზემოთ ხსენებულ პამფლეტში, ბლეკი და ვილიამი
შემდეგ კითხვას სვამენ:
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გაზიარებით სწავლობს.
ვიგოტსკის მიდგომებზე დაყრდნობითა და შე
მა
ჯამებელი ტექნიკის გამოყენებით, მასწავლებლები
მოსწავლეების განვითარების უახლეს ზონას უახლოვ
დებიან. ვიგოტსკის მიხედვით, განვითარების უახლესი
ზონა მოსწავლის უნარებისა და ცოდნის ნამდვილი
პოტენციალის მატარებელია. სკაფოლდინგის კონ
ცეფციას დასწავლის სოციალურ-კოგნიტური თეორიაც
უჭერს მხარს. მხოლოდ სწორი ან არასწორი პასუხის
გაცემა საკმარისი არ არის (Bandura, 1986). ცუდი შედე
გების მიღწევისა დაშვებული შეცდომებისა და სტრა
ტეგიის გარჩევა უკეთესი შესრულების საწინ
დარია.
დასწავლის სოციალურ-კოგნიტური თეორია ბიჰევი
ორალური მიდგომისაგან განსხვავდება, რომლის მი
ხედვითაც შექებისა და მაღალი ნიშნების მსგა
ვსი
დადებითი განმამტკიცებლები აუმჯობესებენ შეს
რუ
ლების დონეს.
მეტაკოგნიტური პროცესის წამოსაწყებად საჭი
როა დასწავლის სოციალურ-კოგნიტურ თეორიაზე და
ფუძნებული, მოსწავლის ოპტიმალურ დასწავლაზე მი
მართულ ამოცანებზე მუშაობა. მეტაკოგნიტური პრო
ცესი ცნებების, სწავლის შესაძლო სტრატეგიების,
წარმატებული შედეგისათვის საჭირო რესურსების და
ამოცანის ამოხსნისას წინა გამოცდილების გათ
ვა
ლისწინებას მოითხოვს. კლასის კონტექსტში ეს მო
ცე
მული ამოცანის ან თეორიული გამოწვევის ამოხ
სნისათვის მოსწავლეების მიერ სხვადასხვა სტრა
ტეგიებისა და რესურსების გამოყენებაზე ფიქრს გული
სხმობს (Zaff and Behre, 2003).
დასწავლის სოციალურ-კოგნიტურ თეორიასთან
კავშირშია სკაფოლდინგის ცნება. მოსწავლის ნები
ს
მიერი მოსაზრების საპასუხოდ, თუნდაც ისეთის, რომე
ლიც უადგილოდ ან სულელურად გვეჩვენება, აზრიანი
უკუკავშირია საჭირო. ასევე, საჭიროა, რომ მოხდეს
ამ უკუკავშირის გააზრება (მეტაკოგნიცია), რაც დროს
მოითხოვს. უკეთესი ვარიანტია მოსწავლეების მიერ

მათი ნააზრევისა და მასწავლებლისაგან წამოსული
უკუკავშირის გარშემო დისკუსია. ამ დროს უნარის
განვითარებისა და კომპეტენციის უფრო მაღალი დონის
მიღწევა ხდება (ibid.). თუმცა, ამას ბევრი დრო მიაქვს,
რისი რეგულარულად გაკეთებაც ოცდაათმოსწავლიან
კლასში შეუძლებელია. შესაბამისად, საჭიროა ამ წა
მოწყებაში თანატოლების ჩართვა.
ამ თეორიებთან შეთანხმებით მოხდა იმ ფუნქციების
გამოყოფა, რომელსაც ფორმატული შეფასება ემსა
ხურება (Butler and Winne, 1995). ფორმატული შე
ფა
სე
ბის მეშვეობით ხდება მოსწავლეების იმ წარ
მო
დგენის განმტკიცება/გაუმჯობესება, რომელიც სას
წა
ვლო მიზნებთან შესაბამისობაშია და იცვლება
ის წარ
მოდგენა, რომელიც ახალ ინფორმაციას არ
შეესაბამება. დიალოგური შეფასება მასწავლებელს
სასარგებლო უკუკავშირის გაცემაში ეხმარება. ეს უკუ
კავშირი მოსწავლეებში ახალი ინფორმაციის ცოდ
ნაში გადატანასა და მოტივირებას ემსახურება. მოს
წავლეების თვითშეფასების ფორმატული უკუკავშირი
მას
წავლებელს ხელს უწყობს უკეთ გაიცნოს მოს
წა
ვლეები, გააძლიეროს მათი შესრულების დონე და დაი
ნახოს სწავლების მორგების გზა.

თავის შეჯამება
ეფექტური სწავლება ემპირიულ მტკიცებულებას
მოითხოვს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ რეკომენდებული
მეთოდების დანერგვა საკლასო ოთახში ნამდვილად
შესაძლებელია. ამ თავში სკოლებში სწავლისათვის
შეფასების გამოყენების სასარგებლოდ მოყვანილი
კვლევითი მონაცემები წარმოგიდგინეთ. მეტიც, ჩვენი
აზრით, მასწავლებლები, რომლებიც სწავლისათვის
შეფასების კრიტერიუმებს გამოიყენებენ, უკეთ უპასუ
ხებენ მოსწავლეების ინდივიდუალურ საჭიროებებს და
სწავლებისა და სწავლის უფრო ინკლუზიურ მიდგომას
დაამკვიდრებენ.
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როგორც უკვე ვახსენეთ, არსებობს ეფექტური სწა
ვლებისა და სასწავლო პარტნიორობის განვითარების
საჭიროება. დაგეგმარებისა და შეფასების პროცესში
მასწავლებელი და მოსწავლე ერთად უნდა იყვნენ ჩარ
თულნი. ეფექტურად სწავლა მოსწავლეების ინტერესებში შედის. უმეტესობა სკოლაში სწავლის სურვილით
მოდის და მოსწავლეებს სკოლაზე გული მხოლოდ მაშინ
უცრუვდებათ, როდესაც ეს პროცესი წარუმატებლობით
მთავრდება. მოსწავლის ენთუზიაზმისა და ყურადღების
შენარჩუნება ეფექტური სწავლის საწინდარია. თუკი
მოსწავლის თვალში მასწავლებელი მიუღწეველ მოთ
ხოვნებს აყენებს, მოსწავლეს სწავლაზე გული უც
რუ
ვდება. ეს გაღიზიანებას იწვევს და შესაძლოა მო
მა
ვალში წარუმატებლობითა და რთული ქცევით დამთა
ვრდეს (Cefai and Cooper, 2010).

მოსწავლის მოსმენა
ნაკლები კვალიფიკაციისა და ნეგატიური სასკოლო
გამოცდილების მქონე ახალგაზრდები ხშირად აღ
ნი
შნავენ, რომ მასწავლებელი მათ მოსაზრებებს
იგნორირებას უკეთებდა (Shevlin and Rose, 2009). მი
უხედავად იმისა, რომ ეს ახალგაზრდები სკოლაში
მას
წავლებლის ავტო
რიტეტის როლს აღიარებენ,
ისინი თვლიან, რომ მათ საკუთარი სწავლისა და მა
სწავლებლის მიერ სწავლების გასაძლიერებლად უნი
კალური ინფორმაციის გაღება შეეძლოთ.
სსსმ ან შშმ მოსწავლეების შემთხვევაში პრობ
ლემას დაბალი მოლოდინი წარმოადგენს. მასწავლე
ბელი ასეთი მოსწავლეების აზრს არ უსმენს, რადგან

ინდივიდის ნაცვლად სპეციალურ საჭიროებას ან
შეზღუდულ შესაძლებლობას ხედავს. თუკი მოსწავლეს
დისლექსიის ან აუტი
ზმის „იარლიყი“ აქვს, ითვლება,
რომ მან საკუთარი შესაძლებლობები არ იცის და თავისი
სასწავლო სა
ჭიროებების შეფასებაში შეზღუდული
იქნება. ინგლისსა და ირლანდიაში ჩატარებული „ხმების
გამხნევების პროექტის“ ფარგლებში, უმცირესობათა
თემის სსსმ მოსწავლეებს თავიანთი საგანმანათლებლო
გამო
ცდი
ლების შესახებ გამოკითხეს. თავიანთი უნა
რებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების შესახებ და
მასწავლებლების დაბალ მოლოდინზე ბევრმა ისაუბრა.
ახალგაზრდები ხშირად გამოთქვამდნენ ქვემოთ მო
ყვანილ მოსაზრებებს:
„არავინ მოელის, რომ გამოცდას კარგად ჩავა
ბარებთ და შემდეგ კარიერას ავაწყობთ ან თუნდაც
ნორმალურ სამსახურს ვიშოვით. ამის შეცვლა
ნიშნავს იმ მიდგომასთან დაპირისპირებას, რომე
ლიც ხედავს შეზღუდულ შესაძლებლობას არა —
ადამიანს და ვერ აღიარებს, რომ მიზნის მისაღწევად
შშმ მოსწავლეს შესაძლოა მეტი დრო დასჭირდეს,
მაგრამ ამის გაკეთება შეუძლია.” (დასწავლის დაქ
ვეითების მქონე მოსწავლე)

„დამამცირებლად მიმაჩნია, როდესაც მეუბნებიან
‘ეს არ გააკეთო, შენთვის არაა და არ მოგიხდება’
და ‘ხომ იცი შენზე ვფიქრობთ’. არადა, ჩვენ კი არ
უნდა შევიცვალოთ, გარემო უნდა შეიცვალოს. გა
მოცდების სისტემა უნდა შეიცვალოს. სკოლებმა და
მასწავლებლებმა რეორგანიზება უნდა მოახდინონ,
რათა შშმ მოსწავლეებმა ნორმალური განათლების
მიღება შეძლონ.” (ფიზიკური შეზღუდვის მქონე მო
სწავლე)
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ამ ორ მაგალითში ნათლად ჩანს, რომ ეს მოსწავ
ლეები კარგად აყალიბებენ საკუთარ მოსაზრებას. მი
უხე
დავად ამისა, ისინი თვლიან, რომ განათლების
პროცესში მათი უნარების იგნორირება მოხდა. საგუ
ლისხმოა, რომ ორივესათვის უკეთესი იქნებოდა, მას
წავლებელს მათთვის საკუთარი სასწავლო პროცესის
დაგეგმვაში ჩართულობის საშუალება მიეცა.
სსსმ და შშმ სტუდენტების აზრი მრავალი მიზეზის
გა
მო უნდა იყოს გათვალისწინებული. მუნბის აზრით
„მოსწავლე შეფასებაში მხოლოდ მოტივაციის ასამაღ
ლებლად და მისი უფლების რეალიზების გამო კი არ უნდა
ჩავრთოთ, არამედ რადგან სწორად განხორციელებული
ჩართულობა მასწავლებლის ბევრ დროს დაზოგავს და
პროცესს უფრო მართვადს გახდის. საკუთარ შეფასებაში
მოსწავლეების ჩართვა მათი მიღწევის შესახებ უფრო
სწორი დასკვნების გამოტანას უწყობს ხელს“ (Munby,
1995). ავტორი აქ მხოლოდ მოსწავლეთა უფლებებზე
კი არ საუბრობს, არამედ პროცესის პრაქტიკულ
უპირატესობას უსვამს ხაზს. მის მოსაზრებას როუზისა
(1999) და როუზის და შელვინის (2006) კვლევები უდევს
საფუძვლად. მათ მოსწავლეთა მონაწილეობის შესახებ
10 წლის განმავლობაში ჩატარებული კვლევათა სერია
განიხილეს. დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ
მოსწავლე, რომელსაც ხელს უწყობენ თავად მიიღოს
გადაწყვეტილება საკუთარი სწავლის შესახებ:
•

მასწავლებელთან ერთობლივ გადაწყვეტილებებს
იღებს;
• აფასებს საკუთარ წინსვლას;
• ხედავს თავის სუსტ და ძლიერ მხარეებს;
• ხედავს პირად პროგრესს;
• მუშაობისას უფრო დამოუკიდებელია;
• უფრო ნათლად ხედავს, რისი მიღწევაა შესაძლე
ბელი;
• გრძნობს პატივისცემასა და დაფასებას.
მასწავლებლისათვის ესეც კმარა, რომ დაფიქრდეს,
როგორ ჩართოს მოსწავლეები შეფასების პროცესში.

