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1. შესავალი 

 

ჩემი    პედაგოგიური პრაქტიკიდან გამომდინარე, კითხვის ტექნიკის სრულყოფილი ფლობა   

ერთ-ერთი პრიორიტეტულია სასწავლო პროცესში. კითხვა რთული პროცესია, რომელიც 

მოიაზრებს არა მხოლოდ ამოკითხვას ანუ დეკოდირებას, არამედ აზრის გაგებას, მსჯელობას, 

დასკვენების გამოტანას. სწავლისას  მოსწავლეებს უწევთ ტექსტების წაკითხვა 

დამოუკიდებლად.  სამწუხაროდ, კითხვასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო,   შეიძლება 

ტექსტი დარჩეს გაუგებარი,  მოსწავლემ  ვერ შეძლოს  ინსტრუქციის სწორად გაგება-გააზრება.  

ამან განაპირობა კვლევა, რომელიც 2018-2019 სასწავლო წელს ჩავატარე თბილისის 45-ე საჯარო 

სკოლაში.  ნაშრომი არის პრაქტიკული კვლევის ანგარიში დაწყებით საფეხურზე სიტყვის 

ამოკითხვა-დეკოდირებასთან  დაკავშირებით.  განხილულია პირველი კლასის მოსწავლეებში 

სიტყვების მთლიან ხატად ამოკითხვისა და გაწაფულ კითხვასთან დაკავშირებული 

პრობლემები, მათ გადასაჭრელად დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობები. ნაშრომი 

არის პრაქტიკული კვლევის ანგარიში, სადაც გამოკვეთილია  ის ძირითადი შემაფერხებელი 

გარემოებები, რომელსაც  ვხვდებით  მოსწავლეებში კითხვის სწავლებისას; განხილულია  

აქტივობები, რომლებიც მოსწავლეთა კარგ მკითხველებად ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს.  

კვლევა მეტად მნიშვნელოვანია ჩემი პროფესიული ზრდისთვის, პრობლემებზე მუშაობამ 

დამანახა ჩემი ძლიერი მხარეები,  რომელიც  დამეხმარება მომავალში უფრო ეფექტური 

გავხადო ჩემი საქმიანობა. 

 

2. საკვლევი საკითხის განსაზღვრა  და  აქტუალობა    

 

საკვლევი საკითხის განსზღვრა 

კითხვის სწავლების პროცესში ორი ძირითადი ტიპის პრობლემა იჩენს თავს: დეკოდირება და 

გაგება-გააზრება.   ვინაიდან ორივე მათგანი მრავლისმომცველია, კვლევის  ფარგლებში  

მხოლოდ  დეკოდირებასა და მასთან დაკავშირებულ ქვეპრობლემებს შევეხები.    
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 სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მასწავლებელი პერმანენტულად უნდა 

აკვირდებოდეს   თითოეულ მოსწავლეს ყველა ეტაპზე.  ჩემი აზრით,   მასწავლებელმა  საკუთარ 

სამუშაო პროცესზე და პრაქტიკაზე  დაკვირვებით უნდა შეძლოს პრობლემის  გამოკვეთა    და 

სამუშაო პროცესის დაგეგმვა.              

წიგნის სიყვარული თანდაყოლილი თვისება არ არის, ის მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს. 

როცა მოზარდების სასწავლო პროცესს ვაკვირდები , ნათლად ჩანს, რომ მათ ჯერ კიდევ არ აქვთ 

კარგად გამომუშავებული კითხვის აუცილებელი უნარები. ისინი საჭიროებენ დახმარებას. 

დახმარება კი  ხანგრძლივი და უწყვეტი უნდა იყოს.  „სკოლა ვალდებულია, უზრუნველყოს 

სიღრმისეული სწავლება“  (ესგ. მუხლი 12. „სიღრმისეული სწავლება“).    

 კვლევაზე მუშობის პროცესში გამოვლინდა ნაკლოვანებები და გამოიკვეთა საუკეთესოდ 

გადადგმული ნაბიჯებიც. ორივე შემთხვევაში გზა, რომელიც გავიარე,  საინტერესო და 

ღირებული იქნება ჩემთვის და  ჩემი კოლეგებისთვის. ისინი ეცნობოდნენ ინტერვენციებს, 

შესწორებისა და დახმარების თვალსაზრისით მთავაზობდენ მეთოდების ადაპტირებულ 

ვარიანტებს თავიანთი პრაქტიკიდან და გზადაგზა, ხდებოდა პროცესების გაზიარება-

უკუკავშირი.  

 

პრობლემის აქტუალობა 

 კითხვაში პრობლემების მქონე მოსწავლეების რაოდენობა დიდია. საერთაშორისო 

კვლევებითაა (PIRLS)  დადასტურებული, რომ  ქართველ ბავშვებს დაბალი მიღწევები აქვთ 

კითხვაში. ეს ფაქტორი  კი,  თავისთავად,   სხვა დისციპლინებზეც ახდენს  გავლენას.   

კითხვა საკმაოდ რთული მოვლენაა.  ადამიანი უცქერის ასო-ბგერებით შევსებულ ფურცელს და 

შიფრავს სიმბოლოებს, ასახელებს და იგებს. ერთი სიტყვით, მისი გონებრივი პროცესორი 

მიმართულია გაშიფვრა-დეკოდირებისკენ. თუ გაწაფულ კითხვას დავაკვირდებით, 

აღმოვაჩენთ, რომ ერთ-ერთი მახასიათებელი სიტყვების უშეცდომოდ , სწრაფად, დანაწევრების 

გარეშე წაკითხვაა.  მნიშვნელოვანი მიღწევა იქნება, როცა ბავშვი კითხვის დროს აღარ იყენებს 

ასო-ასო ან მარცვალ-მარცვალ დეკოდირებას. ამის ნაცვლად იგი ცნობს სიტყვებს, რაც  
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აადვილებს გაწაფულ კითხვას.  კითხვა  არის უწყვეტად განვითარებადი, ინტელექტუალური 

პროცესი, რომლის შედეგიც ბეჭდვითი მასალის შინაარსის ღრმა გააზრებაა. იგი  მოიცავს 

გარკვეული აზროვნებითი პროცესების ერთობლიობას - წარმოთქმული და დაწერილი 

სიტყვების დეკოდირებითა და გაგებით დაწყებული, ტექსტის სიღრმისეული აღქმით 

დამთავრებული. 

სასკოლო პერიოდში უმნიშვნელოვანესია მოზარდებს განუვითარდეთ გააზრებული კითხვის 

უნარი, ასევე მნიშვნელოვანია,  კითხვის პროცესის დროს წარმოშობილი სირთულეების 

აღმოჩენა,   რათა მოიძებნოს  მათი დაძლევის გზები და მეთოდები.     მოსწავლეების  სასწავლო 

პროცესზე  დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა, რომ  მათ  უჭირთ სიტყვების გამთლიანება და 

შესაბამისად, წაკითხულიდან აზრის გამოტანა. 

კვლევისწინა მოსამზადებელმა სამუშაოებმა მაჩვენა, რომ არიან მოსწავლეები, რომლებიც 

სწავლაში საგრძნობლად ჩამორჩებიან თანატოლებს; დაბალი აქვთ მოტივაცია და ვერ აღწევენ 

სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ საგანმანათლებლო მიზნებს.  ჩემი მიზანი იყო, რომ  სწორედ 

იმ მოსწავლეების დავხმარებოდი, რომელთაც უჭირდათ გაწაფული კითხვა. მათ უნდა შეძლონ 

კითხვაში არსებული ბარიერების გადალახვა, ჩამოყალიბდნენ მოტივირებულ მკითხველებად 

და კითხვის ტექნიკა ეფექტურად გამოიყენონ  სხვადასხვა საგნის  შესწავლაში. 

3. პრობლემის  გამომწვევი მიზეზები  

 

კითხვის პროცესში სიტყვის მთლიანად, ავტომატურად ცნობა გაწაფული კითხვის მთავარი 

საყრდენია. თუ სიტყვებს მაშინვე ვერ ვცნობთ, მათ გაშიფვრაზე გადავდივართ, რაც 

ყურადღების მოშველიებას ითხოვს. ტექსტის გააზრებაზე დასახარჯი ენერგია კითხვის 

ტექნიკური ბარიერის დაძლევაზე გვეხარჯება.  პატარები კი მალე იღლებიან და უიმედობა 

ეუფლებათ. პროცესიც, შესაბამისად, მძიმდება, მოტივაცია ქვეითდება.   

 დეკოდირების  ირგვლივ მრავალი საინტერესო მასალა მოვიძიე. აღმოჩნდა, რომ სიტყვის  

დეკოდირებასთან დაკავშირებული  პრობლემების გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს: 

 დიდი და ასაკისთვის შეუსაბამო ტექსტები;    

 ფონოლოგიური პრობლემები;  
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 ზოგჯერ მეტყველება არ არის კარგად განვითარებული; ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

პრობლემა დისლექსიაა (თუმცა  ჩემს კვლევაში ეს პრობლემა არ განიხილება); 

 ასო-ბგერის დეკოდირების პრობლემა; 

  ასო-ბგერათა ჩანაცვლების  პრობლემა; 

  თანხმოვანკომპლექსები (აუსლაუტები); 

 უჭირს ასო-ბგერების მარცვლებად გაერთიანება; 

  სიტყვების დაშლა ასო-ბგერებად და გაერთიანება; 

 კითხვის სწავლებასთან ერთფეროვანი მიდგომა და არასწორად შერჩეული სტრატეგიები; 

 ლექსიკური მარაგის სიმწირე;  

 მშობელთა დაბალი ჩართულობა.   

