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განაცხადი 

 

        როგორც წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ 

წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს მიერ მომზადებულ 

ორიგინალურ ნამუშევარს და  არ შეიცავს სხვა ავტორების წარდგენილ მასალებს,  

რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული, ან ციტირებული სათანადო წესების 

დაცვით. 
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მადლობა 

 

       დიდი  მადლობა მინდა გადავუხადო  პირველ  რიგში   ჩემს სამეცნიერო 

ხელმძღვანელს იმისათვის, რომ ძალ-ღონე არ დაიშურა სადისერტაციო ნაშრომის ამ 

კონდიციაში მოსაყვანად;  სრული მხარდაჭერა გამომიცხადა  და ჩემს  მიერ 

ჩატარებული  კვლევები სრულფასოვან   აკადემიურ   ნაშრომად აქცია.  

                

 

 

 

 

ნინო ყურაშვილი 
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ანოტაცია 

    მოსწავლეთა ფუნქციური ცოდნის ჩამოყალიბება და სააზროვნო უნარ-

ჩვევების განვითარება, საქართველოს განათლების სისტემის  პოლიტიკის 

მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია.    ეროვნული სასწავლო გეგმა დასახული მიზნის 

მისაღწევად ირჩევს  პიროვნების განვითარებაზე  ორიენტირებულ 

საგანმანათლებლო კონცეფციას, სადაც სასწავლო პროცესში უმთავრესია 

სწავლა/სწავლების ისეთი ძირითადი პრინციპების დაცვა, როგორებიცაა:  

ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირება, დადებითი სასწავლო გარემოს შექმნა,  

შემსწავლელის მოტივაციის ამაღლება და ჩართულობა, შემეცნებითი უნარების 

გაღრმავება და სხვა.  

           სტუდენტების კოგნიტურ ძალთა, ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების  

განვითარების აუცილებლობის შესახებ დაწვრილებითაა აღწერილი და 

გადმოცემული საქართველოს ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში, სადაც 

თვალსაჩინოდ ჩანს, რომ თვით ცოდნის მიღებაც არაა ორიენტირებული მხოლოდ  

ფაქტობრივ მაჩვენებლებზე; მას თან სდევს სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის  

გაცნობიერებაც, რომელიც როგორც წესი,  პასიურ საგანმანათლებლო პროცესებში არ 

მიიღწევა.  

  როდესაც განათლების სისტემის პრიორიტეტი სწავლა/სწავლების პროცესის 

ცენტრში მდგარი მოსწავლეა, სწავლების მეთოდთა კლასიფიკაციაში  გამოყოფენ 

სისტემას, სადაც მეთოდებს ყოფენ სასწავლო პროცესში მოსწავლის აქტივობის 

ხარისხის მიხედვით. მათში ცენტრალურ ადგილს  ინტერაქტიური სწავლება იკავებს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერაქტიურ სწავლებას გარდა კარგი პედაგოგიური 

ეფექტისა,  თავისებური მოქალაქეობრივი დატვირთვაც აქვს.  სწავლების 

ინტერაქტიურ გარემოში  სრულუფლებიანია როგორც  პედაგოგი, ისე მოსწავლე;  

ორივეა მიღწეული შედეგის ავტორიც და მასზე პასუხისმგებელიც.            

თანამედროვე ეტაპზე, როდესაც განათლების სისტემის პრიორიტეტი 

სწავლა/სწავლების პროცესის ცენტრში მდგარი მოსწავლეა, სწავლების მეთოდთა 

კლასიფიკაციაში  გამოყოფენ სისტემას, სადაც მეთოდებს ყოფენ სასწავლო პროცესში 
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მოსწავლის აქტივობის ხარისხის მიხედვით. მათში ცენტრალურ ადგილს  აქტიური  

და  ინტერაქტიური სწავლება იკავებს. 

          ინტერაქტიური სწავლების შესახებ მსჯელობენ თანამედროვე  მკვლევრები: 

მარზანო, თემფლი, ხაზარაძე, კობახიძე, მატიუშკინი, თავხელიძე, მაღრაძე, 

გორდეზიანი, ბასილაძე, ამონაშვილი, ჯანაშია, იმედაძე, ნარგიზიშვილი, ჯინჯიხაძე, 

პერკინსი, საყვარელიძე, კუპატაძე, ჩაჩანიძე და სხვები.  

        სწავლების ეფექტურ მეთოდოლოგიაზე საუბრისას ხშირად დაისმის კითხვა:  

როგორ შევქმნათ ინტერაქტიური გარემო?  ვფიქრობთ,  სასურველია სასწავლო 

პროცესის გამდიდრება   მაქსიმალური თვალსაჩინოებით, ილუსტრაციებითა და 

მოდელირება-სიმულაციებით, რადგან თვალსაჩინოება მოსწავლის აღქმის უნარებს 

ააქტიურებს და მას მრავალგვარი კოგნიტური აქტივობებისათვის განაწყობს.  

      თვალსაჩინოებაზე  აქცენტის გაზრდა, თანამედროვე საინფორმაციო-

ტექნიკური საშუალებების განვითარების კვალდაკვალ, საგანმანათლებლო 

პროცესებში ინტერაქტიური გარემოს შექმნის მთავარი პრიორიტეტია.  

ელექტრონული სწავლება არის საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და 

ინტერნეტის ქსელის გამოყენება სასწავლო პროცესში და  ამავდროულად,  დამხმარე 

ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ შეავსოს ტრადიციული სწავლება (და არა 

ჩაანაცვლოს).  ელექტრონული სწავლების კომპონენტების დანერგვა სწავლებაში 

მიზნად ისახავს  მოსწავლეთა/სტუდენტთა სასწავლო  შემეცნებითი მოტივაციის 

ამაღლებასა და ჩართულობის ხარისხის გაზრდას. 

 შესაბამისად, ჩვენი კვლევის მიზანია:    გამოვავლინოთ  ელექტრონული 

სწავლების ელემენტების  დიდაქტიკური  ასპექტები და ფუნქციები, რომელიც    

ქმნის  და ავითარებს სწავლების ინტერაქტიურ გარემოს. 

      ჩვენი კვლევითი საქმიანობაც ამ საკითხების ირგვლივ წარიმართა, ხოლო  

კვლევის ინსტრუმენტებად  გამოვიყენეთ:  
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 ამ მიმართულებით მომუშავე ევროპელი და ქართველი მკვლევარებისა და 

მეცნიერების, სწავლულების ნაშრომების, შეხედულებების, კონცეფციებისა და 

თეორიების დამუშავება-ანალიზი; 

  სტუდენტთა ცოდნის დონის დადგენის მიზნით, ელექტრონული ტესტების 

შედგენა და პილოტირება; 

 სტუდენტთა ანკეტური გამოკითხვა; 

 კვლევის მონაცემების რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზი.     

  ჩვენს მიერ, სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში  ჩატარდა რამდენიმე 

კვლევა. 

1) პირველი კვლევა მოიცავდა პედაგოგიურ ექსპერიმენტს   სასწავლო კურსში: 

“განვითარებისა და სწავლის თეორიებში” -  სტუდენტებისა და  კურსის 

პედაგოგისათვის ინტერაქტიური  სწავლების მხარდამჭერი გარემოს შესაქმნელად. 

კერძოდ, კვლევის  ფოკუსი ორ საკითხზე შევაჩერეთ: 

            პირველ რიგში დავამუშავეთ და შევქმენით ლექტორისა და სტუდენტების 

ურთიერთობის მხარდამჭერი გარემოს მეთოდოლოგია და მოვარგეთ კონკრეტული 

კურსის  ინტერესებს. სტუდენტთა  შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისათვის 

შევქმენით ელექტრონული ტესტები მუდლის მხარდამჭერ გარემოში და 

პედაგოგთან შეთანხმებით, მათი შეფასების პროცესი ამ ფორმატში  წარვმართეთ.                        

ჩვენი  კვლევები განვაგრძეთ თვისობრივი კვლევის ფორმატში, კერძოდ,  2016 წლის 

ივლისში, გაზაფსულის სემესტრის დასასრულს  განხორციელდა  თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტების  გამოკითხვა, სადაც გამოვიყენეთ ღია და დახურული კითხვები.  

კვლევის შედეგების ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ მიუხედავად იმ 

სირთულეებისა და ბარიერებისა, რომელიც ელექტრონული სწავლების  დანერგვას 

შეიძლება თან ეხლდეს,  სწავლა-სწავლებისა და შეფასების პროცესი ზოგადად უფრო 

აქტიური და სახალისო ხდება,  იზრდება ინტერაქტივი სტუდენტებსა და ლექტორს 

შორის. ხოლო,  ამგვარი მეთოდოლოგიით წარმართული პროცესის კვალდაკვალ,  

მისაღწევი შედეგი, რომელიც  თანამედროვე მოთხოვნებითაა განსაზღვრული,  

სტუდენტებისა და პედაგოგის აზრით, აუცილებლად დადგება.  
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Annotation 

          Formation of students' functional knowledge and development of their thinking skills is an 

imperative priority of the policy of the Georgian educational system. To achieve this goal, the 

National Curriculum includes a development-oriented education concept that prioritizes basic 

principles of teaching and learning, such as building functional knowledge, creating a positive 

learning environment, increasing student motivation and participation, improving cognitive 

skills, and much more. 

       The National Qualifications Framework of Georgia (NQF) provides a detailed 

description and presentation of the need for the students’ cognitive ability and the development 

of their general and transferable skills. According to NQF, knowledge acquisition  is focused not 

only on  actual indicators, but also on the deep understanding of the acquired knowledge, which 

usually can not be achieved through passive educational processes. 

When the priority of the educational system is a student-centered learning and teaching 

processes, the system is preferable from the classification of teaching methods, where  the 

methods are grouped according to the degree of activity of the students. Among them, interactive 

teaching is a top priority. It should be noted that interactive teaching has a special civil purpose, 

along with a good pedagogical effect. In the interactive environment of teaching, both the 

teacher and the student are competent; Both of them are authors of the achieved result and bear 

responsibility for it.        

         Modern researchers, such as, Marzano, Templi, Khazaradze, Kobakhidze, Matiushukini, 

Tavkhelidze, Magradze, Gordeziani, Basiladze, Amonashvili, Janashia, Imedadze, Nargizishvili, 

Jinjikhadze, Perkins, Sakvarelidze, Kupatadze, Chachanidze and others discuss the interactive 

teaching. 

     Speaking about the effective teaching methods, the question often arises: how can we 

create an interactive environment? In our judgment, it's desirable to enrich the learning process 

with the maximum visual aids, illustrations and modeling and simulations, since the visual aids 

help students to activate their perceptual skills and he/she is ready for various cognitive 

activities.   

        Increased focus on visual aids along with the development of modern informational and 

technical resources is of paramount importance for creating an interactive environment in 

educational processes. 
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E-learning is the use of communication technologies and the internet network in the 

learning process, and at the same time it is an auxiliary tool that complements traditional 

teaching (rather than replacing it). The introduction of e-learning components in teaching is 

aimed at enhancing the students'  cognitive learning motivation and increasing the degree  of 

their participation. 

 

Consequently, the aim of our research is to determine the didactic aspects and functions of the 

electronic learning elements that contribute to the creation and development of an interactive learning 

environment. 

 

Our research was conducted to study the above mentioned  issues using the following 

research tools: 

 To Process  and analyze papers, views, concepts and theories of European and Georgian 

scholars, researchers and scientists working in this direction; 

 To compile and pilot electronic tests in order to determine the level of students' 

knowledge; 

 To survey students; 

 To make quantitative and qualitative analysis of the research data 

          Within the framework of the thesis ,several studies were conducted: 

1) In the first study, a pedagogical experiment was conducted under  the training course 

"Development and Learning Theories", the aim of which was to create an interactive learning 

environment for the students and the instructor of the course. In particular, the study focused on 

two issues: 

      First of all, we processed and created a methodology that supports the interaction of the 

lecturer and a student, and it was adapted to the interests of a particular course. For the mid-term 

and final assessment of students, we created electronic tests in the Moodle software environment 

,in agreement with the teachers. We carried out the assessment process in this format. Secondly, 

we continued our research in a  qualitative form. In particular, in July 2016, at the end of the 

second semester, students of the State University of the Faculty of Pedagogical Sciences Telavi 

were surveyed, for which open and closed types of questions were used. 
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      Analysis of the research results has confirmed that, despite the difficulties and obstacles 

accompanying the introduction of e-learning, the learning, teaching and assessment processes 

have become more active and amusing; the interaction between students and a teacher has 

increased. And, according to students and teachers, interactive e-learning, conducted with the 

help of such a methodology, will certainly have a desired result, as it is determined by modern 

requirements. 
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შესავალი 

კაცობრიობა თავისი განვითარების ყოველ ეტაპზე დასახული ამოცანის 

გადაწყვეტისას დიდი მნიშვნელობას ანიჭებდა იმ გზებს, საშუალებებსა და ხერხებს, 

რომელთაც იყენებდა დასახული მიზნის მისაღწევად.  

         მოსწავლეთა ფუნქციური ცოდნის ჩამოყალიბება და სააზროვნო უნარ-

ჩვევების განვითარება, საქართველოს განათლების სისტემის  პოლიტიკისა და  

ეროვნული სასწავლო გეგმის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია.   

         ეროვნული სასწავლო გეგმა დასახული მიზნის მისაღწევად ირჩევს  

პიროვნების განვითარებაზე  ორიენტირებულ საგანმანათლებლო კონცეფციას, სადაც 

სასწავლო პროცესში უმთავრესია სწავლა/სწავლების ისეთი ძირითადი პრინციპების 

დაცვა, როგორებიცაა: ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირება,დადებითი სასწავლო 

გარემოს შექმნა,  შემსწავლელის მოტივაციის ამაღლება და ჩართულობა, 

შემეცნებითი უნარების გაღრმავება და სხვა.  

           სტუდენტების კოგნიტურ ძალთა, ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების  

განვითარების აუცილებლობის შესახებ დაწვრილებითაა აღწერილი და 

გადმოცემული საქართველოს ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში, სადაც 

თვალსაჩინოდ ჩანს, რომ თვით ცოდნის მიღებაც არაა ორიენტირებული მხოლოდ  

ფაქტობრივ მაჩვენებლებზე; მას თან სდევს სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის  

გაცნობიერებაც, რომელიც როგორც წესი,  პასიურ საგანმანათლებლო პროცესებში არ 

მიიღწევა.  

პედაგოგიკაში ცნობილია, რომ შემოქმედებითი და სააზროვნო უნარ-ჩვევების 

ჩამოყალიბება გულისხმობს მოსწავლეებში კრიტიკული, შემოქმედებითი და 

რეფლექსიური აზროვნების განვითარებას.  მასწავლებლის მიერ მათი აზროვნების 

გააქტიურების დროს, მოსწავლე  ნასწავლ  მასალას კი არ იზეპირებს, არამედ 

იაზრებს, რაც ხდის მას უფრო გამჭრიახს და მისი აქტიურობა სასწავლო პროცესში 

იზრდება. ხოლო მასწავლებელი, ამ დროს გვევლინება თავად მოსწავლის  

აქტიურობის წყაროდ.  



 

 

5 
 

სხვანაირად,  სასწავლო პროცესი, მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის 

ხდება ინტერაქტიური, როდესაც მყარდება მუდმივი კავშირი პედაგოგსა და 

აღსაზრდელს შორის.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერქტიურ სწავლებას გარდა კარგი პედაგოგიური 

ეფექტისა, თავისებური მოქალაქეობრივი დატვირთვაც აქვს.  სწავლების 

ინტერაქტიურ გარემოში  სრულუფლებიანია როგორც  პედაგოგი, ისე მოსწავლე;  

ორივეა მიღწეული შედეგის ავტორიც და მასზე პასუხისმგებელიც.  

მასწავლებლისა და მოსწავლის ჯანსაღი ურთიერთობების  აუცილებლობაზე 

საუბრობენ   ჰუმანისტური თეორიის მიმდევარი ფსიქოლოგებიც, რომელთა  აზრით, 

სწავლა-სწავლების პროცესის ორი ელემენტი არის მნიშვნელოვანი მოსწავლეთა 

მოტივაციის განვითარებისთვის:  მასწავლებლისა  და მოსწავლის კარგი 

ურთიერთობა და  კარგი საკლასო გარემოს შექმნა.   

         სწორედ ამიტომ, ამ ტიპის სწავლებას დემოკრატიულსა და ჰუმანიზმის 

პრინციპებზე  დაფუძნებულს  უწოდებენ. 

     სწავლების აქტივიზაციის იდეა ახალი არ არის და მისი საწყისები ჯერ კიდევ 

საბერძნეთის ფილოსოფიურ წიაღში უნდა ვეძებოთ. 

         ყველასთვის კარგად ნაცნობია ეგრეთ წოდებული სოკრატესეული -   

სწავლების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს საკუთარი ცოდნის აგებაში კითხვებზე 

პასუხის გზით მოსწავლეების აქტიურად ჩართვას. თავად მეთოდის სახელწოდება 

მომდინარეობს ბერძენი ფილოსოფოს სოკრატესგან, რომელიც საკუთარ 

მოსწავლეებს სწორედ ამ გზით ასწავლიდა ფილოსოფიას. 

      სწავლების აქტივიზაციის და მასთან  დაკავშირებული თვითშემეცნებისა და 

შემოქმედებითობის შესახებ, ასევე, მასწავლებლისა და მოსწავლის აქტიურ 

ურთიერთობაზე მოსაზრებები მრავლად  მოგვეპოვება პედაგოგიკის ისტორიაში:  

 “სწორად განხორციელებელი სწავლება უნდა მიმდინარეობდეს 

მასწავლებელისა და მოსწავლის ორმხრივი სურვილით (პითაგორა); 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90
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 სწავლებამ მოსწავლეს უნდა აღუზარდოს ინტელექტი, მას უნდა 

ჩამოუყალიბოს სწრაფვა უცნობის დაუფლებისაკენ, მოვალებისა და 

პასუხისმგებლობის გრძნობა (დემოკრიტე); 

 ადამიანის უნარების გამოვლენის უტყუარი გზა თვითშემეცნებაა (სოკრატე)” 

(ჯინჯიხაძე, 2012) და სხვა. 

           ისტორიული პაექრობა აქტიური სწავლების უპირატესობაზე პასიურ 

სწავლებასთან შედარებით,  კლასიკურ პედაგოგიკაშიც  გრძელდება და ამ იდეის 

გამგრძელებლებად გვევლინებიან:   კომენსკი, რუსო, პესტალოცი, ჰეგელი, ფრებელი, 

დისტერვეგი, დიუი, უშინსკი, გოგებაშვილი  და სხვ. 

           თანამედროვე ეტაპზე, როდესაც განათლების სისტემის პრიორიტეტი 

სწავლა/სწავლების პროცესის ცენტრში მდგარი მოსწავლეა, “სწავლების მეთოდთა 

კლასიფიკაციაში  გამოყოფენ სისტემას, სადაც მეთოდებს ყოფენ სასწავლო პროცესში 

მოსწავლის აქტივობის ხარისხის მიხედვით. მათში ცენტრალურ ადგილს  აქტიური  

და  ინტერაქტიური სწავლება იკავებს. 

          ინტერაქტიური სწავლების შესახებ მსჯელობენ თანამედროვე  მკვლევრები: 

მარზანო, თემფლი, ხაზარაძე, კობახიძე, მატიუშკინი, თავხელიძე, მაღრაძე, 

გორდეზიანი, ბასილაძე, ამონაშვილი, ჯანაშია, იმედაძე, ნარგიზიშვილი, ჯინჯიხაძე, 

პერკინსი, საყვარელიძე, კუპატაძე, ჩაჩანიძე და სხვები.  

          სწავლების ეფექტურ მეთოდოლოგიაზე საუბრისას ხშირად დაისმის კითხვა:  

როგორ შევქმნათ ინტერაქტიური გარემო?  

ფსიქოლოგიაში ცნობილია, რომ ადამიანი გარემომცველი სამყაროს შესახებ 

ინფორმაციის 90%-ს იღებს მხედველობის დახმარებით, 9%-სმენის და 1%-ს შეხების 

მეშვეობით. ამავე დროს, “მოზარდი უნებლიედ უფრო იმახსოვრებს იმ მასალას, 

რომლითაც იგი კონკრეტულად მოქმედებს, თუმცა დამახსოვრების ამოცანა მის 

წინაშე შეიძლება სრულად არ იდგეს” (ასათიანი, 2008). 

          ვფიქრობთ,  სასურველია სასწავლო პროცესის გამდიდრება   მაქსიმალური 

თვალსაჩინოებით, ილუსტრაციებითა და მოდელირება-სიმულაციებით, რადგან 
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თვალსაჩინოება მოსწავლის აღქმის უნარებს ააქტიურებს და მას მრავალგვარი 

კოგნიტური აქტივობებისათვის განაწყობს. ჩვენს ამ მოსაზრებას ამყარებს 

ფსიქოლოგთა განმარტება: “კოგნიცია არის ნებისმიერი ფსიქიკური აქტივობა, 

რომელიც ჩართულია ცოდნის გადამუშავებისა და წარმოჩენის ისეთ პროცესებში, 

როგორებიცაა: აზროვნება, მეხსიერება, აღქმა და მეტყველება‟‟ (ზიმბარდო და 

გერიგი, 2009). 

        ხოლო, თავად კოგნიტური პროცესები (Cognitive processes) – “ისეთი უმაღლესი 

ფსიქიკური პროცესებია, როგორიცაა: აღქმა,  მეხსიერება, მეტყველება, პრობლემის 

გადაწყვეტა და აბსტრაქტული აზროვნება” (ზიმბარდო და გერიგი, 2009). 

          სწავლების აქტიური მეთოდების პრობლემას ეძღვნება მრავალი კვლევა 

ფსიქოლოგიის და პედაგოგიკის სფეროში.  ფსიქოლოგიაში დიდი ხანია იკვლევენ 

სწავლებისა და განვითარების ურთიერთკავშირს, ურთიერთგანპირებულობას.  ამ 

საკითხს იკვლევდნენ მსოფლიოს უდიდესი ფსიქოლოგები: პიაჟე, მეიმანი, ჯეიმსი, 

თორნდაიკი, კოფკა, ვიგოტსკი და სხვა.  განმავითარებელი სწავლების პრობლემები 

აინტერესებდა მრავალი თაობის პედაგოგებსაც: კომენსკის, რუსოს, პესტალოცის, 

ჰერბარტს, უშინსკის და გოგებაშვილს. 

      თვალსაჩინოებაზე  აქცენტის გაზრდა, თანამედროვე საინფორმაციო-

ტექნიკური საშუალებების განვითარების კვალდაკვალ, საგანმანათლებლო 

პროცესებში ინტერაქტიური გარემოს შექმნის მთავარი პრიორიტეტია.  

ელექტრონული სწავლება არის საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და 

ინტერნეტის ქსელის გამოყენება სასწავლო პროცესში და  ამავდროულად,  დამხმარე 

ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ შეავსოს ტრადიციული სწავლება (და არა 

ჩაანაცვლოს).  ელექტრონული სწავლების კომპონენტების დანერგვა სწავლებაში 

მიზნად ისახავს  მოსწავლეთა/სტუდენტთა სასწავლო  შემეცნებითი მოტივაციის 

ამაღლებასა და ჩართულობის ხარისხის გაზრდას. 
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 საქართველოს კანონმდებლობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ 

განხორციელდეს მსურველთა “ელექტრონული სწავლება” (და არა  დისტანციური) 

ინტერნეტის საშუალებით. 

             დღევანდელ დიგიტალიზებულ მსოფლიოში ახალი ტექნოლოგიები 

გამუდმებით ცვლის ადამიანებს შორის კომუნიკაციის ფორმებს. განათლება ერთ-

ერთი სფეროა, რომელშიც ახალი ტექნოლოგიები ინტენსიურად ინერგება, რადგან 

თავად განათლების სფეროს მზარდი განვითარების ერთ-ერთი მძლავრი 

ინსტრუმენტი ელექტრონული საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების დანერგვაა 

სისტემაში.  სტუდენტებს აღარ სჭირდებათ ლექციების შემდეგ უნივერსიტეტში 

დარჩენა, რათა დამატებითი კონსულტაციები მიიღონ; ამისთვის, მათ შეუძლიათ 

სოციალური ქსელების მეშვეობით დაუკავშირდნენ თავიანთ ლექტორებს, 

დაამუშაონ სასწავლი კურსების შესაბამისი  ონ–ლაინ და ოფ–ლაინ კოლექციები და 

უფრო მოქნილი და შემოქმედებითი გახადონ საკუთარი სწავლის პროცესი.  

              სასწავლო პროცესის ამგვარი წარმართვა დიდი სარგებელს წარმოადგენს  

თავად უნივერსიტეტისათვის,  რადგან, მათ, ერთიან  საგანმანათლებლო სივრცეში,  

უნივერსიტეტების კონკურენციის პირობებში, კარგი საშუალება ეძლევათ 

განვუვითარონ სტუდენტებს უნარები და კომპეტენციები, რომლებიც 21 

საუკუნის საჭიროებებს აკმაყოფილებს, უფრო ზუსტად, სტუდენტების ციფრული 

(კომპიუტერული) წიგნიერების კომპეტენციები  მათი წარმატებული 

პროფესიისათვის, კარიერისათვის. მარტივად რომ ვთქვათ, ყველა ის უნარი, 

რომლებიც საჭიროა მომავალში კარგი სამუშაოსა და საზოგადოებაში საკუთარი 

ადგილის  დასამკვიდრებლად. 

       ელექტრონული სწავლება წარმატებით აპრობირებული პრაქტიკაა ევროპაში 

და თანდათან იკიდებს ფეხს საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში. 

მოსწავლისა და სტუდენტის აღჭურვა ციფრული წიგნიერებით ქართული 

განათლების სისტემის პოლიტიკის ერთ–ერთი მთავარი პრიორიტეტია და მის 

სამართლებრივ რეგულაციებშიც პოვებს ასახვას(საქართველოს ეროვნული სასწავლო 

გეგმა, საქართველოს უმაღლესი განათლების კანონი), ამიტომ, ელეტრონული 
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სწავლების საუნივერსიტეტო პოლიტიკად ქცევა და მისი პრაქტიკული 

განხორციელება საქართველოს უნივერსიტეტებისათვის საშური საქმეა. 

როგორც ევროპული გამოცდილების შესწავლამ დაგვარწმუნა, ელექტრონული 

სწავლება რთული, სისტემური, ციკლური  პროცესია თავისი მიდგომებით, 

სტრატეგიებით, განხორციელების ეტაპებით, შესასრულებელი ამოცანებითა და 

ინსტრუმენტებით, შესაბამისი უკუკავშირით. ამდენად, მისი დანერგვა 

უნივერსიტეტში ასევე სისტემური, გონივრული, განხორციელებადი დაგეგმარებით 

უნდა განხორციელდეს.   

ჩვენი კვლევის მიზანია:    გამოვავლინოთ  ელექტრონული სწავლების 

ელემენტების  დიდაქტიკური  ასპექტები და ფუნქციები, რომელიც    ქმნის  და 

ავითარებს სწავლების ინტერაქტიურ გარემოს. 

მიზნის მისაღწევად დავისახეთ   კვლევის ძირითადი ამოცანები:    

 აქტიური სწავლების შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურის შესწვლა-ანალიზი; 

 ინტერაქტიური სწავლების ფსიქოლოგიური საფუძვლების დამუშავება; 

 ელექტრონული სწავლების  დიდაქტიკური ფუნქციების გამოვლენა; 

 ელექტრონული სწავლების მდგომარეობის შესწავლა ევროპასა და 

საქართველოს უნივერსიტეტებში; 

 ელექტრონული სწავლების დიდაქტიკური კონცეფციის შექმნა; 

 პედაგოგიური ექსპერიმენტის მომზადება, ჩატარება და კვლევის შედეგების 

ანალიზი. 

კვლევის ობიეტია: ელექტრონული სწავლების ელემენტების გამოყენებით 

სწავლების ინტერაქტიური გარემოს შექმნა.  

კვლევის საგანია: ელექტრონული სწავლების დიდაქტიკური ასპექტები და 

ფუნქციეები 

კვლევის ჰიპოთეზა: ჰიპოთეტურად ვვარაუდობთ, რომ თუ სწავლების 

პროცესი გამდიდრდება ელექტრონული სწავლების ელემენტებით, მაშინ, 
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აღნიშნული პროცესი ბევრად უფრო  ინტერაქტიური გახდება, ხოლო სტუდენტთა 

შემეცნებითი აქტიურობა და ჩართულობის ხარისხი  ამაღლდება.  

კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები:      დასახული მიზნის მისაღწევად 

ჩვენი თეორიული  კვლევა ძირითადად დაფუძნებულ იქნა მარზანოს, თემფლის, 

ხაზარაძის, კობახიძის, მატიუშკინის, თავხელიძის, მაღრაძის, გორდეზიანის, 

ბასილაძის, ამონაშვილის, ჯანაშიას, იმედაძის, ჯინჯიხაძის, პერკინსის, 

საყვარელიძის, დ. უზნაძის,  მ. ბირშტეინის, ტ. ტიმოფეევსკის, ი. სიროეჟკინის, ს. 

გიდროვიჩის, ვ. რაბალსკის, რ. ჟუკოვის, ვ. ბურკოვის, ბ. ხრისტენკოს,  ა. სმოლკინის,  

ა. ვერბიცკის, ვ. ეფიმოვის, ვ. კომაროვის, პიაჟეს, მეიმანის, ჯეიმსის, თორნდაიკის,  

კოფკას, ვიგოტსკის, კუპატაძის, ჩაჩანიძის, სართანიას და სხვა სწავლულთა და 

მეცნიერთა თეორიულ მემკვიდრეობაზე. კვლევის პროცესში გამოყენებული იყო 

პედაგოგიური და ფსიქოლოგიურ მეცნიერებაში აღნიშნული საკითხის შესახებ  

არსებული თეორიული და პრაქტიკული მიღწევები, ქართველ და უცხოელ 

მკვლევართა ნაშრომები. 

ემპირიულ კვლევაში გამოვიყენეთ: პედაგოგიური ექსპერიმენტი და 

სტუდენტთა ანკეტური გამოკითხვა. 

      ჩვენი კვლევითი საქმიანობაც ამ საკითხების ირგვლივ წარიმართა, ხოლო  

კვლევის ინსტრუმენტებად  გამოვიყენეთ:  

 ამ მიმართულებით მომუშავე ევროპელი და ქართველი მკვლევარებისა და 

მეცნიერების, სწავლულების ნაშრომების, შეხედულებების, კონცეფციებისა და 

თეორიების დამუშავება-ანალიზი; 

  სტუდენტთა ცოდნის დონის დადგენის მიზნით, ელექტრონული ტესტების 

შედგენა და პილოტირება; 

 სტუდენტთა ანკეტური გამოკითხვა; 

 კვლევის მონაცემების რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზი.  

      დასაცავად გამოგვაქვს შემდეგი  დებულებები: 
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1)    სწავლების ინოვაციური მეთოდოლოგის, კერძოდ ელექტრონული 

სწავლების ელემენტების გამოყენება საგანმანათლებლო პროცესში სტუდენტის 

სააზროვნო უნარებს ააქტიურებს და  ფაქტობრივი ცოდნის მიღებასთან ერთად მის 

ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების განვითარებასაც ემსახურება; 

2) მოსწავლისა და სტუდენტის აღჭურვა ციფრული წიგნიერებით ქართული 

განათლების სისტემის პოლიტიკის ერთ–ერთი მთავარი პრიორიტეტია და მის 

სამართლებრივ რეგულაციებშიც პოვებს ასახვას(საქართველოს ეროვნული სასწავლო 

გეგმა, საქართველოს უმაღლესი განათლების კანონი), ამიტომ, ელეტრონული 

სწავლების საუნივერსიტეტო პოლიტიკად ქცევა და მისი პრაქტიკული 

განხორციელება საქართველოს უნივერსიტეტებისათვის საშური საქმეა; 

3) თუ წინასწარ განისაზღვრება და დაიგეგმება სწავლების პროცესში სასწავლო 

კურსის ელექტრონულად  სწავლების დიდაქტიკური საკითხები, სწავლების 

პროცესი   ინტერაქტიური სწავლების მხარდამჭერი პედაგოგისათვის  ბევრად უფრო 

შემოქმედებითი, აქტიური, სასარგებლო და მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული 

გახდება; 

4) ფსიქიკაში დასწავლის მექანიზმების უზარმაზარი რეზერვია, რომელსაც 

სრულად ვერ იყენებს ტრადიციული  მეთოდიკა.  უპირველეს  ყოვლისა, უნდა 

გავაცნობიეროთ, რომ სწავლა არაა მოწყვეტილი პიროვნებას. ცალსახაა,  რომ 

პიროვნება მთლიანია (მთლიანობითი, ანუ ჰოლისტური თვალსაზრისი) და 

ერთმანეთთან კავშირშია პიროვნების გარემო, ქცევა, ფსიქიკური უნარები, 

მოთხოვნილებები და ემოციები, ხასიათი და ცოდნა.  ამგვარ ჰოლისტურ, 

მთლიანობის პრინციპზე უნდა აიგოს პედაგოგიკაც; 

5) თუ პედაგოგიური პროცესი დაუკავშირდება პიროვნების ინტერესებსა და 

მოთხოვნილებებს, მის ინტელექტუალურ აქტივობას, დადებით ემოციებს, 

სოციალური გარემოს მხარდაჭერას და პიროვნულ თავისუფლებას, სწავლა 

მაქსიმალურ შედეგს მოგვცემს მინიმალურ დროში;  

6) სტუდენტები და  რესპონდენტების უმრავლესობა(სხვა  სტუდენტები, 

ლექტორები, ადმინისტრაციის ნაწილი) ელექტრონულ სწავლებაზე საუბრობს, 

როგორც ტრადიციული სწავლების დამხმარე მულტიმედიურ საშუალებაზე, 



 

 

12 
 

რომელიც მთლიანად ვერასოდეს ჩაანაცვლებს პირისპირ, აუდიტორიულ 

კომუნიკიაციას პროფესორებსა და სტუდენტებს შორის; 

7) სწავლების ხარისხი იმაზე კი არ არის დამოკიდებული, რომ სტუდენტს 

შეუძლია ტექნოლოგიები შეუზღუდავად გამოიყენოს, არამედ ხარისხი 

დამოკიდებულია მასზე, თუ როგორ ოპტიმალურად არის გამოყენებული 

მეთოდოლოგია სასწავლო პროცესებისთვის, როგორია მისი  მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირები;  

8) კარგად ორგანიზებული ელექტრონული სწავლება მრავალფეროვანს ხდის 

სწავლებისა და სწავლის სტილს ისე, რომ არ გამორიცხავს აქტიური კომუნიკაციის 

როლს.   

     კვლევის მეცნიერული სიახლე: სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში 

გამოკვლეულია სწავლების ტრადიციული და ინოვაციური მეთოდოლოგია, მათი 

ერთიანობის შესაძლებლობა, რომლებიც ერთიან მეთოდოლოგიურ ,,ველს‟‟  ქმნის  

სწავლების პროცესში.  სწავლების მეთოდოლოგიის შევსება და მუდმივი სწორება 

ახალ გამოწვევებთან საინტერესო და სასარგებლოა, ასევე თეორიას ახალი 

ელემენტებით ავსებს და სრულყოფს.  ამიტომ, აღნიშნული ნაშრომი,  ვფიქრობთ,  

ახალი დამატებითი  მასალაა პედაგოგიკის სფეროში. 

 კვლევის  პრაქტიკული  მნიშვნელობა:   ნაშრომის ფორმატში ჩატარებული 

კვლევები მიეკუთვნება  ემპირიული(გამოყენებითი)  კვლევების  სფროს, ამდენად,  

დისერტაციაში მიღებული შედეგები, ამის საფუძველზე ჩამოყალიბებული დასკვნები 

და რეკომენდაციები  სასარგებლო იქნება  ლექტორების, მკვლევარების,  განათლების 

მუშაკებისა და ნებისმიერი დაინტერესებული  პირისათვის. 

      ჩვენი სადოქტორო ნაშრომის ფარგლებში შესრულებული კვლევების 

თეორიული ნაწილი   მომზადდა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების 

მეცნიერებათა დეპარტამენტში;  გამოვიყენეთ  უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის 

ბეჭდური ფონდები და ელექტრონული ბაზები.  
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             კვლევების  პრქტიკული ნაწილი ასევე  განხორციელდა თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში, სადაც ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგიის პილოტირება 

განვახორციელეთ სტუდენტებთან, ასევე გამოვიკვლიეთ  სტუდენტთა უკუკავშირი 

სწავლების პროცესში ელექტრონული სწავლების ელემენტების ჩართულობის, 

როგორც ონოვაციური მეთოდოლოგიის  გამოყენებასთან დაკავშირებით.  

ჩვენს მიერ, სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში  ჩატარდა რამდენიმე 

კვლევა. 

2) პირველი კვლევა მოიცავდა პედაგოგიურ ექსპერიმენტს   სასწავლო კურსში: 

“განვითარებისა და სწავლის თეორიებში“ -  სტუდენტებისა და  კურსის 

პედაგოგისათვის ინტერაქტიური  სწავლების მხარდამჭერი გარემოს შესაქმნელად.  

კერძოდ, კვლევის  ფოკუსი ორ საკითხზე შევაჩერეთ: 

            პირველ რიგში დავამუშავეთ და შევქმენით ლექტორისა და სტუდენტების 

ურთიერთობის მხარდამჭერი გარემოს მეთოდოლოგია და მოვარგეთ კონკრეტული 

კურსის  ინტერესებს.  

