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სოფო გორგოძე

ექსპერტი

ეფექტური განმავითარებელი
შეფასება

თუ სასწავლო პროცესს 
თითოეული მოსწავლისთვის 
მოგზაურობად აღვიქვამთ, 
მაშინ განმავითარებელი 
შეფასება შეიძლება წარმოვიდ-
გინოთ როგორც მოგზაურობის 
პროცესში მოსწავლეებისთვის 
გზის ჩვენება.

ჩეშირული კატა ელისისთვის 
შესაძლოა კარგი მასწავლებე-
ლი ყოფილიყო ან გოგონას, ან 
თავად კატას რომ სცოდნოდათ, 
სად უნდოდა ელისს მისვლა.

სასურველი აკადემიური შედე-
გის მისაღებად მასწავლებლებს 
შეუძლიათ, ყოველდღიურად 
ადევნონ თვალი, საით მიდიან 
მოსწავლეები. განმსაზღვრელი 
შეფასება, რომელიც შეძენილ 
ცოდნასა და უნარებს აფასებს, 
ამ შემთხვევაში მხოლოდ 
იმისთვის გამოდგება, რომ 
გავარკვიოთ, მივიღეთ თუ არა 
შედეგი. ამგვარი შეფასება მნიშ-
ვნელოვანია, როცა მოგზაურო-
ბის კონკრეტული მონაკვეთი 
დასრულდება - მოსწავლემ და 
მასწავლებელმა უნდა დაინა-
ხონ, მიაღწია თუ არა მოსწავ-
ლემ, მაგალითად, A პუნქტს, ან 
იქნებ გზა აებნა და B პუნქტ-

ში მოხვდა? მასწავლებელს 
შეუძლია მუდმივი თვალყურის 
დევნებით და მიმართულების 
მიცემით დაეხმაროს მოსწავ-
ლეს, არ ასცდეს გზას. ეფექტური 
განმავითარებელი შეფასება 
ყველაზე საიმედო საშუალებაა 
იმისთვის, რომ მოსწავლეებმა 
სწორ გეზს არ გადაუხვიონ. 

გამოცდილი მასწავლებლები 
ხშირად მიმართავენ განმავი-
თარებელ შეფასებას, თუმცა 
ზოგჯერ მას ამ სახელს არ არქ-
მევენ და ცალკე არ გამოყოფენ 
როგორც სწავლებისთვის მნიშ-
ვნელოვან კომპონენტს. ალბათ 
ამიტომაც არის, რომ პირად 
საუბრებში, როცა მასწავლებ-
ლებს ვეკითხებით, იყენებენ 
თუ არა განმავითარებელ 
შეფასებას, ისინი გვპასუხობენ, 
იშვიათად ვიყენებთ, ამისთვის 
დრო თითქმის არ გვრჩებაო. 
მასწავლებლები განმავითარე-
ბელ შეფასებას უმთავრესად 
აღიქვამენ როგორც მოსწავლე-
თა დავალებებზე გაკეთებულ 
წერილობით კომენტარს/უკუ-
კავშირს.

ამ სტატიის მიზანია, დაანახოს 
მასწავლებლებს, რომ განმავი-

„ – ხომ ვერ მეტყვით, საით წავიდე?
– გააჩნია, სად გინდა მისვლა.
– ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
– მაშინ არც იმას აქვს მნიშვნელობა, საით წახვალ“.

ლუის კეროლი, „ელისი საოცრებათა ქვეყანაში“

თარებელი შეფასება სინამდ-
ვილეში პროცესია, რომელიც 
მრავალფეროვან ინსტრუ-
მენტებსა თუ სტრატეგიებს 
მოიცავს. ყოველდღიური პრაქ-
ტიკა არც მეტისმეტად რთულია 
და არც იმდენ დროს მოითხოვს, 
რამდენიც ერთი შეხედვით 
შეიძლება ჩანდეს. მეორე მხრივ, 
როგორც საერთაშორისო 
კვლევები (OCED, 2005; Black 
and William, 1998) მოწმობს, 
შედეგი იმდენად კარგია, რომ 
დროის დახარჯვა ღირს. თუ 
განმავითარებელი შეფასება 
ყოველდღიურ პრაქტიკად გვექ-
ცა, მომავალში ეს ბევრ დროს 
დაგვაზოგინებს. ეფექტური 
განმავითარებელი შეფასება 
ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი 
საშუალებაა, რომელიც, ერთი 
მხრივ, ეხმარება მოსწავლეებს 
აკადემიური მოსწრების 
გაუმჯობესებაში, მეორე მხრივ 
კი, მასწავლებლებს შესაძლებ-
ლობას აძლევს, გააუმჯობესონ 
სწავლების პროცესი.

