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შესავალი 

წინამდებარე პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა წარმოადგენს ა(ა)იპ საქართველოს 

საპატრიარქოს ურბნისისა და რუისის ეპარქიის ქარელის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის 

სახელობის გიმნაზიის მეშვიდე კლასის მოსწავლეთა ისტორიის აკადემიური მოსწრების 

გაუმჯობესებას დიფერენცირებული სწავლების მიდგომებით.  

კვლევის მთავარ ამოცანას წარმოადგენდა პრობლემის იდენტიფიცირება, სავარაუდო 

გამომწვევი მიზეზების დადგენა, შესაბამისი ინტერვენციების დაგეგმვა/განხორციელება, 

შედეგების გაანალიზება და რეკომენდაციების გაცემა. 

კვლევის პროცესში გამოვიყენე როგორც რაოდენობრივი ასევე თვისობრივი კვლევის 

მეთოდები, რომელთა ანალიზის საფუძველზე დაიგეგმა ინტერვენცები დიფერენცირებული 

მიდგომის გათვალისწინებით, რის შედეგადაც გაიზარდა მოსწავლეთა სრული 

შემადგენლობის აკადემიური მოსწრება ისტორიაში.  

შედეგებიდან გამომგინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სწავლებისას 

დიფერენცირებული მიდგომების გამოყენება ზრდის მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებას, 

ხელს უწყობს მათი უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულებების სწორ ჩამოყალიბებას და 

მაღალი სააზროვნო უნარების (შემოქმედებითობა, ტრანსფერი, კრიტიკული აზროვნება, 

პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება) განმტკიცებას.  

ნაშრომი შედგება 7 თავისგან. პირველ თავში მოცემულია ინფორმაცია სკოლის, 

სამიზნე ჯგუფის, საკვლევი საკითხის, პრობლემის აქტუალურობის და გამომწვევი 

მიზეზების, კვლევის მიზნის და ამოცანების შესახებ, მეორე თავი მოიცავს ლიტერატურის 

მიმოხილვას, მესამე თავში განვიხილავთ ძირითად საკვლევ კითხვას, ქვეკითხვებს და 

პროგრესის მონიტორინგს, მეოთხე თავში წარმოდგენილია  მეთოდოლოგია და დროის 

დიაგრამა, მეხუთე თავი ეთმობა მონაცემთა ანალიზს და ინტერვენციების აღწერას, მეექვსე 

თავში განვიხილავთ ინტერვენციების შეფასების მეთოდებს, რეკომენდაციებს და დასკვნას, 

მეშვიდე თავი განკუთვნილია დანართებისა და ბბლიოგრაფიისთის. 

მიმაჩნია რომ დიფერენცირებული მიდგომებით სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანია, 

რადგან მისი გამოყენება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც მოსწავლეთა მაღალ 

საგაკვეთილო ჩართულობაზე, აგრეთვე აკადემიური მოსწრების გაზრდასა და მეგობრული 

გარემოს შექმნაში, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩამეტარებნა კვლევა ამ 

მიმართულებით მეშვიდე კლასის მოსწავლეებში.  

 

საკვანძო სიტყვები: აკადემიური მოსწრება, დიფერენცირებული სწავლება, 

განმავითარებელი შეფასება. 
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თავი I  

2.1. ინფორმაცია სკოლის შესახებ, სამიზნე ჯგუფი. 

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ურბნისისა და რუისის ეპარქიის ქარელის წმინდა 

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გიმნაზიაში 33 მასწავლებელი   და 182 მოსწავლეა, 

გიმნაზიაში არის კომპიუტერული, ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის ლაბორატორია და ღია 

სპორტული მოედანი. 

გიმნაზიის მასწავლებლები და მოსწავლეები აქტიურად და წარმატებულად 

მონაწილეობენ სხვა და სხვა კონკურსებში, ფესტივალებში, სასწავლო-შემოქმედებით 

კონფერენციებში,  ოლიმპიადებში, სასწავლო თუ სოციალურ პროქტებში. გიმნაზიაში არის 

ქართული ხალხური სიმღერისა და გალობის და თექის წრე. 

კვლევა განხორციელდა გიმნაზიის მეშვიდე კლასში, სადაც  სწავლობს 16 მოსწავლე, 

კლასში არის მეგობრული გარემო, მოსწავლეების ნაწილი გამოირჩევა მაღალი აკადემიური 

მოსწრებით, ნაწილს უჭირს არგუმენტირებული მსჯელობა და საკუთარი აზრის 

დამაჯერებლად გადმოცემა, რამდენიმესთვის კი მიუხედავად მაღალი აკადემიური ცოდნისა 

გაკვეთილის მოყოლა სირთულეს წარმოადგენს და ურჩევნიათ კითხვა-პასუხით მოხდეს 

მათი გამოკითხვა, თუმცა ყველას შეუძლია ხალისით ჩაერთოს ისეთ აქტივობებში რომელიც 

მორგებული იქნება მათ ინტერესებსა და შესაძლებლობებს.   

 

1.2. საკვლევი საკითხის მიმოხილვა 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სკოლის მთავარი ამოცანაა, შექმნას 

ეროვნული მიზნების მისაღწევი საგანმანათლებლო გარემო და რესურსები. ამ მიზნიდან 

გამომდინარე, იგი ირჩევს პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო 

კონცეფციას. ამ კონცეფციის  აღმავლობას თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში ხელი 

შეუწყო 70-იანი წლებიდან სხვადასხვა სამეცნიერო დარგში (კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში, 

ნეირო მეცნიერებებში, განათლების მეცნიერებებში, ფსიქოლინგვისტიკაში, ენების 

დიდაქტიკაში და სხვ.) მიმდინარე ინტენსიურმა კვლევებმა, რომლებმაც მეცნიერულად 

დაასაბუთეს მისი უპირატესობა მყარი, დინამიური და ფუნქციური ცოდნის 

კონსტრუირებისათვის, შესაბამისად, ისეთი მოქალაქის აღზრდისათვის, რომელიც 

თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებსა და  მოთხოვნებს უპასუხებს.  

ამავე ეროვნული სასწავლო გეგმით „პიროვნებაზე ორიენტირებული 

საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას მოსწავლე, მისი განვითარების პროცესი და მის 

მიერ მიღწეული შედეგი. შედეგზე ორიენტირება გულისხმობს მოსწავლისათვის 

მიწოდებული ინფორმაციის არა მხოლოდ დამახსოვრებას, არამედ ამ ინფორმაციის მყარ, 

დინამიურ და ფუნქციურ ცოდნად გარდაქმნას“. (ესგ 2011-2016).   

სწორედ ამიტომ პიროვნებაზე ორიენტირებული სწავლებისას აუცილებელია 

გავითვალისწინოთ, რომ ყველა მოსწავლე განსხვავებულია: არ არსებობს  არც 

„სტანდარტული“ მოსწავლე და არც იდეალური ხერხი, რომლითაც მასწავლებელი ყველა 

მოსწავლის პრობლემებს გაუმკლავდება. სწორედ აქ ჩნდება დიფერენციაციის თეორია, 

რომელიც მოსწავლეებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებების არსებობას აღიარებს, ამიტომ 

სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას აუცილებელია მოსწავლის ემოციური თავისებურებების, 

მათი შესაძლებლობების გაანალიზება და დიფერენცირებული მიდგომების გამოყენება, რის 

შედეგადაც მასწავლებელს ადვილად შეუძლია მოსწავლეთა განსხვავებული 

შესაძლებლობების გამოყენება ეროვნული სასწავლო მიზნით გათვლისწინებული შედეგების 

მიღწევისთვის. (ბოჭორიშვილი მ.  2014, 16 მაისი).   
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დაიან ჰიქოქსის განმარტების მიხედვით „დიფერენცირებული სწავლება ნიშნავს 

სწავლების ტემპის, სირთულის ან მეთოდის ცვლას თითოეული მოსწავლის საჭიროების, 

სწავლის სტილის ან ინტერესების მიხედვით“ (Heacox, 2002) (ხუნძაყიშვილი მ. ბივერი ს. 2018 

: 31). 

დიფერენციაციის ტიპები 2 სახის არის:  გარეგანი და შინაგანი, ხოლო მისი სწავლების 

მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეს უნარებისა და შესაძლებლობების მაქსიმალურად 

გამოვლენაში, რაც ხელს შეუწყობს სწავლის შედეგების უკეთ მიღწევას.  

დიფერენციაცია ნიშნავს განსხვავებას, დაყოფას მხოლოდ სწავლებისადმი. დაყოფის 

საფუძველი კი თითოეული შემსწავლელის გამოცდილება და შესაძლებლობებია.ეს არის 

შემსწავლელის ნიჭის, მიდრეკილებისა და ინტერესების მუდმივად გათვალისწინება.  

დიფერენცირებული სწავლებისას  მასწავლებელი  მუშაობს მთელ ჯგუფთან, რომლის 

თითოეულ წევრს სხვადასხვა ხარისხის ცოდნა და უნარები აქვს, დავალებები  

დახარისხებულია თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობის მიხედვით, რაც საერთო ჯამში 

ხელს  უწყობს მათ მაღალ საგაკვეთილო ჩართულობას, შესაძლებლობებისა და ინტერესების 

მაქსიმალურად გამოვლენას, ერთმანეთის საშუალებით სწავლასა და თვითსწავლას.  

დიფერენცირების დროს მნიშვნელოვანია რომ მოსწავლეებმა დეტალურად იცოდნენ 

თუ რა ნიშნით ხდება მათი დაყოფა, რა ტიპის დავალებები ექნება თითოულ ჯგუფს და 

მივცეთ შესაძლებლობა თავად აირჩიონ ის კატეგორია რომელიც უნდათ, რათა ხელი არ 

შევუწყოთ სტიგმატიზაციას და კლასში არამეგობრული გარემოს შექმნას.  

2.2. პრობლემის აქტუალურობა    

 დიფერენციაციის თეორია ეყრდნობა დასკვნას, რომლის მიხედვითაც მოსწავლეებს 

შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები არსებობს, ამ დასკვნის საფუძველზე კი გვთავაზობს 

სტრატეგიებს, რომლებიც ეხმარება მასწავლებელს, განსაკუთრებული პირობები შეუქმნას 

თითოეულ მოსწავლეს კარგად სწავლისთვის.  

ცნობილია რომ ყველა შემომავალ მონაცემს გონება პერცეპტუალური 

რეგისტრატორის ან რეტიკულაციური აქტივაციის სისტემის (RAS) მეშვეობით უმკლავდება, 

რომელიც სწრაფად წყვეტს ღირს თუ არა მიღებული ინფორმაციისთვის ყურადღების 

მიქცევა, თუ სენსორულ მეხსიერებაში არსებული ინფორმაცია სწრაფად არ იქნა 

კოდირებული, იგი დაიკარგება. მოსწავლეებში ინფორმაციის კოდირება დამოკიდებულია 

იმაზე, თუ რას აქცევენ ყურადღებას. დიფერენციაციის თეორიის გამოყენებისას 

მასწავლებელი გეგმავს აქტივობებს სხვადასხვა მოდალობის მოსწავლეებისთვის, ქმნის 

ეფექტურ სასწავლო გარემოს, როდესაც მოსწავლეს სასწავლო მასალა მიეწოდება შესაბამის 

მოდალობაში, ინფორმაციის სწრაფად კოდირება ხდება და ის არ იკარგება. (ბოჭორიშვილი მ.  
2014, 16 მაისი).   

სწორედ ამიტომ ჩვენი საკვლევი საკითხი არის ძალიან აქტუალური, რადგან სწავლა 

სწავლების პროცესი ყველაზე მეტად მაშინ არის ეფექტური როდესაც ყველა მოსწავლე 

ახერხებს მისთვის მიწოდებული ინფორმაციის სწრაფად კოდირებას, იგი არ დაიკარგება, 

ყველა შესაძლებლობის მქონე მოსწავლე მოახერხებს საკუთარი ცოდნის წარმოჩენას, ახალი 

ცოდნის დაშენებას და მის გამოყენებას (ტრანსფერს).  

მასწავლებლის ძირითადი მიზანია მრავალფეროვანი რესურსებით დატვირთოს 

გაკვთილი, ან სხვადასხვა მეთოდებსა და სტრატეგიებს იყენებდეს, რათა ის თანაბრად 

საინტერესო იყოს ვიზუალი, აუდეალი და კინესთეტიკურად მოაზროვნე ბავშვბისათვის, 
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ამავდროულად ყველა მოსწავლემ მიუხედავად მისი ემოციური თავისებურებებისა, შეძლოს 

საკუთარი ცოდნის წარმოჩენა.  

