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აბსტრაქტი 

 

       სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც 

ეხება მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის გაუმჯობესებას PBL - ით, 

(Project-Based-Learning).  

     კვლევა ჩატარდა  სერვანტესის სახელობის გიმნაზიაში „აია-GESS”, ილიას 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტების მიერ. ინტერვენციები განხორციელდა დაწყებითი საფეხურის  კლასებში. 

( II - ა,ბ,გ,დ კლასები).  

     კვლევის პირველ ეტაპზე ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა, არსებული პრობლემის 

იდენტიფიცირება,  მისი გამომწვევი მიზეზების დიაგნოსტირება და შესაბამისი 

ღონისძიებების იმპლემნტაცია. ინტერვენციების განხორციელების შედეგად 

გაუმჯობესდა მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურა, რამაც ხელი 

შეუწყო მათ, შეეძინათ  სპეციფიური უნარ-ჩვევები და ერთმანეთისთვის 

გაეზიარებინათ პროფესიული გამოცდილება.  

    კვლევის შედეგად მიღებული ეპირიული მონაცემები მნიშვნელოვანი იქნება, 

როგორც „აია-GESS” სკოლისთვის, ასევე სხვა საგანმანათლებლო ორგანიზაციებისთვის, 

პოლიტიკის გამტარებლებისთვის და  დაინტერესებული პირებისთვის. 

 

ძირითადი თემატური საძიებო სიტყვები :  პრაქტიკის კვლევა; PBL (Project-Based-

Learning); თანამშრომლობითი კულტურა. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

სარჩევი 

 

აბსტრაქტი  .................................................................................................................... 3 

შესავალი    ..................................................................................................................... 6 

თავი.1 სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა  .................................................. 10 

1.1.  მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი გარემოს  

განხილვა არაფორმალური ურთიერთობების კონტექსტში ................................. 10 

1.2.  სოციალური კაპიტალის როლი როგორც თანამშრომლობითი 

ურთიერთობების განმაპირობებელი ფაქტორი ...................................................... 13 

1.3. მასწავლებელთა თანამშრომლობა, პროფესიული 

 განვითარების ეფექტური ფორმა............................................................................... 15 

1.4. კოლაბორაციული კულტურის საჭიროება სკოლებში, 

ავსტრალიის მაგალითზე............................................................................................. 18 

1.5. სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევა (TALIS) ................................... 19  

1.6. მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,  პროფესიული განვითარების  

და კარიერული წინსვლის სქემა................................................................................. 22 

1.7. PBL (Project – Based – Learning) –  

პროექტზე დაფუძნებული სწავლება......................................................................... 24 

თავი.  2 კვლევის მეთოდოლოგია............................................................................................. 31 

          2.1. ინფორმაცია სკოლის შესახებ..................................................................................... 31 

          2.2. პრაქტიკის კვლევა........................................................................................................ 32 

          2.3. კვლევის პროცესში გამოყენებული მეთოდები...................................................... 34 

          2.4. კვლევის ეთიკა.............................................................................................................. 37 

          2.5. კვლევის შეზღუდვები................................................................................................. 37 

          2.6. ვალიდობა და სანდოობა............................................................................................. 38 

თავი   3.  კვლევის პროცესი ....................................................................................................... 39 

           3.1. პრობლემის დიაგნოსტირება და მონაცემთა ანალიზი ....................................... 39 

თავი   4.  განხორციელებული ინტერვენციები ...................................................................... 55  



5 
 

        4.1. ინტერდისციპლინური ჯგუფის ჩამოყალიბება........................................................ 55 

        4.2. სამუშაო შეხვედრები...................................................................................................... 56 

        4.3. საკომუნიკაციო ქსელის შექმნა...................................................................................... 56 

        4.4. მეთოდის „მოზაიკა“ მოდიფიცირება .......................................................................... 57 

        4.5. ტრენინგ მოდული .......................................................................................................... 59 

        4.6. ვიდეო  გაკვეთილების დაგეგმვა.........................................…..................................... 61 

        4.7. PBL (Project-Based-Learning) პროექტის დაგეგმვა...................................................... 62 

        4.8. PBL პროექტის საჯარო პრეზენტაცია.......................................................................... 67 

        4.9. მომდევნო სასწავლო წლისთვის დაგეგმილი PBL პროექტი....................................69 

        4.10. „სამუშაო საათის“ დაწესება..........................................................................................70 

        4.11. TALIS - ის მოდიფიცირებული კითხვარის გამოყენება......................................... 72 

თავი   5.  კვლევის შედეგები........................................................................................................ 73 

თავი   6.  ძირითადი მიგნებები................................................................................................... 75 

თავი   7.  რეკომენდაციები........................................................................................................... 76 

გამოყენებული ლიტერატურა..................................................................................................... 79 

დანართი 1....................................................................................................................................... 82 

დანართი 2....................................................................................................................................... 84 

დანართი 3....................................................................................................................................... 90 

დანართი 4....................................................................................................................................... 90 

დანართი 5....................................................................................................................................... 92 

დანართი 6....................................................................................................................................... 93 

დანართი 7....................................................................................................................................... 95 

დანართი 8....................................................................................................................................... 97 

დანართი 9....................................................................................................................................... 99 

დანართი 10....................................................................................................................................100 

დანართი 11................................................................................................................................... 102 

დანართი 12................................................................................................................................... 104 

 



6 
 

შესავალი 

 

           სამაგისტრო ნაშრომი ეხება პრაქტიკის კვლევის აკადემიურ ანგარიშს. პრაქტიკის 

კვლევა არის ეფექტური  საშუალება ადგილობრივ დონეზე საგანმანათლებლო 

ცვლილებების დასანერგად  და გასაუმჯობესებლად. პრაქტიკის ანუ სამოქმედო კვლევა 

არის მასწავლებლების, დირექტორების და განათლების ადმინისტრატორების მიერ 

ჩატარებული მეთოდური გამოკვლევა.  

         საკვლევი საკითხის და პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ, კვლევის 

ძირითადი ორიენტირი განისაზღვრა შემდეგი მიმართულებით: როგორ დავნერგოთ  

PBL (Project – Based  Learning)  დაწყებით საფეხურზე მასწავლებლებს შორის  

თანამშრომლობითი პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად? აღნიშნული საკითხის 

აქტუალიზება დაკავშირებულია „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული 

განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემასთან“, რომლის სრულფასოვნად 

ამოქმედება და დანერგვა სკოლებში უმეტესწილად დამოკიდებულია  

მასწავლებლებლის მიმღებლობაზე და აქტიურ ჩართულობაზე. აღნიშნული სქემის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი  სწორედ მასწავლებელთა  პროფესიული 

კვალიფიკაციის ამაღლებაა. 

         საკვლევი საკითხი უფრო მეტად მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც   სქემას 

დაემატა ე.წ  სავალდებულო აქტივობა  „თვითშეფასების კითხვარი“ . შეიძლება ითქვას, 

რომ თვითშეფასების კითხვარი ფოკუსირებულია მასწავლებლის პროფესიული 

სტანდარტის სტრუქტურაზე, აქედან გამოდინარე იდენტიფიცირებული პრობლემა 

უშუალოდ  იმ ასფექტებს შეესებამებოდა,  რასაც სტანდარტი ითვალისწინებს.  

პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში: მასწავლებლებს შორის პროფესიული 

განვითარების მიზნით თანამშრომლობითი, კოლაბორაციული პრაქტიკის არ არსებობა. 

აღნიშნულ პრობლემათა მაპროვოცირებელ  მიზეზად შეიძლება განიხილებოდეს  

პედაგოგებს  შორის  სუსტი თანამშრომლობითი კულტურა.  

      ზემოთ აღნიშნული პრობლემიდან გამომდინარე, პრაქტიკის კვლევის 

ინტერვენციები მიმართული  იყო PBL - ის დანერგვაზე.  PBL (Project – Based Learning) 
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არის თანამედროვე, ადაპტირებული სასწავლო მეთოდოლოგია, რომელიც 

ორიენტირებულია სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. PBL - ის 

სტრატეგიული პოლიტიკა გულისხმობს თანამშრომლობითი, ინტერდისციპლინური 

პედაგოგიური ჯგუფების  ჩამოყალიბებას, თანამედროვე ადაპტირებულ სასწავლო 

მეთოდებს, რომლის მიზანს წარმოადგენს მსწავლელისთვის კონსტრუქტივისტული 

სასწავლო გარემოს შექმნა. 

       ბოლო წლებია მკვლევრები აქტიურად საუბრობენ მასწავლებელთა 

თანამშრომლობის გავლენაზე მოსწავლეთა მიღწევებსა და პედაგოგთა პროფესიულ 

განვითარებაზე. თანამშრომლობითი საქმიანობა მოიცავს სწავლების ყველა ასპექტს,  

მათ შორის დაგეგმვას, გადაწყვეტილების მიღებასა და პრობლემის გადაჭრას. ყოველივე 

იწვევს კოლექტიური პასუხისმგებლობის გაზიარებას პედაგოგებსა და მოსწავლეებს 

შორის  (Killion, 2012).  გარდა ამისა, სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევა 

(TALIS, 2015) მასწავლებელთა საქმიანობის  ერთ-ერთ უმთავრეს ასპექტად  კოლეგებს 

შორის თანამშრომლობას ასახელებს.  ამის ფონზე,  TALIS-ის კვლევის  2015 წლის 

ეროვნული  ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს მასწავლებლების ნახევარზე მეტი  

აღნიშნავს, რომ მათ მიერ გავლილი პროფესიული განვითარების აქტივობებიდან 

“არცერთი” ან “ზოგიერთი” იყენებდა პროფესიული განვითარების თანამედროვე 

მიდგომებს, მაგალითად თანამშრომლობით სასწავლო აქტივობებს, კვლევაში 

ჩართულობას, გრძელვადიან პროექტებს, აქტიური სწავლების მეთოდებს.  (შეფასებისა 

და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, TALIS 2015).  პარტნიორ სკოლაშიც, რომელთანაც 

ვთანამშრომლობთ პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში, ჩატარებულმა გამოკითხვამ 

საერთაშორისო კვლევის მსგავსი მონაცემები აჩვენა მასწავლებელთა თანამშრომლობის 

კუთხით. დღეს კი  თანამედროვე  საგანმანათლებლო სისტემა ფოკუსირებულია 

აქტიურ  სწავლა-სწავლების მეთოდიკაზე, რომლის მთავარი ფუნდამენტური ამოცანაა  

„სწავლა კეთებით“. სწორედ ამიტომაა  მნიშვნელოვანი  PBL-ის (Project – Based - 

Learning) როლი, რომელიც ხელს უწყობს ცოდნის ტრანსფერს რეალურ სამყაროში და 

მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი გარემოს ჩამოყალიბების საფუძველია.          

აღნიშნული სისტემის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომ მასწავლებელი ფლობდეს 
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სასწავლო გარემოში კვლევა-ძიების  უნარ-ჩვევებს. ეს კი მოითხოვს გამოცდილების 

გაზიარების მზაობას, რომელიც არ მიიღწევა მხოლოდ ინდივიდუალური მუშაობის 

შედეგად. ამისთვის  მნიშვნელოვანია კონსტრუირდეს თანამშრომლობითი გარემოს 

სტრუქტურა.  

         როცა ვსაუბრობთ მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებასა და 

თანამშრომლობითი კულტურის ჩამოყალიბებაზე, ვგულისხმობთ აღნიშნული 

პროცესების მდგრადი და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავებას, მათ თანმიმდევრულ 

განხორციელებას და კონკრეტული სამოქმედო ინსტრუმენტით PBL - ით მხარდაჭერას. 

სხვადასხვა ქვეყნის კვლევები  ცხადყოფს, რომ განათლების სისტემაში მზარდი 

ინვესტიციების ჩადება, მასწავლებელთა ხელფასების გაზრდა, სასწავლო 

კურიკულუმების მოდიფიცირება, საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ  პედაგოგის 

პროფესიული კვალიფიკაცია გახდეს დამაკმაყოფილებელი და 

პირდაპირპროპორციული იყოს მოსწავლის დადებით აკადემიურ შედეგთან. (John 

W.Thomas, Ph. DMarch, 2000). უმთავრესად მნიშვნელოვანია, სასკოლო ბაზაზე 

დაინერგოს კონკრეტული, სამოქმედო ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს 

სწავლა-სწავლების მრავალფეროვან მიდგომებს და მასწავლებლების უწყვეტ 

პროფესიულ განვითარებას. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია  „მასწავლებლის 

საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა“, 

რადგან აქაც ცენტრალური ადგილი უკავია მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 

ამაღლებას, სანდო, კოლეგიალური გარემოს ჩამოყალიბებას.  იმისთვის, რომ პედაგოგმა 

პროფესიული კვალიფიკაცია აიმაღლოს, საჭიროა  ისეთი გარემოს ჩამოყალიბება,  

სადაც მას ამის შესაძლებლობა ექნება. 

        გარდა განვითარებაზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის საჭიროებისა,   სქემა 

ითვალისწინებს იმ   მოთხოვნებსა და კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც ფასდებიან 

პედაგოგები. ეს აქტივობებია : მომხსენებლად გამოსვლა, სასწავლო ლიტერატურის 

შექმნა, სასწავლო რესურსის შექმნა, ტრენინგის ავტორობა, სტუდენტებისთვის 

კონსულტაციების გაწევა, პრაქტიკული კვლევის ჩატარება და ა.შ (სქემის გზამკვლევი, 

2015). კონკრეტულად პედაგოგს უწევს, განსაზღვრული აქტივობების განხორციელება. 
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კვლევის ფარგლებში ყურადღებას გავამახვილებთ, იმ აქტივობებზე, რომლებიც 

უშუალო კავშირშია სამაგისტრო თემის შინაარსთან და სტრუქტურასთან. 

მასწავლებელთა თვითშეფასების კითხვარიდან გამოვყოფთ რამდენიმე პუნქტს, მაგ :  - 

B.1.20 – “ ვმონაწილეობ გაკვეთილის ერთობლივ დაგეგმვასა და ჩატარებაში“.  D.2.6. – “ 

პროფესიული განვითარების მიზნით, აქტიურად ვთანამშრომლობ კოლეგებთან“ 

(მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი, 2015). ასევე მასწავლებლის პროფესიულ 

სტანდარტში ვკითხულბთ : მუხლი მე-10, კოლეგებთან ურთიერთობა - ბ) პუნქტი - 

მასწავლებელი თანამშრომლობს კოლეგებთან მოსწავლეთა სწავლის 

გასაუმჯობესებლად (მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი).   აღნიშნული 

საკითხები მნიშვნელოვანია, რადგან როცა ვსაუბრობთ, პედაგოგებს შორის 

თანამშრომლობითი გარემოს გაუმჯობესებაზე,  უნდა არსებობდეს ამ პროცესის  

ფორმალური მარეგულირებელი აქტები, თუმცა სამწუხაროდ ეს ვერ უზრუნველყოფს 

რეალურ პრაქტიკაში  პროცესების სისტემურ მართვას და ორგანიზებას, სწორედ 

ამიტომ არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული ინსტრუმენტების, მეთოდიკის დანერგვა 

სკოლის ბაზაზე. 

       ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია პედაგოგებს დავეხმაროთ, 

გაუმკლავდნენ იმ გამოწვევებს,  რომელსაც „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, 

პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა“ სთავაზობს, 

განვითარდეს პედაგოგებს შორის თანამშრომლობითი გარემო და გაუმჯობესდეს 

მოსწავლეთა აკადემიური შედეგები. PBL - ს კი, როგორც სწავლების მეთოდს ამის 

გამოცდილება აქვს. მიჩიგანის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა პროექტზე დაფუძნებული 

სწავლების ერთ-ერთ ყველაზე ხელშესახებ, დადებით შედეგად დაასახელეს  რამდენიმე 

ფაქტორი, ესენია : მოსწავლეების დასწრების გაზრდილი მაჩვენებელი სასწავლო 

პერიოდის განმავლობაში, მოსწავლეების კოგნიტური შესაძლებლობების განვითარება,  

ცოდნის კონსტრუირება და  მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი გარემოს 

გაუმჯობესება (John W.Thomas, Ph. DMarch, 2000). სწორედ ამიტომ  „აია- GESS” სკოლაში 

მასწავლებელთა თამაშრომლობითი გარემოს გაუმჯობესების ინსტრუმენტად ავირჩიეთ 

PBL -  (Project – Based  Learning). 



10 
 

I თავი 

სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა 

1.1. მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი გარემოს განხილვა არაფორმალური 

ურთიერთობების კონტექსტში 

 

         „ყველა ორგანიზაციის ფუნდამენტური  პრობლემა დინამიური და ჰარმონიული 

ურთიერთობების ჩამოყალიბება და შენარჩუნებაა“ (Folet, 1924, 300). როცა სკოლის 

კულტურას განვიხილავთ, სწორი ანალიზის ჩამოსაყალიბებლად მნიშვნელოვანია 

ყურადღება გავამახვილოთ, არაფორმალური ჯგუფების ფუნქციონირებაზე და მათ 

გავლენაზე სკოლის ეფექტიანობისთვის. არაფორმალური ურთიერთობები ვითარდება 

მაშინ, როცა ადამიანთა გარკვეულ ნაწილს ერთად უწევს სხვადასხვა ამოცანების 

შესრულება, ინტერაქციის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში არის საერთო მიზნების 

იმპლემენტაცია. ასევე არაფორმალური ურთიერთობების თანმდევია, 

არასტრუქტურირებული  წესებისა და ნორმების ჩამოყალიბება ჯგუფის შიგნით.  

       „ორგანიზაციაში ქცევა ძირითადად რეგულირდება იმ არაფორმალური 

სტრუქტურებით, რომლებიც წარმოიშვება ფორმალური სისტემის ტრანსფორმაციის 

მიზნით„(Hoy and Miskel, 2011). ჩვენ, როცა ვსაუბრობთ მასწავლებლებს შორის 

თანამშრომლობითი კულტურის განვითარებაზე კონკრეტული სამოქმედო რესურსით 

და ვგეგმავთ PBL - ის დანერგვას, სწორედ ვგულისხმობთ ამას, რომ ორგანიზაციის 

ეფექტურობა მაშინ არის თვალსაჩინო, როცა ქცევა რეგულირდება არაფორმალური 

სისტემებით და არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ბიუროკრატიული მექანიზმების 

დოგმებზე.  ორგანიზაციის თანამშრომლები, ამ შემთხვევაში მასწავლებლები უნდა 

განვიხილოთ იმ რესურსად, რომლებიც საჭიროებას წარმოადგენენ თავიანთი 

მოთხოვნილებებით, ფასეულობებით და პროფესიონალიზმით, ისინი ეფექტურები 

არიან მაშინ, როდესაც ქმნიან არაოფიციალურ სტრუქტურებს და  პროფესიული 

მიზნით დაკავშირებულები არიან ერთმანეთთან (Scott, 1992). 

       მეცნიერული მენეჯმენტის მიმდევრები, რაციონალური სისტემის მიდგომის გამო, 

უარყოფდნენ  სოციალური ურთიერთობების მნიშვნელობას (Hoy and Miskel, 2001). 
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რაციონალური სისტემების უარყოფითი მხარე  არის ის, რომ მისი სტრუქტურა 

შეზღუდულია სრულფასოვნად მიიღოს და გადაამუშაოს ინფორმაცია, რომელიც 

ორგანიზაციაში შემოედინება. აქედან გამომდინარე უკვე მნიშვნელობას იძენს, 

არაფორმალური ურთიერთობები, რომელიც შედარებით მარტივად რეაგირებს გარემო 

პირობების ინტენსიურ ცვლილებებზე. სკოლამ, როგორც ღია სისტემამ, ეფექტური 

ფუნქციონირებისთვის უნდა შეძლოს განიცადოს ცვლილებები და არ უნდა იყოს 

ორიენტირებული მხოლოდ გარემოს ზეგავლენის უგულებელყოფისკენ. „სკოლა 

სოციალური ურთიერთობების სისტემაა, რომელიც შედგება ურთიერთქმედებაში 

მყოფი ადამიანებისგან, რომელთა კავშირი ორგანულია „(Waller,1932). 

       ჩვენი საკვლევი თემის ძირითადი ორიენტირია სკოლაში პერსონიფიცირებული 

ურთიერთობები, რაც ნიშნავს მკაცრი წესებისა და ნორმების შესუსტებას და 

მასწავლებლებისთვის შესაძლებლობის მიცემას,  ითანამშრომლონ კოლეგებთან 

თავისუფლად, მაგრამ სამწუხაროდ მოდერნული სამყაროს მოუქნელი 

ბიუროკრატიული სისტემები ხელს ვერ უწყობს მასწავლებლებს იყვენენ 

შემოქმედებითები და განავითარონ თავიანთი ინოვაციები. აქამდე არსებობდა 

ტენდენცია, რომ მასწავლებელი დამოუკიდებლად აწარმოებდა საკლასო აქტივობებს, 

თუმცა დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ, სკოლების სტრუქტურის 

ცვლამ და ასევე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების 

ჩართვამ სწავლა-სწავლების პროცესში, გარკვეულწილად მასწავლებლები დააყენა 

ახალი გამოწვევების წინაშე. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი არაფორმალური 

ურთიერთობების განვითარება, სხვადასხვა  ჯგუფების ჩამოყალიებება რაც ხელს 

შეუწყობს მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას. თანამშრომლობა 

მასწავლებლებს შორის განაპირობებს და ზრდის პედაგოგის პროფესიული 

განვითარების ტემპს, თავის მხრივ კი ეს იმას ნიშნავს, რომ სკოლა იღებს 

მაღალკვალიფიციურ მასწავლებელს. მასწავლებლის მაღალი კვალიფიკაცია კი 

პირდაპირ კავშირშია მოსწავლის დადებით  აკადემიურ შედეგთან.  

       სკოლებში ნაკლებად არის განვითარებული პედაგოგებს შორის თანამშრომლობის 

პრაქტიკა, რადგან ეს ორგანიზაციები გამოირჩევა დუალისტური  ბმების სტრუქტურით. 
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„სკოლებში ქვესისტემები ხშირად სუსტად არის დაკავშირებული და ამტკიცებენ, რომ 

საგანმანათლებლო ორგანიზაცია წარმოადგენს  სუსტად დაკავშირებული სისტემების 

კარგ მაგალითს“ (Meyer and Rowan, 1978). სუსტი კავშირი კი თავის მხრივ ნიშნავს 

მინიმალურად ურთიერთდამოკიდებულ პერსონებს შორის სუსტ და ნაკლებ 

ურთიერთობებს. საშუალო სკოლის მასწავლებლები ფიქრობენ, რომ მათ სჭირდებათ 

ნებართვა და თანხმობა, სამუშაოს ისინი ნაკლებად აღიქვამენ საკუთარ საქმედ, 

უმნიშვნელო საკითხებიც კი შეთანხმებული უნდა იქნეს ხელმძღვანელთან და მხოლოდ 

ამის შემდეგ ხდება გადაწყვეტილების მიღება (Hoy, Newland and Blazovsky, 1977). 

        ფორმალურ და არაფორმალურ ჯგუფებს შორის განსხვავება საკმაოდ დიდია. 

არაფორმალური ჯგუფები არის კავშირები, რომლებიც ყალიბდება სოციალური 

კონტაქტების საჭიროების დასამყარებლად და არ რეგულირდება ორგანიზაციული 

სტრუქტურით, რაც შეეხება ფორმალურ ჯგუფებს მათი ფუნქციონირება 

დამოკიდებულია მხოლოდ განსაზღვრული წესებისა და ნორმების შესრულებაზე 

(Robinson,2001). რატომ ვანიჭებთ უპირატესობას არაფორმალური ურთიერთობების, 

ჯგუფების ჩამოყალიბებას, შეიძლება მოვიყვანოთ რამოდენიმე არგუმენტი : ა) 

კვლევები ადასტურებს, რომ ჯგუფები ინდივიდებზე უკეთ ასრულებენ სამუშაოს 

(Robinson,2001);  ბ) ჯგუფში მრავალფეროვანი უნარ-ჩვევები იჩენს თავს; გ) 

არაფორმალური ურთიერთობებით ჩამოყალიბებული ჯგუფები უფრო მოქნილები 

არიან და მოვლენების ცვლილებებზე მეტად რეაგირებენ, ვიდრე მკაცრად 

კონტროლირებადი  ტრადიციული ჯგუფები (Robinson,2001); დ) მსგავს არაფორმალურ 

ჯგუფებში, თანამშრომლობის განვითარებას და ცოდნის გაზიარებას ხელს უწყობს 

ურთიერთნდობის მაღალი ხარისხი.  
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1.2. სოციალური კაპიტალის როლი  როგორც თანამშრომლობითი ურთიერთობების 

განმაპირობებელი ფაქტორი 

 

          ამ ნაწილში განვიხილავთ  სოციალური კაპიტალის პერსპექტივას, როგორც 

მასწავლებლებს   შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობების ჩამოყალიბების 

საფუძველს  და  ამ პროცესების ხელისშემშლელ ფაქტორებს.  

         სკოლები ისე არის მოწყობილი, რომ იშვიათად ნახავთ  გარემოს რომელიც 

ემყარება გაზიარებულ პროფესიონალურ ღირებულებებს (Short, 1997). მკვლევარებმა 

დააფიქსირეს  ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელიც გარკვეულწილად ხსნის ამ 

ტენდენციას, ეს არის თანამშრომლობითი ურთიერთობების დროს გამომჟღავნებული 

ღირებულებათა კონფლიქტები. თუმცა ყურადღება არ მახვილდება იმაზე, რომ 

განსხვავებული ღირებულებები ხელს უწყობს ინდივიდებს შორის ინტერკულტურული 

ცნობიერების ამაღლებას. განსხვავებული შეხედულებები, გამოცდილებები 

მნიშვნელოვანია ასევე პროფესიული განვითარების თვალსაზრისითაც.  

       სამეცნიერო წრეებში განხილული თემატიკიდან, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

საკითხია მასწავლებლის კომპეტენციები, რომელიც მოიცავს ასევე სოციალურ 

კაპიტალს. ეს გულისხმობს მასწავლებლის უნარს დაამყაროს პროფესიული კავშირი 

კოლეგებთან. „სოციალური კაპიტალი შედგება ადამიანებისათვის ღირებული 

ურთიერთობებისაგან „ (Bourdieu, 1994: 110). ბურდიე განიხილავს ასევე იმასაც, რომ 

ინდივიდი რა სახის კაპიტალსაც არ უნდა ფლობდეს, მის შესაძენად საჭიროა დრო და 

მეორე ინდივიდთან ურთიერთობა. სოციალური კაპიტალის მოპოვებისა თუ შეძენის 

პროცესს  ინდივიდებს შორის მივყავართ დინამიურ აქტივობებთან, რომელიც 

ორიენტირებულია „სოციალური პრაქტიკის თეორიაზე, რაც გულისხმობს 

რაციონალური, მოქმედებების, ნორმებისა და წესების შესუსტებას“(Bourdieu, 1994:110). 

სოციალური კაპიტალის განმაპირობებელი ფაქტორებია, ქცევის ნორმები, 

ღირებულებები, ნდობა. მკვლევართა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნდობა 

სოციალური კაპიტალის წყაროა და სოციალური კაპიტალი არ არსებობს ნდობის გარეშე 

(ანდღულაძე, 2016: 55).  
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       რობინსონის (2001)  მიხედვით ნდობა სოციალური კაპიტალის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ასპექტია, ის აღნიშნავს, რომ ჯგუფის წევრებს შორის ურთიერთნდობა 

ხელს უწყობს თანამშრომლობითი გარემოს განვითარებას, ამცირებს თითოეული 

მათგანის ქცევის გაკონტროლების საჭიროებას და უზრუნველყოფს ინფორმაციაზე 

წვდომის საშუალებებს.  

        რაც შეეხება ამ პროცესების ხელისშემშლელ ფაქტორებს, შეიძლება შემდეგნაირად 

კლასიფიცირდეს - სოციალური კაპიტალის რისკებს განეკუთვნება : ურთიერთობების 

ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებული დანახარჯები (დრო, სხვა რესურსები), კომპრომისი 

ძალაუფლებასა და ინფორმაციას შორის (ანდღულაძე, 2016: 57). მკვლევარები 

ხელისშემშლელ ფაქტორად ასევე მოიაზრებენ თითოეული წევრის კომპეტენციასა და 

არადამაკმაყოფილებელ კვალიფიკაციას. რობინსონი(2001) თვლის, რომ ჯგუფის 

ქმედითობის დონე დამოკიდებულია ინდივიდუალური წევრების ცოდნაზე, უნარ-

ჩვევებსა და შესაძლებლობებზე. როცა ვსაუბრობთ არაფორმალურ ურთიერთობებზე და 

მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი გარემოს გაუმჯობესებაზე, ასევე უნდა 

აღვნიშნოთ ისიც, რომ განსხვავებული ინდივიდებისაგან შედგენილ ჰეტეროგენულ 

ჯგუფებს უფრო მეტად განსხვავებული შესაძლებლობები და ინფორმაცია აქვთ, 

შესაბამისად ისინი უფრო ეფექტურებიც არიან.  რაც უფრო მრავალფეროვანია ჯგუფი 

პიროვნული თვისებების, სქესის, ასაკის, განათლების, ფუნქციონალური 

სპეციალიზაციის და გამოცდილების მიხედვით, მით მეტია შესაძლებლობა, რომ ჯგუფს 

ამოცანის ეფექტურად შესასრულებლად საჭირო ნიშან-თვისებები ჰქონდეს (Robinson, 

2001:191). 