სტუდენტთა  შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისათვის შევქმენით 

ელექტრონული ტესტები მუდლის მხარდამჭერ გარემოში და პედაგოგთან 

შეთანხმებით, მათი შეფასების პროცესი ამ ფორმატში  წარვმართეთ.                        

ჩვენი  კვლევები განვაგრძეთ თვისობრივი კვლევის ფორმატში, კერძოდ,  2016 წლის 

ივლისში, გაზაფსულის სემესტრის დასასრულს  განხორციელდა  თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტების  გამოკითხვა, სადაც გამოვიყენეთ ღია და დახურული კითხვები.  

კვლევის შედეგების ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ მიუხედავად იმ 

სირთულეებისა და ბარიერებისა, რომელიც ელექტრონული სწავლების  დანერგვას 

შეიძლება თან ეხლდეს,  სწავლა-სწავლებისა და შეფასების პროცესი ზოგადად უფრო 

აქტიური და სახალისო ხდება,  იზრდება ინტერაქტივი სტუდენტებსა და ლექტორს 

შორის. ხოლო,  ამგვარი მეთოდოლოგიით წარმართული პროცესის კვალდაკვალ,  
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მისაღწევი შედეგი, რომელიც  თანამედროვე მოთხოვნებითაა განსაზღვრული,  

სტუდენტებისა და პედაგოგის აზრით, აუცილებლად დადგება.  

ამრიგად,   კვლევის მასალების ანალიზმა დაადასტურა ჩვენი საქმიანობის  

დასაწყიში გამოთქმული  კვლევის ჰიპოთეზა.  

   ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში შესრულებული კვლევები 

მიეკუთვნება გამოყენებითი კვლევის სფეროს, ამდენად, ნაშრომში გამოყენებულ 

მეთოდურ მიდგომები და სტრატეგიები პრაქტიკულად გამოყენებადია. 
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თავი I 

ინტერაქტიური სწავლება  - საქართველოს  განათლების 

სისტემის რეფორმის მთავარი პრიორიტეტი 

1.1. ინტერაქტიური სწავლება  -  თანამედროვე ჰუმანიზმის 

პრინციპებზე დამყარებული საგანმანათლებლო სისტემა 

 

  მოსწავლეთა ფუნქციური ცოდნის ჩამოყალიბება და სააზროვნო უნარ-

ჩვევების განვითარება, საქართველოს განათლების სისტემის  პოლიტიკისა და  

ეროვნული სასწავლო გეგმის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია.  თავად გეგმა  

ქართველი ფსიქოლოგის, დიმიტრი უზნაძის  ფუძემდებლური მოსაზრებით იწყება: 

“სწავლაში ძირითადი მნიშვნელობა იმ პროდუქტს კი არა აქვს, რომელსაც იგი 

კონკრეტული ჩვევის ან კონკრეტული შინაარსის მქონე   ცოდნის სახით გვაძლევს, 

არამედ განსაზღვრული  მიმართულებით მოსწავლის ძალების განვითარებას‟‟ 

(ეროვნული სასწავლო გეგმა, 2011-2016).  

     ეს აზრი ლეიტმოტივად გასდევს  მთლიანად ეროვნულ გეგმას და  

შესაბამისობაშია საქართველოს განათლების სისტემის  რეფორმის 

მიმართულებასთან.   

     აქედან გამომდინარე, ეროვნული სასწავლო გეგმა დასახული მიზნის 

მისაღწევად ირჩევს  პიროვნების განვითარებაზე  ორიენტირებულ 

საგანმანათლებლო კონცეფციას, სადაც სასწავლო პროცესში უმთავრესია 

სწავლა/სწავლების ისეთი ძირითადი პრინციპების დაცვა, როგორებიცაა: 

 “ცოდნის კონსტრუირება; 

 გაღრმავებულ სწავლება; 

 დადებითი სასწავლო გარემოს შექმნა; 

 მოტივაციის ამაღლება და ჩართულობა; 

 ინდივიდუალური და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინება‟‟ 

(ბასილაძე, ი., ჭოხონელიძე, ნ., და კოსტავა, ნ. ქობულაძე, ნ. 2016).  
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       სტუდენტების კოგნიტურ ძალთა, ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების  

განვითარების აუცილებლობის შესახებ დაწვრილებითაა აღწერილი და 

გადმოცემული საქართველოს ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში.  

საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით, პედაგოგი საგანმანათლებლო პროცესში 

ორიენტირებულია სტუდენტთათვის ფაქტობრივ, სტატიურ  ცოდნასთან ერთად  

ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევებით აღჭურვაზე, როგორიცაა: 

 “ცოდნა და გაცნობიერება; 

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; 

 დასკვნის უნარი; 

 კომუნიკაციის უნარი; 

 სწავლის უნარი; 

 ღირებულებები“ (ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო, 2010). 

დღეს, საქართველოს განათლების სისტემა, ბოლონიის შემდგომი განათლების 

რეფორმების კვალდაკვალ, ირჩევს კონცეფციას, რომელიც რეფორმამდელი 

კონცეფციისაგან რადიკალურად განსხვავდება. 

 მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში განათლების ფუნდამენტური 

რეფორმები ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისიდან  დაიწყო,  პიროვნების 

განვითარებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო კონცეფციის აღმავლობას 

თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში, ხელი შეეწყო მეოცე საუკუნის 70-იანი 

წლებიდან.    სხვადასხვა სამეცნიერო დარგებში (კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში, ნეირო 

მეცნიერებებში, განათლების მეცნიერებებში, ფსიქოლინგვისტიკაში, ენების 

დიდაქტიკაში და სხვ.) მიმდინარე ინტენსიურმა კვლევებმა და მასში ჩართულმა  

მკვლევრებმა მეცნიერულად დაასაბუთეს მისი უპირატესობა მყარი, დინამიური და  

ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირებისათვის.  შესაბამისად,  ისინი მხარს უჭერდნენ 

პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული ისეთი მოქალაქის აღზრდას, რომელიც 

თანამედროვე გლობალიზაციის  გამოწვევებსა და  მოთხოვნებს უპასუხებდა. 

       ზემოთ დაწყებულ მსჯელობას თუ გავაგრძელებთ,   თვით ცოდნის მიღებაც 

არაა ორიენტირებული მხოლოდ  ფაქტობრივ მაჩვენებლებზე, მას თან სდევს 



 

 

17 
 

სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის  გაცნობიერებაც, რომელიც როგორც წესი,  

პასიურ საგანმანათლებლო პროცესებში არ მიიღწევა.  

პედაგოგიკაში ცნობილია, რომ შემოქმედებითი და სააზროვნო უნარ-ჩვევების 

ჩამოყალიბება გულისხმობს მოსწავლეებში კრიტიკული, შემოქმედებითი და 

რეფლექსიური აზროვნების განვითარებას.  მასწავლებლის მიერ მათი აზროვნების 

გააქტიურების დროს, მოსწავლე  ნასწავლ  მასალას კი არ იზეპირებს, არამედ 

იაზრებს, რაც ხდის მას უფრო გამჭრიახს და მისი აქტიურობა სასწავლო პროცესში 

იზრდება. ხოლო მასწავლებელი, ამ დროს გვევლინება თავად მოსწავლის  

აქტიურობის წყაროდ.  

სხვანაირად,  სასწავლო პროცესი, მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის 

ხდება ინტერაქტიური, როდესაც მყარდება მუდმივი კავშირი პედაგოგსა და 

აღსაზრდელს შორის.  

  იმთავითვე შევნიშნავთ, რომ ინტერაქტიურმა პედაგოგიკამ პირველად თავი 

იჩინა ენების სწავლებაში.    ენის სპეციალიტების თანამედროვე შეხედულებებით, 

გრამატიკის ცოდნა არ გულისხმობს, რომ ადამიანს შეუძლია მეტყველება. უფრო 

მეტიც,  მასწავლებლებმა აღმოაჩინეს, რომ უცხო ენის დაუფლებისთვის საუკეთესოა 

ის გზა, რითაც პატარა ბავშვი ეუფლება მშობლიურ ენას და ეს  პროცესი არ იწყება  

გრამატიკის სწავლით.        როგორც მეთოდისტები ამბობენ,  ენის ფლობის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პირობაა, ბავშვის აქტიურობა - ენობრივ გარემოში დამოუკიდებლად 

მოქმედება, სმენა და მეტყველება შეცდომის დაშვების შიშის გარეშე.  “მეტყველებას 

პატარა ბავშვისთვის დიდი ფუნქცია აქვს - კომუნიკაცია უფროსებთან.  უშუალოდ ამ 

ფუნქციით იწყებს ბავშვი თავისებურ სამეტყველო აქტივობას.  შემდგომი აქტივობის 

პროცესში, შეცდომები ადგილს უთმობენ  სწორ ენობრივ ფორმებს ისე, რომ ბავშვს არ 

სჭირდება გრამატიკული ნორმების გაცნობიერება. თვითონ აქტივობაა 

მასწავლებელი“ (საყვარელიძე, 2004). 

        შეიძლება ითქვას, რომ იგივე  პრინციპი დევს ინტერაქტიურ პედაგოგიკაში - 

ბავშვისთვის საინტერესო, მნიშვნელოვანი აქტივობა უნდა გახდეს მისი 

მასწავლებელი. პედაგოგი მხოლოდ ეხმარება მოსწავლეს ამ პროცესში (ისევე, 
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როგორც პატარა ბავშვს ენობრივ სისტემას კი არ ასწავლიან მშობლები, არამედ 

ეხმარებიან მას სწორ კომუნიკაციაში).   

         იუგოსლაველი ფსიქოლოგები, რომლებმაც ივან ივიჩის ხელმძღვანელობით 

წამოიწყეს სასკოლო რეფორმა, თვლიან, რომ  “...ყველა ასაკობრივ ჯგუფში და 

კლასში, ყოველ საგანმანათლებლო პროცესში ბავშვს უნდა მოვეპყროთ, როგორც 

მთლიან პიროვნებას თავისი გატაცებებით, პრიორიტეტებით, მოტივაციებით, 

საჭიროებებით, უნარითა და შესაძლებლობებით ...სკოლაში, სადაც მასწავლებლის 

ფუნქცია ცოდნის მოსწავლეზე გადაცემით შემოიფარგლება, სწავლება უნდა 

შეიცვალოს აქტიური, თანამშრომლობით, შეთანხმებული სწავლით, ანუ ისეთი 

სწავლით, რომელშიც მოსწავლე აქტიურ და კონსტრუქციულ მონაწილეობას 

იღებს‟‟(ივიჩი, ი., პესიკანი, ა.,  იანკოვიჩი, ს.,  და კიევკანინი, ს. (2000). 

     უნდა ითქვას, რომ ამგვარი მიდგომის ბევრი ელემენტი ისედაც არსებობს 

დაწყებით კლასებში, სადაც პედაგოგიური პროცესი უფრო მიახლოებულია ბავშვის 

ბუნებას.  ჩვენთვის  საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ინტერაქტიურმა პედაგოგიკამ 

დასწავლის “ბუნებრივ“, აქტიურ ფორმებს სწავლების ყველა ეტაპზე მიანიჭა 

უპირატესობა პასიურთან შედარებით.   დღეს ეს ფორმები, განათლების რეფორმების 

ფონზე აქტიურად ინერგება ქართული სკოლებში სწავლების ყველა საფეხურზე და 

პრიორიტეტი გახდა  უმაღლეს სასწავლებლებშიც და არც თუ ურიგოდ.   

უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა კარგი პედაგოგიური ეფექტისა, ამ მეთოდიკას 

თავისებური მოქალაქეობრივი დატვირთვაც აქვს. ინტერაქტიური სწავლებისას 

სრულუფლებიანია როგორც  პედაგოგი, ისე მოსწავლე;  ორივეა მიღწეული შედეგის 

ავტორიც და მასზე პასუხისმგებელიც.  

მასწავლებლისა და მოსწავლის ჯანსაღი ურთიერთობების  აუცილებლობაზე 

საუბრობენ   ჰუმანისტური თეორიის მიმდევარი ფსიქოლოგები, რომელთა  აზრით, 

სწავლა-სწავლების პროცესის ორი ელემენტი არის მნიშვნელოვანი მოსწავლეთა 

მოტივაციის განვითარებისთვის:  



 

 

19 
 

1)  მასწავლებლისა  და მოსწავლის კარგი ურთიერთობა; 

2) კარგი საკლასო გარემოს შექმნა. 

მათივე აზრით, აღნიშნულის მისაღწევად საჭიროა შემდეგი პრინციპების 

გამოყენება:  

1. მოსწავლეებს  მოექეცი  პირველ რიგში ისე,  როგორც პიროვნებას და შემდგომ 

როგორც მოსწავლეს;  

2. გქონდეს მოსწავლის მიმართ უპირობოდ პოზიტიური დამოკიდებულება, 

განაცალკევეთ მათი ქცევა მათი შინაგანი ფასეულობებისგან;  

3. შექმენი უსაფრთხო და მოწესრიგებული საკლასო გარემო, სადაც მოსწავლეებს 

შეეძლებათ ისწავლონ და შექმენი მათი კარგი სწავლის მოლოდინი  (Hamachek, 1987. 

ციტირებული   წერეთლის მიერ, 2016). 

სწორედ ამიტომ, ამ ტიპის სწავლებას დემოკრატიულსა და ჰუმანიზმის 

პრინციპებზე  დაფუძნებულს  უწოდებენ, ხოლო  ამ პრინციპების გატარება 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მთავარი პოსტულატია:  

      “სწავლა უნდა  მიმდინარეობდეს  პოზიტიურ და  მოწესრიგებულ  გარემოში, 

სადაც  განსაკუთრებული  მნიშვნელობა ენიჭება პოზიტიურ ურთიერთობებსა და 

ინტერაქციას, სადაც მოსწავლე  არის  დაფასებული, აღიარებული და არის 

პასუხისმგებელი საკუთარ  სწავლაზე  და   განვითარებაზე“ (ეროვნული სასწავლო 

გეგმა, 2011-2016).    

      ამდენად, ინტერაქტიური საგანმანათლებლო პროცესი არა მხოლოდ  

ფაქტობრივ და დინამიურ ცოდნას აძლევს პიროვნებას, არამედ დემოკრატიის 

პრინციპებსაც აზიარებს.  

    სწავლების აქტივიზაციის იდეა ახალი არ არის და მისი საწყისები ჯერ კიდევ 

საბერძნეთის ფილოსოფიურ წიაღში უნდა ვეძებოთ. 

        ყველასთვის კარგად ნაცნობია ეგრეთ წოდებული სოკრატესეული მეთოდი - 

სხვაგვარად,  სოკრატული მეთოდი -   სწავლების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს 

საკუთარი ცოდნის აგებაში კითხვებზე პასუხის გზით მოსწავლეების აქტიურად 

ჩართვას. თავად მეთოდის სახელწოდება მომდინარეობს ბერძენი 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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ფილოსოფოს სოკრატესგან, რომელიც საკუთარ მოსწავლეებს სწორედ ამ გზით 

ასწავლიდა ფილოსოფიას. 

      სწავლების აქტივიზაციის და მასთან  დაკავშირებული თვითშემეცნებისა და 

შემოქმედებითობის შესახებ, ასევე, მასწავლებლისა და მოსწავლის აქტიურ 

ურთიერთობაზე მოსაზრებები მრავლად  მოგვეპოვება პედაგოგიკის ისტორიაში:  

 “სწორად განხორციელებელი სწავლება უნდა მიმდინარეობდეს 

მასწავლებელისა და მოსწავლის ორმხრივი სურვილით (პითაგორა); 

 სწავლებამ მოსწავლეს უნდა აღუზარდოს ინტელექტი, მას უნდა 

ჩამოუყალიბოს სწრაფვა უცნობის დაუფლებისაკენ, მოვალებისა და 

პასუხისმგებლობის გრძნობა (დემოკრიტე); 

 ადამიანის უნარების გამოვლენის უტყუარი გზა თვითშემეცნებაა (სოკრატე); 

 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვის ესთეტიკური აღზრდა მუსიკის, 

პოეზიის, ცეკვების, თამაშების საშუალებით. ისინი იძლევიან შემოქმედების 

თავისუფალ სივრცეს (პლატონი); 

 განათლება ბავშვს უნდა უყალიბებდეს პირველ რიგში დამოუკიდებელ 

აზროვნებას, უნდა ლაპარაკობდეს თვითონ მოსწავლე და არა მისი მეხსიერება 

(სენეკა); 

 სწავლება და განვითარება უნდა იყოს ყოველმხრივი. ასეთი გზა არსებობს 

აღსაზრდელების ერთობლივ სწავლებაში, მათში გაჯიბრების სულისკვეთების 

შეტანაში (ავიცენა); 

 მოსწავლე უნდა ლაპარაკობდეს მეტს და მასწავლებელი უნდა უსმენდეს მეტს. 

მოსწავლეეები უნდა მივაჩვიოთ, გამოიკვლიონ გარესამყარო,  რომ მათ ყველაფერი 

შეამოწმონ, და არა დაიჯერონ, ან  შეითვისონ ავტორიტეტის პატივისცემით 

(მიშელ მონტენი)“ (ჯინჯიხაძე, ჯ. 2012). 

         ისტორიული პაექრობა აქტიური სწავლების უპირატესობაზე პასიურ 

სწავლებასთან შედარებით,  კლასიკურ პედაგოგიკაშიც  გრძელდება და ამ იდეის 

გამგრძელებლებად გვევლინებიან:   კომენსკი, რუსო, პესტალოცი, ჰეგელი, ფრებელი, 

დისტერვეგი, დიუი, უშინსკი, გოგებაშვილი  და სხვ. 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90
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        თანამედროვე ეტაპზე, როდესაც განათლების სისტემის პრიორიტეტი 

სწავლა/სწავლების პროცესის ცენტრში მდგარი მოსწავლეა, “სწავლების მეთოდთა 

კლასიფიკაციაში  გამოყოფენ სისტემას, სადაც მეთოდებს ყოფენ სასწავლო პროცესში 

მოსწავლის აქტივობის ხარისხის მიხედვით. ესენია: 

 პასიური; 

 აქტიური; 

  ინტერაქტიური“ (ბასილაძე და სხვები. 2010).  

      ინტერაქტიური სწავლების შესახებ მსჯელობენ თანამედროვე  მკვლევრები: 

მარზანო, თემფლი, ხაზარაძე, კობახიძე, მატიუშკინი, თავხელიძე, მაღრაძე, 

გორდეზიანი, ბასილაძე, ამონაშვილი, ჯანაშია, იმედაძე, ნარგიზიშვილი, ჯინჯიხაძე, 

პერკინსი და სხვები.  

        ზოგადად უნდა ითქვას, რომ პედაგოგიკის ისტორიაში თითქმის ყველა  

პერიოდში მიმდინარეობდა საგანმანათლებლო პროცესში მოსწავლის  პოზიციის  

შესახებ კამათი.  ერთნი ამტკიცებენ, რომ მოსწავლე პასიური უნდა ყოფილიყო და  

მას განიხილავენ როგორც პედაგოგიური ზემოქმედების ობიექტს.  

      საბჭოთა პედაგოგიკაში სწორედ ეს შეხედულება და შესაბამისად, სწავლის 

სისტემა იყო გამეფებული გასული საუკუნის ოთხმოციან წლებამდე, ხოლო თავად 

პროცესს, მასწავლებელზე ორიენტირებული ერქვა. ამ სისტემის მიხედვით, 

სწავლების ცენტრში მასწავლებელი იყო განთავსებული, ხოლო მოსწავლე - პასიური 

მსმენელის როლში გამოდიოდა. 

       ხოლო, მეორე შეხედულებების მომხრენი, მოსწავლეებში სწავლების სუბიექტს 

ხედავდნენ, სადაც მასწავლებელი განიხილებოდა, როგორც ცოდნის ძიების 

პროცესში მისი აქტიური დამხმარე. მას, სრულიად სამართლიანად მოსწავლეზე 

ორიენტირებული პროცესი უწოდეს და იგი,  თავისი მოქმედების ძირითად 

სტატეგიებად ინტერაქტიური პედაგოგიკის შეხედულებებს იყენებს. 

        მოსწავლეზე/სტუდენტზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროცესები, 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საქართველოში ბოლონიის პროცესების შემდგომ გახდა 
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განსაკუთრებით  აქტუალური, ამიტომ  ბუნებრივია ის დაინტერესება და კვლევითი 

პროცესების გააქტიურება მკვლევრების მხრიდან, რომლებიც ცდილობენ, 

გამოიკვლიონ სწავლების ინტერაქტიური პროცესების მეთოდოლოგია, მიდგომები, 

დახვეწონ და  პროფესიულ საზოგადოებას  გაუზიარონ  ეფექტური სტატეგიები.  

სწორედ მათი გამოყენება, მკვლევართა აზრით, მეტ ინტერაქტივს  და 

შემოქმედებითობას ქმნის მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის.   

ვეთანხმებით ერთ-ერთი მკვლევარის აზრს, რომელიც აანალიზებს  

ინტერაქტიური სწავლების არსს: “ხშირად მიაჩნიათ, რომ სწავლება მხოლოდ 

ცოდნის გადაცემაა, მაგრამ ავიწყდებათ, რომ იგი აუცილებლად გულისხმობს 

ცოდნის “აღებასაც“, ანუ რეალური სასწავლო პროცესი თავისთავად 

ინტერაქტიურია. ცოდნას კი არა, საგანს ვერ გადასცემ ადამიანს, თუ იმანაც არ 

იაქტიურა და არ გამოგართვა იგი, ხოლო თუ ძალიან აქტიურია და უნდა შენი 

საგანი - შეიძლება წაგართვას კიდეც“ (საყვარელიძე, 2004).   

ინტერაქტიური სწავლის მომხრეები საჭიროდ თვლიან სწორედ ისეთი 

პირობები შექმნას სასწავლო პროცესში, როცა მოსწავლეს სურს ცოდნის მიღება და 

აქვს შესაბამისი აქტივობის საშუალება.  ტრადიციულ გაკვეთილზე, სადაც 

მასწავლებელზე ორიენტირებული პროცესი მოიაზრება,  მას აკისრია პასიური 

მსმენელის როლი.  ფაქტობრივი ცოდნის გარდა, არ ჩანს ამ პროცესში იგი რამეს 

ითვისებს თუ არა. ტრადიციული მეთოდოლოგიის პირობებში, სწავლის მთელი 

სიმძიმე მოსწავლეს გადააქვს სახელმძღვანელოზე, როცა იგი ემზადება 

პასუხისთვის.  ამ პირობებში გაკვეთილი უფუნქციო პროცედურაა.  იგი ახსნა-

განმარტების ფუნქციასაც კი არ ატარებს, რადგან ახსნა პრობლემის 

იდენტიფიცირებას უნდა მოსდევდეს და არა  უსწრებდეს წინ.  

         პრობლემაზე დაფუძნებული გაკვეთილები ინტარქტიური გარემოს შექმნის  

საუკეთესო მეთოდოლოგიაა. ამ ტიპის პროცესები გაკვეთილზე მოსწავლის 

შემეცნებით პროცესებს  მაქსიმალურად ააქტიურებს და კლასელებთან და 

მასწავლებელთან  კომუნიკაციისათვის განაწყობს. 
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     მატიუშკინის აზრით, პრობლემური სწავლების ძირითადი სტრატეგია  

გაკვეთილზე მოსწავლეების წინაშე პრობლემის დასმაა, რადგანაც: 

“პრობლემური სიტუაციების შექმნა და სასწავლო პრობლემების 

ფორმულირება განსაზღვრავს გაკვეთილის პრობლემურობის დონეს და ამიტომაც 

გვევლინება მის საპასუხისმგებლო და რთულ ელემენტებად‟‟ (Матюшкин,  1972). 

ჩვენ მიერ ჩატარებულ თეორიულ  გამოკვლევებზე დაყრდნობით 

(კობახიძე,ხაზარაძე, მატიუშკინი (Матюшкин), კუდრიავცევი (Кудрявцев),  

შევეცადეთ განგვესაზღვრა ის ძირითადი დიდაქტიკური მიზნები, რომელიც 

სასწავლო პროცესში პრობლემური სიტუაციების შექმნას ახლავს თან. ესაა: 

1) “მიიპყროს მოსწავლის ყურადღება შესასწავლ თემაზე და გაუღვივოს 

შემეცნებითი ინტერესი; 

2) დააყენოს მოსწავლე შემეცნებითი სიძნელის წინაშე, რომლის გადაჭრაც 

ააქტიურებს მის სააზროვნო საქმიანობას; 

3) უბიძგოს მოსწავლეს, მის წინაშე წამოჭრილი პრობლემა გადაჭრას დამატებითი 

ცოდნის შეძენის ხარჯზე; 

4) დაეხმაროს მოსწავლეს განსაზღვროს შექმნილ სიტუაციაში ძირითადი 

პრობლემა და დასახოს გზა შექმნილი სიძნელიდან თავის დასაღწევად“                               

(Кудрявцев, 1968; Матюшкин,1972; ხაზარაძე, 1978; კობახიძე, 1985). 

       ამასთან, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას მასწავლებელმა, აუცილებელია 

გაითვალისწინოს სწავლების სპეციფიკური მეთოდები: კვლევითი დავალებები, 

ფრონტალური ცდები, მაქსიმალური თვალსაჩინოება, რომლებიც დაეხმარება მას, 

ხანგრძლივად შეინარჩუნოს მოსწავლის ყურადღება და აქტიური აზროვნებითი 

პროცესები.  

იზიარებენ რა ზემოთჩამოთვლილი მკვლევრების მოსაზრებას, 

ინტერაქტიური სწავლების  მომხრეები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ, რომ 

გაკვეთილი მასწავლებელმა იმ სიახლით უნდა დაიწყოს, რაც მოსწავლისთვის 

გაუგებარია.  “მოსწავლის  პირისპირ დაყენების გზით იმ ფაქტებთან, მონაცემებთან, 

მოსაზრებებთან, თეორიებთან და ა.შ., რომელიც არ შეესაბამება მის ცოდნას, 

მასწავლებელი იწვევს კონფლიქტს მოსწავლის ცოდნაში. სწორედ ეს კონფლიქტია 
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ახლის გაგების კარგი მოტივაცია და საუკეთესო საფუძველი.  ასეთი  გზით 

მიღებულ ცოდნას პიროვნული აღმოჩენის ან პიროვნული მიხვედრის 

მახასიათებლები გააჩნია და ამ გზით ზრდის შესწავლილი მასალის გაგებისა და 

სიმყარის დონეს“ (საყვარელიძე, 2004). 

ყველა ამ პროცესში მასწავლებლის ამოცანა არის არამარტო ახალი 

ინფორმაციის მიწოდება მოსწავლეებისათვის (ტრადიციული სკოლა), არამედ იმ 

ინფორმაციის დაკავშირება მოსწავლის სასკოლო და არასასკოლო 

გამოცდილებასთან, პრაქტიკულ საქმიანობასთან, ილუსტრაციულ მასალასთან; 

პირობების შექმნა მოსწავლეთა დამოუკიდებელი ინტელექტუალური 

აქტივობისთვის, კითხვებისა და პრობლემების დასმისთვის, ჯგუფური 

მუშაობისთვის, დისკუსიებისთვის, შეცდომების და წარმატებების ჯგუფური 

ანალიზისა და შეფასებისთვის; საგნის მიმართ შემეცნებითი ინტერესისა და 

მოტივაციის გაღვივებისთვის.  თუ ტრადიციულ მეთოდიკაში მასწავლებელს 

მხოლოდ ცოდნის გადაცემის და შემოწმების ფუნქციები აქვს, ინტერაქტიურ 

სწავლებაში მასწავლებლის ამ ფუნქციებს ემატება სასწავლო თემის მიმართ 

მოსწავლეთა მოტივაციის, ინტელექტუალური და სოციალური აქტივობის 

გამოწვევის (სტიმულაციის), მისი ემოციური მხარდაჭერის ფუნქციები. 

       როგორც ზოგიერთი მკვლევარი მიიჩნევს, ინტერაქტიურ სწავლებაში 

ტრადიციულისაგან განსხვავებულადაა გააზრებული  მოსწავლის ფუნქციაც.   

 “ინტერაქტიურ სწავლებაში ტრადიციულისგან განსხვავებული ფუნქციები 

აქვს თვით მოსწავლესაც. ის სასწავლო პროცესის თანაავტორია. მას შეუძლია 

წარმართოს სასწავლო პროცესი პრობლემის დასმის ან მოულოდნელი 

გადაწყვეტილების შეთავაზების გზით. ამ შემთხვევაში მასწავლებელი “უკან 

დაიხევს“ და ხელს შეუწყობს მოსწავლის ინიციატივის განვითარებას“ (საყვარელიძე, 

2004). 

    როგორ შევქმნათ ინტერაქტიური გარემო?  
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           ვფიქრობთ,  სასურველია სასწავლო პროცესის გამდიდრება ტექნიკური 

საშუალებებით,  ილუსტრაციებით, რადგან თვალსაჩინოება მოსწავლის აღქმის 

უნარებს ააქტიურებს და მას მრავალგვარი აქტივობებისათვის 

განაწყობს(რომელზედაც უფრო დაწვრილებით ქვემოთ ვისაუბრებთ). 

      თავლსაჩინოებაზე  აქცენტის გაზრდა, თანამედროვე საინფორმაციო-

ტექნიკური საშუალებების განვითარების კვალდაკვალ, საგანმანათლებლო 

პროცესებში ინტერაქტიური გარემოს შექმნის მთავარი პრიორიტეტია.  

     ამ მოსაზრებას მრავალი მკვლევარი იზიარებს.  მეტიც, ისინი ცდილობენ 

თავიანთი მოსაზრების სისტემურ ჭრილში წამოდგენას და ნააზრევის უფრო 

თვალსაჩინოდ გამოსახვას. 

       მაგალითად,  ქართველი მკვლევარი  აკაკი ნარგიზიშვილი,  სქემატურად 

წარმოგვიდგენს სწავლებაში გამოყენებული საინფორმაციო კომპიუტერული 

ტექნოლოგიების საშუალებით ინტერაქტიული სწავლა - სწავლების მეთოდებს    

(სქემა 1), სადაც იკვეთება მოსწავლეთა აქტიურობის  განმსაზღვრელი მრავალი 

დამატებითი ფუნქცია და სარგებელი, როგორებიცაა: სისტემურობა, ერთდროულობა, 

განმავითარებელი ფუნქციები, ინტერაქტიული მუშაობის რეჟიმი, 

მულტიმედიურობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                              

სქემა 1. 

                                                       (ნარგიზიშვილი, 2010) 

        ჯემალ ჯინჯიხაძე (2012)  მეტად საინტერესო  მოსაზრებას გვთავაზობს 

აქტიური სწავლების  შესახებ. მეცნიერი  აყალიბებს აქტიური და ინტერაქტიური  

სწავლების  არსსა, მათ შორის მსგავსებასა და განსხვავებას: 

მეთოდოლოგიური 

ბლოკები 

შინაარსობრივი 

ბლოკები 

კომპიუტერული მიდგომის  საფუძვლები 

მრავალფუნქციონალობა განახლებადობა მოდულობა 

სისტემურობა ერთდროულობა მეთოდები 

განმავითარებელი 

ფუნქციები 

ინტერაქტიული 

მუშაობის რეჟიმი 

მულტიმედიურობა 

„აზროვნების ბლოკები“ 

საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები 

(სკტ) 

საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები 

(სკტ) 

„აზროვნების ბლოკები“ 

საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები 

(სკტ) 

მეთოდოლოგიური 

ბლოკები 

შინაარსობრივი 

ბლოკები 

“აზროვნების ბლოკები“ 

საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები 

(სკტ) 



 

 

27 
 

       ჯინჯიხაძის აზრით, “აქტიური სწავლება სასწავლო პროცესის ისეთი 

ორგანიზაცია და წაყვანაა, რომელიც ორიენტირებულია მოსწავლეთა სასწავლო-

შემეცნებითი საქმიანობის ყოველმხრივ აქტივიზაციაზე. ამასთან, ამ პროცესში 

აუცილებლად ფართოდ და კომპლექსურადაა გამოყენებული როგორც 

დიდაქტიკური, ისე ორგანიზაციულ-მმართველობითი საშუალებები“ (ჯინჯიხაძე, 

2012). 

           მეცნიერი იქვე შენიშნავს: “აქტიური მეთოდებისგან განსხვავებით, 

ინტერაქტიული მეთოდები ორიენტირებულია მოსწავლეების უფრო ფართო 

ურთიერთობაზე არა მხოლოდ მასწავლებელთან, არამედ  ერთმანეთთანაც.  ამასთან, 

სწავლების პროცესში მოსწავლეთა აქტივობა დომინირებს“ (ჯინჯიხაძე, 2012), 

რომელიც სქემატურად ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ (სქემა 2): 

 

 

სქემა 2. 

 

           არსებითად იგივე აზრს იზიარებს ქართველი მკვლევარი იმერი ბასილაძე, 

რომელიც მსგავსი სქემით გადმოგვცემს ინტერაქტივს უმაღლეს განათლებაში 

მასწავლებელსა და სტუდენტებს შორის.  

 როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სწავლების აქტივიზაცია  და საგანმანათლებლო 

პროცესში ინტერაქტიური გარემოს  შექმნა შესაძლებელია სწავლების ფორმებისა და 
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მეთოდების სრულყოფითა და განვითარებით, ასევე, სასწავლო პროცესის 

ორგანიზაციისა და მართვის ხერხების  სრულყოფითა და განვითარებით. 

     თავად მოსწავლე (სტუდენტი), ინტერაქტიურ  სწავლებაში  პროცესის 

სუბიექტი და ამავდროულად,  აქტიური მონაწილეა.  

      შევნიშნავთ, რომ საგაკვეთილო პროცესების წარმართვის ამგვარი  მიდგომა 

ეფუძნება მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო თეორიას - კონსტრუქტივიზმს, 

რომელიც ასევე განათლების რეფომების შემდგომ გახდა ძალიან აქტუალური 

საქართველოს განათლების სტრატეგიის დაგეგმვისას.  

კონსტრუქტივიზმის თეორია  ბავშვის სწავლების პროცესზე დაკვირვებასა და 

მეცნიერულ მიღწევებზე დაფუძნებული მიმდინარეობაა. კონსტრუქტივიზმის 

ძირითადი დებულების მიხედვით: “სწავლის სუბიექტს შეუძლია მიღებული 

ინფორმაციის კონსტრუირება და მის გარშემო არსებული რეალური სამყაროს 

ინტერპრეტაცია. კონსტრუქტივიზმის ძირითადი მიზანია ძველი და ახლად 

შეძენილი ცოდნის შეჯერებით მოსწავლეებს ვასწავლოთ ახალი ინფორმაციის 

მოპოვება, აზროვნება, ცოდნის კონსტრუირება-შენება“ ( პიაჟე, Пиаже. 1978). 

  ჟან  პიაჟე, მსგავსად სხვა მკვლევრებისა, განასხვავებს  მიღებული ცოდნის ორ 

სახეს: ერთის მხრივ, აქტიური სწავლება-სწავლის პროცესში კონსტრუირებულ, 

კვლევა-ძიების შედეგად მიღებულ ცოდნას და, მეორეს მხრივ - ფაქტობრივად, 

პასიურად შეძენილ ცოდნას. 

      ავითარებს რა ლევ ვიგოდსკი პიაჟეს განმარტებას  აქტიური სწავლება-სწავლის 

პროცესში  მოსწავლის მიერ  კონსტრუირებულ, კვლევა-ძიების შედეგად მიღებული 

ცოდნის  შესახებ, აღნიშნავს: “სწავლება-სწავლის პროცესი მნიშვნელოვნად 

ეფექტურია მაშინ, როდესაც იგი მოსწავლის კვლევითი ინტერესებისაკენ არის 

მიმართული.  ამგვარად აგებული სასწავლო პროცესი მოსწავლეს უვითარებს 

კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებას, ინფორმაციის მოპოვების, პრობლემათა 

გადაჭრისა და კომუნიკაციის უნარებს“ (ვიგოდსკი Выготский. 1987). 
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    ამგვარად, სწავლების აქტივიზაცია და ინტერაქტიური სწავლება ყოველთვის 

იპყრობდა მკვლევრებისა და მეცნიერების ყურადღებას. თუმცა, იმის 

გათვალისწინებით, რომ კონკრეტული ქვეყნების პოლიტიკა და შესაბამისი 

განათლების სისტემის  სტრატეგიები ერთმანეთის შესაბამისი უნდა ყოფილიყო 

(როგორც ეს საუკუნეების მანძილზე დადგენილი ლოგიკური კანონზომიერება), 

აღნიშნული სწავლება დროდადრო  რჩებოდა ყურადღების მიღმა.  

      უნდა ითქვას ისიც, რომ მეცნიერების “სპირალური‟‟ განვითარების  

კვალდაკვალ, ინტერაქტიური სწავლების სტრატეგიები და მეთოდოლოგია 

ყოველთვის ვითარდებოდა აღმავალი მიმართულებით. საზოგადოების 

განვითარების დონისა და სწავლების  ზოგადი მეთოდოლოგიის  სრულყოფის 

პარალელურად, იხვეწებოდა ინტერაქტიური სწავლების განხორციელების 

რესურსები და შესაძლებლობები.  

     ეს პროცესი გრძელდება დღესაც და განათლების რეფორმების ფონზე, 

როდესაც საქართველოს სახელმწიფოს დაკვეთა განათლების სისტემის მიმართ - 

დემოკრატიული ღირებულებებით აღჭურვილი პიროვნების ჩამოყალიბებაა, 

განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს.  