ჩვენი საკვლევი თემა გამომდინარეობს იქიდან რომ მეშვიდე კლასის მოსწავლეები 

მკვეთრად განსხვავებულნი არიან: ნაწილი ვერ ახდენს საკუთარი ცოდნის წარმოჩენას 

(ზეპირი სახით),  ნაწილს კი მიუხედავად მაღალი აკადემიური მოსწრებისა შეუძლია უფრო 

მეტი ინფორმაციის მიღება და წარმოჩენა.  რთულია მასწავლებლის როლი, რომელმაც უნდა 

მოახერხოს ბალანსის დაცვა რათა აქტიურმა მოსწავლეებმა არ გადაფარონ პასიური 

მოსწავლეები, ამავდროულად არ მოხდეს აქტიურ მოსწავლეთა „გაზარმაცება“ და პასიურმა 

მოსწავლეებმაც შეძლონ გააქტიურება. მასწავლებლის მიერ უნდა მოხდეს აქტივობების 

დაბალანსება/გადანაწილება ისე, რომ ყველა მოსწავლე მისთვის შესაფერის პირობებში იყოს 

მიუხედავად მათი შესაძლებლობებისა, რაც ძალიან რთულია.  

ყველა კლასში შესაძლოა არსებობდეს მსგავსი პრობლემა, როდესაც მოსწავლეებს აქვთ 

განსხვავებული აკადემიური მოსწრება, ინტერესები (კონკრეტული საგნისადმი), 

შესაძლებლობები ან ვერ ახერხებენ საკუთარი ცოდნის წარმოჩენას, მეტ-ნკლებად აქვთ 

პრეზენტაციის, კრიტიკული ან შემოქმედებითი აზროვნების, მიღებული ინფორმაციის 

ტრანსფერის, პრობლემაზე ორიენტირების და ა.შ. უნარები, ნაწილს მოსწონს წყვილებში და 

ჯგუფური მუშაობა, ნაწილისთვის კი ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რადგან 

ჯგუფური მუშაობის დროსაც შესაძლებელია მოხდეს მოსწავლეთა მხრიდან ერთმანეთის 

„გადაფარვა“, სწორედ ამიტომ მიმაჩნია რომ დიფერენცირებული სწავლების მიდგომა 

მნიშვნელოვანი და გასათვალისწიებელია ყველა ასპექტში, რადგან სათანადო 

ინსტრუმენტების გამოყენებით აუცილებლად მოხდება მოსწავლეთა როგორც აკადემიური 

მოსწრების გაუმჯობესება და იმ უნარ-ჩვევების განვითარება რომლებიც მოსწავლეთა აზრით 

მათ სუსტ მხარეს წარმოადგენს, აგრეთვე განამტკიცებს მათ ძლიერ მხარეებს და ხელს 

შეუწყობს კლასში მეგობრული  გარემოს ჩამოყალიბებასაც.  

2.3.  პრობლემის გამომწვევი სავარაუდო მიზეზები.  

ჩვენი საკვლევი თემა როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ გამოწვეულია იმ პრობლემით, რომ 

მოსწავლეები მკვეთრად განსხვავებულნი არიან: ნაწილი ვერ ახდენს საკუთარი ცოდნის 

წარმოჩენას (ზეპირი სახით),  ნაწილს კი მიუხედავად მაღალი აკადემიური მოსწრებისა 

შეუძლია უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება და წარმოჩენა.   

რა თქმა უნდა იმისათვის რომ პრობლემა გადაიჭრას თავდაპრველად უნდა დავიწყოთ 

პრობლემის გამომწვევი სავარაუდო მიზეზების განსაზღვრა, მიუხედავად იმისა რომ ყველა 

ბავშვი განსხვავებულია თავისი შესაძლებლობებით, მათი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე 

დიდ გავლენას სასწავლო, სასკოლო და საზოგადოებრივი გარემოც განაპირობებს.  

მიმაჩნია რომ მოსწავლეთა უნარ-ჩვევები დროთა განმავლობაში იცვლება, თუმცა 

როგორც ვიცით მოსწავლეების ქცევას მათი ემოციური თავისებურებები განაპირობებს, 

მართალია მიჩნეულია რომ ეს ქცევები ადრეულ ასაკში უფრო ახდენს გავლეას მოსწავლეთა 

ქცევაზე და შემდგომ ქრება, მაგრამ მიმაჩნია რომ ეს თავისებურებანი ნაწილობრივ მაინც 

„ილექება“ ზოგჯერ კი შესაძლებელია რომ დროთა განმავლობაში უფრო „გამყარდეს“, ჩვენს 

კლასში აღნიშნული პრობლემა კარგად შეიმჩნევა. თუნდაც ის საკითხი, რომ მოსწავლეთა 

ნაწილი მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მუდმივად კარგად სწავლობს, გაკვეთილი 

იციან და ეს ცოდნა გამოიხატება შემაჯამებელ წერაში და სასწავლო ვიქტორინაში აღებული 

მაღალი შეფასებით, მაგრამ მათთვის დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული საკუთარი 
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ცოდნის წარმოჩენა თანაკლასელების ან პედაგოგის წინაშე, განიცდიან მიღებულ ნიშანს ან 

მოსალოდნელი ნიშანია იმის განმაპირობებელი რომ უჭირთ ცოდნის გამოვლენა.  

ამავდროულად კლასში არიან მაღალი აკადემიური მოსწრების ბავშვები, რომელთა 

ძლიერი მხარეა სწრაფი აზროვნება, საკუთარი ცოდნისა და მოსაზრებების 

არგუმენტირებულად წარმოჩენა და მსჯელობა, მიმაჩნია რომ ეს ფაქტიც ასევე გამოწვეულია 

მოსწავლეთა ემოციური თავისებურებებიდან გამომდინარე.  

 ადამიანის ემოციური ცხოვრების საფუძველი ტემპერამენტია.  ტემპერამენტი 

ფსიქიკური წყობის თავისებურებანია, რომლებიც ვლინდება გარე სამყაროსთან ადამიანის 

ურთიერთობაში, მის ქცევაში.  სწორედ ტემპერამენტი განაპირობებს მოსწავლეთა ემოციურ 

თავისებურებებს მათ ქცევას სასკოლო თუ საკლასო გარემოში.  

ტემპერამენტის ძირითადი ტიპებია: სანგვინიკური, ქოლერიკული, ფლეგმატიკური 

და  მელანქოლიკური, რომელთა შორის განსხვავება მკვეთრია, თუმცა შესაძლებელია რომ 

მოსწავლე იყოს ისეთი ემოციური თავისებურების მქონე რომ მასში შერეული იყო ორი 

ტემპერამენტის თვისებებიც.  

აუცილებელია რომ მოსწავლეებმა იცოდნენ რა არის ტემპერამენტი, რა ტიპებია და 

თავად რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებიან, აგრეთვე გააცნობიერონ მათი მეგობრის 

ემოციური თავისებურებანი რათა ერთმანეთს ხელი შეუწყონ როგორც ცოდნის წარმოჩენაში 

აგრეთვე პოზიტიური საკლასო გარემოს ჩამოყალიბებაში.  

აღნიშნული საკითხი არის ძალიან სენსიტიური, რადგან სწორი მიმართულებით 

უნდა მოხდეს მოსწავლეთა სოციალური თავისებურებების დადებით კონტექსტში დანახვა, 

მასწავლებლის მხრიდან განმავითარებელი შეფასებით უნდა მოხდეს  მოსწავლეთათვის 

დადებითი რეკომენდაციის მიცემა, რათა ბავშვებმა ერთმანეთის სოციალური 

თავისებურებანი ძლიერ მხარედ აღიქვან,  იფიქრონ საკუთარი და მეგობრის პიროვნულ 

განვითარებაზე და რაც ყველაზე მთავარია არ მოხდეს ერთმანეთის ემოციური 

თავისებურებების უარყოფით კონტექსტში დანახვა, რამაც შესაძლოა ხელი შეუწყოს 

ბულინგის შემთხვევებს.  

 

1.5.კვლევის მიზანი და ამოცანები. 

ჩემი კვლევის მიზანია რომ ისტორიის გაკვეთილებზე გამოვიყენეო 

დიფერენცირებული სწავლების სტრატეგიები, რაც ხელს შეუწყობს ყველა შესაძლებობების 

მქონე მოსწავლის აქტიურ ჩართულობას. მათ ექნებათ შესაძლებლობა მოახდინონ 

მიწოდებული ინფრმაციის ადვილად დამახსოვრება, აგრეთვე შეძლებენ საკუთარი ცოდნის 

წარმოჩენას, დადებითი ძლიერი თვისებების გამყარებას, სუსტი მხარეების გაძლიერებას და 

კლასშიც მეგობრული დამოკიდებულება იქნება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია 

მოსწავლეები იყვნენ მოტივირებულნი და აქტიური საგაკვეთილო პროცესში. 

აღმოჩნდა რომ აღნიშნულ კლასში ჩვენი საკვლევი თემის პრობლემა შეიმჩნევა არა 

მხოლოდ ისტორიის გაკვეთილებზე, არამედ სხვა საგნებშიც, წარმოდგენილი კვლევა კი 

ხელს შეუწყოს მოსწავლეთა თავდაჯერებულობას და აქტიურობას არა მხოლოდ ისტორიის 

გაკვეთილებზე, არამედ ზოგადად საგაკვეთილო სივრცეში, რაც ხელს შეუწყობს 

მოსწავლეებს რომ შემდგომში იყვნენ აქტიური, თავისუფალი და განვითარებული 

საზოგადოების წევრები.  

კვლევის ამოცანებია პრობლემის იდენტიფიცირება, მონაცემთა შეგროვება, 

ლიტერატურის გაცნობა, ინტერვენციების შემუშავება,  რეკომენდაციების გაცემა და 

დაკსვნის გამოტანა.    
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თავი II  

2.ლიტერატურის მიმოხილვა 

დიფერენცირებული მოდგომებს გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში აქტუალური 

საკითხია საგანმანათლებლო სისტემაში, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ დიფერენცირებული 

სწავლება ეს არის განათლებაში შემსწავლელის ნიჭის, მიდრეკილებისა და ინტერესების 

ყოველმხრივ გათვალისწინება. დიფერენცირებული სწავლების მიზანია დაეხმაროს 

მოსწავლეს უნარებისა და შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენაში.  

დიფერენცირებული სწავლების მიდგომების/სტრატეგიების გამოყენება საგაკვეთილო 

სივრცეში თითქოსდა ბოლო პერიოდში გახდა აქტუალური, თუმცა საყურადღებოა რომ მის 

შემადგენელ ელემენტებს/ნაწილებს სხვადასხვა თეორიები თავიდანვე ითვალისწინებდნენ, 

რასაც კარგად დავინახავთ ქვემოთ განხილული მასალებიდან.  

სასწავლო პროცესის მართვის ჰუმანისტურ მოდელებში გათვალისწინებულია 

თითოეული მოსწავლის უნიკალურობა და ღირსება, ისინი მოსწავლეზეა ორიენტირებული, 

ამ მოდელების მხედვით მასწავლებელს ეძლევა რეკომენდაცია, მინიმალურად ჩაერთოს 

კლასის საქმიანობაში, ამავდროულად მოსწავლები აქტიურად მოქმედებენ გაკვეთილზე, 

როჯერსის მოდელის მიხედვით „ჰუმანისტი მასწავლებლის მიზანია შინაგანი დისციპლინის 

გამომუშავება მოსწავლეებში. შინაგანი დისციპლინა ესაა - ცოდნა საკუთარი თავისა და იმ 

მოქმედებების შესახებ, რომლებიც უნდა შეასრულო, რათა გაიზარდო და განვითარდე, 

როგორც პიროვნება“  

 კარლ როჯერსი და აბრაამ მასლოუ თვლიდნენ, რომ ყველა მოსწავლეს აქვს ზრდისა 

და განვითარების სურვილი, მშობლები და მასწავლებლები კი ეხმარებიან მათ, ხელს 

უწყობენ, უქმნიან სათანადო გარემოს, რათა მათი პიროვნული ზრდა მოხდეს, აფასებენ მათ 

ისეთებს, როგორებიც არის, უპირობოდ ღებულობენ და პატივს სცემენ. მასწავლებელი კი არ 

წარმართავს პროცესს, არამედ ეხმარება მოსწავლეს, რომელიც სასწავლო პროცესის მთავარი 

და აქტიური მონაწილეა. ნდობით, გულწრფელობით აჟჭურვილი გარემო ეხმარება 

მოსწავლეებს თვითდისციპლინისა და თავდაჭერილობის უნარის გამომუშავებაში. ამ 

შემთხვევაში ბავშვებს თვითკონტროლის მოტივაცია ექმნებათ და შესაბამისად ნაკლებად 

სჭირდებათ გარეგანი კონტროლი მასწავლებლის მხრიდან.  (ჯაღიაშვილი თ. 2012 : 24, 25) 

კარლ როჯერსი გვაძლევს რამდენიმე რეკომენდაციას: პიროვნულ ზრდას ხელს 

უწყობს გულწრფელობა კეთილგანწყობა (უპირობო დადებითი დამოკიდებულება და 

ემპათია (თანაგანცდა), გამშემომყოფი ადამიანები გვზრდიან თავიანთი გულწრფელობით, 

ისინი ასევე ხელს უწყობენ ჩვენს ზრდას თავიანთი კეთილგანწყობით, დადებითი შეფასებით 

და დამოკიდებულებით, ამას როჯერსმა „უპირობო დადებითი დამოკიდებულება“ უწოდა, 

რომლის საშუალებით ჩვენ გვაფასებენ მიუხედავად იმისა რომ იციან ჩვენი ნაკლის შესახებ, 

როჯერსი ხაზს უსვამს ბავშვების მიმართ უპირობო კეთილგანწყობას მათი აღზრდის 

პროცესში, მიუხედავად მათი შეცდომებისა თუ ცელქობისა. მისივე შეხედულებით 

გარშემომყოფები ასევე უწყობენ ხელს ჩვენს გაზრდას ემპათით, ეს ყველაფერი განაპირობებს 

საკუთარი თავს მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას. (ჯაღიაშვილი თ. 