       საინტერესოა , ასევე  მასწავლებლის პროფესიონალიზმის, როგორც სოციალური 

კაპიტალის შედეგები და გავლენები  სწავლა-სწავლების პროცესთან მიმართებაში. 

მკვლევართა ნაწილის აზრით,  არსებობს კავშირი მასწავლებლის საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ სოციალურ კაპიტალსა და მოსწავლის მიღწევებს შორის.  (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998) მასწავლებლები, რომლებიც უფრო ხშირად თანამშრომლობენ სხვა 

მასწავლებლებთან და  ამავე დროს  მათ კოლეგებს აქვთ მაღალი ადამიანური კაპიტალი, 

უფრო მაღალ შედეგებზე გადიან, ვიდრე მასწავლებლები, რომელთა ურთიერთობა  



15 
 

მხოლოდ დაბალი ადამიანური კაპიტალის მქონე კოლეგებთან ურთიერთობით 

შემოიფარგლება, ან ჰყავთ მაღალკომპეტენტური კოლეგები, მაგრამ მათთან არ აქვთ 

საკმარისად მჭირდო ურთიერთობები (ანდღულაძე,2016:85). ეფექტურია 

თანამშრომლობა მაშინ, როცა მასწავლებლების გარკვეულ ნაწილს  აქვს მაღალი 

კომპეტენციები და ცდილობს  შედარებით დაბალი ადამიანური კაპიტალის მქონე 

პედაგოგებთან  კომუნიკაციას. თუმცა მნიშვნელოვანია სწორად დაცული ბალანსი 

მასწავლებელთა ინდივიდუალურ,  პროფესიულ  პასუხიმგებლობასა  და კოლეგათა 

თანამშრომლობას  შორის, იმისთვის, რომ პროცესი არ გახდეს ხელოვნული და ის 

მორგებული იყოს კონკრეტულ საჭიროებების გადაწყვეტაზე (Clement and Vandenberghe, 

2000). 

 

 

1.3.მასწავლებელთა თანამშრომლობა, პროფესიული განვითარების ეფექტური ფორმა 

      

          „ სკოლის დირექტორის პრაქტიკული გზამკვლევში“ განხილულია საერთაშორისო 

საგანმანათლებლო სივრცეში აღიარებული წარმატებული სკოლის სტანდარტები და 

ინდიკატორები.  პრაქტიკული კვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე ყურადღებას 

გავამახვილებთ გზამკვლევის იმ ნაწილზე, სადაც საუბარია სკოლაში 

მაღალკვალიფიცირებული კადრების შენარჩუნებასა და პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობაზე.  

         წარმატებული სკოლის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია მაღალ დონეზე 

მყოფი პროფესიული განვითარება, რომელიც სწავლა-სწვლების ხარისხის 

გაუმჯობესებაზეა ორიენტირებული (Oklahoma State Department of Education, 2007), 

ხოლო სწავლების პროცესში თანამშრომლობა, გამოცდილებისა და კვლევის შედეგების 

გაზიარება მიჩნეულია,  როგორც პროფესიული განვითარების ერთ-ერთი ეფექტიან 

ფორმად; თანამშრომლობაში მოიაზრება  მასწავლებლებისა და სკოლის სხვა 

თანამშრომლების ეფექტური კომუნიკაცია მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესების 

მიზნით. რონალდ ბართის თანამშრომლობის საჭიროებას შემდეგნაირად აფასებს :  
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„საინტერესოა, რამდენი ბავშვის ცხოვრებას გავხდით წარმატებულს, თუ 

მასწავლებლები ერთმანეთს გავუზიარებდით იმას, რაც ვიცით“  (Blankstein, 2010, : 143).  

       ნიუმანისა და ველაჯის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ დაადგინა,  რომ ცალკეული 

მასწავლებლების პროფესიონალიზმი მნიშვნელოოვანია,  თუმცა უფრო დიდი ეფექტი 

მოსწავლეების მიღწევებზე აქვს მასწავლებლების თანამშრომლობას. მათ ყურადღება 

გაამახვილეს იმ  სამ  ფაქტორზე, რომლებიც თანამშრომლობას უფრო ეფექტურს ხდის , 

ვიდრე ინდივიდუალურ მუშაობას : 

1) მოსწავლეები უკეთ სწავლობენ, როცა სხვადასხვა მასწავლებელს აქვთ ერთნაირი 

მიდგომები და მოლოდინები მათ მიმართ. 

2) ხანგრძლივი  თანამშრომლობა და კომუნიკაცია ზრდის მასწავლებლის საგნობრივ 

და მეთოდურ კომპედენციას. 

3) თანამშრომლობა და კომუნიკაცია ხელს უწყობს სკოლის გუნდური 

პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას (Newmann & Weladge, 1995). 

       ყოველივე ამისთვის სკოლაში უნდა არსებობდეს თანამშრომლობითი კულტურა, 

რაც გამოვლინებას ჰპოვებს ყოველდღიურ პრაქტიკაში. თითოეული მასწავლებელი 

დაინტერესებულია მოსწავლეების მაღალი აკადემიური შედეგების მიღწევით, სწორედ 

ამიტომ მათი მუშაობა მიმართულია სწავლებისა და კლასის მართვის სტრატეგიების 

გაუმჯობესებისკენ.  პედაგოგები აანალიზებენ თითოეული მოსწავლის მონაცემებს და 

ცდილობენ ერთობლივად მიაგნონ მდგომარეობის გაუმჯობესების გზებს. კოლეგათა 

თანამშრომლობა მხოლოდ შეხვედრების დონეზე არ რჩება და იგი  გრძელდება საკლასო 

ოთახებსა და ყოველდღიურ სამუშაო პროცესში. (Blankstein, 2010). 

         იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ნამდვილ და ეფექტურ თანამშრომლობაზე, ის  უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგი ინდიკატორები : 

 მასწავლებლები საუბრობენ სწავლა-სწავლების პრაქტიკის შესახებ, მათი საუბრები 

არის რეგულარული, კონკრეტული. 

 პედაგოგები აკვირდებიან ერთმანეთის პროფესიულ საქმიანობას, შემდეგ კი 

გამოთქვამენ საკუთარ აზრს და განიხილავენ ერთმანეთის გამოცდილებას. 
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 მასწავლებლები ერთობლივად მუშაობენ სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, 

განხორცილებაზე, მონიტორინგსა და საბოლოო შეფასებაზე. 

 ისინი ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას და ხასიათდებიან მაღალი 

მიმღებლობით.  (სკოლის დირექტორის პრაქტიკული გზამკვლევი, 2011). 

 სკოლის დირექტორის პრაქტიკულ გზამკვლევში წარმოდგენილია ასევ რამდენიმე 

ავტორის მოსაზრება, თუ რა სტატეგიებით შეუძლია დირექტორს ხელი შეუწოს 

თანამშრობლობით გარემოს ჩამოყალიბებას.  ესენია : 

 აქტიური თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის მოლოდინი მასწავლებლების 

მიმართ; 

 პირადი მაგალითი,  სწავლისა  და სწავლების გაუმჯობესების მიზნით დირექტორის 

ხშირი კომუნიკაცია და თანამშრომლობა კათედრის ხელმძღვანელებსა და 

მასწავლებლებთან; 

 იმ მასწავლებლების აღიარება და წახალისება, რომლებიც ეფექტურად 

თანამშრომლობენ კოლეგებთან (დამატებითი დასვენების დღეები, პრემიები და 

ჯილდოები, დაწინაურება და სხვ.); 

 მასწავლებლებისთვის ისეთი მიზნების დასახვა, რომლებიც კოლეგებთან აქტიურ 

თანამშრომლობას მოითხოვს ; 

 მუდმივმოქმედი და დროებითი გუნდების შექმნა და ხელშეწყობა; 

 თანამშრომლობითი გარემოს შექმნისა და შენარჩუნებისთვის საჭირო რესურსებით 

უზრუნველყოფა : შეხვედრების ოთახი, ტექნიკური აღჭურვილობა და სხვ. 

 სამუშაო ჯგუფების ფუნქციონირების რეგულაციებისა და პროცედურების 

შემუშავება; სამუშაო ჯგუფის შიგნით ფუნქციების თანაბარი გადანაწილება და 

ინდივიდუალური ანგარიშვალდებულების დამკვიდრება; 

 თანამშრომლობითი პრაქტიკის მონიტორინგი და შეფასება; მისი ეფექტიანობის 

გაზრდისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება „ 

(Robbins & Alvy, 2003; Shanon & Bylsma, 2007; Blankstein, 2007; Newmann, & Weladge, 1995). 
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1.4. კოლაბორაციული კულტურის საჭიროება სკოლებში, ავსტრალიის მაგალითზე 

       ავსტრალიელ მასწავლებელთა საქმიანობისა  და განვითარების  სქემის 

გზამკვლევის განხილვამ მნიშვნელოვანი მიმართულებები გამოყო თანამშრომლობითი 

კულტურის  საჭირობის თვალსაზრისით, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად საინტერესოა 

საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცისთვის.  

       აღნიშნული გზამკვლევი შეისწავლის პროფესიული კოლაბორაციული სწავლების 

მნიშვნელობას, ისევე როგორც სკოლის ლიდერის როლს კოლაბორაციული სწავლების 

მხარდასაჭერად. ასევე აერთიანებს მოსაზრებებს და პრაქტიკულ სტრატეგიებს,  

რომლებიც ეხმარება  მასწავლებლებს და სკოლის ლიდერებს ეფექტურ პროფესიულ  

გარემოს შექმნაში. 

       საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს რამდენად არსებობს სკოლაში 

კოლაბორაციული კულტურა, გააჩნია თუ არა ნათელი მიზანი თანამშრომლობით 

ურთიერთობებს და ყოველივე მიემართება თუ არა მოსწავლეთა აკადემიური 

შედგებების გაუმჯობესებისკენ. 

       არსებობს კონკრეტული კრიტერიუმები, რომლითაც განისაზღვრება რამდენად 

ჯანსაღი და რეალურია კოლაბორაციული გარემო სკოლაში : 

 მასწავლებელები  ჩართულები არიან  მიმდინარე ფორმალურ და არაფორმალურ 

საუბრებში პედაგოგიკაზე და სწავლების პრაქტიკაზე, ასევე მონაწილეობენ 

პროფესიულ დიალოგში,  სწავლების სტრატეგიების და პროგრამების შესაფასებლად 

და ცვლილებების შესატანად. 

 მასწავლებლები  მუშაობენ ერთად, რათა გამოიკვლიონ, დაგეგმონ და პირად 

საჭიროებებს მოარგონ  ეფექტური სწავლების სტრატეგიები და პროგრამები. 

 მასწავლებლები მონაწილეობენ   რეგულარულ საკლასო დაკვირვებაში და მიღებული 

შედეგების ანალიზში, იკვლევენ  როგორ გავლენას ახდენს მოსწავლის შედეგზე 

სწავლების პრაქტიკაში მათ მიერ შეტანილი  ცვლილებები . 

 სწავლის მიზნები და შედეგები წარმოადგენს,  როგორც ინდივიდის, ასევე მთელი 

სკოლის   კოლექტიურ საკუთრებას . 
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      ერთობლივ მუშაობას უნდა გააჩნდეს  მკაფიო აქცენტი.  ეს აქცენტი კი  უნდა იყოს 

კონკრეტული, გაზომვადი, მარტივი, ინფორმაციული,   მარტივად გადასაცემი  და 

უკავშირდებოდეს მასწავლებლისა  და მოსწავლის  საქმიანობის გაუმჯობესებას. ის 

ასევე უნდა იყოს შესაბამისი, ეხებოდეს საკითხს, რომელზეც მასწავლებელს შეეძლება 

რეაგირება და რაც მთავარია  უნდა იყოს  მართვადი. 

      თანამშრომლობითი მუშაობისთვის ასევე აუცილებელია საერთო ხედვის ქონა, 

რომელსაც ერთობლივად  კოლაბორაციული ჯგუფი ჩამოყალიბებს. ადამიანები  უფრო 

მზად არიან ითანამშრომლონ  იმ საქმეში რასაც მათთვის პიროვნული დატვირთვა და 

მნიშვნელობა აქვს, ასე რომ  საერთო  მიზნის შექმნა არის მნიშვნელოვანი.  (Darling-

Hammond და Richardson, 2009). 

 

 

 

1.5  სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევა (TALIS)         

       

       საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭება მთელ მსოფლიოში. იგი საშუალებას აძლევს მონაწილე ქვეყნებს, შეადარონ 

მოსწავლეთა მიღწევების დონე საერთაშორისო სტანდარტებს და რაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანია - ავლენს ამა თუ იმ ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემაში არსებულ 

ხარვეზებს. 

        პრაქტიკული კვლევის თემატიკიდან გამომდინარე მიმოვიხილავთ სწავლებისა და 

სწავლის საერთაშორისო კვლევას (TALIS, 2015), რომელიც 2008 წლიდან ხორციელდება. 

აღნიშნულ კვლევაში საქართველო  2013 წელს ჩაერთო. საქართველოსთან ერთად 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 35-მა ქვეყანამ. ეს არის პირველი საერთაშორისო კვლევა, 

რომელიც კომპლექსურად შეისწავლის მასწავლებლის პროფესიულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ სხვადასხვა ასპექტს, როგორიცაა   პროფესიული განვითარება, შეფასება, 

პროფესიით და სამუშაო ადგილით კმაყოფილება, მასწავლებლების სკოლაში 

საქმიანობა, საგაკვეთილო პროცესში გამოყენებული სტრატეგიები და მეთოდები, 
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ღირებულებები და დამოკიდებულებები. განსაკუთრებით  ყურადღებას გავამახვილებთ 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერთ-ერთ ასპექტზე, ესაა მასწავლებლებს 

შორის თანამშრომლობა. პედაგოგები, რომლებიც უფრო მეტად არიან ჩართულები 

პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებულ აქტივობებში, უფრო ხშირად 

თანამშრომლობენ კოლეგებთან თავიანთი სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

(OECD,2009). 

      თანამშრომლობითი  მიდგომა აღიარებს მასწავლებლის გადამწყვეტ როლს სკოლის 

გაუმჯობესების პროცესში.  სწორედ ამიტომ იგი განიხილება, როგორც წარმატებული 

პროფესიონალური სწავლების გამოცდილება (TALIS, 2013). სწორედ 

თანამშრომლობითი საქმიანობის პრიორიტეტულობაა ხაზგასმული  TALIS-ის 

ეროვნული კვლევის ანგარიშში, რომელშიც ერთ-ერთ პრობლემად თანამშრომლობითი 

კულტურის არ არსებობაა დასახელებული. 

      მიუხედავად იმის, რომ საქართველოში  საბაზო საფეხურის მასწავლებლების 77%-მა 

მიიღო მონაწილეობა პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებულ აქტივობებში,  

საგულისხმოა, რომ მონაწილე მასწავლებლების წილი TALIS-ის საშუალო მაჩვენებელზე 

დაბალია. თუმცა საპირისპირო მონაცემებია მასწავლებელთა შორის 

თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.   პედაგოგების 88% ამბობს, რომ მას უმუშავია 

სხვა მასწავლებლებთან ერთად გუნდურად ერთსა და იმავე კლასში. ასეთი 

მასწავლებლების პროცენტული  წილი TALIS-ის ქვეყნებში საშუალოდ 58%-ია. ეს 

მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მაღალია შემდეგ ქვეყნებთან მიმართებაში, როგორებიცაა  

ფინეთი (68%), ავსტრალია (65%), ჰოლანდია (31%), სინგაპური(74%) და კანადა (50%). 

საქართველოში  გამოკითხულ მასწავლებლების 91% აღნიშნავს, რომ ჩართული იყო 

ერთობლივ პროექტებში, რომლებიც მოიცავდა სხვადახვა ასაკობრივ ჯგუფს.  ეს 

მაჩვენებელი TALIS-ის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელზე (79%) მაღალია. სწავლის 

პროცესში თანამშრომლობითი საქმიანობის  გამოცდილება ჰქონია ქართველი 

მასწავლებლების 94%-ს, TALIS-ის ქვეყნების მასწავლებლებისას კი საშუალოდ 84%-ს. 

(შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2015). 
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        თუმცა კვლევები ადასტურებს, რომ სტრატეგიების გამოყენება ავტომატურად 

წარმატებულ შედეგს არ ნიშნავს. ამის თვალსაჩინო მაგალითია ქართველ მოსწავლეთა 

დაბალი აკადემიური შედეგები, სხვადასხვა საერთაშირისო საგანმანათლებლო 

კვლევებში, როგორიცაა მაგალითად  წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა (PIRLS), 

მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების 

საერთაშორისო კვლევა ( TIMSS). 

      როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევაში 

საქართველოს მაჩვენებელი მაღალია პროფესიულ განვითარებისა  და 

თანამშრომლობითი გარემოს არსებობის თვალსაზრისით. თუმცა მსჯელობის საგანს 

წარმოადგენს, იმის გარკვევა თუ რას გულისმობენ კვლევაში ჩართული პედაგოგები  

ეფექტურ თანამშრომლობაში. 

      ზოგადად მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობა გულისხმობს მასწავლებლების 

მუშაობას „ერთად გააანალიზონ და გააუმჯობესონ თავიანთი სასწავლო საქმიანობა... 

როდესაც ისინი კითხვების დასმის უწყვეტ პროცესში ერთვებიან, ეს გუნდს 

სიღრმისეული სწავლის პროცესში რთავს“ (DuFour, 2004: 9). ხოლო TALIS-ში მონაწილე 

მასწავლებლების  შესაფასებლად გამოყენებული იყო შემდეგი მიმართულებები: სხვა 

მასწავლებლებთან თანამშრომლობა, ერთ გუნდად მუშაობა ერთსა და იმავე კლასში, 

გაკვეთილებზე დაკვირვება და უკუკავშირის მიწოდება საერთო სტანდარტის 

მიხედვით, ერთობლივი პროექტებში ჩართულობა, ჯგუფურ შეხვედრებში 

მონაწილეობა.  კვლევის ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში მასწავლებელთა 

უმრავლესობა ჩართულია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ აქტივობაში. ძირითად მიგნებად 

სწორედ ეს ფაქტორი სახელდება, საქართველოში მასწავლებლების უდიდესი ნაწილი 

ჩართულია თანამშრომლობით აქტივობებში. ამ მაჩვენებლით საქართველო კვლევაში 

მონაწილე სხვა ქვეყნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის დაწინაურებული. 

მაგალითისათვის, ქართველი მასწავლებლების 88% ამბობს, რომ უმუშავია სხვა 

მასწავლებლებთან ერთად გუნდურად ერთსა და იმავე კლასში მაშინ, როცა ასეთი 

მასწავლებლების წილი TALIS-ის ქვეყნებში საშუალოდ 58%-ია (შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული ცენტრი,  2015), მაგრამ სამწუხაროდ მეორეს მხრივ 
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მოსწავლეების აკადემიური შედეგები  არადამაკმაყოფილებელია საერთაშორისო 

საგანმანათლებლო კვლევების მიხედვით (TIMSS,PIRLS).  

 

1.6. მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,  პროფესიული განვითარების და კარიერული 

წინსვლის სქემა 

      „მასწავლებლის  საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და 

კარიერული წინსვლის სქემა“ ორიენტირებულია ხელი შეუწყოს მასწავლებლის  

პროფესიის განვითარებას.  ის აერთიანებს შემდეგ მიმართულებებს: მასწავლებლის  

პროფესიისთვის მომზადებას, საქმიანობის  დაწყების პირობებს  და საშუალებებს, 

პროფესიული  განვითარების  გზებსა და შესაძლებლობებს.  სქემა აფასებს 

მასწავლებლის საქმიანობას, რომლის წარმატებულობა  პირდაპირ კავშირშია სასწავლო 

შედეგების გაუმჯობესებასთან. სქემის ფარგლებში მასწავლებლის პროფესიასთან  

დაკავშირებული ფუნქციები  დელეგირებულია სკოლაზე, რაც ეხმარება მას 

დამოუკიდებელ და განვითარებაზე ორიენტირებულ ინსტიტუციად ჩამოყალიბებაში. 

სქემის ფარგლებში მასწავლებლის სტატუსი ოთხ საფეხურად იყოფა, თითოეულ 

მათგანს გააჩნია სავალდებულო და არჩევითი აქტივობები, რომლითაც მასწავლებელს 

შეუძლია სტატუსის შენარჩუნება, ან შემდგომ დაწინაურება. თუმცა არსებობს 

რამდენიმე საერთო სავალდებულო მოთხოვნა ყველა პედაგოგისთვის, ესენია: 

„თვითშეფასების კითხვარის„ შევსება და პროფესიული განვითარების ინდივიდულური 

სამოქმედო გეგმის  შედგენა. 

       მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი შედგება ორი ნაწილისგან, ესაა სასწავლო 

პროცესის მართვა და პროფესიული პასუხისმგებლობები.  თითოეულ ნაწილში 

შემავალი პუნქტები განსაზღვრულია, როგორც ინდიკატორები, რომლითაც პედაგოგი 

ახორციელებს თვითრეფლექსიას. სწორედ ამის საფუძველზე ახდენს მასწავლებელი 

პირადი საჭიროებების დადგენას, რომლის განხორცილებაზე და მოგვარებაზეა 

ორიენტიებული მთელი სასწავლო წლის პერიოდში. 

       „თვითშეფასების კითხვარი“ ეს არის საშუალება მასწავლებელმა საკუთარ 

პროფესიულ პრაქტიკაზე დაკვირვებით მოახდინოს არსებული სიტუაციის შეფასება, 
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საჭიროებების გამოკვეთა და მათი გაუმჯობესება, რაც უმთავრესად უნდა 

გამოვლინდეს მოსწავლეებთან ქცევაში. ამიტომაც მისი საჭიროება საკმაოდ მაღალია. 

      პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში,  განსაკუთრებით საინტერესოა ინდიკატორები, 

რომლებიც პროფესიულ პაუხისმგებლობების მიმართულებას მოიაზრებს, ესენია 

პროფესიული ქცევა და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა. პირველ მათგანს 

არეგულირებს „მასწავლებლის ეთიკის კოდექსი“. რაც შეეხება  პროფესიულ 

განვითარებაზე ზრუნვას იგი გულისხმობს პედაგოგიური პრაქტიკის 

გაუმჯობესებისკენ მუდმივ სწრაფვას.  თანამედროვე საგანმანათლებლო ფილოსოფია 

კი ამისთვის საჭირო ნიადაგს თანამშრომლობით ურთიერთობებში ხედავს. 

(მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი, 2015). 

       მასწავლებელმა საკუთარი საქმიანობის  დაგეგმვისას უნდა გაითვალისწინოს, რა 

ადამიანური და მატერიალური რესურსებია ხელმისაწვდომი. არის თუ არა 

პროფესიული განვითარების ჯგუფი, ფასილიტატორი  მასწავლებელი, რომელთანაც 

ერთად კოლაბორაცია საშუალებას მისცემს გააუმჯობესოს პედაგოგიური პრაქტიკა. 

      „თვითშეფასების კითხვარში„ კოლეგათა შორის თანამშრომლობა ერთ-ერთი 

მთავარი კომპონენტია, რომლითაც აფასებს საკუთარ თავს მასწავლებელი. მას უწევს 

განსაზღვროს რა ინტენსივობით თანამშრომლობს კოლეგებთან, ჩართულია თუ არა 

სხვადასხვა ღონისძიებებში, რომლებიც პედაგოგთა ერთობლივ მუშაობას მოითხოვს. 

პედაგოგები გარდა იმისა, რომ გარკვეული ქულით ახდენენ თვითრეფლექსიას, მათ 

მოეთხოვებათ  პროფესიულ პრაქტიკაში არსებული მაგალითებით,  მოსწავლეთა ქცევის 

განსაზღვრით, დაასაბუთონ საკუთარი გადაწყვეტილება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, 

პედაგოგიური პრაქტიკის წარმართვა შემდეგი მიმართულებით : გაკვეთილების 

ერთობლივი დაგეგმვა, აქტიური თანამშრომლობა კოლეგა - მასწავლებლებთან, 

როგორც ფორმალური,  ისე არაფორმალური განათლების ფარგლებში. 

        სქემა ასევე ითვალისწინებს ფასილიტატორის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას, რაც 

უშუალოდ მიზანმიმართულია მასწავლებელთა პროფესიული წინსვლისთვის. 

ფასილიტაცია ეს არის მასწავლებელთან თანამშრომლობა - დახმარება 

ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე.  ფასილიტატორი პედაგოგს სქემის 
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განსაზღვრული აქტივობების გონივრულად წარმართვაში ეხმარება. აქედან 

გამომდინარე იგი აქტიურად თანამშრომლობს სკოლის პედაგოგებთან, შეიძლება 

ჯგუფურად, ან ინდივიდულაურად. ამდენად, სქემის ფარგლებში მიმდინარე 

აქტივობები პირდაპირ მიმართულია მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე. 

ხოლო ფორმა, თუ რა გზებით მოხდება აღნიშნული პროცესი დამოკიდებულია 

უშუალოდ პედაგოგებზე. თუმცა საერთაშორისო კვლევებით არაერთხელ 

დადასტურდა, რომ მასწავლებელთა თანამშრომლობა ყველაზე ეფექტური მეთოდია 

პედაგოგიური პრაქტიკის გაუმჯობესებისთვის. ურთიერთანამშრომლობა  უნდა იყოს 

სწორედ მასწავლებლისა და სკოლის საჭიროებაზე მორგებული და ამავე დროს, 

ორიენტირებული  ძალიან მკაფიო და კონკრეტული  მიზნების მიღწევაზე. (სქემის 

გზამკვლევი, I ნაწილი,2015). 

 

 

 

1.7. PBL (Project – Based – Learning) - პროექტზე დაფუძნებული სწავლება 

 

         აღნიშნული კვლევის ერთ-ერთ ტექნიკურ საფუძველს წარმოადგენს  PBL - ის 

იმპლემენტაცია  სწავლა-სწავლების პროცესში, PBL-ი გამოყენებულ იქნა, როგორც 

კონკრეტული ინსტრუმენტი მასწავლებელთა თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად. 

პროექტზე დაფუძნებული სწავლების თეორიული საფუძველი - პროექტზე/მაგალითზე 

დაფუძნებული სწავლების საფუძველი ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ გამოჩნდა 

განმანათლებლისა და ფილოსოფოსის ჯონ დიუის ნაშრომებში (1938). მის მიერ 

დაარსებული ჩიკაგოს უნივერსიტეტთან არსებული ლაბორატორიული სკოლა სწორედ 

კვლევის პრინციპებს ეფუძნებოდა. დიუი ამტკიცებდა, რომ ბავშვმა ცოდნა უნდა 

შეიძინოს „კეთების“ საშუალებით, პრობლემური სიტუაციის კვლევით, სხვადასხვა 

მაკეტისა თუ სქემის დამზადებით. მისი აზრით, სწავლების ტრადიციული სისტემა 

ანგარიშს არ უწევდა ბავშვის მოთხოვნილებებსა და განვითარების თავისებურებებს. 

ჯონ დიუის სწამდა, რომ სკოლა უნდა იყოს ადგილი, სადაც  მოსწავლეები და 
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მასწავლებლები აქტიურად იქნებიან ჩართულნი ერთობლივი მიზნებისა და 

ინტერესების თანამშრომლობის გზით განხორციელებაში. აღნიშნულ სწავლების 

მეთოდიკას ეხმიანება ასევე მარია მონტესორის (1935) პედაგოგიური კონცეფციაც. 

მონტესორის მიდგომა, პირველ რიგში გულისხმობს ბავშვის თავისუფალ, 

დამოუკიდებელ ქმედებებს. მოსწავლის განვითარება უფრო ეფექტურია პრაქტიკული 

აქტივობებით, რადგან განვითარება დაკავშირებულია გარემოსთან, რომელიც იძლევა 

სტიმულს პროგრესისთვის. მონტესორი თვლიდა, რომ პროექტებით მოსწავლეს 

შეუძლია სიღრმისეულად შეისწავლოს სხვადასხვა თემა, განივითაროს ემოციური 

ინტელექტი და მოახდინოს ცოდნის კონსტრუირება.  

PBL – პროექტზე დაფუძნებული სწავლება -  1990 - იანი წლების დასაწყისში 

მკვლევარებმა დაიწყეს PBL- ის  შესახებ ემპირიული მონაცემების შეგროვება. როცა 

მოსწავლეებს ბეზრდებათ სწავლა და არ არიან ჩაბმულნი პროცესში, მათი კარგი 

განათლებისა და სწავლის შანსი მცირდება (Blumenfeld, 1991). კვლევებმა აჩვენეს, რომ 

თითქმის ყველა მოსწავლეს ბეზრდება სკოლა, მათაც კი ვისაც სტანდარტული 

ტესტების მიხედვით მაღალი ქულები აქვთ (Blumenfeld, 1991).  დაახლოებით მსგავს 

პოსტულატს აყალიბებს გარდნერი, როცა ამბობს, რომ ის მოსწავლეებიც კი, რომლებიც  

სკოლას უმაღლეს ქულებზე ამთავრებენ პრობლემები ექმნებათ უმაღლეს 

სასწავლებლებში, რადგან მათ არ აქვთ ნასწავლი მასალის ღრმა, გააზრებული ცოდნა. 

