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  I. შესავალი 

სკოლების კომპიუტერიზაციამ სასწავლო 
პროცესში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების(ისტ) დანერგვა ერთ-ერთ 
პრიორიტეტულ ამოცანად აქცია. ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება 
ყველა ასაკის მოსწავლისათვის. ამიტომ სკოლების 
რეფორმის პროცესში განსაკუთრებით აქტუალური 
ხდება საკითხი თუ, როგორ დავეხმაროთ 
პედაგოგებს სწავლება-სწავლის პროცესში ისტ-ს 
ეფექტურად გამოყენებაში, რაც ნებისმიერ 
საგნობრივ ჯგუფსა და საფეხურზეა შესაძლებელი. 
ისტ-ს გამოყენება ხელს უწყობს სწავლისას 
მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლებას. მისი 
საშუალებით შეიძლება უფრო მდიდარი, 
მრავალფეროვანი და დინამიური სასწავლო 
მასალის შექმნა და გამოყენება, ასევე 
შესაძლებელია სწავლება ინტერაქტიული 
გავხადოთ. მოსწავლე ინფორმაციის პასიური 
მიმღები კი არ იქნება, არამედ  თვითონ გაართმევს 
თავს სასწავლო შინაარსის მოდიფიცირებასა და 
შექმნასაც კი. ეს ყოველივე სრულად შეესაბამება 
სასწავლო პროცესისადმი თანამედროვე მიდგომას, 
რომელიც ითვალისწინებს ცოდნის მიგნებასა და 
შექმნას თვით მოსწავლის მიერ.[4]   

  
 
 

II. შეფასების პრინციპები და მიდგომები 
აკადემიური მოსწრების  შეფასება უნდა 

იყოს ხშირი და მრავალმხრივი, რათა მან ხელი 
შეუწყოს მოსწავლეთა განვითარებას, საკუთარი 
შესაძლებლობების გამოვლენისა და განვითარების 
თანაბარი პირობები შეუქმნას განსხვავებული 
პოტენციალის მქონე ყველა მოსწავლეს. 
მრავალმხრივი განვითარების უზრუნველყოფა 
მოითხოვს მოსწავლის შეფასებას სხვადასხვა  
კრიტერიუმის და მრავალმხრივი აქტივობების 
საშუალებით, რაც მოსწავლეებს მისცემს არა 
მხოლოდ ცოდნის, არამედ უნარ-ჩვევების ფართო 
სპექტრის და აზროვნების განსხვავებული 
ფორმების დემონსტრირების საშუალებას.[1]    

სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება:  
განმსაზღვრელი და განმავითარებელი. 
განმსზაღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის 
მიღწევების დონეს საერთო ნორმასთან 
მიმართებით და იძლევა იმის განსაზღვრის 
საშუალებას, თუ რამდენად დაეუფლა იგი 
საგნობრივი პროგრამებით განსაზღვრულ ცოდნასა 
და უნარ-ჩვევებს. განმსაზღვრელი შეფასება 
აკონტროლებს სწავლის ხარისხს. იგი 
განსაზღვრავს თიოეული მოსწავლის ცოდნის 
დონეს. განმავითარებელი შეფასების მიზანია, 
სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა 
და თითოეული მოსწავლის განვითარებისთვის 
სწავლების პროცესში მაქსიმალურად ხელშეწყობა. 
განმავითარებელი შეფასებისას მასწავლებელი   
მოსწავლეთა საქმიანობას ამოწმებს არა მათი 
მიღწევის დონის განსასჯელად და ნიშნების 
დასაწერად, არამედ მათ დასახმარებლად. იგი 