2012 : 8)   

კარლ როჯერსის ეს მოსაზრებები ძალიან მნიშვნელოვანი და გამოყენებადია 

დიფერენცირებული სწავლებისას, რაც ფაქტიურად განმავითარებელ შეფასებასთან არის 

მჭიდრო კავშირში, შესაბამისად მოსწავლეთა მიმართ კეთილგანწყობა, დადებითი შეფასება 

და თანაგრძნობა მათი მოტივაციის გაზრდას და მაღალ აკადემიურ შეფასებას განაპირობებს.  
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კარლ როჯერსის აზრით სკოლა და სწავლის პროცესი ხელს უნდა უწყობდეს ბავშვის 

პიროვნების ზრდასა და განვითარებას, ამავდროულად როჯერსი აუცილებლად თვლის 

სწავლების პროცესში ისეთი პირობების შექმნას, როდესაც მოხდება არა ინფორმაციის 

გადაცემა პედაგოგიდან მოსწავლეზე, არამედ გააზრებული სწავლის ფასილიტაცია, ის ხაზს 

უსვამს მასწავლებლის, როგორც ფასლიტატორის როლს სწავლების პროცესში და გამოყოფს 

მასწავლებელი ფასილიტატორისთვის მნიშვნელოვან სამ ძირითად საკითხს, 

გულწრფელობას, ნდობას და ემპათიას ბავშვების მიმართ.  

როჯერსი ფიქრობს რომ ტერმინი „სწავლება“ გულისხმობს „ინსტრუქტირებას“, 

„მითითების მიცემას“, „ცოდნისა და ჩვეულებათა გადაცემას“ და არა ცოდნის შეძენის 

იძულებას.  

როჯერსი ყურადღებას ამახვილებს აგრეთვე თანამშრომლობით სწავლაზე, როგორც 

ერთ-ერთ საუკეთესო მოდელზე, ასეთი მიდგომის გამოყენებით მცირდება მოსწავლის 

მასწავლებელზე დამოკიდებულების დონე, მოსწავლეებს ეძლევათ შესაძლებლობა თავი 

დააღწიონ იზოლაციას, გარიყულობას, მოსინჯონ საკუთარი ძალები და შეაფასონ სხვების 

შესაძლებლობები, განივითარონ კომუნკაციის უნარები რაც სწავლასა და თანაკლასელებთან 

ურთიერთობაში წარმატების საწინდარი იქნება. (ჯაღიაშვილი თ. 2012 : 21) 

სწორედ ამ უნარების განვითარებას გულისხმობს თავის მხრივ დიფერენცირებული 

სწავლება, პრობლემა რომელიც ჩვენს კლასშია და ინდივიდუალურ მიდგომასა და 

შესაძლებლობებს ითვალისწინებს აგრეთვე მოიცავს ისეთ აქტივობებს რომელიც 

მასწავლებლის ფასილიტაციასა და მოსწავლეთა ურთიერთსწავლას გულისხმობს და რაც 

დადებით შედეგამდე მიგვიყვანს.  

დიფერენცირებული სწავლების ელემენტებს შევხვდებით დიმიტრი უზნაძის 

სწავლების თეორიაშიც, რომელიც იკვლევდა და თეორიულად დაასაბუთა ისეთი 

არაცნობიერი ფსიქიკური რეალობა, როგორიცაა განწყობა. 

დიმიტრი უზნაძის თანახმად, ნებისმიერ ქცევას წინ უსწებს განწყობის აღმოცენება, 

იმისთვის რომ აღმოცენდეს ქცევა და შესაბამისად ამ ქცევის ადეკვატური განწყობა საჭიროა 

არსებობდეს მოთხოვნილება და  სიტუაცია, რომელიც ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილების 

საშუალებას იძლევა, შესაბამისი განწყობის გარეშე ადამიანი ვერაფერს გააკეთებდა. 

(მელიქიშვილი მ. 2013 :1) 

უზნაძის შეხედულებით სასწავლო აქტივობები განპირობებული უნდა იყოს შინაგანი 

მოტივაციით (ცნობისმოყვარეობა, ინტერესი და ა.შ.) ასეთ დროს მოსწავლისთვის თავად 

აქტივობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჯილდო, სასწავლო პროცესი იმაზე უნდა იყოს 

ორიენტირებული, რომ მოსწავლეს ადამიანისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი 

მოთოვნილება - ინტელექტუაური (ცნობისმოყვარეობა) მოთხოვნილება ე. წ. სწავლის 

წყურვილში გადაეზარდოს, ბავშვს გაუჩნდება სწავლის მოთხოვნილება და შესაბამისად 

განწყობაც. (მელიქიშვილი მ. 2013 :23) 

უზნაძის მიხედვით სწავლა მხოლოდ რაიმე ცოდნის შეძენას არ გულისხმობს, არამედ 

შესაძლებლობებისა და უნარების გავთარებასაც, სწორედ ამიტომ სწავლების დროს  

მოსწავლის იმ უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება ხდება რომლებიც სწავლის 

პროცესში მონაწილეობენ.  

დიმიტრი უზნაძის აზრით, ფსიქიკური განვითარება შინაგან შესაძლებლობათა და 

მათთვის შესატყვისი პრობების შეხვედრის ნიადაგზე წარმოებს, თუ შინაგანს შესატყვისი 

გარეგანი არა აქვს, მისი აქტივაცია და შესაბამისად განვითარებაც არ ხდება, განვითარება 

ორივე მომენტის შეხვედრის შედეგაც ხდება შესაძლებელი. ამ შინაგან შესაძლებლობაში 
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დიმიტრი უზნაძე რა თქმა უნდა ბავშვის ძალთა განვითარების დონეს გულისხმობს, ხოლო 

გარე მოცემულობაში კი სასწავლო საგნებს, მათ შორის შუამავლობს და განვითარების 

აუცილებელ პირობებს კი მასწავლებელი ქმნის.   

დიმიტრი უზნაძის ამ მოსაზრებებიდან ნათლად ჩანს რომ მისი განწყობის თეორია 

დიფერენცირებული სწავლების შემადგენელი და განუყოფელი ნაწილია.  

აღსანიშნავია რომ სასწავლო მასალა და მოსწავლეთა შესაძლებლობების თანხვედრა 

ძალიან რთული პროცესია, მითუმეტეს როდესაც კლასში გვყავს განსხვავებული 

შესაძლებლობების და ტემპერამენტის  მქონე მოსწავლეები, შესაბამისად ყოველივე ამის 

გათვალისწინება მასწავლებლისაგან უდიდეს ძალისხმევას მოითხოვს, იგი ერთგვარი 

შუამავალია სასწავლო მასალასა და ბავშვის შესაძლებლობებს შორის, მას ევალება 

დაარეგულიროს სასწავლო პროცესი და შექმნას გარემო პირობები მოსწავლეთა 

განვითარებისთვის.  

ჩვენი კვლევის დროს რა თქმა უნდა უნდა გავითვალისწონით მოსწაველეთა 

ასაკობრივი თავისებურებანი, რაც განაპირობებს მოსწავლეთა ქცევას, რაც მჭიდრო კავშირშია 

მეხსიერებასთან, აღქმსთან, ფანტაზიასთან, პიროვნულ და სოციალურ განვითარებასთან.  

აგრეთვე დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლეთა მორალურ განვითარებას, ჩვენს 

შემთხვევაში მოსწავლეთა ასაკი არის 12-13 წელი, რომელსაც ჟან პიაჟეს  მორალური 

განვითარების მეოთხე სტადია „მორალური რელატივიზმი“ შეესაბამება, მორალური 

მსჯელობის განვითარების სტადიებს გვაწვდის ლოურენს კოლბერგიც, იგი ეთანხმებოდა ჟან 

პიაჟეს შეხედულებას „მორალური მსჯელობის განვითარებას განაპირობებს არა მხოლოდ 

მომწიფება და სოციალიზაცია (მშობლების, პედაგოგების შეხედულებები) არამედ მორალურ 

პრობლემაზე ბავშვის საკუთარი ნააზრევი.“ (მელიქიშვილი მ. 2012 :21)  

ლოურენს კოლბერგის აზრით, როცა ბავშვები ისმენენ უფროსების მსჯელობას 

მორალზე, მათი წინსვლა მორალური განვითარების თვალსაზრისით უმნიშვნელოა, რადგან 

თვლიდა რომ ბავშვების მორალური განვითარებისთვის საჭიროა მათი აქტივობა, ბავშვებმა 

უნდა იკამათონ, გამოთქვან თუნდაც განსხვავებული შეხედულებები, პედაგოგმა კი უნდა 

უბიძგოს ბავშვებს იმ არგუმენტების მოძიებისენ, რომლებიც დამახასიათებელია მომდევო 

სტადიისთვის. როცა ბავში ისმეს მისი მოსაზრების საპირისპირო არგუმენტს ადგილი აქვს 

კოგნიტურ კომფლიქტს და საჭიროა პრობლემის უფრო ფართოდ განხილვა.   

აღნიშნული თეორია იმიტომ გამოვიყენეთ რომ ისტორიის გაკვეთილები და 

დიფერენცირებული სწავლება გვაძლევს იმის შესძლებლობას, რომ ვიზრუნოთ მოსწავლეთა 

მორალურ განვითარებაზე, საგაკვეთილო პროცესში გამოვიყენოთ დისკუსია, მსჯელობა, 

დებატები, რაც მოსწავლეებს მორალურ განვითარებასთან ერთად სხვა უნარ-ჩვევებსაც 

უვითარებს.   

ჩვენი კვლევის ფარგლებში საინტერესოა ჯონ დიუს პედაგოგიური კონცეფცია: 

„სკოლა ცხოვრების ინსტრუმენტია“, მისი შეხედულებით ბავშვს უნდა მივაწოდოთ არა 

თეორიული ცოდნა, არამედ კონკრეტლი, პრაქტიკული საქმეები, სადაც ბავშვები არა 

მხოლოდ შეიმეცნებენ სამყაროს, არამედ სწავლობენ ერთად მუშაობას და სირთულეების 

დაძლევას. ჯ. დიუს აზრით სწავლა უფრო ეფექტური იქნება, თუ ის დაეფუძნება 

მოსწავლეთა შეკითხვებს, ინტერესებსა და საჭიროებებს. (მელიქიშვილი მ. 2013 ბ :11/12) 

ჯონ დიუს სკოლა ლაბორატორიებში გამოიყენებოდა ისეთი მეთოდები როგორიცაა 

კვლევა, დისკუსიები, ჰიპოთეზების წამოყენება, გადაწყვეტილების მიღება და ა.შ.  

მისი მოსაზრებით წარმატებული სწავლის პირობებია: სასწავლო მასალის 

წარმოდგენა პრობლემის სახით, ბავშვების აქტიურობა და სწავლის დაკავშირება თამაშსა და 
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შრომასთან, სამივე ასპექტი მჭიდრო კავშირშია დიფერენცირებული სწავლებს ერთ ერთ 

სტრატეგიასთნ.   

ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია მარია მონტესორის პედაგოგიური შეხედულები, 

რომლის მიხედვითაც  ბავშვი სწავლობს იმას რაც მას აინტერესებს, მონტესორის 

პედაგოგიკის არსს წარმოადგენს შემდეგი - დამეხმარე რომ თვითონ გავაკეთო. ბავშვმა უნდა 

ისწავლოს შეცდომებზე, მონტესორის ბაღებსა და სკოლებში ბავშვები ჯგუფებად და 

კლასებად დაყოფა პრობითა, ისინი მეცადინეობდნენ თავსი ცოდნის შესაბამის ჯგუფებში, 

ერთ საგანში თავის თანატოლებთან, მეორეში უფროსებთან ან უმცროსებთან, ყოველი ბავშვი 

მიდის თავისი განვითარების მიხედვით.  

მონტესორის პედაგოგიკაში სწავლების პროცესის ცენტრია ბავშვი და არა 

მასწავლებელი. ბავშვი არ არის მასწავლებლის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის პასიური 

მსმენელი, არამედ სწავლობს დამოუკიდებლად, აქტივობის შედეგად, ინდივიდუალური 

ინტერესებისა და მოთხოვნილებების საფუძველზე, დახმარება რომელიც მასწავლებელმა 

უნდა გაუწიოს ბავშვს არის შემდეგი - მასწავლებელმა უნდა აჩვენოს, როგორ მუშაობს 

დიდაქტიკური მასალა, როგორაა შესაძლებელი მისი გამოყენება. მასწავლებელი აჩვენებს 

ბავშვს მასალასთან მუშაობის სწორ ხერხს, აჩვენებს აქტივობის მოდელს, რომელიც 

მოსწავლეს შესაძლებლობას აძლევს თავად ისწავლოს.  

მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია ასევე მნიშვნელოვნად ითვალისწინებს 

დიფერენცირებული სწავლების თეორიას, რადგან ის მოიცავს ლინგვისტურ, ლოგიკურ-

მათემატიკურ, სივრცულ, მუსიკალურ, კინესთეტიკურ, ინტერპერსონალურ, 

ინტრაპერსონალურ და ნატურალისტურ ინტელექტს. (ჭანტურია თ. 2012 :20) 

დიფერენცირებული სწავლებისას კი ვიცით რომ მოსწავლეები იყოფიან, აუდეალ, ვიზუალ 

და კინესთეტიკ მოსწავლეებად.  

მნიშვნელოვანია მოსწავლეებში მოტვაციის აღძვრა რომელსაც ითვალისწინებს 

როგორც ჰუმანისტური თეორია, აგრეთვე ბიჰევიორისტული მიდგომა, კოგნიტური და 

სოციალ-კოგნიტური მიდგომა, სოციო-კულტურული მიდგომა და რასაც დიდი მნიშვნელობა 

აქვს დიფერენცირებული სწავლებისას.  

როგორც ვნახეთ დიფერენცირებული სწავლების გარკვეულ ასპექტებს სხვადასხვა 

თეორიები იმთავითვე გულისხმობდა, თუმცა ბოლო დროს ეს საკითხი განსაკუთრებით 

გააქტიურდა, ამ მიმართულებით ინტერნეტ ჟურნალ „მასწავლებელში“ რამდენიმე სტატია 

იძებნება, ესენია: ბოჭორიშვილი მ.  (2014, 16 მაისი).  „დიფერენციაციის თეორიის რამდენიმე 

ასპექტი“, აგრეთვე ფირჩხაძე მ.  (2014, 13 აგვისტო). „დიფერენცირებული სწავლება 

ისტორიის გაკვეთილებზე“  და მისივე (2018, 13 აპრილი). „დიფერენცირებული სწავლების 

თეორია და პრაქტიკა“.  და ბოლოს განსაკუთრებით უნდა ავღნიშნოთ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 2018 წელს გამოცემული 

სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის - „განმავითარებელი შეფასება და 

დიფერენცირებული სწავლება“, სადაც დეტალურად არის მოცემული ის სტრატეგიები რაც 

საშუალებას გვაძლევს ჩვენი საგაკვეთილო პროცესი აქტიურად დავგეგმოთ 

დიფერენცირებული სწავლების მიდგომებით.  
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თავი III   

3.1. ძირითადი საკვლევი კითხვა. 

წარმოდგენილი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის მთავარი საკვლევი კითხვა 

მდგომარეობს იმაში თუ როგორ შეიძლება გაიზარდოს მოსწავლეთა საგაკვეთილო 

ჩართულობა და აკადემიური მოსწრება დიფერენცირებული სტრატეგიების გამოყენებით.   

3.2. ქვეკითხვები.  

საკვლევი თემის პრობლემატიკიდან გამომდინარე შევადგინეთ სამი სახის კითხვარი, 

მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და მშობლებისათვის, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ 

შინაარსობრივად თითქმის ერთნაირი კითხვები ჩამოყალიბდა. რამაც შესაძლებლობა მოგვცა 

კარგად დაგვენახა თითოეული მხარის „პოზიცია“: 

მოსწავლეებისთვის 

 რომელ საგნებს ანიჭებენ მოსწავლეები უპირტესობას და რატომ? 

 რა მაჩნიათ საკუთარ ძლიერ და სუსტ მხარედ? 

 რა გავლენას ახდენს მათ მოტვაციაზე საგავეთილო აქტივობები? 

 რა გავლენას ახდენს მასწავლებლის განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება? 

 რა ტიპის საშინაო დავალებები მოსწონთ? 

 

მასწავლებლებისთვის 

 როგორია მოსწავლეთა საგაკვეთილო ჩართულობა მათ გაკვეთილზე და რა 

განაპირობებს მას? 

 რა მიაჩნიათ მეშვიდე კლასის მოსწავლეთა ძლიერ და სუსტ მხარეებად? 

 ითვალისწინებენ თუ არა ბავშვები მათ მიერ გაცემულ განმავითარებელ შეფასებას? 

 როგორ აისახება მოსწავლების მოტივაციაზე განმსაზღვრელი ნიშანი? 

 რა ტიპის საშინაო დავალბებს ანიჭებენ უპირატესობას? 

 

მშობლებისათვის 

 მშობლების აზრით რომელი საგნები უყვარს მის შვილს და რატომ? 

 რა განაპირობებს მისი შვილის მაღალ მოტივაციას აღნიშნული საგნებისადმი? 

 რა მიაჩნია მისი შვილის სუსტ და ძლიერ მხარეებად?  

 რა გავლენას ახდენს მოსწავლეზე დადებითი განმავითარებელი შეფასება და მაღალი 

განმსაზღვრელი ნიშანი? 

 რა ტიპის საშინაო დავალებები მოსწონს მის შვილს.  

აღნიშნული კითხვარები მოსწვალეებისა და მშობლებისთვის გავამზადე 

ელექტრონულად, რომელიც იყო ანონიმური და ნახევრად ღია, ან ღია ტიპის, რაც  

გამოკითხულ პირებს საკუთარი მოსაზრებების დასაფიქსირებლად უფრო მეტ 

თავისუფლებას აძლევდა. რაც შეეხება მასწავლებელთა კითხვარს, რომელიც  მოიცავდა 

როგორც ნახევრად ღია აგრეთვე ღია კითხვებს შევავსეთ ურთიერთთანამშრომლობის, 

განხილვის - ფოკუსჯგუფის საშუალებით. (დანართი № 1, 2, 3) 
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3.3. პროგრესის მონიტორინგი 

 მოსწავლეებისთვის საინტერესო იყო თუ არა გადეგმილი აქტივობები? 

 გაუმჯობესდა თუ არა მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება და საგაკვეთილო 

ჩართულობა? 

 როგორ მოქმედებს მოსწავლეზე გაცემული განმსაზღვრელი შეფასება? 

 როგორ ითვალისწინებს მოსწავლე განმავითარებელ შეფასებას?  

გაკვეთილის დასრულების შემდგომ აუცილებლად ვთხოვდი ბავშვებს გამოეთქვათ 

საკუთარი შეფასებები მიმდინარე საგაკვეთილო აქტივობებსა თუ მთლიან გაკვეთილზე 

შესაბამისად შემდგომი გაკვეთილის დაგეგმის დროს ვითვალისწინებდი მოსწავლეთა 

სურვილებს და შესაძლებლობებს, აგრეთვე ვახორციელებდი დაკვირვებას თითოეულ 

მოსწავლეზე და ვინიშნავდი მათ განვითარებას, ვახდენდი აქტივობების მოდიფიცირებას 

რათა თითოეულ მოსწავლეს მოერგო სხვადასხვა როლი რაც უკეთ დამანახებდა თითოეული 

ბავშვის შესაძებლობებს სხვადასხვა მიმართულებით და რასაც შემდგომში აქტიურად 

გამოვიყენებდი საგაკვეთილო პროცესში. ამავდროულად ეს ხელს უწყობდა მოსწავლეებში 

სხვადასხვა უნარების გავითარებას ან ჩამოყალიბებას.   
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თავი IV   

4.1. მეთოდოლოგია 

 

კველის დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია მონაცემთა შეგროვება და ამ 

მონაცემების ანალიზი, ანალიზი დამოკიდებულია რა თქმა უნდა მონაცემთა შეგროვებაზე, 

რომელიც შეიძლება განხორციელდეს როგორც თვისობრივი აგრეთვე რაოდენობრივი 

მეთოდების გზით. აღნიშნულ კვლევაში გამოვიყენეთ ორივე მეთოდი, მოვახდინეთ სამი 

სახის კითხვარის მომზადება - მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და მშობლებისათვის. 

კითხვარები იყო ნახევრად ღია ან ღია ტიპის, სადაც კვლევაში მონაწილე პირებს შეეძლოთ 

საკუთარი მოსაზრებებისა და შეხედულებების დაფიქსირება.  

მასწავლებლის კითხვარიც იყო ნახევრად ღია და ღია ტიპის, სადაც შეეძლოთ 

საკუთარი აზრის დამატებაც, თუმცა წარმოადგენდა ფოკუსჯგუფის ტიპის სამუშაო 

შეხვედრას,  აგრეთვე მასწავლებლებში მუდმივად ვაწარმოებდი კონსულტაციებს და 

ვიღებდი ინდივიდუალურ შეფასებებსა თუ რჩევებს, დაგეგმილ აქტვობებთან მიმართებაში.  

მოსწავლეებისა და მშობელთა კითხვარის შევსება მოხდა ელექტრონულად, რაც ჩემს 

მიერ შერჩეულ იქნა სპეციალურად, რათა მოსწავლეებსა და მშობლებს ჰქონოდათ მეტი 

თავისუფლებისა და ანონიმურობის განცდა. მიმაჩნია რომ ეს დეტალი ხელს შეუწყობდა 

კვლევის პროცესში მათ მაღალ ჩართულობას  და ღიაობას, აგრეთვე გამოავლენდა იმ 

დეტალებს რასაც შესაძლოა  სხვა ფორმით გამოკითხვის დროს (მაგალითად არა ანონიმურ 

ანკეტირება) ნაკლები ჩართულობა ან ღიაობა გამოეწვია.  

გარდა ამისა მუდმივად ვაწარმოებდი მოსწავლეთა დაკვირვებას, სადაც ვინიშნავდი 

მოსწავლეთა განვითარებას, მათ უნარ-ჩვევებსა და შესაძლებლობებს, ასევე საგაკვეთილო 

ჩართულობას და იმ დეტალებს რაც გავლენას ახდენდა მათ მაღალ მოტივაციასა თუ 

აქტივობაზე. (დანართი №4) 

ბოლოს კი ჩავატარეთ მოსწავლეთა პოსტ-ანკეტირება, სადაც პირველი 

ანკეტირებისგან განსხვავებული შეფასებები მივიღეთ როგორც მათ სუსტ და ძლიერ 

მხარეებზე აგრეთვე მათ  საგაკვეთილო ჩართულობაზე.  

კვლევაში მონაწილეობა მიიღე 16 მოსწავლემ, 13-მა მასწავლებელმა და 16-მა 

მშობელმა.  

 

 

4.2. დროის დიაგრამა 

წინამდებარე კვლევის ვადები განვსაზღვრე 2018-2019 სასწავლო წლის ნოემბრიდან 

ივნისის ჩათვლით,  

პირველი ეტაპი მოიცავდა პრობლემის იდენტიფიცირებას - საკვლევი პრობლემის 

შერჩევას,  შესაბამისი ლიტერატურის შესწავლას და  კვლევის გეგმის შემუშავებას.  

მეორე ეტაპი მოიცავდა კითხვარის შექმნას, გამოკითხვას და მიღებული მონაცემების 

ანალიზს.  

მესამე ეტაპი ინტერვენციების შემუშავებასა და განხორციელებას 

მეოთხე ეტაპი კი ინტერვენციების შედეგების ანალიზს, პოსტ-გამოკითხვასა და 

პრეზენტაციას სკოლაში.  
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აქტივობა 

ნო
ემ

ბ
ერ

ი
 

დ
ეკ

ემ
ბ

ერ
ი

 

ი
ან

ვა
რ

ი
 

 თ
ებ

ერ
ვა

ლ
ი

 

მა
რ

ტ
ი

 

 ა
პრ

ი
ლ

ი
 

 მ
აი

სი
  

 ი
ვნ

ი
სი

 

საკვლევი პრობლემის შერჩევა  √        

პრობლემის იდენტიფიცირება    √         

კვლევის სავარაუდი გეგმის 

შემუშავება 

      √       

სამზნე ჯგუფს შექმნა  √       

კითხვარის შედგენა  √       

პირველადი მონაცემების 

შეგროვება 

 √              

მეორადი მონაცემების 

შეგროვება 

   √             

დაკვირვების დღიურის 

წარმოება. 

  √ √ √ √ √  

მიღებული შედეგების 

ანალიზი 

   √            

სავარაუდო ინტერვენციების 

დაგეგმვა 

  √      

ინტერვენციების 

განხორციელება 

  √ √ √ √ √  

ინტერვენციების  შედეგების 

ანალიზი 

                 √ 

სამიზნე ჯგუფის პოსტ-

გამოკითხვა და ანალიზი 

       √ 

პრეზენტაცია 

სკოლაში/შედეგების გაცნობა.  

                √ 
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თავი V 

5.1. მონაცემთა ანალიზი. 

საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე, შევადგინე კითხვარები, რომლებიც 

განკუთვნილი იყო მეშვიდე კლასის მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და მშობელთათვის. 

მოსწავლეებისა და მშობლების კითხვარი იყო ანონიმური ნახევრად ღია და ღია ტიპის, 

ხოლო მასწავლებელთა კითხვარი შეივსო ურთიერთ თანამშრომლობის საფუძველზე. 