პრობლემის მიზეზი არის სწავლების არასწორი სტრუქტურა. მკვლევართა უმეტესი 

ნაწილი თანხმდება იმაზე, რომ მასწავლებლების ინდივიდუალური აქტივობები 

ყოველთვის არ არის ეფექტური, რადგან საკითხის ერთი კუთხიდან დანახვება 

ყოველთვის არ აღძრავს ინტერეს მოსწავლეში.  მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი 

პერსპექტივების შეთავაზება ბავშვისთვის, რაც უნდა უზრუნველყოს მასწავლებლების 

კოლაბორაციულმა თანამშრომლობამ. აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი 

პოტენციური გზა არის სწორედ PBL - ი, პროექტზე დაფუძნებული სწავლება.  

განათლების სფეროს სპეციალისტებმა დაიწყეს ახალი ტიპის სასწავლო პროგრამების 

გამოყენება, რომელთა მიზანი იყო სასწავლო პროცესებში  მასწავლებლებს შორის 

თანამშრომლობითი გარემოს გაუმჯობესება. PBL-ი უზრუნველყოფს აღნიშნულ 
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პროცესებს და ორიენტირებულია თანამშრომლობითი პროცესების სტრუქტურირებაზე. 

პროექტზე დაფუძნებული სწავლება სიტუაციური სწავლების ერთ-ერთი ფორმაა, ამ 

დროს მასწავლებლები ეცნობიან რეალურ, არსებულ პრობლემებს, ქმნიან 

ინტერდისციპლინურ ჯგუფებს, განიხილავენ ჰიპოთეზებს და პრაქტიკულად 

ახორციელებენ  ცალკეულ იდეებს. პროექტული სწავლების შედეგად მასწავლებლები 

იღებენ მათთვის საჭირო გამოცდილებას კოლეგებისგან, ვიდრე ის პედაგოგები, 

რომლებიც სწავლა-სწავლების პროცესში ხელმძღვანელობენ დამოუკიდებლად (Krajsik, 

2004).  

PBL- ის სტრუქტურა -  1) რეალურ სამყაროსთან კავშირი; 2) პრობლემის პრაქტიკული 

გადაწყვეტა; 3) თანამშრომლობითი სწავლება; 4) მოსწავლეზე ორიენტირება; 5) 

მრავალმხრივი შეფასება; (Thomas and March, 2000).  

PBL - ის ფაზები - ცენტრალური თვისება ამ პედაგოგიური მიდგომის არის მისი 

დაგეგმვის და განხორციელების მრავალფაზიანი სტრუქტურა, აღნიშნული 

ითვალისწინებს, რომ სწავლა-სწავლების პროცესი უნდა გასცდეს რუტინულ სასწავლო 

პროგრამას და ცოდნის შეძენა წარიმართოს თეორიიდან პრაქტიკისკენ. 

ბლუმენფელდისა და კრაჯსიკის მიხედვით PBL-ის დაგეგმვისას უნდა 

გავითვალისწინოთ შემდეგი :  

I ფაზა : მასწავლებლების ინტერდისციპლინური ჯგუფის ჩამოყალიბება. იდეის 

კონსტრუირება, თემის შერჩევა - თემა შეიძლება შერჩეული იყოს მასწავლებლის  ან 

უშუალოდ კლასის მიერ, მაგ: „გონებრივი იერიშით“. მოსწავლეები იღებენ ახალ 

მოსაზრებებს, აკავშირებენ ძველ და ახალ ცოდნას და აყალიბებენ წარმმართველ 

კითხვებს (Krajsik, 2002). კითხვები უნდა იყოს რეალური, შესაძლებელი უნდა იყოს 

მათზე მიღებული პასუხების განხორციელება, არ უნდა შეიცავდეს  მზა პასუხებს, ასევე 

თანხვედრაში უნდა მოდიოდეს სასკოლო სასწავლო თემატიკასთან და უნდა ატარებდეს 

ეთიკურ ნორმებს, რადგან მასთან დაკავშირებულმა კვლევებმა არ მიაყენოს ზიანი 

პიროვნებებს, ორგანიზაციებს და გარემოს (Krajsik, 2002). შერჩეული თემა 

მოსწავლეებისგან უნდა ითხოვდეს შემოქმედებითობას. 
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II ფაზა :  სიტუაციური სწავლა/კვლევა - კვლევებმა გვიჩვენეს, რომ სწავლება ყველაზე 

ეფექტიანია მაშინ, როცა პროცესი მიმდინარეობს რეალურ, ავთენტურ კონტექსტში 

(Blumenfelsd, 1991). ბლუმენფელდი აღნიშნავს, რომ სიტუაციური სწავლების დადებითი 

მხარეა ის, რომ მასწავლებელი, რომელიც თანამშრომლობს პროექტის ფარგლებში 

კოლეგებთან, ის ჩართულია არაფორმალური ურთიერთობების პროცესში და  მიღებულ 

გამოცდილებას აკავშირებს რეალურ სიტუაციებს, რაც  ხელს უწყობს  ცოდნის 

ხანგრძლივ შენარჩუნებას. კრაჯსიკმა (2002) ჩამოაყალიბა სტრუქტურა, რომლის 

მიხედვითაც მასწავლებელი ხელს უწყობს მოსწავლეებს დამოუკიდებლად აწარმოონ 

კვლევა-ძიება. პირველ ეტაპზე  მასწავლებლები მოსწავლეებთან ერთად თანხმდებიან 

როდის დაიწყება და დასრულდება პროექტი, შემდეგ ყალიბდება  სამუშაო გუნდები, 

გუნდებში არ ხვდება თანაბარი კოგნიტური შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები, ასევე 

გათვალისწინებულია მათი ინტელექტუალური  ტიპი (აუდიალი, ვიზუალი, 

კინესთეტიკი), რომელიც გარდნერმა (1943) გამოყო და აღნიშნა, რომ ნებისმიერი 

ადამიანი ფლობს ყველა სახის ინტელექტს, თუმცა სხვადასხვა ხარისხით, აქედან 

გამომდინარე მოსწავლე უფრო მოტივირებული არის მაშინ, როცა ხდება მისი 

პერსონალური, უფრო გამოკვეთილი  ნიჭის გათვალისწინება. ბოლო ეტაპზე გუნდებს 

შორის ნაწილდება როლები და განისაზღვრება ის მატერიალური რესურსი, რაც 

გამოყენებული უნდა იქნას პროექტის მსვლელობის დროს.  

III ფაზა :   სოციალური ურთიერთობები - პროექტის განხორციელების პროცესში 

ჩართულია მასწავლებელი, მოსწავლე, მშობელი, სკოლის ადმინისტრაცია. ბრაუნი და 

კამპიონე (1994) აღნიშნავენ, რომ  თანამშრომლობა ეხმარება მასწავლებლებს  

გაიზიარონ ერთმანეთის აზრები სამეცნიერო საკითხებზე, ვინაიდან ისინი ებმებიან 

სერიოზულ განხილვებში და გამოცდილებას იძენენ უკვე პრაქტიკული აქტივობების 

პარალელურად. 

IV ფაზა :  ტექნიკური საშუალებების გამოყენება სწავლების პროცესში - ლინის (1997) 

განმარტებით ტექნოლოგიურ საშუალებებს შეუძლიათ საკლასო ოთახის გარდაქმნა 

ისეთ გარემოდ, სადაც მოსწავლეები აქტიურად შეიძენენ ცოდნას. ედელსონი (2000) 

ეთანხმება ამ მოსაზრებას და აღწერს იმ  მიზეზებს, რის გამოც იყენებენ მასწავლებლები 
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პროექტზე დაფუძნებული სწავლების დროს ტექნიკურ საშუალებებს : ა) ისინი 

თანხვედრაშია სამეცნიერო საქმიანობასთან; ბ) მათ შეუძლიათ მონაცემების წარმოდგენა 

დინამიურ და ინტერაქტიულ ფორმაში; გ) ისინი ქმნიან მიღება-გადაცემის ფორმიდან 

მითითების/ინსტრუქციის გამოყენების ფორმაზე გადასვლის უპრეცენდენტო 

საშუალებებს (Edelson, 2000).  

V ფაზა : არტეფაქტების შექმნა - ბლუმენფელდი ასკვნის, რომ მასწავლებლები უფრო 

ეფექტიანად ასწავლიან, როცა ისინი მოსწავლეებთან ერთად ქმნიან არტეფაქტებს, 

საჯარო მატერიალურ მასალებს. მასწავლებლები მოსწავლეებს ხელს უწყობენ, რომ 

შექმნან   კომპიუტერული მოდელები, გადაიღონ ვიდეოფილმები, ააგონ 

კონსტრუქციები და ა.შ. არტეფაქტები გამოსადეგი რომ გახდეს უნდა პასუხობდეს 

წარმმართავ კითხვებს და ეხმარებოდეს მოსწავლეს ცოდნის მიღებაში. არტეფაქტების 

შექმნა მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიზეზის გამო :  

                                1) ხდება ცოდნის გააზრება, კავშირების დადგენა. 

                                2) მასწავლებელი უკეთ აფასებს მოსწავლის შესაძლებლობებს. 

                                3) მოსწავლის ცოდნა ხდება საჯარო. 

PBL - შეფასება  - პროექტი ხშირად რამდენიმე სფეროს მოიცავს, როცა იქმნება 

ინტერდისციპლინური ჯგუფები, აქედან გამომდინარე სამუშაოს შეფასება შეიძლება 

რამდენიმე პედაგოგს მოუწიოს. შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს არა 

მარტო აკადემიური კრიტერიუმები, არამედ პროექტში გამოყენებული ყველა ცოდნა და 

უნარები. მასწავლებელი გეგმავს პროექტის შუალედურ და საბოლოო მონიტორინგს. 

შუალედური მონიტორინგის დროს ფასდება თუ რამდენად წარმატებით მიმდინარეობს 

პროექტი და რა შეცდომებს უშვებენ მონაწილეები. როგორც ბლუმენფელდი (1991) 

აღნიშნავს ყველა მოსწავლე არ ფასდება საერთო კრიტერიუმით, არამედ 

გათვალისწინებულია ბავშვების ინდივიდუალური მახასიათებლები. იქმნება 

სპეციალური რუბრიკები, რომლებიც ადაპტირებულია კონკრეტული პროექტის 

ფარგლებში და ითვალისწინებს თითოეული მსწავლელის საჭიროებას.  მკვლევართა 

გარკვეული ნაწილი აღნიშნავს რომ პროექტზე დაფუძნებული სწავლების ერთ-ერთი 

ყველაზე დიდი პოტენციალი არის მოსწავლის ავთენტური შეფასება, რაც გულისხმობს 
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მის ფსიქო-მოტორული უნარების შემოწმებას და ემოციური ინტელექტის 

მონიტორინგს. ენდრიუ მილნერი (2015) ყურადღებას ამახვილებს 21-ე საუკუნის 

უნარებზე, რომელზეც უნდა იყოს PBL - ის პროექტი ორიენტირებული, ესენია: 

თანამშრომლობის უნარი, კრიტიკული აზროვნების, პრეზენტაციის უნარი, 

ელექტრონული ტექნოლოგიების მოხმარების და თვითშეფასების უნარები.  

PBL - მასწავლებლის როლი - პროექტზე დაფუძნებული სწავლების განხორციელების 

დროს მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება მასწავლებელს, ის ხდება ფასილიტატორი და 

მოსწავლეს ხელს უწყობს დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევა-ძიება. მნიშვნელოვანია, 

რომ სხვადასხვა საგნის პედაგოგებმა ერთობლივად დაგეგმონ და განახორციელონ 

სასწავლო პროექტები, რადგან ინტერდისციპლინურ აქტივობებში მონაწილეობა 

მოსწავლეებს ეხმარება ერთი და იმავე საკითხის მრავალი კუთხით დანახვაში. PBL - ის, 

როგორც პედაგოგიური მიდგომის ერთ-ერთი ცენტრალური თვისება არის 

მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობების განვითარება და 

შენარჩუნება. ინტერდისციპლინური  ჯგუფები მნიშვნელობას იძენს, რადგან ხელს 

უწყობს ინტეგრირებულ სწავლებას, მასწავლებლები აყალიბებენ ინტერდისციპლინურ 

კურიკულუმებს, მუშაობენ ერთად და პროფესიული გამოცდილების გაზიარების 

მიზნით ქმნიან არაფორმალურ ურთიერთობებს.  

PBL - კვლევები -  2000 წელს განხორციელდა კვლევა კოლორადოსა და ცინცინატში, 

რომელიც ეხებოდა  PBL-ს, როგორც ეფექტური სწავლა სწავლების მეთოდიკის 

ინსტრუმენტს. (Thomas and March, 2000).  

      კვლევის მიზანი  იყო შეეფასებინათ PBL - ის  ეფექტიანობა, თუ რამდენად უწყობს 

ხელს მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის განვითარებას და  

როგორია მისი გავლენა მოსწავლის აკადემიურ შედეგზე.  რამდენიმე სკოლაში ჩატარდა 

ექსპერიმენტი, რომელიც  3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სკოლების გარკვეულ 

რაოდენობაში სწავლების პროცესი დაიგეგმა PBL - ის ხელმძღვანელობით, 

ექსპერიმენტულ სკოლებში კი სწავლა-სწავლების პროცესი კვლავ ტრადიციული 

მეთოდებით გაგრძელდა. კვლევის საწყის ეტაპზე მოხდა სკოლების ორგანიზაციული 

კულტურის შესწავლა, თანამშრომლობითი ფაქტორის გათვალისწინებით და  
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მოსწავლეების აკადემიური შედეგების  იდენტიფიცირება, რომელიც შეადარეს კვლევის 

დასრულების შედეგად მიღებულ მაჩვენებლებს.  

     კვლევის შედეგად გამოვლინდა საინტერესო მიგნებები: სკოლებში სადაც სასწავლო 

პროცესი მიმდინარეობდა PBL - ით, შეიცვალა ორგანიზაციული კლიმატი, გაიზარდა 

მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობა და მოსწავლეების აკადემიური შედეგი გახდა 

დამაკმაყოფილებელი. კოლორადოს უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა საექსპედიციო 

სასწავლო კურსები, დაიგეგმა პარტნიორული თანამშრომლობები მასწავლებლებს 

შორის, მხარი დაუჭირეს ინტერდისციპლინურ პროექტებს(Thomas and March, 2000).  

      ანგარიშში ნათქვამია:  დასწრება არის  მაღალი ყველა სკოლაში, საშუალო დასწრება  

კვლევაში მონაწილე ყველა საჯარო სკოლაში 90% -ზე მეტია. მაგალითად, ანგარიშის 

თანახმად, დასწრება   ცინცინატის სკოლებში  გაიზარდა 75% - ით, ორი წლის შემდეგ   

95%  მიაღწია მაჩვენებელმა. (Thomas and March, 2000). 

      ასევე გამოკითხეს მასწავლებლები, რომელთაც PBL - ით სწავლების შედეგად 

მიღწეული უნარ-ჩვევები შემდეგნაირად დაალაგეს პროცენტული მაჩვენებლების 

მიხედვით:  

1) პრობლემის გადაჭრის უნარი; 2) თანამშრომლობის უნარი; 3) კრიტიკული 

აზროვნების უნარი; 4) პასუხისმგებლობის უნარი. (Thomas and March, 2000). 

     პროექტზე დაფუძნებული სწავლების ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა მასწავლებლის 

პროფესიული განვითარება, მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენა და 

შედეგზე ორიენტირებული კურიკულუმის ორგანიზება.  სწორედ ამ მიზანს ემსახურება 

ინტერვენციები, რომელიც დაიგეგმა პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მიხედვით. 

აღნიშნული კვლევის საფუძველზე მიჩიგანის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა კიდევ 

ერთხელ წარმოაჩინეს PBL-ის დადებითი მახასიათებლები. მათ რელევანტურად 

მიიჩნიეს, რომ პროექტზე დაფუძნებული სწავლება არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური 

სასწავლო მეთოდი.  

     პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მასწავლებელს უწევს ხშირად ცვალოს 

სასწავლო/საგაკვეთილო გეგმები და მუდმივად ტრანსფორმაციის პროცესში იყოს, რაც 

ხელს უწყობს მისი ტონუსის ამაღლებას და მოტივაციის მაღალ ხარისხს.      საინტერესოა 
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ასევე ისიც, რომ პროექტზე დაფუძნებული სწავლება მეორემხრივ მოსწავლეებს 

ასწავლის თუ ზოგადად, როგორ უნდა ისწავლონ, როგორ უნდა შეიმეცნონ რთული 

საკითხები. მოსწავლეები სწავლობენ თუ როგორ უნდა ისწავლონ.    მიმდინარეობს 

მეტაკოგნიციის პროცესი. 

       დაგროვდა საკმარისი მტკიცებულებები წლების განმავლობაში, რომ PBL - ი  ხელს 

უწყობს მასწავლებლებს შორის და ასევე მოსწავლეებს  შორის კომუნიკაციის 

განვითარებას. „ პროექტზე დაფუძნებული სწავლება ეფექტური არის მაშინ, როცა 

მასწავლებლებს შორის, არსებობს მდგრადი თანამშრომლობითი ურთიერთობები“ 

(Thomas and March, 2000). 

 

 

 

II თავი 

კვლევის მეთოდოლოგია 

2.1. ინფორმაცია სკოლის შესახებ 

 

          პრაქტიკის კვლევა ჩატარდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების 

ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისა და ქ. თბილისის აია-GESS - 

ის გიმნაზიის მასწავლებლების ერთობლივი მონაწილეობით.  სერვანტესის სახელობის  

გიმნაზია აია-GESS მდებარეობს  გლდანი - ნაძალადევის რაიონში. სკოლის მისიაა 

თანამედროვე მოთხოვნების  შესაბამის  საგანმანათლებლო გარემოში, ინგლისური და 

ესპანური ენების, მათემატიკის, ფიზიკის, ბუნებისმეტყველების გაძლიერებული 

სასწავლო პროგრამებითა და ინოვაციური მიდგომებით  აღზარდოს ქართული და 

მსოფლიო კულტურის ღირებულებების მატარებელი, თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებასა  და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი 

პიროვნება.  
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       დღევანდელი მონაცემებით, სკოლას ჰყავს 588 მოსწავლე და 70 მასწავლებელი.  

კვლევაში ჩართული იყო ოთხი პედაგოგი, რომლებიც წარმოადგენენ მეორე კლასის 

დამრიგებლებს, საკვლევ კლასებში კი ირიცხებოდა 64 მოსწავლე. 

       სკოლაში ფუნქციონირებს  საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით შექმნილი კათედრები, 

რომლებშიც გაერთიანებულია  საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებელი. კათედრის 

მიზანია: ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების, ზოგადი განათლების შესახებ 

საქართველოს კანონის და სკოლის მისიიდან გამომდინარე სწავლების სამივე 

საფეხურზე  ეროვნული სასწავლო გეგმის  მოთხოვნების ხარისხიანად შესრულების 

უზრუნველყოფა. 

      აღნიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულება ორიენირებულია მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობაზე, ამიტომ სკოლამ აირჩია ვოლუნტარიზმის 

პრინციპი - ჩაერთო  „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,  პროფესიული 

განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემაში“.  სწორედ ამიტომ პრაქტიკულ 

კვლევაში მონაწილეობა მათთვის საინტერესო აქტივობა აღმოჩნდა.  

სკოლის შერჩევა მოხდა თავად დირექტორისა და ადმინისტრაციის ინიციატივით. 

სერვანტესის სახელობის გიმნაზიას დადებული აქვს მემორანდუმი ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან. რომელთანაც აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა 

მიმართულებით.  

 

 

 

2.2.პრაქტიკის კვლევა, როგორც კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძველი 

 

          აღნიშნული კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს პრაქტიკის 

კვლევა, რომლის დახმარებით მოვახდინეთ აია-GESS სკოლაში პრობლემის 

იდენტიფიცირება, მისი დიაგნოსტირება და შემდეგ უკვე შესაბამისი ინტერვენციების 

ორგანიზება. 

          პრაქტიკული კვლევა არის ეფექტური საშუალება საგანმანათლებლო 

ცვლილებების დასანერგად და გასაუმჯობესებლად. კურტ ლევინის მიხედვით 
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პრაქტიკის ანუ სამოქმედო კვლევა არის მკვლევარი პედაგოგების, დირექტორების,  ან 

სასწავლო დაწესებულებაში მომუშავე სხვა დაინტერესებული პირების მიერ 

ჩატარებული მეთოდური გამოკვლევა კონკრეტულ საკითხზე ინფორმაციის 

შეგროვების მიზნით და ცვლილებების დასანერგად.  პრაქტიკის კვლევას აქვს 

პოტენციალი გახდეს  საგანმანათლებო კუთხით ცვლილებების ძლიერი ფაქტორი. იგი 

ხელს უწყობს მასწავლებლებს და ადმინისტრატორებს განივითარონ პროფესიული 

ჩვევები. პრაქტიკული კვლევის გამოყენება შეგვიძლია თითქმის ყველა პრობლემატურ 

გარემოში, სადაც ამოცანები და პროცედურები ითხოვს გადაწყვეტას, ან შეცვლას 

უკეთესობისკენ.  პრაქტიკული კვლევა პედაგოგებს აძლევს შესაძლებლობას გამოიყენონ 

იგი სწავლების მნიშვნელოვან კომპონენტებთან ერთად (Mills, 2007).  

         სტეფან ქორი იყო  პირველი მკვლევარი, რომელმაც  პრაქტიკის კვლევა გამოიყენა 

საგანმანათლებლო  სივრცეში და მასწავლებლებთან ერთად ითანამშრომლა.  სტეფან 

ქორის მოსაზრებით, პრაქტიკის კვლევის წარმატებით განსახორციელებლად 

მნიშვნელოვანია კვლევით პროცესში მონაწილეობდეს  ის ინდივიდები, რომლებსაც 

საკვლევი თემა პირდაპირ ეხებათ და გამომდინარეობს მათი ინტერესებიდან. 

მნიშვნელობა ენიჭება ასევე იმ ფაქტორს, რომ  პრობლემის გადაჭრის ხერხები და 

განსახორციელებელი ინტერვენციები არ უნდა იყოს შეთავაზებული მკვლევარების ან 

სხვა ინდივიდების მიერ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში  პრობლემის აღმოფხვრის 

ხერხები არ იქნება ეფექტური.  

          საინტერესოა რა განსხვავებაა ტრადიციულ და პრაქტიკულ კვლევას შორის ? 

მორისონის თანახმად ტრადიციული კვლევის შემთხვევაში საკვლევი საკითხი წინასწარ 

არის განსაზღვრული, მკვლევარი მხოლოდ რეკომენდაციების რეფლექსიით 

შემოიფარგლება, რაც შეეხება პრაქტიკულ კვლევას - საკვლევი საკითხი წინასწარ არ 

არის იდენტიფიცირებული, ეტაპობრივად ხდება მისი დადგენა, შემდეგ 

დიაგნოსტირება და ინტერვენციების სტრუქტურირება. ამ ტიპის კვლევის 

მნიშვნელოვანი ნაწილია კონკრეტული მიგნების და რეკომენდაციის პრაქტიკაში 

დანერგვა.  



34 
 

      იმისთვის, რომ პრაქტიკული კვლევა განხორციელდეს ეფექტურად მნიშვნელოვანია 

შემდეგი ეტაპების გათვალისწინება: 1) შესასწავლი საკითხის ფორმულირება; 2) 

მონაცემთა შეგროვება; 3) ინტერვენციის გეგმის შემუშავება/განხორციელება; 4) 

შედეგების შეფასება/ანალიზი. კვლევის განხორციელების პროცესში მნიშვნელოვანია 

ასევე ეთიკური ნორმების დაცვა, რაც გულისხმობს ვოლუნტარიზმის ანუ 

ნებაყოფლობითობის პრინციპის დაცვას კვლევაში ჩართული პირებისგან.  

   

 

 

2.3.კვლევის პროცესში გამოყენებული მეთოდები 

      პრობლემის იდენტიფიცირება 

 

       პრაქტიკული კვლევის სტრუქტურიდან გამომდინარე, პროექტის განხორციელების 

ყველაზე ოპტიმალურ გზად მიჩნეულ იქნა რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდის 

გამოყენება. რადგან ვთვლით, რომ სკოლის კულტურის უფრო ღრმა კვლევისთვის 

მნიშვნელოვანია ორივე მეთოდის კომბინირება.  

ეტაპი I: კვლევის გეგმის შემუშავება 

 პრეზენტაცია; კვლევის კითხვების გარკვევა; 

 მეთოდის განსაზღვრა; 

      კვლევის პირველ ეტაპზე აია-GESS სკოლის ყველა მასწავლებელს, როგორც 

შერჩევითი ერთობლიობის მთლიან ნაწილს,  წარედგინა პრეზენტაცია პრაქტიკული 

კვლევის შესახებ. პრაქტიკული კვლევით დაინტერესებულ პედაგოგებთან შემდეგ 

გამოვიყენეთ თვისებრივი მეთოდის ინსტრუმენტი, ფოკუს-ჯგუფების ორგანიზება, რაც 

მიზნად ისახავდა სკოლაში არსებული აქტუალური პრობლემების იდენტიფიცირებას. 

ზოგადი სურათის ფორმულირების შემდეგ კვლევის რაოდენობრივი კომპონენტის 

გათვალისწინებით ამ  მასწავლებლებს დაურიგდა „სწავლებისა და სწავლის 

საერთაშორისო კვლევის“  (TALIS,2015) მოდიფიცირებული კითხვარი, რადგან 

ძირითადი საკითხები უკავშირდებოდა სწორედ მასწავლებელთა პროფესიულ 
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განვითარებასა და  სწავლა-სწავლების პროცესს. აღნიშნული ინსტრუმენტის   მიზანი 

იყო უფრო მკაფიოდ მოგვეხდინა არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება.  

 

ეტაპი II : ინსტრუმენტები 

 კითხვარების შექმნა 

 მონაცემების ანალიზის ინტერპრეტაცია (TALIS,2015 მოდიფიცირებული 

კითხვარი) 

 ჩაღრმავებული ინტერვიუს დაგეგმვა 

     მონაცემების შეგროვების ამ ეტაპზე გაანალიზდა კითხვარებით მიღებული 

მონაცემები, გამოიკვეთა  ძირითადი პრობლემატიკა, რამაც საშუალება მოგვცა 

არსებული მასალით დაგვეგეგმა ჩაღრმავებული ინტერვიუები მასწავლებლებთან. 

ინტერვიუ ჩატარდა „კრიტიკული შემთხვევის“ საფუძველზე იმ მასწავლებლებთან, 

რომლებმაც თავად გამოთქვეს სურვილი ემუშავათ მათ მიერვე შემოთავაზებულ 

თემატიკაზე პრაქტიკის კვლევის ფარგლებში.   

 

 

ეტაპი III: მონაცემების შეგროვება და ანალიზი 

 TALIS (2015) - ის მოდიფიცირებული კითხვარი; 

 ჩაღრმავებული ინტერვიუ; 

       ჩაღრმავებული ინტერვიუს შედეგად მოგროვდა მონაცემები სკოლაში არსებული 

პრობლემის შესახებ,  აქცენტი გაკეთდა მის გამომწვევ მიზეზებზე,  თუ რა გავლენის 

მატარებელია ზოგადად აღნიშნული პრობლემა სკოლის ორგანიზაციულ კულტურაზე. 

 დოკუმენტური მონაცემები; 

     მნიშვნელოვანია ასევე სკოლაში არსებული დოკუმენტური მონაცემების ანალიზი, 

რაც გარკვეულ ინფორმაციას გვაწვდის იდენტიფიცირებული პრობლემის 

(მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობის დაბალი ხარისხი) შესახებ, ეს არის 

დამატებითი რესურსი რაც ამყარებს ჩაღრმავებული ინტერვიუს და კითხვარის 

შედეგად მიღებული დებულებების რელევანტურობას. 
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ეტაპი IV : შერჩევა 

       პრაქტიკული კვლევის დაგეგმვის პირველ ეტაპზე შერჩევით ერთობლიობას 

წარმოადგენდა აია-GESS სკოლის ყველა მასწავლებელი. აღნიშნული პროცესით 

დაინტერესების სურვილი გამოთქვა მთლიანი რაოდენობის მესამედზე მეტმა. მათთან 

ჩატარდა ფოკუს-ჯგუფები, შეხვედრების მიზანი იყო სკოლაში მომუშავე პედაგოგებს 

გამოეკვეთათ აქტუალური და პრობლემატური საკითხები, რომელთა მოგვარებაზე 

მუშაობასაც აუცილებელ საჭიროებად მიიჩნევდნენ.  

      ძირითადი საკითხები უკავშირდებოდა მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებას, 

სწავლა-სწავლების პროცესს, ამიტომ მათ მიეწოდათ „სწავლებისა და სწავლის 

საერთაშორისო კვლევის“  (TALIS, 2015) კითხვარის  მოდიფიცირებული ვარიანტი, 

რომელმაც  უფრო მკაფიოდ მოახდინა დასახელებული პრობლემატური  საკითხების 

რანჟირება.  კითხვარის მონაცემების ანალიზის შედეგად მოხდა მასწავლებლების 

კლასიფიცირება გამოკვეთილ პრობლემათა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

მაჩვენებლების მიხედვით და ჩაღრმავებული ინტერვიუები დაიგეგმა იმ პედაგოგებთან, 

რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს სწორედ დასახელებული  თემატიკის ირგვლივ 

ემუშავათ პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე  „გამოკითხული 

ერთობლიობის“ შერჩევა განისაზღვრა, „არაალბათური მიზნობრივი“ შერჩევის ტიპის 

გათვალისწინებით. სამიზნე ჯგუფად შეირჩა დაწყებითი საფეხურის  II კლასის 

მასწავლებლები, რადგან პედაგოგთა ჯგუფი, რომელსაც იდენტიფიცირებული 

პრობლემის კვლევა სურდა შედგებოდა სწორედ ამ საფეხურის მასწავლებლებისგან. 