ჩვენი სადისერტაციო  ნაშრომი  სწავლების  ინტერაქტიური გარემოს   

შესაბამისი მეთოდოლოგიით გამდიდრების მცდელობაა.   

 

 

1.2.  სწავლებისა და შეფასების  მეთოდოლოგია  და ინსტრუმენტები  

ინტერაქტიურ სწავლებაში 

     “ჯერ კიდევ ძველი ბერძნები გზას, ხერხს ჰოდოს (Hodos) უწოდებდნენ. 

ამდენად, მეთოდი ბერძნული წარმოშობის სიტყვაა (metodos) და ზოგადად ნიშნავს 

გზას, ხერხს, საშუალებას, რომელსაც ადამიანი იყენებს მის მიერ დასახული მიზნის, 

ამოცანის მისაღწევად, განსახორციელებლად“ (ვასაძე,  1998).    
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     სწავლების მეთოდი, ზოგადად, დავით ლორთქიფანიძის აზრით: 

“მასწავლებლის მიერ მოსწავლეთათვის ცოდნა-ჩვევების გადაცემისა და 

გადაცემულის მოსწავლეთა მიერ შეთვისების გზა, ხერხი, საშუალება, რომელსაც 

ვიყენებთ დასახული მიზნის მისაღწევად“ (ლორთქიფანიძე. 1983). 

    მსგავს აზრს გადმოსცემენ   სხვადასხვა დროის მკვლევარებიც.  

        როგორც მრავალწლიანი  პრაქტიკა და დაკვირვებები აჩვენებს, ყველაზე 

აქტუალური  და კარგად  დასმული პრობლემა შეიძლება გადაუჭრელი დარჩეს  მისი 

განხორციელებისათვის  არასწორად შერჩეული  მეთოდების გამოყენების გამო.  

თუმცა, თავად მეთოდის გამოყენების ეფექტურობას  პრობლების სწორად 

იდეტიფიცირებაც განსაზღვრავს.   

      როგორც პრობლემის გადაჭრაზე მსჯელობისას,  ექსპერტებს მნიშვნელოვნად 

მიაჩნიათ, “ერთმანეთისგან განვასხვავოთ კარგად განსაზღვრული და ცუდად 

განსაზღვრული პრობლემები‟‟ (Bruning et al. 2004; J. Davidson & Sternberg, 2003) 

(წერეთელი, 2016). კარგად განსაზღვრულ პრობლემას (იქვე),  აქვს “მხოლოდ ერთი 

სწორი გადაწყვეტა და რამდენიმე გზა (მეთოდი) მის მისაღწევად. მაშინ, როცა ცუდად 

განსაზღვრულ პრობლემას აქვს ერთზე მეტი მისაღები გადაწყვეტა (გამოსავალი) და 

არაერთგვაროვანი მიზანი‟‟. 

   იმავე აზრს იზიარებენ ქართველო მკვლევრები, რომელთა აზრით:  “რაც უფრო 

გააზრებული და გაცნობიერებულია ამა თუ იმ მეთოდის პრინციპები და გამოყენების 

მიზანშეწონილობა, მით მეტია დასახული მიზნის მიღწევის საშუალება“ (ბასილაძე, 

და სხვები. 2016). 

   აქვე შევნიშნავთ, რომ პრობლემის გადაჭრის მრავალი მოდელია 

განვითარებული მკვლევრებისა და ექსპერტების მიერ, მაგრამ უმეტესობა მსგავსია 

და შეიძლება შეჯამდეს ხუთსაფეხურიან თანმიმდევრობაში, რომელიც ლოგიკური 

თანმიმდევრობით ასე შეიძლება დალაგდეს: 

 “სტრატეგიის შერჩევა; 
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 პრობლემის წარმოდგენა; 

 პრობლემის იდენტიფიცირება; 

  შედეგების შეფასება; 

 სტრატეგიის  იმპლემენტაცია“ (წერეთელი, 2016). 

   ამიტომ:  “რაც უფრო გააზრებული და გაცნობიერებულია ამა თუ იმ მეთოდის 

პრინციპები და გამოყენების მიზანშეწონილობა, მით მეტია დასახული მიზნის 

მიღწევის საშუალება“ (ბასილაძე, და სხვები. 2016). 

           ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 90-იანი წლებიდან, განათლების რეფორმების 

დაწყებამდე  ოცი წლით ადრე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ,  დემოკრატიულად 

მოაზროვნე  სწავლული პედაგოგები და ფსიქოლოგები ხედავდნენ სწავლების ახალი 

მეთოდების შემუშავების აუცილებლობას სტუდენტთა სასწავლო მოღვაწეობის 

აქტივიზაციისათვის.  რადგანაც საბჭოური სისტემის დაშლისა და საზოგადოების  

განვითარების  დემოკრატიისაკენ  ორიენტაციის კვალდაკვალ,  აშკარად გამოიკვეთა 

ტრადიციული დიდაქტიკის არაეფექტურობა და ახალი, ინოვაციური 

მეთოდოლოგიის დანერგვის  საჭიროება.  

        ეს პრობლემის მოგვარება და სწავლებაში ინოვაციური მეთოდოლოგიის  

აქტიური დანერგვა საქართველოში, განათლების რეფორმების ჭრილში, 

განსაკუთრებით  აქტუალური გახდა.  მანამდე  ის მხოლოდ ერთეული,  

“სხვაგვარად‟‟ მოაზროვნე პედაგოგის მიერ იყო გამოყენებული სწავლა/სწავლების და 

არასისტემურ, ფრაგმენტულ ხასიათს ატარებდა,  ან კლასგარეშე აქტივობებზე იყო 

შესაძლებელი.  

          თავად ინტერაქტიური სწავლება ფართო ცნებაა და თავის თავში მოიაზრებს 

მოსწავლის/სტუდენტის  აქტივიზაციისათვის ეფექტური სწავლების  მთელ რიგ 

სტრატეგიებს: თანამშრომლობითი სწავლება, დისკუსიები, როლური თამაშები და 

სხვა.  მთავარია, რომ სტუდენტი აქტიურად იყოს ჩართული პროცესში, ხოლო 

მიზანი - მაქსიმალურად მიღწეული.   
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         პედაგოგის მთავარი ამოცანაა, რომ შექმნას გარემო და პირობები მათი 

აქტივიზაციისათვის.             

          ყველა ერთხმად თანხმდება, რომ  აქტიური და განმავითარებელი სწავლების 

მიზნების რეალიზაციისათვის, გამოყენებულ  უნდა იყოს  აქტიური მეთოდები, 

რომლებიც: 

 დაეხმარება მოსწავლეს/სტუდენტებს, მიაღწიონ განზოგადებას; 

 განუვითარებს  კრიტიკულ, შემოქმედებით აზროვნებას; 

 ასწავლის სასწავლო მასალაში მთავარის გამოყოფას; 

 განუვითარებს ლოგიკურ მსჯელობას;  

 ჩამოუყალიბებს გუნდური მუშაობის უნარებს; 

  და სხვა.  

          როგორც პრაქტიკაც  ადასტურებს, აქტიური მეთოდების გამოყენება 

სწავლების პროცესში არის აუცილებელი პირობა მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტების მოსამზადებლად და იძლევა დადებით შედეგბს. ისინი იძლევიან 

საშუალებას, მოსწავლეებს/სტუდენტებს ჩამოუყალიბდეთ ცოდნა  და უნარ-ჩვევები 

აქტიურ სასწავლო-შემეცნებითი მოღვაწეობაში ჩართულობისათვის. 

    განათლების სფეროს იმ მიმდევრებს შორის, ვინც სწავლების ტრადიციული 

მოდელის მომხრეა, ჯერ კიდევ მყარადაა დამკვიდრებული  აზრი, რომ მოსწავლეები 

თავდაპირველად  იძენენ ცოდნას და შემდეგ იწყებენ ფიქრს, ხოლო საწინააღმდეგოს 

ფიქრობენ სწავლების ინოვაციური მეთოდოლოგიის მომხრენი.                                                                       

მაგალითად,  ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში, იან ამოს კომენსკი დიდაქტიკის    მთავარ 

მიზნად მიიჩნევდა, “ეპოვა და მასწავლებლამდე მიეტანა სწავლების ისეთი 

ხერხები/მეთოდები, რომელთა დახმარებით მოსწავლე მასწავლებლის ნაკლები 

ჩარევით მეტს ისწავლიდა და სკოლაც უწინდებურად მოსაწყენი  აღარ 

მოეჩვენებოდა.  ამის მისაღწევად,  კომენსკი მოითხოვდა დიდაქტიკური აზროვნების 

შეცვლას, რაც იმას გულისხმობდა, რომ მხოლოდ სწავლების შინაარსი კი არ უნდა 
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ყოფილიყო მასწავლებლის ყურადღების ცენტრში, არამედ იმ ხერხების /მეთოდების 

ძიება და პოვნა, რომელთა მეშვეობითაც მოსწავლეები უფრო ადვილად და მეტი 

ხალისით აითვისებდნენ შინაარსს“ (ბასილაძე, და სხვები. 2016).  

          აქტიური სწავლების შესახებ, იგივე აზრი ვითარდებოდა საუკუნეების 

განმავლობაში და  დღეს, ისეთი  მეთოდების  შერჩევის აუცილებლობაზე საუბრობენ 

მკვლევრები, რომლებიც მოსწავლეთა ყურადღების  მაქსიმალურ  კონცენტრაციასა 

და აქტივიზაციაზე იქნება ფოკუსირებული. 

        თვით მოსწავლის მიერ ცოდნის მიღებისა  და გააზრების ეტაპებსაც 

განსხვავებულად წარმოგვიდგენს ზოგიერთი მკვლევარი.  მაგალითად,  დევიდ 

პერკინსის აზრით, მოსწავლეები მაშინ იძენენ  ცოდნას,   როცა სწავლის პროცესში 

ხდება მისი გააზრება.  მაშასადამე,  “აზროვნება კი არ მოსდევს ცოდნას, არამედ 

ცოდნა მოსდევს აზროვნებას“ (პერკინსი,  2014 ). 

დ. პერკინსი მიიჩნევს, რომ   ეფექტური სწავლების პრინციპების ცოდნა და 

სწავლა-სწავლების პროცესში მათი გათვალისწინება გვეხმარება მოსწავლეებში 

მაღალი სააზროვნო უნარების განვითარებაში. მისივე  აზრით:  “განათლების მთავარი 

მიზანი უნდა იყოს მიღებული ცოდნის შენარჩუნება, მისი კარგად გაგება-გააზრება და 

ცოდნის აქტიური გამოყენება“ (პერკინსი. 2014). 

მეცნიერის აზრით, მოსწავლეებში აზროვნების  აქტივაციას ხელს უწყობს 

სწავლების შემდეგი მეთოდები:  

 “დიდაქტიკური;  

 სოკრატული;  

 პრაქტიკული; 

 სოციალური/თანამშრომლობითი“ (პერკინსი, დ. 2014). 

   დიდაქტიკური მეთოდის გამოყენების  დროს  ხდება ინფორმაციის მიწოდება 

დიალოგის ფორმით.  სწავლების  ამ მეთოდს მასწავლებელი იყენებს მოსწავლეების 

ინფორმირების, მათი ცოდნის გამომჟღავნებისა და დახვეწის მიზნით. 
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   ამ შემთხვევაში ზოგადად,  მიზანი მიღწეულად ითვლება, თუ: 

 მოსწავლე ამყარებს კავშირს ახალ და ძველ ცნებებს შორის; 

 ინფორმაციის გაცვლის პროცესში მოსწავლე და მასწავლებელი ერთად 

მონაწილეობენ ახალი ცოდნის აგებაში; 

 პროგრესის მონიტორინგი - მასწავლებელი აღნიშნავს გაკვეთილის  

მსვლელობისას მოსწავლეთა მიგნებებს;  

  მასწავლებელს მოჰყავს სხვადასხვა მაგალითები  ახსნილი მასალის უკეთ 

გასათავისებლად;  

 დემონსტრაცია - მასწავლებელი იყენებს შესაბამის საკლასო  აქტივობებს 

(სადემონსტრაციო ექსპერიმენტი, სახელმძღვანელოსა ან დამატებითი მასალების 

გამოყენება, ფილმის ჩვენება და სხვ.), რომ მოსწავლეებმა ისწავლონ/განიმტკიცონ 

ახსნილი მასალა;  

  მასწავლებელი ხაზს უსვამს იმას, რაც, მისი აზრით, მნიშვნელოვანია მოცემულ 

მასალაში (ან გაკვეთილზე);  

  მასწავლებელი გადასცემს ინფორმაციას, რათა წაახალისოს მოსწავლეთა 

აზროვნება მოცემულ საკითხებზე;   

 მასწავლებელი საკუთარი მოსაზრებების გარდა განიხილავს სხვების 

მოსაზრებებსაც.  

 ზოგადად, დიდაქტიკური სწავლების დროს,  მოსწავლემ უნდა უპასუხოს 

შემდეგ კითხვებს:  რა?  სად?  რატომ?  

სოკრატული მეთოდის გამოყენების დროს მასწავლებელი სვამს მხოლოდ 

პრობლემურ  და არა ინფორმაციულ შეკითხვებს.  იგი  არ აძლევს მოსწავლეებს მზა 

და ფაქტობრივ ინფორმაციას, არამედ მათ სთხოვს აზროვნებას, რათა თავად 

მივიდნენ პრობლემის გადაწყვეტამდე.  ამ დროს, მოსწავლეები,  თავისუფლად 

გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს დასმულ პრობლემასთან დაკავშირებით, 

თხზავენ ჰიპოთეზებს და ვერსიებს, აანალიზებენ ერთმანეთის არგუმენტებს. 

სოკრატული მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია დისკუსიებით, დებატებით, 

პრობლემური შეკითხვების დასმით.  
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    სოკრატული მეთოდის გამოყენების დროს მასწავლებელი: 

 სვამს პრობლემურ შეკითხვებს, რათა წაახალისოს მოსწავლეთა აზროვნება 

მოცემულ საკითხებზე. 

  ზოგადად, პრობლემური სიტუაციის (Problem space) -  ელემენტები, 

რომლებიც ქმნიან პრობლემას, ასე გამოიყურება: 

 საწყისი მდგომარეობა - არასრული ინფორმაცია ან პიროვნებისათვის 

არადამაკმაყოფილებელი   პირობები;  

 მიზანი - ინფორმაცია  ან მდგომარეობა, რომელსაც ესწრაფვის  ადამიანი;  

 ოპერაციების ერთობლიობა - პიროვნების მიერ საწყისი მდგომარეობიდან 

სასურველ მიზნამდე   მისაღწევად გავლილი საფეხურები. 

  ზოგადად, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების აქტივობებს აქვთ შემდეგი 

მახასიათებლები:  

 “გაკვეთილი იწყება პრობლემით და გაკვეთილი ფოკუსირდება ამ პრობლემის 

გადაჭრაზე; 

   მოსწავლეები პასუხისმგებლები არიან პრობლემის შესწავლა/გამოკვლევაზე, 

სტრატეგიის გადაჭრაზე,   შემუშავებასა და გადაწყვეტის გზის მოძებნაზე; 

  ჯგუფები უნდა იყოს საკმარისად მცირე (ჩვეულებრივ 3-დან 5-მდე), 

შესაბამისად, ყველა მოსწავლეს შეუძლია აქტიურად ჩაერთოს პროცესში; 

    მასწავლებელი წარმართავს მოსწავლეების მცდელობებს კითხვების დასმითა 

სკაფოლდინგის სხვა ფორმებით“ (წერეთელი, 2016).  

          სასწავლო პროცესის წარმატებით წარმართვისათვის, აუცილებელია 

მოსწავლის/სტუდენტის  შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებაც.  

მათი საშუალებით იზომება არა მარტო ცოდნა, არამედ მოსწავლის/სტუდენტის მიერ 

შეძენილი უნარ-ჩვევებიცა და აზროვნებაც. შემოწმება გულისხმობს მასწავლებლის 

მიერ მოსწავლეთა ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და აზროვენების შედეგების გაზომვასა 

და შეფასებას.  
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      ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ სწავლების მეთოდებზე საუბრისას  იქვე 

განვიხილოთ ცოდნის შემოწმება-შეფასება. 

არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ინტერაქტიურ სწავლებაში განსხვავებულად 

სრულდება შეფასების ფუნქცია.  როგორც მრავალი თანამედროვე მეცნიერი და  

მკვლევარი ამტკიცებს თავიანთ ნაშრომებსა და გამოკვლევებში, 

ლექტორმა/მასწავლებელმა აქცენტი უნდა გააკეთოს მოსწავლეთა/სტუდენტთა  

წარმატებებზე  და არა მარცხზე,   წახალისებაზე და არა დასჯაზე,  შექებაზე და არა 

გაკიცხვაზე. 

შეფასება მეტად მნიშვნელოვანია სწავლა-სწავლების პროცესში. თუმცა 

ზოგიერთი კვლევა გვეუბნება, რომ “შეფასება აბრკოლებს თვითდეტერმინაციის და 

ინტრინსიკული მოტივაციის ზრდას“ (Deci & Ryan 1987) (ციტირება წერეთლის მიერ, 

2016).   

  სწავლა-სწავლების უმეტესმა ასპექტმა გვიჩვენა, რომ შეფასების გაკეთება 

მარტივი არააა.  მაგალითად, “თუ მოსწავლე შეფასებას აღიქვამს როგორც სასჯელსა 

და კონტროლს, მისი შინაგანი მოტივაციის ზრდა ფერხდება; ხოლო თუ შეფასებას 

აღიქვამს როგორც 68 ინფორმაციას ზრდადი კომპეტენციის შესახებ, მაშინ მისი 

მოტივაცია იზრდება“ (Deci & Ryan 1987; Eggen, 1997) (ციტირებული წერეთლის 

მიერ).  

მკვლევარები გვაძლევენ  პრაქტიკულ რჩევებს, რომელიც დაეხმარება 

პედაგოგს  შეფასების სწორად წარმართვაში: 

 “ნათლად განუმარტეთ მოსწავლეს თქვენი მოლოდინი;  

   შესაფერისი დავალება მიეცით მათ და ნება დართეთ მოსწავლეს,  

უგულებელყოს მისი რამდენიმე დაბალი ქულა; 

  შეაფასეთ ხშირად და საფუძვლიანად“ ( Schunk 2002).  
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  “მიაწოდეთ დეტალური უკუკავშირი შეფასების შესახებ, და ყურადღება 

გაამახვილეთ პასუხის მიზეზებზე და არა თავად პასუხზე“ (Deci & Ryan 1987; 

Pintrich). 

  “თავი აარიდეთ სოციალურ შედარებებს, როდესაც შეფასებასა და ტესტის 

შედეგებზე საუბრობთ“ (H. Patrick, Anderman, Ryan, Edelin, & Midgley, 1999 Stipek,  

2002). 

მეტად საგულისხმოა, რომ შემოწმების კრიტერიუმები შემუშავდეს 

მოსწავლეებთან ერთად. შემოწმებისას, არ უნდა დაგვავიწყდეს მოსწავლეთა 

შესაძლებლობების გათვალისწინება (დაბალი, მაღალი შესაძლებლობა), სწავლის 

სტილი და საჭიროებანი. მასწავლებელმა მოსწავლეებს საშუალება უნდა მისცეს, რომ 

მათ მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი ნიჭი, ცოდნა და უნარ-ჩვევები. 

ინტერაქტიული სწავლება-სწავლის პროცესის შედეგად მიღებული ცოდნის 

შესაფასებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს   სპეციალურად შედგენილი კითხვები.  

შემოწმების ეს პროცესი ორი ეტაპისგან შედგება: 

I ეტაპზე მოსწავლეებს წინასწარ, სამუშაოს, თემის განხილვამდე, ურიგდებათ 

კითხვარები, რომლებიც დიაგნოსტიკურ ხასიათს ატარებს. მათი საშუალებით ხდება 

საჭიროებათა ანალიზი. მასწავლებელი ადგენს მოსწავლეთა ცოდნას კონკრეტულ 

საკითხზე და საზღვრავს მისაღწევ დონეს. 

II ეტაპზე - იგივე კითხვარები ურიგდებათ მოსწავლეებს სამუშაოს, თემის 

განსახილველი საკითხის დამთავრების შემდეგ. კითხვარების ანალიზის 

საფუძველზე დგინდება მიღწეული შედეგების ხარისხი და ხარვეზები. 

საგულისხმოა, რომ  სტუდენტზე  ორიენტებული, ინტერაქტიური სასწავლო 

პროცესის  წარმართვა/შეფასების პროცესი  გულისხმობს მათ აქტიურ ჩართვას 

საკუთარი სწავლის პროცესში,  სასწავლო მიზნების დაგეგმვასა და მართვაში.  

სტუდენტის უნარი, გააკეთოს დასკვნა –  რა და როგორ ისწავლა და დაგეგმოს 

საკუთარი თვითგანვითარება –  ლექტორის მხრივ მიზნის მიღწევისა და მოსწავლის  

წარმატების  მთავარი  პირობა და საწინდარია. 
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          ეს მარტივი პროცესი არაა.  ცხადია, სტუდენტები, როგორც საგანმანათლებლო 

პროცესზე დაკვირვება აჩვენებს, თავიდან ამგვარი სამუშაოების  ჩატარებას 

დამოუკიდებლად, პედაგოგის დახმარების გარეშე ვერ შეძლებენ, მაგრამ ეს უნარ-

ჩვევა დროთა განმავლობაში ვითარდება.  ამიტომ, პედაგოგმა დიდი ყურადღება 

უნდა მიაქციოს იმას, რომ სტუდენტებმა არა მხოლოდ ისწავლონ  და გაიაზრონ 

მასალა, არამედ გამოიმუშაონ თავიანთი სწავლის პროცესის მართვის უნარი.  

   ეს უნარებიც  ინტერაქტიური  სწავლების განხორციელებისას სწორად 

შერჩეული მეთოდოლოგიით მიიღწევა.  

 

 

 

1.3.  ინტერაქტიური სწავლების ფსიქოლოგიური                              

საფუძვლები 

თანამედროვე  განათლების მეცნიერებებში  სულ უფრო  მყარად  მკვიდრდება 

მოსაზრება, რომ  ინტერაქტიული სწავლა-სწავლება მოსწავლეთა შემოქმედებითი  

და კრიტიკულ  აზროვნების  განმავითარებელი დინამიური პროცესია.   ესაა მიზნის 

მიღწევისაკენ მიმართული გზა, ანუ ის ყოველთვის პრობლემის გადაჭრაზეა 

ორიენტირებული და, ამასთან, აზროვნების განსხვავებულ ფსიქიკურ უნარებს  

მოიცავს.  ესენია: ანალიზი, დასკვნის გამოტანა, ახსნა, ინტერპრეტირება, შედარება 

და თვითდამკვიდრება (მეტაკოგნიცია).    

        ამდენად, ჩვენთვის, ინტერაქტიურ სწავლებაზე საუბრისას მეტად 

საინტერესოა მისი ფსიქოლოგიური საფუძვლების ანალიზი, რაზედაც საკმაოდ 

ინტენსიურად საუბრობენ ფსიქოლოგები. მაგალითად: 

“მეტაკოგნიცია ეს არის საკუთარი კოგნიტური პროცესების ცოდნა და 

კონტროლი. თუმცა მეტაკოგნიტური პროცესები ინტელექტთან არის 

დაკავშირებული, მას მოსწავლეთა მიღწევების უფრო მაღალი პრედიქტორული წონა 
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აქვს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ მოსწავლეს ვასწავლით, თუ როგორ ისწავლოს და 

როგორ გააუმჯობესოს საკუთარი ცოდნა, მაშინ იგი შეძლებს აანაზღაუროს, შეავსოს 

ბუნებრივი უნარების დეფიციტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედის 

მომცემი შედეგი“ (წერეთელი, 2016) (Veenman & Spaans, 2005). 

          ფსიქოლოგთა განმარტებით: “კოგნიცია არის ნებისმიერი ფსიქიკური 

აქტივობა, რომელიც ჩართულია ცოდნის გადამუშავებისა და წარმოჩენის ისეთ 

პროცესებში, როგორებიცაა: აზროვნება, მეხსიერება, აღქმა და მეტყველება“ 

(ზიმბარდო და გერიგი, 2009). 

        ხოლო, თავად კოგნიტური პროცესები (Cognitive processes) – ,,ისეთი უმაღლესი 

ფსიქიკური პროცესებია, როგორიცაა: აღქმა,  მეხსიერება, მეტყველება, პრობლემის 

გადაწყვეტა და აბსტრაქტული აზროვნება“ (ზიმბარდო და გერიგი, 2009). 

           ლევ ვიგოტსკის აზრით, “შემოქმედებითი პროცესები, როგორც უმაღლესი 

ფსიქიკური ფუნქციები, წარმოადგენენ ადამიანის აზროვნების განვითარების 

პოზიტიურ პროგრესულ გზას“ (Выготский,  1987). 

       სამეცნიერო ლიტერატურაში სწავლების აქტიური მეთოდების პრობლემას 

ეძღვნება მრავალი კვლევა ფსიქოლოგიის და პედაგოგიკის სფეროში.  

ფსიქოლოგიაში დიდი ხანია იკვლევენ სწავლებისა და განვითარების 

ურთიერთკავშირს, ურთიერთგანპირებულობას.  ამ საკითხს იკვლევდნენ მსოფლიოს 

უდიდესი ფსიქოლოგები: პიაჟე, მეიმანი, ჯეიმსი, თორნდაიკი, კოფკა, ვიგოტსკი და 

სხვა.  განმავითარებელი სწავლების პრობლემები აინტერესებდა მრავალი თაობის 

პედაგოგებსაც: კომენსკის, რუსოს, პესტალოცის, ჰერბარტს, უშინსკის და 

გოგებაშვილს. 

         ტრადიციული  სწავლების  მეთოდოლოგიამ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თავის 

განვითარების პიკს მიაღწია მეოცე საუკუნის შუა წლებში. სასწავლო მასალა 

ხელოვნურად იყო გადიდებული, განმეორებები ორიენტირებული იყო უნარ-

ჩვევების განვითარებაზე და ხელს ვერ უწყობდა ბავშვის ინტენსიურ განვითარებას. 

სწავლება უნიფიცირებული იყო და ახშობდა მოსწავლეთა ინდივიდუალურობის 
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გამოვლენას. საჭირო და აუცილებელი გახდა ფსიქოლოგიის ჩართვა 

სწავლება/სწავლის პროცესში, რადგან განვითარების პროცესს ფსიქოლოგია 

შეისწავლის. 

ფსიქოლოგიური საფუძვლები განმავითარებელი სწავლების ერთიანი 

კონცეფციის შემუშავებისათვის ჩაუყარა ჯერ კიდევ 1930-იან წლებში ლ. ვიგოტსკის, 

დ. ელკონინის, ა. ლეონტიევის, ვ. დავიდოვის და სხვათა ნაშრომებში, თუმცა 

სწავლების აქტიური მეთოდების სისტამატური საფუძვლების შემუშავება ფართოდ 

დაიწყო მხოლოდ 1960-იანი წლების მეორე ნახევარში და 1970-იანი წლების 

დასაწყისში პედაგოგების და ფსიქოლოგების პრობლემური სწავლებისადმი 

მიძღვნილ გამოკვლევებში. “დიდი როლი სწავლების აქტიური მეთოდების 

ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ითამაშეს ისეთი მეცნიერების ნაშრომებმა, 

როგორებიც არიან მ. ბირშტეინი, ტ. ტიმოფეევსკი, ი. სიროეჟკინი, ს. გიდროვიჩი, ვ. 

რაბალსკი, რ. ჟუკოვი, ვ. ბურკოვი, ბ. ხრისტენკო,  ა. სმოლკინი,  ა. ვერბიცკი, ვ. 

ეფიმოვი, ვ. კომაროვი და სხვ‟‟ (ბასილაძე და სხვები, 2016). 

ფსიქოლოგიაში ცნობილია, რომ ადამიანი გარემომცველი სამყაროს შესახებ 

ინფორმაციის 90%-ს იღებს მხედველობის დახმარებით, 9%-სმენის და 1%-ს შეხების 

მეშვეობით. ამავე დროს, “მოზარდი უნებლიედ უფრო იმახსოვრებს იმ მასალას, 

რომლითაც იგი კონკრეტულად მოქმედებს, თუმცა დამახსოვრების ამოცანა მის 

წინაშე შეიძლება სრულად არ იდგეს“ (ასათიანი, 2008). 

უნებლიეთ დამახსოვრება დამოკიდებულია ადამიანის ემოციურ განწყობაზე 

დასამახსოვრებელი მასალისადმი. თუ მოსწავლე საგნის მიმართ გულგრილია, მას 

ზედაპირულად იმახსოვრებს. ყველაფერი, რაც ემოციურ განცდას იწვევს, 

მეხსიერებაში ღრმა კვალს ტოვებს და მყარად ფიქსირდება.  

 ამ შემთხვევაში, არა ნაკლები მნიშვნელობა აქვს სტუდენტის დაინტერესებას 

შესასწავლი მასალით.  

   ადამიანის, როგორც ბუნებაში ჩართული სოციალური არსების აქტივობა 

გამოხატულობას პოულობს მოქმედებაში. ეს მოქმედება ძირითადად მიმართულია 
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ბიოლოგიურ და სოციალურ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისკენ. როგორც 

ცნობილია, ადამიანის სოციალურ მოქმედებაში ქცევის სამი სახე გამოიყოფა: თამაში, 

სწავლა და შრომა.  სწავლაში სრულიად განსაკუთრებულ როლს ასრულებს 

მოტივაცია, რომელიც წინ უძღვის გადაწყვეტილების მიღებას და ამ 

გადაწყვეტილების განხორციელებას. თუ მოვიშველიებთ ვიგოდსკის გამონათქვამს, 

„თვით აზრიც კი არ იბადება ჩვენი ცნობიერების მოტივაციური სფეროს გარეშე“ 

(ვიგოდსკი, Выготский, 1987). 

   ექსპერტები სულ უფრო მეტად რწმუნდებიან მოტივაციის მნიშვნელოვან 

როლში აზროვნების პროცესში (Pintrich & Schunk, 2002).  შემსწავლელის  მოტივაცია 

განაპირობებს განწყობასა და დისპოზიციებს, რომლებსაც მოსწავლეები მიჰყავს 

სწავლის გამოცდილებამდე.  მაგალითები მოიცავს:   

 მიდრეკილებას, დაეყდნო მტკიცებულებებს დასკვნების გაკეთების დროს; 

 მზადყოფნას, პატივი სცე საკუთარი აზრისგან გასხვავებულ მოსაზრებას; 

 ტენდენციას, იფიქრო მოქმედების დაწყებამდე და განიხილო, არის თუ არა 

დასკვნები; 

 აზრიანი;  მზადყოფნას, რომ “გაუშვა“ წინა იდეები, რწმენები და დაშვებები 

(Brasford & Schwartz, 1999; Van Gelder, 2005) (წერეთელი, 2016). 

 სწავლის მოტივაციური ბუნება მრავალფეროვანია. ფსიქოლოგიაში 

დადგენილია, რომ სწავლის მოტივაციური სტრუქტურა იცვლება ასაკის ზრდის 

კვალობაზე.  

სტუდენტის მოტივაცია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რომელიც 

ზეგავლენას ახდენს ათვისებული მასალის რაოდენობაზე. 

     ფსიქოლოგების აზრით, მოტივაცია არის ძალა, რომელიც აძლიერებს, ამყარებს 

და მართავს ქცევას მიზნისკენ (Brophy, 2004; Pintrich & Schunk, 2002);  მკვლევრებმა 

დადებითი და ძლიერი კორელაცია დაადგინეს მოტივაციასა და მიღწევას შორის 

McDermott, Mordell & Stotzfus 2001; Wang, Heartel, &Welberg, 1993; R. Weinstein, 1998) 

(წერეთელი, 2016). 



 

 

42 
 

    თუ გავითვალისწინებთ პიროვნების შინაგანი და გარეგანი მოტივების 

მონაცვლეობას სწავლის პროცესში, დავწმუნდებით, რაოდენ დიდი მნიშვნელობა 

აქვს პედაგოგის მიერ შერჩეულ მეთოდებსა და სტრატეგიებს 

მოსწავლის/სტუდენტისათვის მოტივაციის გაზრდა-შენარჩუნებაში.  

       ეს პრობლემა  ასევე კარგადაა დანახული ეროვნულ სასწავლო გეგმაში; მეტიც,  

პირდაპირაა მინიშნებული პედაგოგის როლის შესახებ საგანმანათლებლო პროცესში 

კონკტერულად   სასწავლო მოტივების შექმნისათვის.  

         “მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა მნიშვნელოვანი პედაგოგიური ამოცანაა. 

სწავლების პროცესში გასათვალისწინებელია, რომ მოსწავლის მოტივაცია იზრდება, 

თუ ის ხედავს, რომ მასწავლებლის პრიორიტეტი მისი წინსვლის ხელშეწყობა და, 

პირიქით, იკლებს, თუ მიაჩნია, რომ მასწავლებლის პრიორიტეტი მისი შედეგის 

განსჯა-შეფასებაა.  ასევე, მოსწავლის მოტივაცია იზრდება, თუ ის ხედავს  დავალების 

მიზანს, დარწმუნებულია მის საჭიროებაში.  

      მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა გააგებინოს, რა მიზანს ემსახურება 

კონკრეტული დავალება. აუცილებელია, მოსწავლემ დაინახოს კავშირი სკოლაში 

მიმდინარე  საქმიანობასა და სკოლის გარეთ მიმდინარე ცხოვრებას შორის“ 

(ეროვნული სასწავლო გეგმა, მუხლი 34. მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა). 

           გასაკვირი არაა, რომ მასწავლებლები მოტივირებულ სტუდენტებს დასაქმების 

ძირითად წყაროდ მიიჩნევენ. 

          მოტივთა მრავალფეროვანი სპექტრიდან უნდა გამოვყოთ ინტერესი, როგორც 

სწავლის მოტივაციის აუცილებელი პირობა. 

         დიმიტრი უზნაძე განმარტავდა: “სწავლას სწორედ ის გარემოებები აქცევს 

ფსიქოლოგიურად დამოუკიდებელ ქცევის ფორმად, რომ მასში ნებელობის გვერდით 

ინტერესიც ფუძემდებლურ როლს ასრულებს“ (უზნაძე, დ. (2008).   შემეცნებით 

ინტერესად ტრანსფორმაცია ემოციურ სფეროზე ზემოქმედებით უნდა აღიძრას. 

     ამრიგად, შემეცნებით ინტერესის პრობლემის გადაჭრა მჭიდროდაა 

დაკავშირებული ემოციასთან. აღსანიშნავია ისიც, რომ ემოციას საზოგადოთაც დიდი 

მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ცხოვრებაში. დ. უზნაძე აღნიშნვდა: “ემოცია სულიერი 
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მდგომარეობაა, რომელიც ჩვენს განცდას დროებით მაინც მთლიანად ავსებს და 

მთელს დანარჩენ სულიერ ცხოვრებას იმორჩილებს“ (უზნაძე,  2008). 

 მართლაც, ემოცია რაღაც ზომით წარმართავს ქცევას, შესძენს მას 

ღირებულებას. როგორც ფსიქოლოგები (პიაჟე, კლაპერდი) მიიჩნევენ, “ემოცია 

ადამიანის მოქმედებას აძლევს საჭირო ენერგიას, ხოლო ცოდნა ქცევას ანიჭებს 

განსაზღვრულ სტრუქტურას“ (Пиаже, 1978). 

        სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ქცევა წარმოადგენს ერთიან ველს. ველის დინამიკას 

ქმნის გრძნობა, ხოლო სტრუქტურას განსაზღვრავს ცოდნა. 

 მოსწავლის ემოციები, განცდები, როგორც მისი სუბიექტური მდგომარეობის 

გამომხატველნი, უმთავრესად დაკავშირებულია სწავლების პროცესთან, ამიტომ 

მოსწავლის ემოციის სათანადო მიმართულებით წარმართვა პირველყოვლისა 

სკოლისა და მასწავლებლის  

სუბიექტის ემოციური და კოგნიტური ცხოვრება ურთიერთისაგან 

განუყოფელია. ამის დასასაბუთებლად აღნიშნავენ, რომ თვით წმინდა 

მათემატიკაშიც შეუძლებელია ვიმსჯელოთ ისე, რომ არ განვიცადოთ, რაიმე გრძნობა 

და პირიქით, არ შეიძლება არსებობდეს რაიმე გრძნობა, რომ მას არ ახლდეს რაღაც 

მინიმუმი გაგებისა, თუ აღქმისა. 

ფსიქოლოგები ძირითადად იზიარებენ თვალსაზრისს, რომ აღქმა და ცოდნა 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ემოციების აღძვრაში. მიუთითებენ აგრეთვე 

ურთიერთგავლენის შესახებ,  ე.ი. იმ უმნიშვნელოვანეს გავლენაზე, რომელიც 

ემოციებმა შეიძლება შეასრულონ აღქმის პროცესებზე. 