აკვირდება თითოეული მოსწავლის სწავლის 
პროცესს, შეისწავლის მათ პრობლემებს, რათა 
შესაბამისად დაგეგმოს საგაკვეთილო პროცესი და 
თითოეულ მათგანს მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი 
წინსვლაში. მასწავლებელი ქმნის 
თანამშრომლობით და კონსტრუქციულ სასწავლო 
გარემოს, სადაც  მოსწავლეებს არ აფერხებთ არც 
მარცხის და არც წარუმატებლობის შიში. მათ 
ნებისმიერ შემთხვევაში მასწავლებლის რჩევისა და 
მხარდაჭერის იმედი აქვთ. ასეთ გარემოში 
თითოეული მოსწავლე, ცოდნის დონის 
მიუხედავად, ახალი ცოდნის შეძენით, 
გამოცდილების გამდიდრებით და უნარების 
გაუმჯობესებითაა დაკავებული. ისინიც ცდილობენ, 
მასწავლებლის დახმარებით დაადგინონ საკუთარი 
მოთხოვნილებები, ძლიერი და სუსტი მხარეები, 
შემაფერხებელი ფაქტორები. ამ პროცესებში 
ჩართვა აყალიბებს მათში თვითგანვითარების 
უნარ-ჩვევებს, ზრდის მათ ქმედუნარიანობასაც და 
პასუხისმგებლობასაც. განმავითარებელი 
შეფასებისას, მოსწავლე ფასდება საკუთარ თავთან, 
საკუთარ მიღწევებთან და არა ყველასათვის 
საერთო ნორმასთან მიმართებით, რათა მან 
დაინახოს წინსვლა და ირწმუნოს, რომ შეუძლია 
სიძნელეთა ეტაპობრივად გადალახვა.[2] [3]   

 
III. პროგრამირება შეფასება/თვითშეფასებისთვის 

დღეს საუბარია იმაზე, თუ სწავლების 
რომელი საფეხურიდან   უნდა დავიწყოთ სკოლაში 
დაპროგრამების საფუძვლების  შესწავლა. რაც 
უფრო ადრე გამოუმუშავდებათ მოსწავლეებს 
პროგრამის მართვის უნარ-ჩვევები, მით უფრო 
ხარისხიანად შეძლებენ ისინი ამ ამოცანის 
დაძლევას. ეს, კი დამოკიდებულია პედაგოგებზე, 
რომლებიც შესაბამისად უნდა იყვნენ 
მომზადებულნი. 

დაწყებით კლასებში პედაგოგები იყენებენ  
გაკვეთილის მართვის პროგრამას (Mythware-ის 
Intel(R) Learning Series Classroom Management), 
სადაც  მასწავლებელთან ერთად მოსწავლეებიც 
აქტიურად არიან ჩართულნი. პროგრამას აქვს 

ფუნქციათა მოქნილი სისტემა. ერთ-ერთი 
ფუნქციაა-ტესტური გამოკითხვა, რომელიც  
გამოიყენება გაკვეთილის იმ ნაწილში, სადაც 
საჭიროა მოსწავლეთა შეფასება შესაბამისი 
ქულებით (დამოუკიდებელი სამუშაო, შემაჯამებელი 
წერა და ა.შ.). [5][6] 