პრაქტიკის კვლევის ხასიათიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა,  შერჩევა არ არის 

რეპრეზენტატული, რაც საშუალებას არ გვაძლევს შედეგები განვაზოგადოდ მთელ 

გენერალურ ერთობლიობაზე. (მასწავლებელთა სრული კონტიგენტი თბილისში).  
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2.4. კვლევის ეთიკა 

        კვლევის საწყის ეტაპზე დირექტორისგან მივიღეთ საკვლევ გარემოში მუშაობის 

უფლება, მოხდა კვლევის მიზნისა და თავისებურებების გაცნობა. 

       კვლევის ეთიკის ნორმები - ინფორმირებული თანხმობა მიღებული იყო 

გამოკითხული ერთობლიობის თითოეული ცდისპირისგან და ასევე დაცული იყო 

ვოლუნტარიზმის პრინციპი, რაც გულისხმობს, იმას რომ ცდის პირის დადგომა 

სავარაუდო პრობლემების წინაშე გამომდინარეობს მისივე ნებაყოფლობიდან. ასევე 

გავითვალისწინეთ „ხარჯისა და სარგებლის“ თანაფარდობა, რაც უზრუნველყოფს  

ცდის პირის უფლებების და ღირებულებების  დაცვას. კვლევაში ჩართულ ყოველ 

მონაწილეს უფლება ჰქონდა მისი სურვილასემბრ ნებისმიერ დროს უარი ეთქვა 

მონაწილეობაზე, თუკი ის იგრძნობდა რომ ირღვეოდა მისი უფლებები.  ასევე 

გათვალისწინებული იყო შემდეგი კომპონენტი : გამოკითხვის ზომისა და მასშტაბების 

გათვალისწინებით, ადვილი შესაძლებელია კვლევაში ჩართული პირების 

იდენტიფიცირება, რაც  შევათანხმეთ  ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე.  

 

 

2.5.კვლევის შეზღუდვები 

        აღნიშნული პრაქტიკული კვლევის შეზღუდვები განპირობებული იყო შემდეგი 

მიზეზებით :  

 კვლევის საწყის ეტაპზე მასწავლებლების უმრავლესობამ უარი განაცხადა 

პრაქტიკულ კვლევაში მონაწილეობაზე. 

 კვლევის საწყის ეტაპზე, პრობლემის იდენტიფიცირების პროცესში გარკვეულ 

შეზღუდვას წარმოადგენდა, რესპოდენტების ტენდენციურობა. 

 სკოლის ფიზიკური გარემო წარმოადგენდა გარკვეულ შემაფერხებელ ფაქტორს 

მასწავლებლების კომუნიკაციისთვის, რადგან სკოლის ადგილობრივი ბაზა 

შედგება რამოდენიმე იზოლირებული ნაგებობისგან. 

 კვლევის პროცესს აფერხებდა არაგეგმიური არდადეგები. 



38 
 

 პრაქტიკული კვლევის შეზღუდვას წარმოადგენდა, კვლევისთვის განკუთვნილი 

დრო, რომელიც არ არის საკმარისი ვალიდურობის დასადასტურებლად, რაც 

უნდა უზრუნველყოს პრობლემის გადასაჭრელად განხორციელებულმა 

ინტერვენციებმა. 

 განხორციელებული ინტერვენციების შეფასებაზე დაყრდნობით, შეიძლება 

ითქვას, რომ  პარტნიორ სკოლაში ნამდვილად მოხდა  თანამშრომლობითი 

გარემოს გაჯანსაღება და გააქტიურება (იხ. კვლევის შედეგები),  თუმცა 

მიგვაჩნია, რომ PROJECT –BASED LEARNING-ის დაგეგმვა და საგაკვეთილო 

პროცესის მართვა, აღნიშნული მიდგომით, საჭიროებს დაკვირვებას დინამიკაში. 

მასწავლებლებმა,  მკვლევრების გარეშე,  უნდა გააგრძელონ მუშაობა PBL-ით. 

მხოლოდ ამის შემდეგაა შედეგებზე და მიდგომის წარმატებით 

განხორციელებაზე საუბარი ადეკვატური. სწორედ დროის ფაქტორი შეიძლება 

მივიჩნიოთ კვლევის შეზღუდვად, რადგან გარდა პირველადი დაკვირვებისა,  

PBL-ის სამუშაო პრაქტიკაში დაგეგმვა საჭიროებს დროში გაწერილ კვლევასა და 

პროცესის მონიტორინგს. 

 

 

2.6. ვალიდობა და სანდოობა 

         

         როცა საგანმანათლებლო ორგანიზაციაში ტარდება პრაქტიკის კვლევა, მისი 

წარმატებულობის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია ვალიდურობა. რაც ნიშნავს 

იმას, რომ განხორციელებული ინტერვენციები არის შედეგის მომცემი და ეფექტურად 

არის მიმართული პრობლემის მოგვარებაზე. 

      ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი რამაც უნდა უზრუნველყოს კვლევის ვალიდობა 

და სანდოობის მაღალი ხარისხი ეს არის რესპოდენტების გულწრფელი მონაცემები, ის 

სიღრმისეული ანალიზი რაც განაპირობებს ინტერვენციების რელევანტურობას. 

      აღნიშნული კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა დესკრიპტული, 

ინტერპრეტაციული ვალიდობა. ყურადღება გამახვილდა ტრიანგულაციის პროცესზე, 
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რაც გულისხმობს იმას, რომ საკითხის შესწავლა მოხდა არაერთგვაროვანი და 

შეპირისპირებული მეთოდების გამოყენებით, საკვლევი პრობლემის იდენტიფიცირება 

და დიაგნოსტირება  მოხდა სკოლის ყველა მასწავლებელთან ჩატარებული ფოკუს-

ჯგუფების, ნახევრადსტრუქტურირებული კითხვარების, ჩაღრმავებული 

ინტერვიუების, პრეზენტაციების საფუძველზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი 

რამაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს კვლევის ვალიდურობაზე, ეს არის 

მასწავლებლების არასრული ჩართულობა კვლევის საწყის ეტაპზე. 

     ჩაღრმავებული ინტერვიუების და ფოკუს-ჯგუფების დროს სანდოობის ხარისხი 

განისაზღვრა იმ ემპირიული მონაცემების მიღებით, რომლებსაც რესპოდენტები 

გვაძლევდნენ და სკოლის ბაზაზე რეალური ორგანიზაციული კულტურის 

შესაბამისობით. აღნიშნულ შემთხვევაშიც სანდოობის ორიენტირი განვსაზღვრეთ  

სხვადასხვა მეთოდების შედეგად მიღებული მონაცემების საფუძველზე.  

       

 

III თავი 

კვლევის პროცესი 

3.1. პრობლემის დიაგნოსტირება და ანალიზი 

 

     კვლევის საწყის ეტაპზე სკოლის ადმინისტრაციას და მასწავლებლებს წარედგინათ 

პრეზენტაცია, პრაქტიკული კვლევის შესახებ, რისი მიზანიც იყო ინფორმირებულობის 

ხარისხის ამაღლება (დანართი 1). შემდეგ განისაზღვრა ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება იმ 

მასწავლებლებთან, რომლებმაც ინტერესი გამოხატეს პრაქტიკული კვლევის მიმართ და 

შემოგვთავაზეს მათთვის საინტერესო და აქტუალური პრობლემები. იმის 

გათვალისწინებით, რომ კვლევის განსახორციელებლად გვქონდა მცირე დრო და 

ორიენტირებული ვიყავით ხელშესახები შედეგის ახლო მომავალში დასანახად, აქცენტი 

გავაკეთეთ ისეთ თემატიკაზე, რომლის მიმართად განსაკუთრებით გამოიხატა 

მასწავლებლების ინტერესი და პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობებიც რეალურად 

მივიჩნიეთ. საკითხი ფორმულირდა შემდეგი სახით : „მასწავლებლების პროფესიული 
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განვითარება და სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესება“. პრობლემის უფრო 

კონკრეტულად გამოსაკვეთად მასწავლებლებს დაურიგდათ „სწავლებისა და სწავლის 

საერთაშორისო კვლევის „ TALIS(2015) - ის მოდიფიცირებული კითხვარები (დანართი 

2). რის შემდეგად განისაზღვრა ძირითადი საკვლევი  პრობლემატიკის დებულება : 

„მასწავლებელთა თანამშრომლობის განვითარება“.  

სამეცნიერო ლიტერატურის, თანამედროვე კვლევების მიმოხილვის შემდეგ ყველაზე 

ოპტიმალურ ვარიანტად მივიჩნიეთ PBL-ის გამოყენაბა, პედაგოგებს შორის 

თანამშრომლობითი კულტურის გასავითარებლად, რადგან  PBL - ს, როგორც 

სწავლების მეთოდს ამის გამოცდილება აქვს. როგორც ზემოთ ვახსენეთ მიჩიგანის 

უნივერსიტეტის მკვლევარებმა პროექტზე დაფუძნებული სწავლების ერთ-ერთ 

ყველაზე ხელშესახებ, დადებით შედეგად დაასახელეს  მასწავლებლებს შორის 

თანამშრომლობითი გარემოს გაუმჯობესება (John W.Thomas, Ph. DMarch, 2000) . 

სწორედ ამიტომ  „აია- GESS” სკოლაში მასწავლებელთა თამაშრომლობითი გარემოს 

გაუმჯობესების ინსტრუმენტად ავირჩიეთ PBL -  (Project – Based  Learning).  

ფოკუს - ჯგუფების შედეგები:  

           ფოკუს-ჯგუფებში დისკუსიის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მასწავლებლებს შორის 

თანამშრომლობითი კულტურის დაბალი ხარისხის ერთ-ერთი განმაპირობებელი 

ფაქტორია მსგავსი კულტურის დეფიციტი, გამოცდილების არარსებობა და დაბალი 

მოტივაცია. ტენდენცია, რომ მასწავლებლებს ურჩევნიათ დამოუკიდებლად, 

ინდივიდუალურად იმუშაონ ორგანიზაციული კულტურის შედეგია, რასაც  აღნიშნავენ 

რესპოდენტები.  

         პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში განხორციელდა ოთხი ფოკუს-ჯგუფი. სამი 

მათგანი პრობლემის დიაგნოსტირების ეტაპზე, ხოლო მეოთხე შედეგების შეფასებისას. 

პირველი ფოკუს-ჯგუფის წევრებს წარმოადგენდნენ, როგორც პედაგოგები, ასევე 

სკოლის ადმინისტრაცია. ჯამში მთლიანი კონტიგენტის მესამედი, 26 პედაგოგი და 2 

ადმინისტრაციის წევრი.   შეხვედრის მიზანი იყო გვესაუბრა იმ ძირითად 

პრობლემებზე რომელთა არსებობა ხელს უშლის სკოლის განვითარებას.   
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        საწყის ეტაპზე ფოკუს-ჯგუფის წევრები ორიენტირებულები იყვნენ ზოგადი 

საკითხების მიმოხილვაზე,  რომელიც უფრო მეტად განათლების სისტემის 

პრობლემატიკის განხილვას წარმოადგენდა, ვიდრე კონკრეტული სკოლის. ამიტომ 

გადავწყვიტეთ პედაგოგებთან კიდევ ერთი შეხვედრა დაგვეგეგმა, რომელიც უშუალოდ 

მიმართული იქნებოდა მათი პროფესიული პრაქტიკის რეფლექსიასთან.  არჩეულმა 

სტრატეგიამ გაამართლა, მეორე ფოკუს-ჯგუფზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ 

პრაქტიკული კვლევით  დაინტერესებული  პედაგოგები, სხვადასხვა კათედრიდან,  

გამოიკვეთა შემდეგი საკითხები  : 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ნაკლები ხელშეწყობა,  სკოლის 

ბაზაზე არსებული რესურების გამოყენებით. 

 თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისების პრობლემა საგაკვეთილო პროცესში. 

 თანამშრომლობითი საქმიანობისთვის არასაკმარისი მოტივაცია. 

 არაფორმალური განათლების საჭიროება და შესაბამისი ნიადაგის შექმნა. 

 „მასწავლებელთა საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარების და 

კარიერული წინსვლის სქემის“ გამოწვევები. 

       ბოლო ფოკუს-ჯგუფი, რომლის მიზანი იყო ზემოთ ხსენებული საკითხების 

რანჟირება აქტუალობის თვალსაზრისით, პედაგოგებმა ძირითად პრობლემურ 

საკითხად დაასახელეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საშუალებების 

არარსებობა სკოლის ბაზაზე, აქ მოიაზრება არსებული თანამშრომლობითი გარემოს 

დაბალ ეფექტიანობა, სიახლეების ურთიერთგაზიარების  ნაკლებობა და სხვ.  

 მათი უმრავლესობა მიიჩნევს რომ იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც თანამედროვე 

განათლების სისტემა უყენებს პედაგოგს, შესაძლებელია უპასუხონ, მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ მათ საშუალება ექნებათ, სამუშაო ადგილზევე მოახდინონ 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა და ამისთვის ერთადერთ  საშუალებას ტრენინგ-

მოდულის გავლა არ წარმოადგენდეს.  

       სკოლის ბაზაზე განვითარების საშუალებას  მათი აზრით, „მასწავლებელთა 

საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემა“ 

იძლევა. თუმცა შემოთავაზებული აქტივობები საკმაოდ ახალია მათთვის, თუნდაც 
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ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა, თვითშეფასების კითხვარის შევსება,  

სამოდელო გაკვეთილების დადეგმვა - ჩატარება, საერთო სასწავლო პროექტების 

განხოციელება,  რესურსის შექმნა და ა.შ.  

       ამიტომ „აია- GESS” - ის პედაგოგები, რომლებიც დაინტერესდნენ პრაქტიკულ 

კვლევაში მონაწილობით, მთავარ საჭიროებად მასწავლებელთა პროფესიულ 

განვითარებაზე მუშაობას ასახელებენ, რომელსაც რეალურად ახალი სქემაც სთხოვთ 

მათ. 

 

TALIS (2015) - ის მოდოფიცირებული კითხვარის შედეგები 

     კვლევის შემდეგ ეტაპზე პრობლემის მკაფიოდ განსაზღვრის მიზნით მასწავლებლებს 

დაურიგდათ TALIS - ის მოდიფიცირებული კითხვარი, რომელიც ადაპტირებული იყო 

იმ პრობლემატიკის შინაარსზე, რომელიც ფოკუს-ჯგუფების დროს გამოიკვეთა. 

აღნიშნული კითხვარი წარმოადგენს რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტს, რაც 

უზრუნველყოფს სანდო ინფორმაციის მოწოდებას და მონაცმების სტატისტიკურად 

დამუშავებას. კითხვარის შესავსებად თანხმობა განაცხადა 24 მასწავლებელმა.  

შეკითხვაზე მონაწილეობენ თუ არა მასწავლებლები ამ დროისთვის კარიერული 

წინსვლისა და განვითარების აქტივობებში პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა :  
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გამოკითხულთა უმრავლესობამ, 100%-მა (24 მასწავლებელი) შეკითხვაზე დადებითი 

პასუხი დააფიქსირა და აღნიშნა, რომ ისინი ქმნიან სასწავლო რესურსებს და ეცნობიან 

პროფესიული განვითარების მიზნით შესაბამის სამეცნიერო ლიტერატურას. 

მასწავლებლების 83% (20 მასწავლებელი) არ იღებს მონაწილეობას ტრენინგებში, 91% 

(22მასწავლებელი) არ ქმნის და არ მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროექტებში და 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია გამოკითხულთა 83%(20 მასწავლებელი) არ 

მონაწილეობს პრაქტიკული კვლევის დაგეგმვაში და 75% (18 მასწავლებელი) არ 

თანამშრომლობს კოლეგა - მასწავლებლებთან პროფესიული განვითარების მიზნით.  

      კითხვარის შემდეგი ნაწილი  მასწავლებლების პიროვნულ საჭიროებებზე იყო 

ორიენტირებული და მიზნად ისახავდა მათი პროფესიული განვითარების მიზნით 

საჭირო აქტივობების იდენტიფიცირებას. შეკითხვაზე თუ რამდენად სჭირდებათ 

პროფესიული განვითარება შემდეგი მიმართულებებით, პასუხები ასე კლასიფიცირდა :  
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          მასწავლებელთა 62%-მა (15 მასწავლებელი) აღნიშნა, რომ სჭირდებათ საგნობრივი 

სფეროს ცოდნა და გაცნობიერება უფრო ღრმად. ასევე 62% (15 მასწავლებელი) თვლის, 

რომ მათ არ სჭირდებად პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება მოსწავლის ქცევისა 

და კლასის მართვის კონტექსტში. გამოკითხულთა 50%(12 მასწავლებელი) აუცილებელ 

საჭიროებად მიიჩნევს მოსწავლის შეფასების მეთოდების სტრატეგიების 

გაუმჯობესებას. და რაც განსაკუთრებით იქცევს ჩვენს ყურადღებას ეს არის 

მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის განვითარების ინდიკატორი, 

75% (18 მასწავლებელი) აღნიშნავს, რომ პროფესიული განვითარების მიზნით 

მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი.  

       კითხვარის შემდეგი ნაწილი ყურადღებას ამახვილებს თუ კონკრეტულად რა დროს 

ხარჯავენ მასწავლებლები პროფესიული განვითარებისთვის. შეკითხვაზე   დროის რა 

მონაკვეთს უთმობენ ისინი  ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების შესრულებას, პასუხები 

ასე გამოიყურება :    

 



45 
 

 

 

        

         გამოკითხული მასწავლებლების 79% (19 მასწავლებელი)  აფიქსირებს, რომ 

ინდივიდიალურად გაკვეთილის დაგეგმვა/მომზადებაში ხარჯავს 1 დან 4 საათამდე. 

მხოლოდ 25%-მა (6 მასწავლებელი) გასცა პასუხი შემდეგ დებულებას და აღნიშნა, რომ 

კოლეგებთან ერთად ჯგუფური მუშაობისთვის ხარჯავენ მხოლოდ 30 წთ დან 1 

საათამდე. 83 % (20 მასწავლებელი) ადმინისტაციული ზოგადი სამუშაოებისთვის 

ხარჯავს 30 წუთს. რაც შეეხება მშობლებთან თანამშრომლობას გამოკითხული 

ერთობლიობის 83%(20 მასწავლებელი)  აღნიშნავს, რომ ხარჯავს 3 სთ დან 4 სთ მდე.  

       რაც შეეხება კითხვარის შემდეგ ნაწილს ის ორიენტირებულია სკოლის 

ორგანიზაციულ კლიმატზე და სამსახურით კმაყოფილებაზე. კითხვაზე თუ რამდენად 

ეთანმებიან ან არ ეთანხმებიან ქვემოთ ჩამოთვლილ დებულებებს პასუხები 

შემდეგნაირად გადანაწილდა : გამოკითხული ერთობლიობიდან 20 მასწავლებელი 

თვლის, რომ სკოლა თანამშრომლებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის 

შესაძლებლობას არ სთავაზობს, რაც ნეგატიურად ისახება მათი მოტივაციის ხარისხზე. 
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თუმცა შემდეგ კითხვაზე პასუხი განსხვავებულია, 22 მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ 

სკოლაში არსებობს თანამშრომლობის მხარდამჭერი კულტურა, მაგრამ საინტერესო ის 

არის, რომ ეს ფაქტორი კორელაციაში არ მოდის მასწავლებლების თანამშრომლობითი 

კულტურის დადებით ბალანსთან, რასაც მკაფიოდ ასახავს ამავე კითხვარში მოცემული 

შედეგები. 

           შემდეგი შეკითხვის მიხედვით მასწავლებლებმა შეძლეს იმ მიზეზების 

კლასიფიცირება, რაც ხელს უშლის სკოლაში თანამშრომლობითი კულტურის 

განვითარებას. პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა :  

 

 

 

         გამოკითხული საერთო ერთობლიობიდან მასწავლებლების 75% (18 

მასწავლებელი) მიიჩნევს, რომ დაბალი მოტივაცია ერთ-ერთი განმაპირობებელი 

ფაქტორია თანამშრომლობითი კულტურის შესაფერხებლად. 100% (24 მასწავლებელი) 

თვლის, რომ საჭიროების არ არსებობა შეუსაბამო  მიზეზია, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს თანამშრომლობის დაბალი ხარისხი. 62% (15 მასწავლებელი) 

ორგანიზაციული კულტურის არ არსებობას ამ კუთხით მიიჩნევს მნიშვნელოვან 



47 
 

ასპექტად, რაც დროის სიმცირესთან და გამოცდილების არ არსებობასთან ერთად 

მნიშვნელოვნად განაპირობებს მასწავლებლებს შორი თანამშრომლობითი კულტურის 

დაბალ ხარისხს.  

         კითხვარის ბოლო ნაწილი ეხებოდა სწავლა-სწავლების ზოგად კომპონენტებს და 

იმ პრაქტიკულ აქტივობებს, რომელსაც მასწავლებელი ახორციელებს მთელი სასწავლო 

წლის განმავლობაში. დებულებები, რომელიც განსაზღვრავს თანამშრომლობით 

კულტურას მასწავლებლებს შორის, შემდეგი სახით კლასიფიცირდა :  

 

TALIS-ის მოდიფიცირებული კითხვარის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა გარკვეული 

მიგნებები : 

 გამოკითხული ერთობლიობიდან (24 მასწავლებელი) 20 მასწავლებელი 

აღნიშნავს, რომ  არ თანამშრომლობს კოლეგებთან პროფესიული განვითარების 

მიზნით. 
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 მასწავლებლების 75%(18 მასწავლებელი) მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანი როლი 

უნდა მიენიჭოს თანამშრომლობითი კულტურის განვითარებას, როგორც სკოლის 

ორგანიზაციული კულტურის განმაპირობებელ ნაწილს.  

 15 მასწავლებელი, თანამშრომლობითი კულტურის შემაფერხებელ ფაქტორებად 

ასახელებს  გამოცდილების არ ქონას, დროის სიმცირეს, კულტურის არ 

არსებობას და  დაბალ მოტივაციას.  

 

დოკუმენტური მონაცემების ანალიზი : 

        პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში მოხდა სკოლის ბაზაზე არსებული 

დოკუმენტური მონაცემების შეგროვება, მათი განხილვა და ანალიზი. საკვლევი 

საკითხის თემატიკიდან გამომდინარე პირველ რიგში განვიხილეთ კათედრის სხდომის 

ოქმები, მასწავლებელთა შეხვედრების განრიგი და შეგროვდა ინფორმაცია სკოლაში 

პედაგოგთა თანამშრომლობის შედეგად განხორციელებული აქტივობების შესახებ. 

       განსაკუთრებით, მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა დაწყებითი სწავლების კათედრა. 2015-

2016 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ჩატარდა 3 სავალდებულო კათედრის სხდომა. 

შეხვედრას ესწრებოდა დაწყებითი საფეხურის ათი მასწავლებელი.  სხდომებზე  

განხილული თემების კატეგორიზაცია შემდეგნაირად შეიძლება მოხდეს : 

 კონკრეტული მასწავლებლების მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასება. 

 სკოლის მიერ შეთავაზებული ინტელექტუალურ-შემეცნებით ღონისძიებებში  

მონაწილეობის განსაზღვრა. 

 მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,  პროფესიული განვითარების და 

კარიერული წინსვლის სქემის აქტივობის „თვითშეფასების კითხვარის“ გაცნობა - 

განხილვა. 

        კათედრის ოქმში არ ფიქსირდება ინფორმაცია მასწავლებელთა საერთო 

ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელებაზე  ან კონკრეტული აქტივოებების შესახებ, 

რომელიც მიმართული იქნებოდა  მასწავლებელთა   პროფესიული განვითარებისკენ. 

გარდა ამისა , მიმდინარე სემესტრის განმავლობაში, დაწყებითი საფეხურის კათედრის 

ჩანაწერებში მითითებულია მხოლოდ ერთი ტრენინგ-შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო 
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„მასწავლებელთა თვითშეფასების კითხვარის“ შევსება და „მასწავლებელთა 

ინდივიდუალური საჭიროებების“ განსაზღვრა. ტრენინგს უძღვებოდა კათედრის 

თავჯდომარე, თუმცა ტრენინგი დატოვა რამდენიმე პედაგოგმა, დროის უქონლობის 

გამო, ამიტომ დამსწრეთა სრული რაოდენობის დაფიქსირება არ მომხდარა. 

       დაწყებითი სწავლების კათედრაზე არსებობს მასწავლებელთა  

ურთიერთდასწრების ამსახველი დოკუმენტაციაც. პედაგოგების მიერ შედგენილი 

დასწრების ბლანკები,  რომელიც მიმდინარე სასწავლო წლის პერიოდში გამოიყენა ორმა 

მასწავლებელმა. ისინი პარტნიორ სკოლაში მუშაობის  ერთ სემესტრს ითვლიან. 

აღნიშნული დოკუმენტაციის ანალიზმა ცხადყო, რომ დაწყებითი სწავლების კათედრის 

სხდომები  ატარებდა ფორმალურ ხასიათს. შეხვედრები მიმართული იყო კონკრეტული 

პედაგოგების საჭიროების განსაზღვაზე, ან ზოგადი ინფორმაციის მიწოდებაზე, 

დირექციიდან თითოეულ მასწავლებლამდე. სხვა სასწავლო საფეხურებისგან 

განსხვავებით, დაწყებით კლასებში ყველაზე მცირეა თანამშრომლობითი ღონისძიებები 

და ასევე  ის დრო, რომელსაც კოლეგათა შორის ურთიერთობისთვის ხარჯავს 

თითოეული პედაგოგი. 

 

ჩაღრმავებული ინტერვიუების ანალიზი :  

        მას შემდეგ რაც  მოხდა  TALIS - ის მოდიფიცირებული კითხვარის ანალიზი და 

კათედრაზე არსებული დოკუმენტაციის შესწავლა, გამოიკვეთა რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი მიგნება : 

 თანამშრომლობით მუშაობას, როგორც მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების საშულებას,    ყველაზე ნაკლებად  დაწყებითი საფეხურის 

პედაგოგები ირჩევენ. 

 I-IV კლასის მასწავლებლები, რომლებმაც შეავსეს კითხვარი, 100% მიიჩნევს რომ 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროების განსაზღვრა და 

გაკვეთილის შესაბამისად დაგეგმვა. 

 დაწყებითი კლასების პედაგოგების უმრავლესობა ქმნის სასწავლო რესურს, 

თუმცა გამოკითხულთა 70% ინდივიდუალურ მუშაობას ანიჭებს უპირატესობას. 
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 I-IV კლასებში  სხვა კლასებთან შედარებით, ყველაზე დაბალია ინტეგრირებული 

გაკვეთილებისა და სასწავლო პროექტების რაოდენობა. 

           სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, პრაქტიკული კვლევით 

დაინტერესებული მასწავლებლების კატეგორიზაცია მოხდა აუცილებელი 

საჭიროებებიდან გამომდინარე. კვლევის ფოკუსი მიმართული იყო დაწყებითი 

საფეხურისკენ. განსაკუთრებით, მეორე კლასი პედაგოგები გამოთქვამდნენ კვლევაში 

ჩართვის სურვილს.  მათი აზრით, საათობრივი ბადე  საშუალებას მისცემდათ, ემუშავათ 

უფრო მეტი და განეხორციელებინათ ინტერვენციები კვლევის საჭიროებებიდან 

გამომდინარე. ასევე ამ საფეხურის პედაგოგებიდან სამი „უფროსი მასწავლების“ 

სტატუსის მქონეა  და დიდ სურვილი აქვთ  „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,  

პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის“ გამოწვევებს 

წარმატებით  გაუმკლავდნენ და შეძლონ „მასწავლებელთა თვითშეფასების კითხვარის“ 

შეფასების გაუმჯობესება.  აქედან გამომდინარე დაიგეგმა ჩაღრმავებული ინტერვიუ მე-

2 კლასის პედაგოგებთან  (ა,ბ,გ,დ - კლასის დამრიგებლებთან).  

        საკვლევი საკითხის დიაგნოსტირების პროცესში განხორციელებულმა აქტივობებმა 

კვლევის ძირითადი ვექტორი მიმართა კოლეგათა შორის თანამშრომლობისკენ. სწორედ 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ასპექტის, კოლეგათა თანამშრომლობის, არარსებობა  დასახელდა ძირითად 

პრობლემად პარტნიორ სკოლაში. 

       ჩაღრმავებული ინტერვიუს დროს, ოთხივე პედაგოგი აფიქსირებდა აზრს, რომ 

მნიშვნელოვანია კოლეგათა შორის პროფესიული დიალოგი, საქმიანი შეხვედრები, 

თუმცა რეალურად არც ერთი  მათგანი არ ხორციელდებოდა. ამის მიზეზებად კი 

შემდეგ ფაქტორები დასახელდა : 

 საჭირო თანამშრომლობითი ინსტრუმენტების არ ცოდნა. 