ფსიქოლოგიაში დასაბუთებულია, რომ ემოციასა და ცოდნას შორის 

დამოკიდებულებაზე წარმოდგენას იძლევა პიროვნების შეგუების ცდა ახალ, 

მუდმივად ცვლად გარემოსადმი. გარემოს სიახლე ყოველთვის იწვევს ბავშვში 

ემოციას (ინტერესს), რომელიც თავის მხრივ ხელს უწყობს გარემოსადმი შეგუებას. 
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აღსანიშნავია, რომ ემოციური და კოგნიტური პროცესები ერთმანეთს ერწყმის 

სწორედ ცხოვრების ადრეული პერიოდიდან.   მთავარი აქ ისაა, რომ ემოცია არის 

ცხოვრებისადმი შეგუების უმნიშვნელოვანესი პირობა. ექსპერიმენტულად 

დადგენილია, რომ ადამიანთა შორის ყველა სოციალური კავშირი (პიროვნებათა 

შორის არსებული დამოკიდებულებანი) დაყრდნობილია ემოციებზე. 

         მოსწავლეში აღძრული გაკვირვების ემოცია აღძრავს სწავლის მოტივს, 

ინტერესს, რომლის შესახებ ამერიკელი ფსიქოლოგი  იზზარდი-ცნობილი თავისი 

ფუნდამენტური შრომებით ემოციათა პრობლემებზე წერს: “ინტერესი ყველაზე 

ხშირი დადებითი ემოციაა. იგი წარმოადგენს მოტივაციის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვან სახეს ჩვევების, ცოდნის და ინტელექტის განვითარებაში. ინტერესი 

ერთადერთი მოტივაციაა, რომელსაც შეუძლია ნორმალური სახით განაპირობოს 

ყოველდღიური მუშაობა. იგი აუცილებელია  შემოქმედისათვის“ (Иззард,  Гозмана,  

Я., Егоровой. 1984 ). 

    ინტერესი განიცდება, როგორც გატაცება, მოხიბვლა, ცნობისმოყვარეობა. 

დაინტერებული პიროვნებისათვის დამახასიათებელია სურვილი კარგად გაერკვეს 

ყველაფერში, აღიჭურვოს ახალი ინფორმაციისთ, ახლებურად მიუდგეს ინტერესის 

აღმძვრელ ობიექტს. “ინტერესის გარეშე ყოველივე სწავლა იძულებითი შრომის სახეს 

მიიღებდა“ - შენიშნავს  დ. უზნაძე (უზნაძე, დ. (1998). 

      ძლიერი ინტერესის დროს ადამიანი გრძნობს გამოცოცხლებას, ან 

აღფრთოვანებას, რაც აპირობებს მის შემეცნებითს, სასწავლო, თუ მოძრაობით სახის 

აქტივობას. 

ინტერესის როლი უაღრესად დიდია პიროვნების განვითარებისა და 

ადამიანურ ურთიერთობებში. ინტერესის ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა დიდი 

კვლევითსა და პრაქტიკულ მოღვაწეობაში. 

ინტერესით წარმართული მოღვაწეობა და ადამიანთა ურთიერთობა 

განვითარებისა და წინსვლის საფუძველია ყველა სფეროში, მათი გამორიცხვა 

გარდაუვლად გამოიწვევდა განვითარების შეფერხებას. 
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ინტერესი არსებით როლს ასრულებს სწავლებისა და ცოდნის გაფართოებაში, 

ჩვევებისა და ინტელექტის განვითარებაში. 

ახლა, საკითხი დავსვათ იმის შესახებ, თუ რა პირობებში აღიძვრება იგი. 

        გამოკვლევები და პირადი გამოცდილება ადასტურებს, რომ ინტერესის 

დეტერმინანტია ცვლილებებისა და სიახლის აღქმა. ცხოვრებისეული ჭეშმარიტებაა, 

რომ დაინტერესებული ვართ ახლით, ჩვეულსაგან განსხვავებულით. 

    ცვლილებები და სიახლეები შეიძლება დაკავშირებული იყოს გარემომცველ 

სინამდვილესთან, ან შესაძლოა მომდინარეობდეს ადამიანის სულიდან, აზროვნების, 

მეხსირებისა და წარმოსახვის პროცესებიდან. 

         ამასთან დაკავშირებით, პედაგოგიურ და ფსიქოლოგიურ ლიტერატურაში 

მრავალჯერ არის გამოთქმული აზრი იმის შესახებ, რომ მასწავლებლის ძირითად 

ფუნქციას წარმოადგენს არა მხოლოდ ცოდნის გადაცემა, არამედ ამ ცოდნისადმი 

განსაზღვრული ემოციური დამოკიდებულების შექმნა, რაც ბევრჯერ გამოიხატება 

იმაში, რომ მოსწავლეს დაეხმარება მისთვის თითქმის ნაცნობი მასალის უცნობი 

მხარის გარკვევაში, “გაუხსნის“ საკითხის იმ ნაწილს, რომელიც ჰგონია, რომ უკვე 

ისწავლა, შეიმეცნა და ა.შ.   სასწავლო პროცესის ამ კუთხით წაყვანა მოსწავლეებში 

შემეცნებითი ინტერესების აღძვრას შეუწყობს ხელს. 

         რა არის შემეცნებითი ინტერესი? როგორც  ლანინა აღნიშნავს, “შემეცნებითი 

ინტერესი ეწოდება პიროვნების შერჩევითი მიმართულებას, რომელიც გამიზნულია 

თვით პროცესის საგნობრივი მხარის შეცნობისაკენ“ (Ланина, 1985). 

       შემეცნებითი ინტერესი შედგება ადამიანის ტენდეციებისაგან, რათა 

გააღრმაოს შეცნობილი მასალა. მოსწავლის შემეცნებითი მიმართულება ატარებს 

შერჩევით ხასიათს. როდესაც ესა, თუ ის საგანი, მოვლენა, ან ცნება მისთვის 

მნიშვნელოვანს წარმოადგენს, მაშინ იგი უფრო მეტი ხალისითა და ინტერესით 

სწავლობს. ამდენად, ინტერესი, როგორც შინაგანი საფუძველი, დასწავლის 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია.  
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      როგორც გამოირკვა, ინტერესი, შინაგანი ემოციური მიდრეკილება სწავლის 

მიზნისაკენ სხვადასხვა ასაკში ერთნაირი  მნიშვნელობის მქონე არ არის.  

        საყოველთაოდ ცნობილია, რომ “ადრეულ ასაკში უმთავრეს როლს ემოციური 

მიდრეკილებანი, ინტერესები ასრულებენ, უფროს ასაკში - შეგნებული, დასახული 

მიზნები. მაგალითად, სტუდენტის ინტერესს აღძრავს ლოგიკური წინააღმდეგობისა 

და შეუსაბამობის არსებობა, შემეცნების უსასრულობისა და უკმარობის ფაქტი. ამ 

ასაკში წმინდა საგნობრივ ინტერესთან ერთად მოვალეობისა და პასუხისმგებლობის 

ცნობიერებაც მოქმედებს“ (ჰილებრანდი, 1958). 

            სწორედ პიროვნების განვითარების ზედა საფეხურებზე, როცა სწავლის 

პროცესი ძირითადად პიროვნების შინაგანი მოტივაციითაა განპირობებული, 

ინტერესი ვერ შეცვლის დასწავლის შემთხვევაში განზრახვას, მაგრამ საგრძნობლად 

აადვილებს მის განხორციელებას. 

        ამიტომ,  ამ ორი ფაქტორის გათვალისწინებაა აუცილებელი უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის  მიერ, რომ საგანმანათლებლო პროცესი მათი ურთიერთკავშირითა 

და შეთანხმებით წარმართოს.  

         აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ სტუდენტისათვის  შემეცნებითი 

ინტერესების არსებობა უზრუნველყოფს შესაბამისი  სასწავლო განწყობის შექმნას. 

         დ. უზნაძისეული კონცეფციის თანახმად, “განწყობა იქმნება ორი ფაქტორის 

ერთდროული მოცემულობის პირობებში. სუბიექტის მოთხოვნილებისა და მისი 

შესატყვისი გარემოს არსებობის დროს. თუ ერთ-ერთი ამ ფაქტორთაგანი არ არის 

მოცემული, განწყობაც არ აღმოცენდება. სუბიექტი განეწყობა გარკვეული სიტუაციის 

შესატყვისი მოქმედების შესასრულებლად მხოლოდ სათანადო მოთხოვნილების 

საფუძველზე“ (უზნაძე, 1998). სწორედ ამ ფაქტორების არსებობა იწვევს 

სტუდენტების  მეცადინეობებზე  შემეცნებით აქტივობას,  სწავლის მიმართ  

დადებითი მოტივების ფორმირებას, რაც ცხადია, გამოიწვევს სწავლების პროცესის 

ხარისხის ამაღლებას. 
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უნდა ითქვას, რომ მასალის დასწავლაში ყურადღების, აზროვნების და 

ფანტაზიის როლზე ბიჰევიორიზმი არ ლაპარაკობდა. მოგვიანებით, მის საფუძველზე 

წარმოქმნილმა კოგნიტურმა (შემეცნების) ფსიქოლოგიამ მეტად იკვლია ეს 

ფაქტორები. ცნობილი გახადა, რომ დასწავლა მჭიდრო კავშირშია აზროვნებასთან, 

განსაკუთრებით კრიტიკულ აზროვნებასთან. 

კრიტიკული აზროვნება ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს დღევანდელ 

სამყაროში, რადგან ჩვენ გვიწევს ყოველდღიურად ძალიან დიდი რაოდენობის 

ინფორმაციის გადარჩევა. კრიტიკული აზროვნება მრავალგვარად იყო 

განმარტებული, მაგრამ განსაზღვრებების უმრავლესობა მოიცავს იმ აზრს, რომ “ეს 

არის ინდივიდის უნარი და მიდრეკილება, გააკეთოს დასკვნები მტკიცებულებების 

საფუძველზე და შეაფასოს ისინი“ (glassher, Weinstock, & Neuman, 2005; van Galen, 2005 

(წერეთელი 2016). 

მრავალმხრივი კვლევებმა ადასტურებს, რომ სადაც აზროვნებაა ჩართული, 

მეხსიერების ეფექტურობაც იზრდება. მართლაც, ადამიანი - სიტყვებს უკეთესად 

იმახსოვრებს, როცა მათ კლასიფიკაციას სთხოვდნენ, ვიდრე მაშინ, როცა ითხოვდნენ  

მექანიკურ დამახსოვრებას. ის, რაზედაც ფიქრი გვიწევს, რაზედაც გადაწყვეტილებას 

ვღებულობთ, რაშიც ჩვენი ინტელექტუალური აქტივობაა ჩადებული, უკეთესად  

გვამახსოვრდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ გაიზრდება სასწავლო პროცესში 

დამოუკიდებელი აზროვნების ხვედრითი წილი, მოსწავლეს უფრო მოკლე დროში 

უკეთესად ეცოდინება მასალა. აზროვნების ერთ-ერთი უმარტივესი გამოვლენაა 

სხვადასხვა საგნებსა და მოვლენებში საერთო ნიშნების (კატეგორიების, მათ შორის - 

ენობრივი კატეგორიების) დანახვა. ამიტომ, ახალი ინფორმაციის “ჩასმა“ უკვე 

არსებული ცოდნის სისტემაში, როგორც კონსტრუქტივისტური თეორიის 

მიმდევრები ამტკიცებენ,  არის აზროვნების გააქტიურების ერთ-ერთი ფორმა. 

      ახლა განვიხილოთ,   როგორ ესმის პიაჟეს სწავლისა და ფსიქიკური 

განვითარების ურთიერთ დამოკიდებულების საკითხი. მეცნიერი თვლის, რომ 

სწავლისა   და   განვითარების ურთიერთ დამოკიდებულების მიმართ საკითხი 

შეიძლება სამგვარად განვიხილოთ:  
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1. “სწავლა და განვითარება იგივეობრივია;  

2.  სწავლა და განვითარება სრულიად განსხვავებული პროცესებია;  

3. სწავლა, ნაწილობრივ, განვითარების მოცემულ დონეზეა დამოკიდებული“                 

(Пиаже,1978). 

      პიაჟე არ ეთანხმება   პირველ და მეორე   თვალსაზრისს. იგი ეყრდნობა მესამე 

შეხედულებას, რომლის თანახმადაც სწავლა,  ძირითადად,  განვითარების მოცემულ 

დონეზეა დამოკიდებული. 

 როგორც ცნობილია, სწავლების პროცესის ორი გაგება არსებობს. პირველი 

გულისხმობს, რომ მასწავლებელმა მზა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მოსწავლეს, 

რომელმაც თავის მხრივ პროდუქცია უნდა მოიხმაროს. ეს არის ე.წ. დირექტიული 

სწავლება. მეორე მხრივ მიდგოამა ასახავს პიაჟეს შეხედულებას, რომელიც 

გულისხმობს მოსწავლის აქტიურ მონაწილეობას სწავლების პროცესში. 

       ეს არის კონსტუქტივიზმი, რომლის მთავარი არგუმენტია ის, რომ ცოდნა 

მოსწავლეს მზა სახით კი არ ეძლევა, არამედ მისი მონაწილეობით იქმნება. მოსწავლე 

გარემოსთან აქტიური ურთიერთქმედებით თვითონ ქმნის გარკვეულ წესთა 

ერთობლიობას, რომლის მეშვეობით ხორციელდება შემდგომი ურთიერთქმედება. 

რადგან პიაჟეს თეორია ცოდნის აგების პროცესში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

თვითონ ბავშვის ინდივიდუალურ აქტივობას ანიჭებს, მის კონსტრუქტივიზმს 

“სოლო კონსტუქტივიზმსაც“ უწოდებენ. პიაჟე განვითარებას მეტ უპირატესობას 

აძლევს, ვიდრე სწავლების შედეგად გამოწვეულ ცვლილებებს. მეცნიერი 

ამტკიცებდა, რომ “ბავშვის განვითარება, სწავლების შედეგად, თუ მის გარეშე, 

გარდაუვალია.  ამასთან ერთად, იმისთვის რომ სწავლა ეფექტიანი იყოს, მისი დონე 

ბავშვის განვითარების დონეს უნდა შეესაბამებოდეს, ანუ განვითარება ყოველთვის 

წინ უსწრებს სწავლას“ (მოსწავლეთა ასაკობრივი და ინდივიდუალური 

თავისებურებები, სწავლისა და განვითარების თეორიები და მათი გამოყენება 

სასწავლო პროცესში. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, 2009). 



 

 

49 
 

         ამრიგად,  ადამიანის ფსიქიკაში დასწავლის მექანიზმების უზარმაზარი 

რეზერვია, რომელსაც სრულად ვერ იყენებს ტრადიციული სასკოლო თუ 

საუნივერსიტეტო  მეთოდიკა.  

       უპირველეს  ყოვლისა, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ სწავლა პირდაპირ 

კავშირშია  ბავშვის/სტუდენტის  პიროვნებასთან.  

      “პიროვნება მთლიანია (მთლიანობითი, ანუ ჰოლისტური თვალსაზრისი) და 

ერთმანეთთან კავშირშია პიროვნების გარემო, ქცევა, ფსიქიკური უნარები, 

მოთხოვნილებები და ემოციები, ხასიათი და ცოდნა.  ჰოლისტურ, მთლიანობის 

პრინციპზე უნდა აიგოს პედაგოგიკაც“ (ბასილაძე და სხვები, 2016).  

      ზემოთქმული მსჯელობის საფუძველზე  მიგვაჩნია, რომ  თუ პედაგოგიური 

პროცესი დაუკავშირდება პიროვნების ინტერესებსა და მოთხოვნილებებს, მის 

ინტელექტუალურ აქტივობას, დადებით ემოციებს, სოციალური გარემოს 

მხარდაჭერას და პიროვნულ თავისუფლებას, სწავლა მაქსიმალურ შედეგს მოგვცემს 

მინიმალურ დროში.  ეს უკეთეს ცოდნასაც მისცემს მოსწავლეს და ამ ცოდნის 

გამოყენების უკეთეს უნარსაც.  

        რაც მთავარია, ამგვარად აგებული სასწავლო პროცესი აღმზრდელობით 

შედეგსაც იძლევა, რადგან პიროვნებაში აყალიბებს ბევრ შემეცნებით და სოციალურ 

მოთხოვნილებას, ღირებულებას და უნარ-ჩვევებს.  

      სწორედ ამგვარი “მთლიანობითი” პედაგოგიკის აგებას ისახავს მიზნად 

ინტერაქტიური სწავლების მეთოდიკა.  

 

 

 

 



 

 

50 
 

1.4. თვალსაჩინოება - სწავლების ინტერაქტიური გარემოს შექმნის 

ეფექტური ინტრუმენტი 

   სწავლება თავისი ბუნებით ობიექტური სინამდვილის შეცნობის პროცესია, 

რომელშიც პედაგოგი წამყვან ფუნქციას ასრულებს. 

        მოზარდი თაობის გონებრივი განვითარება ძირითადად აქტიურ სასწავლო 

პროცესში მიმდინარეობს, რომლისთვისაც მაქსიმალურად უნდა იყოს გარემო 

შერჩეული.  სწორედ, ამ პროცესში იძენს მოსწავლე/სტუდენტი ყოველმხრივ 

განვითარებული ადამიანისათვის საჭირო პროფესიულ და პიროვნულ უნარ-ჩვევებს.   

     ეს აზრია ჩადებული  საქართველოს ეროვნული  სასწავლო გეგმის 

მეთოდოლოგიაში, რომელიც ასე გამოითქმის:  

“თავი VI. ძირითადი მეთოდიკური ორიენტირები 

მუხლი 31. მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა 

ყველა მოსწავლე არის უნიკალური და განსხვავებული თავისი ინდივიდუალური 

ფიზიკური დ აფსიქიკური მახასიათებლებით, ნიჭით, ემოციებით, ინტერესებით,  

პირადი გამოცდილებით, აკადემიური საჭიროებებით და სწავლისსტილით, რაც 

გათვალისწინებულ უნდა იქნას  სწავლა-სწავლების  დროს“ (ეროვნული სასწავლო 

გეგმა, 2011-2016წწ). 

         აქედან გამომდინარე, სწავლების აქტივიზაცია შესაძლებელია სწავლების 

ინოვაციური ფორმებისა და მეთოდების  განვითარებით, ასევე, სასწავლო პროცესის  

ორგანიზაციისა  მართვის ხერხების  სრულყოფით. 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ კაცობრიობა თავისი განვითარების ყოველ 

ეტაპზე დასახული ამოცანის გადაწყვეტისას  დიდი მნიშვნელობას ანიჭებდა იმ 

გზებს, საშუალებებსა და ხერხებს, რომელთაც იყენებდა დასახული მიზნის 

მისაღწევად. სწავლების პროცესში კი ასეთ საშუალებად გამოყენებული იყო 

სწავლების მეთოდები. 

  დიდაქტიკაში განმტკიცებულია აზრი იმის შესახებ, რომ “თვალსაჩინოება 

სწავლების ცალკე მეთოდი ან ხერხი კი არ არის, არამედ ერთ-ერთი დიდაქტიკური 
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პრინციპია, რომლის განხორციელებაც სწავლების პროცესში თვითონ მოითხოვს 

ცალკე მეთოდებისა და ხერხების გამოყენებას“ (მალაზონია, 2007). 

        სანამ უშუალოდ თვალსაჩინოების გამოყენებაზე ვისაუბრებდეთ, 

წარმოგიდგენს საქართველოს უნივერსიტეტებში სწავლების პროცესში გამოყენებულ 

მეთოდოლოგიას.   ისინი შერჩეულია საგანმანათლებლო პროცესში ინტერაქტიური 

გარემოს შესაქმნელად და როგორც ვხედავთ, თავადაც მრავლად შეიცავს 

თვალსაჩინოების ელემენტებს.  

     დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე 

გავრცელებული მეთოდია.  ეს მეთოდი უვითარებს დოქტორანტს კამათისა და 

საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს; 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სწავლების  მეთოდი, რომელიც 

ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს 

პრობლემას. დოქტორანტი ამ პრობლემის ადექვატურად გადასაწყვეტად მუშაობს 

წყაროებზე, სამეცნიერო ლიტერატურაზე, თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნლოგიების  მეშვეობით მოიძიებს უახლეს სამეცნიერო მიღწევებს შესაბამის  

სფეროში, სტატიებს, კონფერენციის მასალებს  და ყველა იმ მასალას, რომელიც 

დასმულ პრობლემას უკავშირდება. მოპოვებული მასალებისა და მონაცემების, 

აგრეთვე საკუთარი  მოსაზრებების შეჯერება ხშირად  ამ სფეროში ახალი ცოდნის 

შექმნის საფუძველს ქმნის; 

 ინდუქციური მეთოდი -  განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ 

ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან 

განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი 

მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ;

 დედუქციური მეთოდი -  განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ 

ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის 

ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან 

კონკრეტულისაკენ; 
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 ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით 

არსებული ცალკეული საკითხის დეტალური გაშუქება; 

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი 

მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთელის 

დანახვის უნარის განვითარებას; 

 დემონსტრირების (თვალსაჩინოების) მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის 

ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის 

საკმაოდ ეფექტურია.   დემონსტრირება, პრობლემის რაობიდან გამომდინარე, 

შესაძლოა ატარებდეს როგორც მარტივ, ასევე რთულ სახეს (მაგ:  პირველ 

შემთხვევაში მარტივი საგანმანათლებლო ამოცანის დასმა ამოხსნის გზების 

მითითებით, ხოლო მეორე შემთხვევაში  მრავალსაფეხურიანი პედაგოგიური 

ექსპერიმენტის დაგეგმვა, მიმდინარეობა, ანალიზი). 

       გარდა სასწავლო კურსების ათვისებისა, დოქტორანტის მიერ სადოქტორო 

საგანმანათლებლო კურიკულუმით გათვალისწინებული და  შესასრულებელია 

შემდეგი    აქტივობები: 

 შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი  დოქტორანტთან ერთად 

განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლის დროსაც ხდება საკითხის 

ყოველმხრივი და საფუძვლიანი შესწავლა;

 კონტენტ-ანალიზი, რომელიც დაკავშირებულია  ინფორმაციის  

შესწავლასთან, როდესაც ხდება მისი კლასიფიკაცია ფორმალიზებული 

პრინციპით; 

 სისტემური მეთოდი - კვლევის პროცესში მოპოვებული მასალისაგან 

განზოგადებული მოდელის აგება; 

 ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს 

სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. 

ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად 

უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე, 

შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების 
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გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ 

ჩართულობას სასწავლო პროცესში; 

ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი მოიცავს სწავლების სამ 

სახეს: 

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და 

სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის 

გადაცემა ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით; 

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი 

მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო 

საათების ფარგლებში; 

 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის 

წარმართვას პროფესორის ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი 

თავიდან ბოლომდე დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს. 

          სწავლების ფსიქოლოგიურ ბუნებაზე მსჯელობისას უკვე დავადგინეთ,  რომ 

თვალსაჩინოებას დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნების შემეცნებითი უნარების 

განვითარებისათვის, რომელიც თავად აძლევს სტიმულს  პიროვნებას მყარი 

დინამიური და ფუნქციური  ცოდნის დაუფლებისათვის. 

        სწავლების პროცესში თვალსაჩინოების გამოყენების შესახებ ყოველთვის იყო 

მოწინავე მკვლევართა, მეცნიერთა და პედაგოგთა ყურადღების ცენტრში.  

         იან ამოს კომენსკიმ თავის ნაშრომში “დიდი დიდაქტიკა“,  განათლების 

პროცესში დიდაქტიკის ერთ-ერთ უმთავრესად თვალსაჩინოების პრინციპი მიიჩნია: 

“ოქროს კანონად უნდა იქცეს პირობა: მოსწავლეებს უნდა მევცეთ უფლება, 

შეიგრძნონ ყველაფერი, რაც კი შესაძლებელია შეიგრძნონ შეგრძნებების დონეზე: 

ხილვადი - მხედველობით, ხმა - სმენით, სუნი - ყნოსვით, გემო - გემოთი, შესახები - 

შეხებით“ (ვასაძე, 1998). 

     რატომ არის ხილვადობა ასე მნიშვნელოვანი? 

კომენსკის აზრით:  “რა ენასაც არ უნდა ვასწავლიდეთ - მშობლიურ ენასაც კი -

უნდა ვაჩვენოთ ნივთები, რომელთა განმარტებაც სიტყვებია და უნდა ვასწავლოთ 

სიტყვებით გამოთქმა ყველაფრისა, რასაც ვხედავთ, რასაც ვეხებით, რასაც ვჭამთ, 
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რათა მეტყველების პროცესი და აზრი ყოველთვის პარალელურად მიმდინარეობდეს 

და ორივე ვითარდებოდეს ერთად.  არავის არ შეიძლება წავაკითხოთ ის, რაც მას არ 

ესმის, ან მოვთხოვოთ იმის განხილვა, რის გამოთქმაც მას სიტყვებით არ შეუძლია“ 

(ვასაძე, 1998). 

          თვალსაჩინოების უდიდეს მნიშვნელობას იზიარებდა პესტალოციც, 

“რომელმაც უდაოდ სრულყო თვალსაჩინოების მეთოდური მხარე და იგი 

განვითარების ახალ საფეხურზე აიყვანა“ (ვასაძე, 1998). 

         ფრანსუა რაბლე მოითხოვდა შეგნებულ, გააზრებულს სწავლებას, ბუნებაზე 

უშუალო დაკვირვებით მის შესწავლას, ანტიკური კლასიკის ათვისებას, რეალურ, 

მეცნიერულ განათლებას. 

  ნიშანდობლივია, რომ ბირუნიმ  კომენსკზე  გაცილებით უფრო ადრე 

წამოაყენა სწავლებაში თვალსაჩინოებისა და სისტემატურობის პრინციპის არსებობის 

იდეა, როგორც მოსწავლეებში შემეცნებითი ინტერესების გაღვივების ეფექტური 

საშუალება,  საიდანაც  უკვე იკვეთება ეფექტური სწავლების განხორციელებისათვის 

ფსიქოლოგიური მიდგომების საწყისები.  

     ცნობილია, რომ აღმოსავლეთის სხვა მოაზროვნეებიც (იბნ ბაჯა, ავეროსი, 

ტუსი, და სხვა) ქედს იხრიდნენ გონების ძალის წინაშე. ავეროსის ცნობილ ნაშრომში 

“დასაბუთებათა სისტემა“ მოცემულია სწავლების პრინციპების - შეგნებულობის, 

მეცნიერებულობის, თვალსაჩინოების დახასიათება (ვასაძე, 1998). 

          საქართველოში იაკობ გოგებაშვილმა  პირველმა წამოაყენა აღმზრდელობითი 

სწავლების იდეა, ხოლო სწავლების პრინციპებად შეგნებულობა, აქტიურობა, 

სისტემატურობა, თანამიმდევრულობა, მისაწვდომობა და თვალსაჩინოება 

დაასახელა.   

       მისი უკვდავი “დედა-ენა“ და “ბუნების კარი“  თვალსაჩინოების კლასიკური 

ნიმუშებია და მოსწავლის მიერ სამყაროს შეცნობის საოცარ გზამკვლევებს 

წარმოადგენს.  

       უნდა  ითქვას, რომ  თანამედროვე  ტრადიციულ პედაგოგიკაშიც  

თვალსაჩინოების პრინციპი მიღებულია ერთ-ერთ დიდაქტიკურ პრინციპად, 
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რომლის განხორციელების გარეშე ვერ წარიმართება ეფექტური, ინტერაქტიური  

სწავლება, 

       სასწავლო  პროცესზე  მრავალმხრივმა  დაკვირვებამ  აჩვენა, რომ 

თვალსაჩინოება გამოყენებული შეიძლება იყოს როგორც ახალი მასალის შესწავლა-

დამუშავებისას, ისე ძველი მასალის გამეორების, ცოდნის განმტკიცებისას და 

სისტემაში მოყვანის დროს. 

      ახალი სასწავლო მასალის შესწავლა-დამუშავების პროცესში შესაძლებელია  

გამოიყოს: 

ა)  “საგნებსა და მოვლენებზე უშუალო დაკვირვების პროცესი; 

ბ) დემონსტრირებითი ხასიათის თვალსაჩინოება, რომლის საშუალებითაც 

პედაგოგი მიმართავს საგნის მოდელის ან სხვა დინამიკური ან სტატიკური 

თვალსაჩინო ობიექტის ან ცდის დემონსტრირება-ჩვენებას და ახდენს მასზე ახსნა-

განმარტებას; 

   გ) ილუსტრირებული ხასიათის თვალსაჩინოება, როდესაც პედაგოგი ახალი 

მასალის გადაცემის შემდეგ, ინფორმაციას განამტკიცებს სხვადასხვა თვალსაჩინო 

მასალით (სურათები, რუქები, სქემები და ა.შ.)“ (კუპატაძე, 2009). 

       სწავლებაში თვალსაჩინოების დიდაქტიკური პრინციპი შეიძლება 

განხორციელდეს  შემდეგი ძირითადი საშუალებების გამოყენებით: 

1)  საგნებსა და მოვლენებზე უშუალო დაკვირვება; 

2)  ტექნიკური და სხვა ხასიათის მოდელების გამოყენება; 

3)  სხვადასხვა თვალსაჩინო დიდაქტიკური მასალის გამოყენება; 

4) საგნებისა და მოვლენებზე ვიზუალური დაკვირვება იმიტაციების  და 

მოდელირების საშუალებით, რაც შესაძლებელია თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
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        თვალსაჩინო სწავლების  ზემოთმოყვანილი საშუალებანი გამოიყენებიან  

როგორც დამოუკიდებლად, ისე კომბინირებული სახითაც. თითოეული 

თვალსაჩინოება სასწავლო-დიდაქტიკურ მასალას წარმოადგენს. თვალსაჩინოების 

პრინციპის სწორი განხორციელებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სასწავლო-

დიდაქტიკური მასალის შესაბამის შერჩევას.  

           საგანმანათლებლო პროცესის მსვლელობისას, ხშირად  საუბარი ეხება ისეთ 

მოვლენას, რომელიც მოლეკულურ დონეზე მიმდინარეობს  და როგორც წესი, 

ადამიანს მისი დანახვა არ შეუძლია. ასევე,  არის მოვლენები,  რომელზედაც 

დაკვირვება ბუნებრივ პირობებში ადამიანის მიერ მხოლოდ ერთხელაა 

შესაძლებელი, ან სულაც იმ ადგილზე  და დროში შეუძლებელია.  

          ამ შემთხვევაში, მათი არსის შესაცნობად აუცილებელია დინამიური ან 

სტატიკური თვალსაჩინო მოდელის გამოყენება, რომლის შესაძლებლობაც 

ვიზუალურ საშუალებებს გააჩნია.  

 ვიზუალური საშუალებები დამხმარე სასწავლო საშუალებებია, რომელთაც 

მოვლენების შესასწავლად  მრავალჯერადად  აჩვენებენ, დემონსტრირებას უკეთებენ 

გაკვეთილზე, რათა უფრო გასაგები და ადვილად აღსაქმელი გახდეს სასწავლო 

მასალა, მიწოდებული ინფორმაცია, თეორიული  აზრი და ასე შემდეგ.  ვიზუალურ 

საშუალებებს, ჩვეულებრივ, სასწავლო პროცესის გარკვეული საფეხურის 

საჭიროებებისა და მოთხოვნების, ასევე მოსწავლეების ასაკიდან გამომდინარე 

თვისებების შესაბამისად ამზადებენ. მათ აჯგუფებენ ბუნებრივ, ხელოვნურ და 

სიმბოლურ ვიზუალურ მასალად. 

  ვიზუალური მასალა შეიძლება იყოს:  

ა) “ბუნების ობიექტები (დემონსტრირების დროს, ექსკურსიებზე და გასეირნების 

დროს); 

ბ) სპეციალურად შექმნილი საშუალებები (პლაკატები, სქემები, გამოსახულებები, 

ფოტო სურათები, ნახატები, გეომეტრიული ფიგურები, მულაჟები, გრაფიკული 

ცხრილები, ტაბულები);  
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გ) სიმბოლური საშუალებები (რუკები, გლობუსები), დ) მოდელები (აპარატები, 

ხელსაწყოები); 

ე) საეკრანო საშუალებები (კინო ფილმები, დიაფილმები, დიაპოზიტივები და 

სხვა);  

ვ) აუდიოვიზუალური საშუალებები (ვიდეო ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები)“ 

(მალაზონია, 2009).  

        ტრადიციულად  გამოიყენება ვიზუალური სწავლების მეთოდის ორი ჯგუფი: 

ილუსტრირების მეთოდი (სასწავლო მასალის ამსახველ საშუალებებთან 

დაკავშირებული - პლაკატები, რუკები, ნახაზები, სქემები, გამოსახულებები, 

ფოტოსურათები, გრაფიკები, დიაგრამები, ტაბულები); 

  დემონსტრირების მეთოდი ( სივრცითი სასწავლო საშუალებები):  

     დემონსტრირება შესასწავლი ნივთის, ობიექტის, მოვლენის ცოცხლად 

დაკვირვების შესაძლებლობას უზრუნველყოფს, ამგვარად, შესაბამისი სასწავლო 

მასალის შინაარსის უკეთესად გააზრებას და ათვისებას უწყობს ხელს. ნანახ 

მოვლენებს უკეთებს სისტემატიზებასა და კლასიფიცირებას;  სწავლისადმი 

ინტერესს უკეთებს სტიმულირებას (შესაბამისად, პოზიტიური მოტივაციის 

ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს); პროცესის და მოვლენების მოდელირების 

შესაძლებლობას იძლევა, რომელთა რეალურ დროში დაკვირვება შეუძლებელია; 

სასწავლო მასალის ათვისების დონის შესახებ კონკრეტული ინფორმაციის მიღების 

შესაძლებლობას იძლევა. 

       მეტად მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია მოსწავლეების კოგნიტური 

განვითარების დონის  დამახასიათებელი თვისებების გათვალისწინება, მეხსიერების 

დომინანტი სახეობები.  

         საგანმანათლებლო  დაწესებულებაში, ეროვნული სასწავლო  გეგმის 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით, განსაკუთრებული  მნიშვნელობა  უნდა 

ენიჭებოდეს  გაკვეთილის იმგვარად დაგეგმვას, რომ გეგმის თითოეული 
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კომპონენტი შეესაბამებოდეს  მოსწავლეთა შესაძლებლობებს, ითვალისწინებდეს 

მათ ინტერესებს და ხელს უწყობდეს შინაგან მოტივაციას. 

         ბუნებრივია, რომ იგივე შეიძლება ითქვას უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში დემონსტრირების მეთოდის გამოყენებაზე, როდესაც  ასევე 

გასათვალსწინებელია სტუდენტთა შესაძლებლობები,  ინტერესები და  მოტივაცია. 

        თვალსაჩინოების პრინციპის გამოყენება განსაკუთრებით აქტუალური შეიქმნა 

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებისა და  აქტიურად 

მიმდინარე სწავლების კომპიუტერიზაციის ფონზე. 

      ჩვენთვის განსაკუთრებულ  ყურადღებას იმსახურებს დაპროგრამებული 

სწავლება, რომლის თეორია წარმოიშვა აშშ-ში XX საუკუნის 50-იან წლებში. მის 

შესახებ კონცეფცია პირველადი სახით მოგვცა ამერიკელმა ფსიქოლოგმა სკინერმა. 

მეცნიერის შეხედულებით, დაპროგრამებული სწავლება ჩაითვალა “დიდაქტიკური 

ტექნოლოგიის ფუნდამენტად, რომლის  ამოსავალ პრინციპს წარმოადგენს 

სწავლების ინდივიდუალიზება“ (Выготский,1987).  ამით იგი  დაუპირისპირდა 

ტრადიციულ სწავლებას. 

დაპროგრამებული სწავლება გულისხმობს: 

1) “ინფორმაციის მიწოდებას; 

2) მიწოდებული ინფორმაციის განმტკიცებას; 

3) კონტროლს სწავლების პროცესში“ (კუპატაძე, 2009). 

     ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ს. პეიპერტი თვლიდა: “უახლოესი წლების 

განმავლობაში კომპიუტერები ადგილს დაიმკვიდრებენ ადამიანის საქმიანობის 

ყველა სფეროში. ეს კი საზოგადოებას მნიშვნელოვნად შეცვლის. კომპიუტერები 

პრინციპულად ახალ კომპიუტერულ პროგრამას დაამკვიდრებენ. კომპიუტერული 

მოდელირების გამოყენებამ შეიძლება მთლიანად შეცვალოს ადამიანების აზროვნება 

და აღქმა“ (კუპატაძე, 2009).   
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        მართლაც, კომპიუტერი  ცხოვრების ყველა სფეროში მნიშვნელოვან ადგილს 

იკავებს. ხოლო, თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

სასწავლო პროცესში ინტეგრაცია წარმატებული საგანმანათლებლო გარემოს შექმნის 

ერთ-ერთი აუცილებელი ფაქტორი ხდება.  

          განათლებაში თანდათან დამკვიდრდა  ტერმინოლოგია: დისტანციური 

სწავლება, ელექტრონული სწავლება, მულტი-მედია საშუალებებით გამდიდრებული 

სასწავლო გარემო, რომლებიც აქტიურად  ინერგება საქართველოს განათლების 

სისტემაშიც.  

         როგორც ქართველი მკვლევარი, იმერი ბასილაძე აღნიშნავს,  “ელექტრონული 

და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშაულებები მხოლოდ და მხოლოდ 

ინსტრუმენტია სწავლა/სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად“ (ბასილაძე, 2016).   