გთავაზობთ კითხვარების ანალიზს, სამივე კატეგორიიდან: 

1) მოსწავლეთა კითხვარი: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

60% 
30% 

10% 

2. რატომ ანიჭებთ 

უპირატესობას თქვენს მიერ 

არჩეულ საგნებს?  

გაკვეთილი 

დატვირთულ

ია ისეთი 

აქტივობებით 

რომელიც 

მომწონს 

60% 

40% 

0% 

3. თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია თქვენთვის 

სწავლის ხელისშემშლელი ფაქტორი გაკვეთილზე/კლასში:  

მოსწავლეთა ქცევა 

საგაკვეთილო 

მასალის/დავალებების სირთულე 

მასწავლებლისა და მოსწავლის 

პიროვნული ურთიერთობა 
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კითხვაზე, როგორ სწავლობთ გაკვეთილს მარტივად, მოსწავლეთა  60 % აცხადებს რომ 

გაკვეთილის სწავლას სკოლაში მიღებული ცოდნა უმარტივებს.  

 
 

 

 

90% 

10% 

4. გაკვეთილზე რა აქტივობების გამოყენება იქნებოდა სასურველი თქვენი 

მოტივაციის ამაღლებისთვის? 

ჯგუფური სამუშაო 

პროექტები 

44% 

33% 

22% 

1% 

7. რას მიიჩნევთ თქვენს სუსტ მხარედ? 

თემის წერა უყურადღებობა მოყოლის უნარი სიზარმაცე 
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20% 

50% 

20% 

5% 

5% 

8. რას მიიჩნევთ თქვენს ძლიერ მხარედ? 

მსჯელობის უნარი 

კითხვა-პასუხი 

თემის წერა 

პასუხისმგებლობა 

შემოქმედებითი უნარი 

70% 

20% 
5% 5% 

9. რა მნიშვნელობას ანიჭებთ მასწავლებლის მიერ მოცემულ 

განმავითარებელ (სიტყვიერ) შეფასებას? 

ყოველთვის ვითვალისწინებ 

იშვიათად ვითვალისწინებ 

არ ვითვალისწინებ 

მეხმარება შემდგომ 

განვითარებაში 

30% 

5% 

5% 

60% 

10. რა მნიშვნელობას ანიჭებთ მასწავლებლის მიერ მოცემულ 

განმსაზღვრელ  (ნიშანს) შეფასებას.  

მაღალი ნიშანი არის 

მნიშვნელოვანი სტიმული 

შემდგომი სწავლისთვის. 

დაბალი ნიშანი არის 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი  

შემდგომი სწავლისთვის. 

ნიშანი არის მთავარი ფაქტორი 

რატომაც ვსწავლობ. 
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2) მასწავლებლების კითხვარის ანალიზი: 

 

 

 

 

 

40% 

53% 

7% 

1. როგორია  მეშვიდე  კლასის მოსწავლეთა ჩართულობა თქვენს 

გაკვეთილზე?   

მაღალი   საშუალო საშუალოზე დაბალი დაბალი 

57% 
35% 

8% 

2. როგორ ფიქრობთ რა განაპირობებს მოსწავლეთა მაღალ საგაკვეთილო 

ჩართულობას და აკადემიურ მოსწრებას?  

ინტერესი საგნისადმი 

მოსწონს დაგეგმილი 

აქტივობები 

მასწავლებლისადმი 

სიყვარული 

40% 

60% 

3. როგორ ფიქრობთ რა განაპირობებს მოსწავლეთა დაბალ საგაკვეთილო 

ჩართულობას და აკადემიურ მოსწრებას?  

ინტერესის არ ქონა საგნისადმი   

არ მოსწონს დაგეგმილი 

აქტივობები 
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გარდა ამ მონაცემებისა გამოიკვეთა შემდეგი საკითხები: 

მასწავლებლებმა თქვეს რომ დიფერენცირებული სტრატეგიების გამოყენება,  

მხოლოდ დადებითად აისახება მოსწავლეებზე. 

 განმავითარებელ შეფასებას, რომელიც დიფერენცირებული სწავლების განუყოფელ 

ნაწილს წარმოადგენს მასწავლებლები თვლიან რომ ყოველთვის ან მეტ-ნაკლებად 

ითვალისწინებს მოსწავლეთა 75 %, ხოლო იშვიათად ითვალისწინებს 25 %, ამავდროულად 

გამოითქვა მოსაზრებები რომ მოსწავლეთა გარკვეული ნაწილი მუდმივად ითვალისწინებს 

რამდენიმე ბავშვი საერთოდ არა. 

 განმსაზღვრელი შეფასება ძირითადად დადებითად აისახება და მაღალი ნიშანი 

ყოველთვის სტუმულია მოსწავლეებისთვის.  

საშინაო დავალებების დროს მასწავლებლები უპირატესობას ანიჭებენ განსხვავებულ 

დავალებებს, სადაც ითვალისწინებენ მოსწავლეთა შესაძლებლობებს მათ მაღალ სააზროვნო 

უნარებს და კრიტიკულ აზროვნებას განვითარებს.  

მშობლის კითხვარის ანალიზი: 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

რა თვისებები მიგაჩნიათ 

მეშვიდე კლასის მოსწავლეთა 

უმრავლესობის ძლიერ  

მხარედ? 

რა თვისებები მიგაჩნიათ 

მეშვიდე კლასის მოსწავლეთა 

უმრავლესობის სუსტ  მხარედ? 

მსჯელობის უნარი 

ჯგუფური  

თხზულების წერა 

პროექტები (პრაქტიკული 

სამუშაოები)  

60% 

30% 

10% 

   6. გაკვეთილზე  იყენებთ თუ არა დიფერენცირებული მიდგომის 

სტრატეგიებს?    

ხშირად 

იშვიათად  

არა 



21 
 

 

 

 

კითხვაზე თუ რას მიიჩნევდნენ მათი  შვილის ძლიერ მხარედ ძირითადად 

გამოიკვეთა მიზნისთვის ბრძოლა, შემდგომ კი პასუხისმგებლობა, შრომისმოყვარეობა, 

შემოქმედებითი უნარი, საღი აზროვნება, აქტიურობა, ადვილად სწავლა და ინტერესი.  

 ხოლო სუსტი მხარის შემთხვევაში კი უყურადღებობა, სიზარმაცე, სიდინჯე, 

დაბნეულობა, გაუბედაობა, მორიდებულობა.  

ყველა მშობელი ამბობს რომ მასწავლებლის მიერ გაცემული დადებითი 

განმავითარებელი შეფასება უზრდის მოტივაციას და საკუთარი თავის რწმენას მატებს. 

მაღალი ნიშანიც უმაღლებს პასუხისმგებლობის გრძნობას. მხოლოდ ერთმა მშობემა აღნიშნა 

რომ მაღალი ნიშნის შემთხვევაში მოსწავლე „კმაყოფილდება მიღწეული შედეგით და აღარ 

ცდილობს მეტი მოსთხოვოს საკუთარ თავს, ნიშანს წამახალისებლად არ აღიქვამს, უფრო 

კმაყოფილების გრძნობას იწვევს მასში“.  

თითოეული კითხვა გამომდინარეობდა დიფერენცირებული სწავლების 

მიდგომებიდან, რადგან მიმაჩნია რომ იმისათვის რომ მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ 
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ჩართული საგაკვეთილო პროცესში თავად და ამავდროულად მათი საქციელი 

ხელისშემშლელი არ აღმოჩნდეს სხვა ბავშვებისათვის აუცილებელია რომ მოხდეს 

თითიეული მათგანის დაინტერესება შესაბამისი აქტივობებით, რა დროსაც 

გათვალისწინებული იქნება როგორც მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები, აგრეთვე სწორად 

იქნება გაცემული როგორც განმავითარებელი ასევე გამნსაზღვრელი შეფასება.  

კვევის დროს გამოვიყენეთ მეორადი მონაცემთა ანალიზი რომლის დროსაც 

გამოვიყენეთ მოსწავლეთა დაკვირვება, თითოეული აქტვობის შემდეგ ვახდენდი მოსწავლის 

დაკვირვებას და ვინიშნავდი, როგორ ვითარდებოდა მოსწავლის ქცევა და ცოდნა, 

შესაბამისად ნათლად ვხედავდი თითოეული მოსწავლის შედეგს. 

 

5.2. ძირითად მიგნებები: 

მონაცემთა ანალიზის მიხედვით გამოიკვეთა შემდეგი მიგნებები: 

 მოსწავლეებს უყვართ ისეთი საგნები და გაკვეთილები რომლებიც დატვირთულია 

მრავალფეროვანი სტრატეგიებით, სასწავლო რესურსებითა და აქტივობებით.  

 დიფერენცირებული სწავლების სტრატეგიების გამოყენება მხოლოდ დადებით 

გავლენას ახდენს მოსწავლეებში.  

 მოსწავლეები განსაკუთრებულად აქტიურობენ ისეთ აქტივობებში რომლებიც 

შეესაბამება მათ შესაძლებლობებს.  

 მოსწავლეები კარგად აცნობიერებენ საკუთარ სუსტ და ძლიერ მხარეებს და 

ცდილობენ მის გაუმჯობესებას, შემდგომ კი განმტკიცებას. 

 მოსწავლეები ძირითადად ითვალისწინებენ მასწავლებლის მიერ გაცემულ 

განმავითარებელ შეფასებას, რაც დიფერენცირებული სწავლების განუყოფელი 

ნაწილია.  

 მოსწავლეები სწავლობენ მხოლოდ ცოდნის მისაღებად და არა ნიშნისთვის.  

 

 

5.4. ინტერვენციების აღწერა.  

გაანალიზებული მიგნებების შედეგად დავგეგმე სხვადასხვა ინტერვენციები, 

რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებდა მოსწავლეთა შესაძლებლობებსა და 

დამოკიდებულებას.  

 ჯგუფური მუშაობა (რაც შეიძელება ხშირად, რა დროსაც ვგეგმავდი ისეთ აქტივობებს 

რომელიც ითვალისწინებდა დიფერენცირებულ მიდგომებს) 

 სახალისო ელემენტების შეტანა საგაკვეთილო პროცესში (ვიქტორინა). 

 დისკუსიის, დებატების გამოყენება სასწავლო პროცესში.  

 სასწავლო მენიუ საშინაო დავალებების დროს.  

 დამატებითი ლიტერატურის წაკითხვა.  

     მოსწავლეთა ანკეტირებიდან გამომდინარე როგორც ვნახეთ გამოიკვეთა რომ 

მოსწავლეთა უმრავლესობის სურვილს წარმოადგენდა რომ საგაკვეთილო პროცესში რაც 

შეიძლება ხშირად იყოს გამოყენებული ჯგუფური სამუშაო, სწორედ ამ ფაქტის 

გათვალისწინებით მოხდა ჩვენი ინტერვენციის დაგეგმვა რასაც თავისუფლად გვაძლევს 

ისტორიის მეშვიდე კლასის მასალა, რომელიც არის ძალიან დატვირთული და ჯგუფური 

სამუშაო თავის მხრივ აადვილებს და ამარტივებს დიდი ინფორმაციის აღქმას, მოსწავლეები 



23 
 

ნაწილდებოდნენ თანაბარი ან განსხვავებული შესაძლებლობების ჯგუფში და ისე 

ეძლეოდათ დავალება, თავდაპრველად უნდა აღინიშნოს რომ მათი ჩართულობა 

გამოწვეული იყო ჯგუფის წევრებიდან გამომდინარე, შესაბამისად ვცდილობდი 

მოსწავლეები ისე გადამენაწილებინა ჯგუფში ან წყვილში რომ მათთვის სასურველი 

ყოფილიყო, იყო მოსწავლე რომელიც ყოველთვის ცდილობდა რომ თავი აერიდებინა 

ჯგუფში მუშაობისთვის და ინდივიდუალურ სამუშაოს ითხოვდა, თუმცა მოხდა მასთან 

ინდივიდუალური გასაუბრება, თავდაპირველად მხოლოდ იმ ბავშვს ვურჩევდი წყვილში ან 

ჯგუფში სამუშაოდ ვისთანაც მისთვის სასურველი იყო, ან ჯგუფში მუშაობის დროს 

ვავალებდი ისეთ პასუხისმგებლობას - პრეზენტაცია, რაც მის მაღალ ჩართულობას 

განაპირობებდა.  

რა თქმა უნდა თავდაპირველად მოსწავლეებს ძალან გაუჭირდათ ჯგუფური 

მუშაობის წესების დაცვა, განსაკუთრებით დროის კონტროლი, თუმცა თანდათანობით 

ზუსტად აითვისეს ის უნარები რასაც ჯგუფური სამუშაო მოითხოვს (აზრთა გაზიარება, 

ფუნქციათა გადანაწილება, დროის ლიმიტის დაცვა, პრეზენტაცია, და სხვა) და შესაბაისად 

თანდათანობით სამუშაო პროცესიც გამართულად წარიმართა.  