 თანამშრომლობითი გარემოს წარმატებულობის ვერ დანახვა სამუშაო 

პრაქტიკაში. 

     ერთ-ერთი პედაგოგის ინტერვიუდან ამონარიდი : „ კათედრის სხდომები 

ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ჩვენ არ განვიხილავთ კონკრეტულ მიდგომებს, 



51 
 

მეთოდებს, რომელიც გააუმჯობესებს მოსწავლის შედეგებს, ან ჩვენს გაკვეთილს გახდის 

უფრო საინტერესოს, ამიტომ დამატებითი შეხვედრები რა საჭიროა?!“ 

    პედაგოგებები თვლიან, რომ პარტნიორ სკოლაში, განსაკუთრებით კი დაწყებით 

საფეხურზე, თანამშრომლობითი კულტურა ფორმალურ ხასიათს ატარებს. რეალური 

ნაბიჯები არ იდგმევა. თითოეული მასწავლებელი საკუთარ კლასში, ინდივიდუალურ 

მუშაობას ამჯობინებს. გამომწვევ მიზეზებზე საუბრისას გამოიკვეთა რამდენიმე 

მიმართულება : 

ადმინისტრაციის დამოკიდებულება : 

 სკოლის ადმინისტრატორების მხრიდან მეტწილად წახალისებულია 

ინდივიდუალური სამუშაოები, რომლებიც შედარებით სწრაფ ეფექტს იძლევა, 

ვიდრე დროში გაწერილი, თანამშრომლობითი ღონისძიებები.  

 სკოლას წინასწარ აქვს განსაზღვრული მთელი წლის ღონისძიებათა ნუსხა, 

რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა ყველა მასწავლებლისთვის. ფიზიკურად 

პედაგოგს დრო აღარ რჩება დამატებითი საქმიანობისთვის, კოლეგასთან 

ურთიერთობისთვის. 

დროის ფაქტორი : 

 საგაკვეთილო პროცესის ხანგრძლივობა სკოლაში შეადგენს  რვა საათს. ესგ-

საგნების გარდა, სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს დამატებით საგნებს, რომელიც 

მთლიანად იკავებს სასწავლო დროს. ამის გამო მასწავლებელი ორიენტირებულია 

შეასრულოს სასწავლო გეგმა, რომელიც ნაკლებად თუ ითვალისწინებს კოლეგა- 

მასწავლებლებს შორის ინტერაქციულ მუშაობას. 

 პარალელური კლასის დამრიგებლებს, გაკვეთილებს შორის შესვენა სხვადასხვა 

დროს აქვთ, რის გამოც, რეალურად მათ მთელი დღის განმავლობაში არ უწევთ  

ერთმანეთთან შეხვედრა.  

სკოლის ინფრასტრუქტურა :  

 სხვა კლასის, ან საგნის პედაგოგებთან შეხვერდას დროის გარდა, კლასების 

ტერტიტორიული განლაგებაც უშლის ხელს. სკოლაში საგანმანათლებლო სივრცე 

ორ ნაწილადაა გაყოფილი, I –II კლასები ერთ შენობაშია, დანარჩენი კი სხვა, 
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ტერიტორიულად მოშორებულ სივრცეში. რის გამოც უფრო მეტად ჭირს 

მასწავლებეთა შეხვედრები. 

 I –II კლასებისთვის გამოყოფილ შენობაში ფიზიკურად არ არის სივრცე, სადაც 

მასწავლებლები,  საგაკვეთილო პროცესისგან თავისუფალ დროს შეხვდებიან 

ერთმანეთს. 

სასწავლო კურსი : 

 სკოლა ორიენტირებულია კონკრეტული მიმართულების განვითარებისკენ, 

როგორიცაა მაგალითად ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. სწორედ 

ამ კუთხით იხარჯება რესურსებისთვის გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი. 

საგნის სწავლებებიდან გამომდინარე საბაზო და საშუალო საფეხური 

წარმოადგენს სამიზნე ჯგუფს. 

 ამის დამადასტურებელია საბაზო და საშუალო საფეხურზე განხორციელებული 

პროექტები, რომელიც ბევრად აღემატება დაწყებით საფეხურზე დაგეგმილ 

ღონისძიებებს.  

     კვლევაში ჩართული პედაგოგების აზრით, ამ გარემოებების არსებობა უარყოფიდად 

მოქმედებს მოსწავლეთა მიღწევების წარმატებულებაზე.  კონკრეტული უნარების 

განხორციელებისთვის აუცილებელია არსებობდეს შესაბამისი გარემო. მაგალითად თუ 

მოსწავლეს ოთხი წლის მანძიზე არ მიუღია არც ერთ პროექტში მონაწილეობა, არ 

ჰქონია საშუალება ურთიერთობა ჰქონოდა თავის ან მახლობელ ასაკობრივ ჯგუფთან, 

საბაზო საფეხურზე მათი ჩართვა პროექტებში ძნელდება და ხშირად ზედაპირულ 

ხასიათსაც კი ატარებს. 

    პედაგოგებს მიაჩნიათ, რომ თანამშრომლობითი კულტურის არ ჰქონა, ასევე აისახება 

მათ  მოტივაციაზე. მასწავლებელი მიჯაჭვულია თავის საკლასო ოთახზე. მას აქვს 

წინასწარ გაწერილი საქმე, რომელიც უნდა შეასრულოს. ადმინისტრაცია ნაკლებად 

ცდილობს ხელი შეუწყოს სხვა პედაგოგებთან მის ურთიერთობას, ამის მაგალითია 

შეხვედრებისთვის საჭირო სივრცის არარსებობა, რესურსების არათანაბარი 

ხელმისაწვდომობა. ერთ-ერთ პრობლემად ასევე სახელდება ტექნიკური 

უზრუნველყოფის მოუგვარებლობა. თუნდაც პროექტების განსახორციელებლად, ან 
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ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩასატარებლად საჭიროა ტექნიკური მხარდაჭერა, 

რომელიც არ არსებობს დაწყებით საფეხურზე. 

„ ჩვენც ვიცით , რამდენად მნიშვნელოვანია XXI საუკუნეში, ტექნიკის როლი სასწავლო 

პროცესში, თუმცა ჩვენს მოსწავლეებს, მხოლოდ საბაზო საფეხურიდან ეძლევათ 

საშუალება ჰქონდეთ ამის „ფუფუნება“. კერძო სკოლის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

სახელმწიფო არ უზრუნველყობს დაწყებით საფეხურს ბუკებით, რის გამოც 1-4 

კლასებში ტექნიკური რესურსის გამოყენება არ ხერხდება. რეალურად რომ გვქონდეს 

ბუკები, შენობაში არ არის ინტერნეტი. ამიტომ თუ რაიმეს ჩვენება მინდა 

მოსწავლეებისთვის, რამდენიმე დღით ადრე ვუთანხდები ისტ.-ის მასწავლებელს, რომ 

სასწავლო პროცესის ჩაუშლელად, გვათხოვოს სკოლის საკუთრებაში არსებული 

ლეპტოპი და ორი პროექტორიდან ერთ-ერთი“ ( ჩაღრმავებული ინტერიუ) 

        გარდა ამისა , ინტერვიუს დროს ყურადღება გამახვილდა იმ ფაქტორებზე, 

რომლებიც აბრკოლებს მასწავლებელს  აწარმოოს პროფესიული ურთიერთობა კოლეგა-

მასწავლებელთან, თუნდაც ურთიერთდასწრების მაგალითზე. რესპოდენტების ერთი 

ნაწილი თვლის, რომ ნაკლებად ეთიკურია გაკვეთილებზე სხვა მასწავლებლის 

დასწრება. „ჩვენ არ ვიცით რატომ გვესწრება სხვა, რა ქმნის ამის საჭიროებას, ან რას 

მოგვცემს ჩვენი დასვენების დროის შეწირვა?!“  

მიუხედავად იმისა, რომ კათედრაზე არსებობს წინასწარ შემუშავებული დაკვირვების 

ფორმა, მასწავლებლები თანხმდებიან, რომ ის ძალიან ზოგადია და არ იძლევა 

საშუალებას ეფექტურად მოხდეს გაკვეთილზე დასწრების წარმოება. თუმცა  რაც სკოლა 

ჩაერთო „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,  პროფესიული განვითარების და 

კარიერული წინსვლის სქემაში“, მასწავლებლებმა უფრო მძაფრად დაინახეს 

თანამშრომლობის საჭიროება. „მასწავლებელთა ინდივიდუალური საჭიროებების 

განსაზღვრისას“ სქემა ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად სთავაზობს მათ „კრიტიკული 

მეგობრის“ ყოლას, რაც გულისხმობს კოლეგა-მასწავლებლის დასწრებას საგაკვეთილო 

პროცესზე. ასევე „მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარის“ შევსებისას, გარკვეულმა 

მიმართულებემა გამოიწვია დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლების უკმაყოფილება. 

მაგალითად D.2.6. – “პროფესიული განვითარების მიზნით, აქტიურად ვთანამშრომლობ 
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კოლეგებთან“ (მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი, 2015). რესპოდენტების 

აზრით, ისინი არათანაბარ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ თავისი სკოლის სხვა 

მასწავლებლებთან შედარებით, რადგან ზემოთ დასახელებული მიზეზებიდან 

გამომდიარე, ნაკლებად ეძლევათ საშუალება  წარმართონ ინტეგრირებული აქტივობები 

და მოახდინონ ეფექტური თანამშრომლობა. სწორედ  „მასწავლებლის საქმიანობის 

დაწყების,  პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის“ ამოქმედებამ 

მისცა ბიძგი  დაინტერესებულიყვნენ პრაქტიკული კვლევით, ემუშავათ მათთვის ერთ-

ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხზე, როგორიცაა თანამშრომლობითი კულტურის 

არარსებობა და წარმატებით განეხორციელებინათ ერთობლივი საქმიანობა. 

         სკოლა მათ სთავაზობს სემესტრში ერთ მასშტაბურ ღონისძიებას, რომელშიც 

ოთხივე კლასია ჩართული. თუმცა კოლეგათა თანამშრომლობას არ ითვალისწინებს 

აღნიშნული ღონისძიება, ყველა პედაგოგი საკუთარი კლასის მოსწავლეებთან მუშაობს 

ინდივიდუალურად,  ამიტომ რეალურად მათ არ ჰქონიათ სამუშაო პრაქტიკა, 

განეხორციელებინათ ისეთი აქტივობა, რომელშიც ყველა პედაგოგი ერთობლივად   

იქნებოდა ჩართული. ამიტომ მათ ჰქონდათ სურვილი გადაედათ კონკრეტული  

ნაბიჯები, რომლებიც მიიყვანდა ეფექტურ თანამშრომლობამდე, შეაძლებინებდა 

დაეგეგმათ სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, როგორც საკუთარ ასევე 

პარალელურ კლასებთან ერთად. 

          ინტერვიუს დროს ყურადღება გამახვილებული იყო  განსაკუთრებით, 

პროექტების განხორციელების საჭიროებაზე. პედაგოგები ფიქრობდნენ, რომ  

სამოდელო გაკვეთილების დაგეგმვა, თუნდაც ორი მასწავლების თანამშრომლობით, ან 

სასწავლო პროექტების განხორციელება მათ ხელს შეუწყობდა ეფექტური კომუნიკაცია 

დაემყარებინათ ერთმანეთთან და გაეზიარებინაც თავიანთი პროფესიული 

გამოცდილება. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ინტერვენციების დაგეგმვისას 

ძირითადი ორიენტირი განისაზღვრა სწორედ პროექტულ აქტივობებზე, რომლის 

ეფექტურ იმპლემენტაციას უზრუნველყობს სწორედ PBL (Projec – based – Learning).  
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IV თავი 

განხორციელებული ინტერვენციები 

4.1. ინტერდისციპლინური გუნდის ჩამოყალიბება 

 

      პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში ინტერვენციების დაგეგმვა და ორგანიზება 

მიმდინარეობდა მასწავლებლებთან აქტიური თანამშრომლობის ფონზე. 

ინტერვენციებმა და  პრაქტიკულმა აქტივობებმა, რომელიც განვახორციელეთ 

სამოქმედო კვლევის პროცესში, დადებითი გავლენა იქონია თანამშრომლობითი 

კულტურის  განვითარებაზე  „აია-GESS” სკოლაში.  

ინტერდისციპლინური გუნდის ჩამოყალიბება 

     პრობლემის იდენტიფიცირების და დიაგნოსტირების შემდეგ, მიღებული 

ემპირიული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, მასწავლებლებთან კონსულტაციების 

შედეგად გადაწყდა, რომ პრაქტიკული კვლევის განხორციელების ტექნიკურ 

საშუალებად გამოგვეყენებინა PBL (Projec-Based-Learning), როგორც ერთგვარი 

წარმატებული სასწავლო მიდგომა, რომელიც უზრუნველყობს მასწავლებლებს შორის 

თანამშრომლობითი კულტურის ამაღლებას და მოსწავლეების აკადემიური შედეგების 

გაუმჯობესებას.  

     PBL-ის სტუქტურის გათვალისწინებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია 

სკოლის ბაზაზე ჩამოყალიბდეს არაფორმალური ურთიერთობები, რომელიც არ იქნება 

მკაცრად კონტროლირებადი ბიუროკრატიული მექანიზმების მიერ. 

ინტერდისციპლინური ჯგუფის ჩამოყალიბება არის ერთ-ერთი ასეთი ფორმა, რომელიც 

უზრუნველყობს PBL პროექტების წარმატებულ იმპლემენტაციას. 

     მას შემდეგ რაც სკოლაში შევიტანეთ TALIS(2015)-ის მოდიფიცირებული კითხვარი, 

გამოიკვეთა ის სამიზნე ჯგუფი, რომელთან ერთადაც უნდა გვემუშავა პრაქტიკული 

კვლევის ფარგლებში. პირველი ეტაპი, რომელიც ინტერვენციების გეგმის 

ჩამოყალიბების პროცესში ფორმულირდა, იყო სწორედ ინტერდისციპლინური ჯგუფის 

ორგანიზება, რომელიც შედგებოდა  „აია-GESS”-ის სკოლის II კლასის 

დამრიგებლებისგან (ა,ბ,გ,დ კლასები).  
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4.2.სამუშაო შეხვედრები 

      ინტერდისციპლინური ჯგუფის ჩამოყალიბების შემდეგ, მკვლევარების მიერ 

დაიგეგმა სამუშაო შეხვედრები  მასწავლებლებთან, (4 შეხვედრა) რომელიც მიზნად 

ისახავდა პირველ ეტაპზე მათ ინფორმირებულობას პრაქტიკული კვლევის შესახებ და 

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას. პედაგოგებს მიეწოდათ მასალა 

დასამუშავებლად, „პრაქტიკული კვლევის სახელმძღვანელო“ (დანართი 3) და PBL-ის 

თეორიული ჩარჩო. 

       შეხვედრების ფარგლებში დაიგეგმა  ასევე  „კოლაბორაციული დისკუსიის საათი“, 

რომელიც გულისხმობდა მასწავლებლების მხრიდან შემოთავაზებული თითოეული 

იდეის/საკითხის დეტალურ განხილვას და მსჯელობას, დისკუსიის საკითხები ასე 

განისაზღვრა: 

 პრაქტიკის კვლევის გავლენა მასწავლებლების პროფესიულ გამოცდილებაზე; 

 პრაქტიკის კვლვის გავლენა თანამშრომლობითი კულტურის განვითარებაზე; 

 PBL -ის გავლენა მასწავლებლის პროფესიულ გამოცდილებაზე; 

 PBL-ის გავლენა თანამშრომლობითი კულტურის განვითარებაზე 

 მოსწავლეების აკადემიურის ხარისხის გაუმჯობესება; 

 „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და 

კარიერული წინსვლის სქემის“ კავშირი აღნიშნულ კვლევასთან; 

 მასწავლებლების მიერ შემოთავეზებული პრაქტიკული აქტივობების განხილვა. 

      აღნიშნული შეხვედრების გარდა შეიქმნა საინფორმაციო ბროშურები პრაქტიკის 

კვლევის შესახებ, რომელიც დაურიგდა სკოლაში ყველა მასწავლებელს.(დანართი 4). 

 

4.3.საკომუნიკაციო ქსელის შექმნა 

       

         კვლევაში ჩართული მასწავლებლების ინიციატივით, შევქმენით ჯგუფი 

სოციალურ ქსელში, რომელიც გახდა ერთ-ერთი საშუალება ინფორამაციის სწრაფი  და 

ეფექტური გავრცელებისთვის. მასწავლებლებს შეეძლოთ   კვლევის პროცესში 
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წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ  მკვლევარებთან ერთად ემსჯელათ და განეხილათ 

სხვადასხვა საკითხები.  

     საკომუნიკაციო ქსელის ეფექტიანობისთვის გამოვიყენეთ Google Calendar, Google 

Maps, Google drive, აღნიშნულმა რესურსებმა ხელი შეუწყო მასწავლებლებს 

ინფორმირებულობაში და დაგეგმილი ღონისძიებების წარმატებით ორგანიზებაში.  

     „აია-GESS”  სკოლის ორივე შენობაში განვათავსეთ  „საინფორმაციო  დაფა“, რომლის 

საშუალებით სკოლის ადმინისტრაციას, მასწავლებლებს და მოსწავლეებს  ჰქონოდათ 

შესაძლებლობა გაცნობოდნენ პრაქტიკული კვლევის მიმდინარეობას და დაგეგმილ 

ღონისძიებებს. 

    მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის გაუმჯობესების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი,  საკომუნიკაციო  ქსელების განვითარებაა, სწორედ ამ მიზანს 

ემსახურებოდა ჩვენს მიერ განხორციელებული ინტერვენცია, რომელმაც უზრუნველყო 

კვლევის მსვლელობისას პედაგოგების აქტიური ჩართულობა და  ეფექტური 

კომუნიკაცია.  

 

 

4.4. ინტერდისციპლინური ჯგუფის მიერ მასალის დამუშავება : მეთოდის „მოზაიკა“ 

მოდიფიცირება 

       

      პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში განხორციელდა ინტერვენცია, რომლის მიზანს 

წარმოადგენდა მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი საქმიანობის ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობა და აღნიშნული მიდგომის ეფექტიანობის გაცნობიერება. 

      მკვლევრების მიერ ტრენიგ - მოდულის საწყის ეტაპზე მოხდა პრეზენტაციის სახით    

პროექტზე დაფუძნებული სწავლების  (Project – Based  Learning) გაცნობა 

მასწავლებლებისთვის.  თუმცა  ინტერდისციპლინური ჯგუფი შეთანხმდა, რომ  

საკითხის სიღრმისეული შესწავლა უფრო მეტად პროდუქტიული იქნებოდა შემდგომი 

მუშაობებისთვის. ამისთვის მათ მიეწოდათ    PBL-ის თეორიული ჩარჩო, ზოგადი 

სტანდარტი, სასკოლო პრაქტიკაში განხორციელებული PBL პროექტების ამსახველი 
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ვიდეო მასალა, სხვადასხვა ქვეყნის მასწავლებლების ინტერვიუები, რომლებიც 

საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას მთლიანად PBL-ზე აგებენ. 

       საწყის ეტაპზე დაიგეგმა მიწოდებული რესურსის დანაწილება. კვლევაში 

ჩართულმა ოთხივე პედაგოგმა ინდივიდუალურად დაამუშავა შესაბამისი ნაწილი და 

მოამზადა  პრეზენტაცია, რომლის მიზანი იყო  მასალის გაცნობა ჯგუფის სხვა 

წევრებისთვის.    აღნიშნული მიდგომით  მოხდა მთლიანი რესურსის ათვისება და 

ყველა საკითხის დაფარვა,  რამაც პირველ რიგში დაანახა პედაგოგებს კოლეგათა შორის 

თანამშრომლობის ეფექტიანობა. ინტერდისციპლინური ჯგუფის წევრები 

ორიენტირებულები იყვნენ PBL-ის შესახებ ინფორმაცია ორგანიზებულად და გასაგებად 

გადაეცათ მსმენელთათვის, ეპასუხათ შეკითხვებისთვის და უზრუნველყოთ 

კოლეგებისთვის საკითხის სიღრმისეული გააზრება. დასამუშავებელი მასალის 

დანაწევრებამ ასევე მოახდინა  დროის მენეჯმენტის ეფექტურად წარმართვა. დროის 

მცირე მონაკვეთში ყველა მასწავლებელმა შეძლო საჭირო ინფორმაციის მიღება. 

       თანამშრომლობითი მუშაობის ამ მეთოდმა, კვლევაში ჩართული პედაგოგები 

პასიური მსმენელებიდან აქცია მომუშავე გუნდად.  მათ თავად მოახდინეს შესაბამის 

საკითხებზე ცოდნის კონსტრუირება, რამაც განაპირობა საკითხის  სიღმისეული 

ათვისება და გააზრება.  

      აღნიშნული ინტერვენცია მიემართებოდა აქტივობა „მოზაიკას“ ანუ ჯექსოუს 

მეთოდს, თუმცა მხოლიდ პირველ ეტაპს ითვალისწინებდა, ჯგუფის მცირე ზომის გამო.  

პედაგოგებისთვის ფუნციების ეფექტურმა განაწილებამ, რომელიც თავად მოახდინეს, 

განაპირობა მასწავლებელთა აქტიური ჩართვა პროცესში, რომელიც შემდგომ უკვე 

ტრენინგ-მოდულის მსვლელობის დროს უფრო მკაფიოდ გამოვლინდა. 
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4.5.ტრენინგ - მოდული  

 

      პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში განხორციელდა ინტერვენცია, რომლის მიზანს 

წარმოადგენდა, მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის განვითარება. 

დაიგეგმა ტრენინგების ჩატარება, (ხანგრძლივობა 3 თვე, 01/02/2016 – 30/04/2016) 

რომელიც მოიცავდა  კონკრეტულ აქტივობებს თუ როგორ უნდა ითანამშრომლონ 

მასწავლებლებმა ერთმანეთთან. ტრენინგ-მოდულის ძირითადი  ორიენტირი 

განსაზღვრული იყო PBL - ის საპილოტე ვერსიით, რომელსაც მასწავლებელი უნდა 

მოემზადებინა PBL პროექტის დასაგეგმად და პრაქტიკაში განსახორციელებლად. 

ტრენინგი მოიცავდა სამ ეტაპს: 

 ინფორმაციის გადაცემა/პრეზენტირება  

 ინტერდისციპლინური ჯგუფის პროექტი 

 რეფლექსია 

       როცა საუბარია PBL-ის (Projec-Based-Learning) განხორციელებაზე, მნიშვნელოვანია 

ყურადღება გამახვილდეს მისი  სამოქმედო სტრუქტურის ფორმაზე და შესაბამისად 

დაიგეგმოს აქტივობები. იმისთვის, რომ წარმატებით განხორციელდეს PBL პროექტი 

მასწავლებელი უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპეტენციებს : 

1) დისკუსიის ტიპები (ყველასთვის ღია; კოლექტიური შენება, სილამაზის 

კონკურსი); 

2) მსწავლელთა ტიპების იდენტიფიცირება; 

3) სწავლების თეორიები; 

4) აღმოჩენითი სწავლების პრაქტიკა; 

5) მეტაკოგნიცია - კოგნიცია; 

6) შეფასების სისტემა (თვითშეფასება, ერთმანეთის შეფასება, მოსწავლის შეფასება); 

     ტრენინგ კურსები დაგეგმილი იყო  თითოეული კომპეტენციის შესაბამისად, 

რომელიც თითოეულ ეტაპზე (ინფორმირება, ინტერდისციპლინური ჯგუფის პროექტი, 

რეფელქსია) მოითხოვდა მასწავლებლების აქტიურ ჩართულობას და თანამშრომლობას. 
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მაგ : კომპეტენცია №1 – „დისკუსიის ტიპები“  _ ტრენინგის პირველი ეტაპი (დღე I) 

განსაზღვრულია  შესაბამისი ინფორმაციის გადაცემით, პრეზენტაციის წარდგენით, 

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით. ტრენინგის მეორე ნაწილი (დღე II), 

მასწავლებლების ინიციატივა, აღნიშნული  კომპეტენციის ფარგლებში ერთობლივი 

გაკვეთილის  დაგეგმვა, მასწავლებლები ერთობლივად გეგმავენ აქტივობას, აყალიბებენ 

გაკვეთილის გეგმას (დანართი 5), რომელიც შეესაბამება ე.ს.გ სასწავლო თემატიკას. 

მასწავლებლები აღნიშნულ გაკვეთილს „დისკუსიის ტიპების“ მიხედვით გეგმავენ 

ერთობლივად, საერთო გამოცდილების გაზიარებით, მაგრამ სამოქმედო ლოკაცია არის 

მხოლოდ ერთ-ერთი პედაგოგის სადამრიგებლო კლასი. შემდეგი კომპეტენციის 

„მსწავლელთა ტიპების“ ტრენინგის კურსის ფარგლებში შესაბამისად სამოქმედო 

ლოკაცია შერჩეულია მეორე მასწავლებლის სადამრიგბლო კლასში და ა.შ. 

მნიშვნელოვანია ასევე ის ფაქტიც, რომ  ერთობლივად გაკვეთილების დაგეგმვის 

პარალელურად შემუშავდა მასწავლებლის თვითშეფასების სქემაც, რომლის 

საშუალებითაც მასწავლებელი ახდენს საკუთარი პრაქტიკის თვითრეფლექსიას 

(დანართი 6). თვითშეფასების სქემის გარდა სტრუქტურირდა გარე დაკვირვების ფორმა 

(დანართი 7), რომელსაც ახორციელებდა მკვლევართა ჯგუფი და უშუალოდ 

მასწავლებლები. აღნიშნული სქემების საშუალებით ხდებოდა თითოეული 

კომპეტენციის შესაბამისად დაგეგმილი აქტოვობის ანალიზი და რეკომენდაციების 

შემუშავება. ტრენინგის მესამე ეტაპი (დღე III), თვითშეფასების და გარე დაკვირვების 

სქემების საფუძველზე ხდებოდა თითოეული დაგეგმილი გაკვეთილის ანალიზი, 

წარმოქმნილი პრობლემების რეფლექცია და რეკომენდაციების შემუშავება შემდეგი 

აქტივობებისთვის.  

      ტრენინგის ფარგლებში მასწავლებლები მონაწილეობდნენ აქტიურად, რამაც 

განაპირობა აღნიშნული კურსების  წარმატებულობა. ტრენინგ-მოდული 

ორიენტირებული იყო ორმხრივი კომუნიკაციის ფორმაზე, როდესაც პედაგოგები 

გამოცდილების გაზიარების რეჟიმში ქმნიდნენ ახალ ცოდნას და ივითარებდნენ 

პროფესიულ კომპეტენციებს.  
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      ტრენინგის თითოეული კურსის მიზანი იყო მასწავლებელთა პროფესიული 

კომპეტენციების განვითარება, თანამშრომლობითი კულტურის ხარისხის ამაღლება და 

მოსწავლეების აკადემიური შედეგის გაუმჯობესება. აღნიშნული ეტაპის გავლის შემდეგ 

მასწავლებლები მზად იყვნენ დაეწყოთ მუშაობა PBL - ის პროექტზე, რამაც კიდევ უფრო 

შეუწყო ხელი პედაგოგებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის განვითარებას.  

 

4.6.ვიდეო გაკვეთილების ჩაწერა 

 

      მიმადინარე კვლევის მიზანი პედაგოგებს შორის თანამშრომლობითი 

ურთიერთობების გაზრდაა, ამიტომ გადავწყვიტეთ მიზნის მისაღწევად „მასწავლებლის 

საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის“ 

ერთ-ერთი სავალდებულო აქტივობა გამოგვეყენება.  ინტერდისციპლინური ჯგუფის 

წევრებს, ტრენინგ-მოდულის მსვლელობის დროს  უნდა დაეგეგმათ სამოდელო 

გაკვეთილები და მოეხდინათ ვიდეო გადაღება. პედაგოგების მიერ მომზადებულ 

ვიდეო გაკვეთილებს უნდა დაეკმაყოფილებინა სამოდელო გაკვეთილის შეფასების 

კრიტერიუმები, რომელსაც სქემა სთავაზობს მათ. 

       კვლევის ფარგლებში ჩატარებული  გაკვეთილები შესაძლოა დაჯგუფდეს 

კატეგორიებად: 

 ინტეგრირებული გაკვეთილი 

 ინოვაციური გაკვეთილი 

      პარტნიორი სკოლის პედაგოგებმა მოახდინეს ოთხი სხვადასხვა ვიდეო გაკვეთილის 

ჩაწერა. ერთობლივად შეიმუშავეს გაკვეთილის გეგმა, რომელიც ესგ-თან  თანხვედრაში 

მოდიოდა. მოახდინეს მიზნის, შედეგებისა და ინდიკატორების განსაზღვა,  ასევე 

ერთობლივად მოამზადეს გაკვეთილის თემასა და მიზანთან შესაბამისობაში მყოფი 

სასწავლო რესურსები. 

     აღნიშნული აქტივობა წარმოადგენდა სამუშაო პაკეტს, რომელშიც ერთიანდებოდა : 

ვიდეო გაკვეთილი, გაკვეთილის გეგმა და რეფლექსიის დოკუმენტი, რომელსაც წერდა 

მაწავლებელი. აღნიშნული პაკეტი განიხილებოდა ინტერდისციპლინურ ჯგუფში, 
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პედაგოგები შემდგომ უკვე განიხილავდნენ ჩატარებულ გაკვეთილს, მუშაობდნენ მის 

დახვეწაზე,  იძლეოდნენ რეკომენდაციებს და აფასებდნენ წინასწარ გაწერილი 

კრიტერიუმების მიხედვით (დანართი 8). 