 ასოს დეკოდირება  ფონოლოგიური უნარებია, რომელშიც  იგულისხმება სიტყვის შემადგენელ 

ბგერებსა და მარცვლებზე ფოკუსირება-მანიპულირების უნარები.  ფონოლოგიური უნარების 

მქონე ბავშვმა უნდა შეძლოს: სიტყვის პირველი და ბოლო ასოს იდენტიფიცირება, მსგავსი 

ბგერების ერთმანეთისგან გარჩევა, მარცვლების გადაბმა, სიტყვების დანაწევრება-

გამთლიანება.  ესგ-ს მიხედვით, „ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფონოლოგიური 

უნარების განვითარებას, რათა მოსწავლეს განუვითარდეს ფონემური ცნობიერება“.   (erovnuli 

saswavlo gegma, saswavlo gegma qarTul, rogorc meore enaSi) 

 „კითხვა საწყის ეტაპზე კითხვის სწავლების უპირველესი მიზანია მოსწავლეებში წერილობითი 

ტექსტის გაშიფვრის უნარის გამომუშავება (გაშიფვრა, იგივე დეკოდირება - სიტყვის 

გრაფიკული ხატის აკუსტიკურ ხატად კონვერტირება, ანუ ასოების ამოცნობა და მათი 

დაკავშირება შესაბამის ბგერებთან; ბგერების სიტყვად გამთლიანება, აკუსტიკური ხატის 

სიტყვის მნიშვნელობასთან დაკავშირება). ეს საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, განივითარონ 

გაწაფული კითხვის უნარ-ჩვევები.“  ესგ--2018-2024წწ 

ლექსიკური მარაგი-  ენაში არსებული სიტყვების მარაგია.  რთულია ამოიკითხო და გაიაზრო 

სიტყვა, რომლის მნიშვნელობა არ იცი. აქედან გამომდინარე, მდიდარი ლექსიკური მარაგი 

კითხვასა და სწავლაში წარმატების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. სწორედ ლექსიკური მარაგის 

სიმწირეა ერთი მიზეზი სიტყვის გაშიფვრასთან მიმართებაში.  რაც უფრო მდიდარია 

მოსწავლის ლექსიკური მარაგი, მით უფრო წარმატებულია იგი, როგორც მკითხველი. 
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ლექსიკური მარაგის შევსება-გამდიდრებაზე ზრუნვას, სწავლების საწყის ეტაპზევე საგანგებო 

ყურადღება უნდა მიექცეს. ზეპირი და ბეჭდური ვერბალური ტექსტების გარდა, მუშაობა უნდა 

წარიმართოს ასევე მულტიმედიური ტექსტების კითხვა-გაგების მიმართულებითაც, რაც ხელს 

შეუწყობს მოსწავლეებში ზოგადი წიგნიერების უნარ-ჩვევების განვითარებას“. ესგ--2018-2024წწ 

ტექსტის გაწაფულ კითხვა- არ არის წაკითხული ტექსტის გააზრების გარანტი. თუმცა, გაგება 

რთულდება მის გარეშე.   თუ მოსწავლე დიდ დროს ანდომებს ტექსტის კითხვას  სიტყვების 

დეკოდირების მიზნით, გააზრება ფერხდება და კითხვის პროცესი ხანგრძლივ, დამღლელ 

აქტივობად  გადაიქცევა.  ის ორიენტირებულია მხოლოდ სწორად ამოკითხვაზე და არა 

გააზრებაზე. „მოსწავლეებს უნდა ესმოდეთ ის, რასაც კითხულობენ. სწორედ ეს უნარი აძლევს 

მათ საშუალებას, შეიძინონ ცოდნა და მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპისა და 

დანიშნულების ტექსტებიდან. კითხვის სწავლების საბოლოო მიზანია წაკითხულის გააზრება, 

რაც გულისხმობს მკითხველის აქტიურ მონაწილეობას კითხვის პროცესის სამივე ეტაპზე: 

კითხვის დაწყებამდე, კითხვის დროსა და კითხვის შემდეგ. კითხვის ტექნიკის თანდათანობით 

სრულყოფა საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, გახდნენ გაწაფული მკითხველები, გაიგონ და 

გაიაზრონ წაკითხული“. ესგ--2018-2024წწ 

მოტივაცია-ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია კითხვის სრულყოფილებისთვის. 

მოტივირებულ მოსწავლეს კითხვის პროცესი სიამოვნებს და დროთა განმავლობაში კარგად 

ეუფლება კითხვის მრავალფეროვან სტრატეგიებს. ამისთვის კი მას ესაჭიროება მის 

ინტერესებსა და ასაკზე მორგებული ლიტერატურა. 

მშობელთა ნაკლები ჩართულობა იწვევს უნდობლობას სწავლის პროცესისადმი. მშობლის 

როლს სასკოლო ცხოვრებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს  მოსწავლის 

წარმატებისთვის. ხშირ შემთხვევაში, მშობელი ვერ ახერხებს შვილს დაუთმოს დრო და 

დამატებითი აქტივობები აკეთებინოს სახლში.   

 ყოველივე ამის ცოდნა  კი გვაძლევს  საშუალებას სწორი მიმართულება ავიღოთ კვლევისას და 

დავგეგმოთ გონივრული ინტერვენციები. 
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4. კვლევის მიზანი , საჭიროებები  და  საკვლევი კითხვები 

 

მიზანი 

ჩემი კვლევის მიზანი იყო  დამედგინა სიტყვის დეკოდირებასთან დაკავშირებული 

პრობლემები;  მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ სიტყვების  დეკოდირებაში არსებული ბარიერის 

გადალახვა; მე უნდა დამეგეგმა ისეთი აქტივობები, რომლებიც დაეხმარებოდა მოსწავლეებს 

გაწაფულ და მოტივირებულ მკითხველებად ჩამოყალიბებაში; დავკვირვებოდი  კითხვის  

ტექნიკის გასაუმჯობესებლად რომელი მეთოდები დამეხმარებოდა  შედეგზე გასვლაში; 

მიღებული გამოცდილება და ეფექტური სტრატეგიები გამეზიარებინა  კოლეგებისთვის. 

დავსახე გეგმები საპილოტე კლასიდან გამომეყო ფოკუს ჯგუფი, ვისთანაც ვიმუშავებდი და 

მათი წარმატება აისახებოდა მათივე მიღწევებით სასწავლო გარემოში. უკუკავშირში 

დამეხმარებოდა მათივე შედეგები და საერთო დაკვირვებების წარმოებით  გამოიკვეთებოდა 

ინტერვენციების დაგეგმვის, განხორციელებისა და ცვლილებების საჭიროება. 

საჭიროებები 

კვლევა, რომელიც მე ჩავატარე პირველ  კლასში,  გამომდინარეობდა კლასის საჭიროებიდან. 

მათ წინაშე იდგა სიტყვების ამოკითხვა-დეკოდირების  პრობლემა და შესაბამისად, კითხვის 

უნარსაც  არასათანადოდ ფლობდნენ.  მე კარგად ვხედავდი მოსწავლეთა  წინაშე მდგარ 

საჭიროებას.  ვიფიქრე,  პროცესი საინტერესოდ და ნაყოფიერად წარიმართებოდა, თუ მე  

მათზე მორგებულ მრავალფეროვან მეთოდებს გამოვიყენებდი მონაცვლეობით.  

მოსწავლეების ინტერესებისა  და   შესაძლებლობების გათვალისწინებით შექმნილმა   

მრავალფეროვანმა  აქტივობების პაკეტმა  შესაძლებლობა მომცა, 14 კვირის (ინტერვენციების 

პერიოდი)  განმავლობაში,  პატარები მემუშავებინა   სახალისო და საინტერესო 

სავარჯიშოებით. კვლევის წარმატებით განხორციელებისათვის  აუცილებელი იყო  სამუშაო 

პროცესის   სწორად  დაგეგმვა და  წარმართვა.  

კვლევის მთავარი კითხვა 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან  გამომდინარე,  გაჩნდა ლოგიკური კითხვა, რომელიც    

ჩამოვაყალიბე საკვლევი კითხვად.  