მოსწავლეების ჩართვა შეფასების
პროცესში
შეფასების დანერგვის რამდენიმე გზა ყოველთვის
იარსებებს. ის მასწავლებლის გამოცდილებაზე, რწმე
ნებზე, წარმოსახვაზე, შემოქმედებითობასა და მოს
წავლეების მიმართ განწყობასა და მოლოდინზეა და
მოკიდებული. მნიშვნელოვანია მასწავლებლის კომ
პეტენცია და მოსწავლისადმი ნდობაც. შეფასების და
ნერგვაზე გავლენას მოსწავლის ასაკი, გამოცდილება,
უნარები და ავტონომიის საშუალება ახდენს. მას
წა
ვლებელს, რომელიც კარგად ატრენინგებს მოსწავლეებს
და სჯერა, რომ თანატოლებს ერთმანეთის შეფასება და
დახმარება შეუძლიათ, მეტი იარაღი გააჩნია.
ფორმატული შეფასების პრაქტიკის ერთ-ერთ მთა
ვარ მახასიათებელს თვითშეფასება წარმოადგენს.
თვითშეფასება ძლიერი იარაღია. ამერიკელმა ფსი
ქოლოგმა ლინდა ბრუსმა ის ასე აღწერა: „ყველა დო
ნისა და სფეროს მოსწავლეების მიერ ჩატარებული
თვითშეფასება, შეფასების ალბათ ყველაზე შეუმ
ჩ
ნე
ველი, მაგრამ ყველაზე ღირებული ნაწილია (Bruce,
2001)”. ჯონ ჰეტის აზრით, თვითშეფასება კლასში არ
სებულ შეფასებით აქტივობებს შორის ყველაზე ეფე
ქტურია. თვითშეფასების პროცესში მოსწავლე საკუთარ
თავს აწვდის უკუკავშირს. ამ სტრატეგიის მეშვეობით
მოსწავლე „სწავლობს, როგორ ისწავლოს“.
ინტერნეტში თვითშეფასების ბმულებს თუ მიჰ
ყვებით, შეხვდებით მრავალ რეკომენდაციას, როგორ
დაეხმაროთ მოსწავლეს თავად შეაფასოს საკუთარი
ნაშრომი. ამ წიგნში გარჩეული თვითშეფასების მიზანი
ნიშნების წერა არ არის. თვითშეფასების მიზანია მოს
წავლის მიერ საკუთარი მიღწევის, სასწავლო სტრა
ტეგიის ეფექტურობის, დავალების მისაღწევად არ
ჩეული გზისა და გაუმჯობესებისათვის საჭირო მუშაობის
გააზრება.
როდესაც შეფასება ყოველდღიური საკლასო ცხო
ვრების ნაწილია, მოსწავლეების შეფასების პროცესში
ჩა
რთვის მრავალი გზა არსებობს. შეფასებაში მონა

მიმდევრულად მართოს, შეფასებაში მოსწავლეების
მონაწილეობის ასამაღლებლად გარკვეული პრინ
ციპები უნდა დაინერგოს. შემდეგი მოსაზრებები იმ მას
წავლებლებმა წამოაყენეს, რომლებიც შეფასებისა და
მოსწავლეების ჩართვის კურსს ინგლისში ესწებოდნენ:
•

ჩატარდეს რეგულარული შეფასებები მოსწავლის
ძლიერი და სუსტი მხარეებისა და საჭიროებების
დასადგენად;
• პრე-რეკვიტიზი უნარები სწავლისა და ყოველდ
ღიური აქტივობის ნაწილად უნდა დაიგეგმოს;
• ამ უნარების სწავლება და მოსწავლეების გადა
წყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვა რაც შეიძ
ლება ადრე უნდა მოხდეს;
• უნდა მოხდეს მშობლების/მომვლელების ჩართვა
და ამ პრინციპების მათთან განხილვა;
• მოსწავლეების შესახსენებლად მიზნები რაც შეიძ
ლება გამოსაჩენ ადგილას უნდა მოთავსდეს საკ
ლასო ოთახში;
• უნდა შემუშავდეს მოსწავლეების მიღწევის აღნიშ
ვნის რეგულარული საშუალება.
ეს პრინციპები რამდენიმე აზრს მოიცავს. კონ
კ
რეტულად კი, შეფასება განიხილება როგორც სწა
ვლების პროცესის განუყოფელი ნაწილი. ამ დროს
მასწავლებლები მოსწავლეებს თავიანთ გან
ზრა
ხ
ვებს უზიარებენ და იმ უნარებსა და ცოდნას ასა
ხე
ლე
ბენ, რომელიც მოსწავლეებს წინსვლისათვის
დას
ჭირდებათ. პარტნიორული ურთიერთობა მას
წავ
ლებელსა და მოსწავლეს შორის მიღებულ ურ
თი
ერთობას უნდა ცდებოდეს და მშობლებსაც უნდა
მოი
ცავდეს. ეს მოსწავლის მუშაობის სხვადასხვა გა
რემოში თანმიმდევრულობის დასამკვიდრებლად არის
საჭირო. მოსწავლე თავს დაფასებულად გრძნობს,
როდესაც მას მუდამ ახსენებენ, რას მოელიან მისგან
სწავლის პროცესში და აღნიშნავენ მის ნებისმიერ, სულ
მცირეოდენ მიღწევასაც კი.
სამწუხაროდ, მოსწავლეები მასწავლებლის მითი
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წილეობისას, მოსწავლეები თვითშეფასების ჩვევას
ავითარებენ. მათ კარგი ნამუშევრის მახასიათებლები
იციან, შეუძლიათ საკუთარი ნაშრომის ამ მახა
სი
ათ
ებლებთან შედარება, ძალისხმევისა და მიღწევის
გრძნობის შეფასება, პირადი მიზნების შემუშავება
(Reif, 1990; Wolf, 1989). აღნიშნული პასიურად მიმღებ
მოსწავლეებს კი არა, მაღალი თვითკონტროლის მქონე
მოსწავლეებს ახასიათებთ. მოსწავლეები სწავლობენ,
რომ შეფასება სწავლისაგან გამოყოფილი რამ არ არის,
რომელიც მათ თავს უნდა გადახდეთ. ამის ნაცვლად,
შეფასებას სწავლისა და წინსვლის განუყოფელ ნა
წილად განიცდიან. ეს პრაქტიკა მასწავლებელსა და
მოსწავლეს შორის თა
ნამშრომლობას მოითხოვს.
თვითშეფასება დაკვირვების აქტივობებს მოიცავს,
შე
საბამისად, მოსწავლე იძულებულია საკუთარი მუ
შაობის ძლიერი და სუსტი მხარეები გაიაზროს და
გაუმჯობესების გეგმა შეადგინოს. მასწავლებლის გა
მოწვევას მოსწავლის შეფასების კომპეტენციის გა
უმჯობესება და საჭირო რესურსებით მომარაგება წარ
მოადგენს.
საკუთარი ნაშრომის შესაფასებლად, მოსწავლეები
ნათლად უნდა აღიქვამდნენ სასწავლო მიზანს. საგა
ნმანათლებლო გეგმების გააზრება ხარისხის გააზრებას
გულისხმობს, რადგან საგანმანათლებლო გეგმები
ყო
ვე
ლთვის გარკვეული ხარისხის დონის ათვისებას
ნიშნავს, მოუხედავად იმისა, ეს მიზანი ხელოვნებას,
წერას თუ ზეპირ გამოსვლას ეხება. იმისათვის, რომ
მო
ს
წავლე კარგი შემფასებელი გახდეს, მან უნდა
ისწავლოს ხარიხსიანი ნამუშევრის დაბალი ან საშუალო
ხარისხის ნამუშევრისაგან გარჩევა. თვითშეფასება
მოს
წავლეს ნამუშევრის დამთავრებამდე შესწორების
უნარს აძლევს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია,
რომ მასწავლებელმა ეს გამოსასწორებელი დრო
გამოყოს (Bruce 2001, Stiggins, 1997; Wiggins, 1998). არ უნდა
მო
ველოდეთ, რომ მოსწავლეები ამას თავს თავად
გაართმევენ.
იმისათვის, რომ სკოლამ ეს რთული პროცესი თან
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თებით თავიანთი ნამუშევრის შეფასებას არ დაიწყებენ.
თვითშეფასების დასწავლა პრაქტიკით უნდა მოხდეს.
ის დაკვირვების აქტია, რომელიც მაღალი მიღწევის
მოსწავლეებს შესაძლოა ისედაც გამოსდიოდეთ, მაგ
რამ დაბალი მიღწევის მოსწავლეები, როგორც წე
სი, მასწავლებლის დახმარებაზე უფრო არიან და
მო
კიდებულნი, ვიდრე საკუთარ შეფასებაზე. მოს
წავლეები, რომლებიც ნაკლებ ეფექტურად სწავლობენ,
თვითმარეგულირებელ სტრატეგიებს მინიმალურად
იყენებენ და აქედან გამომდინარე, მასწავლებლის
ან თანატოლების დახმარებაზე მეტად არიან და
მო

კიდებულნი. ისინი ამოცანის ამოხსნას დროზე იწ

ყებენ, მაგრამ მხარდაჭერის შემთხვევაში, ვერ ახე
რხებენ უკუკავშირის სათანადოდ გამოყენებას. ისი
ნი ამ უკუკავშირს სწავლის გასაუმჯობესებელ თვით
მარეგულირებელ სტრატეგიაში ვერ რთავენ. შესა
ძლოა, ეს მასწავლებლის მუშაობის შედეგიცაა. ბევრად
იოლია დაბალი მოსწრების მოსწავლისათვის ამოცანის
ზუსტი ამოხსნის ინსტრუქციის მიცემა, ვიდრე მისი
აზროვნების გამოწვევაზე დროის დაკარგვა.

ნათელი სასწავლო მიზნები
ნათელი სასწავლო მიზნები განათლების ხარი
ს
ხის საწინდარია. მასწავლებელს ყოველთვის უნდა
ახსოვდეს კურიკულუმით გათვალისწინებული საგა
ნმანათლებლო გეგმები, რაც ყოველთვის ასე არ ხდება.
„სტუდენტის მიერ შესასრულებლისა და სასწავლის
ნა
თელი სურათის გარეშე და ამ ხედვის პრაქტიკაში
გადატანისა და მაღალი ხარისხის ნამუშევრის მიღწევის
გარეშე, წარმატებული ვერც მასწავლებელი და ვერც
მოსწავლე იქნება” (Stiggins, 1997). გაკვეთილის ან ახალი
თემის დასაწყისში, მასწავლებელს ნათლად უნდა
ახსოვდეს მიზანი, ეს მიზანი კი მოსწავლეებს უნდა გააც
ნოს, მაგალითად, დაფაზე დაწერის გზით. ზოგიერთ
მოსწავლეს შესაძლოა პირადი სამიზნე ბარათებიც
დაჰქონდეს. ეს შეთანხმებული მიზნების გახსენების
სასარგებლო იარაღია. ზოგიერთი საგანმანათლებლო

გეგმა დროის მცირე პერიოდს მოითხოვს, თუნდაც
ერთ გაკვეთილს. მიზნების უმეტესობა მეტ დროზეა
გათვლილი. უფრო ღრმა ან მუდამ საჭირო მიზ
ნებზე მუშაობა კვირის ან თვის განმავლობაშია შე
სა
ძლებელი. აქედან გამომდინარე, მასწავლებლები
უნდა დარწმუნდნენ, რომ მოსწავლეები გრძელვადიანი
მიზ
ნების განმარტებას მიიღებენ. ეს, რა თქმა უნდა,
ყველა მოსწავლისათვის განსხვავებულად ჩაივლის.
მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის გამართული
დიალოგი მასწავლებელს დაეხმარება გაიაზროს,
რომ ინდივიდები სხვადასხვა ტემპით სწავლობენ. გა
ნათლება სასიამოვნო გამოცდილება უნდა იყოს, და
არა - შეჯიბრი. ამას სასწავლო პროცესში მოტივაციისა
და მნიშვნელობის ცნებამდე მივყავართ: მოსწავლე
იგებს, როგორ უკავშირდება მოკლევადიანი მიზნები და
ყოველდღიურად მოწოდებული დავალებები დიდ მიზანს
და რომ მათ გრძელვადიანი დანიშნულება გააჩნიათ.