      ვიდეო გაკვეთილებმა პედაგოგებს საშუალება მისცა მოეხდინათ საკუთარ 

პრაქტიკაზე დაკვირვება, მიეღოთ რელევანტური შეფასება კოლეგა-მასწავლებლებისგან 

და მომზადებულიყვნენ „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული 

განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის“ სავალდებულო აქტივობისთვის, 

როგორიცაა   გარედაკვირვება.  

     ამასთან ერთად, აღნიშნული ინტერვენციის ფარგლებში, გაიზარდა მასწავლებელთა 

შორის სამუშაო საათების ხანგრძლივობა და ინტენსივობა. ვიდეო გაკვეთილების 

დაგეგმვა, გადაღება - მონტაჟი, შემდეგ უკვე განხილვა, ხორციელდებოდა 

ერთობლივად ჯგუფის შეხვედრებზე, რომელიც კვირაში რამდენიმე საათს მოიცავდა. 

 

 

 

4.7. PBL - პროექტის დაგეგმვა  

 

        აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო   მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი 

გარემოს გაუმჯობესება. PBL-ი, რომელიც მიმართული იყო სწორედ აღნიშნული 

პრობლემის აღმოსაფხვრელად წარმატებით დაინერგა და განხორციელდა კვლევაში 

ჩართული მასწავლებლების მიერ.   

      PBL - პროექტის   დაგემვის ეტაპები „აია-GESS” სკოლის ბაზაზე : 

ეტაპი 1 : ინტერდისციპლინური გუნდის ჩამოყალიება; 

ეტაპი 2 : სამუშაო შეხვედრები, მასწავლებლების ინფორმირება PBL-ის თეორიული 

ჩარჩოს შესახებ; 

ეტაპი 3 : ტრენინგ-კურსების დაგეგმვა, PBL-ის სტრუქტურის გაცნობა პრაქტიკული 

აქტივობებით; 

ეტაპი 4: PBL-ის კონკრეტული პროექტის დაგეგმვა მასწავლებლების მიერ :  
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 I ფაზა : იდეის კონსტრუირება. თემის შერჩევა მოხდა კვლევაში ჩართული 

მასწავლებლების მხრიდან, II კლასის (ა,ბ,გ,დ,) დამრიგებლების ინიციატივით. 

პროექტის სახელწოდება განისაზღვრა შემდეგნაირად  „დედამიწა ჩვენი სახლია“. 

პროექტი მოიცავდა ოთხი საგნის ინტერაქტიას კომბინირებულად და არა ცალკე, 

გამოყოფილად (მათემატიკა, ხელოვნება, ბუნება, ინგლისური). მასწავლებლები 

თანამშრომლობდნენ ერთობლივად 64 მოსწავლესთან და არა სათითაოდ 

კლასების მიხედვით, თუმცა თითოეულ კლასს მიცემული ჰქონდა 

განსხვავებული დავალება ერთი თემის ფარგლებში.  „დედამიწა ჩვენი სახლია“ 

პროექტის მიზანი იყო მასწავლებლების თანამშრომლობითი გარემოს 

გაუმჯობესება და მოსწავლეების ინდივიდუალური უნარ-ჩვევების განვითარება. 

პროექტი მიზნად ისახავდა მოსწავლეებს გაეცათ ისეთ შეკითხვებზე პასუხები, 

რომლებზეც არ ჰქონდაც მზა განსაზღვრებები. თემატიკა აღებული იყო სასკოლო 

პროგრამიდან ე.ს.გ. შესაბამისად, ატარებდა ეთიკურ ნორმებს და რაც მთავარია 

მასწავლებლებისგან და მოსწავლეებისგან ითხოვდა შემოქმედებითობას. 

 II ფაზა : სიტუაციური სწავლა/კვლევა.  სწავლება მიმდინარეობდა რეალურ, 

ავთენტურ კონტექსტში, რაც გულისხმობს იმას, რომ კვლევის პროცესი გასცდა 

საკლასო აუდიტორიას. პირველ ეტაპზე  მასწავლებლები მოსწავლეებთან ერთად 

შეთანხმდნენ როდის დაიწყებოდა და დასრულდებოდა პროექტი, ვადები ასე 

განისაზღვრა :  პროექტის დასაწყისი 01/05/2016, დასასრული 30/05/2016.  შემდეგ 

ჩამოყალიბდა  სამუშაო გუნდები, სადაც მოხდა მოსწავლეების კლასიფიცირება 

მათი კოგნიტური შესაძლებლობის მიხედვით.  განისაზღვრა ის მატერიალური 

რესურსი, რაც გამოყენებული უნდა ყოფილიყო  პროექტის მსვლელობის დროს. 

მკვლევართა ჯგუფის დახმარებით შეიქმნა პროექტის ჩარჩო (დანართი 9), 

პროექტის შეფასების რუბრიკა (დანართი 10) და პროექტში მონაწილე გუნდების 

სამოქმედო გეგმა (დანართი 11).  

 III  ფაზა : სოციალური ურთიერთობები.  - პროექტის განხორციელების პროცესში 

ჩართულია მასწავლებელი, მოსწავლე, მშობელი, სკოლის ადმინისტრაცია. 

მასწავლებლებმა  შეიმუშავეს გეგმა თუ კონკრეტულად რა საკითხები უნდა 
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ეკვლიათ მოსწავლეებთან ერთად. პროექტის ფარგლებში „დედამიწა ჩვენი 

სახლია“ განისაზღვრა შემდეგი საკითხების კვლევა: კლასი A - კოსმოსი; კლასი B 

- კონტინენტები/ტრადიციული სამოსი; კლასი C - ოკეანე, ზღვები; კლასი D - 

ფლორა, ფაუნა. ოთხივე თემატიკა გაერთიანებული იყო ერთი თემის ფარგლებში. 

მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კვლევაში მონაწილე მასწავლებლები 

ინდივიდუალურად არ მუშაობდნენ თავიანთ კლასებში, არამედ ერთობლივად 

ხელძღვანელობდნენ ოთხივე თემატიკის კვლევას ერთი თემის ირგვლივ.  

 IV ფაზა :  ტექნიკური საშუალებების გამოყენება სწავლების პროცესში. 

მასწავლებლებმა ერთობლივად განსაზღვრეს ის ტექნიკური საშუალებები რაც 

შესაბამისად მიიჩნიეს პროექტის განხორციელბის პროცესში. www.Youtube.com, 

mobile phone, powerpoint, google images, video recorder,Movie Maker 

 V ფაზა : არტეფაქტების შექმნა. მასწავლებლებმა მოსწავლეებთან ერთად შექმნეს 

არტეფაქტები, საჯარო მატერიალური მასალა. მასწავლებლებმა მოსწავლეებს 

ხელი შეუწყვეს, რომ აეგოთ დედამიწის კონტინენტური ფორმის მაკეტი, ასევე 

კოსმოსის მაკეტი, გადაეღოთ ვიდეო და შეექმნათ ადაპტირებული წიგნი, 

რომელშიც მოსწავლეებმა ასახეს პროექტის ფარგლებში მოძიებული მასალები და 

მონაცემები.   

 VI ფაზა :   შეფასება.  როცა იქმნება ინტერდისციპლინური ჯგუფები, პროექტი 

მოიცავს რამდენიმე სფეროს, აქედან გამომდინარე სამუშაოს შეფასება შეიძლება 

სხვადასხვა პედაგოგს მოუწიოს. შეიქმნა სპეციალური რუბრიკები, რომლებიც 

ადაპტირებული იყო  კონკრეტული პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებდა 

თითოეული მსწავლელის საჭიროებებს (დანართი 12). მკვლევართა ჯგუფის მიერ 

ასევე შეიქმნა სპეციალური ადაპტირებული რუბრიკა, რომლის მიზანი იყო 

მასწავლებლების შუალედური და საბოლოო მონიტორინგი, რამდენად 

ეფექტურად თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან და რამდენად საინტერესოდ 

წარმართეს პროექტის ორგანიზება (დანართი 12). 

აღნიშნული პროექტის  ფარგლებში   სხვადასხვა საგნის პედაგოგებმა ერთობლივად 

დაგეგმეს და განახორციელეს სასწავლო პროექტი,  ინტერდისციპლინურ აქტივობებში 
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მონაწილეობა მოსწავლეებს დაეხმარა ერთი და იმავე საკითხის მრავალი კუთხით 

დანახვაში. მასწავლებლებმა შეძლეს  თანამშრომლობის საფუძველზე გაეზიარებინათ  

ერთმანეთისთვის გამოცდილება და  პრაქტიკულ გარემოში შეეძინათ ახალი ცოდნა.  

 

PBL პროექტის შეფასება 

   პროექტის „დედამიწა ჩვენი სახლია“ მიზნი იყო მასწავლებეთა კოლაბორაციული 

მუშაობის შედეგად შექმნილიყო საერთო არტეფაქტი, რომელიც წარმოადგენდა 

განვლილი ინტერვენციების შეჯამებას.  პროექტზე მუშაობის პროცესში დაცული იყო 

PBL - ის ძირითადი პრინციპები : 

 მასწავლებეთა აქტიური ჩართულობა ინტერდისციპლინურ ჯგუფში 

 კოლეგათა შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობების არსებობა 

 მოსწავლეზე ორიენტიებული აქტივობების შემუშავება 

 თემატიკის შერჩევა აქტუალობისა და რეალურ სამყაროსთან კავშირის მიხედვით 

 მრავალმხრივი შეფასების შესაძლებლობა 

PBL პროექტის ფარგლებში მთავარ პოსტულატად განისაზღვრა მასწავლებელთა 

თანამშრომლობა, სწორედ ამიტომ პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში მოხდა მათი 

მუშაობის შეფასება სხვადასხვა ინსტრუმენტით. მომზადდა PBL რუბრიკა, რომელიც 

დაეყრდნო საერთაშორისო გამოცდილებას და მოხდა  PROJEC  BASED TEACHING RUBRIC 

-ის ადაპტირებული ვარიანტის შემუშავება. გარდა ამისა, პედაგოგებმა მოახდინეს   

პროცესის მონიტორინგი,  რომელიც ითვალისწინებდა პირველ რიგში საკუთარი 

მუშაობის შეფასებას საერთო საქმის წარმართვისას, ასევე პრაქტიკის ცვლილებას 

პროექტზე მუშაობის დაწყების დღიდან დასრულებამდე. 

PROJEC BASED TEACHING RUBRIC-ით შეფასებამ კვლევისთვის მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის აკომულირება მოახდინა: 

 მასწავლებლებმა პროექტის მსვლელობისას შეძლეს კოლაბორაციული მუშაობის 

წარმართვა ინტერდისციპლინურ ჯგუფში  . 
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 მარტივად მოახდინეს ფუნქცია - მოვალეობების განსაზღვრა და 

ურთიერთდახმარების აღმოჩენა საჭიროების შემთხვევაში. 

 სასწავლო რესურსის შექმნისას გაითვალისწინეს : მსწავლელთა ტიპების 

მრავალფეროვნება და მოსწავლეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობები. 

 მასწავლებლები ეტაპობრივად ახდენდნენ პროცესის  დროულ მონიტორინს 

კოლეგებთან ერთად. 

 მოხდა პროექტზე მუშაობის პროცესში მოსწავლეთა შეფასების რუბრიკების 

შემუშავება , კვლევაში ჩართული პედაგოგების მიერ. 

 მასწავლებლები წინასწარ შემუშავებული შეფასების კრიტერიუმებით 

აკვირდებოდნენ ერთმანეთის მუშაობას და მიღებულ მონაცემებს  

აანალიზებდნენ  ინტერდისციპლინურ ჯგუფის შეხვედრებზე. 

რაც შეეხება მასწავლებლების  მიერ წარმოებულ თვითრეფლექსიებს, მოხდა ოთხივე 

პედაგოგის შეფასებების გაანალიზება. რომლის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი 

მიგნებები: 

 ოთხივე პედაგოგი თანხმდება, რომ ერთობლივად წარმართული სამუშაო 

პროცესი ბევრად საინტერესოა, ვიდრე ინდივიდუალურად განხორციელებული 

აქტივობები. 

 ინტერდისციპლინური ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ მათ პროექტზე 

მუშაობისას შეიძინეს კონკრეტული ცოდნა, რომელიც კვლევის დასრულების 

შემდეგ  სამუშაო პრაქტიკაში  გამოადგებათ, ესაა : პროექტის შემუშავება - 

დაწერა, სხვადასხვა საგნის ინტეგრირებით, კოლეგა - მასწავლებლებთან 

პროფესიული ურთიერთობების წარმართვა. 

 პროექტზე მუშაობის განავლობაში გაიზარდა მასწავლებელთა მოტივაცია, რასაც 

ადასტურებს მათი ჩართულობა და იდეების გენერირება მუშაობის პროცესში.  

გარდა მასწავლებლების შეფასებისა PBL პროექტი ითვალისწინებდა მოსწავლეთა 

შეფასებას სხვადასხვა მიმართულებით.  პედაგოგები აფასებდნენ მოსწავლეთა გუნდს  
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სამუშაო პროცესის, საბოლოო პროდუქტის დიზაინის მიხედვით. ასევე ხდებოდა 

მოსწავლეთა ინდივიდუალური შეფასება და ურთიერთშეფასება. 

ასაკობრივი ჯგუფისთვის, რომლებთანაც მიმდინარეობდა პროექტი „დედამიწა ჩვენი 

სახლია“ , საჭირო გახდა თვითშეფასების რუბრიკების ადაპტირება.  რის შემდეგაც 

მოსწავლეებმა დაბრკოლების გარეშე მოახდინეს საკუთარი როლის შეფასება პროექტის 

მუშაობის პროცესში. 

 

4.8. ინტერდისციპლინური ჯგუფის მიერ PBL პროექტის წარდგენა  

 

      მას შემდეგ რაც ინტერდისციპლინურმა ჯგუფმა განახორციელა PBL პროექტი 

„დედამიწა ჩვენი სახლია“, განისაზღვრა შემდგომი ინტერვენცია :  ჯგუფის წევრებს 

უნდა წარედგინათ   მიმდინარე პრაქტიკული კვლევის მოკლე მიმოხილვითი ანგარიში 

და განეხორციელებინათ  არტეფაქტის პრეზენტაცია, რომელიც შეიქმნა PBL პროექტის 

ფარგლებში. აღნიშნული ინტერვენციის  სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ: სკოლის 

პედაგოგები, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ პრაქტიკულ კვლევაში, ადმინისტრაცია  

და მშობლები. 

      კვლევაში ჩართულმა პედაგოგებმა თავად მოახდინეს სამუშაოს შეფასება, გააცნეს 

საზოგადოებას განხოციელებული პრაქტიკული კვლევის მიზანი, ამოცანები, 

მსვლელობის ეტაპები და კვლევის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები.  

ისაუბრეს თანამშრომლობითი გარემოს აუცილებლობაზე და კოლეგა-მასწავლებლებს 

წარუდგინეს სრულიად ახალი სასწავლო მიდგომა PBL-ი, რომლის ვიზუალური 

გამოხატულება იყო შეხვედრაზე წარმოდგენილი არტეფაქტი - მოსწავლეების მიერ 

შექმნილი კოსმოსისა და დედამიწის მოდელები, რომელთა მომზადებაში ოთხივე 

მასწავლებელთან ერთად ჩართულები იყვნენ მშობლებიც. 

      არტეფაქტი ითვალისწინებდა PBL - ის შეფასების ყველა კრიტერიუმს : მის 

შესაქმელად ერთობლივად მუშაობდა პედაგოგთა გუნდი, მათ გაითვალისწინეს 

მოსწავლეთა მისწრაფებები, ასევე მათი ემპირიული გამოცდილება. პროექტის 
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ფარგლებში დაგეგმილი  სამუშაოები გათვლილი იყო ყველა ტიპის მსწავლელზე. 

აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებამ დადებითად იმოქმედა მოსწავლეთა 

მოტივაციაზე, მათი მხრიდან მაღალი იყო ჩართულობა. 

      რაც შეეხება პროექტის ეფექტიანობას მასწავლებლებისთვის  - მათ მოახდინეს 

რამდენიმე საგნის ინტეგრირება, ერთობლივად შეიმუშავეს პროექტის მიზანი, 

ამოცანები, შესრულების სტრატეგიები, მიმდინარე პროცესის მონიტორინგი და 

საბოლოო შეფასება. ყოველივემ გაზარდა მასწავლებელთა თანამშრომლობის 

მაჩვენებელი. მათი ერთობლივი მუშაობის დრო აცდა მანამდე არსებულ მაჩვენებელს.  

      რაც შეეხება მშობელთა ჩართულობას,  მიმდინარე PBL - პროექტის ფარგლებში 

შემავალი აქტივობები ითვალისწინებდა მათთან თანამშრომლობას. ერთობლივად 

დაიგეგმა გასვლითი ღონისძიებები, როგორებიც იყო ვიზიტი თბილისის ზოოპარკში, 

პლანეტრატიუმსა და გარდენიაში, „მწვანე გაკვეთილების“ ორგანიზება ზოოპარკში, 

ყვავილების ფესტივალის მოწყობა სკოლის ბაზაზე. 

     პროექტის შეფასებით ნაწილში მოხდა  მშობლებთან გასაუბრება, ჩაიწერა ინტერვიუ, 

მათ დადებითად შეაფასეს პროექტის „დედამიწა ჩემი სახლია“ მსვლელობა, ხაზი 

გაუსვეს მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდასა და ნებაყოფლობით ჩართულობას.  მათი 

აზრით, გარდა კონკრეტული საგნებისა, რომლებსაც მოიცავდა პროექტი, ზოგადად 

გაიზარდა მოსწავლეთა მხრიდან საგაკვეთილო პროცესით დაინტერესება. 

ინტერვენციის მსვლელობისას, სკოლის სხვა პედაგოგები აქტიურად გაეცნენ 

განხორციელებული პრაქტიკული კვლევის ეტაპებს, მიმდინარე სამუშაოებს. მათი 

შეფასებით, ეს იყო პირველი ხელშესახები აქტივობა  - პრაქტიკული კვლევა, რომელიც 

პარტნიორ სკოლაში განხორცილებდა „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,  

პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის“ ფარგლებში. 
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4.9.მომდევნო სასწავლო წლისთვის დაგეგმილი PBL პროექტი 

  

     პრაქტიკული კვლევის ინტერვენციები, როგორც აღვნიშნეთ რამდენიმე ეტაპად 

იყოფოდა : 

 ინტერდისციპლინური ჯგუფის ჩამოყალიბება, თეორიული ჩარჩოს განსაზღვრა,  

შესაბამისი ლიტერატურის დამუშავება ჯგუფის წევრების მიერ. 

 ტრენინგ-მოდული, სამოდელო და ვიდეო გაკვეთილები. 

 შემაჯამებელი აქტივობები  : PBL პროექტზე მუშაობა 

    სწორედ მესამე მიმართულებაზე გავამახვილეთ ყურადღება შემდეგი ინტერვენციის 

განხორციელებისას. იმის გამო, რომ კვლევის პროცესის შუალედური შეფასებები, 

მასწავლებელთა რეფლექსიები ადასტურებდნენ შეთავაზებული მიდგომის 

ეფექტინობას, იგულისხმება Project – Based  Learning, ინტერდისციპლინურმა ჯგუფმა 

გადაწყვიტა შეემუშავებინა აქტივობების პაკეტი, რომელიც დარჩებოდა სკოლაში, 

მიმდინარე პრაქტიკული კვლევის დასრულების შემდგომ.  

     აქტივობათა პაკეტი აერთიანებს: „სამუშაო საათის“ არსებობას, PBL-ის 

ინსტრუმენტებს, შეფასების რუბრიკებს, პროექტის წერის სტრუქტურას, გარე და შიდა 

დაკვირვების ფორმებს და რაც მთვარია მიმდინარე თანამშრომლობით აქტივობების 

გეგმებსა და შეფასების რუბრიკებს,  რომელთა განხორციელების ვადებია 2016-2017 

სასწავლო წელი. 

    ინტერდისციპლინურმა ჯგუფმა PBL-ი მიიჩნია თანამშრომლობითი კულტურის 

ჩამოყალიბებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიდგომად, ამიტომ  მისი აქტიური 

გამოყენება დაიგეგმა მომავალი სასწავლო წლისთვისაც.  პედაგოგები იაზრებენ, რომ 

საგაკვეთილო მსვლელობის რადიკალურ  მოდერნიზაციას საჭიროებს PBL-ი, რაც 

დროში გაწერილი პროცესია. გარდა ამისა, მათ სჭირდებათ სამუშაო პრაქტიკაზე 

დაკვირვება, რათა მოახდინონ საკუთარი  და სკოლის შესაძლებლობების შესწავლა. 

თუმცა მიმდინარე წლის ეფექტიანობაზე თანხმდებიან და აღებული კურსის 

გაგრძელებისთვის ქმედით ნაბიჯებსაც დგამენ. 
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     ბოლო ინტერვენცია, რომელიც კვლევის ფარგლებში განხორცილედა მიმართული 

იყო სხვადასხვა ერთობლივი  აქტივობების, მათ შორის  სასკოლო პროექტის დაგეგმვა -

სტრუქტურირებაზე. შემდეგი სასწავლო წლისთვის დაიგეგმა ასევე PBL პროექტი, ამ 

ეტაპზე მხოლოდ გაიწერა პროექტის მიზანი, ამოცანები,  ჯგუფები და შეირჩა 

მასწავლებლები, რომლებიც ჩაერთვებიან PBL პროექტის განხოციელებაში.  

     პროცესში მონაწილოების სურვილი გამოთქვა სხვადასხვა საფეხურის 

მასწავლებელმა. მათი აზრით, მიმდინარე პრაქტიკული კვლევის ფარგებლში 

განხორცილებელი თანამშრომლობითი აქტივობები უფრო მეტად  მასტიმულირებელი 

აღმოჩნდა პედაგოგებისთვის, ვიდრე ინდივიდუალურად წარმართული სამუშაოები. 

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევის ორიენტირი მიმართული იყო პედაგოგების 

თანამშრომლობაზე, შესაბამისი მიდგომის გაცნობასა და არაფორმალური 

ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე, მონაწილე მასწავლებლების აზრით, კვლევამ 

დადებითი გავლენა იქონია მოსწავლეებზე. სწორედ ამიტომ მომავალი სასწავლო 

წლისთვის გაწერილი PBL აქტივობები  გარდა მასწავლებელთა თანამშრომლობისა, 

მიმართული იქნება მოსწავლებს შორის სწორედ ამავე კულტურის ჩამოყალიბებაზე. 

პედაგოგებმა ერთობლივად მოახდინეს შემდგომი სამუშაოების აღწერა, შესაბამისი 

აქტივობების განსაზღვრა და სხვა პედაგოგების ჩართვა. 

 

 

4.10. “სამუშაო საათის“ დაწესება 

 

       კვლევის დიაგნოსტირების ეტაპზე გამოიკვეთა დაწყებით საფეხურზე 

მასწავლებლეთა თანამშრომლობითი კულტურის დაბალეფექტიანობა. მათი 

შეხვედრები შემოიფარგლებოდა  კათედრის სხდომებით, რომლებიც ატარებდა 

ფორმალურ ხასიათს. ამიტომ კვლევის მიმდინარეობისას განისაზღვრა კვირაში სამუშაო 

საათი, რომლის დროსაც ინტერდისციპლინური ჯგუფის წევრები ახორციელებდნენ 

შეხვედრებს. საწყის ეტაპზე არსებობდა შეხვედრების პროტოკოლი, იმ საკითხების 

ჩამონათვალი, რომელთა განხილვა აუცილებლად უნდა მოეხდინათ შეხვედრის 
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მსვლელობისას, ეს საკითხები იყო : შეფასების რუბრიკების ერთობლივი შემუშავება, 

პრაქტიკული კვლევის მიმდინარეობის მონიტორინგი, შუალედური შეფასების 

წარდგენა.  აღნიშნული საკითხების შერჩევაში მოხდა კვლევაში ჩართული 

პედაგოგებოს მიერ.  

       პრაქტიკული კვლევის მიმდინარეობის ეტაპზე გამოყენებულ იქნა 21 „სამუშაო 

საათი“. კვლევაში ჩართულმა პედაგოგებმა ერთობლივად შეიმუშავეს : თვითშეფასების, 

ურთიერთშეფასებისა და მოსწავლეთა შეფასების რუბრიკები, წარადგინეს კვლევის 

მიმდინარეობის მონიტორინგის ოთხი  ანგარიში. ასევე მოახდინეს სხვადასხვა 

ქვეყნებში ადაპტირებული PBL კითხვარების მოდიფიცირება საკუთარ სკოლაზე, 

კითხვარები აერთიანებდა  მასწავლებლებისა და მოსწავლის შეფასებისა და 

თვითშეფასების რუბრიკებს, კოლეგათა მხრიდან პროცესის შეფასების განხილვის 

ანკეტას.  აღნიშნული რუბრიკებით პროცესის შეფასება ხდებოდა ეტაპობრივად, 

სამუშოას სხვადასხვა ეტაპზე. 

    მას შემდეგ რაც „სამუშაო საათს“ ინტენსიური ხასიათი მიეცა, შეხვედრის 

პროტოკოლი გაიზარდა და მთლიანად პედაგოგების მიმდინარე საჭიროებებზე გახდა 

ორიენტირებული. 

    მთელი სემესტრის განმავლობაში, ინტერდისციპლინური ჯგუფის შეხვედრების 

პარალელურად, არ დაუკარგავს აქტუალობა „სამუშაო საათს“.  

პედაგოგებს ჰქონდათ შესაბამისი სივრცე და განსაზღვრული დრო პროფესიული 

დიალოგისთვის, რაც პრობლემას წარმოადგენდა კვლევის განხორციელების საწყის 

ეტაპზე. მასწავლებლები დამატებით დაეუფლნენ სხვადასხვა ინტერნეტ - რესურსის 

შექმნის ტექნოლოგიას, რომელიც მათ სჭირდებოდათ PBL პროექტის 

განსახორციელებად  ან ვიდეო გაკვეთილის ჩაწერისთვის. 

       პედაგოგები დღესაც, უკვე კვლევის დასრულების შემდგომ, კვლავ მიმართავენ 

აღნიშნულ აქტივობას, რადგან თვლიან რომ „სამუშაო საათს“ გააჩნია მათთვის 

პრაგმატული  მნიშვნელობა - ითანამშრომლონ, გაუზიარონ ერთმანეთს სამუშაო 

გამოცდილება. 
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4.11. TALIS - ის მოდიფიცირებული კითხვარის განმეორებითი გამოყენება 

 

        ინტერვენციების განხორციელების დასკვნით ნაწილში გადავწყვიტეთ, კვლევაში 

ჩართული მასწავლებლებისთვის კვლავ დაგვერიგებინა TALIS - ის მოდიფიცირებული 

კითხვარი, რაც მიზნად ისახავდა პრაქტიკული კვლევის ჩატარების შედეგად, 

მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის შეფასებას. განსაკუთრებული 

აქცენტი გაკეთდა იმ უნარ-ჩვევებზე, რომლებიც მასწავლებლებმა შეიძინეს კვლევის 

პროცესში პრაქტიკული აქტივობების დახმარებით, მნიშვნელოვანი იყო ასევე 

დაგვედგინა, კონკრეტულად რამდენად გაიზარდა მასწავლებლებს შორის 

თანამშრომლობა, დროის რა მონაკვეთს ატარებდნენ ისინი ერთად და როგორ 

განისაზღვრა კვლევის ბოლოს პროფესიულ განვითარებაზე დახარჯული დრო. 

აღმოიფხვრა თუ არა ის ხელისშემშლელი ფაქტორები, რომელთა იდენტიფიცირებაც 

მოხდა კვლევის საწყის ეტაპზე. კითხვარის მეორე ნაწილი ფოკუსირებული იყო ასევე 

თუ რა გავლენა იქონია აღნიშნულმა პრაქტიკულმა აქტივობებმა მოსწავლეების 

აკადემიურ შედეგებზე.  

      მიღებული შედეგები შედარდა კვლევის საწყის ეტაპზე იდენტიფიცირებულ 

მაჩვენებლებს და მკვლევრების მიერ დაიგეგმა საბოლოო შედეგების, მიგნებების 

პრეზენტაცია სკოლის ადმინისტრაციასა კვლევაში ჩართული მასწავლებელებისთვის.  

    განხორციელებული ინტერვენციების შედეგების შესაფასებლად ასევე გამოყენებულ 

იქნა ფოკუს - ჯგუფი, სადაც  კვლევაში ჩართული მასწავლებლები და ადმინისტრაციის 

წევრები საუბრობდნენ მიღებულ გამოცდილებაზე, თავიანთ როლზე, PBL - ის როლზე 

სკოლის კლიმატის გაუმჯობესების კუთხით და შემუშავებული რეკომენდაციების 

განხორციელების პერსპექტივებს აყალიბებდნენ.  
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V თავი 

კვლევის შედეგები 

 

      პრაქტიკული კვლევის განხორციელების ბოლო ეტაპზე მოხდა ინტერვენციების 

შედეგების შეფასება და ანალიზი. შედეგების შეფასება ორიენტირებული იყო ორი 

მიმართულებით :  1) PBL - ის დანერგვა და იმპლემენტაცია; 2) მასწავლებლებს შორის 

თანამშრომლობითი კულტურის გაუმჯობესება.  