განმავითარებელი  შეფასების 
განმარტება

განათლების სპეციალისტებმა, 
მას შემდეგ, რაც პირველად 
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ის დაეხმარება მოსწავლეებს, 
გაიაზრონ, რისი გაგება უჭირთ 
და რატომ, გააცნობიერონ საკუ-
თარი სუსტი და ძლიერი მხარე-
ები, ნათლად წარმოიდგინონ, 
რა გზით იარონ მიზნის მისაღ-
წევად. მეორე მხრივ, ერთი და 
იგივე აქტივობა ან სტრატეგია 
ზოგჯერ ემსახურება განმავი-
თარებელი შეფასების პროცესს, 
ზოგჯერ - არა. მაგალითად, 
კითხვების დასმა ცნობილია 
როგორც განმავითარებელი 
შეფასების მძლავრი ინსტრუ-
მენტი, თუმცა ის ყოველთვის 
არ ქმნის განმავითარებელი 
შეფასების საფუძველს. ეს იმა-
ზეა დამოკიდებული, რამდენად 
გვაძლევს საშუალებას კითხ-
ვები, გავიგოთ მოსწავლეთა 
გაგების/გააზრების დონე (იხ. 
მაგალითი განმავითარებელი 
შეფასების ინსტრუმენტების 
ქვეთავში). 

ამ ლოგიკას თუ მივყვებით, 
განმსაზღვრელი შეფასების ინს-

გამოიყენეს ეს ტერმინი (Wiliam, 
2011), განმავითარებელი 
შეფასების არაერთი განმარ-
ტება შემოგვთავაზეს. თუ ამ 
დეფინიციებს შევაჯამებთ, 
დაახლოებით ასეთ განმარტე-
ბას ჩამოვაყალიბებთ: განმა-
ვითარებელი შეფასება არის 
პროცესი, რომელიც გულისხ-
მობს სხვადასხვა აქტივობით, 
სწავლების სტრატეგიითა თუ 
სხვა საშუალებებით ინფორ-
მაციის შეკრებას მოსწავლეთა 
გაგების/გააზრების დონის 
შესახებ და ამ ინფორმაციის 
გამოყენებას მათი პროგრესის 
ხელშესაწყობად. იმ საშუალე-
ბებს, რომლებითაც მსგავს 
ინფორმაციას ვაგროვებთ, 
სტატიაში განმავითარებელი 
შეფასების ინსტრუმენტებს 
ვუწოდებთ.

ნებისმიერი აქტივობა თუ 
სწავლების სტრატეგია შეიძ-
ლება იქცეს განმავითარებელი 
შეფასების ინსტრუმენტად, თუ 

გამოცდილი 
მასწავლებ-
ლები ხშირად 
მიმართავენ 
განმავითარე-
ბელ შეფასებას, 
თუმცა ზოგჯერ 
მას ამ სახელს 
არ არქმევენ და 
ცალკე არ გამო-
ყოფენ როგორც 
სწავლებისთვის 
მნიშვნელოვან 
კომპონენტს.

ტრუმენტიც (მაგ., ტესტი) ზოგ 
შემთხვევაში შეიძლება იქცეს 
განმავითარებელი შეფასების 
ინსტრუმენტად. მაგალითად, 
თუ ტესტში ქულებს კი არ დავ-
წერთ, არამედ მოსწავლეებს 
დავყოფთ მცირე ჯგუფებად და 
ვთხოვთ, პასუხები ერთმანეთს 
შეადარონ, შეარჩიონ პასუხი, 
რომელიც, მათი აზრით, უფრო 
ადეკვატურია და ახსნან, რატომ 
მიიჩნიეს ასე, უკვე შეგვეძლება, 
ეს აქტივობა განმავითარებელი 
შეფასების პროცესად ჩავთ-
ვალოთ. ამ პროცესის საფუძვ-
ლად სწორედ განმსაზღვრელი 
შეფასების ინსტრუმენტი იქცა.

