
 

 
კითხვის სწავლება: გაკვეთილზე დაკვირვების ფორმა (I კლ.) 

 
 

დამკვირვებელი თარიღი:  დრო:  

მასწავლებელი:  კლასი:  

სკოლა: მოსწავლეების რაოდენობა:  

გაკვეთილის თემა:  გაკვეთილის მიზანი:  

       
ცხრილის პირველ სვეტში მითითებულია მასწავლებლისა და მოსწავლეების აქტივობები. 

თითოეული აქტივობის გასწვრივ მეორე სვეტში ჩაწერეთ შესაბამისი შეფასება ქვემოთ მოცემული 

ინსტრუქციის მიხედვით. მესამე სვეტში კი აღწერეთ აქტივობა.  

დიახ აქტივობა სრულყოფილად განხორციელდა. 

ნაწილობრივ აქტივობა არასრულყოფილად განხორციელდა.  

არა აქტივობა საერთოდ არ განხორციელდა.  

       აქტივობა შეფასება აქტივობის აღწერა 

კომპონენტი I: გაკვეთილის მსვლელობა  

ფაზა I - მთელი 

მასწავლებელი საინტერესო და სახალისო ფორმით 

წარუდგენს ბავშვებს შესასწავლ საკითხს/თემას და 

სწავლის მიზნებს. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები ააქტიურებენ 

წინარე ცოდნას.  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებელი წარადგენს საინტერესო ტექსტს (დიდი 

წიგნი, თემატური პოსტერი, ენობრივი პრაქტიკით 

დაწერილი ტექსტი, სიმღერა და სხვ.). მასწავლებლის 

დახმარებით მოსწავლეები მიმოიხილავენ ტექსტს, სვამენ 

შეკითხვებს, გამოთქვამენ ვარაუდებს და აყალიბებენ 

მოლოდინებს.   

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 
 

  

მასწავლებელი ატარებს საჩვენებელი კითხვის აქტივობას 

(გამართულად, გამომეტყველებით უკითხავს ბავშვებს).  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებელი ატარებს ერთობლივი კითხვის 

აქტივობებს (ქოროში კითხვა, ექოთი კითხვა და სხვ.).  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებელი რთავს მოსწავლეებს ზეპირმეტყველების 

უნარების განმავითარებელ მრავალფეროვან აქტივობებში 

(მაგ.: საუბარი ტექსტის გარშემო, თხრობა, სიტყვების 

ახსნა და სხვ.).  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

 

 

  



    

ფაზა II - ნაწილები 

მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები შლიან ტექსტს 

წინადადებებად/ფრაზებად; წინადადებებით აწყობენ 

ტექსტს. 

 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები შლიან და 

აწყობენ წინადადებებს.  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები შლიან და 

აწყობენ სიტყვებს.  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებელი ახალი, საკვანძო სიტყვებით შეავსებს 

`სიტყვების კედელს~.  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

ფაზა III - მთელი     

მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები ასრულებენ 

სხვადასხვა სავარჯიშოს (საკლასო დავალებებს) ახალი 

ცოდნისა და უნარების განსამტკიცებლად.   

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მრავალფეროვან აქტივობებშიUჩართვით მოსწავლეები 

იყენებენ ახალ ასოებსა და სიტყვებს მთლიან ტექსტებში 

(დისკუსია, წერა, ხატვა, გათამაშება და სხვ.).  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები შეაჯამებენ 

იმას, რაც ისწავლეს (საუბარი/წერა).  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს საშინაო დავალებას, 

რომელიც შეესაბამება მოსწავლეთა შესაძლებლობებსა და 

საჭიროებებს (არ გამოიწვევს ფრუსტრაციას).  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

კომპონენტი II: სასწავლო გარემო და რესურსები 

კლასში არის სასარგებლო სასწავლო რესურსები: ანბანის 

ასოები, სიტყვების კედელი, ენობრივი 

პრაქტიკით/ერთობლივი წერით შექმნილი ტექსტები, 

მოსწავლეების მიერ შექმნილი ტექსტები/წიგნები, ქცევის 

წესები, სასწავლო პოსტერები, წიგნები, ჟურნალები და 

სხვ. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

გაკვეთილი მოიცავს სწავლება-სწავლის მრავალფეროვან 

ფორმატს: მთელი კლასი, წყვილები, ჯგუფები, 

ინდივიდუალური მუშაობა. მასწავლებელი წაახალისებს 

ინტერაქციასა და ურთიერთსწავლებას.  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