- რატომ უჭირთ პატარებს სიტყვის დეკოდირება და როგორ მოვაგვაროთ პრობლემა? 
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ჩემს კოლეგებთან ინტერვიუები ჩავწერე და მეტ-ნაკლებად გამოიკვეთა თუ რა შეიძლებოდა 

ყოფილიყო ამ პრობლემის გამომწვევი მიზეზი და როგორ მოგვარდებოდა იგი.   აღსანიშნავია, 

რომ  მთავარ კითხვაზე პასუხის გასაცემად საჭირო გახდა ქვეკითხვები. პასუხები  კი ნაბიჯ-

ნაბიჯ მიმიყვანდა დასახულ მიზნამდე: 

- რა მეთოდები გამოვიყენოთ  სიტყვის დეკოდირებისა და ფონოლოგიური 

უნარების გასავითარებლად მუშაობის დროს?  

- როგორ გავუმდიდროთ მოსწავლეებს ლექსიკური მარაგი? 

5. ლიტერატურის მიმოხილვა   

რა პრობლემების წინაშე ვიდექი და რა იყო გამომწვევი მიზეზები? როგორ მეპოვა გადაჭრის 

გზები? რატომ არის სიტყვის დეკოდირება მნიშვნელოვანი უნარი გაწაფული მკითხველის 

ჩამოყალიბებისთვის? 

ამ კითხვებზე სათანადო პასუხები რომ გამეცა,  ჩემგან მოითხოვდა შესაბამისი ლიტერატურის 

მოძიებასა და გაცნობას.  ფუნდამენტური წარმოდგენები და  კომპეტენტურ პირთა 

გამოცდილება დამეხმარებოდა კვლევის ხარისხიანად წარმართვაში. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, დეკოდირება ანუ გაშიფვრა არის სიტყვის გრაფიკული 

ხატის აკუსტიკურ ხატად კონვერტირება, ანუ ასოების ამოცნობა და მათი დაკავშირება 

შესაბამის ბგერებთან; ბგერების სიტყვებად  გამთლიანება, აკუსტიკური ხატის სიტყვის  

მნიშვნელობასთან დაკავშირება.   სიტყვის დეკოდირება სამი ძირითადი მოქმედების 

შესრულებას მოითხოვს: 

 ცალკეული ასოების იდენტიფიცირებას; 

 სიტყვების გონებაში გახმოვანებას; 

 სიტყვებისათვის მნიშვნელობის   „მინიჭებას“ გონებაში არსებული ლექსიკური საცავის    

გააქტიურებით.  (დაწყებითი საფეხურის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024). 

სიტყვების სწორად და სწრაფად დეკოდირება კითხვის სწავლების საკვანძო მიზანია. სიტყვის 

დეკოდირებას ზოგჯერ სიტყვის ცნობა-იდენტიფიცირებას უწოდებენ.  
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 „იმისათვის, რომ ნედლი სიტყვები, ბოლოს და ბოლოს, ხილული გახდეს, სულ უნდა ვთხაროთ, 

რათა გაირღვეს დიდი სიჩუმე და გაიშიფროს“. 

რაიმონდ ფედერმანი, „ცნობა“ (To whom it may concern) 

რაიმონდ ფედერმანის ეს სიტყვები ჩვენი გონების მიერ გაშიფვრას, ანუ დეკოდირებას 

საჭიროებს იმის მისახვედრად, რომ ენაში დამარხული ნედლი სიტყვები, რომელთა ძირითადი 

ღერძი ბგერებია, განძია. ის ჩვენი გონების მეშვეობით ამავე ენის წიაღიდან მუდმივად სამზეოზე 

გაგვაქვს ხოლმე. 

ენის გაგება უმთავრეს ცნებებს: კოდირებასა და დეკოდირებას უკავშირდება. კოდირების 

(encoding) პროცესისას მეხსიერებაში ფორმირდება მენტალური რეპრეზენტაციები. 

მეხსიერების ნებისმიერი ფორმა მოითხოვს სამი სახის  მოქმედებას: აღბეჭდვას ანუ 

კოდირებას, შენახვასა და აღდგენას, ხოლო დეკოდირება უკვე აღბეჭდილი ინფორმაციის 

გაშიფვრას ან გარდაქმნას ნიშნავს. 

აღბეჭდვის, ანუ კოდირების პროცესის განხილვისას მნიშვნელოვანია კოდირების 

სპეციფიკურობა, რიგში ადგილმდებარეობის ეფექტი და გადამუშავების დონეების თეორია. 

კოდირების სპეციფიკურობას უწოდებენ პრინციპს, რომლის მიხედვითაც აღდგენილი 

ინფორმაციის რაოდენობა მატულობს, თუ დახსომებისა და აღდგენის პროცესში ერთი და იგივე 

მიმნიშნებლები მოქმედებს.  

მეხსიერებაზე კონტექსტის საკმაოდ ძლიერი გავლენის ექსპერიმენტული გამოწვევა აღმოჩნდა 

ერთ-ერთი ექსპერიმენტი, რომელშიც მონაწილე მყვინთავები სწავლობდნენ სიტყვათა მწკრივს 

ზღვის ნაპირზე და წყალქვეშ. შემდეგ კი ამავე სიტყვათა შემოწმება ამ ორ კონტექსტში (ნაპირზე 

და წყალქვეშ) ხდებოდა. აღმოჩნდა, რომ დახსომების ეფექტურობა 50%-ით მეტი იყო, როდესაც 

კოდირება და აღდგენა ერთნაირ პირობებში, ერთ კონტექსტში ხდებოდა, თუმცა, თვით მასალას 

არაფერი საერთო არ ჰქონდა არც ნაპირთან და არც ყვინთვასთან. ასევე, დახსომება უკეთესია, თუ 

მასალის აღდგენისას თანმხლები მუსიკა იგივეა, რაც დახსომებისას. 

მაშასადამე, შესასწავლი მასალის საფუძვლიანი დახსომებისთვის მნიშვნელოვანია იმავე 

სენსორული სტიმულატორების არსებობა, რაც  პირველადი აღბეჭდვისას/კოდირებისას 

არსებობდა.  

http://dictionary.css.ge/content/storage
http://dictionary.css.ge/content/retrieval
http://dictionary.css.ge/content/serial-position-effect
http://dictionary.css.ge/content/levels-processing-theory
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კოდი, როგორც ინტერფეისი  თანმიმდევრულად სქემატურია. თუ რომელიმე ენის 

კომპონენტების,  მაგალითად: ფონოლოგიური, ლექსიკური, მორფოლოგიური, გრამატიკული, 

ტექსტური და პრაგმატული უნარების  განვითარება ხდება,  მაშინ „კოდის” სწავლება ხელს 

უწყობს სიტყვის ბეჭდვითად გადაცემას, რაც თავისთავად შეიძლება იქცეს პლატფორმად, 

რომლის საფუძველზეც შემდგომში შეიძლება შემუშავდეს სალიტერატურო ენა. ამ შემთხვევაში, 

კოდი არის ინტერფეისი ენასა და წიგნიერებას შორის და ეს კოდი მოითხოვს, რომ მოსწავლეებმა 

შეიმუშაონ დამატებითი უნარები, რათა შეძლონ კოორდინირება და მანიპულირება ბეჭდური 

ენის მეშვეობით.       

ბავშვები ენას ადრეულ ასაკში სწავლობენ, მაგრამ ეს მხოლოდ ნელა ავითარებს წერით 

ცნობიერებას. ისინი 6 წლის ასაკში ზეპირად მეტყველებენ ასობით სიტყვის გამოყენებით, 

მაგრამ მხოლოდ რამდენიმეს თუ კითხულობენ. ისინი კვალიფიციურ და კომპეტენტურ 

მკითხველებად მხოლოდ 13 წლის ასაკში ყალიბდებიან.  

კოდირების მთავარი პრინციპი ხშირი გამეორებაა.  გამეორება, გამოდის, დეკოდირებული 

აზრია იმ გაგებით, რომ აზროვნების დაბალ საფეხურზე აღბეჭდვა/კოდირება სწორედ 

გამეორების საფუძველზე გადაიქცევა მუდმივ ცოდნად.  გამეორების სასშუალებით, თუკი ის 

წერილობითაც (და, შესაძლოა, ბეჭდურადაც) მყარდება, მოსწავლე უფრო სწრაფად ვითარდება. 

ამ გზით უფრო სწრაფად მუშავდება ინფორმაცია, რადგან სიტყვები მთლიან ერთეულებად 

ერთიანდება, მერე კი გონებაში კვლავ ნაწევრდება და ასე მზადდება ნიადაგი გაშიფვრის, ანუ 

დეკოდირებისთვის. 

ამდენად, დეკოდირება კითხვის სწავლა-სწავლების საკვანძო მიზანია. ესაა დაწერილი ტექსტის, 

როგორც ცალკეული ნაწილებისაგან შედგენილი ერთი მთლიანი კოდის, გაშიფვრა, ხოლო 

სიტყვის დეკოდირებას ზოგჯერ სიტყვის ცნობას ან იდენტიფიცირებასაც უწოდებენ.        გერიგი, 

რ. და ზიმბარდო, ფ. (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, თბილისი, თსუ; ასევე: ფარჯანაძე, დ. 

(2008). მეხსიერების ფსიქოლოგია. თბილისი. შპს „თათა სოლუშენი“. 

 http://mastsavlebeli.ge/?p=14891 

 კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით საფეხურზე, საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი, თბ., 2015. 