შეფასების კრიტერიუმის გაზიარება
(მიღწევის ინდიკატორები)
მიზნის მისაღწევად მოსწავლემ მხოლოდ სას
წა
ვლო მიზნების მნიშვნელობა კი არ უნდა იცოდეს,
არამედ - გადაიყვანოს ისინი შეფასებით კრიტერიუმში,
რომელიც აქტივობების სახელმძღვანელოს ფუნქციას
აიღებს. შეფასების კრიტერიუმების თავისი სიტყვებითა
და დაკვირვებადი კრიტერიუმით გამოხატვის პროცესში
მოსწავლეების გაძღოლა მათ მუშაობაში დაეხმარება.
ხდება ეფექტური სტრატეგიების უკეთ აღქმა, რადგან ის
კონკრეტულ, გასაგებ და შესაბამისად რთულ მიზნებს
უკავშირდება (Rolheiser & Ross, 2000). მასწავლებლების
თქმით, მოსწავლეებს კრიტერიუმების შემუშავებაში
მონაწილეობა მოსწონთ. მოსწავლეებს შეფასების
გო
ნიერი და მისაღები კრიტერიუმების მოფიქრება
შეუძ
ლიათ, ისეთისაც კი, რომელსაც მასწავლებელი
თა
ვად არ განიხილავდა. მოსწავლეებს ამ სფეროში
მონაწილეობის უფლება უნდა მივცეთ. ამით მათ კრი
ტერიუმების გათავისებასა და შეფასების პროცედურის

ყველამ ბევრი ვისწავლეთ, რადგან ყველას ერთად უნდა
გვემუშავა და ყველანი უნდა შევთანხმებულიყავით. ჩვენ
თავად გავაერთიანეთ ყველაფერი, მასწავლებელმა კი
არ გაგვიკეთა და შენით რომ აკეთებ უფრო მეტს სწავ
ლობ, ვიდრე შენს მაგივრად მასწავლებელი რომ აკე
თებს.” (Bruce, 2001).

თავის შეჯამება
სწავლისათვის შეფასებაზე ფოკუსირებული მას
წავლებლისა და მოსწავლის პარტნიორული ურთი
ერთობა ორივესთვის სასარგებლოა. წარმატება ორ
მ
ხრივი პატივისცემისა და ინდივიდუალური საჭი
როებების შესახებ კონსტრუქციული დისკუსიის შედეგია.
ასეთი ურთიერთობა ყველას, მათ შორის მოსწავლეს
სწავლებისა და სწავლის პროცესში პასუხისმგებლობას
სთხოვს. მიღწევისა და წინსვლის დაფასება როგორც
მასწავლებლის, ისე მოსწავლის წარმატებული სწავლე
ბისა და სწავლის აღმნიშვნელია.

35
შეფასება სწავლისათვის
ინკლუზიურ სკოლებში

არსის გააზრებაში დავეხმარებით. უნდა ვაღიაროთ,
რომ ზოგიერთი მოსწავლისათვის სოციალური მიზნები
აკადემიური მიზნების ტოლფასია. მაგალითად, ქცევის
პრობლემების მქონე მოსწავლისათვის მიზნად შე
იძ
ლება თანატოლებთან სასწავლო რესურსების
გაზიარება ავიღოთ. აუტიზმის სპექტრის დარღვევის
მქონე მოსწავლისათვის რთულია ურთიერთობების
ჩამოყალიბება და მისი მიზანი შეიძლება აქტივობებში
ჩარ
თვა იყოს. აკადემიური და სოციალური მიზნების
გაე
რთიანებით სასარგებლო ბალანსს ვაღწევთ, რაც
სწავლაზე დადებით გავლენას ახდენს.
ლინდა ბრუსის ექსპერიმენტების მნიშვნელოვან
ნაწილს მოსწავლეებს შორის განსხვავებული აზრების
დარეგულირება წარმოადგენდა. მაღალი დონის ლა
ბო
რატორიული ანგარიშის წარდგენის წინ, ფიზიკის
მოს
წავლეები განსაკუთრებით ცოცხალ დისკუსიაში
ჩაებნენ. მისი დასკვნის მიხედვით, ინტერვიუს დროს
თითქმის ყველა მოსწავლემ აღიარა, რომ ეს დისკუსია
სასარგებლო იყო. ერთმა ბიჭმა თქვა: „მე მგონია, რომ
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ინკლუზიურ საკლასო ოთახში ყველა მოსწავლე
ღირებულია როგორც ინდივიდი და მასწავლებელი
სწა
ვლებას ყველა მოსწავლის საჭიროებების დასა
კმაყოფილებლად გეგმავს. ასეთ საკლასო ოთახებში
მასწავლებელი ვალდებულებას იღებს გააცნობიეროს
მოსწავლეების საჭიროებები. შეფასების გამოყენებისას
ის პატივს სცემს მოსწავლეს, და ამავე დროს, მოს
წავლის მონაწილეობისა და სასწავლო შედეგების
მიმართ მაღალი მოლოდინი აქვს. ამის მისაღწევად
მნი
შვნელოვანია, რომ ყველა მასწავლებელმა კით
ხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს საკუთარი მუშაობა და
დაამკვიდროს პრაქტიკა, რომელიც ყველას განათლებას
შეუწყობს ხელს. ინკლუზიური სწავლების პრაქტიკის
ხელშესაწყობად, აუცილებელია მასწავლებელმა თა
ვისი სწავლებისა და კლასის ორგანიზაციის ყველა
შე
მადგენელი შეაფასოს (Loreman, Deppeler and Harvey,
2010). ტრადიციულად, შეფასება მხოლოდ მოსწავლის
სას
წავლო შედეგებზე ამახვილებს ყურადღებას და
ხშირად მხოლოდ შემაჯამებელი პროცესია. ინკლუზიურ
საკლასო ოთახში, სადაც ყველა მოსწავლის საჭი
რო
ებები უნდა დაკმაყოფილდეს, აუცილებელია იმ
ფაქტორების განხილვა და შეფასება, რომელიც ამ
შედეგებზე მოახდენს გავლენას. ჩვენი აზრით ეს
ნიშნავს, რომ მასწავლებელმა შეფასება უფრო ფარ
თოდ უნდა განიხილოს. ინკლუზიური საკლასო ოთა
ხების განვითარების საკვანძო ნაწილს ყველა მოსწა
ვლის ეფექტური სასწავლო გამოცდილების ხელ
შე
მწყობი სწავლების, შედეგებისა და გარემოს მოკვლევა
წარმოადგენს.

აშმანმა (2012) „საპასუხო სწავლება“ აღწერა. ამ
მიდგომის თანახმად, მასწავლებელი სწავლებას დაგე
გმარების, გადმოცემისა და შეფასების მექანისტურ მიდ
გომად კი არ განიხილავს, არამედ - ინდივიდებისა და
მოსწავლეთა ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებულ დი
ნამიკურ აქტივობად. საპასუხო სწავლების მისაღწევად
აუცილებელია ყურადღებიანი დაგეგმარება, რომელიც
მოიცავს:
• ყოველი მოსწავლის თვისებებისა და უნარების
ცოდნას;
• ფიზიკური და ადამიანური რესურსის გამაძლიერ
ებელი სასწავლო გარემოს ეკოლოგიაზე ყუ
რა
დღების გამახვილებას;
• მრავალფეროვან მოსწავლეთა ჯგუფზე მორგებული
ინსტრუქციის სტილისა და ტექნიკის შემუშავებას.
(Ashman, 2012, P.83)
აშმანის აზრით, საჭიროა შეფასების ისეთი მოდე
ლისაგან დაშორება, რომელიც მოსწავლეების „დეფი
ციტებს“ ადგენს. ეს სწავლას ხელს უშლის. მის ნაცვლად
უფრო ეკოლოგიური მოდელი უნდა შემოვიღოთ, რო
მელიც მოსწავლეებსა და მას
წავლებელზე მოქმედი
გავლენების სპექტრს აღიარებს.
ჩვენი აზრით, სწავლებისა და შეფასების აშმანის
ჰოლისტიკური მიდგომა ინკლუზიური საკლასო ოთა

ხისა და ყველა მოსწავლის მხარდასაჭერი შე
ფა
სების შესახებ დისკუსიას შეუწყობს ხელს. ამ თავში
აღწერილი მიდგომა მხარს უჭერს აშმანის სა
პასუხო
სწავლების სტუდენტზე ორიენტირებულ და პრა
ქტ
ი
კულ პროცესს. ამ თავში ჩვენ განვიხილავთ, როგორ
კავშირშია ერთმანეთთან სწავლება, შედეგები, გა
რემო და რესურსები. ასევე განვიხილავთ, როგორ

ცხრილი 5: ინკლუზიური შეფასების ფოკუსი

შედეგები

გარემო

სწავლება

რესურსები

შემოთავაზებული მეთოდის გამოყენებით მას
წა
ვლებელი სწავლებას, შედეგებს, გარემოსა და რე
სურსებს შორის არსებულ კავშირს აღიარებს და უკეთ
ხვდება, როგორ ზემოქმედებს თითოეული მათგანი
მოსწავლის წინსვლაზე და როგორ შეიძლება უფრო
ეფე
ქტური გამოცდილების მიღწევა. ჩვენი აზრით, ეს
დინამიკური მოდელია. ყოველი ელემენტის იზო
ლი
რებულად განხილვის ნაცვლად, მასწავლებელმა ამ ოთხ
ელემენტს შორის არსებული კავშირი უნდა დაადგინოს.
განვიხილავთ თითოეულ ელემენტს და ინკლუზიური
მიდგომისა და შეფასების დროს მათ გამოყენებას.
შემდეგ ამ ოთხ ელემენტს შორის არსებულ კავშირსა
და საკლასო ოთახში მათი მართვის პრაქტიკულობაზე
ვისაუბრებთ.

ელემენტი 1 – შედეგები
შედეგების შეფასება დიდი ხანია ტრადიციული
საკლასო გარემოს ყურადღების ცენტრშია (Gross, 2002;
Stipeka, Newtona and Chudgarb, 2010). ამ ელემენტთან მი
მართებაში მასწავლებელთა უმეტესობა თავს და
ჯე
რებულად და კომფორტულად გრძნობს. მასზე დაკ
ვირვებისას ვხდებით, რა წინსვლა განიცადა ინ
დი
ვი
დუალურმა მოსწავლემ. შესაძლებელი ხდება მისი
მიღ
წევის შედარება თანატოლების მიღწევებთან. შე
ფასების უმეტესობა მასწავლებლის დასმული კით
ხ
ვებით იწყება. შედეგებთან მიმართებით, მათზე ყურა
დღების შესანარჩუნებლად, მასწავლებელმა შემდეგი
კითხვები უნდა დასვას:
• რა შედეგებია მოსალოდნელი?
• რა უნდა შეფასდეს?
• როგორ მოხდება შეფასება?
• როდის მოხდება შეფასება?
• ვინ მართავს შეფასებას?
• რა უპირატესობას იძლევა მოცემული ინფორმაცია?
• როგორ ინფორმაციას იძლევა შეფასება მომავალი
სწავლებისა და სწავლის შესახებ?
ეს შეკითხვები ყურადღებას შეფასებაში ჩარ
თულ მხარეებზე ამახვილებს. როგორც წესი, ეს მას
წავლებელი და მოსწავლეა, თუმცა, ზოგიერთ შემ
თ
ხვევაში ან პროცესის ნაწილში მშობელი ან მოს
წავლესთან მომუშავე სხვა პროფესიონალიცაა. კი
თ

ხვის მიზანი მოსწავლის მიღწევასა და ცოდნაზე შეჯა
მებითი და ფორმატული ინფორმაციის მიღებაა, რაც
მას
წავლებელს სწავლების შემდეგი ეტაპის და
გე
გმა
რებაში დაეხმარება.
ეს კარგად ჩანს მე-6 ცხრილში მოყვანილ მა
გა
ლითში. ჩვენ განვიხილავთ, როგორ შეიძლება მას
წავ
ლებელმა მოცემული კითხვები მეცნიერების გაკ
ვეთილზე ყვავილოვანი მცენარეების ცოდნის შე
დე
გების შესაფასებლად გამოიყენოს. ამ გაკვეთილზე მას
წავლებელს სურს, რომ მოსწავლეებმა ყვავილოვანი

37
შეფასება სწავლისათვის
ინკლუზიურ სკოლებში

დაიწ
ყებს მასწავლებელი კლასში ყველა მოსწავლის
ჩარ
თვასა და შეფასებას. მე-5 ცხრილში ნაჩვენებია,
რომ მასწავლებლის შეფასება მუდმივად უნდა ითვა
ლისწინებდეს სწავლის, სწავლების, გარემოსა და
რესურსების ელემენტებს. ამის მეშვეობით ბავშვის
მიღ
წევის განვითარებაზე ან შეფერხებაზე არსებული
გავლენის შესახებ ჰოლისტიკურ სურათს დავადგენთ.