 შემდგომ ეტაპზე მოვახდინე ჯგუფების დიფერენცირება და შესაბამისი დავალებების 

მიცემა, მოსწავლეებისთვის ჯგუფური სამუშაო იყო ხალისიანი და საგაკვეთილო პროცესში 

იწვევდა თითოეული მათგანის მაღალ ჩართულობას, რაც საბოლოო ჯამში მოსწავლეთა 

მაღალი აკადემიური მოსწრებაც განაპირობა.  

ჯგუფური სამუშაოს  დროს ასევე ვახდენდი მოსწავლეების ცოდნის განმტკიცებას  

განვლილი მასალიდან, ვუნაწილებდი ცალკეულ ფაქტებს, მოვლენებს ან ქვეყნების 

იტორიებს და ვავალებდი მოეხდინათ მისი ანალიზი, მოკლედ ან ერთნამეთთან 

მიმართებაში, რაც კარგ შესაძლებლობას გვაძლევდა ნასწავლი მასალის სიღრმისეულად 

გააზრებასა და განმტკიცებაში.    

მოსწავლეთა მშობლების გამოკითხვისას ღიად დასმული კითხვის დროს თუ რას 

მიიჩნევდნენ მათი შვილის ძლიერ მხარედ დასახელდა მიზანდასახულობა და მიზნისთვის 

ბრძოლა, შესაბამისად გადავწყვიტე რომ მოსწავლეებისათვს მიზანი დამესახა და შევთავაზე 

მათ ვიქტორინა რომელიც ისტორიაში უკვე ნასწავლი თემებიდან გამომდინარე იქნებოდა და 

რომელსაც ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  გამოყენებით ჩააბარებდნენ. 

ამ აქტივობამ დიდი ჩართულობა გამოიწვია რადგანაც გამარჯვებულ სამ ბავშვს სიმბოლურ 

საჩუქრებს და თბილისის სხვადასხვა მუზეუმების დათვალიერებას დავპირდი.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ მოსწავლეები დიდი შემართებით  ელოდებოდნენ 

ვიქტორინას, გულშემატკივრობდნენ ერთმანეთს და უზიარებდნენ საკუთარ ცოდნას. 

გარდა ამისა საგაკვეთილო პროცესში ხშირად ვიყენებდით მინი ვიქტორინას რა 

დროსაც საგაკვეთილო მასალიდან მომზადებული კითხვებს ვსვამდით: მოსწავლეთა 

შემთხვევითი თანმიმდევრობით ვწერდით სახელებს და ვიწყებდი კითხვების დასმას, 

მხოლოდ ერთ მოსწავლეს ჰქონდა პასუხის გაცემის შესაძლებლობა მის კითხვაზე, თუ ვერ 

უპასუხებდა კითხვა სხვასთან გადადიოდა თუ უპასუხებდა ახალი კითხვა დაისმოდა მის 

შემდგომზე, მოსწავლე იმდენ ქულას აგროვებდა რამდენ სწორ პასუხსაც გასცემდა (ავტ., ე. 

ჟვანია).  

აგრეთვე ვიყენებდთ კროსვორდს, რასაც ბავშვები თავად ქმნიდნენ გაკვეთილზე 

(დაფაზე) თავად სვამდნენ კითხვებს (თითოს სურვილისამებრ, ვითვალისწინებდი  მათ 

შესაძლებლობებს, თუმცა ყველას თანასწორად ვრთავდი).  
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მოსწავლეთა ანკეტირების დროს გამოიკვეთა რომ მათი მხოლოდ 20 % მიიჩნევს 

საკუთარ ძლიერ მხარედ მსჯელობის უნარს, შესაბამისად გადავწყვიტე რომ გვემუშავა ამ 

უნარის გაუმჯობესებასა და სხვა მოსწავლეებში ჩამოყალიბებაზე, ამიტომ გადავწყვიტე რომ 

კლასში მოგვეწყო დისკუსია სხვადასხვა თემებზე, რომელიც მოსწავლეებს 

არგუმენტირებული მსჯელობის  ჩამოყალიბებაში დაეხმარებოდათ, მაგ. „გიორგი სააკაძე 

გმირი თუ მოღალატე“, „კასტებად დაყოფის სისტემა - დადებითი და უარყოფითი მხარეები“, 

„ბავშვთა უფლებები“ და ა.შ. გარდა ამისა შესაძლოა ცალკეულ თემებზე მოგვეხდინა რაიმე 

დეტალის შესახებ მსჯელობა, რა დროსაც ბავშვებს ვაძლევდი თავსუფალი აზრის 

გამოხატვის უფლებას, კრიტიკული და შემოქმედებითი უნარების გამოვლენის 

შესაძლებლობას, რამაც შელი შეუწყო მათი მსჯელობის უნარის გაუმჯობესებას. 

საშინაო დავალებები მოსწავლეთა არც ისე დიდი ნაწილის ჩართულობას იწვევდა, 

ანკეტირების დროსაც გამოიკვეთა რომ მოსწავლეთა ნაწილს კითხვა-პასუხი მოსწონს, 

ნაწილს პროექტები, ნაწილს კი თემები, თუმცა უშუალო ინდივიდუალური ურთიერთობის 

დროს გამოიკვეთა რომ რამდენიმე ბავშვს საერთოდ არ მოსწონს ან არ შეუძლია თემის წერა, 

ნაწილს კი აქვს მცდარი შეხედულება რომ ისტორიაში რეფერატის დაწერა უფრო რთულია 

ვიდრე ქართულში, შესაბამისად გადავწყვიტე რომ ამ მოსწავლეებისთვის შემეთავაზებინა 

სასწავლო მენიუ რომელშიც სხვადასხვა ტიპის ფორმით შეძლებდნენ დავალების 

შესრულებას, ეს იქნებოდა წიგნში მოცემული კითხვა-პასუხი, თემა, პროექტი ან ზოგ 

შემთხვევაში თემა რაფთ-წერის მეთოდით (იმ საკითხებზე სადაც შესაძლებელი იქნებოდა), 

ყველაზე პოპულარული აღმოჩნდა პროექტი და რაფთ წერის მეთოდი,  თუმცა 

ამავდროულად მოსწავლეთა ნაწილმა აქტიურად დაიწყო თემის წერა.  

ერთ-ერთ ინტერვენციად ჩავრთე დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა რაც ვფიქრობ 

რომ ძალიან კარგი მეთოდია დიფერენცირებული სწავლების დროს, მოსწავლეები რომლებიც 

სწრაფად სწავლობენ საგაკვეთილო მასალას შეუძლიათ რომ დამატებითი ლიტერატურით 

დაკავდნენ და გაზარდონ საკუთარი ცოდნის არეალი, ამავდროულად კი  მოსწავლეებს ვისაც 

უჭირთ ვრცელი მასალის გააზრება მხოლოდ ფაქტებითა და თარიღებით დამატებითი 

საკითხავი ლიტერატურის წაკითხვა უფრო გაუადვილებთ ისტორიული ფაქტებისა თუ 

მოვლელების აღქმა/გაგება/გააზრება/დამახსოვრებას.  ამავდროულად მიმაჩნია რომ 

დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა შესაძლებლობას აძლევს მოსწავლეებს გაუადვილოთ 

თემის წერა და არგუმენტირებული მსჯელობა, რადგან მოახდენენ საკუთარი ცოდნის 

არეალის გაზრდას, რასაც გამოიყენებენ ორივე მიმართულებით, რადგან მოსწავლეები 

რომელსაც ფართო ცოდნა აქვს თავისუფლად შეძლებს როგორც არგუმენტირებულ 

მსჯელობას ასევე თემის წერას.  

მეშვიდე კლასის ისტორიის პროგრამიდან გამომდინარე რომელიც სკმაოდ ვრცელ 

საპროგრამო მასალას მოიცავს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას რომ მოსწავლეებმა მათთვის 

საინტერესო ისტორიულ პირებსა თუ პერიოდის შესახებ წაიკითხონ მხატვრული 

ლიტერატურა.    

გარდა ამ ინტერვენციებისა მოსწავლეები ხშირად აკეთებდნენ სხვადსხვა სახის 

პროექტებს, კედლის გაზეთებს სადაც ავლენდნენ საკუთარ შემოქმედებით ნიჭს თუ სხვა 

შესაძლებლობებს.  მათთვის ძალიან სახალისოა პროექტების ერთად შესრულება რაც 

თანამშრომლობის და კომუნიკაციის უნარების ჩამოყალიბებასა თუ განმტკიცებას უწყობს 

ხელს. 
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თავი VI 

6.1. ინტერვენციების შეფასების მეთოდები  

დაგეგმილი და განხორციელებული ინტერვენციების შესაფასებლად ავრჩიე ორი 

მეთოდი: დაკვრვება და პოსტ-ანკეტირება (პოსტს ანკეტირება ჩატარდა იგივე კითხვებით 

რაც კვლევის თავდაპირველ ეტაპზე გამოვიყენეთ, თუმცა ამჯერად გამოკითხვა ჩავატარეთ 

მხოლოდ მოსწავლეებში).  

მოსწავლეებზე დაკვირვებისას ვაწარმოეთ ჩანაწერები რასაც ვიყენებდით აქტიურად, 

თითიეული დაგეგმილი აქტივობის შემდეგ. (დანართი №4) ამ დაკვირვების ანალიზის 

საფუძველზე მოსწავლეებს სისტემატურად ვაძლევდი განმავითარებელ შეფასებას, რასაც 

მოსწავლეები ითვალისწინებდნენ და ცდილობდნენ საკუთარი უნარების გაუმჯობესებას.  

6. 2. ინტერვენციების შედეგები 

საკვლევი პრობლემდან გამომდინარე, მონაცემთა ანალიზის საფუცველზე 

დაგეგმილი ინტერვენციები ვფიქრობ რომ ხელს უწყობდა მაღალ საგაკვეთილო 

ჩართულობას და აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებას ისტორიის გაკვეთილებზე.  

ინტერვენციების შეფასების მეთოდები შესაძლებლობას მაძლევდა სისტემატურად 

ნათლად დამენახა შედეგები და მომეხდინა მისი გაუმჯობესება ან მოდიფიცირება 

მოსწავლეთა შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. 

მოსწავლეებზე დაკვირვებით და პოსტ ანკეტირებით დადგინდა რომ ისტორიის 

გაკვეთილებზე დიფერენცირებული მიდგომების სტრატეგიების გამოყენებამ და 

განმავითარებემა შეფასებებმა დადებითი შედეგი გამოიღო მოსწავლეთა არა ხოლოდ იმ 

უნარების გამტკიცებაში რომელიც უკვე ჰქონდათ, არამედ სუსტი მხარეების გაძლიერებაშიც.  

ჯგუფური სამუშაო: 

მოსწავლეებს თავდაპირველად ეძლეოდათ სამუშაო წყვილებში, რა დროსაც 

აუცლებელ მოთხოვნად ვდებდი მიცემული დავალების ურთიერთ გაზიარებას და 

პრეზენტაციის დროსაც ერთმანეთის დახმარებას და არა მხოლოდ ერთი მონაწილის მიერ 

წარმოდგენას, რადგან ესწავლათ ცოდნს გაზიარება და თანამშრომლობა, აღსანიშნავია რომ 

დაკვირვების შედეგად დადგინდა ის რომ მოსწავლეთა ნაწილის მუშაობა მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში იყო ნაყოფიერი თუ წყვილის შერჩევის დროს გათვალისწინებული იყო მისი 

დამოკიდებულება მეწყვილესთან და მათი შესაძლებლობების საერთო დონე.  

დეკემბრის თვეში ჩავტარე სამოდელო გაკვეთილი ისტორიაში, რომელიც გათვლილი 

იყო სემიოტიკური უნარების განვითარებაზე, რაც ნაწილობრივ ითვალისწინებს მოსწავლეთა 

დიფერენცირებულ მიდგომებს.  ამ გაკვეთილზე კიევის რუსეთის ისტორია ძირითადად 

წარმოდგენილი იყო ფოტო მასალით, ცხრილებით, რუკებით და აქტივობებიც გათვლილი 

იყო როგორც აუდეალი, ისე ვიზუალი და კინესთეტიკი ბავშვებისთვის, აგრეთვე 

მორგებული იყო კლასში მყოფი მოსწავლეების უნარებსა და შესაძლებლობებზე.  

შემდგომ ეტაპზე ვახდენდი ჯგუფურ სამუშაოს რა დროსაც ვითვალისწინებდი 

როგორც მოსწავლეთა სურვილებს - ვთავაზობდი რამდენიმე საკითხს თუნდაც განვლილი 

მასალის შეჯამების მიზნით,  შესაძლებლობებს - შემოქმედებითი უნარი, პრეზენტაციის 

უნარი და ა.შ. ვასწავლიდი დროისა და ფუნქციათა გადანაწილებას, თუმცა ვინიშნავდი 

თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობას, განვითარებას და ვიყენებდი შემდეგი 

გაკვეთილისთვის დაგეგმილ აქტივობაში, ხშირად ვიყენებდი ჯიქსოუს მეთოდს და მინი 

ჯიქსოუს, ბავშვებს ვანაწილებდი ჯგუფებად მაგალითად გაკვეთილი იტალიის ქალაქ-

სახელმწიფოები XII- XV სს-ს დროს კლასში მყოფი მოსწავლეები გავყავი 3 ჯგუფად, ერთს 
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დაევალა ვენეციის შესწავლა, მეორეს გენუა და მესამეს ფლორენცა, რომლის მიმოხილვის 

დროსაც ბავშვები გაერთიანდნენ თავდაპრველ ჯგუფში და პირველი მეორე მესამე ჯგუფის 

ბავშვებმა საკუთარ ჯგუფში წაიღეს ინფორმაცია და იქ მოახდინეს მასალის გაერთიანება 

შემდეგ კი პრეზენტაცია.  