(კითხვის სწავლა-სწავლების საკვანძო მიზანი – კოდირება და დეკოდირება mastsavlebeli.ge 25 აპრილი, 

2018 მარიამ გოდუაძე) 

http://mastsavlebeli.ge/?p=17792
http://mastsavlebeli.ge/?p=17792
http://mastsavlebeli.ge/?tag=%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9b-%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%a3%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%94
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აქედან გამომდინარე, დეკოდირება, ანუ კოდის მოხსნა, შეტყობინების (ზეპირი თუ 

წერილობითი) გაშიფვრა-ინტერპრეტირებას წარმოადგენს. ეს პროცესი მოითხოვს არა 

მხოლოდ  შეტყობინებაში გამოყენებული სიტყვების, ნიშნების და ხატების მნიშვნელობის 

გაგებასა და აღქმას, არამედ ღირებულებების, ვარაუდებისა და ალტერნატიული 

ინტერპრეტაციების გათავისებას.   ტექსტის ანალიზი ლელა კვირტაია maswavlebeli.ge 

რაც შეეხება სწავლებასა და მოტივაციას, ის შეუქცევადი და ყურადსაღები პროცესია.  როგორც 

პედაგოგიკის ძირითადი საფუძვლებიდან ირკვევა-„სწავლება ცოდნის გადაცემის 

ორგანიზებული პროცესია. ამ პროცესში მონაწილეობს მასწავლებელი და მოსწავლე. სწავლების 

ერთიანი პროცესის ხელმძღვანელ ფიგურას მასწავლებელი წარმოადგენს, მაგრამ მოსწავლე 

როდია პასიური, პირიქით, მასწავლებლის ხელმძღვანელი როლი აუცილებლობით 

გულისხმობს მოსწავლეთა აქტიურობას, სწავლების ისეთი მეთოდებისა და საშუალებების 

გამოყენებას, რომლებიც მოსწავლეთა აქტივობას გააძლიერებენ. ამის გარეშე შეუძლებელია 

წარმატებული სწავლება. სწორედ აქტივობის საშუალებით ხდება მოსწავლეთა ცოდნის 

შეგნებულად შეთვისება, რაც განათლების მიზანს წარმოადგენს.“  ქეთევან ჭკუასელი, ივანე ჭკუასელი, 

პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები, გამომცემლობა „ინტელექტი“, თბილისი 2012წ. გვ. 17-18 

ადრეულ, სკოლამდელ ასაკში  ბავშვი ზეპირი კომუნიკაციის პროცესში აცნობიერებს წერისა და 

კითხვის დაწყებისათვის აუცილებელ ფონეტიკურ პრინციპებს, ბგერების შერწყმის 

შესაძლებლობებს, გამოთქმული ერთეულების ნაბეჭდ-ნაწერ ტექსტთან შესატყვისობას.  თუ 

ბავშვის გარემოში ზეპირი კომუნიკაცია და ტექსტებთან შეხება მიზეზთა გამო შეზღუდულია, 

სასკოლო ასაკში სერიოზულ პრობლემებს ვაწყდებით. ხოლო ინფორმაციის მოცულობისა და 

მრავალფეროვნების ზრდასთან ერთად, ეს პრობლემები კიდევ უფრო ღრმავდება. საბოლოოდ 

მივდივართ წაკითხულის გაუაზრებლობამდე, კითხვის მოტივაციის სრულ დაცემამდე, 

საკუთარი წარუმატებლობის განცდამდე, რაც სწავლას ყველა საგანში აფერხებს.  (პაპავა,  ჭანტურია   

2012; გვ 5;6).  

როგორც ლიტერატურიდან ირკვევა, პატარებში ფონოლოგიური უნარების განვითარება ხელს 

უწყობს სიტყვის დეკოდირებას.  „კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში  ჩატარებულმა კვლევებმა  

დაადასტურა მჭიდრო კავშირი ფონოლოგიურ უნარ-ჩვევებსა და  კითხვის სწავლებას შორის. 

მოსწავლე, რომელსაც განვითარებული აქვს ფონემური ცნობიერება, წარმატებულად ეუფლება 

http://mastsavlebeli.ge/?tag=%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%90-%e1%83%99%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%90
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კითხვას. ეს განპირობებულია შემდეგით: ანბანური სისტემის პრინციპის გასააზრებლად 

მოსწავლემ, პირველ რიგში, უნდა გააცნობიეროს, რომ ასო გამოხატავს ბგერას.  ამის 

აღსაქმელად კი მან უნდა გაიგოს, რა არის ბგერა.“  თამარ  ჯაყელი, ქართული ენა-მასწავლებლის 

წიგნი,თბილისი, 2017 წელი.გამომცემლობა“კოლორი“. 

ცნობილია, რომ  კითხვის სწავლებისას   ყურადღება უნდა გამახვილდეს ხუთ კომპონენტზე, 

ესენია:  

 ფონოლოგიური ცნობიერების განვითარება;    

 ასობგერითი მიმართებების ცოდნა;  

 კითხვის მოქნილობა; 

 ლექსიკური მარაგი; 

 წაკითხულის გაგება- გააზრება (წვდომა).   

კითხვის სწავლების კომბინირებული მიდგომა ეფუძნება მოსაზრებას, რომ კითხვა 

კომპლექსური ფსიქოსოციოლინგვისტური პროცესია და მკითხველი კითხვისას იყენებს 

გრაფოფონემურ, სინტაქსურ და სემანტიკურ გასაღებებს.  კითხვა არის აზრების სახით 

დაბეჭდილი „კოდების გატეხვის“  და აზრის ამოცნობის პროცესი. სიტყვის ზუსტად და 

სწრაფად ამოკითხვა უმნიშვნელოვანესი შუალედური რგოლია, რომელიც კითხვის ძირითად 

კომპონენტებს სინქრონიზებულ პროცესად გადააქცევს.  G-pried-ის  კითხვის სარემედიაციო პროგრამის 

სატრენინგო მასალა. 

 კითხვის სწავლისას, მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მოტივაციას. ხშირად მასწავლებელი 

თავისი მოტივებით ხელმძღვანელობს და ის კი ავიწყდება, რომ ბავშვს შეიძლება სულ სხვა 

მისწრაფებები და ინტერესები ჰქონდეს. მოტივაციის გაზრდა ბევრადაა დამოკიდებული 

მასწავლებლისა და მოსწავლის შინაგან განწყობაზე. ზრუნვა შინაგანი მოტივაციის 

ასამაღლებლად არც თუ ისე მარტივ გზას გადის. ცნობილია, რომ დ.უზნაძე უპირატესობას 

ანიჭებს სწორედ შინაგან მოტივაციას და იძლევა საჭირო რეკომენდაციებს: 

 გამოვავლინოთ მოსწავლეთა  ინტერესები,  ფიზიკური  და  ინტელექტუალური  

შესაძლებლობები; 
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   მოვაწყოთ  მოსწავლეთა  ინტერესებისა  და  ჰობის  შესაფერისი  საკლასო  

ბიბლიოთეკა; 

 სწავლის  პროცესში  ჩავრთოთ იუმორი,  პიროვნული  გამოცდილება,  განვამტკიცოთ  

სასურველი  ქცევა  ღიმილით,  ყურადღებით,  შექებით,  თამაშით;   

 მოსწავლეებს  შევუქმნათ  ცნობისმოყვარეობის  აღმძვრელი  სიტუაცია,  მოვუხსნათ  

შიშები  შეცდომის  დაშვების  შემთხვევაში,  დავეხმაროთ  საკუთარი  ძალების  რწმენის  

ჩამოყალიბებაში. 

,,დიმიტრი  უზნაძის  პედეგოგიკური  კონცედცია“_მასწავლებელთა  პროფესიული  განვითარების  

ეროვნული  ცენტრი,  2013. 

 

ვფიქრობ,  აღნიშნული  ლიტერატურა დამეხმარა სწორად განმესაზღვრა კითხვის ეფექტური 

მეთოდები, გამომეყო მნიშვნელოვანი  საკითხი, როგორიცაა- სიტყვის დეკოდირება და 

განმევითარებინა მისი როლი სამუშაო პროცესში.   მნიშვნელოვანი იყო გამეთვალისწინებინა    

მოსწავლეთა  ასაკობრივი განვითარება, რაც აისახებოდა შესაბამის დავალებებში. 

6. კვლევის გეგმა-  განხორციელების  საფეხურები, ვადები 

განხორციელების საფეხურები 

საფეხური 1.  მოსწავლეთა შერჩევა; 

 სკრინინგული ტესტირება( პირველ კლასში  ჩავატარე ტესტირება და შედეგები 

გავაანალიზე); 

 ფოკუსირებული ტესტირება(სკრინინგული ტესტით გამოვლენილ მოსწავლეებს 

ჩავუტარე ფოკუსირებული ტესტირება რითიც გაირკვა მოსწავლის ძლიერი და 

სუსტი მხარეები სამიზნე უნართან მიმართებაში); 

 ზეპირი დიაგნოსტიკური ინტერვიუ (ინტერვიუს მიზანი იყო დაბალი შედეგების 

განმაპირობებელი მიზეზების მასშტაბების დადგენა); 

 მშობლებთან შეხვედრა და სამოქმედო გეგმის შეთანხმება   (ტესტირებების 

დასრულების შემდეგ, ინდივიდუალური შეხვედრები გავმართე მოსწავლის 

მშობლებთან. მათ მიიღეს სათანადო ინფორმაცია და შეავსეს კითხვარი); 

 ჯგუფის დაკომპლექტება (დავადგინე სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეთა სია). 
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საფეხური  2. საჭირო ლიტერატურის  მოძიება-გაანალიზება; 

საფეხური  3. ინტერვენციების დაგეგმვა და შეხვედრების გეგმების შემუშავება; 

საფეხური  4.  შეხვედრების ჩატარება და ინტერვენციის მონიტორინგი.  