რით ეხმარება განმავითარე-
ბელი შეფასება მასწავლე-
ბელს? – საშუალებას აძლევს, 
შეამოწმოს მოსწავლეების 
გაგების/გააზრების დონე და 
შესაბამისად დაგეგმოს სწავლე-
ბის პროცესი. მასწავლებელს 
შეუძლია, დაფიქრდეს სასწავ-
ლო პრაქტიკასა და თითოეული 
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ბავშვის მიღწევებზე; იმაზე, რა 
დაეხმარება თითოეული მოს-
წავლის საჭიროებათა დაკმაყო-
ფილებაში.

განმსაზღვრელ და განმავი-
თარებელ შეფასებებს შორის 
მთავარი განსხვავება ის არის, 
რომ განმავითარებელი შეფასე-
ბა ხდება უშუალოდ სასწავლო 
პროცესის მიმდინარეობის 
დროს. ეს არის ინტერვენცია 
რეალურ დროში, რაც გვეხმა-
რება, დროულად აღმოვაჩინოთ 
მოსწავლის სუსტი მხარეები 
და მიმართულება მივცეთ მას, 
სანამ ცოდნას ნიშნით/ქულით 
შევაფასებთ.

შესაბამისად, ასეთი შეფასება 
არ გამოიხატება ნიშნით/
ქულით, მაშინ როცა განმსაზღ-
ველი შეფასება უკვე კონკ-
რეტული მასალის ათვისებას/
უნარების განვითარებას აფა-
სებს სკალის გამოყენებით და 
ნიშნით/ქულით გამოიხატება.

მცდარი წარმოდგენები 
განმავითარებელი 
შეფასების შესახებ

ქვემოთ გთავაზობთ რამდენიმე 
მცდარ წარმოდგენას განმავი-
თარებელი შეფასების შესახებ.

განმავითარებელი შეფასე-
ბა მასწავლებლისგან ბევრ 
დროსა და ძალისხმევას 
მოითხოვს

სინამდვილეში განმავითარებე-
ლი შეფასების ინსტრუმენტები 
სულაც არ მოითხოვს ბევრ 
დროს. მაგალითად, მასწავლებ-
ლები ისედაც უსვამენ კითხვებს 
მოსწავლეებს; შეიძლება, ეს 
კითხვები ისე დავსვათ, რომ მათ 

განმავითარებელი ფუნქცია 
შეიძინონ.

განმავითარებელი შე-
ფასებაა მასწავლებლის 
კომენტარი

კომენტარი, როგორც წერილო-
ბითი, ისე ზეპირიც, განმავითა-
რებელი შეფასების მხოლოდ 
ერთი ინსტრუმენტია.

განმავითარებელი შეფასე-
ბაა მოსწავლის ქება

თუ მოსწავლეს ვეტყვით: 
„ყოჩაღ“, „კარგი გოგო/ბიჭი 
ხარ“ და არ ავუხსნით, რა გა-
აკეთა კარგად, ქება ვერ იქნება 
განმავითარებელი შეფასების 
ინსტრუმენტი. 

კლასის წინაშე დასმული 
კითხვა „გასაგებია?“ განმა-
ვითარებელი შეფასებაა

კითხვები განმავითარებელი შე-
ფასების კარგი ინსტრუმენტია 
მხოლოდ მაშინ, როცა მაღალი 
დონის სააზროვნო უნარებზეა 
გათვლილი. შესაბამისად, კლა-
სის წინაშე დასმული ისეთი კით-
ხვები, როგორიცაა „გაიგეთ?“ 
ან „რამე ვერ გაიგეთ?“ არ არის 
განმავითარებელი შეფასების 
ინსტრუმენტი.

განმავითარებელი შეფასების 
ინსტრუმენტები

თავადაც შეგიძლიათ მო-
იფიქროთ, რა გამოდგება 
განმავითარებელი შეფასების 
ინსტრუმენტად. არსებობს უამ-
რავი ინსტრუმენტი, რომლებიც 
მასწავლებლებმა გამოსცა-
დეს და სხვა მასწავლებლებს 
გაუზიარეს. მაგალითად, ერთმა 
მათგანმა ასეთი აქტივობა მო-

იფიქრა: მოსწავლეებს უთხრა, 
გაკვეთილის ახსნისას თუ რამეს 
ვერ გაიგებთ, ხელი ასწიეთო; 
თუ რომელიმე მოსწავლემ ხელი 
ასწია, მასწავლებელი სხვა 
მოსწავლეს უსვამს კითხვას და 
სთხოვს, განმარტოს გაუგება-
რი ცნება. თავდაპირველად 
საშინელება იყო, – იხსენებს 
ეს მასწავლებელი, – რადგან 
მოსწავლეებს, კითხვა მათთვის 
რომ არ დამესვა, ხელი მუდამ 
აწეული ჰქონდათო, მაგრამ 
თანდათან ყველაფერი მოგ-
ვარდა და ეს სტრატეგია უკვე 
ძალიან კარგად მუშაობს.