აგრეთვე ვიყენებდი გაჩერებებით სწავლებას რას ასევე სახალისო და საინტერესო იყო 

და მოსწავლეების მაღალ ჩართულობას და უნარებს მოიცავდა.   

ჩვენს წიგნში არსებული საშინაო დავალებები თითქმის მუდმივად ითვალისწინებდა 

თემის ან თხზულების წერას, რაც ზოგი მოსწავლისთვის სირთულეს წარმოადგენდა, 

ზოგისთვის კი შესაძლოა ერთფეროვან დავალებათა გამო მისი არ შესრულების მიზეზს, 

შესაბამისად ძალან კარგი აღმოჩნდა მოსწავლეებისთვის დიფერენცირებული მიდგომის 

ერთ-ერთი სტრატეგია რაფთ წერის მეთოდი, ამ ტიპის კატეგორიაში დაწერეს მოსწავლეებმა 

თემები იან ჰუსის, ჟანა დარკის, მარტინ ლუთერის შეხედულებების წარმოსაჩენად, თავად 

აირჩიეს აუდიტორია, ფორმა და თემა რამაც გამოიწვია მათი მაღალი ჩართულობა და 

გაზარდა მოტივაცია, ყველაზე უკეთ კი ეს მეთოდი გამოვლინდა ბავშვთა უფლებების 

შესწავლის დროს სადაც შეძლეს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება. 

თემის წერის დახვეწისას მოსწავლებთან მუდმივად მქონდა ინდივიდუალური 

რჩევები, ვუწერდი განმავითარებელ შეფასებებს კომენტარის სახით და ხშირად 

განსაზღვრელ ნიშანს ვიყენებდი წამახალისებლად, შესაბამისად მოსწავლეთა მოტივაცია და 

დავალების შესრულება იყო ძალიან მაღალი და ბავშვები სისტემატურად წერდნენ 

დავალებებს იმ ფორმით რომელიც მათთვის მისაღები იყო, თუმცა მოსწავლეთა 

უმრავლესობამ საკუთარი სურვილით მოახდინა დავალებათა ნებაყოფლობითი ცვლილება 

და დაიწყეს „ახლის სწვალა“, თუნდაც იმ ფორმით რომ კითხვა-პასუხის პრინციპი შეცვალეს 

თემით, ან პირიქით, ასევე აკეთებდნენ კედლის გაზეთებს, პროექტებს და ა.შ.  

ძალიან დადებითად აისახა მოსწავლეებზე სახალისო ელემენტების შეტანა და მიზნის 

დასახვა, ის ფაქტი რომ მათ იგრძნეს შედეგი დაუფასდებოდათ, მიუხედავად იმ ფაქტისა რომ 

მიზნის დასახვას შესაძლოა გამოეწვია მოსწავლეთა შორის უკმაყოფილება ეს არ მომხდარა 

რადგან მოსწავლეებმა დაინახეს რომ ყოველთვის ვიცავდის თანასწორობისა და 

სამართლიანობის ნორმებსა დ პრინციპებს, მათ ჰქონდათ საკუთარი მოსაზრებებისა და 

არგუმენტების გამოთქმის შესაძლებლობა, რაც მეგორული გარემოს შექმნას განაპირობებდა.  

ძალიან დადებითი შედეგი გამოღო დისკუსიის ჩართვამ საგაკვეთილო პროცესში 

მართალია რამდენიმე მოსწავლე გამოირჩეოდა საკუთარი შეხედულებებითა და 

მოსაზრებებით, რომლებიც მყარი არგუმენტებით ცდილობდნენ თავისი აზრის წარმოჩენას, 

დისკუსია ხელს უწყობდა და დაგვეხმარა იმაში რომ მოსწავლეების უმრავლესობას 

შესძლებოდა არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის შეძენა ან განმტკიცება, მავდროულად 

დისკუსიის შემდეგ ისინი ნათლად ხედავდნენ „მოწინააღმდეგე მხარის“ უპირატესობებს და 

ცდილობდნენ საკუთარი უნარების გაუმჯობესებას.  

აგრეთვე გაუმჯობესდა მოსწავლეთა უნარები თემის წერის მიმართულებით: იმ 

ბავშვებთან რომლებსაც უჭირდათ და ფირობდნენ რომ არ შეეძლოთ თემის წერა მოვახდინე 

ინდივიდუალური შეხვედრები გაკვეთილების შედგომ, რის შედეგაც მოსწავლეებმა კარგად 

გაიაზრეს რეფერატის/თემის წერის სტრუქტურა და შინაარსობრივი მხარე და აგრეთვე 

ირწმუნეს საკუთარი შესაძლებლობებიც.  

ყოველივე ამის შემდეგ გადავწყვიტე რომ ერთ-ერთ საკონტროლოდ გაგვეკეთებინა 

თემის წერა, რამაც მოსწავლეების უმრავლესობის დიდი მოწონება გამოიწვია, წლის 
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ბოლოსთვის მათთვს არა თუ სირთულეს არ წარმოადგენდა თემა, არამედ სიხარულით 

ასრულებდნენ.  

უნდა აღინიშნოს რომ მოსწავლეებისთვის ასევე დადებითი აღმოჩნდა დამატებითი 

საკითხავი ლიტერატურის შეთავაზება, სიამოვნებით კითხულობდნენ და უზიარებდნენ 

ერთმანეთს ცოდნას, ამავდროულად საკითხავ ლიტარატურას ვიყენებდით დისკუსიის 

დროსაც რაც მოსწავლეთა მხრიდან უფრო მაღალ მოტივაციას განაპირობებდა.  

საყურადრებოა ის ფაქტი რომ მოსწავლეებს მუდმავად ვთხოვდი გამოეხატათ და 

დაეფიქსირებინათ საკუთარი მოსაზრებები და შეხედულებები თითოეული აქტივობის 

შემდეგ სიწტყვიერი ან წერილი ფორმით, რატა მიმეღო უკუკავშირი და გამეთვალისწინებინა 

მათი ინტერესები.  

 კვლევის ბოლო ეტაპზე ჩავატარეთ პოსტ ანკეტირება, რომლის შედეგებსაც გთავაზობთ: 

 

 

 

 

30% 

30% 

40% 

რას მიიჩნევთ თქვენს ძლიერ მხარედ? 

მსჯელობის უნარი 

კითხვა-პასუხი 

თემის წერა 

კითხვა პასუხი 

თემა 

პროექტები 

30% 

40% 

30% 

    რა ტიპის საშინაო დავალებები მოგწონთ? 
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 ამგვარად როგორც მონაცემთა ანალიზიდან ჩანს, ჩვენს მიერ განხორციელებული 

ინტერვენციების შედეგად მოსწავლეების შესაძლებლობები განვითარდა, სუსტი მხარეები 

უფრო გაძლიერდა და მოსწავლეებმა შეძლეს ურთიერთსწავლება, რაც აისახა კიდეც მეორე 

სემესტრის აკადემიურ მოსწრებაზე და სქემებისგან განსხვავებით ბევრად უფრო ნათლად 

ჩანს საგაკვეთილო პროცესში.  

 

6. 3. რეკომენდაციები 

განხორციელებული კვლევის შედეგად შეგვიძლია შემოგთავაზოთ რამდენიმე 

რეკომენდაცია: 

 საგაკვეთილო პროცესის დროს ხშირად გამოვიყენოთ მრავალფეროვანი 

სტრატეგიები, სასწავლო და ონლაინ რესურსები, თვალსაჩინოებები და 

აქტივობები.  

 საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვის დროს აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ 

ისეთი აქტივობები, რომლებიც ბავშვების სურვილებსა და შესაძლებლობებს 

შეესაბამება. (მაგ. ჯგუფური სამუშაო, სასწავლო პროექტები და ა.შ.) 

 საგაკვეთილო პროცესში შევიტანოთ სახალსო ელემენტები (რათა არ იყოს 

რუტინული და ერთფეროვანი).  

 გამოვიყენოთ დებატებისა და დისკუსიის რეჟიმი. 

 საშინაო დავალებების დროს შევთავაზოთ სასწავლო მენიუ (აუცილებლად 

მოსინჯავენ და შეისწავლიან მენიუში არსებულ ყველა ტიპის დავალებას 

რადგან მოსწონთ მრავალფეროვანი დავალებები). 

 აუცილებლად ჩავრთოთ დამატებითი ლიტერატურის წაკითხვა (რაიმე 

ფორმით მოვახდინოთ წაკითხულის გაკვეთილზე წარმოჩენა, რომ შეძლონ 

საკუთარი ცოდნის გამოვლენა და ჰქონდეთ მოტივაცია).  

90% 

10% 

0% 

რა მნიშვნელობას ანიჭებთ მასწავლებლის მიერ მოცემულ 

განმავითარებელ შეფასებას? 

ყოველთვის ვითვალისწინებ 

იშვიათად ვითვალისწინებ 

არ ვითვალისწინებ 
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 მნიშნველოვანია მოსწავლეებს მივცემთ სწორი განმავითარებელი და 

განმსაზღვრელი შეფასება (დადებითი ძლიერი მხარეების განმტკიცებისა და 

სხვა უნარების ჩამოყალიბების შესახებ, ნიშნის დაწერის პროცესშიც გვქონდეს 

უკუკავშირი, მოსწავლეების ინდივიდუალური დაკვირვების საფუძველზე 

გამოვიყენოთ წამახალისებელ ფორმად).  

 

 

 

6.4. დასკვნა 
ჩემი დაკვირვების შემდგომ შედგენილი ანკეტირების შედეგად გამოვლინდა რომ 

მეშვიდე კლასის მოსწავლები იყვნენ მკვეთრად განსხვავებლი შესაძლებლობებისა და 

ტემპერამენტის მქონენი, შესაბამისად გადავწყვიტე ჩამეტარებინა კვლევა 

დიფერენცირებული სტრატეგიების გამოყენებით. კვლევის დროს გამოვიყენე როგორც 

რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი მეთოდები, დავგეგმე ინტერვენციები და მისი შეფასების 

მეთოდები. 

მიმაჩნია რომ დიფერენცრებული სწვლების სტრატეგიების გამოყენება სასწავლო 

პროცესში მუდმივი დაკვრვება სჭირდება, რათა არ მოხდეს რაიმე დეტალების გდაცდომა და 

ამან არ გამოიწვიოს მოსწავლეთა შორის სტერეოტიპული შეხედულებები ან ბულინგის 

ფაქტები, რადგან მოსწავლეები ერთმანეთის სუსტ და ძლიერ მხარეებს ჩვენზე უკეთ იცნობენ 

და შესაბამისად ამ საკითხის განხილვის ან სასწავლო პროცესში გამოყენების დროს 

აუცილებელია მოხდეს სწორი განმარტებების მიცემა და განმავითარებებლი შეფასება.  

ჩემს მიერ დაგეგმილმა ინტერვენციებმა სრულიად შეცვალა ბავშვების 

დამოკიდებულება საგნისადმი, წიგნში მოცემული ვრცელი მასალისადმი, რომელსაც 

მანამდე სირთულედ მიაჩნდათ, საშინაო დავალებებისადმი და ძალიან გაიზარდა როგორც 

მათი საგაკვეთილო ჩართულობა და გაუმჯობესდა აკადემიური მოსწრება.  

აღსანიშნავია რომ დიფერენცირებული მიდგომების გამოყენება მაღალ შედეგამდე 

მივიყვანს ნებისმიერი შესაძლებლობების მქონე ბავშვთან, რადგან ისინი საკუთარი 

განვითარების ხაზით მიდიან და ჩვენს მიერ გაცემული განმავითარებელი შეფასების 

მიცემით ზუსტად ხვდებიან საკუთარი უნარების გაუმჯობესების გზას.  

ამავდროულად, მრავალფეროვანი აქტივობების დაგეგმვა, მათი სურვილების 

გათვალისწინებით ან და ისეთი აქტივობების მოფიქრება სადაც რაღაცა ფორმით ჩასმული 

იქნება მათთვის მისაღები აქტივობები სასწავლო გარემო იქნება ბევრად უფრო 

ორგანიზებული, მოსწავლეთა მაღალი ჩართულობით, რაც საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა 

მაღალ აკადემიურ მოსწრებას განაპირობებს.  

საკლასო აქტივობებს ორმაგი დატვირთა აქვს, რადგან მიმაჩნია რომ მოსწავლეთა 

უმრავლესობის საშინაო მუშაობას სწორედ კლასში შექმნილი გარემოვი და იმ საგნის 

საკლასო აქტივობები განაპირობებს: 

 მოსწავლეები რომლებიც კლასში იღებენ ცოდნის გარკვეულ ნაწილს 

უადვილდებათ და სიხარულით ასრულებენ საშინაო დავალებას, 

ამავდროულად ამ ფაქტს ემატებს სწორი განმავითარებელი შეფასება და 

განმსაზღვრელი ნიშანი. 