 მეცადინეობის მსვლელობისას ვაკვირდებოდი თითოეულ მოსწავლეს,  აღვრიცხავდი 

მათ წინსვლასა თუ შეფერხებას სპეციალური სააღრიცხვო ცხრილების 

დახმარებით(იხ.დანართი ); 

 კვლევის  სამუშაო პროცესში, გარკვეული პერიოდულობით ვახორციელებდი პროცესის 

მონიტორინგს; 

საფეხური 5.  ინტერვენციის შედეგების ანალიზი.  14 კვირიანი შეხვედრების დასასრულს 

გავზომე მოსწავლის მიერ მიღწეული პროგრესი სამიზნე უნარებში. გამოვიყენე 

მეცადინეობების დასწყისში გამოყენებული პოსტტესტი.  

საფეხური 6. კვლევის ინტერვენციების, შეჯამება და გაზიარება.  კვლევის დასასრულს, 

ანალიზებზე დაყრდნობით, ჩავატარე შეხვედრა  პირველი კლასის მასწავლებლებთან და 

გავაცანი ინტერვენციების ანალიზი. ბოლოს კი, გავაკეთე  კვლევის პრეზენტაცია როგორც 

დაწყებითი კლასების, ასევე საშუალო და საბაზო საფეხურის  მასწავლებლებთან. 

კვლევის გეგმა კი საბოლოოდ ასე გამოიკვეთა:   

 მოსწავლის სკრინინგი; 

 სკრინინგის შედეგების პირველადი ანალიზი; 

 მოსწავლეთა კონკრეტული ჯგუფის დამატებითი  დიაგნოსტირება; 

 ჯგუფის დაკომპლექტება; 

 მეცადინეობების ჩატარება; 

 პროგრესის მონიტორინგი და შუალედური შეფასება; 

 შემაჯამებელი შეფასება. 

საქართველოს  დაწყებითი განათლების პროექტის ფარგლებში დანერგილი მოსწავლეთა სკრინინგისა და 

დიაგნოსტირების სისტემა. http://kargiskola.ge/teacherintro/teacherintro.php 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacherintro.php


 

16 
 

პირველადი დიაგნოსტიკური შედეგების მიხედვით, დაკომპლექტდა სამიზნე ჯგუფი, 

რომელთაც საკლასო სწავლებასთან ერთად, უტარდებოდათ შეხვედრები. მეცადინეობები 

ტარდებოდა კვირაში სამჯერ 14 კვირის განმავლობაში. გაკვეთილის ხანგრძლივიბა იყო 30-40 

წუთი იყო.   მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ შეხვედრების პარალელურად მუდმივად ხდებოდა 

პროგრესის მონიტორინგი და ამის მიხედვით იგეგმებოდა ინტერვენციები.  

კვლევისთვის შეირჩნენ  მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობდნენ პირველ კლასში;   

რომელთაც  ჰქონდათ  მკაფიოდ გამოხატული პრობლემები სიტყვის დეკოდირებასთან 

დაკავშირებულ უნარებში(ნაცნობი და უცნობი  სიტყვების დეკოდირება, წაკითხვის ტემპი და 

სხვა).  მათთვის   ჩვეულებრივი სასწავლო პროცესი  არ იყო საკმარისი  სამიზნე უნარ-ჩვევების 

დასაუფლებლად;  მოსწავლეები, რომლებიც  არ საჭიროებნენ ინდივიდუალიზებულ სასწავლო 

გეგმას. 

ჩემი, როგორც მასწავლებლის  ფუნქცია იყო-გამოკვეთილ ჯგუფთან მუშაობა;  დამატებითი 

შეხვედრების დაგეგმვა და  ჩატარება;  რესურსების მომზადება;  თითოეული მოსწავლის 

პროგრესის მონიტორინგი;  მოსწავლეთა მშობლებთან კომუნიკაცია და  თანამშრომლობა; 

 

ვადები 

 იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი 

მოსამზადებელი ეტაპი       

ინტერვენციები          

ანალიზი, გაზიარება       

 

7. კვლევის მეთოდები და  მონაცემთა  შეგროვება 

 

კვლევის  მეთოდები 

გასათვალისწინებელი იყო ის,  რომ კვლევის პროცესში რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მეთოდების ერთობლივი გამოყენება კვლევის სანდოობასა  და მაღალ ხარისხს 

უზრუნველყოფდა.  ამიტომ,   კვლევა სანდო და ვალიდური რომ ყოფილიყო,  მონაცემთა 

შეგროვებისთვის  გამოვიყენე ორივე სახის მეთოდი.  
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კვლევა ფოკუსირებული იყო მოსწავლეებზე(ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარე), 

მშობლებსა(მნიშვნელოვანი და დამხმარე) და მასწავლებლებზე(უკუკავშირი, რეკომენდაციები, 

გაზიარება). 

დიაგნისტიკური ტესტი   ჩავუტარე  საკვლევი კლასის ყველა მოსწავლეს. სკრინინგში 

დამეხმარა G-pried-ის პირველი კლასის სადიაგნოსტიკო მასალები: ტექსტი, ტესტები ასო-

ბგერების,ლექსიკურ ერთეულებსა და სიტყვების ამოკითხვაზე (იხ.დანართი). ტექსტი 

თითოეულ მოსწავლეს წავაკითხე  ინდივიდუალურად,  განვსაზღვრავდი   დროს  წამზომის 

საშუალებით, ვინიშნავდი წაკითხვის ხანგრძლივობას.  შედეგების   ანალიზზე  დაყრდნობით, 

დავადგინე და შევქმენი  საკვლევი ჯგუფი და დავგეგმე პრობლემის მოგვარებისათვის საჭირო 

ღონისძიებები.   

სიღრმისეულმა, დამატებითმა ტესტირებამ  მოსწავლეებთან  საშუალება მომცა, კარგად 

გამერკვია, რა იყო მიზეზი და რატომ უჭირდათ სიტყვების ამოკითხვა-გამთლიანება;   

გამოიკვეთა მოსწავლეთა სურვილები და ინტერესებიც.  ეს დამეხმარა კვლევის შედეგად 

გამოვლენილი პრობლემის მოგვარებაში. 

 ინტერვიუ ჩაუტარდა  საკვლევი კლასის 4 მოსწავლეს, რომლებიც შევარჩიე სკრინინგის 

საფუძველზე. მათთვის შევიმუშავე კითხვარი, რომელიც   მოიცავდა ღია  და   დახურულ 

კითხვებს(იხ. დანართი).  

შედეგების შესადარებლად, მოსწავლეებს პრეტესტი(იხ.დანართი) და  პოსტტესტი  ერთსა და 

იმავე ტექსტის კითხვაზე ჩავუტარე.   

შუალედური ტესტის  მიზანი იყო გაგვერკვია, რამდენად სწორად მიმდინარეობდა 

ინტერვენციები საკვლევ ჯგუფში(იხ. დანართი).      

ანკეტირება - საკვლევი პრობლემის დასადგენად კითხვარი შევავსებინე  დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებს(იხ.დანართი).  ანალიზში გამოიკვეთა სიტყვის დეკოდირების პრობლემა. 

მათივე ინტერვიუებიდან   შევიტყვე,  რომ იმ მოსაწავლეებს, რომელთაც უჭირთ სიტყვების 

ამოკითხვა-გამთლიანება, დაბალი აკადემიური მოსწრება აქვთ სხვა საგნებშიც. 
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 მასწავლებლებმა ვიმსჯელეთ, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო აღნიშნული პრობლემის 

გამომწვევი მიზეზები, ვისაუბრეთ თუ რომელი აქტივობები შეუწყობდა ხელს ამ პრობლემის 

მოგვარებას. 

  სამიზნე ჯგუფის შერჩევის შემდეგ, მე მოვიწვიე იმ მოსწავლეთა მშობლები, რომლებიც 

შევარჩიე სკრინინგ ტესტის შემდეგ. მათ მივაწოდე ინფორმაცია კვლევის წარმოების შესახებ და 

რა მიზანი ჰქონდა მათი შვილების ჩართულობას ამ პროცესში.         