1) PBL - ის დანერგვა და იმპლემენტაცია : 

 სკოლაში ჩამოყალიბდა არაფორმალური ურთიერთობები, რომელიც არ იყო 

მკაცრად კონტროლირებადი ბიუროკრატიული მექანიზმების მიერ 

(ინტერდისციპლინური ჯგუფი). 

 ამაღლდა მასწავლებლების ინფორმირებულობის დონე PBL-ის, პრაქტიკული 

კვლევის გამოყენების მხრივ სწავლა-სწავლების პროცესში. 

 მოხდა სკოლის გარემოს ორგანიზება და შეიქმნა PBL-ისთვის საჭირო  

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელი. 

 მასწავლებლებმა ერთობლივად შეიმუშავეს ინტეგრირებული სასწავლო გეგმები, 

რომელიც აკმაყოფილებდა PBL-ის მოთხოვნებს, ეს იყო მათი პროფესიული 

თანამშრომლობის პირველი შემთხვევა. (კვლევის ფარგლებში). 

 მასწავლებლებმა გამოიმუშავეს პროექტის დაგეგმვის უნარ-ჩვევები ( დროის 

მენეჯმენტი, მსწავლელთა ტიპების იდენტიფიცირება, სპეციფიური შეფასების 

რუბრიკების შექმნა და ა.შ) და დროის მცირე მონაკვეთში განახორციელეს PBL-ის 

პრაქტიკული აქტივობები. 

 მასწავლებლებმა წარმატებით განახორციელეს PBL პროექტი, მოსწავლეებთან 

ერთად შექმნეს ხელშესახები არტეფაქტები და პრაქტიკული სამუშაოების დროს 

მოახდინეს პროფესიული ცოდნის გაზიარება. 

2) მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის გაუმჯობესება. 

 მასწავლებლებმა განივითარეს პრაქტიკული კვლევის უნარ-ჩვევები. 
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 მასწავლებლების პროფესიული  აქტივობები გახდა მრავალმხრივი და მათ 

მონაწილეობა მიიღეს ჯგუფურ პროექტებში. 

 მასწავლებლებს შორის გაიზარდა თანამშრომლობითი ურთიერთობების 

პროფესიული ხარისხი და სამუშაო დროის ლიმიტი. პრაქტიკული სამუშაოების 

დროს ერთმანეთს გაუზიარეს პროფესიული გამოცდილება, ერთობლივად 

ჩამოაყალიბეს ინტეგრირებული სასწავლო გეგმები, შექმნეს 

პერსონიციფირებული შეფასების რუბრიკები და წარმატებით განახორციელეს 

PBL პროექტი, რაც ასევე აისახა მოსწავლეების ინდივიდუალური უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებაზე (პრეზენტირების,არტეფაქტის შექმნის უნარი და ა.შ). გაიზარდა 

მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი საათის ლიმიტი, თუ კვლევის საწყის 

ეტაპზე ის შეადგენდა თვეში 4 საათს, კვლევის საბოლოო  ეტაპზე  ამ 

მაჩვენებლის ინდიკატორი გაიზარდა 20 საათამდე. 

 განხორციელებული ინტერვენციების ერთ-ერთი ხელშესახები შედეგი : 

მასწავლებლები ახორციელებენ ერთმანეთის პროფესიული აქტივობების 

შეფასებას და აძლევენ უკუკავშირს, რეკომენდაციებს რაც მიზნად ისახავს 

პრაქტიკის გაუმჯობესებას. 

 გაიზარდა მასწავლებლების მოტივაცია. ის მასწავლებლები, რომლებიც 

მონაწილეობას არ იღებდნენ კვლევის პროცესში, სურვილს გამოთქვამდნენ  

პრაქტიკულ აქტივობებში მონაწილეობაზე და თანამშრომლობით პროექტებზე. 
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VI თავი 

ძირითადი მიგნებები 

 

 PBL - ის  (Projec-Based-Learning) გამოყენება „აია-GESS” სკოლაში შეიძლება 

ჩაითვალოს ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ მიდგომად, რაც აღნიშნული კვლევის 

შედეგებმაც აჩვენა. ხელ უწყობს მასწავლებლებს შორის არაფორმალური 

პროფესიული ურთიერთობების ჩამოყალიებას, ახდენს მოსწავლეების 

იდენტიფიცირებას მხოლოდ მსწავლელთა ტიპების (კინესთეტიკი, აუდიალი, 

ვიზუალი), მიხედვით, რაც უზრუნველყოფს მათი აკადემიური განვითარების 

შესაძლებლობას და ასევე საშუალებას აძლევს მასწავლებელს დიდი ძალისხმევის 

გარეშე მოტივაცია გაუჩინოს მოსწავლეს და სწავლების პროცესში აქტიური 

მონაწილეობა მიაღებინოს ყველა მსწავლელს.  

 მასწავლებლებს თანამშრომლობითი ურთიერთობების გასავითარებლად, გარდა 

პროფესიული ენთუზიაზმისა, სჭირდებათ  გარკვეული მეთოდის, 

ინსტრუმენტის გამოყენება, (PBL)  რაც მოახდენს მათი პროფესიული ცოდნის 

აკუმილირებას და შექმნის ურთიერთობისთვის მდგრად მასტიმულირებელ 

გარემოს.  

 თანამშრომლობითი კულტურის ცვლილება დაფიქსირდა გაკვეთილებზე 

ურთიერთდასწრებისა და კოლეგათა შეფასების მიმართულებით. პედაგოგები 

ინტერდისციპლინური ჯგუფის სამუშაოების გარდა, აქტიურად 

ახორციელებდნენ  კოლეგებთან საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვებას. ასევე,  

საგრძნობლად გაიზარდა  მათი მიმღებლობა კოლეგათა კრიტიკული შეფასებების 

მიმართ.  

 მას შემდეგ რაც მოხდა პრაქტიკული კვლევის შუალედური შედეგებისა და 

მიმდინარე პროცესის გაცნობა ადმინისტრაციისთვის, მნიშვნელოვანი მიგნება 

დაფიქსირდა: ადმინისტრაციის მხრიდან დაინტერესებამ და თანადგომამ 

გაზარდა კვლევაში ჩართული პედაგოგების მოტივაცია. 
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VII თავი 

რეკომენდაციები 

 

 იმის გათვალისწინებით, რომ პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში  მოხდა ახალი 

მიდგომის -  PBL-ის (Project – Based – Learning) დანერგვა სასწავლო პროცესში, 

ჯერ კიდევ არაა იგი პედაგოგთა საქმიანობის ორგანული ნაწილი, ამიტომ 

აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს ამ მიმართულებით მუშაობა. პედაგოგებმა 

კოლეგათა თანამშრომლობის იგივე კურსი  უნდა შეინარჩუნონ და განავითარონ, 

რაც შემუშავდა კვლევის მიმდინარეობისას. 

 გარდა იმისა, რომ PBL გამოყენებულ იქნა სკოლაში მასწავლებელთა 

თანამშრომლობითი კულტურის გასაძლიერებლად და ეფექტური 

მუშაობისთვის, კვლევის შედებიდან გამომდინარე ვფიქრობთ რომ შედეგიანად 

იმუშავებს აღნიშნული მიდგომა მოსწავლეებთანაც, განსაკუთრებით კი 

დაწყებით საფეხურზე. 

 კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კოლეგათა 

შორის თანამშრომლობის მაჩვენებელი გაზრდილია, თუმცა მიგვაჩნია,  

აღნიშნული საკითხის კვლევა უნდა გაგრძელდეს. პრაქტიკული კვლევის 

ხანგრძლივობა არ იძლევა პრობლემის ფუნდამენტალურად აღმოფხვრის 

საშუალებას. ამიტომ საწყის ეტაპზე უნდა მოხდეს ინტერდისციპლინური 

ჯგუფის მუშაობის შედეგიანობის გაზომვა, კვლევის დასრულებიდან 2016-2017  

მიმდინარე   სასწავლო წლის პერიოდში. შემდეგ უკვე მისი გავლენის შესწავლა 

სასწავლო პროცესსა და მოსწავლეთა აკადემიურ შედეგებზე. 

 მასწავლებელთა შორის თანამშრომლობა არ არის კონკრეტული სასწავლო 

საფეხურის პრობლემა. იგი მრავალშრიანი  და აქტუალური საკითხია ნებისმიერი 

პედაგოგისა და სკოლისთვის. სწორედ ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია,   

პარტნიორ სკოლაში აღნიშნული საკითხზე მუშაობის გაგრძელება უკვე სხვა 

პედაგოგების ჩართულობით. ჩვენ მიერ ჩატარებული პრაქტიკული კვლევის 

შედეგების გათვალისწინება მნიშვნელოვანი იქნება აღნიშნული პროცესისთვის, 
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რადგან თანამშრომლობითი გარემო მთლიან სკოლის კულტურას უკავშირდება 

და პრობლემათა ჯაჭვი არ მთავრდება მხოლოდ დაწყებითი საფეხურის 

პედაგოგებთან.  

 მნიშვნელოვანია სკოლის ადმინისტრაციამ ხელი შეუწყოს მასწავლებლების 

მოტივაციის ამაღლებას თანამედროვე სასწავლო მეთოდოლოგიების დანერგვით, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებით, საკომუნიკაციო ქსელის 

განვითარებით, გარკვეული ჯილდოების დაწესებით (საუკეთესო პროექტის, 

აქტოვბის ორგანიზატორი და ა.შ). 

 ადმინისტრაციამ ხელი უნდა შეუწყოს სკოლის ორგანიზაციული კულტურის 

განვითარებას იმ კუთხით, რაც გულისხმობს მასწავლებლების კოლაბორაციულ 

თანამშრომლობას, პროფესიული ცოდნის გაზიარებას და უკუკავშირის მიცემას.  

 ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  რეკომენდაცია, რომელიც საინტერესო იქნება 

განათლების პოლიტიკის შემმუშავებლებისთვის არის პრაქტიკული 

თანამედროვე სახელმძღვანელოს შექმნას, რომელიც ორიენტირებული იქნება 

მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის განვითარებაზე და რაც 

მოიცავს კონკრეტულ  ინსტრუმენტებს, მიდგომებს მაგ: PBL (Project-Based-

Learning). 

დასკვნა 

პრაქტიკული კვლევის განხორციელების ფარგლებში გამოიკვეთა ის მასშტაბური 

პრობლემები, რომლებიც ზოგადად არსებობს საგანმანათლებლო სივრცეში.  

პრობლემების მოგვარების მრავალფეროვანი მეთოდები და ხერხებია ცნობილი, მაგრამ 

პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ნება, რომელიც უნდა გააჩნდეს  განათლების 

პოლიტიკის შემმუშავებელს. მზაობა, რომელიც აქვს ცვლილების განმხორციელებელს 

დიდ წილად განაპირობებს შედეგის ეფექტიანობას.  

საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პრობლემის სიღრმისეული 

იდენტიფიცირება და მისი შემდგომი დიაგნოსტირება. უნდა მოხდეს იმ პიროვნებების 

კლასიფიცირება, რომლებსაც უშუალოდ ეხება აღნიშნული საკითხი და ემპირიულად 
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გაიზომოს რა გავლენა აქვს პრობლემას სკოლის ორგანიზაციულ კლიმატზე. 

ცვლილების განხორციელების დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს 

უფლებამოსილებების დელეგირებას და ანგარიშვალდებულებების შესაბამისად 

ფორმულირებას. 
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25. სკოლის დირექტორის პრაქტიკული გზამკვლევი.  მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2011. 

26. საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ.  http://mes.gov.ge/ 

27. მეცნიერებისა და განათლების სისტემის განვითარების სტრატეგიული 

მიმართულებები (განსახილველი ვერსია)  - საქართველოს განვითარებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 2013.  http://www.mes.gov.ge/uploads/strategia..pdf 

28. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ განხორციელებული 

საქმიანობის შესახებ მასწავლებელთა ინფორმირებულობა და განწყობა-

დამოკიდებულები. (2009). TPDC, EPPM.  
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30. ანი ქიტიაშვილი (რედ). (2008). სწავლებისა და შეფასების მეთოდები პროფესიულ 

განათლებაში.  

31. Project-Based-Teaching-Rubric. 2015. 

http://bie.org/object/document/project_based_teaching_rubric 

 

 

 

 

 

http://tpdc.gov.ge/uploads/pdf_documents/TviTshepasebis%20kiTxvari.pdf
http://mes.gov.ge/
http://www.mes.gov.ge/uploads/strategia..pdf
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL3.1.16&d=HASH162bc42aac965f76bb964a.5
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL3.1.16&d=HASH162bc42aac965f76bb964a.5
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL3.1.16&d=HASH162bc42aac965f76bb964a.5
http://bie.org/object/document/project_based_teaching_rubric
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დანართი № 1 : 

პრეზენტაცია პრაქტიკულ კვლევაზე : 
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დანართი № 2 :  

TALIS – 2015. მოდიფიცირებული კითხვარი : 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                    Ilia State University 

განათლების ადმინისტრირება                                                                              Education 

Administration 

პრაქტიკული კვლევა                                                                                               Action Research 

 

მასწავლებლის კითხვარი  

 

         გამოკითხვა ტარდება ილიას უნივერსიტეტის, განათლების ადმინისტრირების 

პროგრამაზე განხოციელებული პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში.  მოცემული კითხვარი 

წარმოადენს სწავლებისა და სწავლის  საერთაშორისო გამოკითხვა (TALIS ) საერთაშორისო 

კვლევის კითხვარის მოდიფიცირებულ ვარიანტს. 

TALIS მასწავლებლებსა და დირექტორებს განათლების სფეროს ანალიზსა და პოლიტიკის 

შემუშავებაში წვლილის შეტანის საშუალებას სთავაზობს. აღნიშნულ კვლევას ატარებს 

თანამშრომლობისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია (OECD) , რომელშიც 30-ზე 

ქვეყანა იღებს მონაწილეობას, მათ შორის სქართველოც. 

        TALIS კვლევა საგანმანათლებლო პრაქტიკის აღწერის  საშუალებას იძლევა მონაწილე 

ქვეყანაში.  

 

კონფიდენციალობა 

 კვლევის ფარგლებში შეგროვებული ყველა ინფორმაცია არის კონფიდენციალური.  

 

კითხვარის შესახებ 

კითხვარის შევსებას დასჭირდება დაახლოებით 15 წუთი.  

კითხვებთან დაკავშირებული მითითებები მოცემულია დახრილი შრიფტით. კითხვების 

უმრავლესობაზე პასუხის გაცემა შესაძებელია ერთი, თქვენთვის ყველაზე შესაბამისი შესაძლო 

ვარიანტის მონიშვნით.  

  

ინტერვიუერი : გიორგი ლომოური; ხატია ხატიაშვილი; 

 

 

უღრმესი მადლობა მონაწილეობისთვის! 
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ზოგადი ინფორმაცია  
ეს კითხვები გეხებათ თქვენ, თქვენ მიერ მიღებულ განათლებას და თქვენ მიერ სწავლებისთვის 

დათმობილ დროს. კითხვებზე პასუხის გასაცემად, გთხოვთ, კითხვის ქვეშ ჩამოთვლილი შესაძლო 

ვარიანტებიდან, შემოხაზოთ შესაბამისი პასუხ(ებ)ი ან, სადაც საჭიროა, ჩაწეროთ მონაცემები. 

 

1. რამდენი წლის ბრძანდებით? 
 გთხოვთ, ქვემოთ გამოყოფილ გრაფაში ჩაწეროთ რიცხვი. 

 წლის 

 

2. როგორია, თქვენი, როგორც მასწავლებლის სამუშაო განაკვეთი? 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ამ სკოლაში თქვენი სწავლებასთან დაკავშირებული ყველა პოზიცია 

(მაგალითად, დამრიგებლობა).  მონიშნეთ ერთი პასუხი. 

1  სრული განაკვეთი  (სრული განაკვეთის 90%-ზე მეტი) 

2  არასრული განაკვეთი (სრული განაკვეთის 71 %-ზე მეტი და 90 %-ზე ნაკლები) 

3  არასრული განაკვეთი (სრული განაკვეთის 50 % -ზე მეტი და 70 %-ზე ნაკლები) 

4  არასრული განაკვეთი (სრული განაკვეთის 50 %-ზე ნაკლები) 

 

3. რა არის თქვენ მიერ მიღწეული განათლების ყველაზე მაღალი დონე? 

გთხოვთ, მონიშნოთ ერთი რომელიმე. 

1  საშუალო ან პროფესიული განათლება 

2  ბაკალავრის ხარისხი 

3 მაგისტრის ხარისხი 

4 დოქტორის ხარისხი 

მასწავლებლის პროფესიული განვითარება 

ამ ნაწილში - ’პროფესიული განვითარება’ - განიხილება,  საქმიანობა, რომელიც მიმართულია უნარების, 
ცოდნის, პროფესიული გამოცდილების და მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი გარემოს 
გაუმჯობესებაზე. 

1. რა სტატუსი გაქვთ მინიჭებული მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული 

განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში? 

გთხოვთ, მონიშნოთ ერთი რომელიმე 

1  პრაქტიკოსი მასწავლებელი 

2  უფროსი მასწავლებელი 

3  წამყვანი მასწავლებელი 

4 მენტორი მასწავლებელი 

 

 

http://tpdc.ge/?action=page&p_id=1081&lang=geo
http://tpdc.ge/?action=page&p_id=1081&lang=geo
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2. ამ დროისთვის მონაწილეობთ თუ არა კარიერული წინსვლისა და განვითარების 

აქტივობებში? 

გთხოვთ, თითოეულ რიგში მონიშნოთ ერთი პასუხი. 

                                                                                                                                                           დიახ        არა 

ა) გავდივარ ტრენინგებს    ..............................................................................................             

ბ) ვქმნი/ ვმონაწილეობ საგანმანათლებლო პროექტებში..........................................             

გ) ვქმნი სასწავლო რესურსებს  .......................................................................................            

დ) ვმონაწილეობ კონფერენციებსა და სემინარებზე  მომხსენებლად ....................          
ე) ვესწრები კურსებს/ სამუშაო შეხვედრებს (მაგ., საგნობრივ ან მეთოდოლოგიურ საკითხებთან 

დაკავშირებით )..........................................................................................           

ვ) ვეცნობი პროფესიულ ლიტერატურას ......................................................................            

ზ) ვთანამშრომლობ კოლეგა- მასწავლებლებთან .......................................................            

თ) ვგეგმავ/ვმონაწილეობ პრაქტიკული კვლევის დაგეგმვაში .................................            

 

3. ითვალისწინებდა თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილ პირობებს ბოლო 12 თვის განმავლობაში 

თქვენ მიერ გავლილი აქტივობები? 
გთხოვთ, თითოეული რიგის გასწვრივ მონიშნოთ ერთი პასუხი. 

                                                                                                                                                                 კი              არა 

ა) ჩემი სკოლიდან ან კათედრიდან მასწავლებლების ჯგუფის მონაწილეობა …....             

ბ) აქტიური სწავლის მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობება ............................             

გ) თანამშრომლობითი სასწავლო აქტივობების ან კვლევის ჩატარებას სხვა  

მასწავლებლებთან ერთად ..............................................................................................                

დ) გრძელვადიან ჩართულობა (რამდენიმე აქტივობა, რომელიც 

 განაწილებული იყო რამდენიმე კვირაზე ან თვეზე) ...................................................             
       

 

4. გთხოვთ   შეაფასოთ , რამდენად გჭირდებათ პროფესიული განვითარება ქვემოთ 

ჩამოთვილი თითოეული მიმართულებით 

  

ა) ჩემი საგნობრივი სფეროს ცოდნა და გაცნობიერება  .........  1                        2                            3                            4 

ბ) ჩემი საგნ(ებ)ის სწავლების პედაგოგიური კომპეტენციები 1                       2                            3                            4 

გ) სასწავლო გეგმის ცოდნა  .........................................................    1                    2                            3                            4 

დ) მოსწავლის შეფასების მეთოდები ..........................................  1                        2                            3                            4 
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ე) საგნის სწავლებაში ისტ (ინფორმაციული და  

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) გამოყენების უნარები ............1                        2                            3                            4 

ვ) მოსწავლის ქცევისა და კლასის მართვა .....................................1                        2                            3                            4 

ზ) ინდივიდუალური სწავლების მიდგომები ..............................1                        2                            3                            4  

თ) კოლეგა - მასწავლებლებთან თანაშრომლობა..........................1                        2                            3                            4 

ი) დისციპლინათაშორისი უნარების სწავლება 

 (მაგ., პრობლემის გადაჭრა, სწავლის სწავლება) ........................1                        2                            3                            4 

 

5. ბოლო სრული კალენდარული კვირის განმავლობაში, რამდენი 60 წუთიანი საათი დახარჯეთ 

ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების შესრულებაზე? 

 
უხეში გაანგარიშება საკმარისი იქნება. 

თუ ბოლო კვირის განმავლობაში რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოს შესრულება არ 
მოგიწიათ, ჩაწერეთ 0 (ნული)  

ა)  ინდივიდუალურად გაკვეთილის დაგეგმვა / მომზადება სკოლაში ან სკოლის 

გარეთ. 

ბ)  მასწავლებელთა ჯგუფში მუშაობა და მსჯელობა კოლებთან სკოლაში ან სკოლის 

გარეთ. 

გ)  ზოგადი ადმინისტრაციული სამუშაო (ჟურნალის შევსება, ელ.ჟურნალის  შევსება) 

დ)  მშობლებთან და მეურვეებთან კომუნიკაცია და თანამშრომლობა        

ე)   მოსწავლეების კლასგარეშე საქმიანობაში ჩართვა (სხვადასხვა შემეცნებითი 

ღონისძიებებისათვის მზადება) 

 

6. ბოლო სრული, კალენდრული კვირის განმავლობაში, დაახლოებით სულ რამდენი 60 

წუთიანი საათი დახარჯეთ   სხვა მასწავლებლებთან თანამშრომლობაზე? 
’სრული’ კალენდრული კვირა არის ის კვირა, რომელიც არ შემოკლებულა არდადეგების, დასვენების 
დღეების გამო.  

 _____________ საათი 

 

7. საშუალოდ რა სიხშირით ახორციელებთ ქვემოთ ჩამოთვლილს სკოლაში?                

გთხოვთ, თითოეული რიგის გასწვრივ მონიშნოთ ერთი პასუხი. 

                                                                 

ა) სხვა მასწავლებლებთან ერთად ერთ გუნდად  

მუშაობა ერთსა და იმავე კლასში .............................. 1                     2                      3           4          5           6 

ბ) სხვა მასწავლებლების გაკვეთილზე 
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 დაკვირვება და უკუკავშირის მიწოდება................. 1                     2                      3           4          5           6 

გ) სხვადასხვა ერთობლივ პროექტში ჩართვა,  

რომელიც ეხება სხვადასხვა კლასებს და 

 სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფს .................................. 1                     2                      3           4          5           6 

დ) სასწავლო მასალების გაცვლა კოლეგებს 

 შორის ............................................................................  1                     2                      3           4          5           6 
ე) კონკრეტული მოსწავლეების სწავლის  

სირთულეების განხილვა ............................................ 1                     2                      3           4          5           6       

ვ) ჯგუფურ შეხვედრებში მონაწილეობა .................. 1                      2                     3           4          5          6       

თ) თანამშრომლობითი პროფესიული სწავლის  

პროცესში მონაწილეობის მიღება  ............................  1                      2                      3           4          5                     

 

სკოლის კლიმატი და სამსახურით კმაყოფილება 

1. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ ჩამოთვლილ დებულებებს      
გთხოვთ, თითოეული რიგის გასწვრივ მონიშნოთ ერთი პასუხი. 

 

 

ა) სკოლა თანამშრომლებს გადაწყვეტილების              

მიღების პროცესში აქტიურად მონაწილეობის  

შესაძლებლობებს სთავაზობს.......................................      1                  2                       3                        4           

ბ) სკოლაში არსებობს სასკოლო თანამშრომლობის  

საჭირო  მხარდაჭერა ............................................................1                       2                    3                     4          

 

2. ფაქტორები, რომლებიც შესაძლოა აფერხებდეს თქვენს მუშაობას კოლეგა-

მასწავლებლებთან? 
                                                                                                                              არ ვეთანხმები           ვეთანხმები 

ა) არ მაქვს საკმარისი წინაპირობა 

 (მაგ., კვალიფიკაცია, გამოცდილება, უფროსი ასაკი) .............................1                                                          2        

ბ)  არ არსებობს ასეთ აქტივობებში მონაწილეობისთვის საჭიროება......1                                                          2           

გ) არ მაქვს დრო ჩემი ოჯახური ვალდებულებების გამო ......................1                                                          2        

დ)   სამუშაო განრიგი ხელს მიშლის, ჩავერთო          

პროფესიულ განვითარებაში .......................................................................................   1                                                          2        

 

 



89 
 

მასწავლებლის შეფასება  

1. თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვემოთ ჩამოთვლილი სტრატეგიებიდან 

თითოეული მასწავლებლის შესაფასებლად? 
გთხოვთ, თითოეული რიგის გასწვრივ მონიშნოთ ერთი პასუხი. 

           ძალიან 

 მნიშვნელოვანია 

მნიშვნე- 

ლოვანია 

არ არის 

 მნიშვნელოვანი 

საერთოდ არ არის   

მნიშვნელოვანი 

ა) საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვება      1                              2                                                       3                     4           

ბ) მოსწავლეების გამოკითხვა                        1                              2                                                       3                     4           

მასწავლებლის საქმიანობის შესასწავლად. 

გ) იმავე სკოლის მასწავლებლების მიერ  

შეფასება.                                                             1                              2                                                       3                     4           

დ) სკოლის დირექტორის მიერ შეფასება     1                              2                                                       3                     4           

ე) ტესტირება მასწავლებლის საგნობრივი 

 ცოდნის შესაფასებლად.                                  1                              2                                                       3                     4           

ვ) თვითშეფასება 

ზ) მოსწავლეების სწავლის შედეგები            1                              2                                                       3                     4           

 

 

 

თქვენი სასწავლო საქმიანობა მიზნობრივ კლასში 

ქვემოთ მოცემულ ნაწილში, ჩვენ გვინდა უფრო დეტალურად გკითხოთ თქვენი სწავლების პრაქტიკაზე. ამ 
კითხვარში ჩვენ სრულად ვერ დავფარავთ თქვენი, როგორც მასწავლებლის საქმიანობას. ამიტომ ჩვენ მაგალითზე 
დაყრდნობით მსჯელობის მეთოდს გამოვიყენებთ და ფოკუსირებას გავაკეთებთ ერთი, კერძოდ - მიზნობრივი 
კლასის - სწავლებაზე.  
ქვემოთ მოცემული კითხვები ეხება ერთ კონკრეტულ მიზნობრივ კლასს, რომელსაც თქვენ ასწავლით.  

1. რომელ საგნობრივ ჯგუფს განეკუთნება საგანი, რომელსაც თქვენ ასწავლით? 
გთხოვთ, ქვემოთ ჩამოთვალოთ საგნები(საგანი), რომელსაც ასწავლით. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ამ მიზნობრივი კლასისთვის, საგაკვეთილო დროის რა პროცენტი იხარჯება შემდეგ აქტივობებზე? 
ჩაწერეთ 0 (ნული), თუ ამ აქტივობაზე დროს არ ხარჯავთ.  

გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ საერთო ჯამი არის 100%. 

ა) % ადმინისტრაციული სამუშაო  

ბ) % კლასში წესრიგის შენარჩუნება (დისციპლინის დამყარება) 

გ) % უშუალოდ სწავლება და სწავლა  

 100 % სულ 
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3. სასწავლო წლის განმავლობაში რამდენად ხშირად ხდება ამ მიზნობრივ კლასში ქვემოთ 

ჩამოთვლილი? 
გთხოვთ, თითოეული რიგის გასწვრივ მონიშნოთ ერთი პასუხი. 
                                                                                                        არასდროს      ხანდახან      ხშირად      ყოველთვის 

ა) მე წარმოვადგენ ბოლო დროს ნასწავლი მასალის                   

 შეჯამებას. .......................................................................................... 1                    2               3                4      

ბ) მოსწავლეები მცირე ჯგუფებში მუშაობენ იმისთვის, 

რომ ერთობლივად მიაგნონ პრობლემის ან ამოცანის 

 ამოხსნის გზას...................................................................................... 1                    2               3                 

გ) იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც სწავლა უჭირთ და/ან 

 იმ მოსწავლეებს, რომლებიც უფრო სწრაფად სწავლობენ, 

განსხვავებულ სამუშაოს ვაძლევ. ......................................................1                    2               3                 

დ) მე ვიყენებ  მოსწავლეების პრაქტიკულ საქმიანობასთან   

დაკავშირებულ მაგალითს ახალი ცოდნის მნიშვნელობის 

 სადემონსტრაციოდ. ..........................................................................  1                    2               3                 

ე) მოსწავლეებს მსგავს სამუშაოს ვაკეთებინებ მანამ, სანამ 

 არ დავრწმუნდები, რომ ყველა მოსწავლემ გაიგო საკითხი. 