მცენარეების ზრდისათვის საჭირო პირობები გაიგონ.
მას განსხვავებული შესაძლებლობებისა და უნარების
მოსწავლეები ჰყავს, რაც შესაბამის დაგეგმარებას
მო
ითხოვს. აქ წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს,

როგორ აპირებს მასწავლებელი შედეგების ისეთ შე
ფასებას, რომ მთელი კლასის საჭიროებები დააკმაყო
ფილოს.

ცხრილი 6: სასწავლო შედეგების შეფასება ინკლუზიურ სასწავლო ოთახში

რა უნდა შეფასდეს?

სწავლა

ზოგიერთი მოსწავლისათვის:
ყვავილოვანი მცენარის
ნაწილების დასახელება

სხვა მოსწავლეებისათვის:
ნიადაგის ხარისხზე მოქმედი
ფაქტორების დასახელება

როგორ მოხდება შეფასება?

ზოგიერთი მოსწავლისათვის:
ნახატის დახატვა და მცენარის
ნაწილების დასახელება

სხვა მოსწავლეებისათვის:

38
კნუტ როარ ენგი
რიჩარდ როუზი

რა სასწავლო შედეგებია
მოსალოდნელი?

როდის მოხდება შეფასება?

ყველა მოსწავლისათვის

ორი ფოკუსირებული
გაკვეთილის ბოლოს.
გაკვეთილების ჩატარებიდან 6
კვირაში

მცენარეს სჭირდება მზის შუქი,
წყალი და ნიადაგი

ზოგიერთი მოსწავლისათვის:
ნიადაგის პირობები

ვინ მართავს შეფასებას?

მეცნიერება

ბუნებისმეტყველება
ყვავილოვანი მცენარეები ზრდის პირობები

მასწავლებლის პირველი საქმიანობა მოს
წა
ვლე
ების სასწავლო შედეგების დადგენაა. ინ
დი
ვი
დუალური მოსწავლეების საჭიროებები გან
სხვ
ავე
ბულია, ამიტომ მასწავლებელს ესმის, რომ ყვე
ლა მოსწავლე ერთი და იმავე შედეგზე ვერ იმუ
შა
ვებს. მას სჯერა, ყველა მოსწავლემ უნდა იცო
დეს,
რომ მცენარეს წყალი, ნიადაგი და მზის შუქი სჭირ
დება. ეს ის მინიმალური მოსალოდნელი შე
დეგია,
რომელზეც კლასის უმრავლესობასთან იმუ
შავებს.
თუ
მცა, უკეთესი შესაძლებლობების მქონე მოს
წავლეებისაგან მასწავლებელი მცენარეების ზრდა
ზე ნიადაგის პირობების გავლენის შესახებ ცოდნას
მოელის. კონკრეტული გაკვეთილის დროს ის შე

მასწავლებელი

ფა
სების ორ დონეს აწარმოებს. მას უნდა, რომ
კლასში უმრავლესობამ დაასახელოს ყვავილოვანი
მცენარის ნაწილები: ფესვები, ღერო, ფოთოლი და
ყვავილი. მეტი შესაძლებლობის მოსწავლეებთან მისი
შეფასება შეეხება ზრდაზე მოქმედი ნიადაგის ისეთ
პირობებს, როგორიცაა ნიადაგის შემადგენლობა
და სითხე. ამ შეფასების ჩასატარებლად ის ორ
განსხვავებულ სტრატეგიას გამოიყენებს. პირველ
ჯგუ
ფში მასწავლებელი მცენარის ნაწილების და
სა
ხელებას შეაფასებს. ამისათვის ის მოსწავლეებს
მცე
ნარის დახატვასა და წარწერების გაკეთებას
სთხოვს. მოსწავლეთა მცირე ჯგუფს ის ზრდისათვის
სა
ჭირო პირობების შესახებ მოკლე ნაწერს სთხოვს.

ნასწავლის დასამახსოვრებლად ის შეფასების და
ვა
ლებას 6 კვირაში კიდევ გაიმეორებს. ამის შედეგად ის
დაადგენს,რამდენად ეფექტური იყო მისი სწავლება და
მეცნიერების ამ გაკვეთილების სასწავლო შედეგების
გამეორება ხომ არ არის საჭირო. ამ შეფასებებს მხო
ლოდ მასწავლებელი ჩაატარებს, რათა მან სწავლების
ეფექტურობა და ნასწავლის შენარჩუნების დონე და
ადგინოს.
მასწავლებლის სასწავლო გეგმის დაკვირვების შე
დეგად ჩანს, რომ ის შეეცადა მის კლასში არსებული
ყველა საჭიროება დაეკმაყოფილებინა.
გაკვეთილების გეგმიდან ჩანს, რომ მასწავლებელი
იყენებს ტერმინებს „ყველა მოსწავლე“, „ზოგიერთი
მოსწავლე“ და „სხვა მოსწავლე“. ამით ის შესაფასე
ბელ სასწავლო შედეგებს განსაზღვრავს. დი
ფე
რე
ნცირებული სწავლების ამ ფორმის მეშვეობით გაკ
ვე
თილში მონაწილეობას ყველა მოსწავლე მიიღებს.

ცხრილი 7: შეფასების პრიორიტეტები მეცნიერების გაკვეთილზე

მეცნიერება: ყვავილოვანი მცენარის ცხოვრების ციკლის გაგება
აქტივობა: მოსწავლეები 3 ყვავილოვან მცენარეს დააკვირდებიან - გერანიას, ბაიასა და გვირილას. ისინი
ყვავილს, ღეროს, ფოთოლსა და ფესვს დაასახელებენ, აღნიშნავენ მცენარეებს შორის არსებულ მსგავსება/
განსხვავებას. მათ მიეცემათ 3 სხვადასხვა ნიადაგი (კარგი ხარისხის, ქვიანი, თიხის მძიმე). მათი დავალებაა
შეადარონ ნიადაგები და წინასწარ განსაზღვრონ, რომელია უკეთესი პომიდვრის გასახარებლად. ამის შემდეგ
ისინი პომიდორს 3 სხვადასხვა ნიადაგის ქოთანში დარგავენ.
ყველა მოსწავლე: ასახელებს მცენარის ნაწილებს. რგავს მცენარეს.
ზოგიერთი მოსწავლე: წერს, როგორ გაიზრდება მცენარე სხვადასხვა ნიადაგში. ხსნის წინასწარი ვარაუდის
მიზეზს.
სხვა მოსწავლეები: ხატავენ 2 ყვავილოვან მცენარეს. წარწერას უკეთებენ ფოთოლს, ღეროს, ყვავილსა და
ფესვს.
შეფასება
ყველა მოსწავლე: მიწოდებულ ფურცელზე წარწერას უკეთებს მცენარეს.
ზოგიერთი მოსწავლე: წერილობით პასუხობს კითხვებს ნიადაგის ხარისხსა და მცენარეების ზრდაზე მის
გავლენაზე.
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მასწავლებლის სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილს
ყველა მოსწავლისათვის შეფასების ორივე ფორმის
ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. მისი მოლოდინია,
რომ ყვავილზე წარწერების გაკეთებას უმეტესობა
შეძლებს, ხოლო მცირე ნაწერის წარდგენას კი - ცოტა.
თუმცა, ის ყველა მოსწავლეს მისცემს წერის საშუალებას,
რადგან მას სჯერა, რომ მათ წერისათვის საკმარისი
ცოდნა გააჩნიათ. ეს მნიშვნელოვანი სტრატეგიაა: მას
წავლებელი მოლოდინებით შეზღუდული არ არის და
მოსწავლეებს მათი საჭიროების შესაბამისი ცოდნის
გამოხატვის საშუალებას აძლევს.
ნასწავლის შენარჩუნება მოსწავლეებისათვის და
მასწავლებლებისათვის პრობლემური საკითხია. მაგა
ლითად, მასწავლებელმა გადაწყვიტა, რომ ყვავილო
ვან მცენარეებსა და მათ ზრდას ორ გაკვეთილს დაუ
თმობს. მოსწავლეების სასწავლო შედეგების საწ
ყის
შეფასებას ის ამ ორი გაკვეთილის ბოლოს აწარმოებს.

ამის მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა, მასწავლებელს
მხოლოდ ერთი დონე რომ დაეგეგმა.
შეფასების ასეთი პატერნი ადეკვატურად მუ
შა
ო
ბს. მე-3 ცხრილში წარმოდგენილი ნაწილები მნი
შ
ვნელოვანია კლასებში სწავლისა და სწავლების
ინკ
ლუზიური მიდგომის განვითარებისათვის. მათი
მეშვეობით მასწავლებელი არა მხოლოდ იგებს მოს
წავლეების სასწავლო შედეგების შესახებ, არამედ
თა
ვის სწავლების პრაქტიკას აუმჯობესებს. ის გა
ნა
თლებისათვის აუცილებელ საკლასო გარემოს ამ
კვი
დრებს.
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კარგი მასწავლებელი კითხვებს სვამს სწავლების
პროცესის ეფექტურობის შესახებ. სწავლების შე
ფა
სების მეშვეობით, მასწავლებელი ინარჩუნებს იმ სტრა
ტეგიებსა და მიდგომებს, რომლებიც კარგად მუშაობს.
ამავე დროს, ის ყველა მოსწავლის საჭიროებების და
საკმაყოფილებლად სწავლების მოდიფიკაციასაც ახ

დენს. გაკვეთილის წარდგენის შესახებ კითხვების და
სმა ამ შემთხვევაშიც სასარგებლოა.
• როგორ ვუწყობ ხელს სწავლას?
• რაიმე ქმედებით ხომ არ ვაფერხებ სწავლას?
• როგორ ერგება სწავლების ჩემი ტემპი ჩემი კლასის
მოსწავლეებს?
• რამდენად ეფექტურად არის ჩემი გაკვეთილი დი
ფერენცირებული?
• ჩემს მოსწავლეებს სწავლა მოსწონთ?
აქ წარმოდგენილი კითხვები მასწავლებლის
პრო
ფესიულ უნარებზეა მიმართული. ისინი მაღალი
ხარისხის სწავლებასა და სასწავლო პროცესში ყვე
ლა მოსწავლის ჩართვაზე ვალდებულების აღებას
გუ
ლისხმობს. ზემოთ ხსენებული მეცნიერების გაკ
ვეთილს რომ დავუბრუნდეთ, ვნახავთ, როგორ გამო
იყენა მასწავლებელმა ეს კითხვები საკუთარი სწა
ვ
ლების შესაფასებლად. მე-8 ცხრილში მოცემულია
მასწავლებლის მიერ ამ გაკვეთილების სწავლების კო
მპონენტის შეფასება.

ცხრილი 8: სწავლების შეფასება ინკლუზიურ საკლასო ოთახში

რამდენად ეფექტურად
არის ჩემი გაკვეთილი
დიფერენცირებული?

რამდენიმე დონისათვის
დაგეგმილი სამუშაო.
დავალებების ხელმისაწვდო
მობაზე მოსწავლეებთან
მოლაპარაკება.

მოსწონთ ჩემს
მოსწავლეებს სწავლა?

გაკვეთილი ინტერაქტიულია.
განიხილა მოსწავლეების მიერ
გაკვეთილის შეფასება.

როგორ ერგება სწავლების
ჩემი ტემპი ჩემი კლასის
მოსწავლეებს?
გაკვეთილის დროს
განსხვავებული აქტივობების
ჩატარება.
გაკვეთილზე მოსწავლეების
უკუკავშირის მოსმენა.

სწავლება

როგორ ვუწყობ ხელს
სწავლას?
დიფერენცირება მოსწავლეების
უნარებისა და საჭიროებების
მიხედვით.