ფოკუსჯგუფის  ჩატარების მიზანი  იყო, მიმეღო მშობლებისაგან ინფორმაცია, რომელიც 

დამეხმარებოდა  კითხვარის შედგენაში.   შეხვედრა  ჩატარდა  4 მშობელთან.   მათგან მიღებული 

ინფორმაცია  მნიშვნელოვანი გახდა  პრაქტიკული კვლევის წარმატებით 

განხორციელებისთვის, რადგან დაწყებით კლასებში დიდია მშობლის როლი კითხვის 

სწავლების მიმართულებით.  ბავშვებში კითხვის სურვილს განაპირობებს მშობლის მოდელი.  

მშობლებთან გასაუბრება ეხებოდა ძირითად საკითხებს: ხშირად კითხულობენ თუ არა ისინი, 

ესაუბრებიან თუ არა შვილებს წაკითხულის გარშემო, უყვებიან თუ არა საკუთარ ისტორიებს 

და სხვა. კითხვარი  იყო ანონიმური და მოიცავდა ღია და დახურული ტიპის კითხვებს. მის 

შესავსებად მშობლები მოვიდნენ სკოლაში. გამოკითხვამ წარმოდგენა შემიქმნა, თუ რა 

მნიშვნელობა აქვს მშობლების როლს  შვილების კარგ მკითხველებად ჩამოყალიბებაში.  

მონაცემთა  შეგროვება 

კვლევის პროცესში არსებული პრობლემების  აღწერისას განსაკუთრებული სირთულე არ 

შემქმნია. ვფიქრობ, პროცესი  ორგანიზებული  იყო  და მასში ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე  

მიიღეს მონაწილეობა მოსწავლეებმა,    მათმა მშობლებმა  და მასწავლებლებმა. 

კვლევის ფოკუს ჯგუფის შესაქმნელად   აუცილებელი იყო ზუსტი მონაცემების შეგროვება, 

აღრიცხვა და ანლიზი.  ცხრილში მოცემულია  მონაცემთა შეგროვებისა და აღრიცხვის 

ძირითადი ნაბიჯები. 

აქტივობა დეტალები ჩატარების 

დრო 

ჩამტარებელი 

სკრინინგი პირველი კლასის პირველი სემესტრის 

ტესტები- სიტყვის წაკითხვის ტესტი;  

ტექსტის წაკითხვი ტესტი;     

ლექსიკური მარაგის ტესტი. 

იანვარი კვლევის ავტორი 

მასწავლებელი 
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კვლევაში ჩართვის 

კანდიდატი მოსწავლეების 

იდენტიფიცირება 

სკრინინგის შედეგების  განხილვა; 

კანდიდატთა სიის შედგენა. 

იანვარი კვლევის ავტორი 

მასწავლებელი 

პირველადი 

დიაგნოსტიკური შეფასება 

წაკითხვის თანმდევი ჩანაწერები; გასაუბრება 

კითხვის გარშემო. 

იანვარი კვლევის ავტორი 

მასწავლებელი 

კვლევაში მონაწილე 

მოსწავლეთა განსაზღვრა 

პირველადი დიაგნოსტიკური შეფასების 

შედეგების თვისობრივი ანალიზი; სიის 

შედგენა. 

იანვარი კვლევის ავტორი 

მასწავლებელი 

თანხმობა მშობლებისგან გასაუბრება; ანკეტირება. იანვარი კვლევის ავტორი 

მასწავლებელი 

 

8. მონაცემთა ანალიზი  
 მონაცემთა ანალიზი კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი,  საინტერესო, მაგრამ  ამასთანავე,   

ყველაზე რთული ეტაპია. კვლევის ანალიზის შედეგები მკვლევარ-მასწავლებელს 

შესაძლებლობას აძლევს, გადავიდეს კვლევის პროცესის  მომდევნო ეტაპზე, რაც გულისხმობს 

კვლევის ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით ახალი სტრატეგიების შემუშავებასა და დანერგვას 

არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. როგორ წარვმართოთ პედაგოგიური კვლევები    3 მაისი, 

2012 სოფიკო ლობჟანიძე   http://mastsavlebeli.ge/?p=281 

სკრინინგული ტესტირება (პრეტესტი)  ჩავატარე პირველ კლასში. გამოვიყენე G-pried-ის 

ტესტები  ვებპორტალიდან kargiskola.ge.  სიღრმისეული სკრინინგისთვის ავიღე 3  

მიმართულება : 

- სიტყვებისა და ასო-ბგერების  წაკითხვის ტესტი; 

- ტექსტის წაკითხვის ტესტი; 

- ლექსიკური მარაგის ტესტი; 

ტესტირების შედეგები შევიტანე ცხრილში და მივანიჭე კატეგორიები(A-მაღალი, B-საშუალო, 

C-დაბალი).  

ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო 27 მოსწავლემ. კითხვის მაჩვენებლებით, სიტყვების 

წაკითხვისას რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებოდა  -6,  საშუალოს-10,  მაღალი შედეგი აჩვენა -11-მა  

მოსწავლემ.     

საინტერესო იყო ის, რომ დაბალი შედეგების მქონე ზოგიერთ ბავშვს განვითარებული აქვს ის 

უნარები, რაც სიტყვის ამოკითხვას სჭირდება, თუმცა უყურადღებონი არიან სწავლებისას. 

მთლიანი კლასის დიაგნოსტირება  დიაგრამით ასე გამოვსახე: 

 

 

 

 

http://mastsavlebeli.ge/?p=281
http://mastsavlebeli.ge/?p=281
http://mastsavlebeli.ge/?tag=%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%a4%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%9d-%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%9f%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%ab%e1%83%94
http://mastsavlebeli.ge/?p=281
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დიაგრამა 1 

 
 

კვლევის ჯგუფისთვის  შეირჩნენ ის მოსწავლეები, რომელთა შედეგებიც აკმაყოფილებდა 

შემდეგ კრიტერიუმებს: 

- B  ან  C შეფასება სიტყვების წაკითხვის ტექსტში;  

- C შეფასება  გაბმული ტექსტის წაკითხვის ტესტში; 

- C შეფასება ლექსიკური მარაგის ტესტში; 

ასეთი 6 მოსწავლე გამოიკვეთა, თუმცა ორმა მოსწავლემ უარი განაცხადა შეხვედრებზე 

დასწრებაზე დღის რეჟიმის შეუთავსებლობის გამო. მათ ჩავუტარე  პირველადი 

ფოკუსირებული დიაგნოსტირება.  გამოვიყენე კითხვის თანმხლები ჩანაწერები, რომელიც  

ერთ-ერთი სწრაფი და ეფექტური ინსტრუმენტია მოსწავლის კითხვის უნარის შესამოწმებლად. 

ის ტარდება ინდივიდუალურად, ერთი-ერთზე ფორმატში. მოსწავლე ხმამაღლა კითხულობს 

ტექსტს, მასწავლებელი კი უსმენს და ინიშნავს ჩანაწერებს სპეციალურ ფურცელზე(ჩანაწერების 

სპეციალური ფურცელი აღებულია  G-pried-ის სარემედიაციო სამუშაო პაკეტიდან). 

თანმხლები ჩანაწერებით არა მხოლოდ შეცდომები დავაფიქსირე, არამედ დავაკონკრეტე კიდეც 

ამ შეცდომების ხასიათი.  

პირველადი ფოკუსირებული დიაგნოსტირებისთვის გამოყენებული პირობითი ნიშნები: 

E  - უზუსტობას(შეცდომა დეკოდირებისას-ჩამატება, გამოტოვება, ჩანაცვლება); 

V -ასო-ბგერითი გასაღების გამოყენება, ვიზუალური(დეკოდირებისას ცდილობს სწორედ     გაშფროს 

ასო-ბგერა); 

S   -სინტაქსის გასაღების გამოყენება, (ცდილობს არ დაარღვიოს გრამატიკული სტრუქტურა); 

M  -აზრობრივი გასაღების გამოყენება, სემანტიკური (ცდილობს გადაამოწმოს სიტყვა შეესაბამება     თუ            

არა აზრობრივ კონტექსტს); 

თშ  -თვითშესწორებას. 

90%-ზე დაბალი  - ტექსტი რთულია; 

90%-იდან 95%-მდე - ტექსტი სასწავლო დონის ტექსტად მიიჩნევა; 

95%-ზე მაღალი -ტექსტი დამოუკიდებელი კითხვის დონისაა და დახმარება არ სჭირდება 
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სწორად წაკითხული სიტყვები რომ დავიანგარიშოთ პროცენტულად, სწორად წაკითხული 

სიტყვები უნდა გავყოთ ტექსტის სიტყვათა რაოდენობაზე და გავამრავლოთ 100-ზე. 

მაგ. ჩემი შერჩეული ტექსტი „წვიმიანი დღე“  61 სიტყვიანი იყო  და სწორად 

წაკითხულია(პირველი მოსწავლის შემთხვევაში 61-6=55) 55 სიტყვა.  ე.ი. 55/61*100=90. ეს 

ნიშნავს, რომ მოსწავლემ 90%-იანი სიზუსტით წაიკითხა მოცემული ტექსტი. 

გაგება-გააზრებისთვის ტექსტს დართული აქვს  4  შეკითხვა და მოსწავლე პასუხობს ზეპირად. 