განმავითარებელი შეფასების 
უკვე ნაცად ინსტრუმენტებს 
შორისაა ერთწუთიანი ესე, 
გასასვლელი ბარათები, 
თვითშეფასება, თანატოლთა 
შეფასება, „შუქნიშანი“ და სხვა. 
გთავაზობთ რამდენიმე ცნობილ 
ინსტრუმენტს, რომელსაც 
დღეს უამრავი მასწავლებელი 
იყენებს.

 გასასვლელი ბარათები

გაკვეთილის ბოლოს მასწავ-
ლებელი მოსწავლეებს აძლევს 
პატარა ფურცლებს – „შემა-
ჯამებელ ბარათებს“, სთხოვს, 
ანონიმურად უპასუხონ ერთ 
ან ორ კითხვას და დატოვონ 
მაგიდაზე. ბარათებს რომელიმე 
მოსწავლე აგროვებს. 

კითხვები შეიძლება იყოს ქვემოთ 
მოცემულის მსგავსი ან სულაც 
თქვენ მიერვე შერჩეული. 

 დაწერეთ ორი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი საკითხი, 
რაც დღეს პირველად 
გაიგეთ. რატომ არის ეს 
საკითხები ყველაზე მნიშვ-
ნელოვანი?
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 რა ვისწავლე დღეს?
 როგორ გამოვიყენებ ამ 

ცოდნას ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში?

 რომელი საკითხი დარჩა 
ბუნდოვანი და რატომ?

გასასვლელი ბარათები იმის 
გასარკვევად გამოგადგებათ, 
რა უჭირთ მოსწავლეებს, 
როგორ წარიმართა თქვენი 
გაკვეთილი, მიაღწიეთ თუ არა 
მიზანს. მომდევნო გაკვეთილზე 
აუცილებლად გააკეთეთ წინა 
გაკვეთილის მცირე შეჯამება 
და ყურადღება გაამახვილეთ 
იმ საკითხებზე, რომლებიც 
მოსწავლეებმა მიუთითეს ბარა-
თებში. იმის მიხედვით, რომელ 
კლასში შეგაქვთ გასასვლელი 
ბარათები, პასუხები შესაძლოა 
სხვადასხვანაირი იყოს. ზოგჯერ 
მოსწავლეები შესაძლოა ზერე-
ლედ მოეკიდონ ბარათების შევ-
სებას, მაგრამ თუ დაანახებთ, 

დონის სააზროვნო უნარებს 
კი არა, მხოლოდ ფაქტობრივ 
ცოდნას ამოწმებს, მასწავლე-
ბელი ვერ გაიგებს, რამდენად 
გაიაზრა მოსწავლემ ახალი 
მასალა. მაგალითად, კითხვა: 
„რომელ წელს ავიდა ტახტზე 
დავით აღმაშენებელი?“ – არ 
ემსახურება განმავითარებელ 
შეფასებას, თუმცა შემდეგი 
კითხვა: „რომელი აქტივობა 
უფრო ეფექტურია გულის 
მუშაობის სტიმულირებისთვის 
– სიარული, სირბილი, გოლფის 
თამაში, პარაშუტით ხტომა 
თუ ველოსიპედით სეირნობა?“ 
(Clarke, 20015, p. 9) – შეიძ-
ლება გამოვიყენოთ განმავი-
თარებელი შეფასების მიზნით. 
როცა მოსწავლეებმა გულის 
მუშაობის ზოგადი პრინციპები 
იციან, ასეთი კითხვა ნამდვი-
ლად დაგვანახებს, რამდენად 
ღრმად აქვთ გააზრებული 
საკითხი. 