მოსწავლეთა შეფასების გარდა 
პედაგოგისთვის მნიშვნელოვანია ახალი ან 
განვლილი მასალის შეთვისების დონის 
განსაზღვრა. ტესტური კონტროლის დამუშავების 
გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 
მაღალხარისხოვანი ტესტის შექმნა-დამუშავება 
მოითხოვს ფსიქოლოგის, მეთოდისტის, საგნის 
მასწავლებლის,  კომპიუტერული ტექნოლოგიების 
სპეციალისტის ერთობლივ მუშაობას. 
აუცილებელია პედაგოგებს მივცეთ გარკვეული 
თავისუფლება ტესტების თემატიკის და შინაარსის 
შერჩევაში. საჭიროა ამოცანის პროგრამული 
უზრუნველყოფა. მიზანშეწონილია, დაწყებითი 
კლასის პედაგოგებს (ან პედაგოგიური 
ფაკულტეტის სტუდენტებს) ეტაპობრივად  
შევასწავლოთ  დაპროგრამების საფუძვლები, იმ 
დონეზე, რომ შეძლონ დამოუკიდებლად  
შეადგინონ ისეთი პროგრამები, რომელთაც 
გამოიყენებენ სისტემატურად,  გაკვეთილის 
დასკვნით ნაწილში, სადაც ხდება ახსნილი მასალის 
სისტემაში მოყვანა (ეს ნაწილი დიდაქტიკურ 
მეთოდიკური თვალსაზრისით წარმოადგენს 
პედაგოგიური პროცესის დაჯამებას,  
ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით კი, იმ საფეხურს, 
როცა ხდება ყველაზე ძირითადის დაფიქსირება 
მოსწავლის ცნობიერებაში) და მოახდენენ 
მოსწავლეთა შეფასებას, წახალისებას 
კომენტარებით, მიცემენ  არააქტიურ მოსწავლეებს 
რამდენიმე ცდით ამოცანის ამოხსნის საშუალებას, 
ამასთანავე მიუთითებენ სწორ გზას, რითაც 
განამტკიცებენ განვლილ და ახალ მასალას(სურ.1).  
თითოეული მოსწავლის კომპიუტერზე დაკვირვებას 
პედაგოგი აწარმოებს  ფუნქციით- მონიტორინგი და 
კონტროლი, რომელსაც დღესაც აქტიურად 
იყენებს. 

 



ავირჩიოთ თემა-„განტოლება“ და განვიხილოთ 
კონკრეტული მაგალითი: 

 პირველ რიგში აუცილებელია შევადგინოთ ამ 
განტოლების ამოხსნის ალგორითმი (გამოვიყენოთ 
ბლოკ-სქემა, სურ.2). 

ბლოკ-სქემის აღწერა: 
ბლოკი 1- დასაწყისი 
ბლოკი 2-ამოცანის (განტოლების) ამოხსნის ცდათა 
რაოდენობა 
ბლოკი 3- ცნობილი შესაკრების(a) და ჯამის(b)-ის 
მნიშვნელობების შეტანა 

ბლოკი 4-შუალედური ცვლადის(c), სწორი პასუხის, 
გამოთვლა 
ბლოკი 5- უცნობი შესაკრების(x)  მნიშვნელობის 
გამოთვლა 
ბლოკი 6-შედარება სწორ პასუხთან 
ბლოკი 7- x-ის მნიშვნელობის გამოტანა 
ბლოკი 8-გადასვლა შემდეგ ცდაზე 
ბლოკი 9- დასასრული 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
შევადგინოთ ბლოკსქემის შესაბამისი პროგრამა 
(სურ.3)
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პროგრამის გაშვების შემდეგ მივიღებთ  
შედეგს (სურ.4). ასევე შეგვიძლია  შევადგინოთ  

                 
განტოლებების ამოხსნის პროგრამებიც, რისთვისაც 
ზემოთ განხილული პროგრამის მცირე 
რადაქტირებაა საჭირო. 

 
IV. დასკვნა 

ეროვნული სასწავლო გეგმა გარკვეულ 
თავისუფლებას ანიჭებს მასწავლებელს 
გაკვეთილის თემატიკის და შინაარსის შერჩევაში. 
აუცილებელია შევთავაზოთ მათ სწავლების 
ინოვაციური მეთოდები, სასწავლო პროექტები, 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
რაც საფუძველია იმისა, რომ მომავალი თაობა 
დავაინტერესოთ  და ხალისით ჩავრთოთ სწავლის 

პროცესში, მივცეთ მათ  ცოდნა, განუვითაროთ  
უნარ-ჩვევები და დამოკიდებულება სწავლა-
განათლების მიმართ. სასწავლო პროცესში 
დაპროგრამების საფუძვლების ჩართვა, ამ 
ამოცანის გადაწყვეტის ერთ-ერთი დამხმარე  გზაა. 
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