მაგალითად პირველმა მისწავლემ 4 კითხვიდან სწორად უპასუხა 2-ს. 

პირველადი დიაგნოსტირების შედეგები კი ასეთია: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
მოსწავლის სახელი 

და გვარი 
% E თშ V S M გაგ.-გააზრ. 

1 ? 90% 6 5 - + - 1 

2 ? 91% 5 4 - + - 2 

3 ? 95% 3 3 - + - 2 

4 ? 95% 3 1 - + - 2 
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დიაგრამა 2 

 
 

 

 

მასწავლებლებთან   ინტერვიუმ გამოკვეთა აღნიშნული პრობლემის აქტუალობა. მათ 

დაადასტურეს, რომ მოსწავლეებს სიტყვების ამოკითხვა და    წაკითხული ტექსტის გააზრება 

უჭირთ .  პრობლემის მთავარ მიზეზად უმრავლესობა მასწავლებელი მიიჩნევდა მოსწავლეთა 

ინდიფერენტულ დამოკიდებულებას სწავლისადმი და უინტერესო ტექსტებს.  

 

ინტერვიუმ მოსწავლეებთან საშუალება მომცა განმესაზღვრა მათი დამოკიდებულება კითხვის 

მიმართ, რა უყვართ-როცა კითხულობენ თუ, როცა უკითხავენ?  

აღმოჩნდა, რომ  ყველა მოსწავლეს უყვარს როცა უკითხავენ.  ყველაზე ხშირად მათ 

მასწავლებელი უკითხავს; მოსწონთ ფერადი ილუსტრირებული წიგნები; სიამოვნებთ წიგნების 

მაღაზიაში სიარული, თუმცა ყიდვას ხშირად ვერ ახერხებენ; წიგნის გამოფენებზე კი მხოლოდ 

ერთი მოსწავლე იყო ნამყოფი.  აქედან გამომდინარე ვიფიქრე, რომ მნიშვნელოვანი იყო 

მეზრუნა მათ მოტივაციასა და ინტერესის ამაღლებაზე. 

შერჩეულ 4 მოსწავლეს ჩავუტარე დამხმარე ანკეტირება, რომელმაც მომაწოდა ინფორმაცია 

მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებსა თუ მიდგომებზე. 

კითხვებზე დიახ, არა პასუხები ფიქსირდებოდა და დიაგრამაზე ასე გამოვსახე: 

1. დავალებაზე  მუშაობისას მირჩევნია  მშობელი,  ან მასწავლებელი  დამეხმაროს; 

2. როცა  მარტო  ვმუშაობ,  დარწმუნებული ვარ, რომ სწორად ვასრულებ დავალებას; 

3. მირჩევნია ვიმუშაო ჯგუფთან ერთად, ან მყავდეს მეწყვილე; 

4. სასურველია დავალების შესრულების დროს ვიმუშაო ნელა და არ ამაჩქარონ; 

5. დიდი ზომის ტექსტები და   დავალებები  მაშინებს და მღლის; 

6.  რამდენჯერმე  მჭირდება  მასწავლებლის  მიერ  ინსტრუქციის გამეორება; 
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სწორად წაკითხული სიტყვები უზუსტობა გაგება-გააზრება თვითშესწორება V S M
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დიაგრამა 3 

 
 

მშობლებთან შეხვედრამ მაჩვენა, რომ ისინი მზად არიან ამოუდგნენ თავიანთ შვილებს მხარში. 

მათ დადებითად შეაფასეს ჩემ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია კვლევის მიმდინარეობის 

შესახებ და მონაწილეობაზე გამოთქვეს თანხმობა.  ანკეტირებამ  კი აჩვენა, რომ მშობელთა 

უმეტესობა ვერ კითხულობს შვილთან ერთად მოუცლელობის გამო, მშობლების ნახევარი ვერ 

ახერხებს შვილთან ერთად წიგნების მაღაზიაში სიარულს. 

დიაგრამა 4 
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ჩატარებულმა გამოკითხვებმა  დამანახა რა შეიძლებოდა ყოფილიყო  აღნიშნული პრობლემის 

გამომწვევი მიზეზები.  გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი: 

 მოსწავლეებში ფონოლოგიური უნარების არქონა; 

 სიტყვის მთლიანად ამიკითხვის სირთულე; 

 ლექსიკური მარაგის სიმწირე; 

 ტექსტების სირთულე; 

 მშობელთა   ნაკლები ჩართულობა  სასწავლო პროცესში; 

როგორც ჩანს, ჩემ მიერ ჩატარებულ  დიაგნოსტიკურ შეფასებასა და კლასიკურ პრომლემებს  

შორის  თანხვედრა  დიდია, რამაც კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ საკვლევი თემა სწორად 

მაქვს შერჩეული და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება არც თუ რთული იქნებოდა. 

მონაცემთა ანალიზმა დამანახვა, რომ მოსწავლეებს, უჭირთ სიტყვების ამოცნობა-ამოკითხვა, 

დიდ დროსა და ენერგიას ხარჯავენ კითხვისას, უძნელდებათ რთული და ახალი სიტყვების 

ამოკითხვა.  

 

9. ინტერვენციისთვის გამოყენებული მეთოდები და რესურსები 

მეთოდები 

არ არსებობს სიტყვის დეკოდირების სწავლების ერთადერთი უნივერსალური  მეთოდი, 

რომელიც მორგებულია ყველა ბავშზე, თუმცა არსებობს ეფექტური მეთოდები, რომელთა 

გამოყენებითაც დავეხმარებით პატარა პრობლემურ მკითხველებს. 

სიტყვის დეკოდირებისას გაწაფული მკითველები თითს აყოლებენ, ილუსტრაციებს 

აკვირდებიან, სიტყვას ამოიცნობენ კონტექსტის მიხედვით, აკვირდებიან სიტყვის პირველ 

ასოს.  

   კვლევის ფარგლებში მეცადინეობებზე გამოვიყენე შემდეგი მეთოდები და აქტივობები: 

 სიტყვაზე „შეტევის“ სტრატეგიები(თითის გაყოლება, პირველ ასოზე დაკვირვება, 

ილუსტრაციაზე დაკვირვება, კონტექსტის მიხედვით სიტყვის ამოცნობა და სხვა) 
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 მართული კითხვის აქტივობა(მოსწავლის კითხვის დონის შესაბამისი გაბმული 

ტექსტების წაკითხვა) 

 ნაცნობი და საყვარელი ტექსტის გამეორებითი კითხვა (ერთი და იმავე ტექსტის 

რამდენჯერმე წაკითხვა  და  შედეგების აღრიცხვა) 

 სავარჯიშოები ცნობად და ხშირად გამოყენებულ სიტყვებზე ბარათებისა და ტექსტების 

გამოყენებით; 

 მკითხველის თეატრი (შერჩეული ტექსტების წაკითხვა  როლებში); 

 ენობრივი პრაქტიკა და ინტერაქტიული წერა (ტექსტების თხზვა და გუნდური წერა); 

ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა გამოვიყენე მრავალფეროვანი მეთოდები G-pried-ის სარესუსო 

წიგნიდან (სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული კითხვის სარემედიაციო პროგრამისათვის) 

რესურსები 

გარდა მეთოდებისა, შედეგების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია საგანგებოდ 

ორგანიზებული სივრცე და მრავალფეროვანი რესურსები.  გარემო, სადაც მეცადინეობებს 

ვატარებდი, იყო მოსახერხებელი თითოეული მოსწავლისათვის.  

ვიყენებდი საინტერესო სასწავლო რესურსს-სხვადასხვა დონის საკითხავ წიგნს, სიტყვისა  და   

აქტივობის ბარათებს, აუდიოწიგნებს, მულტიმედია ტექსტებს, სამუშაო ფურცლებს და სხვა.   

შეხვედრები ტარდებოდა არასაგაკვეთილო დროს, გაკვეთილების შემდეგ. ჯგუფში იყო 4 

მოსწავლე და ვიყენებდი ინდივიდუალურ და  წყვილებში მუშაობის ფორმატს. 

შეხვედრები მიმდინარეობდა წინასწარ დაგეგმილი და გაწერილი გეგმის მიხედვით. 

მეცადინეობების  ჩარჩო კი ასეთია: 

საფეხური                                                  აღწერა დრო 

მიმოხილვა მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გააქტიურება;მკვიდრი წარმოდგენების 

დაკავშირება ახალ ინფორმაციასთან; მეცადინეობის მიზანი და 

დასაუფლებელი უნარ. 

2-3 წუთი 

მოდელირება 

მასწავლებლის მიერ 

მასწავლებელი წარუდგენს მოსწავლეს ახალ მასალას მოდელირების 

გზით;  გამოიყენება ფიქრის მეთოდი. 

5-8  წუთი 
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მართული პრაქტიკა პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს ახალი 

უნარების დაუფლებაში; მრავალფეროვანი აქტივობები  და მუშაობის 

სხვადასხვა ფორმატი. 