         მკვლევარი  ეთანხმება  ფსიქოლოგთა შეხედულებებს  ინტერაქტიური 

სწავლების პროცესში სტუდენტის ფსიქიკაში მიმდინარე პროცესების შესახებ  და 

ელექტრონულ სწავლებას  ახასიათებს, როგორც სტუდენტის მოტივაციისა და  

ჩართულობის გაზრდის ეფექტურ საშუალებას: “ელექტრონული სწავლება 

მნიშვნელოვნად ზრდის სტუდენტის სტუდენტის მოტივაციასა და  ჩართულობას  

და ინფორმაციის გაცვლას აადვილებს“ (ბასილაძე და სხვები, 2016).                                                    

კომპიუტერი გამოიყენება ყველა სამეცნიერო სფეროში. მათ შორის აღსანიშნავია 

კომპიუტერული სასწავლო პროგრამებით (კერძო საგნებში) წარმართული 

გაკვეთილები, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია პედაგოგის და მოსწავლის 

ურთიერთგაშუალებული აქტივობის მიღწევა. სწორედ ამის გამო, სწავლების 

პროცესი, კუპატაძის აზრით, შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც “თავისებური 

დიალოგი პედაგოგსა და მოსწავლეს შორის, ამიტომ მოსწავლის მიერ სასწავლო 

მასალის ათვისება ხდება უფრო სრულად, თუ გაკვეთილის აგება უზრუნველყოფს 

დაყენებული სასწავლო პრობლემის ერთობლივ ფორმულირებას და გადაწყვეტის 

ძიებას. გაკვეთილი ეფექტურია, თუ უზრუნველყოფს პედაგოგის და მოსწავლის 

“ერთობლივი აზროვნების“ პირობას  (კუპატაძე, 2009).  
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          პიროვნების მიერ  ცოდნის ათვისება იმ დოზით, რასაც თანამედროვე 

განათლების სისტემა აწესებს,  ითვალისწინებს განზოგადების სისტემის დაუფლებას, 

რომელიც ცოდნის ძირითად საყრდენს წარმოადგენს. ამის შესახებ  მეტად 

საინტერესო მოსაზრება გააჩნია ლევ ვიგოდსკის. 

          მეცნიერი აღნიშნავს, რომ “განზოგადება გულისხმობს თვალსაჩინო 

სტრუქტურებიდან განდგომას და აზროვნებით სტრუქტურებში ჩართვას. 

მეცნიერებათა საფუძვლების  მყარი  აღქმა შეუძლებელია, თუ თვალსაჩინო ხასიათის 

მქონე განზოგადება ვერ აღიქმება. ეს პროცესი შერჩეულია მაშინაც, როდესაც 

სინამდვილეს (რომელსაც ესა თუ ის მეცნიერება ასახავს) მოწყვეტილი განზოგადება 

აბსოლუტიზებულია შემეცნებაში. სრული აღქმისთვის აუცილებელია, როგორც 

ზოგადის დანახვა კონკრეტულ მაგალითში, ისე კონკრეტული მაგალითის შერჩევა 

ზოგადში” (Выготский, 1987).  

      ინფორმაციულ-კომუნიკაციური საშუალებების გამოყენების თვალსაზრისით 

მეტად საინტერესო სურათია საქართველოს სკოლასა და უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებულებათა  

ინფრასტრუქტურის გამართულობა ავტორიზაცია-აკრედიტაციის მთავარი 

მოთხოვნა  და სტანდარტია, ამ დაწსებულებებში ტექნოლოგიებზე წვდომის 

განსხვავებული სურათია. ამიტომ, როგორც ბასილაძე აღნიშნავს, “დიდადაა 

დამოკიდებული, პროფესორი როგორ განსაზღვრავს ლექციების სცენარში 

ტექნოლოგიების ჩართვის სქემას; მან გონივრულად უნდა შეათანხმოს 

ტექნოლოგიური საშუალებები ლექციის სასწავლო მიზანთან, რათა უფრო 

ეფექტურად გავიდეს სასურველ შედეგზე” (ბასილაძე და სხვები, 2016). 

           გასათვალისწინებელია  ისიც, რომ კომპიუტერული პროგრამა სასწავლო 

პროცესში  მხოლოდ  და მხოლოდ  ინტეგრირებული უნდა  იყოს  და არა 

გამოყენების თვითმიზანი. როგორც ბასილაძე მიუთითებს:  “ის ზედმეტ ტვირთად 

არ უნდა იქცეს არც სტუდენტისათვის და არც ლექტორისათვის” (ბასილაძე, 2016). 

     ამასთანავე,  მეცნიერულმა გამოკვლევებმა და პრაქტიკამ აჩვენა, რომ 

აუცილებელია კომპიუტერთან დოზირებული მუშაობა, რადგან მასთან 
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ხანგრძლივად მუშაობის პროცესში “გადაჭარბებულად სპეციალიზებული 

აზროვნება“ შეინიშნება როგორც პედაგოგის, ისე მოსწავლეთა მუშაობაში. გარდა 

ამისა, შეინიშნება გადაღლა  და აღქმის დაქვეითება.   კომპიუტერულ პროგრამებთან 

მუშაობის ანალიზი ცხადყოფს, რომ კომპიუტერული პროგრამები მოქმედებენ 

ადამიანის ფსიქიკაზე, როგორც დადებითად, ისე უარყოფითად, ამიტომ ნებისმიერი 

ფორმით მუშაობისას კომპიუტერულ პროგრამებთან გათვალისწინებული უნდა 

იქნას დროის გეგმიურად დოზირებული განაწილების ფაქტორი. 

           დაწვრილებით ელექტრონული სწავლების, მისი დიდაქტიკური ფუნქციებისა 

და  მდგომარეობის შესახებ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მომდევნო 

თავში ვისაუბრებთ.  

          შეჯამებისათვის  მოვიყვანთ მკვლევართა მოსაზრებას სწავლების პროცესში 

თვალსაჩინოების  გამოყენების შესახებ:  “თვალსაჩინოების პრინციპის გამოყენებას 

ორი მიმართულება აქვს - საგანმანათლებლო და აღმზრდელობითი. პირველი 

მათგანი ცოდნის მყარ და შეგნებულ ათვისებას განაპირობებს.  მეორე კი - 

ყურადღების, მეხსიერების, ესთეტიური გემოვნების და მომავალი პრაქტიკული 

საქმიანობისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევათა გამომუშავებაში გვეხმარება“ 

(ბასილაძე, 2016). 

         ორივე მიმართულება  პიროვნებაში  ერთმანეთის  პარალელურად ვითარდება, 

თანაბრად მოიცავს პედაგოგიურ და ფსიქოლოგიურ სფეროებს და სწავლების მაღალ 

ხარისხს განაპირობებს.                                     
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თავი II 

ელექტრონული სწავლება -  სტუდენტთა ინტერაქტიური   გარემოს 

რეალიზების მნიშვნელოვანი  მეთოდოლოგია 

2.1.  ელექტრონული    სწავლების მნიშვნელობა და სარგებელი 

 

“სტრატეგია პირდაპირი მნიშვნელობით ჯარის წაყვანას, სამხედრო დაგეგმვას 

ნიშნავს” (ბასილაძე და სხვები. 2016). 

          როგორც ვხედავთ,  სწავლების პროცესის ეფექტურობას, დაგეგმილი მიზნის 

სწორად განხორციელებასა და სასურველ შედეგზე  გასვლას  მნიშვნელოვანი 

სტრატეგიიული დაგეგმარება სჭირდება, რომელშიც თანაბრად უნდა ჩართული 

როგორც პედაგოგი, ისე საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაცია.   

          პედაგოგიკაში სწავლების სტრატეგიებს, ისევე როგორც მეთოდებს, 

ოდითგანვე დიდი ყურადღება ექცეოდა. ის  ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა 

საუკუნეების მანძილზე  იმის მიხედვით,  განვითარების რა გზა ჰქონდა არჩეული  

და რა პოლიტიკური შეხედულებები ჰქონდა საგანმანათლებლო სისტემას.  

       დღეისათვის, დემოკრატიული ღირებულებებით აღჭურვილი პიროვნების 

ჩამოსაყალიბებლად, თანამედროვე პედაგოგიკაში სწავლების რამდენიმე სტრატეგია 

არსებობს:  

 “კოგნიტური სტრატეგია - გულისხმობს მოსწავლეთა ცოდნის მოპოვებას, 

გადამუშავებას, გაანალიზებას, კრიტიკულად შეფასებასა და სხვადასხვა 

სიტუაციაში გამოყენებას; 

     მეტაკოგნიტური (აზროვნება საკუთარი აზროვნების შესახებ) სტრატეგია - 

გულისხმობს მოსწავლის აქტიურ ჩართვას საკუთარი სწავლის პროცესის 

დაგეგმვაში, მართვაში, მონიტონინგსა და შეფასებაში; 
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    ემოციურ-მოტივაციური სტრატეგიები - გულისხმობს შესასწავლი 

საკითხისადმი დადებითი განწყობის შექმნას; 

    რესურსების მოხმარებაზე დაფუძნებული სტრატეგიები - გულისხმობს 

მულტიმედიური, ქსელური სასწავლო საშუალებების ეფექტიან გამოყენებას 

სწავლის პროცესში” (ბასილაძე და სხვები. 2016). 

     როგორც ვხედავთ, სწავლების ოთხივე სტრატეგია მოსწავლის/სტუდენტის 

შემეცნებით აქტიურობასა და სწავლებსის პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა 

ორიენტირებული; თუმცა, ვფიქრობთ, რომ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

საშუალებებისა და რესურსების არნახული განვითარების კვალდაკვალ, 

მულტიმედიური, ქსელური სასწავლო საშუალებების ეფექტურ გამოყენებას 

სწავლების ინტერაქტიური გარემოს შესაქმნელად, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. 

“დისტანციური სწავლების სათავედ შეგვიძლია 1728 წელი მივიჩნიოთ, 

როდესაც პირველად გაზეთში Boston Gazette განცხადება გაჩნდა, მასწავლებელი 

ეძებდა მსურველებს, რომლებსაც მასალას კვირაში ერთხელ გაუგზავნიდა. ეს 

მეთოდი აქტიურად 19-ე საუკუნეში, საფოსტო სისტემის დახვეწის შემდეგ 

ამოქმედდა. მას შემდეგ და მეოცე საუკუნის ბოლომდე ეს სისტემა უფრო და უფრო 

ვითარდებოდა და იხვეწებოდა, თუმცა ფეხი მხოლოდ კომპიუტერებისა და 

ინტერნეტის ფართოდ გავრცელების შემდეგ მოიკიდა“ (კუპატაძე, 2009). 

ინტერნეტის გავრცელებამ და კომპიტერული ტექნოლოგიების განვითარებამ, 

წინ წამოწია “ონლაინ სწავლა“, როგორც დისტანციური სწავლების ახალი ფორმა.  

 დღეს პიროვნებას შეუძლია სასწავლო კურსი გაიროს მსოფლიოს ნებისმიერ 

სხვა ქვეყანაში. წლების წინ წარმოუდგენელი იყო ქვეყნიდან გაუსვლელად 

მსოფლიოს ცნობილ უნივერსიტეტებში განათლების მიღება.   ამ მეთოდის 

ერთ‐ერთი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ სტუდენტს ეძლევა 

შესაძლებლობა ერთდროულად რამდენიმე უნივერსიტეტშიც ისწავლოს. 

  ონლაინ სწავლა შედარებით იაფი ჯდება, ვიდრე ადგილზე სწავლა და 

კურსდამთავრებულს ზუსტად ისეთივე დიპლომი ეძლევა, როგორსაც ის მიიღებდა 
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ადგილზე.   დისტანციური განათლება მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში 

პრაქტიკულად უმაღლესი განათლების სერიოზულ ალტერნატივადაა აღიარებული 

და სხვადასხვა სპეციალობის დაუფლების მსურველთათვის სწავლის მართლაც 

კომფორტულ და მოხერხებულ საშუალებას წარმოადგენს. შესაბამისად, 

“ვირტუალურ უნივერსიტეტში“ სწავლის გაგრძელებას სულ უფრო მეტი ადამიანი 

ირჩევს.  

 საყოველთაოდ ცნობილია, რომ დისტანციური სწავლების დანერგვით   

მსურველთა დიდი რაოდენობისთვის განათლების მიღება შესაძლებელი ხდება 

ძირითადი საქმიანობისგან მოუწყვეტლად,   ნებისმიერ დროს და საცხოვრებელი 

ადგილის მდებარეობისგან დამოუკიდებლად. ამასთან, იგი წარმოადგენს 

დაჩქარებული ვარიანტით უმაღლესი განათლების მიღების რეალურ და მოქნილ 

საშუალებას, რაც დროისა და ფინანსური რესურსების მნიშვნელოვან 

ეკონომიასთანაა დაკავშირებული.  

ევროპისა და ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში სტუდენტთა რაოდენობა 

ბევრად არ აღემატება ვირტუალურ სტუდენტთა რაოდენობას. ეს ტენდენცია 

მზარდი  და აღმავალი დინამიკით გამოირჩევა დანარჩენი უნივერსიტეტებისთვისაც.  

 აღსანიშნავია ისიც, რომ დისტანციური სწავლება განათლების მიღების კარგ 

პირობებს უქმნის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებსა და 

პენიტენციალურ დაწესებულებებში მყოფ პირებს.   სწავლების ახალი 

ტექნოლოგიების გამოყენება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში უმთავრეს 

სახელმწიფოებრივ პრიორიტეტად ითვლება. ამ თვალსაზრისით 

გასათვალისწინებელია საზღვარგარეთის ქვეყნების მოწინავე გამოცდილება, რაც 

აუცილებელია საქართველოში მიმდინარე განათლების სისტემის რეფორმისათვის.  

დისტანციურ სწავლებაზე ფიქრი საქართველოს განათლების სისტემის 

მესვეურებმა განათლების რეფორმების შედგომ დაიწყეს და მასზე მსჯელობა 

დღემდე მიმდინარეობს. ის  აისახა საკანონმდებლო დონეზეც 2005 წლიდან.  
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თუმცა, დღემდე დასახვეწია უშუალოდ დისტანციური სწავლების 

განხორციელების სამართლებრივი რეგულაციები საქართველოს ფარგლებს გარეთ 

მყოფი სტუდენტებისათვის. ამიტომ დისტანციური სწავლების ნაცვლად, 

საქართველოს კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ, მითითებულია 

ელექტრონული სწავლების განხორციელების შესახებ  საქართველოს ტერიტორიაზე 

მყოფი პირებისათვის: 

      “ელექტრონული სწავლება - საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი 

პირებისათვის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ საქართველოში 

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე კვალიფიკაციის მისაღებად 

ორგანიზებული, თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებული სასწავლო პროცესი ან მისი ნაწილი, რომელიც არ ითვალისწინებს 

განსაზღვრულ ადგილზე სტუდენტისა და მასწავლებლის ერთდროულად ყოფნას. 

ელექტრონული სწავლების განხორციელებისათვის აუცილებელია კურიკულუმის 

დაგეგმვის, სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ადმინისტრირების შესაბამისი 

მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენება“ (საქართველოს კანონი უმაღლესი 

განათლების შესახებ).  

    სწავლების ეს ფორმატი და მისი მეთოდოლოგია, უახლესი  და ინოვაციურია 

და ინტერაქტიური  სწავლებსის წარმართვისათვის  მრავალ სარგებელსა და  

შესაძლებლობას სთავაზობს როგორც სტუდენტს, ისე პედაგოგს. ინტერნეტ 

ტექნოლოგიების ათვისება და ყველა სფეროში დანერგვა სწავლის პროცესისა და 

ცხოვრების ახალი წესის დამკვიდრების კანონზომიერი პროცესია. სწავლების 

აღნიშნული ფორმატი  სტუდენტს აწვდის იმდენად ღრმა და ვრცელ ინფორმაციას, 

გამდიდრებულს ეფექტური თვალსაჩინოებით, რაც მიუწვდომელია სწავლების 

ტრადიციული მეთოდისათვის. იგი მკვეთრად აფართოებს სწავლების 

შესაძლებლობებს.  

      ელექტრონული სწავლება არის ცოდნის მიღების ახალი მეთოდი 

ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაცია, 

ტელევიზია, მულტიმედია, სატელიტური არხებით მონაცემთა გადაცემა და 

კომპიუტერული ქსელები.  ელექტრონული  სწავლების უპირატესობა ისაა, რომ 
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სტუდენტი სწავლისთვის თავად ირჩევს ადგილსა და დროს, ხოლო კომუნიკაციის 

შემთხვევაში ელექტრონულ ფოსტას.   სტუდენტი თავისი სპეციალობის შესაბამისად 

ნახულობს სასწავლო გრაფიკს (მიმოხილვითი კონსულტაციების, ჩათვლების, 

გამოცდების და ა. შ.) და სასწავლო გეგმას (სემესტრების მიხედვით საგნების, 

საბაკალავრო ნაშრომების    ნუსხას). შემდეგ სტუდენტი დამოუკიდებლად მუშაობს 

საკუთარ თავზე და კონკრეტული საგნის შესაბამისად, მისთვის გაუგებარი 

საკითხების გასარკვევად ესწრება  მიმოხილვით კონსულტაციებს, ან იღებს 

ტუტორისაგან სასარგებლო რჩევებს,  წინასწარ შედგენილი გრაფიკის მიხედვით. 

სტუდენტი საკონტროლო სამუშაოს, საბაკალავრო ნაშრომს გადააგზავნის 

ელექტრონულ ფოსტაზე. აღსანიშნავია, რომ ამ მხრივ პირველი ნაბიჯები უკვე 

გადადგა სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

სამინისტრომ, რომელმაც რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელთან სპეციალური 

მემორანდუმი გააფორმა. სწავლების ეს მეთოდი პატიმრებისთვის უკვე 

ხელმისაწვდომია, მათგან რამოდენიმემ, როგორც ვიცით წარმატებით ჩააბარეს 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რის შემდეგომაც ასევე ელექტრონულად ისწავლიან 

უნივერსიტეტში. 

        ასევე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი სიახლეა უნარშეზღუდული  და 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის, 

რომლებისთვისაც საქართველოს უნივერსიტეტებში ჯერ‐ჯერობით, ეგრეთ 

წოდებული ადაპტირებული გარემო არაკეთილმოწყობილი და არასაიმედოა.    

ელექტრონული სწავლების ფრომატში ყველა სასწავლო მასალა გადაიცემა 

კომპიუტერული ქსელით. გამოცდების ჩასატარებლად გამოიყენება ინტერნეტი, 

ფაქსი, ტელეფონი, დიალოგური ქსელი, ვიდეოფონი, აუდიო და ვიდეო 

კონფერენციები.  

          რა    არის  ზოგადად დისტანციური სწავლება?  

       “დისტანციური სწავლება ნიშნავს შორი მანძილიდან სწავლებას, როცა ორი 

სუბიექტი‐სტუდენტი და ლექტორი ერთმანეთისგან განცალკევებული არიან, 

როგორც დროში ასევე სივრცეში“ (კუპატაძე, 2009). 
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        ასეთი განსაზღვრა შეიძლება ერთგვარ გაურკვევლობას იწვევდეს; მაგრამ ეს 

მართლაც ასეა, რადგან ამ დროს სწავლების დიდი ნაწილი, მიმდინარეობს 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების და უახლესი ტელეკომუნიკაციური 

სისტემების გამოყენებით.    ეს გახლავთ სწავლების ფორმა, რომელიც შექმნილია 

სპეციალურად სტუდენტისთვის ან სტუდენტთა ჯგუფისთვის, რომლებიც 

ტრადიციულ აუდიტორიაში ან კაბინეტში ფიზიკურად არ იმყოფებიან, თუმცა ეს 

იმას არ ნიშნავს, რომ კომუნიკაცია სტუდენტებს შორის, ან სტუდენტსა და ლექტორს 

შორის შემცირებულია. კარგად ორგანიზებული ელექტრონული სწავლება 

მრავალფეროვანს ხდის სწავლებისა და სწავლის სტილს ისე, რომ არ გამორიცხავს 

აქტიური კომუნიკაციის როლს.   

  ეს არის “პროცესი, რომელიც ქმნის და ხელმისაწვდომს ხდის სწავლას, 

როდესაც ინფორმაციის წყარო და მიმღები ერთმანეთისგან დროით, სივრცით ან 

ორივე შემთხვევაში დაშორებულნი არიან“ (კუპატაძე, 2009). 

  შესაბამისად, ის ისეთ ორგანიზებულ სისტემას წარმოადგენს, რომელსაც 

შესაძლებლობა აქვს სრულყოფილად უზრუნველყოს კომპიუტერის და ინტერნეტით 

მეშვეობით სტუდენტისთვის ისეთი განათლების მიწოდება, როგორსაც ის 

უნივერსიტეტში ყოველდღიური სიარულითა და ლექციაზე სისტემატური 

დასწრების შედეგად მიიღება. “ასეთ სისტემას უნდა შეეძლოს სრულყოფილად 

განახორციელოს სასწავლო პროცესის კონტროლი, უზრუნველყოს კავშირი 

სტუდენტსა და ლექტორს შორის“ (GESJ: Education Science and Psychology 2012 | 

No.1(20)   International Scientific Conference: "Education in the Era of Globalization - XXI 

Century Challenges''. Materials ISSN 1512-18016). 

  სწავლა ემსახურება    სტუდენტებს, რომლებიც გარკვეული მიზეზების გამო 

ვერ ესწრებიან სასაწავლო პროცესს აუდიტორიაში (მაგალითად დაოჯახების, 

მუშაობის ანდა სხვა ქალაქში ცხოვრების გამო).     

         ამ დროს სწავლების დიდი ნაწილი, თუ მთლიანად არა, მიმდინარეობს 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და უახლესი ტელეკომუნიკაციური 

სისტემების გამოყენებით. 
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           ეს განმარტება ესადაგება საქართველოს უნივერსიტეტებში არსებულ 

მდგომარეობას საინფორმაციო-საკომუნიკაციო საშუალებებზე წვდომის 

თავლსაზრისით (რომელზედაც უფრო დაწვრილებით ქვემოთ ვისაუბრებთ). 

         თავად ელექტრონული სწავლების განმარტება(სრული, ჰიბრიდული და 

პირისპირ) და გამოყენების ხარისხი სასწავლო პროცესში ამის მიხედვითაა შექმნილი 

და განსაზღვრული.  

          ზოგადად კი, ელქეტრონული სწავლების დროს სასწავლო მასალა სტუდენტს 

მიეწოდება ინტერნეტის გლობალური ქსელით თანამედროვე პროგრამული და 

ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ისე, რომ გეოგრაფიული ანუ სივრცითი 

ფაქტორები ვერავითარ ზემოქმედებას ვერ ახდენენ სწავლების პროცეზე. რაც შეეხება 

მოსწავლისა და მასწავლებლის დროში თანხვედრას, ესეც არაა აუცილებელი, რადგან 

ინტერნეტში განთავსებულ სასწავლო მასალას მოსწავლე მოიძიებს მისთვის 

სასურველი დროის ნებისმიერ პერიოდში და საჭიროების შემთხვევაში, იქვე 

(ინტერნეტში) დააფიქსირებს მასწავლებელი და საჭირო საკონსულტაციო 

შეკითხვებს, მოამზადებს სათანადო პასუხების პაკეტს, განათავსებს შესაბამის 

ადგილზე (ინტერნეტში), რასაც მოსწავლე გამოიყენებს მისთვის სასურველი დროის 

პერიოდში, და დამოკიდებული არ იქნება მასწავლებელზე. სწავლების არსებულ 

ტრადიციულ მეთოდისაგან განსხვავებით, ელექტრონული სწავლების ძირითადი 

თავისებურებაა ის, რომ მოსწავლე/სტუდენტი  დამოუკიდებლად იღებს სასურველ 

ცოდნას. ამას ის ახერხებს იმ განვითარებული ინფორმაციული რესურსების 

გამოყენებით, რაც წარმოდგენილია თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

საშუალებით და ხელმისაწვდომია ფართო აუდიტორიისათვის. ინფორმაციულ 

რესურსებად კი ამ შემთხვევაში გვევლინება “კომპიუტერული ცოდნის ბაზები, 

სხადასხვა მასშტაბისა და დანიშნულების საწვრთნელები, ვიდეო და აუდიო 

ჩანაწერები, მულტიმედია, ელექტრონული სახელმძღვანელოები, საკონსულტაციო 

და საკონტროლო სისტემები“ (ჩაჩანიძე, სართანია. 2004).   

ყველაფერი ეს დღემდე არსებულ ტრადიციულ სახელმძღვანელოებთან, 

დამხმარე სახელმძღვანელოებთან,  მეთოდურ მითითებებთან ერთად ქმნის ცოდნის 
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მიღების საუკეთესო, თავლსაჩინოებით მდიდარ, საინტერესო გარემოს. შეიძლება 

ითქვას, რომ პედაგოგსა  და  სტუდენტს შორის ასეთი ურთიერთობა ერთგვარი 

საინტერესო  და სახალისოა, მიუხედავად  მათი ფიზიკურად  ზოგჯერ ერთ 

ადგილზე  არ ყოფნის შემთხვევაში, ინტენსიური ჩართულობითა და ინტერაქტივით  

გამოირჩევა.  

ელექტრონული სწავლების ნებისმიერი მოდელის ტექნოლოგიურ 

საფუძვლად ცხადია, ინტერნეტ-ტექნოლოგიები გვევლინება. “ინტერნეტმა 

(განსხვავებულად სატელევიზო სწავლისაგან) შესამჩნევად შეამცირა ინფორმაციის 

გავრცელების როგორც დროითი, ასევე ფინანსური ხარჯები, რადგან მან თვითონ 

შექმნა ინფორმაციული სტრუქტურის საკუთარი ინტეგრირების ბაზა, იმ 

ინფორმაციისა, რომელიც წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროგრამათა ძირითად 

საზრდოს“ (ჩაჩანიძე, სარტანია, 2004).  

           როგორც ზემოთ უკვე  აღვნიშნეთ,  სწავლების ეფექტურობა დიდადაა 

დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორააა ორგანიზებული სასწავლო მასალა, რა 

დონეზეა დამუშავებული წარმართვის მეთოდოლოგია და მისი რეალიზების 

საშუალებები, რათა სტუდენტისა და ლექტორის ინტერნეტ ურთიერთობა იყოს 

საინტერესო, უწყვეტი და ამავე დროს, შენარჩუნებულ იქნეს მაქსიმალური 

ინდივიდუალობა. 

         გარდა ამისა,  ელექტრონული სწავლების ეფექტურობა დამოკიდებულია 

მაზეც, თუ რა დონეზეა რეალიზებული სასწავლო-დიდაქტიკური პრინციპები, არის 

თუ არა გათვალისწინებული სტუდენტის მიერ ინფორმაციის აღქმის 

ფსიქოლოგიური თავისებურებები  არის თუ არა მაქსიმალურად გამოყენებული 

პროგრამული და ქსელური რესურსები. 

     როგორც დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, შორი მანძილიდან სწავლების 

ეფექტურობა დამოკიდებულია შემდეგ მდგომარეობაზე, ესენია: 

1. “მოსწავლის და მასწავლებლის ეფექტური ურთიერთქმედება, მიუხედავად 

მათი ფიზიკური დაშორებისა ერთმანეთისგან; 
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2. გამოყენებული პედაგოგიური ტექნოლოგიები; 

3. დამუშავებული მეთოდური მასალის ეფექტურობა და მისი წარმოდგენის 

ხერხები; 

4. უკუკავშირის (მოსწავლისა მასწავლებლისკენ და პირიქით) ეფექტურობა“ 

(ბასილაძე და სხვები, 2016). 

       ამრიგად,  ელექტრონული სწავლების (რომელიც დისტანციური სწავლების 

ერთი კერძო სახეა)  ეფექტურობა განისაზღვრება გამოყენებული მასალის ხარისხით 

და ამ პროცესში მონაწილე მასწავლებლის (ტუტორთან ერთად) 

პროფესიონალიზმით.      

     უდაოდ გასათვალისწინებელია, რომ სწავლების ხარისხი იმაზე კი არ არის 

დამოკიდებული, რომ სტუდენტს შეუძლია ტექნოლოგიები შეუზღუდავად 

გამოიყენოს, არამედ ხარისხი დამოკიდებულია მასზე, თუ როგორ ოპტიმალურად 

არის გამოყენებული მეთოდოლოგია სასწავლო პროცესებისთვის, როგორია მისი  

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები.  

 

 

 

 

 

2.2.  ელექტრონული სწავლების     დიდაქტიკური  ასპექტები და 

ფუნქციები 

            ამერიკელი  პედაგოგი კ. კერი სწავლების მეთოდების განვითარების 

ისტორიაში ოთხ “რევოლუციას“ გამოყოფს: “ის პირველ რევოლუციად მიიჩნევს იმ 

მოვლენას, როდესაც მშობელმა პროფესიონალ მასწავლებელს მიანდო შვილის  

აღზრდა, მეორე რევოლუცია სწავლებაში წერილობითი სიტყვის გავრცელებაა-

გამოყენებაა. მესამე რევოლუციას ფორმალურად, ავტორი ბეჭდური პროდუქციის 

გამოყენებას უკავშირებს, ხოლო მეოთხე რევოლუციამ კომპიუტერებს და 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს გაუხსნა გზა სწავლებაში“ (ასათიანი, 2012).  
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         როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პედაგოგიკის ისტორიაში  ცნობილია სწავლების 

მეთოდების მრავალი სახეცვლილების შესახებ. თუმცა, საბოლოო თანხმობა 

მეცნიერთა შორის დღესაც არაა მიღწეული და ეს  სრულიად ლოგიკურია.  

პედაგოგიკა სოციალური მეცნიერებაა და მუდმივად  ვითარდება საზოგადოების 

განვითარებასთან ერთად. ამასთანავე, იგი მუდმივად ასრულებს  საზოგადოების 

დაკვეთას.  რაც მისა ნიშნავს, რომ დღეს დასახული სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის სოციალურ-ეკონომიური ამოცანები,  ხვალ სწორედ დღევანდელმა 

მოსწავლეებმა უნდა გადაჭრან. სწორედ მათ მორალურ და ინტელექტუალურ 

დონეზე იქნება დამოკიდებული დასახული ამოცანების ეფექტური გადაწყვეტა.        

აქედან გამომდინარე, ისევე როგორც სხვა საუკუნეებში,  გამოიკვეთა 21-ე საუკუნის 

მსოფლიო პედაგოგიკის პრიორიტეტებიც.  

        ისინი ძირითადად გაპირობებულია ორი ტიპის სოციალურ-ეკონომიური 

ფაქტორით:  

 “მეცნიერების ყველა სფეროში დიდი რაოდენობის ინფორმაციით;  

  სწავლების ადაპტირებული, მოქნილი სისტემების არსებობის 

აუცილებლობით, რომლებიც ითვალისწინებენ სწრაფ პროფესიონალურ 

გადამზადებას,  კვალიფიკაციის ამაღლებას, თვითგანვითარებას ნებისმიერ ასაკში“ 

(ბასილაძე და სხვები, 2016). 

         მსოფლიო დღეს უფრო სწრაფად იცვლება, ვიდრე ეს ხდებოდა ახლო წარსულში.  

პერმანენტულად ვითარდება ცხოვრების ყველა სფერო, ასევე სწრაფად იცვლება 

ადამიანი და მისი საჭიროებები, ცოდნა, უნარი, მიდგომები, ფასეულობები. ამ 

ცვლილებების ერთიანობა ცვლის ადამიანის შესაძლებლობებსა და მოთხოვნილებებს. 

იცვლება სამუშაოს ხასიათი და მოთხოვნაც თამანშრომლებზე, რადგან კონკრეტული 

საქმე და პროფესია, დროის მიხედვით, ხშირად ხდება ნაკლებად მოთხოვნადი, ან 

საერთოდ უსარგებლო ბაზრისათვის. წარსულში ყველაზე პრესტიჟულად ჩათვლილი 

პროფესიები დღეს სულ სხვა პროფესიებმა ჩაანაცვლა, ან ბაზარმა სულ სხვა 

მოთხოვნები და  სტანდარტები დაუწესა მათ.  
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     ადამიანი, რომელსაც სურს, რომ მოთხოვნადი იყოს სამუშაოსათვის, 

იძულებულია იყოს  მოქნილი  და ინოვაციური, მუდმივად ეძებდეს ახალ გამოწვევებს 

სამუშაოსა და სწავლის სფეროებში. 

           ყველა განვითარებულ ქვეყანაში განათლების სისტემების რეფორმირების 

ფონზე მიმდინარეობს პედაგოგიური ტექნოლოგიების განვითარება (მეთოდების 

სრულყოფა), რომლის მიზანია, რომ მოსწავლემ, სტუდენტმა შეძლოს საჭირო 

ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოპოვება, პრობლემის დასმა და მისი 

გადაწყვეტისთვის რაციონალური გზების ძიება, მიღებული ცოდნის კრიტიკულად 

გაანალიზება და მათი გამოყენება ახალი ამოცანების გადასაჭრელად.   რადგანაც,   

როგორც უკვე ვთქვით, სამეცნიერო ტექნიკურმა პროგრესმა თანამედროვე შრომის 

ბაზარი შეცვალა და უკვე ამით შეცვალა მოთხოვნები განათლების სისტემის მიმართ.    

ამასთანავე, ინტერნეტი მკვეთრად შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში. პიროვნებამ 

შრომის ბაზრის  თანამედროვე  მოთხოვნები და გამოწვევები, სხვა ტიპის 

განათლების მიღებით უნდა დააკმაყოფილოს.  

“თანამედროვე საზოგადოებაში, ინფორმაციის მკვეთრი ზრდის ფონზე, 

სპეციალისტს სწავლა პრაქტიკულად მთელი ცხოვრების განმავლობაში 

ესაჭიროება“ (კუპატაძე, 2009). 

ეს  პროცესი წარმოუდგენელი გახდა კომპიუტერის და ინტერნეტის გარეშე.   

მოსწავლეების, სტუდენტების და სხვა მოქალაქეების უმრავლესობა აქტიურად  

იყენებს კომპიუტერის და ინტერნეტის შესაძლებლობებს სხვადასხვა სფეროში და 

მათ შორის, განათლების მისაღებად.      საქართველოც არ არის გამონაკლისი, სადაც 

ბოლო წლებში ინტერნეტ-მომხმარებლების რიცხვმა საგრძნობლად იმატა.  “მარტო 

ფეისბუკის სოციალურ ქსელში  2009 წლისათვის 700 000 მომხმარებლამდე იყო  

დარეგისტრირებული“ (კუპატაძე. 2009).   

დღეისათვის ეს რაოდენობა გაცილებით მეტია და მილიონებს ითვლის.  ამას 

ემატება ტვიტერის, ინსტაგრამისა და სხვა სოციალური ქსელების მომხმარებელთა 

რაოდენობა, რომელმაც მსოფლიოს ყველა კუთხე და ქვეყანა მოიცვა. 
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როგორც ერთი შეხედვითაც ჩანს, თანამედროვე კომპიუტერულ 

ტელეკომუნიკაციებს ისევე ეფექტურად შეუძლიათ ცოდნისა და მრავალფეროვანი 

სასწავლო ინფორმაციის გადაცემა  და სწავლების ინტერაქტიური გარემოს შექმნა, 

როგორც სწავლების ტრადიციულ საშუალებებს.     

ინტერაქტიური სწავლების  განხორციელების თანამედროვე  და  ინოვაციური 

ინსტრუმენტია  ელექტრონული სწავლება, რომელსაც მისთვის დამახასიათებელი 

დიდაქტიკური  დანიშნულება  და ფუნქციები გააჩნია.  

ელექტრონული სწავლება (E-learning) – გულისხმობს  სწავლებას  

ინტერნეტითა და მულტიმედიური საშუალებებით. იგი მოიცავს სწავლების 

პროცესის ყველა კომპონენტს (მიზნები, შინაარსი, მეთოდები, საშუალებები და სხვ.), 

რომელთა რეალიზება ხდება სპეციფიკური საშუალებებით. ელექტრონული 

სწავლება ძირითადად  არის სამი სახის: 

 “დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პედაგოგისა და 

სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის 

გადაცემა ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით; 

 დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას 

პროფესორის ფიზიკური დასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე 

დისტანციურად, ელექტრონული ფორმატით მიმდინარეობს;  

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური) - სწავლების ძირითადი ნაწილი 

მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება სწავლების 

დასწრებული ფორმით“ (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, განათლების სადოქტორო პროგრამა, 2017 წ).  

      სანამ უშუალოდ საქართველოს უნივერსიტეტებში ელექტრონული სწავლების 

ზოგად სურათს განვიხილავდეთ, სასურველია, სწავლების პროცესში 

ელექტრონული სწავლების გამოყენების  სარგებელზე საუბრისას განვსაზღვროთ 

მისი დიდაქტიკური ფუნქციები და დანიშნულება.  
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          ამის შესახებ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის მკვლევრები და მეცნიერები 

სხვადასხვაგვარად აფასებენ ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენების  

შესაძლებლობებსა და ფუნქციებს.  

        იმთავითვე უნდა ითქვას, რომ ყველა მოსაზრება  მნიშვნელოვანია  და  

ელექტრონული სწავლების შეფასებისას ისინი ერთმანეთს ავსებენ.   

       დიდაქტიკური ფუნქცია განისაზღვრება, როგორც  “საწავლო-აღმზრდელობით 

პროცესში გარკვეული მიზნებით გამოყენებული სწავლების საშუალებათა 

თვისებების გარეგანი გამოვლინებები. ეს არის მათი დანიშნულება, როლი და 

ადგილი სასწავლო პროცესში“ (პოლატი, 2010). 

           ზემოთ დასმული პედაგოგიური პრობლემების გადაწყვეტად რას იძლევა 

ტელეკომუნიკაციები? როგორია მათი დიდაქტიკური ფუნქცია?  