მეცნიერება

ყვავილოვანი მცენარეები ზრდის პირობები

წავლეებთან მუშაობისას ყოველთვის არსებობს ზოგი
ერთის უკან მოტოვების ან არასაკმარისად დატვირთვის
საშიშროება. მასწავლებელი აფასებს სწავლებას და
გადაწყვეტს, რომ გაკვეთილის დროს განსხვავებული
აქტივობების შემოთავაზებით ის მოსწავლეების ინ
ტე
რესს შეინარჩუნებს. ასევე, მოსწავლეების და
სა
ინტერესებლად მან ისინი დისკუსიაში ჩართო. მოს
წა
ვლეები მიხვდნენ, რომ მათი მოსაზრებები და ძა
ლი
სხმევა ღირებულია. საბოლოოდ, მასწავლებელი
სვამს მნიშვნელოვან კითხვას — „მოსწონთ სწავლა
ჩემს მოსწავლეებს?“ ცნობილი ფაქტია, რომ მოსწავ
ლეები, რომლებსაც მოსწონთ სწავლა, ცოდნას უკეთ
ინარჩუნებენ. მასწავლებლის აზრით, მოსწავლეებს
მოსწონთ გაკვეთილის ინტერაქტიული სახე. მასწავ
ლე
ბელმა ასევე გამოიკითხა, რამდენად მოეწონათ
მოსწავლეებს გაკვეთილი.
ეს კონკრეტული მასწავლებელი თვითშეფასების
ფორმას იყენებს და თავისი სწავლების ხარისხს ამოწ
მებს.

ცხრილი 9: მასწავლებლის თვითშეფასება

მთავარი კითხვები

დაკვირვება

როგორ შევუწყვე ხელი სწავლას?

მასალების ფართო სპექტრის გამოყენებით (მცენარე,
თესლი, ას.შ) გაკვეთილი მოსწავლეებისათვის აქტუალური
გახდა. გაკვეთილი ძალიან ინტერაქტიული იყო,
მონაწილეობდა ყველა მოსწავლე.

რაიმე ქმედებით ხომ არ შევაფერხე სწავლა?

დასარგავი აქტივობისათვის გარემოს ორგანიზება უკეთ
შემეძლო. ეს აქტივობა ოდნავ უწესრიგო აღმოჩნდა.

როგორი იყო გაკვეთილის ტემპი?

უმეტესწილად ის კარგი იყო, თუმცა, წინასწარი ვარაუდების
წერით აქტივობას მეტი დრო სჭირდებოდა.

რამდენად ეფექტური იყო დიფერენცირება?

მათ საჭიროებებზე გათვლილ აქტივობებზე ხელი ყველა
მოსწავლეს მიუწვდებოდა.

მოეწონათ მოსწავლეებს სწავლა?

მათი შეფასებების მიხედვით, მოსწავლეებს პრაქტიკული
აქტივობა და სწავლის ეს მიდგომა მოეწონათ.
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მასწავლებელი ამ მოდელის ნაწილს სწავლების
შესახებ კრიტიკული კითხვების დასასმელად იყენებს.
პირველად ის საკუთარ თავს უსვამს კითხვას: „როგორ
ვუწყობ ხელს სწავლას?“ შესაძლოა მოგვეჩვენოს, რომ
ამ კითხვის დასმა საჭირო არ არის, ეს ხომ თავისთავად
ცხადი საკითხია. მაგრამ, ამ მასწავლებლისათვის
მნიშვნელოვანია, რომ მისმა სწავლებამ კლასში
ყველა მოსწავლეზე მოახდინოს გავლენა. მისი პასუხი
მოსწავლეთა საჭიროებებისა და უნარების მიხედვით
დიფერენცირებაა. ის ამ საკითხს უფრო უღრმავდება
და დიფერენცირებული გაკვეთილის ეფექტურობას
განიხილავს. არსებული ინდიკატორის მიხედვით, მის
მიერ შეთავაზებული დავალების ხელმისაწვდომობის
შესახებ მან მოსწავლეებთან მოილაპარაკა. მას სჯერა
რომ საკუთარი სწავლების ეფექტურობის დასადგენად
საუკეთესო გზას მოსწავლეების მიერ გაკვეთილების
პირდაპირი შეფასება წარმოადგენს.
ჩატარების ტემპი ნებისმიერი გაკვეთილის მნიშ
ვნელოვანი ნაწილია. განსხვავებული უნარების მოს
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თვითშეფასების ფორმაში ჩანს, როგორ გამოიყენა
მასწავლებელმა ზემოთ ხსენებული კითხვები გაკვე
თი
ლის კრიტიკული შეფასებისათვის. შეფასება რამ
დე
ნიმე დადებით დაკვირვებას შეიცავს, როგორიცაა
მასალებით გაკვეთილის აქტუალობის გაზრდა. ასევე,
შეფასება მიგვანიშნებს, როგორ შეიძლება მომავალში
სწავლების შეცვლა და გაუმჯობესება. ამის მაგალითი
წერითი აქტივობისათვის მეტი დროის გამოყოფაა.
თვითშეფასების ეს ფორმა ყოველი გაკვე
თლი
სათვის ვერ გაიწერება. მასწავლებლის მიზანს გაკ
ვეთილის ამგვარი შეფასების კვირაში ორჯერ ჩატარება
უნდა წარმოადგენდეს. ამით ის დაადგენს, რამდენად
ახდენს ინკლუზიურ სწავლებას. თავისთავად, ეს მიდ
გომა მხოლოდ იმ შეთხვევაშია ღირებული, თუკი
მასწავლებელი შეფასების შედეგად თავისი სწავ
ლე
ბის სტილს შეცვლის. ეს ინკლუზიური კლასების განმა
ვითარებელი მასწავლებლის პროფესიონალიზმის მნი
შვნელოვანი ნაწილია.

ელემენტი 3 – გარემო
აკადემიურ და სოციალურ შედეგებზე გარემოს
გავლენა კარგად არის აღწერილი (Pickett, and Fraser, 2010;
Milkie and Warner, 2011). საკლასო ოთახის ორგანიზების
ტიპი შესაძლოა ზოგიერთი მოსწავლისათვის ბარიერი
აღმოჩნდეს (Bishop, 2001). მასწავლებლები, რომლებსაც
ჩართული საკლასო ოთახების შემუშავება უნდათ, უნდა
ითვალისწინებდნენ საკლასო ოთახის სტრუქტურას,
რომელიც გავლენას ახდენს მოსწავლეების სწავლაზე.
მიუხედავად ამისა, გარემოს შეფასებას ნაკლები ყუ
რადღება ეთმობა. სასწავლო პროცესში ყველა მოსწა

ვლის ეფექტური ჩართვისათვის მასწავლებელს კვლა
ვაც გარკვეული კითხვები დაეხმარება.
• როგორ მოვარგო საკლასო ოთახი სწავლის ხელ
შეწყობას?
• ხელმისაწვდომია თუ არა ჩემი საკლასო ოთახი
ყველა მოსწავლისათვის?
• როგორ ვიყენებ საჩვენებელ სივრცეს სწავლის
ხელშესაწყობად?
• მოსწავლეები სწავლის დროს თავს კომფორტულად
გრძნობენ?
ამ კითხვების მეშვეობით მასწავლებელი მეცნი
ერების გაკვეთილზე მოსწავლეებზე გარემოს გავლენას
შეაფასებს (იხილეთ მე-10 ცხრილი). მან საკლასო გა
რემო გაკვეთილის დაგეგმარებისას გაითვალისწინა.
მან იცის, რომ ეფექტური მუშაობისათვის სასწავლო გა
რემო მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
ის შეეცადა სწავლისათვის ხელშემწყობი გარემო შე
ექმნა. მან მოსწავლეებს გადაადგილებისათვის საკ
მარისი სივრცე მისცა. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი შე
სა
ძლოა გამოწვევას წარმოადგენდეს, როდესაც კლა
სში გადაადგილების ან სენსორული პრობლემების
მქო
ნე მოსწავლე გვყავს. მაგალითად, მხედველობის
დაქ
ვე
ითების მქონე მოსწავლე ნაცნობ განლაგებაში
თავს უკეთ გრძნობს. ამ დროს ხდება გასასვლელი გზის
დასწავლა, მოსწავლე არ ეჯახება ავეჯს და ადვილად
პოულობს საჭირო მოწყობილობას. მასწავლებელმა ასე
ვე გაითვალისწინა, რომ გაკვეთილისათვის საჭირო რე
სურსები ხელმისაწვდომია, რამაც მოსწავლეების  კლასში
გაადაგილება და გაკვეთილის გაწყვეტა შეამცირა.

ცხრილი 10: ინკლუზიური საკლასო ოთახის გარემოს შეფასება

როგორ ვიყენებ საჩვენებელ
სივრცეს სწავლის
ხელშესაწყობად?
ყვავილოვანი მცენარის
ნაწილებისა და ზრდის ციკლი
ცხრილის სახით გაკრულია
კედელზე.

ხელმისაწვდომია თუ არა
ჩემი საკლასო ოთახი ყველა
მოსწავლისათვის?
მოსწავლეები სასწავლო
ადგილის შეფასებას
აწარმოებენ.

როგორ მოვარგო საკლასო
ოთახი სწავლის ხელშეწყობას?
თავისუფალი სივრცე ადვილად
ხელმისაწვდომია.
ყველა ადგილი და რესურსი
ყველა მოსწავლისათვის
ხელმისაწვდომია

მეცნიერება

მოსწავლეები სწავლის
დროს თავს კომფორტულად
გრძნობენ?
მოსწავლეები სასწავლო
ადგილის შეფასებას
აწარმოებენ.

სასწავლო გარემოთი მოსარგებლე მოსწავლეების
გამოკითხვა ამ გარემოს ეფექტურობის დასადგენად
საუკეთესო მეთოდია. მასწავლებელმა იცის, რომ მოს
წავლეები უკეთ ისწავლიან, თუკი თავს კომფორტულად
იგრძნობენ და მუშაობისათვის სასიამოვნო გარემოში
იქნებიან. მეცნიერების მასწავლებელმა ეს საკითხები
ზოგად შეფასებაში შეიტანა. ის მოსწავლეებს საგა
კვეთილო გარემოსა და რესურსების შეფასებაში ჩარ
თავს. ამით გაკვეთილის შესახებ მოსწავლეების შე
ხედულებას დაადგენს (იხილეთ ცხრილი 8).
ეფექტური საკლასო გარემოს შესაქმნელად მნი
შვნელოვანია გაკვეთილის საგნის შესახებ მას
ტიმუ
ლირებელი მასალის უზრუნველყოფა. ყვავილოვანი
მცენარის ნაწილების ან ზრდის ციკლის შესახებ თვა
ლსაჩინოების გამოკვრა დასწავლის უნარის დაქ
ვე
ითების მოსწავლეებს დამახსოვრებაში ეხმარება, რაც
მათთვის მნიშვნელოვანი უპირატესობაა.
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ელემენტი 4 – რესურსები
ეფექტური სასწავლო გარემოს შექმნასთან რესურ
სების გამოყენებაა დაკავშირებული. მეცნიერების მას
წავლებელმა იცის, რომ გაკვეთილისათვის საჭირო
რესურსების შეფასების მეშვეობით ის დაადგენს, რო
გორ უწყობს ან უშლის სწავლას ხელს ეს რესურსები.
ეფექტურობის დასადგენი კრიტიკული კითხვები ამჯე
რადაც მოსწავლეებს უნდა დავუსვათ, თუმცა მათ ღი
რებულებას ის განსაზღვრავს, რამდენად არის მასწა
ვლებელი მზად ცვლილებების შესატანად.
• მოსწავლეებს ესმით/შეუძლიათ არსებული რესურ
სების გამოყენება?
• რესურსები მოსწავლეებისათვის მიმზიდველია?
• რამდენად ეფექტურად ვიყენებ რესურსებს?
• რესურსებზე ხელი ყველა მოსწავლეს მიუწვდება?

შეფასება სწავლისათვის
ინკლუზიურ სკოლებში

გარემო

ყვავილოვანი მცენარეები ზრდის პირობები

ინკლუზიური საკლასო ოთახის შესაფასებელი მე
ო
თხე ელემენტი ხშირად ყურადღების მიღმა რჩება.
არადა, ვიცით, რომ გაკვეთილის ხელმისაწვდომობას
ხშირად სასწავლო მასალისა ან მოწყობილობის ადაპ
ტაცია განაპირობებს (Mesibov and Howley, 2002; Abbott,
Detheridge and Detheridge, 2006). მარტივი ადაპტაციები, რო
გორიცაა გადიდებული ტექსტი ან დამატებითი თვა
ლსაჩინო მასალა ან გაკვეთილის მიმდინარეობის სი

მ
ბოლური ასახვა მოსწავლის გაკვეთილში ჩაბმაში
ხშირად გადამწყვეტ როლს თამაშობს. წინააღმდეგ
შემთხვევაში, მოსწავლე შესაძლოა გაღიზიანდეს და
განათლების პროცესის მიღმა დარჩეს.
მე-11 ცხრილში ვხედავთ, როგორ იყენებს მეც
ნიერების მასწავლებელი ზემოთ ხსენებულ კითხვებს
მოს
წავლეებთან გამოყენებული რესურსების შესა
ფა
სებლად.