ვ) მე ვამოწმებ ჩემი მოსწავლეების სავარჯიშო რვეულს 

 ან დავალებას.  ....................................................................................  1                    2               3                 

ზ) მოსწავლეებთან  ვიყენებ ისტს (ინფორმაციისა და 

 საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს) პროექტების ან  

საკლასო სამუშაოსთვის. ....................................................................  1                    2               3                 

 

 

დანართი № 3 : 

 

პრაქტიკული კვლევის სახემძღვანელო : 

 

სალემძღვანელო მკვლევარ პედაგოგთათვის 

 

სამოქმედო კვლევა - ჯეფრი. ი. მილსი. 

https://argus.iliauni.edu.ge/uploads/80/80201.pdf 

 

 

 

დანართი № 4 : 

პრაქტიკული კვლევის ბროშურა, „აიას - GESS” სკოლის ყველა მასწავლებლისთვის: 

 

https://argus.iliauni.edu.ge/uploads/80/80201.pdf
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პრაქტიკული   კვლევის        ფორმატი 
 

პრაქტიკის კვლევა   ითვალისწინებს 

სკოლის და  მასწავლებლების მაღალ 

გავლენას კვლევის მიმდინარეობაზე და 

შესწავლილი საკითხის გადასაჭრელად 

ინტერვენციის განხორციელებას. 

 

პრაქტიკული კვლევის ციკლი 

მასწავლებლები და უნივერსიტეტი 

ერთად მუშაობენ პრობლემის გამომწვევი 

მიზეზების მეცნიერული მეთოდებით 

დადგენაში; შემდეგი ეტაპი არის 

პრობლემის გადაჭრის ხერხების მოძიება, 

რასაც ამ ხერხების პრაქტიკაში გამოცდა 

და შედეგების შეფასება უნდა მოჰყვეს. 

ამრიგად, მასწავლებელი და 

უნივერსიტეტი ერთად ეძებენ 

საქართველოს (და არა მარტო) სკოლებში 

გავრცელებული პრობლემების გადაჭრის 

გზებს. ახალი ცოდნის შექმნაა იმაზე, თუ 

როგორ შეიძლება ეს პრობლემები 

გადაიჭრას. მიზანი, რა თქმა უნდა, 

კვლევაში ჩართული მხარეების 

კომპეტენციების გაზრდაცაა. 

 

 

 

პრაქტიკული კვლევის 

განხორციელების ეტაპები 
ეტაპი 1. შესასწავლი საკითხის 

ფორმულირება: 

პრაქტიკის კვლევის 

პროექტით დაინტერესებული 

სკოლის პედაგოგი, იმავე 

სკოლის სხვა 

მასწავლებლებთან ერთად, 

აყალიბებს  მისთვის 

საინტერესო საკვლევ საკითხს. 

ეტაპი 2. საკითხის შესწავლა: 

ამ ეტაპზე იწყება  

დიაგნოსტიკის პროცესი. ეს 

არის კვლევა კვლევაში, 

რომლის მიზანს წარმოადგენს 

არსებული მდგომარეობის 

დოკუმენტირება და 

მიზეზების დადგენა. 

 ამისთვის ჯერ უნდა 

შემუშავდეს კვლევის გეგმა, 

შემდეგ კი  გეგმის მიხედვით 

შეგროვდეს და გაანალიზდეს 

მონაცემები. 

ეტაპი 3. ინტერვენციის გეგმის 

შემუშავება და ინტერვენციის 

განხორციელება: 

მკვლევრები ეძებენ 

პრობლემის გადაჭრის 

ხერხებს. წყარო შეიძლება 

იყოს არსებული 

ლიტერატურა. 

ეტაპი 4: შედეგების შეფასება 

შედეგების შეფასების მიზანი 

ცვლილების შედეგების 

გაზომვაა. ანუ, საწყისი 

მდგომარეობა უნდა 

შევადაროთ კვლევის 

დასარულს მიღებულ 

საბოლოო მდგომარეობას, 

რათა შესაძლებელი გახდეს  

დამაჯერებლად ვიმსჯელოთ 

იმაზე, რა შედეგი იქონია 

ჩვენმა ინტერვენციამ 

არსებულ მდგომარეობაზე.  

 

 

კვლევის განხორციელების 

პრინციპები 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ეს მასწავლებლების  

კვლევაა. შესაბამისად, 

მასწავლებელი მართავს პროცესს. 

ხოლო   უნივერსიტეტი  ეხმარება 

მათ  ტექნიკურ სამუშაოს 

შესრულებაში. 
 

კვლევის შედეგად მიღებული 

ცოდნა უნდა ეყრდნობოდეს 

სანდო მონაცემებს. ამიტომ 

მონაცემების შეგროვების 

პროცედურები უნდა იყოს 

მკაცრად 

სისტემატიზირებული. 

 

 

„ პრაქტიკულმა 

კვლევამ საშუალება  

მომცა ჩემივე სკოლაში, 

ჩემს მოსწავლეებთან 

ერთად 

გამეუმჯობესებინა 

სასწავლო პრაქტიკა. მე 

ჩემი საქმის მკვლევარი 

გავხდი.  ეს ძალიან 

სასიამოვნო პროცესია“ 

„   თ.გოგიჩაშვილი მე-

2  საჯარო სკოლის 

პედაგოგი 
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დანართი № 5:  

ერთ-ერთი სამოდელო გაკვეთილის გეგმა, რომელსაც  კვლევაში ჩართული 

მასწავლებლები აყალიბებდნენ ერთობლივად, ტრენინგის ფარგლებში.  

კლასი II  

კლასის ხელმძღვანელი  -  ნინო ჭიჭინაძე 

საგანი - ბუნება 

თემა მიზანი  აქტივობები შეფასება რესურსები შენიშვნები 

სკოლის 

გზაზე 

(2სთ). 

სამოდელო 

გაკვეთილი 

დაგეგმილი 

მსავლელთა 

ტიპების  

მიხედვით 

(აუდიალი, 

ვიზუალი, 

კინესთეტიკი). 

ტრენინგის 

2-ე კურსი. 

დღე - II.  

 დაკვირვების 

საფუძველზე 

აღწეროს 

ნაცნობი გარემო. 

შეძლოს 

ადამიანების 

დასახელება, 

რომელსაც უნდა 

მიმართოს  

სხვადსხვა 

საჭიროებებისას. 

 

I ფაზა.გაკვეთილის თემის 

გაცნობა და ქცევის წესების 

შემუშავება. 

   თემა– ჩემი სკოლა და 

სკოლაში მოსვლისას 

ქუჩაში უსაფრთხოების  

წესები. 

აქტივობა 1. სქემა „ვიცი, 
გავიგე, მინდა ვიცოდე“  
წარდგენა, პირველი 
კრიტერიუმის შევსება 
უსაფრთხოების წესების  
შესახებ. 

 

25 წთ. 

გუნდური 

მუშაობა. 

 

პრეზენტაციის 

წარდგენა 

 

საგაკვეთილო 

პროცესში 

ჩართულობა. 

კომპიუტერი.  

თაბახის 

ფურცლები,  

ფერადი  

მარკერები 

 აქტივობათა 

სიმრავლის 

გამო, შესაძლოა 

დროის 

დეფიციტი 

იყოს 

გაკვეთილზე. 

 შეძლოს 

საუბარი 

გარემოზე, 

ადამიანის 

ზემოქმედებით 

გამოწვეულ 

ცვლილებებზე 

 

 

 აქტივობა 2. პოზიციების 

გადანაწილება, ჯგუფების 

დაკომპლექტება. 

ა) დახატონ სკოლის წინა 

ფასადი 

ბ) დახატონ სკოლის 

გვერდით/უკანა ფასადი 

გ) დაასრულონ სკოლის 

შიდა ფასადის ხატვა 

 

18 წთ. კომპიუტერი მასწავლებელი 

აჯამებს 

შეხვედრას და 

მსჯელობენ 

აღმოჩენილ 

განსხვავებებზე. 

 შედეგები 

ბუნ.  II. 5 

ბუნ. II. 8 

ბუნ. II. 9 

 

IIფაზა.  

აქტივობა 3. წინარე 

ცოდნის გამოყენებით 

პლაკატების შექმნა და 

წარმოდგენა. სკოლისთვის 

მისამართის მინიჭება. 

აქტივობა 4.  კითხვა– 

პასუხი. 

უსაფრთხოების წესებზე, 
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ადამიანის 

პასუხისმგებლობის 

დანახვა უსაფრთხოებისას. 

III  ფაზა. 

აქტივობა 5. 
უსაფრთხოების წესების 

შემუშავება, მოსმენილი 

ინფორმაციის 

გამოყენებით. 

– გადავდივართ 

ზებრაგადასასვლე

ლზე 

– ველოდებით 

მწვანე ფერს 

– ვიხედებით ჯერ 

მარცხნივ,შემდეგ 

მარჯვნივ 

– თუ არ არის 

შუქნიშანი 

დახმაებას ვთხოვთ 

უფროსს 

 

 

 

 

 

დანართი № 6 :  

მასწავლებლების თვითშეფასების სქემა. ტრენინგის ფარგლებში დაგეგმილი სამოდელო 

გაკვეთილების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი იყო, რომ მასწავლებლებს 

ინდივიდუალურად შეეფასებინათ თავიანთი მუშაობა. (თვითრეფლექსია).  

 

მასწავლებლის თვითშეფასების რუბრიკა 

მასწავლებელის სახელი, გვარი ---------------------------------------------------------------- 

საგნის დასახელება, კლასი ------------------------------ / ------------------------------------ 

 

 აქტივობის დასახელება შენიშვნები / 

რეკომენდაციები 
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1 ახალი თემის ახსნისას  გასაგებად განმვმატავ ახალ წესებს, ახალ 

ფაქტებს (ზოგადად თემას). 

ეფქტურად ვთანამშრომლობ ინტერდისციპლინურ ჯგუფში 

 
 
 
 
 
 

2 ვიყენებ თემასთან დაკავშირებულ თვალსაჩინოებებს. 

მოსწავლეებისათვის გასაგები ენით ვაჯამებ ახალ ცნებებს და 

ინფორმაციას 

 
 
 
 
 
 

3 ვავალებ მოსწავლეებს მოიძიონ რეალური სიტუაციები სადაც ისინი 

გამოიყენებენ გაკვეთილზე მიღებულ თეორიულ ცოდნას 

 
 
 
 
 
 

4 წარმოვადგენ საკითხი/თემის სხვადასხვა მხარეს, ვადარებ მათ 

ერთმანეთს. ამ აქტივობის მხარდასაჭერად ვატარებ 

ექსპერიმენტს,ვავალებ მოსწავლეებს კონკრეტული საკითხის/თემის 

ირგვლივ სხვადასხვა ფაქტების მოძიებას. მოსწავლეები აყალიბებენ 

თავიანთ მოსაზრებებს მოძიებულ ფაქტებს შორის მსგავსებებს და 

განსხვავებებს 

 

5 მოძიებული ფაქტების გათვალისწინებით, მოსწავლეებს ვავალებ 

მოიფიქრონ პრობლემის გადაჭრის გზები, შემიუშაონ 

დაშვებები/ჰიპოთეზები. ასევე, ჩამოაყალიბონ  

დაშვებების/ჰიპოთეზების შემოწმების გზები 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 

 

ახალი თემის ახსნის შემდეგ ვგეგმავ დისკუსიას რომლის დროსაც 

განხილულია ახალი მასალის პრაქტიკული და თეორიული 

საკითხები. მოსწავლეებს მოეთხოვებათ წარმოადგინონ თავიანთი 

არგუმენტები ახალი თეორიის/მოსაზრების პრაქტიკული 

დანიშნულების მნიშვნელობის დასადასტურებლად ან უარსაყოფად 

 

 

რეპორტი: (მასწავლებელი წერს თვითრეფლექსიას).  

სიტუაციის ანალიზი: 
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დანართი № 7 

გარე დაკვირვების ფორმა. ტრენინგის ფარგლებში განხორციელებული სამოდელო 

გაკვეთილის შეფასება გარდა მასწავლებლების თვითრეფლექსიებისა ხდებოდა გარე 

დაკვირვების ფორმითაც, რომელსაც ახორციელებდნენ მკვლევრები ან მასწავლებლები. 

 

მასწავლებელის სახელი, გვარი ---------------------------------------------------------------- 

საგნის დასახელება, კლასი ------------------------------ / ------------------------------------ 

დამკვირვებლის სახელი, გვარი. პორზიცია-------------------------------------------------- 

 

 

 აქტივობის დასახელება შენიშვნა / 

რეკომენდაციები 

1 ახალი თემის ახსნისას რამდენად გასაგებად განმარტავს მასწავლებელი 

ახალ წესებს, ახალ ფაქტებს (ზოგადად თემას) 

რამდენად ეფექტურად თანამშრომლობს ინტერდისციპლინურ ჯგუფში 

 

 

 

2 იყენებს თუ არა მასწავლებელი თემასთან დაკავშირებულ 

თვალსაჩინოებებს. მოსწავლეებისათვის გასაგები ენით აჯამებს ახალ 

ცნებებს და ინფორმაციას 

 

 

 

3 მასწავლებელი ავალებს მოსწავლეებს მოიძიონ რეალური სიტუაციები 

სადაც ისინი გამოიყენებენ გაკვეთილზე მიღებულ თეორიულ ცოდნას 
 

 

 

4 მასწავლებელი წარმოადგენს საკითხი/თემის სხვადასხვა მხარეს, ადარებს 

მათ ერთმანეთს. ამ აქტივობის მხარდასაჭერად ატარებს ექსპერიმენტს, 

ავალებს მოსწავლეებს კონკრეტული საკითხის/თემის ირგვლივ სხვადასხვა 

ფაქტების მოძიებას. მოსწავლეები აყალიბებენ თავიანთ მოსაზრებებს 

მოძიებულ ფაქტებს შორის მსგავსებებს და განსხვავებებს 

 

5 მასწავლებელი, მოძიებული ფაქტების გათვალისწინებით, მოსწავლეებს 

ავალებს მოიფიქრონ პრობლემის გადაჭრის გზები, შემიუშაონ 

დაშვებები/ჰიპოთეზები. ასევე, ჩამოაყალიბონ  დაშვებების/ჰიპოთეზების 

შემოწმების გზები 

 

6 ახალი თემის ახსნის შემდეგ მასწავლებელი გეგმავს დისკუსიას რომლის 

დროსაც განხილულია ახალი მასალის პრაქტიკული და თეორიული 

საკითხები. მოსწავლეებს მოეთხოვებათ წარმოადგინონ თავიანთი 

არგუმენტები ახალი თეორიის/მოსაზრების პრაქტიკული დანიშნულების 

 



96 
 

მნიშვნელობის დასადასტურებლად ან უარსაყოფად 

 აქტივობის დასახელება  

  

        შენიშვნა / 

რეკომენდაცია 

1 

 

გაკვეთილის გეგმა 

 

 

 

2 

 

ახორციელებს აქტივობებს  გაკვეთილის ფაზების  

მიხედვით 

 

3 

 

იყენებს სწავლების თანამედროვე მეთოდებს 

 

 

4 სწორად ანაწილებს დროს  

 

5 

 

ითვალისწინებს მსწავლელთა ტიპებს,  მოსწავლეთა   

ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს 

 

6 ახალისებს ძიების კომპონენტს   

 

7 აკავშირებს ძველ და ახალ მასალას  

 

8 ამოწმებს ახალი მასალის ათვისებას  

 

9 იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს  

 

10 მოსწავლეებისათვის გასაგებად აყალიბებს დავალებას  

 

11 

 

ცოდნის შეფასებისას იყენებს მრავალკომპონენტიან  

მოდელს 

 

12 იყენებს მოსწავლეთა მოტივაციის საშუალებებს  

 

13 

 

 ზეპირი და წერითი დავალების შესრულებისას  

უზრუნველყოფს უკუკავშირს 

 

 

14 ირჩევს სწორ სტრატეგიას  მოსწავლეთა დისციპლინურ  

დარღვევების კორექციისათვის 

 

 

15 აჯამებს გაკვეთილს   

 

16    პროექტი/აქტივობა საშუალებას აძლევს  მოსწავლეს, იყოს შემოქმედებითი                                          

 

რეპორტი 

გაკვეთილის ანალიზი : (დამკვირვებელი წერს  გაკვეთილის რეფლექსიას და 

რეკომენდაციებს). 
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დანართი № 8 

პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში განხორციელებული PBL პროექტის ჩარჩო : 

პროექტის სახელწოდება :  „დედამიწა ჩვენი სახლია“ 

ხანგრძლიბობა - 1 თვე.  

 

 

 

 პროექტის მიზანი არის, მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობითი კულტურის 

განვითარება.  ინტერდისციპლინური ჯგუფის ფორმირება. 

 მოსწავლეები ქმნიან პლანეტების მაკეტს. 

დედამიწის მაკეტს, კონტინენტების განსხვავებული თავისებურებების 

გათვალისწინებით.  

 მოსწავლეების ინდივიდუალური შეფასება. 

 

შესასრულებელი  „აქტივობის“ კომპეტენცია 

პროექტში მონაწილე თითოეული ჯგუფი პასუხისმგებელია საკუთარი პროდუქტის 

შექმნაზე. ჯგუფის მოცულობა არ უნდა იყოს  ოთხ  პერსონაზე ნაკლები. ქვემოთ 

მოცემული მასალები და რესურსები გამოყენებული იქნება პროდუქტის შესაქმნელად:  
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 ხის პლატფორმა 

 ფერადი მაკეტი 

 მარკერი, თაბახის ფურცელი 

 ლითონის ფილები 

 საღებავი 

 წებო, დამცავი სათვალე 

 

ჩასაბარებელი  მასალა 
 

 პროექტში მონაწილე ჯგუფის სამოქმედო გეგმა 

 პირველადი სამუშაო ესკიზი 

 საბოლოო პროდუქტის დიზანი 

 საპრეზენტაციო არტეფაქტი 

 მოსწავლის  შეფასება (მუშაობის პროცესის აღწერა) 

 

მოთხოვნები :  
 

1. ჯუფის სამოქმედო გეგმა :  

მოიცავს ყველა დეტალურ ელემენტს (მასალა), რაც განაპირობებს პროდუქტის  დიზაინს. 

აღწერს ყოველკვირეული სამუშაო აქტოვებების პროცეს 

გაწერილია დეტალურად ჯგუფის წევრების ვალდებულებები/როლები. 

2. პირველადი სამუშაო ესკიზი :  

ასახავს საბოლოო პროდუქტის ზოგად მაკეტს/სტილს 

ესკიზი არ შეიცავს ადრე გამოყენებულ  დიზაინს (პლაგიატი) 

არის ორიგინალური, განსხვავდება ტრადიციული დიზაინისგან 

3. საბოლოო პროდუქტის დიზაინი : 

ასახავს საბოლოო პროდუქტის ზუსტს მოდელს, მოცემულია ზომები, თან დართული 

აქვს გამოყენებული მასალების სია. 

არის მასშტაბური 

აღწერს ჯგუფის თითოეულმა წევრმა , რომელ დეტალზე იმუშავა 

4. საპრეზენტაციო არტეფაქტი :  

არის დაბალანსებული და აკმაყოფილებს პროექტის კრიტერიუმებს 

 

 

დრო კრიტერიუმები 

1 კვირა ჯგუფები დაკომპლექტება-სამოქმედო გეგმის წარდგენა 

1თვე; 2 თვე პირველადი სამუშაო ესკიზი, საბოლოო სამუშაო ესკიზი 
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3 თვე საბოლოო პროექტი, პრეზებტაცია, შეფასება. 

 

შეფასების კრიტერიუმები :  
მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში, მაგრამ ისინი ფასდებიან ინდივიდუალურად.  

მოსწავლეები ფასდებიან განსხვავებული კრიტერიუმების მიხედვით,   მაგ :  

 ყურადღება, შემოქმედებითობა 

 სამუშაო პროცესი და ეთიკა 

 დედლაინის გათვალისწინება 

 მოლოდინის გადაჭარბება 

 

პროექტის დასრულების დროს 20 მაისი. 

განხორციელებული პროექტის ვიდეო ლინკი: 

https://www.youtube.com/watch?v=cDvAXUcvDXM 

 

 

 

დანართი № 9  

PBL პროექტის „დედამიწა ჩვენი სახლია“- შეფასების რუბრიკა :  

პროექტი : „ დედამიწა ჩვენი სახლია“ 

პროექტის შეფასება 

 
მოსწავლის სახელი/გვარი : -------------------------------- 

 

კრიტერიუმი ქულა 

ყურადღება/შემოქმედებითობა /10 

დედლაინის, ჩასაბარებელი პროდუქტი /80 

სამუშაო ეთიკა /10 

 /0 

სულ /100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDvAXUcvDXM


100 
 

დედლაინი - ჩასაბარებელი მასალები (         /80 ქულა): 

 კოსმოსის, დედამიწის მაკეტის დიზაინი ( __ / 20 ქულა ) მოიცავს მოკლე და მარტივ აქსნას 

(ვიზუალის თვალსაჩინოება).  

 

 

შესასრულებელი სამუშაო ( __ /20 ქულა): 

 გამოყენებული განსაზღვრული მასალების 90 % ( __ /10 ქულა) 

 კოსმოსის, დედამიწის მაკეტი მოიცავს ყველა ძირითად კომპონენტს 

(პლანეტები/კონტინენტები) ( __ /10 ქულა) 

 

ჩასაბრებელი  მასალა ( __ /40  ქულა): 
  პროექტსი მონაწილე გუნდის სამოქმედო გეგმა ( __ /10  ქულა) 

 პირველადი სამუშაო ესკიზი ( __ /10  ქულა) 

 საბოლოო  პროდუქტის დიზაინი  ( __ /10 ქულა) 

 პრეზენტაცია ( __ /10 pts) 

 

 

კომენტარი :  

 

აღნიშნული რუბრიკა არის მხოლოდ პროექტის ზოგადი შეფასება, მოსწავლეები და მასწავლებლები 

ფასდებიან ცალკე რუბრიკებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი № 10 

PBL პროექტის  „დედამიწა ჩვენი სახლია“ - მონაწილე გუნდების სამოქმედო გეგმა : 

 

პროექტი : „ დედამიწა ჩვენი სახლია“ 
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ჯგუფის სამოქმედო გეგმა 

ჯგუფის სახელი :  ------------------------ 

ინიციატივა  დიზაინი მომზადება  შექმნა  ტესტირება 

 END. 

 

  მონაწილეობს 

# პუნქტი წევრი #1 წევრი #2 წევრი #3 

1.0 ინიციატივა                                     

     

     

     

     

     

     

2.0 დიზაინი     

     

     

     

     

     

     

3.0 მომზადება    

     

     

     

     

4.0 შექმნა    

     

     

     

     

     

5.0 ტესტირება    

     

     

     

5.0b გადასინჯვა    

     

     

6.0 END    

     

     

     

     

გადასინჯვა 
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დანართი № 11  

PBL პროექტის „დედამიწა ჩვენი სახლია“- მოსწავლეების შეფასების რუბრიკა : (ერთ-

ერთი  რუბრიკა, მაგალითად როგორ ფასდება მოსწავლე პრეზენტაციის უნარში). 

პრეზენტაციის რუბრიკა - PBL 

(კლასი - 2) 
 

 

ვგეგმავ პრეზენტაციის დასაწყის, შუა ნაწილს და დასკვნით ნაწილს : 

 

1. ჯერ კიდევ ვსწავლობ.   2. ზოგჯერ ვგეგმავ.        3. ყოველთვის 

ვგეგმავ. 

                                                                             
 

 

პრეზენტაციის დროს ვიყენებ სურათებს, ნახატებს, ნივთებს : 

1.ჯერ კიდევ ვსწავლობ.     2. ზოგჯერ ვიყენებ.      3. ყოველთვის 

ვიყენებ.  

           
 

პრეზენტაცის დროს ვუყურებ მოსწავლეებს და მასწავლებელს :  

   1.ჯერ კიდევ  ვსწავლობ.    2. ზოგჯერ ვუყურებ.  3. ყოველთვის 

ვუყურებ. 

                                                 

               

 

პრეზენტაციის დროს ვსაუბრობ ხმამაღლა და გარკვევით :  
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1.ჯერ კიდევ ვსწავლობ.  2. ზოგჯერ ვსაუბრობ ასე.     3. ყოველთვის 

ვსაუბრობ ასე . 

                                               

   

 პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ  ვპასუხობ შეკითხვებს :    

1.ჯერ კიდევ ვსწავლობ.   2. ზოგჯერ ვპასუხობ.  3. ყოველთვის 

ვპასუხობ. 
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დანართი № 12  

მასწავლებლის შეფასების რუბრიკა. მკვლევარი აფასებს მასწავლებელს PBL - ის 

ადაპტირებული რუბრიკით, თუ რამდენად წარმატებულად შეძლო მან PBL პროექტის 

ორგანიზება.  

            P R O J E C      B A S E D     T E A C H I N G     R U B R I C  

    

PBL 
მასწავლებლის შეფასების რუბრიკა რეკომენდაციები 

+ 

_ 

პროექტის საწყისი 

ეტაპი. ჯგუფში 

მუშაობა. 

 

 მასწავლებელი აქტიურად მონაწილეობს 

ინტერდისციპლინურ ჯგუფში. 

 მასწავლებელი იყენებს „კოლექტიურ თავლის 

შენებას“ 

საკითხის არჩევისას, პოზიციების 

გადანაწილებისას, 

 მიმდინარე პროცესში. 

 

სასწავლო პროცესი  მასწავლლებელი კოლეგებთან ერთად ქმნის 

სასწავლო რესურს. 

 მასწავლებელი განსაზღვრავს და ანაწილებს 

მოსწავლეებს მსწავლელთა ტიპის მიხედვით, 

ითვალისწინებს მათ ინდივიდიალურ 

მახასიათებლებს. 

 

  

სწავლების 

თეორიები : 

კონსტრუქტივიზმი 

დიდაქტიკური 

სწავლება 

სკაფოლდინგი 

აღოჩენითი 

სწავლება. 

 მასწავლებელი მოსწავლეებს თავიდან არ აწვდის 

სრულ დიდაქტიკურ მასალას, ის მოსწავლეებს 

ეხმარება ცოდნის სტრუქტურირებაში.  

 მასწავლებელი მოსწავლის დასახმარებლად 

იყენებს სხვადასხვა ინსტრუმენტებს და 

სტრატეგიებს. 

 მოსწავლე უზრუნველყოფილია თავისი 

შესაძლებლობის რეალიზება  პრაქტიკაში 

მოახდინოს. 

 

  

სასწავლო 

მეთოდების 

განსაზღვრა 

 მასწავლებელი თანამშრომლობს კოლეგებთან 

ინტერდისციპლინური სასწავლო გეგმის 

შესაქმნელად. 

 მასწავლებელი მოსწავლეს სთავაზობს ისეთ 

აქტივობებს, რომელიც საჭიროებს წინარე 

ცოდნის გააქტიურებასა და გამოყენებას, 

ახალი ცოდნის აგებას, დამახსოვრებასა და 
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პრაქტიკულად გამოყენებას. 

 მასწავლებელი ახდენს მიმდინარე პროცესის 

დროულ მონიტორინგს თანამშრომლებთან 

ერთად. 

 

შეფასება   მასწავლებელი თანამშრომლებთან ერთად 

განიხილავს მოსწავლეების შეფასების 

მეთოდებს. 

 მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას შეაფასონ 

საკუთარი თავი წინასწარ გაწერილი 

კრიტერიუმების მიხედვით. 

 აფასებს : გუნდური მუშობის პროცესს 

 იყენებს ავთენტურ შეფასებას  საბოლოო 

პროდუქტის შესაფასებლად 

 მასწავლებელს შემუშავებული აქვს ასევე 

თვითშეფასების რუბრიკა. 

 

 

თანამშრომლობა  მასწავლებელი აკვირდება თანამშრომლებს 

გაკვეთილზე და აძლევს უკუკავშირს. 

 მასწავლებელი  ცვლის სასწავლო მასალებს 

კოლეგებთან. 

 თანამშრომლობს სხვა მასწავლებლებთან 

ერთად პროექტში დაგროვილი ცოდნის 

გასაზიარებლად. 

 

სტანდარტთან  

შესაბამისობა 

 პროექტი ითვალისწინებს სასწავლო გეგმის 

კრიტერიუმებს.  

 მოსწავლის შეფასება/რუბრიკა 

ორიენტირებულია კონკრეტული უნარების 

მონიტორინგზე და შეესაბამება სასწავლო 

გეგმის მახასიათებლებს. 

 

პროექტის 

ჩარჩო/კულტურა 

 სასწავლო გარემოს ნორმები/წესები  

შემუშავებულია მოსწავლეებთან ერთად. 

 მასწავლებლელი ფასილიტატორია 

 პრობლემების მოგვარებაში მასწავლებელი 

ძირითადად არ ერევა. 

 

 

აქტივობა და 

მენეჯმენტი 

 საკლასო გარემო აღჭურვილია შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურით, რასაც ითვალისწინებს 

პროექტის დიზაინი. 

 სამუშაო გრაფიკი, ვადები არის მოსწავლეებზე 

მორგებული და მოქნილი. 

 მოსწავლეების ჯგუფები დაბალანსებულია 

სწორად და თითოეულის როლი 

განსაზღვრულია წინასწარ.  
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ავთენტურობა 

 

 

 პროექტი მოიცავს ავთენტუს კონტენტს, აქვს 

რეალურ სამყაროსთან კავშირი, 

ითვალისწინებს მოსწავლეების ინტერესებს. 

 მოსწავლეებს აქვთ საშუალება შექმნილი 

პროდუქტი გააცნონ,  როგორც კლასს , ასევე 

ფართო საზოგადოებას. მოსწავლეები საჯაროდ 

ხსნიან რა ისწავლეს, რა გაიგეს, როგორ 

იმუშავეს.... 
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