      რა თქმა უნდა, ორ კომპიუტერს შორის კავშირის დამყარება, მათ შორის რა 

მანძილიც არ უნდა იყოს, თავისთავად არავითარ პედაგოგიურ პრობლემას არ 

წყვეტს. ამ პირობებში შედეგის მიღების ცდა ჩატარდა ამერიკის შერთებულ 

შტატებში, მაგრამ მას წარმატება არ მოჰყოლია. მხოლოდ მაშინ, როცა იმავე 

ამერიკელმა მეცნიერებმა ტელეკომუნიკაციების ტექნიკური შესაძლებლობები 

შეუერთეს პროექტულ საქმიანობას, რომელიც ემყარებოდა ძიებით, კვლევით 

მეთოდებს, მიიღეს ფრიად ეფექტური და პერსპექტიული შედეგი. ხოლო სიტუაცია 

კარდინალურად შეიცვალა, როცა ინტერნეტის გლობალური ქსელის 

ტელეკომუნიკაციების შესაძლებლობები (ელექტრონული ფოსტა, 

ტელეკონფერენციბი, ჰიპერტექსტის ტექნოლოგიები, მულტიმედიური 

ტექნოლოგიები) შეუერთეს დისტანციური სწავლების მკაფიოდ  დამუშავებულ 

პროგრამებს. 

 განათლების დარგში ტელეკომუნიკაციების გამოყენებას დიდი ისტორია არა 

აქვს, ჯერ-ჯერობით გამოცდილებაც მწირია, მაგრამ, რაც არის, იმის საფუძველზეც 

უკვე შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ ინფორმაციული ტენქოლოგიების ეს სახე 

საშუალებას გვაძლევს: 

 “ორგანიზებულ იქნას მოსწავლეების, მასწავლებლების, სტუდენტების, 

მეცნიერმუშაკების (რომლებიც იქნებიან სხვადასხვა სკოლიდან, სამეცნიერო და 
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სასწავლო ცენტრებიდან, ერთი ან სხვადასხვა რეგიონებიდან, ან კიდევ, 

სხვადასხვა ქვეყნიდან) სხვადასხვა სახის ერთობლივი კვლევითი მუშაობა. 

ამასთან, პროექტების მეთოდი ამ მიმართულებით იძლევა უნიკალურ 

საშუალებებს; 

 უზრუნველყოფილ იქნას მოსწავლეთა ფართო წრისათვის ოპერატიული 

საკონსულტაციო დახმარება; 

 შექმნილ იქნას დისტანციური სწავლებისა და პედაგოგიური კადრების 

კვალიფიკაციის ამაღლების ქსელები; 

 ორგანიზებულ იქნას ინფორმაციების, იდეების, ერთობლივი პროექტების და 

სხვ. გაცვლა-გამოცვლა; 

 ფორმირებულ იქნას პარტნიორებში (მოსწავლეებში, სტუდენტებში, 

მასწავლებლებში) კომუნიკაციური ჩვევები, ურთიერთობის კულტურა, რაც 

პარტნიორების მხრიდან გულისხმობს საკუთარი აზრების მოკლედ და მკაფიოდ 

ფორმულირებას, პარტნიორის აზრთან გონიერ მიმართებას, დისკუსიის წაყვანის 

უნარს, საკუთარი თვალსაზრისის დასაბუთების უნარს, ასევე, პარტნიორის აზრის 

მოსმენისა და პატივისცემის უნარს; 

 აღზრდილ იქნას მოსწავლეებში კვლევითი საქმიანობის ჩვევები, მუშაობის 

მეცნიერული ლაბორატორიისა და შემოქმედებითი სახელოსნოების მუშაობის 

მოდელირების გამოყენებით; 

 განვითარებულ იქნას მოსწავლეებში სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციიის 

მოპოვების (ერთობლივი პროექტის მიხედვით პარტნიორიდან დაწყებული, 

დამთავრებული მონაცემთა დაშორებული ბაზებით), თანამედროვე 

კომპიუტერული ტექნოლოგიებით მისი დამუშავების, შენახვისა და ნებისმიერ 

მანძილზე პლანეტის ნებისმიერ წერტილში მისი გადაცემის უნარ-ჩვევები“ 

(კუპატაძე, 2009). 

         ენტონი მალანი ამბობდა: “რომ არ გამოეგონებინათ კომპიუტერი, როგორც 

უნივერსალური ტექნიკური მოწყობილობა, ის უნდა შექმნილიყო სპეციალურად 

განათლების მიზნებისთვი“. მისივე აზრით, “კომპიუტერული ტელეკომუნიკაციების 

საშუალებები საშუალებას გვაძლევს სასწავლო პროცესი უზრუნველყოთ: 
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 საგაკვეთილო სასწავლო და მეთოდიკური მასალებით; 

 მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის უკუკავშირით; 

 ინფორმაციული და საცნობარო სისტემების მისაწვდომობით; 

 ელექტრონული ბიბლიოთეკების მისაწვდომობით; 

 ელექტრონული გაზეთებისა და ჟურნალების ინფორმაციული რესურსების 

მისაწვდომობით; 

 სწავლების სისტემის შიგნით მმართველობითი ინფორმაციის გაცვა-

გამოცვლით“ (კუპატაძე, 2009). 

      ქართველი მეცნიერისა და პედაგოგის,  აკაკი ნარგიზიშვილის აზრით, 

კომპიუტერის ფუნქცია სასწავლო პროცესში მრავალმხრივია და მოიცავს: 

 “მოდულობას; 

  ერთდროულობას; 

 მრავალფუნქციონალობას; 

  მასალების მუდმივ  განახლებადობას; 

  სისტემურობას; 

 გააჩნია  განმავითარებელი ფუნქციები; 

  ინტერაქტიული მუშაობის რეჟიმს“ (ნარგიზიშვილი, 2010). 

        ელექტრონულ სწავლებაში გამოყენებული პროგრამების და სისტემების 

ინტერაქტიული შესაძლებლობანი უზრუნველყოფს სწავლების პროცესში 

უკუკავშირის დამყარებას, დიალოგს და მუდმივი მხარდაჭერის ფუნქციების 

განხორციელებას. ამერიკელი მკვლევარის პიტერ ნაითის აზრით  “21-ე საუკუნის 

განათლების ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ ელექტრონული 

სწავლებაა, თუმცა მისი საფუძველი კლასიკური სწავლების დახვეწილი, 

აპრობირებული და პროგრესული მეთოდიკები უნდა იყოს“ (კუპატაძე, 2009).  თუმცა, 

მკვლევარი იქვე შენიშნავს, რომ ელექტრონული სწავლების სისტემა უნდა დაემატოს 

განათლების ტრადიციულ სისტემას და არა ჩაანაცვლოს ის. ამავე აზრს იზიარებს 

ქართველი მკვლევარი ბასილაძე.  ამით ნებისმიერ ადამიანს შესაძლებლობა მიეცემა 

ისწავლოს რაც მას სურს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ენაზე.    
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იუნესკოს განმარტებით, “ელექტრონული სწავლება ეს არის სწავლება 

ინტერნეტისა და მულტიმედიის დახმარებით და მას შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე 

დანიშნულება: 

 დამოუკიდებელი მუშაობა ელექტრონულ მასალებთან პერსონალური 

კომპიუტერის და მობილური ტელეფონის გამოყენებით; 

 მანძილით დაშორებული ექსპერტებისგან სხვადასხვა კონსულტაციის და 

შეფასების მიღება; 

  სასწავლო სოციალური ქსელების შექმნა; 

  მუდმივი წვდომა სხვადასხვა ელექტრონულ სასწავლო მასალებზე;  

 სასწავლო ვებ-რესურსების განვითარება; 

  ელექტრონული სასწავლო რესურსების შექმნა“ (ჩაჩანიძე, სართანია. 2004).  

         თანამედროვე მოსწავლეები და სტუდენტები შეიძლება ითქვას, ქსელური 

თაობაა და მათთვის ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მიღება სახალისოც კია. 

თანამედროვე კომპიუტერულ ტელეკომუნიკაციებს ისევე ეფექტურად შეუძლიათ 

ცოდნისა და მრავალფეროვანი სასწავლო ინფორმაციის გადაცემა, როგორც 

სწავლების ტრადიციულ საშუალებებს. სასწავლო კურსების სტრუქტურას 

ელექტრონული სწავლების ფორმატში გაცილებით მეტი შესაძლებლობები და 

ხარისხი აქვს. 

       ისეთ ახალ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, როგორიც არის ინტერაქტიური 

დისკები CD-ROM, განცხადებების ელექტრონული დაფები, მულტიმედიური 

ჰიპერტექსტები, შეუძლიათ აქტიურად ჩააბან სტუდენტები თუ მოსწავლეები 

სასწავლო პროცესში. ტექსტის, ხმის, მოძრაობის და გამოსახულების ინტეგრაცია 

ქმნის მრავალფეროვანი შესაძლებლობების მქონე სასწავლო გარემოს, რომლის 

განვითარებაც სტუდენტებსა და მოსწავლეებს უფრო მეტად მიიზიდავს სასწავლო 

პროცესისკენ. ელექტრონულ სწავლებაში გამოყენებული პროგრამების და 

სისტემების ინტერაქტიული შესაძლებლობანი უზრუნველყოფს სწავლების 

პროცესში უკუკავშირის დამყარებას, დიალოგს და მუდმივ მხარდაჭერას.  
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     ქართველი მკვლევარი კუპატაძე გამოყოფს ელექტრონული სწავლების 

ტექნოლოგიური ორგანიზაციის სამ მოდელს:   

“ცალმხრივი მედია“ 

აღნიშნული მოდელი გულისხმობს სწავლების რომელიმე საშუალების და 

ინფორმაციის გადაცემის არხის გამოყენებას. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს 

სწავლება მიმოწერის საშუალებით, სასწავლო რადიო და ტელეგადაცემები. ამ 

მოდელში სწავლების დომინანტ საშუალებად გვევლინება ნაბეჭდი მასალა. 

პრაქტიკულად გამორიცხულია ორმხრივი კომუნიკაცია, რაც ელექტრონული 

სწავლების ამ მოდელს აახლოვებს ტრადიციულ დაუსწრებელი სწავლების 

ფორმასთან. 

“მულტიმედია“ 

ელექტრონული სწავლების ამ მოდელის დროს გამოიყენება ნაბეჭდი 

საშუალებები, სხვადასხვა სახის დისკებზე ჩაწერილი სასწავლო კომპიუტერული 

პროგრამები, აუდიო და ვიდეოჩანაწერები და ა.შ. თუმცა, ამ შემთხვევაშიც 

ინფორმაცია მიედინება მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ორმხრივი კომუნიკაცია 

შეზღუდულია. საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებული იყოს 

დასწრებული სწავლების ელემენტები-პირადი შეხვედრები პედაგოგებთან, 

სემინარები, კონსულტაციები, გამოცდა და ა.შ. 

“ჰიპერმედია“ 

ელექტრონული სწავლების მესამე თაობის მოდელია, რომელიც გულისხმობს 

ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების, კერძოდ კომპიუტერული 

ტელეკომუნიკაციების გამოყენებას. ამ მოდელის განხორციელების დროს ფართოდ 

გამოიყენება ელექტრონული ფოსტა და ტელეკონფერენციები, ასევე აუდიო 

სწავლება. ელექტრონული სწავლების ამ მოდელის შემდგომი განვითარებისას 

ვიდეო, ტელეფაქსი, ტელეფონი (ვიდეოკონფერენციების წარმართვისთვის), 

აუდიოგრაფიკა  ვიდეოდისკების გამოყენებით, სხვადასხვა ჰიპერრესურსები და 

ხელოვნური ინტელექტი.  
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    ბუნებრივია, რომ ელექტრონული სწავლების განვითარებაში განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ინტერნეტი - უძლიერესი კომპიუტერული ქსელი მსოფლიოში. 

ელექტრონული სწავლების პროცესში პედაგოგებმა და სტუდენტებმა ინტერნეტთან 

მიერთებით შეიძლება ისარგებლონ: 

ა) “ელექტრონული ფოსტით - მისი რეალიზება მიმდინარეობს ინტერნეტის 

პროგრამული უზრუნველყოფით კომპიუტერული ქსელით კომპიუტერულ 

მისამართზე, რათა ოპერატიულად იქნას გადაგზავნილი სხვადასხვა ინფორმაცია; 

ბ) საინფორმაციო დაფით - ინტერნეტში მრავალი საინფორმაციო დაფაა 

განთავსებული. მათგან ყველაზე უფრო გავრცელებულია, USENET, რომელშიც 

თავმოყრილია ათასამდე აქტუალური ტელეკონფერენცია სხვადასხვა თემებზე და 

Listserv, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს ფორუმებს მრავალფეროვანი საკითხებით. 

გ) საერთაშორისო ქსელი მომხმარებელს უზრუნველყოფს მრავალფეროვანი 

რესურსების გამოძახების მოხერხებული საშუალებებით. რესურსები მოიცავს 

დინამიურ მოდელებს, სურათებს, მონაცემებს, ვიდეო მასალას და ა.შ.  აქვე შეიძლება 

განლაგდეს სასწავლო კომპიუტერული პროგრამები სხვადასხვა დისციპლინებში“ 

(კუპატაძე, 2009). 

  როგორც ვხედავთ, ელექტრონული სწავლების განხორციელებისათვის 

პედაგოგს მხოლოდ პროფესიული ცოდნა არ ეყოფა დასახული მიზნის მისაღწევად. 

მას სჭირდება მულტიდისციპლინური ცოდნა ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა: 

პედაგოგიკა, განათლებისა და განვითარების ფსიქოლოგია, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები და ზოგ შემთხვევაში,  მულტიკულტურული  განათლება. 

       ელექტრონული სწავლების ეფექტური განხორციელებისათვის, ელექტრონული 

კურსის შექმნისათვის ის დგამს  ისეთ აუცილებელ ნაბიჯებს,  როგორებიცაა: ფოკუს 

ჯგუფების შექმნა, სილაბუსის შემუშავება, კურსის ინსტრუქციული დიზაინის 

განსაზღვრა, ელექტრონული სწავლებისა და შეფასების სისტემის დაგეგმვა და 

განხორციელება, შესაბამისი აუდიო და ვიდეო ონ-ლაინ და ოფ-ლაინ კოლექციების 

შემნა, ელექტრონული კურსის ასაწყობად შესაბამის გარემოში  მუშაობა და სხვა.  
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        ასეთი მრავალმხრივი რესურსი, ერთსა და იმავე პედაგოგს შეიძლება არც 

გააჩნდეს.  ასეთ შემთხვევაში, დღის წესრიგში დგება სპეციალური მულტი-გუნდის 

შექმნის საკითხი, რომელიც მსურველ პედაგოგს დაეხმარება საკუთარი კურსი 

ელექტრონულ ფორმატში აუწყოს.  

         პედაგოგის დამატებითი საფიქრალია შექმნილი კურსის “გაშვება‟‟ და 

განხორციელება, სტუდენტების სრულფასოვანი ჩართულობა ამ კურსის 

მსვლელობაში. რადგან კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში, პირისპირ სწავლებისაგან 

განსხვავებულად მიმდინარეობს, სტუდენტებს ასევე სჭირდებათ სპეციფიური უნარ-

ჩვევები, რომლებიც ცოტა მეტიცაა, ვიდრე მხოლოდ საოფისე პროგრამების ცოდნა.  

         ამგვარად, დღის წესრიგში დგება  ევროპასა და ამერიკის საგანანათლებლო 

სივრცეში კარგად აპრობირებული, ეგრეთ წოდებული მრჩევლისა და ტუტორინგის  

მოდელების ჩამოყალიბების იდეა, რომელიც ვფიქრობთ, საქართველოს 

სინამდვილეს ყურადღებითა და სიფრთხილით უნდა მოერგოს.  

        მათი ძირითადი ფუნქციები  ელექტრონული კურსის განხორციელებაზე 

მონიტორინგი, პედაგოგისა და სტუდენტების დახმარება, რჩევები და 

კონსულტაციები, მართვის პროცესების შეუფერხებლად წარმართვა და რაც 

მთავარია, უკუკავშირის დამყარებაა სტუდენტებთან.  

         აქვე დავამატებთ, რომ “უკუკავშირი არის ინფორმაცია, რომელსაც 

მოსწავლეები იღებენ მათი ვერბალური და წერითი პასუხების სისწორის და 

სიზუსტის შესახებ.  უკუკავშირი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ სწავლის ერთ-ერთი 

პრინციპად დავსახეთ მეშვიდე თავში (Bransford et al., 2000; Marzano, 2003).  

უკუკავშირი მოტივაციისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის მოსწავლეებს 

აწვდის ინფორმაციას გაზრდილი კომპეტენციის შესახებ და ეხმარება მათ 

დაიკმაყოფილონ იმის გაგების სურვილი, თუ როგორ პროგრესს განიცდიან“ (Brophy, 

2004). 

      უნდა ითქვას, რომ  სტუდენტებთან უკუკავშირის განხორციელება ძალიან 

მნიშვნელოვანია ტრადიციული დიდაქტიკური პროცესების მიმდინარეობის 

დროსაც.  
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          ის ყოველთვის აძლევს პედაგოგს იმის საშუალებას, რომ განსაზღვროს, 

რამდენად ჩართულია სტუდენტი პროცესებში და როგორია მისი კმაყოფილების 

ხარისხი, არის თუ არა სასარგებლო ინტერაქტივი აუდიტორიასა და პედაგოგს 

შორის, როდესაც ვიზუალურად ამის დაკვირვება შეუძლებელია, მიღწეულ იქნა თუ 

არა შედეგი და სად იყო მისი სუსტი და ძლიერი მხარე და ა. შ.  

    ამგვარად, ელექტრონული სწავლების ფორმატით განხორციელებული  

სასწავლო პროცესის პირობები ხელს უწყობს მოსწავლის აზროვნების განვითარებას 

და მის ორიენტაციას ხილული და უხილავი სისტემური კავშირების და 

კანონზომიერებების ძიებისკენ. კომპიუტერი გვევლინება მძლავრ იარაღად. ისიც 

აღსანიშნავია, რომ უბრალო ინფორმაციის მიწოდება ახალი ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების შესაძლებლობის შესახებ და პროგრამირების დაუფლება მხოლოდ 

პირველი ნაბიჯია კომპიუტერის შესაძლებლობების რეალიზებისაკენ. 

       რეალურად ეფექტურად შეიძლება ჩაითვალოს სწავლების პროცესი, რომლის 

დროსაც მოსწავლეები ეჩვევიან ახალი ტიპის აზროვნების უნარ-ჩვევებს, რომელიც 

განსხვავდება ნაბეჭდი ინფორმაციისა და მასიური კომუნიკაციის საშუალებით 

განვითარებული აზროვნების პროცესისგან.  

 

        

 

2.3. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ელექტრონული 

სწავლების განხორციელების პერსპექტივები 

      როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საზოგადოების განვითარების სამეცნიერო   

პროგრესის ფონზე ტრადიციული დიდაქტიკა, სწავლების მეთოდები მოძველდა და 

განახლებას საჭროებს.  

        თუ  საუკუნეების მანძილზე მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის რეალური 

ინფორმაციის (ცოდნის) ძირითადი წყარო იყო მასწავლებელი, და შესაბამისად,  
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ახალგაზრდებსაც მეტი ინტერესი ჰქონდათ მასწავლებლის სიტყვის მიმართ, დღეს, 

სამეცნიერო ტექნიკური რევოლუციის კვალდაკვალ,  ახალგაზრდას ინფორმაციის 

უამრავი წყარო აქვს, რომელთან კონკურენციაც მასწავლებელს სულ უფრო უჭირს.  

        “ადრე მასწავლებელი შეიძლებოდა დაკმაყოფილებულიყო მხოლოდ 

ინფორმაციის მიმწოდებლის და შემმოწმებლის ფუნქციით. ხოლო  დღეს, 

“ინფორმაციული ბუმის“, პროგრამირებული და დისტანცირებული სწავლების, 

ცოდნის ტესტებით შემოწმების ეპოქაში ცოდნის მიღებაც და მისი შემოწმებაც 

შესაძლებელია მასწავლებლის გარეშე. ტრადიციული ფუნქციების შენარჩუნება 

მასწავლებელს გაუჭირდება, მან სხვა ფუნქცია უნდა მოიპოვოს. ამდენად,  

ტრადიციული ფუნქციების შეცვლა, უპირველეს ყოვლისა, მასწავლებელს 

ესაჭიროება“ (კუპატაძე, 2009). ალბათ, ამითაც უნდა აიხსნას ის ფაქტი, რომ 

სწავლების ახალი მეთოდების მიმართ დიდია თვით მასწავლებლების ინტერესი, 

თუმცა, მისი განხორციელების სირთულის გამო,    საქართველოს უნივერსიტეტებში 

ეს პროცესი, როგორც ვნახავთ, ბევრად ნელა, მდორედ მიმდინარეობს.                  

       XXI  საუკუნეში, მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში  სწავლების უმთავრეს 

ფორმად მიიჩნევა დისტანციური (ელექტრონული) სწავლება, რომელსაც 

პედაგოგიურ ლიტერატურაში სულ უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა. იგი თანდათან 

განიხილება უწყვეტი განათლების საერთო სისტემის შეუქცევად პროცესად.  

     დღეს, თანამედროვე საერთაშორისო განათლების ყველაზე აქტუალურ 

ამოცანას წარმოადგენს ელექტრონული სწავლების ე.წ. E-learning ფართოდ 

დამკვიდრება,  რომელიც უდიდეს შესაძლებლობებს იძლევა დისტანციური 

სწავლების განვითარებისათვის. ტრადიციულ სასწავლო პროცესში სწავლების 

დისტანციური მოდელების დანერგვა სულ უფრო პრიორიტეტული ხდება 

საქართველოს სახელმწიფო  და კერძო უნივერსიტეტბში, სადაც არსებობს 

ელექტრონული სასწავლო გარემოს პორტალი რამდენიმე ათეული ელექტრონული 

კურსით.    
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       თანამედროვე მსოფლიო ხასიათდება  განათლების  დაუფლების  

მსურველთა  სულ უფრო მზარდი რიცხვით. მაგალითად აშშ-ში სწავლის 

მსურველთა რიცხვი დაახლოებით 100 მილიონს შეადგენს, როცა არსებული 

შესაძლებლობა 15 მილიონს არ აღემატება. ამ პრობლემის საუკეთესო გამოსავალია 

დისტანციური სწავლება. დღეს დისტანციური სწავლების პროგრამით აშშ-ში 

მილიონზე მეტი სტუდენტი სწავლობს, დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტში - 168 

ათასი სტუდენტი, ხოლო ესპანეთის დისტანციური სწავლების ნაციონალურ 

უნივერსიტეტში - 120 ათასი სტუდენტი. საქართველოში კი ახლა იკიდებს ფეხს, 

თუმცა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ,  საქართველოს განათლების სისტემაში მოქმედი 

კანონმდებლობა, ჯერ-ჯერობით ამის საშუალებას არ იძლევა უცხოელი 

სტუდენტებისათვის და მხოლოდ ელექტრონული სწავლებაა დაშვებული. თუმცა, 

მუდმივად მიმდინარეობს ამ თემის განხილვა, რათა საქართველომ ფეხი აუწყოს 

ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის მოთხოვნებსა და ინოვაციურ გამოწვევებს.   

         როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ელექტრონული სწავლა ტრადიციული განათლების 

ყველა ფორმის ორგანიზაციული, მეთოდური და ტექნიკური უზრუნველყოფის 

თვისებრივი სახეცვლილებაა, ხასიათდება ევოლუციურობით, ინფორმაციული 

საზოგადოების განვითარების კანონზომიერი მოვლენაა და რეალიზებულია ახალი 

ინფორმაციული და ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების საშუალებით.    ეს არის 

“პროცესი, რომელიც ქმნის და ხელმისაწვდომს ხდის სწავლას, როდესაც 

ინფორმაციის წყარო და მიმღები ერთმანეთისგან დროით, სივრცით ან ორივე 

შემთხვევაში დაშორებულნი არიან“ (კუპატაძე, 2009). იგი წარმოადგენს 

დაჩქარებული ვარიანტით უმაღლესი განათლების მიღების რეალურ და მოქნილ 

საშუალებას, რაც დროისა და ფინანსური რესურსების მნიშვნელოვან 

ეკონომიასთანაა დაკავშირებული.  

2011 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მიიღო 

კანონი, საქართველოში ელექტრონული სწავლების შესახებ. 

  როგორც ჩვენს მიერ შესწავლილი უნივერსიტეტების ვებ-გვერდის 

მასალებიდან ირკვევა, ელექტრონული კურსები დაინერგა    თბილისის ივანე 



 

 

84 
 

ჯავახიშვილის სახელობის    უნივერსიტეტში. ამ მიზნით ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების ცენტრთან ფუნქციონირებს დისტანციური სწავლების 

მიმართულება, რომელიც სათანადო აპარატურითაა  აღჭურვილი. უნივერსიტეტში 

ელექტრონული სწავლების დანერგვა, როგორც წესი,  ინფრასტრუქტურის 

განვითარებით დაიწყო.  ფაკულტეტებზე ელექტრონული სწავლების დანერგვის 

წარმომადგენლები (კოორდინატორები) დაინიშნა, შემოღებულია არჩევითი 

სასწავლო კურსი დოქტორანტებისთვის - “ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები განათლებაში და ელექტრონული კურსების შექმნა“. აღსანიშნავია, 

რომ ეს არჩევითი კურსი დოქტორანტების ახალი სტანდარტის მხარდასაჭერად 

დაინერგა.  დოქტორანტის მიერ კურსის დასრულებისას ხდება ერთი 

ელექტრონული კურსის შექმნა და განთავსება უნივერსიტეტის ელექტრონული 

სწავლების პორტალზე (www.elearning.tsu.ge). ასევე, მომავალში, დოქტორანტი 

შეძლებს პროფესორის ასისტენტობას ელექტრონული კურსების შექმნაში. 

      ელექტრონული კურსების შექმნისა და განხორციელების საკმაოდ ძლიერი 

ბაზა და ადამიანური რესურსები გააჩნია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, 

სადაც ელექტრონული სწავლების ევროპული გამოცდილების გაზიარების 

კვალდაკვალ, რამდენიმე საერთაშორისო პროექტი განხორციელდა და  მისი შედეგია  

დისტანციური განათლების ძლიერი ცენტრის არსებობა შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურითა და ადამიანური რესურსებით. 

უფრო მეტიც, როგორც უნივერსიტეტების განვითარების სტრატეგიული 

გეგმების გაცნობამ დაგვარწმუნა, სწავლების ეს ინოვაციური ფორმატი და 

მეთოდოლოგია აღნიშნულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს დასაწყისშივე აქვთ 

განსაზღრული. მაგალითად, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის განსახორციელებლად 

დასახულ ამოცანებში  ვკითხულობთ:  

 “არსებულის პროგრამების  აკრედიტაციის სტანდარტების შესაბამისად 

განვითარება და ახალი პროგრამების დანერგვა სწავლების სამივე საფეხურზე: 
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 უმაღლესი განათლების სისტემის მიერ გამოკვეთილი პრიორიტეტების  

(ინკლუზიური, ელექტრონული და ინტერკულტურული/მულტიკულტურული 

გარემო)  გაზიარება, განვითარება  და მათ განხორციელებაზე  მუდმივი შეფასება -

მონიტორინგი; 

 ელექტრონული სწავლების სტრატეგიული განვითარება... და ა. შ.“ (იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების 

სტრატეგიული გეგმა, 2015-2022წწ.) 

  არსებითად იგივე აზრები (გადმოცემული სხვა სიტყვებით) იკითხება 

საქართველოს სხვა უნივერსიტეტების განვითარების სტრატეგიულ გეგმებში.   

    უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურის 

მაღალი დონისა, ლექტორის მომზადებისა და კვალიფიკაციის დონე ასევე 

განმსაზღვრელია ელექტრონული კურსების შექმნისა და წარმართვისათვის. ამიტომ 

დასაწყისისათვის, კურსების ელექტრონული ფორმით წაყვანის სანაცვლოდ, 

სასურველია ელექტრონული სწავლების ელემენტების დანერგვა სწავლებაში, 

რომლის ტენდენციაც ჩანს საქართველოს უნივერსიტეტების დიდაქტიკურ 

კონცეფციებში.  

ამ მეთოდის გამოყენებით მასწავლებელს შეუძლია სალექციო მასალა 

წარმოადგინოს ელექტრონული სახით, მისცეს სტუდენტებს საშინაო დავალებები, 

ჩაუტაროს ტესტირებები და მრავალი სხვა. ყველაფერი დამოკიდებულია თვით 

მასწავლებლის მომზადებასა და ინიციატივაზე. საზღვარგარეთ ბევრი 

მასწავლებელი, რომელიც იყენებს ასეთ შერეული სწავლების მიდგომას, აღნიშნავს, 

რომ ისინი ზოგავენ დროს და ზრდიან სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის 

გამოყენების უნარს.  

           თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ელექტრონული კურსების შექმნაზე 

სამუშაოდ,  2010 წელს შეირჩა ოთხი თანამშრომელი, რომლებიც გერმანიის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის “GIZ“-ის დაფინანსებითა და საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, ორი კვირის 

განმავლობაში გადიოდნენ წვრთნებს.  
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            ამ პროექტის ფარგლებში,  მომზადდა  გერმანულ ენაში B2 დონის შესაბამისი 

ელექტრონული კურსი, შესაბამისი მასალებითა და  დიზაინით. კურსი აწყობილ იქნა 

“MOODLE“-ს გარემოში და სპეციალური ლინკით განთავსდა  უნივერსიტეტის 

საინფორმაციო სივრცეში.  

            ეს იყო პირველი ელექტრონული კურსი უნივერსიტეტის ისტორიაში, 

რომელმაც იმპულსი  მისცა უნივერსიტეტის ლექტორებს  სწავლების ელექტრონულ 

ფორმატზე გადასასვლელად.  

          უნდა ითქვას, რომ უნივერსიტეტში მიმდინარეობს მუშაობა ამ ინოვაციური 

მეთოდოლოგიის დანერგვისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ, ცალკეულ ლექტორთა 

მცდელობა უსისტემო და ფრაგმენტულია, რომელიც “ამინდს‟‟ ვერ ქმნის ამ სფეროში.   

          როგორც ევროპული გამოცდილების შესწავლამ დაგვარწმუნა, ელექტრონული 

სწავლება რთული, სისტემური, ციკლური  პროცესია თავისი მიდგომებით, 

სტრატეგიებით, განხორციელების ეტაპებით, შესასრულებელი ამოცანებითა და 

ინსტრუმენტებით, შესაბამისი უკუკავშირით.  

          ამდენად, მისი დანერგვა უნივერსიტეტში ასევე სისტემური, გონივრული, 

განხორციელებადი დაგეგმარებით უნდა განხორციელდეს.   

          ელექტრონული სწავლების  პროცესს თან ერთვის პედაგოგის ცოცხალი 

სიტყვაც და ამრიგად სახეზეა განწყობის შესაქმნელი ორივე ფაქტორი, რაც 

განაპირობებს სტუდენტის შესაბამის ქმედებას - მზაობას მასალის მყარად 

ათვისებისათვის.  
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2.4.  ელექტრონული სწავლების დიდაქტიკური კონცეფცია 

რადგანაც, ჩვენ ელექტრონული კურსების შექმნის ზემოთხსენებული 

პროექტის წევრები  ვართ და მივიღეთ ნებართვა, გამოგვეყენებინა  ელექტრონულ 

სწავლებაში მათ მიერ შემოთავაზებული და ჩვენს მიერ დამუშავებული მასალები, 

შევეცადეთ, შეგვექმნა ელექტრონული სწავლების დიდაქტიკური კონცეფცია,  

რომელიც სწორედ სისტემურად წარმოგვიდგენს ელექტრონული სწავლების 

განხორციელების გზას და დაეხმარება ყველა დაინტერესებულ პირს, მისთვის 

საინტერესო ელექტრონული კურსის განხორციელებისას.  

      ის გადამუშავებული სახით წარვადგინეთ შოთა რუსთაველის სახელობის 

ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში და საკმაოდ მაღალი ქულაც დავიმსახურეთ.  

        ელექტრონული სწავლება XXI საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა 

სწავლების ინოვაციურ მეთოდოლოგიათა შორის და ამავდროულად, შემდეგი 

პრობლემების გადაჭრის გზა: 

  კურსები/განათლება ხელმისაწვდომია სტუდენტისათვის რეგიონში და ამავე 

დროს  თანაბარი   შესაძლებლობა ადამიანებისათვის ადგილზე მაღალი ხარისხის 

განათლების მისაღებად; 

  ლექტორისათვის/მასწავლებლისათვის უწყვეტი განათლების რეჟიმში 

საკუთარი პროფესიონალიზმის ამაღლების რეალური შანსია. 

     ელექტრონული სწავლება წარმატებითაა დანერგილი საზღვარგარეთის 

უნივერსიტეტებში. როგორც ევროპულმა და ამერიკულმა გამოცდილებამ აჩვენა, 

სწავლების ელექტრონული ფორმატი, ზოგადად, ინოვაციური სწავლების, 

სტუდენტთა დარგობრივი და ზოგად–ტრანსფერული უნარ-ჩვევებით ეფექტური 

აღჭურვის, უნივერსიტეტების ცნობადობის გაზრდის ეფექტური და სასარგებლო 

ინსტრუმენტია, რომლის მეშვეობით შესაძლებელია: 

 ხარისხიანი, უახლესი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის; 
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 უნივერსიტეტის ცნობადობის გაზრდა და რებრენდინგი; 

 საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება; 

 სტუდენტთა რაოდენობის გაზრდა;  

 მოწინავე გამოცდილების გაზიარება–დანერგვა; 

 სწავლებაში ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და შესაბამისი, საავტორო, 

დიდაქტიკური მეთოდოლოგიის შექმნა– დანერგვა; 

ამასთანავე, სტუდენტებს მეტი შესაძლებლობა აქვთ, რომ: 

 სწავლება მოარგონ საკუთარ ინდივიდუალურ მოთხოვნებს; 

 შემსწავლელმა თავად აკონტროლოს სასწავლო პროცესი; 

 ინდივიდუალურად მოირგოს სასწავლო მასალა და მეტად ეფექტური გახადოს 

შესწავლისათვის; 

 ხელახლა გადახედოს მასალას; 

ელექტრონული სწავლების ფორმატის განხორციელებისას იზრდება 

სწავლების პროდუქტიულობა, რაც გამოიხატება: 

 სტუდენტის კომპეტენციის ამაღლებაში; 

 ახალი ტექნოლოგიების ათვისების დინამიკაში; 

 ეფექტური გუნდური მუშაობის უზრუნველყოფაში; 

 აქტივობების მრავალჯერადი განმეორების შესაძლებლობების გზით, 

სწავლების  პროცესში მიმდინარე შეცდომების შემცირებაში; 

სწავლების ამგვარი ფორმატით წარმართვისას თავად ლექტორს საშუალება 

აქვს: 

 უზრუნველყოს სასწავლო რესურსების ეფექტური განაწილება და გამოყენება; 
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 ყურადღება გაამახვილოს ხარისხზე (მასალის ხელახალი გადახედვისა და 

რედაქტირების შესაძლებლობა; 

 მარტივად მოახდინოს მიღებული შედეგების შეფასება; 

 მეტი კავშირი და უკუკავშირი იქონიოს სტუდენტთან მაშინაც კი, როდესაც ის 

აუდიტორიაში არ იმყოფება; 

 გააზიაროს ცოდნა გლობალური მაშტაბით, რომელიც შეიძლება სწავლების 

მეთოდოლოგიაში ახალი, საავტორო ცოდნის შექმნის საფუძველიც გახდეს; 

 იმუშაოს სამიზნე ჯგუფებთან, გამოიყენოს ტრადიციული სასწავლო 

პროცესისაგან განსხვავებული, სპეციფიკური აქტივობები (საუბარი - chat, 

ელექტრონული წერილი, Voice IP, Video over IP, რესურსები HTML  -  შინაარსი - 

PDF, Wiki) და ამით უფრო ეფექტური გახადოს სწავლა-სწავლების შედეგი; 

სტუდენტი/მოსწავლე, რომელიც იძენს განათლებას ინოვაციური 

მეთოდოლოგიით, მეტად ივითარებს ზოგად-ტრანსფერულ უნარებს, შესაბამისად 

სწრაფად ახდენს ადაპტირებას და თვითდამკვიდრებას საზოგადოებაში. 

       ელექტრონული სწავლება საქართველოში საგანმანათლებლო სისტემის ერთ-

ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა და განსაზღვრულია განათლების კანონში 

უმაღლესი განათლების შესახებ; თუმცა, მხოლოდ ახლა იკიდებს ფეხს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, განსაკუთრებით რეგიონებში და ბუნებრივია, 

ბევრი რამ ჩამოსაყალიბებელია და დასახვეწი. ევროპული და ამერიკული 

უნივერსიტეტების გამოცდილების გაზიარება მეტად სასარგებლო საქმეა და 

საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე საპილოტე უნივერსიტეტისათვის კიდეც 

შესრულდა რამდენიმე პროექტი ელექტრონული განათლების დანერგვისათვის; 

სწავლების ამ ინოვაციის უპირატესობა ტრადიციულ სასწავლო გარემოსთან 

შედარებით ეჭვს არ იწვევს, თუმცა მისი ქართულ სინამდვილეზე მორგება და 

არსებული გარემოს გარკვეული დოზით ჩანაცვლება დიდ ძალისხმევასა და 

მუშაობას მოითხოვს. როგორც უნივერსიტეტების (რეგიონული) საგანმანათლებლო 

პოლიტიკის ანალიზმა აჩვენა, ელექტრონული სწავლების, როგორც ინოვაციის, 
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ტრადიციული სასწავლო გარემოს ალტერნატივის (არა გამორიცხვის) მიმართ 

სისტემური მიდგომები არ არსებობს; მისი განხორციელება, ისიც ცალკეული 

კურსების სახით, ერთეული გამონაკლისის, ინიციატორი პედაგოგების გარდა (ან 

პროექტის ფარგლებში შექმნილი), ჯერ კიდევ იშვიათობას წარმოადგენს.  