ცხრილი 11: ინკლუზიურ საკლასო ოთახში არსებული რესურსების შეფასება

44
კნუტ როარ ენგი
რიჩარდ როუზი

ესმით/შეუძლიათ მოსწავლეებს
არსებული რესურსების
გამოყენება?
მოსწავლეებმა ნიადაგი და
დათესვის მოწყობილობა
დავალებამდე უნდა გამოსცადონ.
რესურსების შესახებ კითხვების
დასმა უნდა წახალისდეს.

მიმზიდველია რესურსები
მოსწავლეებისათვის?
მოსწავლეები რესურსების
შეფასებას აწარმოებენ.

რამდენად ეფექტურად ვიყენებ
რესურსებს?
მოსწავლეები ჩემს საქმიანობას
შეაფასებენ.

მეცნიერება

ყვავილოვანი მცენარეები ზრდის პირობები

მასწავლებლის მიერ მომზადებულ ამ გეგმაში ორი
მნიშვნელოვანი საკითხი იკვეთება. მასწავლებელს
სურს, რომ მოსწავლეებმა რესურსები თავდაჯერებულად
გამოიყენონ. ამისათვის ის მოსწავლეებს მასალების
გაკვეთილის ფორმალურ დაწყებამდე გამოყენებას
სთხოვს. მოსწავლეები იარაღებს და ნიადაგს იყენებენ.
წახალისებულია კითხვები. ამ მიდგომის გამოყენებით
მასწავლებელი რესურსებთან მიმართებაში ყოველი
მოსწავლის თავდაჯერებულობას აკვირდება. ასევე, ის
ორი ინდივიდუალური მოსწავლის კონკრეტულ სა
ჭი
როებას ასახელებს. მისი დაკვირვებით, გაკვეთილის
დროს ფიზიკური აქტივობის შესასრულებლად ჩარლის

რესურსებზე ხელი ყველა
მოსწავლეს მიუწვდება?
ჩარლისათვის საჭიროა
არახახუნა დასაფენი.
ალისი წერით დავალებას
ლეპტოპზე შეასრულებს.

რესურსები

არახახუნა დასაფენი სჭირდება. ფიზიკური შეზღუდვის
მქონე მოსწავლისათვის ეს ფაქტორი წყვეტს, ჩაერთვება
აქტივობაში თუ გაკვეთილს უბრალოდ გვერდიდან შე
ხედავს. ანალოგიურად, მასწავლებელმა ალისს ლაპ
ტოპი უნდა მიაწოდოს, რადგან ამ მოსწავლეს წერა
უჭირს, მაგრამ სპეციალური რესურსის დახმარებით ერ
თვება გაკვეთილში.
მასწავლებელმა იცის, რომ მოსწავლეების პირდა
პირი გამოკითხვა გარემოსა და რესურსების გავლენის
შეფასების საუკეთესო გზაა. ის მოსწავლეების მიერ გა
კვეთილის შეფასებას გეგმავს და მათ პასუხებს მარტივ
ცხრილში იწერს.

ცხრილი 12: მასწავლებლის კითხვების გამოყენებით მოსწავლეების მიერ შესრულებული შეფასება

პასუხი

მოგეწონათ გაკვეთილი მცენარეებზე?

მოსწავლეების უმავლესობამ (29/31) აღნიშნა, რომ
გაკვეთილი მოეწონა. ერთმა მოსწავლემ თქვა, რომ საწერი
ბევრი იყო და სამუშაოს დასამთავრებლად დრო არ ეყო.

დაგეხმარათ მე როგორც გასწავლიდით?

მოსწავლეებს ნამდვილი მასალის გამოყენება მოეწონათ.
მათ ჯგუფში პრაქტიკულ აქტივობებზე მუშაობა მოეწონათ.
მათ მეტი დრო უნდოდათ ზოგიერთი მცენარის უკეთ
ზრდაზე სასაუბროთ.

დაგეხმარათ ჩემ მიერ მოწყობილი საკლასო ოთახი, თუ
ხელი შეგიშალათ?

მოსწავლეებს ჯგუფებში პრაქტიკულ აქტივობებზე მუშაობა
მოეწონათ. არ მოეწონათ, რომ „ჭუჭყიან მაგიდაზე“
მოუწიათ წერა (მომავალ წელს წერითი აქტივობების
დაწყების წინ მაგიდები უნდა გაიწმინდოს).

აქ მოყვანილი კომენტარები მთლიანი გაკ
ვე
თი
ლის ეფექტურობას ეხება. მნიშვნელოვანია, რომ მას
წავლებელი მოსწავლეებს პატივს სცემს, ითვალისწი
ნებს მათ აზრს და ცდილობს გააუმჯობესოს თავისი
სწავლების და მათი სწავლის გამოცდილება.
ამ თავში წარმოდგენილი ინკლუზიური საკლასო
ოთახის 4 ელემენტის მეშვეობით ნათლად ჩანს გა
კვე
თილების დაგეგმარებასა და შეფასებას შორის
არსებული კავშირის გავლენა სწავლაზე. წარმოდგენილი მოდელი შეჯამებით და ფორმატულ ნაწილებს
შეიცავს. აქ სასწავლო შედეგების ტრადიციული მიდ
გომა შენარჩუნებულია, თუმცა ამავე დროს ხდება მოს
წავლეთა სწავლაზე სწავლების, რესურსების წარ
დგენის და გარემოს მოწყობის გავლენის აღიარებაც. ეს
მოდელი თვითდაკვირვებასაც მოიცავს. მასწავლებელი
საკუთარ პრაქტიკას უნდა დააკვირდეს. ასევე, ხდება
მოსწავლეების წახალისება, გაიაზრონ რა უწყობს
ხელს მეტად ეფექტურ სწავლას. ამ მიდგომის გამ
ო
ყენებით, მასწავლებელი ვალდებულებას იღებს მოს
წა
ვლეები სასწავლი მასალის დაგეგმარებისა და შე
ფასების ყველა ნაწილში ჩართოს. ის საკუთარ თავს
უქმნის შესაძლებლობას გაიგოს, როგორ სწავლობენ
მისი მოსწავლეები და როგორ შეუძლია ზრდადი ეფე
ქტურობით უპასუხოს მათ საჭიროებებს.

იმის თქმა არ გვინდა, რომ შეფასების ეს დონე
მასწავლებლის მიერ ყველა ჩატარებულ აქტივობას
მოერგება. ასეთი ინტესნივობის დაგეგმარება და შე
ფასება მასწავლებლისაგან ბევრ დროს, დაფიქრების
სა
შუალებასა და მოპოვენული ინფორმაციის სა
ფუ
ძველზე მოქმდების დაგეგმარებას მოითხოვს. თუმ
ცა, მასწავლებელი, რომელიც ამ პროცესს კვირაში
ერთი ან ორი გაკვეთილის დროს მიჰყვებ,ა მეტს ისწა
ვლის საკუთარი მოსწავლეების შესახებ. ის ასევე უკეთ
გაიგებს რამდენად უბიძგებს მის სწავლება კლასში
ყველა მოსწავლის ჩართვას.

თავის შეჯამება
ინკლუზიური საკლასო ოთახი რამდენიმე ნაწილი
საგან შედგება. ესენია:
• ყველა მოსწავლის საჭიროებების დაკმაყოფილების
ვალდებულება;
• სწავლების, სასწავლო შედეგების, გარემოსა და
რესურსების სწავლაზე გავლენის გააზრება;
• მოსწავლეების მონაწილეობა გადაწყვეტილების
მიღებასა და შეფასებაში;
• მასწავლებლის მიერ თვითდაკვირვება და შეფასება;
• შეფასების ინფორმაციის სწავლების, საკლასო ოთ
ახის სტრუქტურის, მართვისა და შეფასების პრო
ცედურის შეფასების ინფორმაციის მიხედვით ცვ
ლილება.

45
შეფასება სწავლისათვის
ინკლუზიურ სკოლებში

კითხვა

თავი 7
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ინკლუზიური განათლებისა და
შეფასება სწავლისათვის
მხადამჭერი პოლიტიკის
განსაზღვრა
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კნუტ როარ ენგი
რიჩარდ როუზი

შესავალი
საერთაშორისო განათლებისა და ეკონომიკის სუ
რათი ბოლო წლებში სწრაფად შეიცვალა. აღნიშნული
ცვლილება გამოიწვია იდნუსტირულ წარმოებაზე და
ფუძნებული პრინციპების ცოდნაზე დამყარებული
მიდგომებით ჩანაცვლებამ. ამ გარემოებამ ახალ თაო
ბას დიდი სტიმული შეუქმნა, განათლების მეშვეობით
განავითარონ უნარები და კომპეტენციები. კარგად გან
ვითარებულ ქვეყნებში ამას პოლიტიკოსებიც უწყობენ
ხელს. ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის შედეგიც
და მიზეზიც უმაღლესი განა
თ
ლებაა. მისი მეშვეობით
ახალგაზრდებისათვის უამ
რავი შესაძლებლობა გაი
ხსნა, რის ხარჯზეც მობილური მუშების გლობალურ
ავზს ნიჭიერი და კარგად განვითარებული ინდივიდების
რიცხვი შეემატა. დღევანდელი და ხვალინდელი დღის
ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის პირობებში ქვეყ
ნებს მეტად განათლებული სამუშაო ძალა სჭირდება.
ინდუსტრიული ეკონომიკიდან ცოდნის ეკო
ნო
მი
კაზე გადასვლის დროს მეტად თანასწორი გა
ნა
თ
ლების სისტემის მოთხოვნა გაჩნდა. სალამანკის
დეკ
ლარაციისა (UNESCO, 1994) და მილენიუმის გან
ვი
თარების მიზნების (გაერო, 2000) მსგავს ხელ
შე
კრულებებში აღიარებული იქნა, რომ განათლების სის
ტემაში ტრადიციულად მარგინალიზებულ ბევრ ახალ
გზარდას სკოლის დამთავრების შემდეგ ნაკლები შე
საძლებლობები ეძლევა. მსოფლიოში მრავალმა მთა
ვრობამ აიღო ვალდებულება, ამ საკითხს უპასუხოს.

შედეგად, მასწავლებლებისა და სასკოლო პოლიტიკის
შემქმნელებისაგან ხშირად ხდება სკოლების სტრუ
ქტურაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების მოთხოვნა.
აუცილებელია მასწავლებლების პროფესიულ გან
ვი
თარებაზე ყურადღების გამახვილება, რათა მათ თვი
თდაჯერებულად შეძლონ საკუთარი პრაქტიკის გადა
ხედვა და ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ეს
პირობა აუცილებლად განათლების სისტემაში არსებული
ცვლილებების ხარჯზე უნდა შესრულდეს, რათა შეცვლილ
მოთხოვნაზე ყურადღების გამახვილება მოხდეს
(Kaikkonen, 2010). ავტორი კვლევებზე დაყრდნობით
(Strenström and Laine, 2006) ასაბუთებს, რომ შეფასების
პროცედურების ცვლილება სწავლის თანასწორი მიდ
გომის საფუძველია. მისი აზრით, საჭიროა უმეტესად
რაოდენობრივი შეფასებიდან მეტად ხარისხობრივი
შეფასების პროცედურაზე გადასვლა. ეს ნიშნავს, რომ
მასწავლებელმა ტესტებს უფრო კრიტიკულად უნდა
შეხედოს და შეფასება განიხილოს, როგორც ყველა
მასწავლებლის „აღჭურვის“ განუყოფელი ნაწილი.
მისი აზრით, აუცილებელია მასწავლებლებს საკმარისი
ფლექსიურობა ჰქონდეთ, რათა მათ რეაგირება მოა
ხდინონ, როგორც განათლების შეცვლილ სურათზე, ისე
სკოლის მზარდად მრავალფეროვან პოპულაციაზე.
ევროპულმა ფინანსურმა კრიზისმა ბევრ ევროპულ
და ევროპის გარეთ მყოფ ქვეყანაზე მოახდინა გავ
ლენა. ამ უსიამოვნო განვითარებამ კვლავ დაა
და
სტურა რამდენად მნიშვნელოვანია მაღალი დონის
გა
ნათლება ეკონომიკისთვის, სამუშაო ბაზრისა და
საზოგადოებისთვის. უმაღლესი განათლების მნიშ
ვნელობა დაუსაქმებელ პირთა სტატისტიკაზე დაკ
ვი
რვებითაც ჩანს. განათლება დაეხმარა ევროპელებს შე
ინარჩუნონ ან შეცვალონ საკუთარი სამუშაო ადგილები