ასაკის გამო, შესაძლოა მათზე 
გაცილებით ნაკლები იცოდეს, 
ამიტომ მათი მთავარი ამოცა-
ნაა, მოცემული საკითხი ახსნან 
უფრო მარტივი ენით, ვიდრე 
ეს გააკეთა მასწავლებელმა. 
დააკვირდით, როგორ ხსნიან 
მოსწავლეები ახალ ცნებებს, 
რათა გაიგოთ, რამდენად 
ღრმად გაიგეს/გაიაზრეს 
საკითხი. თუ მიიჩნევთ, რომ 
ამით მოსწავლეთა ბებიებს არ 
შეურაცხყოფთ, შეგიძლიათ, 
ეს აქტივობა ასე გადააკეთოთ: 
„აუხსენით ბებიას“.

 თანატოლთა შეფასება

არ უნდა დაგვავიწყდეს, 
რომ თანატოლთა შეფასება 
განმავითარებელი შეფასების 
შესანიშნავი ინსტრუმენტია და 
მასწავლებლისგან დიდ ძალისხ-
მევას არ მოითხოვს. სთხოვეთ 
მოსწავლეებს, გადახედონ 
ერთმანეთის საშინაო დავა-
ლებებს და არასწორ პასუხებს 
დაურთონ კომენტარები (და 
არა ქულები; თუ მაინც მისცემთ 
ქულების დაწერის ნებას, მათ 
აუცილებლად უნდა ახლდეს 
კომენტარები). კომენტარი 
უნდა აღწერდეს არა მარტო 
იმას, სად არის შეცდომა, არა-
მედ ნაშრომის გაუმჯობესების 
გზებსაც. ეს სტრატეგია მასწავ-
ლებელს უკეთ წარმოადგენი-
ნებს, რამდენად კარგად გაიგეს 
მასალა მოსწავლეებმა.

ტექნოლოგიები და 
განმავითარებელი შეფასება

ტექნოლოგიების განვითარე-
ბასთან ერთად განმავითარე-
ბელი შეფასების გამოყენებაც 
იოლდება. არსებობს აპლიკა-
ციები, რომლებიც შეიძლება 
განმავითარებელი შეფასე-
ბისთვის გამოიყენოს მასწავ-

რა შედეგი მოჰყვება პასუხების 
გაცემას, მათი დამოკიდებულე-
ბაც შეიცვლება.

 კითხვების დასმა

კითხვების დასმა განმავითა-
რებელი შეფასების ერთ-ერთი 
ყველაზე მძლავრი ინსტრუ-
მენტია, თუმცა საგულისხმოა, 
რომ ყოველგვარი კითხვა ვერ 
ემსახურება განმავითარებელ 
შეფასებას. თუ კითხვა მაღალი 

აუხსენი შენზე პატარას/
აუხსენი ბებიას

მოსწავლეებს სთხოვეთ, აუხს-
ნან უმცროს მეგობარს (თუნდაც 
წარმოსახვითს, ან წარმოიდგი-
ნონ, რომ ეს უმცროსი მეგობარი 
გვერდით მჯდომი მოსწავლეა) 
ახალი ცნება ან მასალა უფრო 
მარტივად, ვიდრე მასწავლე-
ბელმა აუხსნა მათ. აუხსენით 
მოსწავლეებს, რომ წარმო-
სახვითმა მეგობარმა, მცირე 
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ლებელმა (ბიბლიოგრაფიაში 
იხილეთ ლინკი ინგლისურენო-
ვანი ვებგვერდიდან Edutopia; 
ინგლისურის მასწავლებელთან 
ერთად გადაამოწმეთ, მზად 
ხართ თუ არა, გამოიყენოთ ტექ-
ნოლოგიები განმავითარებელი 
შეფასების მიზნით).

შეგიძლიათ მოსინჯოთ ასეთი 
აქტივობაც, რომელიც მოსწავ-
ლეთა მიერ ტექნოლოგიების 
გამოყენებას წაახალისებს და 
განმავითარებელი შეფასების 
ინსტრუმენტადაც გამოდგება: 
დაავალეთ მოსწავლეებს, 
გააკეთონ ახალშესწავლილ 
ცნებასთან დაკავშირებული 
რეკლამა – მოიფიქრონ ტექს-
ტი და შესაბამისი ვიზუალიზა-
ცია ახალ მასალაში გამოყე-
ნებული ცნებების გასაგებად. 
ეს აქტივობა დაგეხმარებათ, 
მეტი გაიგოთ იმის შესახებ, 
რა და როგორ გაიგეს მოსწავ-
ლეებმა.