მასწავლებელი იყენებს სხვადასხვა სახის, 

მოსწავლეთათვის შესაფერის დამატებით რესურსებს 

(საკითხავი წიგნები, აქტივობის ბარათები, პოსტერები, 

თვალსაჩინოებები, სათამაშოები და სხვ). 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

  

G-PriEd-ის დამხმარე სასწავლო რესურსების გამოყენება 

მასწავლებელი იყენებსP G-PriEd-ის  დამხმარე სასწავლო 

მასალებს გაკვეთილის მსვლელობისას (დამატებითი 

საკითხავი წიგნები, აქტივობის ბარათები, პოსტერები, 

სიტყვის ელვა-ბარათები და სხვ.).  

დიახ 

არა 
  

თუ დაკვირვების დროს მასწავლებელმა არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი მასალა არ გამოიყენა, 

უკუკავშირის მიცემის დროს დაუსვით შემდეგი შეკთხვები:  

იყენებთ თუ არა G-PriEd-ის  დამხმარე სასწავლო 

მასალებს?  

დიახ 

არა 

(,,დიახ“ პასუხის შემთხვევაში 

გადადით შემდეგ შეკითხვაზე) 



 

 

რომელ დამხმარე მასალებს იყენებთ? (გთხოვთ გააფერადოთ 

შესაბამისი მასალა).  

დამატებითი საკითხ. წიგნები  

აქტივობის ბარათები  

სიტყვის ელვაბარათები 

 

კომპონენტი III: განმავითარებელი შეფასება 

მასწავლებელი იყენებს განმავითარებელი შეფასების 

სხვადასხვა ფორმას გაკვეთილის მსვლელობის დროს.  
დიახ 

არა 
  

განმავითარებელი 

შეფასების რომელ 

ფორმას ან საშუალებას 

იყენებს მასწავლებელი 

გაკვეთილის 

მსვლელობისას? 

1. დიაგნოსტიკური 

ტესტი 

9. შიდა და გარე წრეები  

 

17. შემაჯამებელი 

ბარათები  

2. ინტერვიუ 

მოსწავლეებთან 

10. დაფიქრდი-

დაწყვილდი-გაუზიარე  

18. დღიური  

 

3. დავალებები  11. შეკითხვების დასმა  19. პოსტერები  

4. პროექტები  12. “დიახ/არა“ ბარათები  20. კუთხეები  

5. მოკლე ჩანაწერები  13. ხელის ნიშნები  21. კვიზები  

6. მოსწავლის 

პორტფოლიო 

14. გრაფიკული სქემები  

 

სხვა (გთხოვთ 

მიუთითოთ) 

7. საკლასო დისკუსია 
  

15. ვიცი-მინდა ვიცოდე-

ვისწავლე  

8. პრეზენტაციის 

შეფასება 

16. 3-2-1 

 

მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს კონსტრუქციულ 

უკუკავშირს.  

დიახ 

ნაწილობრივ      

არა   

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეების მუშაობას და 

აკეთებს ჩანიშვნებს თავის სამუშაო რვეულში 

(მონიტორინგის რვეული) მოსწავლეთა 

სწავლის/პროგრესის მონიტორინგის მიზნით.   

დიახ 

ნაწილობრივ       

არა 

   

 

 

       მასწავლებლისთვის გაზიარებული უკუკავშირი  

წინა დასწრების დროს 

გაწეული რეკომენდაციები 

(ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში):  

 

  

გაკვეთილის ორი ძლიერი 

მხარე: 

 

 

  

გაკვეთილის ორი მხარე, 

რომელიც საჭიროებს 

გაუმჯობესებას: 

 

 

  

გაწეული რეკომენდაციები: 
 



    

  

დამატებითი შენიშვნები:  

 

 

 

 

 

 

 