ყებითი და ბაზისური განათლების დაფინანსება უნ
და წარმოადგენდეს. მისი მიზანი მოსახლეობის მეტ
ნაწილში კომპეტენციის გაზრდა უნდა იყოს. ეს ნიშ
ნავს, რომ განათლების შესაძლებლობები ყველა მოს
წავლეს ექნება, მათი ჩათვლით, ვისაც წარსულში ამის
შესაძლებლობა არ ჰქონდა.
განვითარებული ქვეყნების უმეტესობაში განა
თ
ლე
ბაში ადრეული ჩართულობა გაიზარდა. PISA-ტეს
ტების მიხედვით, ბავშვების სკოლებსა და ბაღებში
მიღება უპირატესობის მომტანია. მოსწავლეები, რომ
ლებიც ბაღებსა და სკოლებში ადრეული ასაკიდან
დადიოდნენ, 15 წლის ასაკში საშუალოდ უკეთეს მონა
ცემებს ავლენდნენ. განათლება სასარგებლო მხოლოდ
მოსწავლეებისათვის კი არაა, არამედ - მათში ინვესტი
ციების განმათავსებელი ქვეყნებისათვისაც. რაც უფ
რო დიდი ხანი ხდება ახალგაზრდების განათლება და
რაც უფრო მეტს ხარჯავს მთავრობა თითოეული ბავ
შვის განათლებაზე, მით უკეთესს შედეგს მოიტანს ეს
ეროვნული ეკონომიკისათვის.
ქვეყნის ეკონომიკა მისი მოსახლეობის განათლების
დონეზეა დამოკიდებული. უმაღლესი განათლების
მიღებას ბაზისური განათლების დასრულება განა
პი
რობებს. უმაღლესი განათლების მოსწავლეების შე
სანარჩუნებლად უმაღლესი განათლების ფასი კე
თი
ლგონიერი უნდა იყოს. შესაძლებლობის გაზრდის შე
დეგად შემცირდება უთანასწორობა, გაუმჯობესდება
დასაქმება და ქვეყნის კეთილდღეობა (OECD, 2012).
შესაბამისად, ეროვნული ეკონომიკის და საზოგადოების
წარმატებული ზრდისათვის განათლება ყველა თა
ნა
მედროვე მთავრობის პირველი პრიორიტეტი უნ
და
გახდეს. კვლევის მიხედვით ნორვეგიაში სსსმ მოს
წავ
ლეები, რომლებიც ვერ ამთავრებენ ბაზისურ ან
პრო
ფესიულ განათლებას, დამოკიდებულნი ხდებიან
სოციალურ დახმარებაზე (Myklebust, 2013). ამ კვლევაში
ნათქვამია, რომ სკოლა საკმარისად არ ითვალისწინებს
ინდივიდების საჭიროებების ფართო სპექტრს, რაც
უარყოფითად მოქმედებს თვითშეფასებაზე და სკოლის შემდგომ ცხოვრებაში წარმატებულ ინტეგრაციაზე
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ეკონომიკური კრიზისის დროს. 2008-2010 წლებში ეკო
ნომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორ
განიზაციის ქვეყნებში ზოგადმა უმუშევრობამ საშუალო
განათლების გარეშე მყოფი პირებისათვის 8.8 %-დან
12.5%-მდე აიწია, მაგრამ საშუალო განათლების მქონე
პირებისათვის უმუშევრობამ მხოლოდ 4.9% -დან 7.6%მდე აიწია. უმაღლესი განათლების მქონე პირებს
უმუ
შევრობა კიდევ უფრო ნაკლებად შეეხოთ, მათი
მონაცემები 3.3%-დან 4.7% -მდე შეიცვალა (http://www.
oecd.org/edu/English%20Editorial.pdf).
უმაღლესი განათლების მქონე პირებს მეტი ხელ
ფასი აქვთ, დაახლოებით 50-75%-ით მეტი, ვიდრე
მხოლოდ საშუალო განათლების მქონე პირებს. აქედან
გამომდინარე, ქვეყნის ეროვნულ ეკონომიკაში მათ
მეტი წილი შეაქვთ. მათი ღირებულება იზრდება, რადგან
ქვეყნებს შორის მობილური პროფესიონალების
არსებობა ნორმა ხდება, რაც დასავლურ ეკონომიკაზე
გავლენას ახდენს. ამ განვითარებას ნათელი მი
ნუსიც გააჩნია, რადგან ეკონომიკური ვარდნის დროს
გაიზარდა მეტად და ნაკლებად განათლებულ პირ
თა
შემოსავალს შორის არსებული განსხვავება. ერ
თა
დერთი გამოსავალი საშუალო და უმაღლესი გა
ნა
თ
ლების ხელმისაწვდომობის გაზრდაა.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვი
თა
რების ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით (Edu
ca
tion at a Glance, 2012) განსხვავებულ ქვეყნებში ახალ
გაზრდებს უმაღლესი განათლების მიღების განს
ხვა
ვებული შესაძლებლობა აქვთ, განსაკუთრებით კი, თუ
მოსწავლეები ღარიბი ოჯახებიდან არიან ან თუ მათ
მშობლებს არ მიუღიათ უმაღლესი განათლება. ეკო
ნომიკურ განვითარებაში დიდი წვლილის შეტანის
გამო, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ახალგაზრდებს
მშობლებზე მაღალი განათლების მიღება შეეძლოთ.
მომავალი წარმატებისათვის მნიშვნელოვანია ბავშვების
ადრეული განათლების ინვესტირება. უთანასწორობისა
და სოციო-ეკონომიკური განსხვავებების თავიდან
ასა
რიდებლად, ქვეყნის სტაბილურობისა და ზრდის
შესანარჩუნებლად, მთავრობის პრიორიტეტს დაწ
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აისახება. შეფასების გამოუსადეგარი მეთოდების გა
მო
ყენება, რომელიც მოსწავლის საჭიროებების ჰო
ლისტიკურ სურათს არ იძლევა, ამ კვლევაში აღწერი
სამებრ უარყოფით გავლენას მოახდენს ინდივიდების
სასწავლო შედეგებზე.
ამ კონტექსტის ფარგლებში, სკოლაში სწავლის
სტანდარტის ამაღლება ბევრი ქვეყნის პრიორიტეტს
წარმოადგენს. წინა წლებში ამ მიზნით მსოფლიოს
მრავალმა მთავრობამ წამოაყენა კურიკულუმისა და
განათლების მართვის ცვლილებების საკითხი. ეს
თანამედროვე და პოსტ-მოდერნულ მსოფლიოში ქვე
ყნის სტატუსისა და სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან
შედარებით ეკონომიკური სტატუსის გასაუმჯობესებლად
ხდება. საერთაშორისო ტესტების შედეგები, როგორც
წესი PISA და TIMMS, აძლიერებს პოლიტიკოსების მიერ
ყველა დონის განათლების გაუმჯობესების მოთხოვნებს.
სკოლის მიღწევის საერთაშორისო ცხრილები
თი
თქოს სკოლის დაგეგმარებისა და მართვის გაუმ
ჯობესების ინიციატივებს უწყობენ ხელს, მაგრამ მათ არ
შეუძლიათ ისეთი ინფორმაციის მოწოდება, რომელიც
სკოლის მმართველობას ჩარევის გზების არჩევაში
დაეხ
მარება. ამ ცხრილების კონკრეტული სირთულე
მსგავსის მსგავსთან შედარების შეუძლებლობაა, რად
გან ის არ ცნობს ქვეყნის სოციო-ეკონომიკურ, კულ
ტურულ ან პოლიტიკურ სიტუაციას. საკმაოდ ბევ
რმა
ქვეყანამ გაამახვილა ყურადღება ეროვნულ გა
მო
ცდებზე. ხდება მიზნების შემუშავება, კონტროლის გაზ
რდა, მიუღწეველი მიზნების შემთხვევაში სკოლის ად
მინისტრაციის გათავისუფლება, ან სკოლის დახურვა.
ასე ხდება ინგლისში. სკოლის ინსპექციის მკაცრი
სის
ტემის შედეგად, რომლის მიზანიც სტანდარტების
გაუმჯობესება იყო, ბევრი სკოლა დაიხურა.
მსგავსი საქმიანობა მოსწავლეების სწავლის შე
დეგების გასაუმჯობესებლად ტარდება. თუმცა, შე
დე
გების მხოლოდ აკადემიური მიღწევის შეფასება
პრობლემატურია. ამ დროს არ ხდება სწავლის ჰოლი
სტიკური მიდგომისა და განათლების მიერ შეტანილი
წვლილის გათვალისწინება. ასეთ საქმიანობას ეფე

ქ
ტურ პედაგოგიკამდე არ მივყავართ, რადგან ხდება
მნი
შვნელოვანი საკითხის გამოტოვება. სწავლა საკ
ლასო ოთახში მასწავლებლისა და მოსწავლის მო
ღ
ვაწეობის შედეგად აღმოცენდება. აქ კი მასწავლებელს
მოსწავლეების დასახმარებლად, ისწავლონ უკეთ ან
გახდნენ უკეთესი მოსწავლეები მომავალში, უწევთ
რთული და მომთხოვნი სიტუაციების მართვა, 30 ან მეტი
მოსწავლის პირად, ემოციურ და სოციალურ წნეხთან
გამკლავება.
სტანდარტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ამაღლდება,
თუ მასწავლებლებს ამ გამოწვევებთან გამკლავება
შეეძ
ლებათ. ხშირად ვგულისხმობთ, რომ ეს მას
წა
ვლებლების გასაკეთებელია — მათ უნდა გახადონ
საკ
ლასო პრაქტიკა მეტად ეფექტური. ეს მიდგომა
რამდენიმე მიზეზის გამო არის მცდარი. პირველი, და
საშვებია, რომ შემოტანილი ცვლილებებიდან ზო
გი
ერთი პროდუქტული არ არის — რაც მასწავლებელს
სტა
ნდარტების გაუმჯობესებაში ხელს უშლის. მას
წავ
ლებელი ვერ იქნება ერთადერთი ადამიანი, რო
მე
ლიც დიდაქტიკური კომპეტენციისა და უკეთესი
სწა
ვლისათვის საჭირო შეფასების წიგნიერებაზე იქ
ნება პასუხისმგებელი. მეორე, უცნაურიც არის და
უსამართლოც, რომ სტანდარტების გაზრდის დავალების
ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს მასწავლებლებს ვუ
ტოვებთ გასაკეთებლად. თუკი ადამიანებს, რომლებიც
პოლიტიკას ამუშავებენ უკეთესი სწავლის მიზნის
პირდაპირი მხარდაჭერისა და დახმარების საშუალება
აქვთ, ამ საშუალებების ენერგიულად გამოყენება
უნდა მოხდეს. მესამე, სტანდარტის ამაღლების მნიშვ
ნელოვან ნაწილს მოსწავლის სასწავლო შედეგი წარ
მოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებელთა
უმეტესობა გამოცდილი და კომპეტენტურია და კლასში არსებულ ინდივიდებთან დადებითი ურთიერთობის
დამყარება შეუძლია, უსამართლოა, რომ მოსწავლეების
მოტივაციასა და სწავლაზე პასუხისმგებლობა მხო
ლოდ მასწავლებელს დავაკისროთ. ბევრია და
მო
კი
დებული მშობლებზე, სოციალურ და კულტურულ გარე
მოზე, სადაც მოსწავლეები სკოლისა და სწავლის მნი