     ელექტრონული სწავლების, როგორც ინოვაციური ფორმატის სისტემური 

მოდელის შექმნა, ზემოთ მოცემული მსჯელობის ჭრილში მოიაზრებს: 

სტუდენტთათვის/მოსწავლეთათვის მულტი-მედია საშუალებებით გამდიდრებული, 

ინტერაქტიული სასწავლო მასალის შექმნისა და დამკვიდრებისათვის სისტემური 

მიდგომების ჩამოყალიბებას. 

       მისი განხორციელება კი შესაძლებელია ლექტორთა უწყვეტი განათლების 

უზრუნველყოფით. აღნიშნული პროცესი ორიენტირებული იქნება თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ჩართულობაზე სასწავლო პროცესში, მისი 

განხორციელების პროგრამული და მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტების კვლევასა 

და დანერგვაზე.  

    მიზნის განსახორციელებლად უნდა გადაიჭრას  შემდეგი ამოცანები: 

 უნივერსიტეტის ბაზაზე ელექტრონული სწავლების სასწავლო–სამეცნიერო 

ცენტრის შექმნა, შესაბამისი პროგრამული და აპარატურული უზრუნველყოფით, 

რომელიც იმუშავებს უნივერსიტეტში (სკოლებში) ელექტრონული განათლების 

სტრატეგიაზე და მართვის სისტემის ჩამოყალიბებაზე, კოორდინაციას გაუწევს 

უნივერსიტეტის ლექტორების გადამზადებას ელექტრონული კურსების 

შესაქმნელად, სკოლის მომავალი (ან მოქმედი) პედაგოგების მომზადებას, ან 

გადამზადებას ელექტრონული განათლების განხორციელებისათვის. ამის 

განხორციელებისათვის სრულად უნდა იქნეს გათვალისწინებული 

ელექტრონული სასწავლო კურსების შემუშავებისა და მიწოდების პროცესის 

ყველა ეტაპი: დაგეგმვა, შექმნა, პილოტირება, დანერგვა და შეფასება; 

 ელექტრონული სწავლების პროექტის მიმდინარეობის კოორდინაცია და 

მართვა, მისი შესაბამისი მეთოდოლოგიური და დიდაქტიკური კონცეფციების 

შემუშავება, სასწავლო მასალის დამუშავება, მისთვის ელექტრონული ფორმის 
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მიცემა, მსმენელთა მხარდაჭერა სასწავლო პროცესში, ინფრასტრუქტურის 

ადმინისტრირებისა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სწავლების 

მართვის სისტემების და სხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების გამართული 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტუტორინგის მოდელი, ამ მიმართულებებით 

ტრენინგ-მოდულების დამუშავება და პედაგოგთათვის მიწოდება, კვლევის 

შედეგების გაზიარება სხვადასხვა ფორმით, დროის მიხედვითა და 

შემსრულებლებით. 

      დიდაქტიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს 

ელექტრონული სწავლების განხორციელების პროცესში მენტორის როლისა და 

ფუნქციების კვლევა, რომლის შესახებ საქართველოში ერთიანი მიდგომები არ 

არსებობს (თვითონ მოდელიც არაა დანერგილი საქართველოს უნივერსიტეტებში). 

        ამ ეტაპზე მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ მისი ფუნქცია სრულიად 

განსხვავდება მრჩევლის ფუნქციებისაგან. ქართული სინამდვილისათვის ინოვაციას 

წარმოადგენს ასევე ელექტრონული სწავლების დიდაქტიკური მეთოდოლოგიის 

შექმნა.  ეს გახლავთ სპეციალისტების ფართო სპექტრის (პედაგოგი, მეთოდისტი, 

ფსიქოლოგი, აიტი სპეციალისტი) საერთო სამუშაო,  რომელთა მონაცემების 

შეჯერებისა და  საერთო პროდუქტის შექმნის გარეშე ვერ ვილაპარაკებთ 

ელექტრონული სწავლების ერთიან სტანდარტებზე.                                                          
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თავი III 

                                           კვლევა 

3.1 . MOODLE - ინტერაქტიური სწავლების განხორციელების 

მხარდამჭერი გარემო 

 

  ინტერაქტიური სწავლების განხორციელების  მხარდაჭერისათვის, კერძოდ, 

საგანმანათლებლო პროცესის ელექტრონული სწავლების ელემენტებით 

გამდიდრების მიზნით, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების (როგორც ერთ-ერთი მძლავრი  ინსტრუმენტის)  

გამოყენებას.  

სწავლებაში ამ ინოვაციური ფორმატის გამოყენებისას ლექტორს უწევს 

ძალისხმევა, რომ ტრადიციულ დიდაქტიკურ მეთოდოლოგიას დააშენოს შესაბამის 

ინოვაციური მეთოდოლოგია, რომელიც ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ: ვიდეო 

ლექციები და გაკვეთილები, პუბლიკაციები და პრეზენტაციები, ონლაინ-ტესტები, 

ინტერაქტიური დავალებები და კითხვა-პაუხები,  როლური ბიზნეს-თამაშები და 

სიმულატორები, პროექტები და ღია გაკვეთილები, ფორუმზე ურთიერთობა 

თანამსმენელებთან,  პედაგოგებთან, დამსაქმებლებთან და სხვა მოწვეულ 

სტუმრებთან, ელექტრონული  მდივნის შექმნა - შეხსენებების სისტემა ელ. ფოსტის, 

სოციალური ქსელების ან  SMS-ების მეშვეობით.  

რაც შეეხება აღრიცხვა ცოდნის შეფასების აღრიცხვას, ტრადიციულ სწავლებას 

ინოვაციური სწავლებისაგან განასხვავებს  შეფასებების  ელექტრონული  ჟურნალი, 

რომელიც  საშუალებას იძლევა, დაინტერესებულმა პირმა დაათვალიეროს 

მსმენელთა სია, დავალებები და მათი შეფასებები.  ასევე: უზრუნველყოფს  

დავალებათა  შეფასების ინსტრუმენტებზე სწრაფ  გადასვლას,  მსმენელს აძლევს 

საშუალებას იქონიოს ყველა დავალების, მათი შესრულების ვადების, მაქსიმალურად  

შესაძლებელი და რეალურად მიღებული ნიშნების ჩამონათვალი.  
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ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია სტუდენტისა და 

ლექტორის  ურთიერთობა  საგანმანათლებლო რესურსებთან  მათ მიერ სწავლის 

პროცესში მულტიმედიური მრავალფეროვან საშუალებათა შექმნა/გამოყენებისათვის.  

სწავლების ამ ფორმატის გამოყენებისას,  საგანმანათლებლო პროცესის 

შეუფერხებელი წარმართვისათვის,  ლექტორს უწევს  ისეთი საგანმანათლებლო 

რესურსების შექმნა,  როგორიცაა:  ბეჭდვითი,  აუდიო/ვიდეო on-line  და of-line  

მასალები, ასევე მასალები,  რომლებიც კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით 

ვრცელდება: 

 ა) მონაცემთა ინტერაქტიული ბაზები;  

 ბ) ელექტრონული ჟურნალები;  

 გ) კომპიუტერიზებული ნებისმიერი სასწავლო მასალა; 

 დ)  ასევე კომპიუტერიზებული შეფასების ინსტრუმენტები: ტესტები, ტექსტები, 

გრაფიკები, ცხრილები, ვიზუალური და აუდიო მასალები; 

 გ) სასწავლო კომპიუტერული პროგრამები სხვადასხვა დისციპლინებში.  

როგორც ჩვენს მიერ შესწავლილი მასალების ანალიზმა გვიჩვენა, 

საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან არსებულ ელექტრონული სწავლების 

ცენტრებში, მათ შორის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუდმივად იქმნება 

ელექტრონული სასწავლო  კურსები სხვადასხვა დისციპლინებში.  ამ სფეროში 

კვალიფიკაციის მიხედვით, კურსებს ქმნის შესაბამისი გუნდი, ან ინდივიდუალურად 

ლექტორი. ამასთანავე, შეიძლება სასწავლო კურსი  მთლიანად წარიმართოს 

ელექტრონული ფორმით, ან სულაც ლექტორმა სასწავლო კურსი გაამდიდროს 

ელექტრონული მასალებით.  ყველა შემთხვევაში საგანმანათლებლო პროცესი იღებს 

ინტერაქტიურ სახეს და სწავლა/სწავლების პროცესიც  სახალისოდ, 

შემოქმედებითად  და საინტერესოდ წარიმართება.  

   თავად ელექტრონული კურსების სინთეზირება რთული და ხანგრძლივი 

პროცესია, ამიტომ მართებულია კონკრეტული კურსი თანდათან განვითარდეს; 
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დაიწყოს ლექციის გამდიდრება ელექტრონული სწავლების ელემენტებით, 

ინტერნეტში განთავსებული (მაგ. Pdf ფაილის სახით) ილუსტრირებული 

ტექსტებიდან “ინტელექტუალურ ელექტრონულ მასწავლებლამდე“.  ამავე დროს 

არსებითია, რომ “მოცემული კურსის სხვადასხვა თაობები ბუნებრივად ცვლიდნენ 

ერთმანეთს, ძველი თვისებების შენარჩუნებით და ახალი თვისებების შეძენით. ასეთ 

შემთხვევაში კურსის ზოგადი სტრუქტურა არ შეიცვლება და ისეთი კომპონენტებით 

იქნება წარმოდგენილი, როგორიცაა კურსის დახასიათება, კურსის სასწავლო 

შინაარსი, კურსთან დაკავშირებული სემინარები, ინდივიდუალური და ჯგუფური 

სამუშაოები, პროექტები, დავალებები, ტესტები და გამოცდები“ (კუპატაძე, 2009).  

ნებისმიერ სასწავლო საავტორო კურსს აქვს განყოფილებები  სახელწოდებით: 

სასწავლო მასალა, სემინარები, საშინაო დავალებები თავისი შემოწმების 

ინტრუმენტებით (ტესტები,  სავარჯიშოები) და სხვა.  

 თავად სასწავლო მასალა უამრავი ტიპის შეიძლება იყოს, რომელიც 

გააცოცხლებს და გაახალისებს სასწავლო პროცესს. მაგალითად, ბუნებაში მიმდინარე 

მოვლენების შესაბამისი იმიტაციური მოდელების (მულტიმედიის და ანიმაციის 

გამოყენებით) რეალიზებამ შეიძლება ახალი ხარისხობრივი ეფექტი მოგვცეს. ამავე 

დროს სწავლება ამ სახით უფრო მიმზიდველია სტუდენტთათვის. 

გასათვალისწინებელია, რომ “ვირტუალური რეალობის მეშვეობით შესაძლებელია 

ისეთი მოვლენების ცხადი და დამაჯერებელი იმიტირების ნახვა, რაც ჩვეულებრივ 

პირობებში შეუძლებელი იქნებოდა“ (ბატესი, 2005).   

 მაგალითად, საბუნებუსმეტყველო პროფილის სტუდენტებისათვის ბუნებაში 

მომხდარი იშვიათი მოვლენების მრავალჯერადი დაკვირვება, რომელიც ბუნებრივ 

პირობებში მხოლოდ ერთხელ ხდება და მისი განმეორებითი დაკვირვება რთულია, 

ან შეუძლებელი დროისა და მასშტაბების (მაგალითად მიკრო გარემო) მიხედვით, 

სრულიად მარტივი და შესაძლებელია კომპიუტერული მოდელირების მეშვეობით. 

ანალოგიური შეიძლება ვთქვათ პედაგოგიური ექსპერიმენტების განხილვისას, 

როდესაც კომპიუტერის საშუალებით  შექმნილი იმიტირებული  გარემოს 

მრავალჯერადი დაკვირვება რეალური ანალიზის საშუალებას აძლევს სტუდენტს, ან 
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შეიძლება განმეორებითი დაკვირვებისას  ისეთი რამ  შენიშნოს, რომელიც ანალიზის  

სხვა  რაკურსით ჩატარების  საშუალებას მისცემს და სხვა. 

  ასევე, ლექციების ელექტრონული ფორმით წარმართვისას შეფასების უამრავი 

ინსტრუმენტი და კომბინაცია შეიძლება შექმნას ლექტორმა, რომელიც სახალისო და 

ნაკლებ დამთრგუნველი იქნება სტუდენტისათვის (რომელიც ტრადიციულ 

გამოკითხვას თან სდევს), ხოლო თავად  ცოდნის შემოწმება/შეფასების  სხვადასხვა 

ფორმები “ლექტორს ეხმარება თვალი მიადევნოს თითოეული სტუდენტის 

მდგომარეობას, სწავლების დონის მიმდინარეობას, რასაც საბოლოოდ აფასებს 

ფინალური ტესტით ან გამოცდით“ (ბატესი, 2005). 

         არსებობს კომპიუტერული სისტემები, რომლებიც სპეციალურად 

ელექტრონული და დისტანციური სწავლების მართვისთვისაა შექმნილი. ამ მხრივ 

ჩვენი ყურადღება მიიქცია პროგრამულმა სისტემამ MOODLE, რომელიც  

გამოიყენება 120-ზე მეტ ქვეყანაში და ნათარგმნია 60 ენაზე. მის მუდმივ 

სრულყოფაზე მუშაობს პროფესიონალთა დიდი გუნდი. 

MOODLE წარმოადგენს  სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემას  

(Learning Management Systems - LMS), რომელიც  მოდიფიკაციის გარეშე მუშაობს Unix, 

Linux, Windows, Mac OSX, Netware და სხვა ნებისმიერ ოპერაციულ სისტემაში და 

მხარდაჭერილია PHP-ის მიერ; 

  ჩვენი ინტერესი ელექტრონულ სწავლებაში მისი გამოყენებისათვის გამოიწვია 

ერთდროულად რამდენიმე ფაქტორმა: 

 ის ადვილად განახლდებადია ვერსიიდან ვერსიამდე;  

  ფლობს შინაგან სისტემას საკუთარი ბაზის განახლებისათვის და 

აღდგენისათვის; 

  მოითხოვს მხოლოდ ერთ მონაცემთა ბაზას და შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

სხვა დამატებებთან ერთობლივად; 

  გამოსადეგია, როგორც დასწრებული, ტრადიციული სწავლების 

მხარდაჭერისთვისაც, ასევე დისტანციური სწავლების კურსებისთვის; 
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  MOODLE-ს აქვს შესაძლებლობა მხარი დაუჭიროს ათასობით კურსს 

(კურსების შესაძლო რაოდენობა შეზღუდულია სერვერის აპარატურული 

შესაძლებლობებით); სარეზერვო ასლების შექმნის ფუნქციის გამოყენებით 

შესაძლებელია მთელი კურსის პაკეტის შექმნა ერთი zip ფაილის სახით; 

 მისი აღდგენა შესაძლებელია MOODLE-ის ნებისმიერ სერვერზე; 

 პროფესორს საშუალება აქვს სერვერზე განათავსოს სასწავლო მასალები, 

მეთოდური მიდგომები, გაუკეთოს ფორმულირება ვიდეო-აუდიო გაკვეთილებს, 

დავალებებს, ტესტებს, ფორუმებს და სხვა სასწავლო-საინფორმაციო 

საშუალებებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დამხმარე 

ინფორმაციული ინსტრუმენტი სტუდენტებისათვის; 

  სრული წვდომა გააჩნია კურსის ყველა პარამეტრზე, შესაძლებელია ყველა 

აკრეფილი ტექსტის (რესურსები, შეტყობინებები ფორუმზე, ჩანაწერები რვეულში 

...) რედაქტირება;  

 სტუდენტების სისტემაში შესვლისა და მუშაობის შესახებ ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ცხრილების, დიაგრამების  და სხვა  დეტალური ჩანაწერების 

სახით სისტემის თითოეულ მოდულზე და რესურსზე (უკანასკნელი მიმართვა, 

წაკითხვების რაოდენობა); 

   ელექტრონული სწავლების პორტალი ეხმარება სტუდენტებს სასწავლო 

პროცესში ორიენტაციასა და მასალის საფუძვლიანად ათვისებაში. სტუდენტს 

შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ტექსტური, ან მულტიმედიური სახით, 

შეასრულოს ინტერაქტიური პრაქტიკული დავალება, მოისმინოს გაკვეთილი, 

იმუშაოს ტესტზე, იმისდა მიუხედავად, თუ სად იმყოფება ტერიტორიულად 

სტუდენტი; 

 ტესტები შეიძლება ავტომატურად ფასდებოდეს, რაც ხელს შეუწყობს 

სტუდენტს ცოდნის გაღრმავებაში. მას ექნება ფორუმზე გაწევრიანების საშუალება 

და პირველი წყაროდან მიიღებს პასუხს მისთვის საინტერესო საკითხზე; 

 დღეისათვის ელექტრონული სწავლების პორტალი სრულად 

ფუნქციონირებს. მასში ჩატვირთულია ყველა ის მოდული რომელიც დაეხმარება 
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პედაგოგს სასწავლო პროცესის ელექტრონული სწავლების ელემენტებით 

გამდიდრებაში, ან  სრული კურსის აწყობაში.  

   ეს მოდულებია:  გაკვეთილი, გამოკითხვა, დავალება, ტესტი, გლოსარიუმი, 

ფორუმი, ვიდეო გაკვეთილი და სხვა. 

     ზოგადად,  MOODLE - არის შინაარსის მართვის სისტემა (CMS), ასეთ 

ელექტრონული სწავლების სისტემებს  ხშირად უწოდებენ ვირტუალურ სასწავლო 

გარემოს (ვირტუალური სასწავლო გარემოში - VLE). 

  დღეისათვის ეს სისტემა გამოიყენება  მსოფლიოს  უდიდესი 

უნივერსიტეტებში  და ეფექტურად მიმართავენ საქართველოშიც  -  სწავლებაში 

ინტერაქტიური სწავლების კვალდაკვალ, ელექტრონული სწავლების მხარდამჭერი 

გარემოს შესაქმნელად.  

ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომისა და კვლევის ფორმატში, შევეცადეთ ამ 

სისტემის გამოყენებით მოგვეხდინა საგანმანათლებლო გარემოს გამდიდრება 

ინოვაციური მეთოდოლოგიით და დავკვირვებოდით განსხვავებას ტრადიციულ და 

ინოვაციურ მეთოდოლოგიის გამოყენებას შორის ინტერაქტიური სწავლების 

პროცესში.  

დისერტაციის აღნიშნული თავის მომდევნო პარაგრაფები ჩვენს მიერ 

ჩატარებული ექსპერიმენტის მიმდინარეობასა და ანალიზს მიეძღვნება. 
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3.2  ექსპერიმენტი: 

სტუდენტთა ცოდნის შემოწმება ელექტრონული ტესტირების 

საშუალებით, მისი შედგენის მეთოდოლოგია და პილოტირება 

         სწავლების პროცესში  სტუდენტის ცოდნის დონის შემოწმება და შეფასება 

პედაგოგიური პროცესის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია და მას, როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, სხვადასხვა ფუნქციები გააჩნია.  ცოდნის შემოწმებისა და შეფასების 

საგანმანათლებლო ფუნქცია მდგომარეობს სტუდენტის მიერ ცოდნის შეძენასა და 

სისტემატიზაციაში.  ხოლო, ცოდნის შემოწმებისა და შეფასების აღმზრდელობითი 

და განმავითარებელი ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ სასწავლო პროცესში, 

შეფასების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენების პირობებში ხდება სტუდენტებში 

სხვადასხვა უნარ-ჩვევების განვითარება, პასუხისმგებლობისა და ობიექტურობის 

გრძნობის, დისციპლინის, ნებისყოფის ჩამოყალიბება/განვითარება. 

სტუდენტის აკადემიური წარმატების შემოწმება-შეფასების სწორად 

განსაზღვრა წარმოადგენს იმ ურყევი პედაგოგიური დებულების განხორციელების 

ერთ-ერთ აუცილებელ პირობას, რომლის თანახმადაც: ყველა მომდევნო ცოდნა 

დაფუძნებული უნდ იყოს წინაზე, “დღევანდელი განამტკიცებდეს გუშინდელს და 

გზას უხსნიდეს ხვალინდელს“ (კომენსკი, 1990).   

  ამასათანავე,  “სტუდენტთა ცოდნის შემოწმება-შეფასება წარმოადგენს არა 

მარტო ვიწრო პედაგოგიურ სასწავლო-სააღმზრდელო ხასიათის ღონისძიებას, 

არამედ, სახელმწიფო კონტროლის ფორმასაც  და ამდენად, იგი სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიებაა“ (ბასილაძე დ სხვები, 2016). ცოდნის შემოწმებისა და 

შეფასებისათვის მრავალი სხვადასხვა საშუალება გამოიყენება. მათ შორის,  

დღეისათვის განსაკუთრებულ  ყურადღებას  იპყრობს  და პოპულარულია 

ტესტირება. ის, როგორც განათლების მკვლევარები გვარწმუნებენ,  უზრუნველყოფს 

სისტემატურ, სრულ, ზუსტ და ოპერატიულ მონაცემებს სასწავლო პროცესის შესახებ. 

ამათანავე, სწავლებაში ტესტირების მიზანია  სირთულეების დადგენა მოსწავლეთა 

ცოდნაში, ე.წ. “თეთრი ლაქების“ გამოვლენა, რაც გვეხმარება პედაგოგიური 
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“შეცდომების“ აღმოფხვრასა და სწავლის ახალი მეთოდების ძიებაში. გამომდინარე 

იქიდან, რომ ტესტი არის ცოდნის “გაზომვის“ აშუალება, მისი შედგენა საკმაოდ 

საპასუხისმგებლო საქმეა. ის  შესაძლოა ეფუძნებოდეს რაიმე ნორმას ან  კრიტერიუმს,  

უნდა იყოს სტანდარტიზებული ან  საგნის პედაგოგის მიერ შექმნილი.  

პედაგოგის მხრივ განსაკუთრებული სიფრთხილე სჭირდება ელექტრონულ - 

კომპიუტერულ ტესტირებაზე მუშაობას, რომლის შექმნას, შემოწმებას,  ანალიზს,  

გამოყენებას  და შედეგების სწორ შეფასებას გარკვეული გამოცდილება სჭირდება.  

თუ ელექტრონული ტესტირების  SWOT ანალიზს ჩავატარებთ დავინახავთ  

მის ძლიერ და სუსტ მხარეებს. 

ტესტირების ძლიერი მხარეებია: ყველა სტუდენტი  თანაბარ პირობებშია, 

გამორიცხულია პედაგოგის სუბიექტურობა, დროის მცირე მომენტში  შესაძლებელია 

დიდი ჯგუფების შეფასება, სასწავლო მასალა ყველსთვის თანაბარ წვდომადია, 

შესაძლებელია სახლიდან შეავსოს ტესტი (ინტერნეტის დახმარებით).  

ტესტირების სუსტი მხარეები: ტესტირების პროცესი დროში შეზღუდულია, 

კარგი ტესტის შემუშავება ხანგძლივი და შრომატევადი პროცესია, ტესტში პასუხის 

გაცემას ახლავს შემთხვევითობის  ელემენტი,  პასუხებში არ ჩანს  სტუდენტის 

ინდივიდუალური სწავლის სტილი და სხვ. 

როგორც კომპიუტერული ტესტირების შესახებ სფეროში მომუშავე 

სპეციალისტები და მკვლევარები  გვარწმუნებენ, კომპიუტერული ტესტირების 

სისტემა სასურველია შემდეგ პირობებს აკმაყოფილებდეს:  

 პროგრამაში ტესტების შეყვანის სიმარტივე; 

 დავალებათა ბაზის კორექტირების მოქნილი პროგრამული გარსი;  

 ტესტირების შედეგების სტატისტიკური დამუშავება;  

 სასწავლო პროცესში ცოდნის ოპერატიული კონტროლის მარტივი 

ორგანიზება;  

 ტესტირებისას მულტიმედიურ საშუალებათა გამოყენება. 
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ამავე დროს, პროგრამა სასურველია იყოს კომპაქტური და ჰქონდეს შედარებით 

დაბალი სისტემური მოთხოვნები.   

  ტესტირების გამოყენება სხვადასხვა სიტუაციაშია შესაძლებელი.   სტუდენტს 

შეუძლია დამოუკიდებლად შეამოწმოს თავისი ცოდნის დონე. განახორციელოს 

ცოდნის შუალედური კონტროლი.  ტესტი შეიძლება შეიცავდეს ტექსტურ, 

გრაფიკულ, აუდიო და ვიდეო ინფორმაციას.  

შეკითხვები ტესტებში რამდენიმე ჯგუფად იყოფა.  ე.წ. დახურული ტიპის 

კითხვები, შეიცავენ ალტერნატიულ კითხვებს (კი ან არა - ტიპის პასუხებით). ასეთი 

კითხვების პასუხებიდან ერთი ან რამდენიმე შეიძლება იქნეს ამორჩეული. ღია 

კითხვებისთვის გაცემულ პასუხებს მოსწავლე, სტუდენტი უშუალოდ თვითონ კრეფს 

კლავიატურაზე და შეჰყავს სპეციალურად გამოყოფილ ფანჯარაში. ასევე შეიძლება 

შეგვხვდეს კომბინირებული შეკითხვებიც.  

  წარმატებული სწავლების გარანტად  მივიჩნიეთ  ოპერატიული უკუკავშირი, 

რომელიც მთელ შეფასების  პროცესს მოიცავს.   

    ელექტრონული ტესტური დავალებები “MOODLE“-ის გარემოში შეიძლება 

შემდეგი ტიპის იყოს: 

1) მრავალარჩევნიანი (რამდენიმე შესაძლო); 

2) რიცხვითი; 

3) შესაბამისობითი; 

4) გამოთვლითი; 

5) მოკლე პასუხი; 

6) ჭეშმარიტი/მცდარი; 

7) ჩართული პასუხები; 

8) ესე. 

ჩვენს მიერ  ტესტირების შედგენის ძირითადი მიზანი იყო  სასწავლო 

პროცესის მართვა და კონტროლი, რაც თავისმხრივ შეიძლება მოიცავდეს: 

დიაგნოსტიკურ, სწავლების, მაორგანიზებელ და აღმზრდელობით ფუნქციებს. 
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 დიაგნოსტიკური ფუნქცია - აკონტროლებს  სტუდენტის ათვისებულ ცოდნას 

და  დაუფლებულ უნარებს.  

სწავლების ფუნქცია - შესაძლებლობას იძლევა მიიღოს უკუკავშირი 

სტუდენტებისგან, გამოავლინოს მის მიერ სუსტად ათვისებული მასალა და დაგეგმოს 

შემდგომი მუშაობა.  

მაორგანიზებელი ფუნქცია  - მთელ სასწავლო პროცესზე ახდენს გავლენას, 

რადგან ტესტირების შედეგებიდან გამომდინარე, ვლინდება და დგინდება ის  

დამატებითი მეცადინეობები და კონსულტაციები, რაც დროებით წარუმატებელ 

სტუდენტებს სჭირდებათ.   ამავე დროს ტესტირების ეს შედეგები ინფორმაციას 

აწვდის პედაგოგს იმის შესახებ, თუ სწავლების რა მეთოდები და ხერხები უწყობს 

ხელს  სტუდენტთა დაინტერესებას, მათ მოტივაციის გაზრდას, მასალის ათვისებას 

და ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას. 

ტესტის შინაარსის შექმნის დროს გავითვალისწინეთ ასევე: 

1. საგნის სწავლების მიზანი; 

2. ტესტში შემავალი ღია და დახურული კითხვების, თითოეული დავალების და 

საერთო  ქულათა რაოდენობა ( ცხრილის - მატრიცის შექმნა); 

3. ტესტური დავალებების შედგენა საგნის სასწავლო თემატიკის მიხედვით;    

4. ტესტური დავალებების განხილვა, შეფასება  და ანალიზი; 

5. ტესტის საბოლოო ვარიანტის შექმნა.  

საბოლოოდ ტესტის დაგეგმვის სქემა შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ (სქემა 1): 
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                                                 (სქემა 1): 

რომლის შემადგენელი ნაწილებია: 

 1. ტესტირების მიზნის განსაზღვრა;  

2. ტესტის სპეციფიკის განსაზღვრა;  

3. შესატყვისი პუნქტების შერჩევა;  

4. ცალკეული პუნქტების მომზადება;  

5. ტესტის შედგენა;  

6. ტესტის შემოწმება;  

ტესტირების მიზნის განსაზღვრა ტესტირების მიზნის განსაზღვრა 

ტესტის სპეციფიკის განსაზღვრა 

ცალკეული პუნქტების მომზადება 

ტესტის შედგენა 

შესატყვისი პუნქტების შერჩევა 

ტესტის შემოწმება 

შედეგების გამოყენება 

ტესტირების მიზნის განსაზღვრა 

ტესტის სპეციფიკის განსაზღვრა 

ცალკეული პუნქტების მომზადება 

ტესტის შედგენა 

შესატყვისი პუნქტების შერჩევა 

ტესტის შემოწმება 

ტესტის შეფასება 

შედეგების გამოყენება 
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7. ტესტის შეფასება; 

8. შედეგების გამოყენება. 

ინტერაქტიური  სწავლების მხარდამჭერი გარემოს შესაქმნელად და  

სტუდენტთა ცოდნის შემოწმებისა  და შეფასების მიზნით იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  ჩავატარეთ პედაგოგიური 

ექსპერიმენტი   სასწავლო კურსში:  “განვითარებისა და სწავლის თეორიები“.  

ექსპერიმენტი ითვალისწინებდა სემესტრის განმავლობაში სალექციო 

ფიზიკური გარემოს გამდიდრებას ელექტრონული სწავლების ელემენტებით.   

კერძოდ, ლექციების მასალები ელექტრონული ფორმით პერმანენტულად 

ეგზავნებოდათ სტუდენტებს ელექტრონულ ფოსტაზე, სასწავლო პროცესი 

მუდმივად მიმდინარეობდა პრეზენტაციების საშუალებით, ლექციებზე  ხდებოდა  

საასწავლო პროცესებისა და ექსპერიმენტების  ამსახველი  ვიდეო მასალების ჩვენება 

და განხილვა. 

ექსპერიმენტის დასკვითი ნაწილი მოიცავდა კურსის წამყვან ლექტორთან 

შეთანხმებით  სტუდენტთა შუალედური შეფასებების წარმართვას ჩვენს მიერ 

შედგენილი ელეტრონული  ტესტებით.  ამისათვის  გამოვიყენეთ MOODLE 

სასწავლო საგანმანათლებლო რედაქტორი. 

ექსპერიმენტი  მიმდინარეობდა 2016-2017  სასწავლო წლის გაზაფხულის 

სემესტრში. ექსპერიმენტში მონაწილეობა მიიღო 17 სტუდენტმა. 

ტესტები განკუთვნილი იყო განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო “Minor“ პროგრამის  მესამე კურსის სტუდენტებისათვის. 

ჩვენს მიერ ელექტრონული ტესტების შედგენის პროცედურა რამოდენიმე 

მარტივი ეტაპისაგან შედგებოდა. 

ტესტის შესაქმნელად გავწევრიანდით საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრის MOODLE - პროგრამის 

მომხმარებელთა - გარემოში. 
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 წინასწარ შევადგინეთ ტესტში შემავალი საკითხების სია, გავითვალისწინეთ 

მათი რაოდენობა, სიძლიერე, შესაძლო პასუხები და გარკვეული ანალიზისა და 

შემოწმების შემდეგ გადავიტანეთ [N] სერვერზე. 

ჩვენი ინსტრუქციის მიხედვით,  მთლიანობაში ტესტი შედგებოდა 45 

კითხვიანი  ბაზისაგან.  ბაზა, თავის მხრივ  დაყოფილი იყო ოთხ:  ა),  ბ),  გ)  და  დ)  

ველად,  სადაც იყო: 

 ა) 15  ერთ ქულიანი დახურული კითხვა. ოთხი სავარაუდო პასუხიდან  

სტუდენტს უნდა შეერჩია ერთი სწორი  პასუხი (კი ან არა); 

ბ) 10 ორ ქულიანი ღია კითხვა; 

გ) 10  სამ ქულიანი ღია კითხვა; 

დ) 10 ხუთ ქულიანი ღია კითხვა. 

ტესტის თითოეული ბილეთი შედგებოდა: 

ა)  ხუთი  ერთ ქულიანი დახურული კითხვისგან; 

ბ)  ორი ორ ქულიანი ღია კითხვისგან; 

გ)  ორი სამ ქულიანი ღია კითხვისგან; 

დ) ერთი ხუთ ქულიანი ღია კითხვისგან. 

  ტესტის ბილეთის სწორად შევსების დროს სტუდენტი მიიღებდა  20 ქულას, 

ხოლო არასწორი შევსების დროს - შესაბამისად დასმული კითხვებში გაცემული 

პასუხების მიხედვით. თითოეული კითხვის შესაფასებლად  შერჩეული იყო 

შეფასების კრიტერიუმი. 

ტესტის ბილეთს ზოგადად ჰქონდა ასეთი სახე: 

1.   ერთ ქულიანი დახურული კითხვა; 

2.   ერთ ქულიანი დახურული კითხვა; 

3.   ერთ ქულიანი დახურული კითხვა; 

4.   ერთ ქულიანი დახურული კითხვა; 

5.   ერთ ქულიანი დახურული კითხვა; 

6.   ორ ქულიანი ღია კითხვა; 

7.   ორ ქულიანი ღია კითხვა; 
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8.   სამ ქულიანი ღია კითხვა; 

9.   სამ ქულიანი ღია კითხვა; 

10. ხუთ ქულიანი ღია კითხა. 

ხოლო შეფასების ქულათა ჯამის ცხრილს კი ასეთი სახე აქვს:  

N ქულები კითხვების მიხედვით 
                      ქულები 

მინიმალური მაქსიმალური 

1 ერთ ქულიანი დახურული კითხვა 0 1 

2 ერთ ქულიანი დახურული კითხა 0 1 

3  ერთ ქულიანი დახურული კითხვა 0 1 

4 ერთ ქულიანი დახურული კითხვა 0 1 

5 ერთ ქულიანი დახურული კითხვა 0 1 

6 ორ ქულიანი ღია კითხვა 0 2 

7 ორ ქულიანი ღია კითხვა 0 2 

8 სამ ქულიანი ღია კითხვა 0 3 

9 სამ ქულიანი ღია კითხვა 0 3 

10 ხუთ ქულიანი ღია კითხვა 0 5 

  

0 20 

     

ცხრილი N1 

( საგამოცდო ჯგუფში   იყო 17  სტუდენტი) 

 

ვფიქრობდით, რომ ტესტის ბილეთში შეგევეტანა კიდევ ერთი ბონუს კითხვა 4 

ქულიანი, მაგრამ ჩვენმა  ანალიზმა  აჩვენა, რომ ტესტის ბილეთში კითხვები ქულათა 

გადანაწილების  მიხედვით კიდევ უნდა შეგვეცვალა და ამ ეტაპზე მისი დამატება 

შევაჩერეთ, ხოლო კვლევას ამ მიმარულებით სწავლების სხვადსხვა დონეზე 

მომავალში კვლავ გავაგრძელებთ - შემდგომი დახვეწისათვის.  

 ასევე გათვალისწინებული გვქონდა, ის რომ, კითხვის შესაფასებლად, 

რომელსაც სტუდენტი სწორად ვერ გასცემდა პასუხს, ნული ქულის მაგივრად 
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ჩაწერილიყო უარყოფითი მცირე რიცხვი კითხვათა ველების მიხედვით, ისე, როგორც 

ამ ბოლო დროსაა მოთხოვნილი სამაგისტრო მისაღებ გამოცდებზე.  

(kA = -1/15, kB = -1/10,  kC= -1/10, kD= -1/10  ავხსნათ  ალგორითმი და კრიტერიუმები  - 

რატომ ასე? ) 

უნდა ავღნიშნოთ, რომ ტესტის ბილეთში თითოეული კითხვის შერჩევას 

ახდენდა თვითონ ტესტის ალგორითმი შემთხვევითი რიცხვების გენერაციის  

ფუნქციის გამოყენებით მონაცემთა A(15), B(10), C(10), D(10) ველებიდან - 

მასივებიდან.  ალგორითმი ისე იყო შედგენილი, რომ მაგალითად A ველიდან 

რომელიც შეიცავს 15 ელემენტს და ბილეთისთვის უნდა შეირჩეულიყო ხუთი 

ელემენტი, არ მოხდარიყო ისე, რომ ერთი და იგივე კითხვა  გამეორებულიყო 

მოცემულ ბილეთში. 

ჩვენს მიერ შედგენილი ტესტის საკითხები (თემა, კითხვა, შესაძლო პასუხები) 

ჩავწერეთ და შევინახეთ  http://teachertraining.gtu.ge/login/index.php - ში. MOODLE - 

პროგრამაში შესასვლელად საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია, მომხმარებლის სახელი 

და პაროლი. 

