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მათემატიკის კონსტრუქტივისტულ-დიფერენცირებული სწავლება:  

დაკვირვების ფორმა (I -VI 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. 

ა/რ აქტივობა არ განხორციელდა, რადგან არ არის რელევანტური გაკვეთილისთვის. 

    
  

  აქტივობა შეფასება აქტივობის აღწერა 

კომპონენტი I: ფაზა წინასწარ 

მასწავლებელი წარადგენს შესასწავლ საკითხს/თემას.   

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

 

მასწავლებელი ეხმარება მოსწავლეებს წინარე 

ცოდნის/გამოცდილების გააქტიურებაში.  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი აჯგუფებს მოსწავლეებს მზაობის 

განსხვავებული დონის მიხედვით და თითოეულ 

ჯგუფს აძლევს შესაფერის დავალებას. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი აფასებს მოსწავლეების მზაობას. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  



მასწავლებელი უკავშირებს შესასწავლ საკითხს 

მოსწავლეების წინარე ცოდნა-გამოცდილებას. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

კომპონენტი  II. განმავლობაში 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს ახალ 

მასალასთან დაკავშირებულ მათემატიკური 

შეთანხმებების ერთობლიობას (ტერმინებს, 

სიმბოლოებს, დაშვებებს, სასწავლო რესურსების 

გამოყენებას). 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს 

შესასრულებელი დავალების მიზანს. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი აკეთებინებს პრობლემის გადაჭრის 

მოდელირებას (აძლევს მკაფიო ინსტრუქციას და 

გადაამოწმებს – გაიგო თუ არა). 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი აჯგუფებს მოსწავლეებს მზაობის 

განსხვავებული დონის მიხედვით და თითოეულ 

ჯგუფს აძლევს შესაფერის დავალებას. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მოსწავლეები დამოუკიდებლად ასრულებენ 

დავალებას (აგებენ ახალ ცოდნას).  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეების მუშაობას 

და ეხმარება მათ საჭიროებისამებრ (აკეთებს 

სკაფოლდინგს). 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს იფიქრონ და 

იმსჯელონ შესრულებული დავალების შესახებ და 

ამოწმებს მოსწავლეების გაგება-გააზრებას 

(სხვადასხვა დონის შეკითხვების საშუალებით).  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს 

სახელმძღვანელოს ტექსტთან შეადარონ საკუთარი 

მოსაზრებები (დასკვნები და ვარაუდები). 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

კომპონენტი III. შემდგომ 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს სხვადასხვა 

კონტექსტში გამოიყენონ ახალი ცოდნა 

მრავალფეროვანი სტრატეგიების საშუალებით 

(ტექსტური ამოცანის ამოხსნა,  დისკუსია, წერა, 

ხატვა და სხვა).   

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი აჯგუფებს მოსწავლეებს მზაობის 

განსხვავებული დონის მიხედვით და თითოეულ 

ჯგუფს აძლევს შესაფერის დავალებას. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  



 

 

 

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეების გაგება-

გააზრების პროცესს და აღრიცხავს შედეგებს. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი აფასებს მოსწავლეების ცოდნასა და 

უნარ-ჩვევებს.  

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

კომპონენტი IV: სასწავლო გარემო და რესურსები   

მასწავლებელი იყენებს სხვადასხვა სახის 

დამატებით რესურსებს (მოდელები, სქემები/ 

დიაგრამები, პოსტერები და სხვა თვალსაჩინოებები). 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი წაახალისებს ინტერაქციასა და 

ურთიერთსწავლებას. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

გაკვეთილი მოიცავს სწავლება-სწავლის 

მრავალფეროვან ფორმატს: მთელი კლასი, წყვილები, 

ჯგუფები, ინდივიდუალური მუშაობა.   

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

მასწავლებელი კონსტრუქციულ უკუკავშირს აძლევს 

მოსწავლეებს. 

დიახ 

ნაწილობრივ 

არა 

ა/რ 

  

კომპონენტი V:  განმავითარებელი შეფასება 

მასწავლებელი იყენებს განმავითარებელი შეფასების 

სხვადასხვა ფორმას გაკვეთილის მსვლელობის 

დროს (1 – არცერთი ფორმა; 2 - ერთი ან ორი 

ფორმა, 3 – სამი ან მეტი ფორმა).  

 

დიახ 

არა 

 

  

განმავითარებელი 

შეფასების რომელ 

ფორმას ან 

საშუალებას იყენებს 

მასწავლებელი 

გაკვეთილის 

მსვლელობისას? 

1. დიაგნოსტიკური 

ტესტი  
9. შიდა და გარე წრეები 
  

17. შემაჯამებელი / 

გასასვლელი ბარათები  

2. ინდივიდუალური 

გასაუბრება 

მოსწავლესთან 

10. დაფიქრდი-

დაწყვილდი-გაუზიარე 
 

18. მონიტორინგის 

რვეული   

3. დავალებები  11. შეკითხვების დასმა 19. პოსტერები  

4. პროექტები  12. ,,დიახ/არა“ ბარათები 20. კვიზები  

5. მოკლე ჩანაწერები  13. ხელის ნიშნები   სხვა (მიუთითეთ) 

6. მოსწავლის 

პორტფოლიო 
14. გრაფიკული სქემები 
  

  

7. საკლასო დისკუსია  
  

15. ვიცი-მინდა ვიცოდე-

ვისწავლე  

8. პრეზენტაციის 

შეფასება 

 

 

 

 

 

16. 3-2-1 

 

 

 

 

 

 



კომპონენტი VI: G-PriEd-ის დამხმარე სასწავლო რესურსების გამოყენება 

მასწავლებელი იყენებს G-PriEd-ის დამხმარე 

სასწავლო მასალებს გაკვეთილის მსვლელობისას 

(მათემატიკური დავალების ბარათები, 

მანიპულატივები, პოსტერები). 

დიახ 

არა 

 

  

მასწავლებელი იყენებს G-PriEd-ის 

სახელმძღვანელოებს. 
დიახ 

არა 

  

თუ დაკვირვების დროს მასწავლებელმა არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი მასალა არ გამოიყენა, 

უკუკავშირის დროს დაუსვით შემდეგი შეკთხვები:  

იყენებთ თუ არა G-PriEd-ის დამხმარე სასწავლო 

მასალებს? (გთხოვთ გააფერადოთ შესაბამისი 

უჯრა). 

დიახ 

არა 

("დიახ" პასუხის შემთხვევაში 

გადადით შემდეგ შეკითხვაზე) 

რომელ დამხმარე მასალებს იყენებთ? (გთხოვთ 

გააფერადოთ შესაბამისი უჯრა).  

მანიპულატივები 

მათემატიკური დავალების ბარათები  

პოსტერები 

 

 
 

       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:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