 მოსწავლეები რომლებიც გრძნობენ რომ საშინაო დავალების წარმოჩენა 

კლასში არის სასიამოვნო და სახალისო პროცესი (დისკუსია, დებატები, 
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ვიქტორინა, ჯგუფური მუშაობა და ა.შ.) უფრო გახსნილები არიან და არ 

უჭირთ საკუთარი ცოდნის გამოვლენა.  

ამგვარად უნდა ავღნიშნო რომ დიფერენცირებული მდგომის სტრატეგიების 

გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში შესაძლოა არის რთული, რადგან ვითვალისწინებთ 

თიეთოეული მოსწავლის უნარებს და ნიჭს, მაგრამ აუცილებლად მივყავართ დადებით 

შედეგამდე, ეს არის გზა როდესაც ყველა მოსწავლე არის თანაბარ პირობებში მათი 

შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მოსწავლეები არიან აქტიურები მთელი საგაკვეთილო 

პროცესის მანძილზე, ხალისიანები და მათი აკადემიური მოსწრებაც არის 

შეძლებისდაგვარად  მაღალი. 
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(დანართი №1) 

კითხვარი მასწავლებლებისთვის 

1. როგორია  მეშვიდე კლასის მოსწავლეთა ჩართულობა თქვენს გაკვეთილზე?   

ა) მაღალი     ბ) საშუალო      გ) საშუალოზე დაბალი      დ) დაბალი      

 ე) სხვა --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. როგორ ფიქრობთ რა განაპირობებს მოსწავლეთა მაღალ საგაკვეთილო ჩართულობას და 

აკადემიურ მოსწრებას?  

ა) მასწავლებლისადმი სიყვარული    ბ) ინტერესი საგნისადმი    გ) მოსწონს დაგეგმილი 

აქტივობები    დ) სხვა -------------------------------------------------------------------------------- 

3. როგორ ფიქრობთ რა განაპირობებს მოსწავლეთა დაბალ საგაკვეთილო ჩართულობას 

და აკადემიურ მოსწრებას?  

ა) ინტერესის არ ქონა საგნისადმი     ბ) არ მოსწონს დაგეგმილი აქტივობები     

გ) სხვა ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. რა თვისებები მიგაჩნიათ მეშვიდე კლასის მოსწავლეთა უმრავლესობის ძლიერ 

მხარედ? 

ა) მსჯელობის უნარი    ბ) ჯგუფური მუშაობა    გ) თხზულების წერა    დ) პროექტები 

(პრაქტიკული სამუშაოები) ე) სხვა --------------------------------------------------------------- 

5. რა თვისებები მიგაჩნიათ მეშვიდე კლასის მოსწავლეთა უმრავლესობის სუსტ  

მხარედ? 

ა) მსჯელობის უნარი    ბ) ჯგუფური მუშაობა    გ) თხზულების წერა    დ) პროექტები 

(პრაქტიკული სამუშაოები) ე) სხვა ------------------------------------------------------------ 

6. გაკვეთილზე  იყენებთ თუ არა დიფერენცირებული მიდგომის სტრატეგიებს?    

ა) კი          ბ) იშვიათად   გ) არა   დ) სხვა ------------------------------------------------------ 

7. როგორ აისახება მოსწავლეებზე დიფერენცირებული სტრატეგიების გამოყენება?    

ა) დადებითად    ბ) უარყოფითად    გ) სხვა -------------------------------------------------- 

8. როგორ აისახება მოსწავლეთა შემდგომ განვითარებაზე თქვენს მიერ გაცემული 

განმავითარებელი შეფასება? 

ა) ყოველთვის ითვალისწინებენ       ბ) იშვიათად ითვალისწინებენ        გ) არ 

ითვალისწინებენ    დ) სხვა ------------------------------------------------------------------------- 

9. როგორ აისახება მოსწავლეთა შემდგომ განვითარებაზე თქვენს მიერ დაწერილი 

განმსაზღვრელი შეფასება? 

ა) ყოველთვის დადებითად (სტიმულია მსწავლეებისთვის)  ბ) უარყოფითად (დაბალი 

ნიშანი უფრო ამცირებს მოტივაციას) გ) სხვა ---------------------------------------------------- 

10. რა ტიპის საშიანო დავალელებებს ანიჭებთ უპირატესობას და თვლით თუ არა რომ ეს 

გავლენას ახდებს მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(დანართი №2) 

                                          კითხვარი მოსწავლეებისთვის  

2. რომელ საგანს/საგნებს ანიჭებთ უპირატესობას? 

 ქართული 

მათემატიკა 

ისტორია 

ინგლისური 

გერმანული 

რუსული 

ბუნება 

ხელოვნება 

გეოგრაფია 

საღვთო სჯული 

მედავითნეობა  

მუსიკა 

სპორტი

 

3. რატომ ანიჭებთ უპირატესობას თქვეს მიერ არჩეულ საგანს/საგნებს? 

ა) გაკვეთილზე შექმნლია პოზიტიური გარემო. 

ბ) მასწავლებლები იყენებენ მრავალფეროვან რესურსებს. 

გ) გაკვეთილი დატვირთულია ისეთი აქტივობებით რაც ძალიან მომწონს. 

დ) სხვა -------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია თქვენთვის სწავლის 

ხელისშემშლელი ფაქტორი გაკვეთილზე/კლასში:  

ა) მოსწავლეთა ქცევა  

ბ) მასწავლებლის/მოსწავლის პიროვნული ურთიერთობა  

გ) საგაკვეთილო მასალის/დავალებების სირთულე  

დ) საგაკვეთილო მასალის/დავალებების (მასალის) სიმარტივე. 

 

5. გაკვეთილზე რა აქტივობების გამოყენება იქნებოდა სასურველი  თქვენი 

მოტივაციის ამაღლებისთვის?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. როგორ სწავლობთ გაკვეთილს მარტივად? 

ა) ასრულებთ ჯერ საშინაო დავალებას. 

ბ) კითხულობთ გაკვეთილს რამდენჯერმე (ინიშნავთ მნშვნელოვან საკითხებს) 

გ) კლასში მიღებული ცოდნა გიადვილებთ გაკვეთილის სწავლას 

დ) სხვა. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. რა ტიპის საშინაო დავალება მოგწონთ?  

ა) კითხვა-პასუხი     ბ) თემა    გ) პროექტი   დ) სხვა ---------------------------------------- 

 

8. რას მიიჩნევთ თქვენს სუსტ მხარედ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. რას მიიჩნევთ თქვენს ძლიერ მხარედ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. რა მნიშვნელობას ანიჭებთ მასწავლებლის მიერ მოცემულ განმავითარებელ 

(სიტყვიერ) შეფასებას? 

ა) მასწავლებლის მიერ მოცემულ განმავითარებელ შეფასებას ყოველთვის 

ვითვალისწინებ. 

ბ) მასწავლებლის მიერ მოცემულ განმავითარებელ შეფასებას იშვიათად 

ვითვალისწინებ.  

გ) მასწავლებლს მიერ მოცემულ განმავითარებელ შეფასებას არ ვითვალისწინებ. 

დ) სხვა -------------------------------------------------------------------------------------------   

11. რა მნიშვნელობას ანიჭებთ მასწავლებლის მიერ დაწერილ განმსაზღვრელ (ნიშანს) 

შეფასებას.  

ა) მაღალი ნიშანი არის მნიშვნელოვანი სტიმული შემდგომი სწავლისთვის. 

ბ) დაბალი ნიშანი არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი  შემდგომი სწავლისთვის. 

გ) ნიშანი არის მთავარი ფაქტორი რატომაც ვსწავლობ.  

დ) ნიშანს არა აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა  

 ე) სხვა -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(დანართი №3) 

კითხვარი მშობლებისათვის 

1. რა დამოკიდებულება აქვს თქვენს შვილს სასკოლო საგნების მიმართ? 

ა)  ყველა საგნის მიმართ ერთნაირ ინტერესს იჩენს. 

ბ) გამორჩეულად სწავლობს რამდენიმე საგანს.  

გ) სწავლობს მხოლოდ ჩემი ჩართულობით 

დ) სხვა ---------------------------------------------------------------------------------- ---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. რომელს საგნებს ანიჭებს უპირატესობას? 

ქართული 

მათემატიკა 

ისტორია 

ინგლისური 

გერმანული 

რუსული 

ბუნება 

ხელოვნება 

გეოგრაფია 

საღვთო სჯული 

მედავითნეობა  

მუსიკა 

სპორტი

3. რა იწვევს თქვენი შვილის მაღალ მოტივაციას აღნიშნული საგნებისადმი?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. რა სახის საშინაო დავალელებები მოსწონს? 
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ა) კითხვა-პასუხი     ბ) თემა    გ) პროექტი   დ) სხვა -------------------------------------- 

 

5. რას მიიჩნევთ თქვენი შვილის ძლიერ მხარედ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. რას მიიჩნევთ თქვენი შვილის სუსტ მხარედ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. რა გავლენას ახდებს თქვენს შვილზე მასწავლებლის მიერ მოცემული დადებითი 

განმავითარებელი (სიტყვიერი) შეფასება? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. რა გავლენას ახდენს თქვენს შვილზე მასწავლებლის მიერ დაწერილი 

(განმსაზღვრელი) მაღალი ნიშანი? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(დანართი №4) 

მოსწავლეთა დაკვირვების რუბრიკა 

მოსწავლის 

სახელი/გვარ

ი 

აქტივობა ჩართულობა შესაძლეობ

ლობა 

ინდივიდუალური 

თავისებურება 

შენიშვნა 
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დანართი № 5  

წერითი დავალება „რაფთ“. 

 

როლი  

აუდიტორია  

ფორმა  

თემა  
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18. ჯანაშია ნ. იმედაძე ნ. გორგოძე ს. (I. 2008) „განვითარებისა და სწავლების 

თეორიები“.  დამხმარე სახელმძღვანელო. მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი. 
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რეფლექსია 

ჩემს მიერ დაგეგმილი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა რომელიც მოიცავდა 

მოსწავლეთა საგაკვეთილო ჩართულობისა და აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებას 

დიფერენცირებული სწავლების მიდგომებით განხორციელდა ქარელის წმინდა გიორგი 

მთაწმინდელის სახელობის გიმნაზიაში.  

წინამდებარე კვლევის შედეგების პრეზენტაცია მოხდა კათედრის სხდომაზე, 

საპრეზენტაციო მასალა წარმოდგენილი იყო Microsoft Office PowerPoint Presentation 

ფორმატში, პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათეთდის 

წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მასწავლებლები, ჩემი სურვილი იყო 

კვლევის შედეგები მოესმინათ იმ მასწავლებლებს რომლებიც ასწავლიან მეშვიდე კლასს, 

რადგან მათთვის უფრო კარგად არის ცნობილი აღნიშნულ კლასში არსებული ჩემი 

საკვლევი თემის აქტუალურობა. ამავდროულად ჩემს მიერ დაგეგმილ ინტერვენციებს და 

მის შედეგებსაც განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდებოდნენ და შეაფასებდნენ ხოლო  

გაცემული რეკომენდაციებიც შესაძლოა მოარგონ საკუთარ საგანს და განახორციელონ 

როგორც ამავე კლასში ისე სხვაგან.    

 კვლევის შედეგების გაზიარება ძალიან საინტერესოდ წარიმართა, დამსწრე 

მასწავლებლები დაინტერესდნენ აღნიშნული საკითხით - დეტალურად განვიხილეთ 

მონაცემთა ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაცია - რომლის საშუალებასაც 

გვაძლევდა წარმოდგენილი ცხრილები და დიაგრამები,  ანალიზის საფუძველზე 

დაგეგმილი ინტერვენციები და ინტერვენცების შეფასების მეთოდები, ამავდროულად 

საინტეესო აღმოჩნდა გაცემული რეკომენდაციებიც, რომლებიც უფრო სიღრმისეულად 

განვიხილეთ, ვიდრე წაროდგენილია წინამდებარე კვლევაში.   

მასწავლებლებმა აღნიშნეს რომ საკვლევი თემა არის ძალიან აქტუალური და 

შეესაბამებოდა აღნიშნულ კლასში არსებულ ვითარებას, რომ დიფერენცირებული 

სწავლების სტრატეგიების გამოყენება დიდ ძალიხმევას მოითხოვს და მასწავლებელი 

მუდმივად უნდა იყოს მობილიზებული, მაგრამ მის გამოყენებას აუცილებლად მოაქვს 

დადებითი შედეგი.  დადებითად შეაფასეს აგრეთვე გაცემული რეკომენდაციები - აღნიშნეს 

რომ შესაძლებელია თითოეულმა მასწავლებელმა თავად შექმნას გარკვეული 

ინტერვენციები იმის მიხედვით  როგორც მისი კლასის მოსწავლეთა შესაძლებლობები და 

უნარები განაპირობებს. 
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