 

 

 

ჩვენს შემთხვევაში  მომხმარებლის სახელი არის “ninok“, ხოლო პაროლი: 

“nina1234“.  ამ მონაცემების შეტანის შემდეგ გაიხსნება ფანჯარა  და გამოჩნდება 

განათლების მეცნიერებები - იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი - სადაც განთავსებულია ჩვენს მიერ შექმნილი ტესტი - სათაურით 

GTV-Edsc-Tonic outline  

http://teachertraining.gtu.ge/login/index.php
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სურათი N1 

 

მენიუს სათაური შეიცავს 

 

 

სურათი N2 

 

 ,,განათლების მეცნიერებები - იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის  თელავის   

სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ . 
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თუ ,,განათლების მეცნიერებები - იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი“  სტრიქონს გავააქტიურებთ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დავაწკაპუნებთ,  გადავალთ  თვითონ საგნის სატესტო სათაურში, სადაც 

მოთავსებულია: საგნისა და თითოეული თემის დასახელება, მათი თეორიული 

საკითხები და თითოეული თავის გამოკითხვის საკითხები და ტესტები. ყველა 

შესაძლო მოქმედება მითითებულია სურათ N4 -ში, Topic outline - თემის მონახაზში.  
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ავირჩიოთ ჩვენი საგანი -  განვითარებისა და სწავლის თეორიები, ამ დროს 

გამოჩნდება ქვე მენიუ სურათი N5.  

 

 

 

თუ აქ გავააქტიურებთ Continue the last preview - გაგრძელების ღილაკს 

გადავალათ ტესტზე. ტესტი შედგება 10 კითხვისაგან, რომელიც შეიცავს როგორც ღია 

ასევე დახურულ კითხვებს  (იხილეთ: ზემოთ განხილული სრტუქტურა და  ნიმუში 

სურათი N6) 
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.  

 

სურათი N6 
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N 

სტუდენტის 

გვარი და 

სახელი 

ტესტის ბილეთი 
სულ 

ქულა 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 

1  სტუდენტი 1 1 1 0 1 1 2 2 3 0 5 16 

2  სტუდენტი 1                     0 

3  სტუდენტი 1                     0 

4  სტუდენტი 1                     0 

5  სტუდენტი 1                     0 

6  სტუდენტი 1                     0 

7  სტუდენტი 1                     0 

8  სტუდენტი 1                     0 

9  სტუდენტი 1                     0 

10  სტუდენტი 1                     0 

11  სტუდენტი 1                     0 

12  სტუდენტი 1                     0 

13  სტუდენტი 1                     0 

14  სტუდენტი 1                     0 
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N 

სტუდენტის 

გვარი და 

სახელი 

ტესტის ბილეთი 

სულ 

ქულა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 

1 სტუდენტი 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 20 

2 სტუდენტი 2 1 1 0 1 0 1 0 2 2 3 11 

3 სტუდენტი 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 18 

4 სტუდენტი 4 1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 10 

5 სტუდენტი 5 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 19 

6 სტუდენტი 6 1 1 1 1 1 1 0 2 3 3 14 

7 სტუდენტი 7 1 1 1 1 0 2 1 3 3 3 16 

8 სტუდენტი 8 1 1 0 1 1 1 2 2 3 4 16 

9 სტუდენტი 9 1 1 0 1 0 1 1 2 3 3 13 

10 სტუდენტი 10 1 1 1 1 0 1 0 2 2 2 11 

11 სტუდენტი 11 1 1 0 1 0 1 1 2 2 4 13 

12 სტუდენტი 12 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 9 

 

კითხვა 1.  რამდენ სტადიად ყოფდა პიაჟე კოგნიტურ განვითარებას?  

- ორ სტადიად;    

- სამ სტადიად;  

- ოთხ სტადიად;  

- ხუთ სტადიად; 

პასუხი: პიაჟე კოგნიტურ განვითარებას ოთხ სტადიად ყოფდა. 
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კითხვა 2.  ჩამოთვალე პიაჟეს კოგნიტური განვითარების სტადიები 

პასუხი: პიაჟეს განვითარების სტადიებია:  

- სენსომოტორული სტადია (დაბადებიდან 2 წლამდე),  

- პრეოპერაციული სტადია (2-დან 7 წლამდე),  

- კონკრეტულოპერაციული სტადია (7-დან 11-12 წლამდე)  

- ფორმალუროპერაციული (11-12 წლიდან მოზრდილ ასაკამდე); 

 

კითხვა 3. სწავლების რა სტრატეგიები შეიძლება გამოვიყენოთ კოგნიტური 

განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე მყოფ მოსწავლეებთან მუშაობის დროს?   

პასუხი: ყურადღება გავამახვილოთ მოსწავლეთა აზროვნების პროცესებზე და არა 

მხოლოდ მის შედეგებზე; უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ძალიან 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ინიციატივა და აქტიური ჩართულობა 

სასწავლო პროცესში; ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეთა 

განვითარების ტემპები განსხვავებულია და გავითვალისწინოთ ეს 

განსხვავება სასწავლო პროცესში. 

 

კითხვა 4. რას ნიშნავს კონსრუქტივიზმი? 

პასუხი: სწავლის თეორიებს, რომლებიც სწავლას განსაზღვრავენ, როგორც 

გამოცდილებიდან  ცოდნის აგებას, სწავლის კონსტრუქტივისტული 

თეორიები ეწოდება. 

 

კითხვა 5. რა არის კონსტრუქტივიზმის ძირითადი პრინციპები? 

პასუხი: კონსტრუქტივისტული თეორიის ძირითადი პრინციპებია ის რომ, 

მოსწავლეებმა თვითონვე უნდა ააგონ ცოდნა სამყაროს შესახებ. მათ 

თვითონვე უნდა აღმოაჩინონ და გარდაქმნან რთული ინფორმაცია 
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იმისთვის, რომ ახალი ცოდნა გაითავისონ. ბავშვები ახალ ინფორმაციას 

მუდმივად ადარებენ მათთვის ცნობილ პრინციპებს და, საჭიროებისამებრ,  

ცვლიან ამ უკანასკნელს. აღნიშნული თეორიების თანახმად, მოსწავლეები 

აქტიურ როლს თამაშობენ თავიანთი სწავლის პროცესში, სადაც 

მასწავლებლის როლი მოსწავლის მეგზურობით და მრჩევლობით 

შემოიფარგლება. 

 

კითხვა 6. რას ნიშნავს ინტელექტი და რა არის მისი დამახასათებელი თვისებები? 

პასუხი: ინტელექტს, ანუ გონებრივ უნარსა და ნიჭს ბევრი განსაზღვრება აქვს, თუმცა 

ფსიქოლოგთა უმრავლესობა ეთანხმება იმას, რომ ინტელექტს შემდეგი 

მახასიათებლები აქვს: ინტელექტი არის ცოდნის დაუფლების ანუ სწავლის 

უნარი; ინტელექტი არის ადრე შეძენილი ცოდნის და გამოცდილების ახალ 

სიტუაციებში გამოყენების ინარი; ინტელექტს გააჩნია ადაპტაციის უნარი. 

 

კითხვა 7. ჩამოთვალე პიროვნების მორალური განვითარების სტადიები? 

პასუხი: მორალური განვითარების სტადიებია პრეკონვეციური, კონვენციური, 

პოსტკონვეციური. 

 

კითხვა 8. რამდენი ეტაპი აქვს კოლბერგის განვითარებას?   

პასუხი:    კოლბერგის განვითარებას აქვს ექვსი ეტაპი. 

 

კითხვა 9. რა პროცესებს იყენებენ ბავშვები, როცა ისინი აგებენ ცოდნას სამყაროს 

შესახებ?  

პასუხი: სქემები, ასიმილაცია, აკომოდაცია და ექვილიბრიუმი. 

 

კითხვა 10. რა ფაქტორები ახდენს გავლენას მორალურ განვითარებაზე? 
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პასუხი: მორალურ განვიათარების ფაქტორებზე ახდენს გავლენას ზოგადი  

კოგნიტური განვითარება, ახსნა და დასაბუთება, მორალური საკითხები და 

დილემები და თვითშეფასება. 

 

კითხვა 11. რა არის ფიზიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი? 

პასუხი:    ტვინისა  და ნერვული სისტემის განვითარება. 

 

კითხვა 12. რას ნიშნავს ჰუბერტაციის/სიმწიფის ხანა და რით განსხვავდება იგი 

მოზარდობის ასაკისგან? 

პასუხი: ჰუბერტაციის/სიმწიფის ხანა (11-16) - მოზარდობის ასაკი ხასიათდება 

მკვეთრი ცვლილებებით ფიზიკურ განვითარებაში. სიმწიფის ხანა და 

მოზარდობის ასაკი განსხვავებული ცნებებია. ადამიანთა უმრავლესობა 

სიმწიფის ხანის დასრულების შემდეგ მოზარდობის ასაკში კიდევ დიდხანს 

დაყოფს. თუმცა მომწიფება მოზარდობის ასაკის დაწყების ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ნიშანია. სიმწიფის ხანა განისაზღვრება, როგორც სწრაფი 

ფიზიკური მომწიფების პერიოდი, რომელიც მოიცავს ჰორმონალურ და 

სხეულის ცვლილებას. 

 

კითხვა 13. რას ნიშნავს მოტორული განვითარება? 

პასუხი: მოტორიკა გულისხმობს მოძრაობას განვითარებისა და სწავლის 

კონტექსტში. 

 

კითხვა 14. როგორ გამოვიყენოთ ვიგოსტკის თეორია საკლასო ოთახში? 

პასუხი: დავადგინოთ მოსწავლის განვითარების უახლესი ზონა; სწავლების დროს 

გავითვალისწინოთ მოსწავლის განვითარების უახლესი ზონა;  შევთავაზოთ 

მოსწავლეს დახმარება, მაგრამ არა იმაზე მეტი, ვიდრე საჭიროა; გამოვიყენოთ 
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უფრო კომპეტენტური თანატოლები მასწავლებლის როლში; წავახალისოთ 

ბავშვები, რომ გამოიყენონ ეგოცენტრული მეტყველება, განსაკუთრებით 

რთული დავალებების შესრულების დროს. 

 

კითხვა 15. როგორ გამოვიყენოთ უზნაძის კონცეფცია საკლასო ოთახში? 

პასუხი:  ბავშვის განვითარება მხილოდ აქტივობის პროცესშია შესაძლებელი; დიდი 

მნიშვნელობა აქვს, როგორ მოვარგებთ სასწავლო მასალას მოსწავლის 

გამწყობას, მის სამოქმედო განწყობილ ძალებს; საკლასო ოთახში შევქმნათ 

ბავშვის განვითარების შეატყვისი გარემო; ნუ გავაკეთებთ აქცენტს მხოლოდ 

ბავშვის ინტელექტუალურ განვითარებაზე. აუცილებელია მთელი ბუნების 

მოქმედებაში მოყვანა, პიროვნების მთელი ძალების გახსნა. 

    თითოეული თავის საკონტროლო კითხვების ჩასაწერად შევდივარ 

Adminstration-ში და ვირჩევთ Questions bank - ანუ კითხვების ბანკს, შემდეგ შევდივარ 

Gategoru - და ვარქმევთ  სახელს - მაგალითად თავი 1 - შემდეგ ჩამოვშლი Greate new 

guestion  

Calculated – გამოთვლითი 

Description - აღწერა/განსაზღვრა 

Essay - ესსე-ბი, კითხვის დადება 

Natching - შესაბამისობითი 

Embedded answers - შიგჩასმული პასუხები 

Multiple Choice - რამოდენიმე შესაძლო 

Short Answer - მოკლე პასუხი 

Numerical - რიცხვითი 

Random Short –Answer Matching - შემთხვევითი 

True/False - ჭეშმარიტი/მცდარი 

ხოლო შემდეგ შევალთ  Numerical - რიცხვითში, პროგრამა  გამოიტანს 

ფანჯარას Adding a numerical guestion-ს Category -ში ჩავწერთ,  რომელ თავში უნდა 

დავწერო კითხვა. 



 

 

117 
 

 მაგალითად:  თავი 1, Qusetion name-ში ვწერ ღია თუ დახურული კითხვები, 

შემდეგ Question texst -ში ვწერთ პასუხს (ან სწორს ან არასწორს) Grade -ში ვუთითებ 

რამდენი პროცენტით ვაფასებ, Feedback-ში ვუთითებ მაგალითად (ან სწორს ან 

არასწორს), შემდეგ ისევ ვუთითებ იგივეს, თუ ერთგან  ვწერ სწორ პასუხს მეორეგან  

ვწერ არასწორ პასუხს, შემიძლია ავირჩიო რამდენიმე პასუხი და ჩავწერო Choice 1 -ში, 

Choice 2 -ში და ა.შ. ბოლოში Greated/Last Saved -ში ვეთანხმები Save changes.  

კითხვის დადება ხდება MOODLE -ში ამ მეთოდით. 

საგამოცდო ტესტის დადება და გამართვისათვის შევდივართ ისევ   

Adminstration-ის Turn editing off -ში, ვააქტიურებთ AA a resource-ს და შემდეგ Insert a 

label და გაიხსნილ ფანჯარაში Adding a new Label to topic – Label text - ში ვწერთ 

სათაურს (განვითარებისა და სწავლის თეორიები) შემდეგ Save and retum to couserse - ს 

გავააქტიურებთ და ჩამოვშლით Add anctivit -ს და გავაქტირებთ Quiz - გამოვა 

ფანჯარა Adding anew Quiz to topic – General – Name - სათაური თემის - Instroduction - 

ჩაიწერება თემის შინაარსი - Timing - ში ტესტის ჩასატარებელი რიცხვი და თვე და 

წელი ჩაიწერება.  

 უნდა აღინიშნოს, რომ  თუ  მიუთითებთ რაიმე რიცხვს, თვეს, წელს და დროს 

- საათს, იმ მონაცემებს როცა სურს პედაგოგს  ჩატარდეს ტესტირება. პროგრამა 

დაიმახსოვრებს ამ მონაცემებს და მითითებულ თარიღითა და დროის მიხედვით 

სტუდენტს მისცემს შესაძლებლობას - წვდომას ტესტის გახსნისა და შესრულების. 

როგორც ავღნიშნეთ, ჩვენს მიერ შედგენილი ტესტი შედგებოდა 10 

კითხვისაგან, 5 ღია და 5 დახურული კითხვებისაგან. ხუთი დახურული კითხვა არის 

ერთ ქულიანი, ხოლო მეორე ხუთი კითხვა  კი ღია კითხვაა და შედგება ორი 

ორქულიანი, ორი სამქულიანი და ერთი ხუთქულიანი კითხვებისაგან. სულ 

მაქსიმალური ქულა სწორი პასუხების დროს არის 20 ქულა. 

აღსანიშნავია, ისიც, რომ  ტესტირებამდე სტუდენტმა  წინასწარ უნდა გაევლო  

რეგისტრაცია, რომლის დროს სტუდენტს უნდა წარმოედგინა თავისი მონაცემები: 

1. გვარი, სახელი; 

2. ფაკულტეტი; 

3. სპეციალობა; 
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4. კურსი; 

5. საგნის დასახელება. 

ტესტებში მონაწილე სტუდენტებს ვუხსნიდით, რომ  შეეძლოთ  შესულიყვნენ 

რომელიმე ბრაუზერის დახმარებით http://teachertraining.gtu.ge/login/index.php  ვებ გვერდზე. 

ამავე დროს სტუდენტებს იცოდნენ, რომ  ტესტი არ გაიხსნებოდა Timing - ში მითითეული 

სხვა მონაცემების დროს. 

 

 

 

  

 ტესტების შედგენისას წავაწყდით რიგ ხელისშემშლელ, ან ისეთ ფაქტორებს, რომელთა  

დასაწყისში გათვალისწინება რამდენადმე ეფექტურს გახდის ელექტრონულ 

ტესტირებას.   

     ამის გათვალისწინებით შევიმუშავეთ რამდენიმე სასარგებლო  და აუცილებელი 

რეკომენდაცია: 

1. მომხმარებლის (სტუდენტების) ინტელექტუალური  მოთხოვნილებებისა და 

ასაკობრივი/პიროვნული  თავისებურებების   შესაბამისობა; 

http://teachertraining.gtu.ge/login/index.php


 

 

119 
 

2. ტესტის გამოყენება უნდა დაიგეგმოს ტესტირების დაწყებამდე დიდი ხნით 

ადრე (უნდა შემუშავდეს ტესტის: მიზანი, ამოცანები, მოდელი, შეფასების 

კრიტერიუმი, კითხვათა ტიპები და სხვა); 

3. ეფექტურობისათვის ტესტი უნდა იყოს ინდივიდუალური (დამოუკიდებელი). 

   სტუდენტებმა ელექტრონული ტესტირების შესახებ იცოდნენ სასწავლო 

კურსის დასაწყისიდანვე და ერთგვარად მომზადებულნი იყვნენ ამისათვის.  

რა თქმა უნდა, დასაწყისშივე დავადგინეთ მათი კომპიუტერული უნარ-

ჩვევების  საშუალო დონე, რათა დავრწმუნებულიყავით, რომ ცოდნის შეფასების 

მიზნით გათვალისწინებული ელექტრონული ტესტირება საწინააღმდეგო ეფექტს არ 

მოახდენდა.   

 ელექტრონული ტესტირება ჩატარდა ორჯერ. ერთხელ, შუალედური 

შეფასების მიზნით სასწავლო სემესტრის მერვე კვირას და მეორეთ,  დასკვნითი 

შეფასების მიზნით, სასწავლო სემესტრის მეთვრამეტე კვირას.  

 იმთავითვე უნდა ითქვას, რომ აქ არ დაგვიგეგმავს  საექსპერიმენტო და 

საკონტროლო კურსების ელექტრონული ტესტირება, რათა მოგვეხდინა სწავლის 

შედეგების, ამ შემთხვევაში ცოდნის ფაქტობრივი მაჩვენებლის  შედარება.  ჩვენ  

გვაინტერესებდა არა მხოლოდ  სწავლის შედეგების ეფექტურობა, არამედ, სწავლების 

ინოვაციური მეთოდის გამოყენების მიმღებლობა (უკუკავშირი)  სტუდენტების 

მხრიდან.  

 რაც შეეხება ცოდნის ფაქტობრივ მაჩვენებელს, საკმაოდ კარგი, მაგრამ არა 

უმაღლესი  შედეგები მივიღეთ.  ამის მოლოდინი არც გვქონია, რადგან  

საგანმანათლებლო პროცესის  ფორმატის ცვლილება  სხვადასხვა დამაბრკოლებელ  

ფაქტორს წარმოშობს, რომელმაც  თავის მხრივ შეიძლება ხელი შეუშალოს  

სტუდენტს. ეს შეიძლება იყოს: თავად სიახლის განცდა, ღელვა კომპიუტერთან 

მუშაობის დროს, ფსიქოლოგიური მზაობის ნაკლებობა ინოვაციური ფორმატის 

მიმართ, კომპიუტერული უნარ-ჩვევების ფლობის ჯერ კიდევ არასრული დონე   და 

სხვა.   
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ზოგადად, ვთვლით, რომ ელექტრონული ტესტირების გამოყენებამ  

ტექნიკური თვალსაზრისით გაამართლა.  

 ჩვენი  პრაქტიკული კვლევა განვაგრძეთ თვისობრივი კვლევის ფორმატში, 

კერძოდ,  მოვახდინეთ   აღნიშნული კურსის სტუდენტების გამოკითხვა, სადაც 

გამოვიყენეთ ღია და დახურული კითხვები.  

   როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გვაინტერესებდა  სასწავლო კურსის 

მიმდინარეობისას ჩვენს მიერ გამოყენებული ელექტრონული სწავლების 

ელემენტები  როგორ აისახა სტუდენტთა ცნობიერებაში, სტუდენტმა რა რაკურსით 

დაინახა  ლექტორის მიერ გამოყენებული ინოვაციური მეთოდოლოგია, მისთვის 

საინტერესო და სახალისო გახდა თუ არა ლექცია, გაიზარდა, თუ არა ინტერაქტივი 

სტუდენტებსა და ლექტორს შორის და ა. შ.  

 

 

 

3.3. სტუდენტთა გამოკითხვა 

  ჩვენს მიერ   2016 წლის ივლისში, გაზაფსულის სემესტრის დასასრულს  

განხორციელდა  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სტუდენტების გამოკითხვა სასწავლო კურსების  ელექტრონული 

სწავლების ელემენტებით გამდიდრებასთან  დაკავშირებით. ჩვენს მიერ შედგენილი 

კითხვარი ასე გამოიყურებოდა:  

1) აქამდე იცოდით თუ არა ელექტრონული სწავლების შესახებ? 

2) რამდენად მისაღები იყო თქვენთვის ელექტრონული სწავლების გამოყენება, 

როგორც  ტრადიციული სწავლების  დამხმარე ინსტრუმენტი? 

3)  რამდენად  იყო თქვენთვის საინტერესო და ეფექტური  ელექტრონული 

სწავლების ელემენტების  გამოყენება სწავლებაში? 
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4) თვლით, თუ არა, რომ მეტი ინტერაქტივი იყო აუდიტორიაში  და მის გარეთ 

სტუდენტებსა და ლექტორს შორის? დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ, 

მოკლედ დაასაბუთოთ, რატომ ფიქრობთ ასე? 

5) თვლით, თუ არა, რომ ელექტრონული სწავლების ელემენტების გამოყენებას 

თან ახლავს რაიმე სახის დაბრკოლებები?  დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 

გთხოვთ, დაასახელოთ კონკრეტულად რა სახის დაბრკოლებას შეხვდით? 

6)  გაქვთ, თუ არა სურვილი, რომ ასეთი მეთოდოლოგია იქნეს გამოყენებული  

და განვითარებული შემდეგი სალექციო კურსების წარმართვისას? 

  პირველ კითხვაზე. სტუდენტებს სმენოდათ თუ არა ელექტრონული 

სწავლების შესახებ, გამოკითხულთა უმეტესობამ (95%) დადებითი პასუხი 

დააფიქსირა, თუმცა პირად საუბრებში ეს  მათთვის მხოლოდ ზოგადი ფრაზა იყო  და 

კონკრეტულად უჭირდათ დაზუსტება, რა მოიაზრებოდა ამ ტერმინში (ნახ. 1)  

95%

5%

დადებითი უარყოფითი

 

 

ნახ. 1 
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მეორე კითხვაზე: რამდენად მისაღები იყო თქვენთვის ელექტრონული 

სწავლების გამოყენება, როგორც  ტრადიციული სწავლების  დამხმარე ინსტრუმენტი? 

შედეგები ასეთია  

 

 

95%

5%

მისაღებია არ არის მისაღები

 

 

ნახ. 2 

 

მესამე კითხვაზე:   რამდენად  იყო თქვენთვის საინტერესო და ეფექტური  

ელექტრონული სწავლების ელემენტების  გამოყენება სწავლებაში? 

შედეგები ასეთია (ნახ. 3):  
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93%

7%

ეფექტური არა ეფექტური

 

ნახ. 3 

 

მეოთხე კითხვაზე:  თვლით, თუ არა, რომ მეტი ინტერაქტივი იყო 

აუდიტორიაში  და მის გარეთ სტუდენტებსა და ლექტორს შორის? დადებითი 

პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ, მოკლედ დაასაბუთოთ, რატომ ფიქრობთ ასე? 

შედეგები ასეთია (ნახ. 4) :   

 

ნახ. 4 
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    სტუდენტები ღია  კითხვაზე პასუხის გაცემისას აფიქსირებენ, რომ 

განსხვავებული ფორმატის შემოტანა სწავლების პროცესში წარმოშობს გარკვეული 

სახის კითხვებს, რაზედაც პასუხის მისაღებად უფრო ხშირად მიმართავენ ლექტორს,  

იზრდება კომუნიკაციის ხარისხი მათთან. აუდიტორიის გარეთ ასევე ნარჩუნდება 

ლექტორთან  და მეგობრებთან თანამშრომლობითი კონტაქტები ინტერნეტის, 

ინტერნეტ-დავალებების, ფორუმების, ელექტრონული ქსელების საშუალებით, რაც 

საბოლოო ჯამში ზრდის კომუნიკაციას პედაგოგთან და თანაკურსელებთან.  

      მეხუთე კითხვაზე:   თვლით, თუ არა, რომ ელექტრონული სწავლების 

ელემენტების გამოყენებას თან ახლავს რაიმე სახის დაბრკოლებები?  დადებითი 

პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაასახელოთ კონკრეტულად რა სახის დაბრკოლებას 

შეხვდით?     შედეგები ასეთია (ნახ. 5) : 

85%

15%

არა კი

 

ნახ. 5 

 

      როგორც ვხედავთ, გამოკითხულთა 85  პროცენტისათვის ელექტრონული 

სწავლების ელემენტების გამოყენება პრობლემას არ წარმოადგენს, მხოლოდ 15 

პროცენტი თვლის, რომ ელექტრონული სწავლების ელემენტების გამოყენება 

ერთგვარად პრობლემურია მისთვის.  

      სტუდენტები პრობლემებად მიიჩნევენ: 

 კომპიუტერული უნარ-ჩვევების ნაკლებობას; 

  ლექტორთან პირისპირ ურთიერთობის უპირატესობას; 
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 ელექტრონულ სწავლებაზე გადასვლისათვის  ფსიქოლოგიური მზაობის 

ნაკლებობას; 

 პიროვნულად   მიუღებლობას ამ ტიპის სწავლებისადმი. 

 

     მეექვსე კითხვაზე:  გაქვთ, თუ არა სურვილი, რომ ასეთი მეთოდოლოგია იქნეს 

გამოყენებული  და განვითარებული შემდგომი სალექციო კურსების წარმართვისას? 

შედეგები ასეთია (ნახ. 6): 

 

ნახ. 6 

 

           თუმცაღა, სტუდენტები და რესპონდენტების უმრავლესობა (სხვა  

სტუდენტები, ლექტორები, ადმინისტრაციის ნაწილი) ელექტრონულ სწავლებაზე 

საუბრობს, როგორც ტრადიციული სწავლების დამხმარე მულტიმედიურ 

საშუალებაზე, რომელიც მთლიანად ვერასოდეს ჩაანაცვლებს პირისპირ, 

აუდიტორიულ კომუნიკიაციას პროფესორებსა და სტუდენტებს შორის. 

რესპონდენტებს შორის აღინიშნა, რომ სტუდენტებისთვის აუდიტორიაში 

ლექციებზე ფიზიკურად დასწრება  და სწავლა-სწავლების და შეფასების წარმართვა 

ამ ფორმატით უფრო ბუნებრივი მდგომარეობაა, რადგან პროფესორებთან პირისპირ 

კონტაქტს არიან მიჩვეული.     გარდა ამისა, სასწავლო პროცესი მეტად ცოცხალი და 
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დინამიკურია, რადგან სტუდენტებსაც და ლექტორებსაც  ერთმანეთის მოსაზრებებზე 

მყისიერი რეაგირებისა და უკუკავშირის ოპერატიულად მიწოდების შესაძლებლობა 

აქვთ. გამოითქვა მოსაზრებაც, რომ ელექტრონული სწავლების გაძლიერების 

შემთხვევაში  სტუდენტების დასწრებისა და ჩართულობის საკითხები პრობლემური 

გახდება. 

    როგორც ვხედავთ, სწავლების ინოვაციური მეთოდოლოგის გამოყენება 

საგანმანათლებლო პროცესის მსვლელობისას, რომელიც ახალია, საინტერესო, 

სტუდენტის სააზროვნო უნარებს ააქტიურებს და  ფაქტობრივი ცოდნის მიღებასთან 

ერთად მის ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების განვითარებასაც ემსახურება, 

ღირებული და გასავითარებელია.  

 მიუხედავად იმ სირთულეებისა და ბარიერებისა, რომელიც ელექტრონული 

სწავლების  დანერგვას შეიძლება თან ეხლდეს,  სწავლა-სწავლებისა და შეფასების 

პროცესი ზოგადად უფორ აქტიური და სახალისო ხდება,  იზრდება ინტერაქტივი 

სტუდენტებსა და ლექტორს შორის. 

ამგვარი მეთოდოლოგიით წარმართული პროცესისი კვალდაკვალ,  მისაღწევი 

შედეგი, რომელიც  თანამედროვე მოთხოვნებითაა განსაზღვრული, აუცილებლად 

დადგება.  
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დისერტაციის საბოლოო დასკვნები და რეკომენდაციები: 

1)  საგულისხმოა, რომ  მოსწავლეზე/სტუდენტზე  ორიენტებული სასწავლო 

პროცესის  წარმართვა/შეფასების პროცესი  გულისხმობს მათ აქტიურ ჩართვას 

თავიანთი სწავლის პროცესში, საკუთარი სასწავლო მიზნების დაგეგმვასა და 

მართვაში.  მოსწავლის უნარი, გააკეთოს დასკვნა – თუ რა და როგორ ისწავლა და 

დაგეგმოს საკუთარი თვითგანვითარება –  მასწავლებლის მხრივ მიზნის მიღწევისა 

და მოსწავლის  წარმატების  მთავარი  პირობა და საწინდარია. 

3) ინტერაქტიური სწავლების  განხორციელების თანამედროვე  და  

ინოვაციური ინსტრუმენტია  ელექტრონული სწავლება, რომელსაც მისთვის 

დამახასიათებელი დიდაქტიკური  დანიშნულება  და ფუნქციები გააჩნია. 

4) ელექტრონული სწავლება ტრადიციული განათლების ყველა ფორმის 

ორგანიზაციული, მეთოდური და ტექნიკური უზრუნველყოფის თვისებრივი 

სახეცვლილებაა, ხასიათდება ევოლუციურობით, ინფორმაციული საზოგადოების 

განვითარების კანონზომიერი მოვლენაა და რეალიზებულია ახალი ინფორმაციული 

და ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების საშუალებით. 

5)  მოსწავლისა და სტუდენტის აღჭურვა ციფრული წიგნიერებით ქართული 

განათლების სისტემის პოლიტიკის ერთ–ერთი მთავარი პრიორიტეტია და მის 

სამართლებრივ რეგულაციებშიც პოვებს ასახვას(საქართველოს ეროვნული სასწავლო 

გეგმა, საქართველოს უმაღლესი განათლების კანონი), ამიტომ, ელეტრონული 

სწავლების საუნივერსიტეტო პოლიტიკად ქცევა და მისი პრაქტიკული 

განხორციელება საქართველოს უნივერსიტეტებისათვის საშური საქმეა. 

6) თუ წინასწარ განისაზღვრება და დაიგეგმება სწავლების პროცესში სასწავლო 

კურსის ელექტრონულად  სწავლების დიდაქტიკური საკითხები, სწავლების 

პროცესი   ინტერაქტიური სწავლების მხარდამჭერი პედაგოგისათვის  ბევრად უფრო 

შემოქმედებითი, აქტიური, სასარგებლო და მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული 

გახდება. 

7) ელექტრონული სწავლება რთული, სისტემური, ციკლური  პროცესია თავისი 

მიდგომებით, სტრატეგიებით, განხორციელების ეტაპებით, შესასრულებელი 

ამოცანებითა და ინსტრუმენტებით, შესაბამისი უკუკავშირით. ამდენად, მისი 
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დანერგვა უნივერსიტეტში ასევე სისტემური, გონივრული, განხორციელებადი 

დაგეგმარებით უნდა განხორციელდეს.   

8) ფსიქიკაში დასწავლის მექანიზმების უზარმაზარი რეზერვია, რომელსაც 

სრულად ვერ იყენებს ტრადიციული  მეთოდიკა.  უპირველეს  ყოვლისა, უნდა 

გავაცნობიეროთ, რომ სწავლა არაა მოწყვეტილი პიროვნებას. ცალსახაა,  რომ 

პიროვნება მთლიანია (მთლიანობითი, ანუ ჰოლისტური თვალსაზრისი) და 

ერთმანეთთან კავშირშია პიროვნების გარემო, ქცევა, ფსიქიკური უნარები, 

მოთხოვნილებები და ემოციები, ხასიათი და ცოდნა.  ამგვარ ჰოლისტურ, 

მთლიანობის პრინციპზე უნდა აიგოს პედაგოგიკაც.  

9) თუ პედაგოგიური პროცესი დაუკავშირდება პიროვნების ინტერესებსა და 

მოთხოვნილებებს, მის ინტელექტუალურ აქტივობას, დადებით ემოციებს, 

სოციალური გარემოს მხარდაჭერას და პიროვნულ თავისუფლებას, სწავლა 

მაქსიმალურ შედეგს მოგვცემს მინიმალურ დროში.  ეს უკეთეს ცოდნასაც მისცემს 

მოსწავლეს და ამ ცოდნის გამოყენების უკეთეს უნარსაც.  რაც მთავარია, ამგვარად 

აგებული სასწავლო პროცესი აღმზრდელობით შედეგსაც იძლევა, რადგან 

პიროვნებაში აყალიბებს ბევრ შემეცნებით და სოციალურ მოთხოვნილებას, 

ღირებულებას და უნარ-ჩვევებს.  

10) სტუდენტები და  რესპონდენტების უმრავლესობა(სხვა  სტუდენტები, 

ლექტორები, ადმინისტრაციის ნაწილი) ელექტრონულ სწავლებაზე საუბრობს, 

როგორც ტრადიციული სწავლების დამხმარე მულტიმედიურ საშუალებაზე, 

რომელიც მთლიანად ვერასოდეს ჩაანაცვლებს პირისპირ, აუდიტორიულ 

კომუნიკიაციას პროფესორებსა და სტუდენტებს შორის. რესპონდენტებს შორის 

აღინიშნა, რომ სტუდენტებისთვის აუდიტორიაში ლექციებზე ფიზიკურად დასწრება  

და სწავლა-სწავლების და შეფასების წარმართვა ამ ფორმატით უფრო ბუნებრივი 

მდგომარეობაა, რადგან პროფესორებთან პირისპირ კონტაქტს არიან მიჩვეული.     

გარდა ამისა, სასწავლო პროცესი მეტად ცოცხალი და დინამიკურია, რადგან 

სტუდენტებსაც და ლექტორებსაც  ერთმანეთის მოსაზრებებზე მყისიერი 

რეაგირებისა და უკუკავშირის ოპერატიულად მიწოდების შესაძლებლობა აქვთ. 
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გამოითქვა მოსაზრებაც, რომ ელექტრონული სწავლების გაძლიერების შემთხვევაში  

სტუდენტების დასწრებისა და ჩართულობის საკითხები პრობლემური გახდება. 

11) სწავლების ხარისხი იმაზე კი არ არის დამოკიდებული, რომ სტუდენტს 

შეუძლია ტექნოლოგიები შეუზღუდავად გამოიყენოს, არამედ ხარისხი 

დამოკიდებულია მასზე, თუ როგორ ოპტიმალურად არის გამოყენებული 

მეთოდოლოგია სასწავლო პროცესებისთვის, როგორია მისი  მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირები.  

12) კარგად ორგანიზებული ელექტრონული სწავლება მრავალფეროვანს ხდის 

სწავლებისა და სწავლის სტილს ისე, რომ არ გამორიცხავს აქტიური კომუნიკაციის 

როლს.   

13)    სწავლების ინოვაციური მეთოდოლოგის გამოყენება საგანმანათლებლო 

პროცესის მსვლელობისას, რომელიც ახალია, საინტერესო, სტუდენტის სააზროვნო 

უნარებს ააქტიურებს და  ფაქტობრივი ცოდნის მიღებასთან ერთად მის ზოგად-

ტრანსფერული უნარ-ჩვევების განვითარებასაც ემსახურება, ღირებული და 

გასავითარებელია.  

14)    დღის წესრიგში დგება  ევროპასა და ამერიკის საგანანათლებლო სივრცეში 

კარგად აპრობირებული, ეგრეთ წოდებული მრჩევლისა და ტუტორინგის  

მოდელების ჩამოყალიბების იდეა, რომელიც ვფიქრობთ, საქართველოს 

სინამდვილეს ყურადღებითა და სიფრთხილით უნდა მოერგოს. მათი ძირითადი 

ფუნქციები  ელექტრონული კურსის განხორციელებაზე მონიტორინგი, პედაგოგისა 

და სტუდენტების დახმარება, რჩევები და კონსულტაციები, მართვის პროცესების 

შეუფერხებლად წარმართვა და რაც მთავარია, უკუკავშირის დამყარებაა 

სტუდენტებთან.  

15)    სტუდენტებთან უკუკავშირის განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია 

ტრადიციული დიდაქტიკური პროცესების მიმდინარეობის დროსაც. ის ყოველთვის 

აძლევს პედაგოგს იმის საშუალებას, რომ განსაზღვროს, რამდენად ჩართულია 

სტუდენტი პროცესებში და როგორია მისი კმაყოფილების ხარისხი, არის თუ არა 

სასარგებლო ინტერაქტივი აუდიტორიასა და პედაგოგს შორის, როდესაც 



 

 

130 
 

ვიზუალურად ამის დაკვირვება შეუძლებელია, მიღწეულ იქნა თუ არა შედეგი და 

სად იყო მისი სუსტი და ძლიერი მხარე და ა. შ.  

16)    მიუხედავად იმ სირთულეებისა და ბარიერებისა, რომელიც 

ელექტრონული სწავლების  დანერგვას შეიძლება თან ეხლდეს,  სწავლა-სწავლებისა 

და შეფასების პროცესი ზოგადად უფრო  აქტიური და სახალისო ხდება,  იზრდება 

ინტერაქტივი სტუდენტებსა და ლექტორს შორის. 

17)   ამგვარი მეთოდოლოგიით წარმართული პროცესის კვალდაკვალ,  

მისაღწევი შედეგი, რომელიც  თანამედროვე მოთხოვნებითაა განსაზღვრული, 

აუცილებლად დადგება.  
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