გასაძლიერებლად და შესანარჩუნებლად და ზოგადი
კეთილდღეობის დასამკვიდრებლად, აუცილებელია
სკო
ლების გაუმჯობესება და მოსწავლეთა სასწავლო
შედეგების გაზრდა.
იმისათვის, რომ ქვეყნებს ეკონომიკური და სო
ციალური სარგებელი ჰქონდეს, განათლება მუდამ უნდა
უმჯობესდებოდეს. ახალი სამსახური ისეთ ინ
ტე
გრი
რებულ უნარებს მოითხოვს, როგორიცაა კრიტიკული
აზროვნება, ანალიტიკური მსჯელობა და ამოცანების
ამოხსნა. თანამედროვე საზოგადოება ამაზეა და
მო
კიდებული. თანამშრომლობა, თვითრეგულაცია და
წე
რითი ფორმით სათქმელის ნათლად გადმოცემა
წარ
მატების ინდიკატორებად არის აღიარებული. თა
ნამედროვე განათლება მოსწავლეებს ამზადებს უპა
სუხონ ღია შეკითხვებს ჰიპოთეტური, მაგრამ რეალი
სტური სიტუაციების შესახებ. ამ აღიარებული უნარებისა
და კომპეტენციის საძირკველი კი დაწყებით და სა
შუალო სკოლაში უნდა ჩაიყაროს.
პროფესიულ განათლებასა და ტრენინგს წამ
ყ
ვანი როლი უკავია ყველა ქვეყნისათვის საჭირო
პრო
დუქტიული დასაქმების ხელშეწყობასა და გან
ვი
თარებაში. თანამედროვე საზოგადოებისათვის მომ
ზადებულ პირებთან შედარებით, ის ახალგაზრდები,
რომლებიც სკოლიდან სერტიფიკატის მიღებამდე წამ
ოვლენ, მნიშვნელოვნად ნაკლებ წვლილს შეიტანენ
ერ
ოვნულ ეკონომიკაში. ახალგაზრდების დასაქმება
ბევრი ქვეყნის პრობლემას წარმოადგენს. პროფესიული გა
ნათლების გამოწვევას სკოლიდან წასულების
რიცხვის შემცირებაა. შედეგად, პროპორციულად მეტ
ახალგაზრდას ექნება მუშაობისათვის საჭირო კვალი
ფიკაცია. მოტივაციაზე და კონსტრუქტულ ხელმ
ძღ
ვანელობაზე მიმართული შეფასება ამ წამოწყებაში
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ძლიერი პროფესიული პროგრამები სამუშაო ბაზარზე შეჯიბრებითობას
გაზრდის.
პოლიტიკურმა და საგანმანათლებლო ავტო
რი
ტე
ტებმა უნდა გაიაზრონ, რომ კარგი საწყისი პრო
ფესიული განათლება და ტრენინგი ეკონომიკურ კონ
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შვნელობისადმი მიდგომებს ითვისებენ.
მასწავლებლის პირდაპირ დახმარებასა და მხა
რ
დაჭერაზე ამ პარაგრაფში ნახსენები არცერთი რე
ფორმა არ არის მიმართული. ბევრ ქვეყანაში სკოლის
პირობების შესამოწმებლად გარკვეული მიდგომები
შემუშავდა. შემოწმების დროს ხდება საკლასო ოთახის
შეფასება, საგნების სწავლებაზე დაკვირვება, სწავლების
ეროვნულ გეგმებსა და მოსალოდნელ სტანდარტთან
შედარება. ხანდახან ყურადღება შეფასების საკითხსაც
ეთმობა. ხშირად კეთდება დასკვნა, რომ შეფასების
წარმოება ფართო ვარიაციებით შეიძლება. ზოგიერთ
ქვეყანაში ასეთი შემოწმება დახმარებისა და მხარ
დაჭერისათვის არ ტარდება, რეკომენდაციებს ზოგადი
ხასიათი აქვს, ხშირად მხოლოდ წერითი სახით გა
მოდის. ამ შემთხვევაში შემმოწმებელს არა აქვს მას
წავლებლის ხელმძღვანელობის კომპეტენცია. ის ვერ
უზრუნველყოფს მოსწავლეთა სწავლებისათვის ოპტი
მალური ცვლილებების გატარებას.
სხვა ქვეყნებში შემოწმების მიზანი მოსწავლეების
დახმარებაა, უკეთ გაუმკლავდნენ საკლასო გამო
წვე
ვებს და უფრო კომპეტენტურად მართონ საკუთარი
სწა
ვლა. სწავლისათვის შეფასებაში კომპეტენტური
შემ
მოწმებლები, როგორიც გახლავთ მისი უდი
დე
ბულესობის ინსპექტორები შოტლანდიაში, ყურად
ღებას მოსწავლის სწავლაზე და მასწავლებლის შე
ფასების პრაქტიკაზე ამახვილებენ, რაც ნებისმიერი
სკოლისათვის და თანამედროვე საზოგადოებისთის
ღირებულია.
გაუმჯობესებული განათლების განვითარების ნა
ბიჯები დასავლურ ქვეყნებში ერთმანეთისგან განსხვა
ვდება. მნიშვნელოვანი და შენარჩუნებადი ზრდა და
მოკიდებულია კვლევებით განსაზღვრულ, ეფექტურად
მიჩნეულ ჩარევის გზაზე. 2004 წელს ეკონომიკური გან
ვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ გა
ნაცხადა „სწავლებაში სტანდარტების ასამაღლებლად
ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ახალი
შეფასების კულტურული განვითარებისათვის უნდა
მოხდეს”. ამ ორგანიზაციის აზრით, ქვეყნის ეკონომიკის
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კურენციას შეუწყობს ხელს. ახალი ტექნოლოგიისა
და ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში სამუშაოს
დაბალი ანაზღაურების გამო, ევროპაში წლების გან
მავლობაში კვალიფიკაციის გარეშე არსებული სა
მუ
შაოები ჩქარი ტემპით ქრება. ნათელია, რომ აკა
დე
მიურად განათლებულ მომუშავე პირთა გვერდით,
საჭიროა კარგი კომპეტენციის მქონე სამუშაო ძალა,
რომელსაც ტექნიკური უნარებისა და პროფესიული
კომპეტენციის ფართო სპექტრი გააჩნია. ტექნიკური,
ციფრული და ეკონომიკური განვითარების შედეგად,
დამსაქმებლის მოთხოვნები მუდამ იცვლება. ეს
პროფესიული პროგრამებისათვის ახალ გამოწვევას
წარმოადგენს. აუცილებელია პროფესიული კვა
ლი
ფიკაცია ბაზისური და გადატანადი უნარების გან
ვი
თარებას გულისხმობდეს. ქვეყნისათვის საჭიროა
თვი
თ
ეფექტურობისა და სწავლის სურვილის წამა
ხა
ლისებელი დიდაქტიკური მეთოდის შემოღება. ამ
მიზნების მისაღწევად ბევრ მასწავლებელს მოუწევს
განათლების თეორიის განახლება და ახალი პრაქტიკის
სწავლა. აღარ კმარა სიცოცხლის განმავლობაში ერთი
კარიერისათვის აუცილებელი პროფესიის დასწავლა.
ამის ნაცვლად უნდა მოხდეს ისეთი უნარების დასწავლა,
რომლებიც კარიერული ცვლილებების მსოფლიოს
აირეკლავს. ფორმატული შეფასების მნიშვნელოვან
მიზანს აქტიური და დამოუკიდებელი მოსწავლეების
ჩამოყალიბება წარმოადგენს. ეს მახასიათებლები თა
ნამედროვე სამუშაო ძალისათვის აუცილებელი პი
რობებია.
აქამდე ვახსენეთ, რამდენად ეკონომიკურად და
სოციალურად მომგებიანია ყველა დონის განათლების
პრიორიტეტად დაყენება. გარდა ამისა, განათლება ბავ
შვთა უფლებების ნაწილია, რომელიც აღიარებულია
ლეგალური ვალდებულებების დამაკისრებელ ინსტრუ
მენტში“ ბავშვთა უფლებების კონვენცია“. 28-ე მუხლში
აღწერილია განათლების უფლება: უფასო დაწყებითი
განათლების უფლება ყველა ბავშვს გააჩნია. მდიდარი
ქვეყნები ღარიბ ქვეყნებს ამ უფლების მიღწევაში

უნდა დაეხმარონ. სკოლის დისციპლინა პატივს უნდა
სცემდეს ბავშვის ღირსებას. იმისათვის, რომ ბავ
შვმა განათლებით სარგებელი მიიღოს, სკოლები
და
ლაგებულად უნდა იმართებოდეს — ძალადობის
გა
მოყენების გარეშე. სკოლის დისციპლინის ნე
ბი
სმიერი ფორმა ბავშვის ადამიანურ ღირსებას უნდა
ითვალისწინებდეს. მთავრობებმა უნდა უზრუნველყონ
სკოლის ადმინისტრაციის მიერ მათი სადისციპლინო
პოლიტიკის გადახედვა, რათა აღმოიფხვრას ნებისმიერი პრაქტიკა, რომელიც მოიცავს ფიზიკურ ან გონებრივ
ძალადობას, ცუდად მოპყრობას ან უგულებელყოფას.
კონვენცია განათლების დიდ ღირებულებას აღიარებს.
ახალგაზრდები უნდა წახალისდნენ, მიაღწიონ განა
თლების იმ უმაღლეს დონეს, რომლის მიღწევის ძალაც
შესწევთ“.
ამ მიზნის მისაღწევად, აუცილებელია დი
და
ქ
ტიკაზე არსებული კვლევის განხილვა, რომელიც
აღ
წერს მოსწავლის სასწავლო შედეგების გა
სა
უ
მ
ჯობესებლად რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა. კვლევის მიხედვით, მოსწავლის სწავლის გაძ
ლი
ერება მონაწილეობის, სასწავლო მიზნებისა და
შეფასების კრიტერიუმების გაზიარების, ეფექტური უკუ
კავშირის, თანამშრომლობისა და დაკვირვებისა და
თვი
თრეგულაციის წახალისებით არის შესაძლებელი
(Black and Wiliam, 1998; Hattie, 2009). ეს დიდაქტიკური
ფაქ
ტორები თანამედროვე საზოგადოებაში საჭირო,
ზე
მოთ ხსენებული უნარებისა და კომპეტენციების
გან
ვითარებას შეუწყობს ხელს. ტრადიციული დი
და
ქტიკური მეთოდი უნდა შეიცვალოს და შეჯამებითი
შეფასების ნაცვლად ფორმატული შეფასება უნდა ჩა
ტარდეს. სამწუხაროდ, მასწავლებლისაგან მისი პრა
ქტიკის შეცვლის მოთხოვნით ამას ვერ შევცვლით.
მასწავლებლის განათლებისა და ტრენინგების მეშვე
ობით მასწავლებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ ფორ
მატული მიდგომა გამართლებულია. მათ უნდა დაანა
ხონ ფორმატული მეთოდები და ფორმატული შეფასების
კულტურის განვითარება უნდა ასწავლონ.
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კნუტ როარ ენგი და რიჩარდ როუზი

შეფასება სწავლისათვის
ინკლუზიურ სკოლებში

რიჩარდ როუზი
რიჩარდ როუზი არის ინკლუზიური განათლების
პროფესორი და განათლებისა და კვლევის ცენტრის
დირექტორი ნორტჰემპტონის (დიდი ბრიტანეთი)
უნივერსიტეტში. მას ინგლისში ეკავა მასწავლებლის,
უფროსი მასწავლებლის და სკოლების ინსპექტორის
თანამდებობები.
ის არის განათლების სხვადასხვა ასპექტებზე 12
წიგნისა და აკადემიურ ჟურნალებში გამოქვეყნებული
ბევრი ნაშრომის ავტორი. მას ჩატარებული აქვს
კვლევები და კონსულტაციები მსოფლიოს მრავალ
კუთხეში. იყო მიწვეული პროფესორი ჰონგ კონგის
განათლების ინსტიტუტში და მართავს სამაგისტრო
კურსს სპეციალურ და ინკლუზიურ განათლებაში
ბანგალორში (ინდოეთი).

კნუტ როარ ენგი
კნუტ როარ ენგი არის განათლების პროფესორი
ვესტფოლდის და ბუსკერუდის უნივერსიტეტის
კოლეჯში (ნორვეგია). პროფესორი ენგი
ასწავლიდა შეფასებას მასწავლებელ სტუდენტებს
და მასწავლებლებს ნორვეგიაში და სწავლობდა
შეფასების გამოყენებას სკოლებში. დიდი ხნის
განმავლობაში ის ხელმძღვანელობდა სკოლებს
შეფასებაში სწავლებისათვის და გამოაქვეყნა
წიგნები და სტატიები შეფასებაზე. პროფესორი ენგი
აგრეთვე ასწავლიდა შეფასებას
მასწავლებლებისთვის საზაფხულო სკოლაში
თბილისში, პროფესორ როუზთან ერთად.