 კომენტარი/უკუკავშირი

კომენტარი/უკუკავშირი 
განმავითარებელი შეფასების 
ყველაზე ცნობილი და გავრ-
ცელებული ინსტრუმენტია. 
მკვლევრებმა 600-ზე მეტი 
კვლევის საფუძველზე დაასკვ-
ნეს, რომ არსებობს წამახალისე-

 გამოყენებული ლიტერატურა
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ბელი უკუკავშირი და უკუკავ-
შირი, რომელიც უარყოფითად 
მუშაობს – წახალისების ნაცვ-
ლად სწავლაზე გულს უცრუებს 
მოსწავლეს და აუარესებს 
აკადემიურ შედეგებს (Kluger 
and DeNisi, 1996). ერთნაირად 
ფორმულირებულმა უკუკავ-
შირმაც კი შეიძლება სხვადასხ-
ვანაირად იმოქმედოს მოსწავ-
ლეზე, რომელიც წარმატებაზეა 
ორიენტირებული (მისთვის 
უკუკავშირი მნიშვნელოვანია, 
რათა გააუმჯობესოს მოსწრე-
ბა) და მოსწავლეზე, რომელიც 
ყოველნაირად ცდილობს, თავი 
აარიდოს წარუმატებლობას, 
მასწავლებელი უნდა ეცადოს, 
ისე მიაწოდოს უკუკავშირი 
ცუდი შედეგის მქონე მოსწავ-
ლეს, რომ ეს შედეგი წარუმა-
ტებლობად არ იქნეს ინტერპ-
რეტირებული. მეორე მხრივ, 
მასწავლებელმა უნდა დაანახოს 
მოსწავლეებს, რომ ძალისხმევა 
და გაუმჯობესებული შედეგი 
ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირ-
შია (Marzano, 2001).

დაკვირვება როგორც 
განმავითარებელი შეფასება

დაკვირვებაც განმავითარებე-
ლი შეფასების ინსტრუმენტად 
მიიჩნევა. ამ დროს მასწავლე-
ბელს შეუძლია, აირჩიოს დაკ-

ვირვების რამდენიმე ობიექტი 
ან დააკვირდეს მთელ კლასს, 
მაგრამ აირჩიოს კონკრეტული 
თემა (მაგ., კომუნიკაცია), მთე-
ლი კლასის წინაშე გააკეთოს 
კომენტარები ან ინდივიდუ-
ალურად გაესაუბროს მოსწავ-
ლეებს, შეაჯამოს დაკვირვების 
შედეგები და გამოიყენოს 
სწავლა/სწავლების პროცესის 
გასაუმჯობესებლად.

დაბოლოს, მთავარი ის არის, 
რომ ნებისმიერი აქტივობა თუ 
სტრატეგია განმავითარებელი 
შეფასების ინსტრუმენტად 
იქცევა მხოლოდ მაშინ, როცა 
მასწავლებელი და მოსწავლე 
(გარდა იმისა, რომ გაარკ-
ვევენ, როგორია მოსწავლის 
პროგრესი, რა არ ესმის მას) 
იპოვიან გზებს ამა თუ იმ სა-
კითხის უკეთ გასააზრებლად. 
შესაბამისად, განმავითარე-
ბელი შეფასების ვერც ერთი 
ინსტრუმენტის გამოყენება 
ვერ ჩაითვლება ეფექტურად, 
თუ საბოლოო შედეგი არ იქ-
ნება საკითხის/ცნების ღრმად 
გაგება/გააზრება თუ უნარის 
ათვისება.

როგორც აღვნიშნეთ, თავა-
დაც შეგიძლიათ მოიფიქროთ 
განმავითარებელი შეფასების 
ფორმები, გამოსცადოთ ისინი 
კლასში და გაუზიაროთ სხვა 
მასწავლებლებს. ეს იქნება 
შესანიშნავი შესაძლებლო-
ბა მოსწავლეთა შედეგების 
გასაუმჯობესებლად და 
მასწავლებელთა პროფესი-
ული განვითარების ხელშესაწ-
ყობად.

ნებისმიერი 
აქტივობა თუ 
სტრატეგია 
განმავითარებე-
ლი შეფასების 
ინსტრუმენტად 
იქცევა მხოლოდ 
მაშინ, როცა 
მასწავლებელი 
და მოსწავლე 
(გარდა იმისა, 
რომ გაარკვე-
ვენ, როგორია 
მოსწავლის 
პროგრესი, 
რა არ ესმის 
მას) იპოვიან 
გზებს ამა თუ იმ 
საკითხის უკეთ 
გასააზრებლად.