10  წუთი 

შეჯამება და 

რეფლექსია 

რა ვისწავლეთ?  როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ახალი ცოდნა? 2-3  წუთი 

დამოუკიდებელი 

პრაქტიკა 

მოსწავლეები გამოიყენებენ ახალშეძენილ უნარებს 

დამოუკიდებლად/წყვილებში. 

10  

წუთი 

 

 

 

10. ინტერვენციები 

 
მასწავლებლის მიდგომას წერა-კითხვის შესწავლისას დიდი დატვირთვა აქვს. მისი მეთოდები 

მკვეთრად განსაზღვრავს მოსწავლის წარმატებასა თუ წარუმატებლობას. სწორედ კვლევაა ერთ-

ერთი  საშუალება, რომ გავზომოთ ჩვენი მიდგომები და მეთოდები. ინტერვენციების სწორად 

დაგეგმვა გამომდინარეობდა დაკვირვებისა და ტესტების ანალიზის შედეგებიდან. 

როგორც აღვნიშნე,  ჩემი კვლევა მიმდინარეობდა იანვრიდან მაისის ჩათვლით. აქედან 14 კვირა 

დაეთმო ინტერვენციებს და პარალელურად, ტესტირებებსა და  შუალედურ დიაგნოსტირებას.  

მეცადინეობები დატვირთული იყო თემატური აქტივობებით. ვიყენებდი მრავალფეროვან 

მეთოდებსა და სტრატეგიებს kargi skola.ge-დან  და სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების 

კრებულიდან- „კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით საფეხურზე“. 

 

ინტერვენცია N1 

პირველი ინტერვენცია ფონოლოგიურ უნარებსა და ანბანისა და სიტყვების წაკითხვის 

სწავლებას დავუთმე.  გადავწყვიტე, რომ დამეწყო ფონეტიკურ უნარებზე ვარჯიში, რადგან   

ასო-ბგერის დეკოდირება მნიშვნელოვანი მზადებაა სიტყვის დეკოდირების ეტაპზე 

გადასასვლელად. რადგან პირველკლასელები იყვნენ, გარკვეული დრო თამაშებსაც ერგო. 

პირველი 6 შეხვედრა სწორედ ანბანსა და ასო-ბგერათა ცნობაზე   დავგეგმე. მრავალფეროვანი 

რესურსების გამოყენებით, თამაშით ხდებოდა ასოების ამოცნობა - გაბგერება, მათი დაშლა-

გამთლიანება. მოსწავლეებს ვამუშავებდი სიტყვების ზეპირად დანაწევრებაზე (მოისმენდნენ 

სიტყვას და მარცვლავდნენ, ასახელებდნენ პირველ ბგერას, ცვლიდნენ და ანაცვლებდნენ 

ბგერებს) ნახატების შესაბამისად ეძებდნენ ასოთა დასტაში სიტყვის საწყის და ბოლო ასოებს,  
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მოძრავი ანბანის დახმარებით აწყობდნენ  მარცვლებსა და სიტყვებს. ნელ-ნელა ფონოლოგიური 

უნარების შესწავლას დავუმატეთ ასო-ბგერების ამოკითხვის სახალისო 

აქტივობები.საინტერესო  იყო ბავშვებისთვის ,,ასოების მასაჟი“. ყოველი აქტივობის დასაწყისში 

მე ვასრულებდი მოდელის როლს და ისინიც, ჩემთან ერთად, აგრძელებდნენ მუშაობას. 

,,მასაჟის“ დროს მე ვამბობდი ბგერას, მათ კი მორიგეობით, ზურგზე უნდა შემოეხაზათ ეს ასო-

ბგერა; შემდეგ, თითოეული მოსწავლე მეგობარს ზურგზე თითით ,,აწერდა“  ასოს, სიტყვას  და 

მას უნდა გამოეცნო იგი. ვაწყობდით შეჯიბრს, ვინ უფრო მეტს გამოიცნობდა. აქტივობა 

მოსწონდათ და ხალისით ასრულებდნენ. 

 დიდი წიგნების ერთობლივი კითხვა ( ეს აქტივობა ჩემი  და ჩემი მოსწავლეების საყვარელი 

საქმიანობა იყო. ისინი დიდი ხალისით კითხულობდნენ დიდ წიგნებს ჩემთან ერთად და ჩემს 

გარეშე, მონაცვლეობით და გაგრძელებებით). 

საანბანო აქტივობებიდან ვიყენებდი-ანბანს  წრეში(ბავშვები ისხდნენ ერთმანეთის გვერდით და 

ქმნიდნენ პატარა წრეს. ამ წრეში მათთან ერთად მეც ვიყავი. ტომარაში მეყარა ასოები და 

სათითაოდ იღებდნენ მოსწავლეები ბარათებს ტომრიდან.  ჯერ ასახელებდნენ ასო-ბგერას, 

შემდეგ ამბობდნენ მასზე დაწყებულ სიტყვას),  ანბანის ფურცლებს (თითოეულ ასო-გერაზე 

უნდა მოეფიქრებინათ  შესატყვისი სიტყვა, დაეხატათ ან დაეწერათ და ბოლოს ფურცლები 

აეკინძათ), ასოების დალაგებს (პატარებს ვუჩვენებდი ნახატ-სურათებს, ქვეშ არეულად 

ვუმაგრებდი  საჭირო ასოებს და ფონოლოგიური უნარის გამოყენებით, მათ უნდა 

დაელაგებინათ არეული ასოები და აეწყოთ სიტყვა).   

ფონოლოგიურ უნარებზე ვარჯიშის დროს ვიყენებდი სიტყვის დეკოდირების ძირითად 

სტრატეგიებს. კითხვის მთლიანობითი მეთოდის გამოყენება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია 

კითხვის სწავლების შემამზადებელ ეტაპზე. მოსწავლე ვიზუალურად იმახსოვრებს სიტყვის 

ორთოგრაფიულ ხატს და პირდაპირი გზით ამოიცნობს მის მნიშვნელობას. კითხვის 

მთლიანობითი მეთოდი ხელს უწყობს მხედველობითი მეხსიერების განვითარებასა და 

ხედვითი აღქმის გაუმჯობესებას. ამ მეთოდით კითხვის სწავლებისას უნდა გავითვალისწინოთ 

შემდეგი:  

• სიტყვების გაშიფრვისას  მნიშვნელოვანია ბგერების გამთლიანებაზე მუშაობა; 

 • ასაკობრივი და ფიზიოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინება( კითხვის სწავლებისას 

ყველას თანაბარი მოთხოვნები არ უნდა წავუყენოთ). 
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წარმატებით იმუშავა დეკოდირებასთან დაკავშირებულმა მეთოდებმა-სიტყვის ასო-ასო 

ამოკითხვა (ასოებსა და ბგერებს შორის მიმართებების გამოყენება სიტყვის დეკოდირებისათვის. 

მოსწავლე ჯერ თვალით აღიქვამს გრაფემას, შემდეგ კი „გამოიძახებს“ ბგერას და ხმამაღლა, ან 

უხმოდ გადააბამს ასო-ბგერებს სიტყვის გასასმთლიანებლად), ყირამალა და მისი ვარიაციები ( 

სიტყვის ბარათებს დაფაზე ვუკრავდი თავდაყირა, მოსწავლეებს კი უნდა გაეშიფრათ; ვწერდი 

სიტყვებს არეული ასოებით, მათ კი უნდა დაელაგებინათ; დაფაზე ვწერდი სიტყვებს 

გამოტოვებული თანხმოვნებით, ბავშვებს უნდა დაესახელებინათ ნაგულისხმევი 

სიტყვა),  ვამუშავებდი  ცნობადი და ხშირი სიტყვების ავტომატურად  წაკითხვაზე,  ვიყენებდი 

აქტივობას ,,სიტყვების წაკითხვა წყვილებში“( ვწერდი სიტყვებს დაფაზე, მომზადებული 

მქონდა ბარათები იმავე სიტყვებით მაგიდაზე, წყვილები გამოდიოდნენ, ერთი კითხულობდა, 

მეორეს უნდა ეპოვა შესაბამისი სიტყვა), ,,კონტექსტური მინიშნების გამოყენება“ ( ტექსტის, 

წინადადებების, ილუსტრაციების, სხვა ნაცნობი სიტყვების გამოყენებით უცნობი სიტყვების 

ამოცნობა),  ,,იპოვე წყვილები“ ( მაგიდაზე დალაგებულ ბარათებში უნდა ეპოვათ ნახატებისა და 

სიტყვის ბარათების წყვილები. მეორე ვარიაცია-წინასწარ მოვამზადე ბარათები, სადაც 

მოცემული იყო სამიზნე (ამოსაკითხი) სიტყვა სათანადო სიტყვათა ჩამონათვალში. დავურიგე 

ბარათები მოსწავლეებს და ვთხოვე, ამოეკითხათ  მითითებული (გამუქებული / ცალკე 

გატანილი / დიდი შრიფტით დაწერილი) სიტყვა. ამის შემდეგ მიეცით კონკრეტული დავალება 

- სიტყვათა ჩამონათვალში იპოვონ და შემოხაზონ იგივე სიტყვამზე);  სიტყვის ნაწილების 

ამოცნობა- ნაცნობ ასოთა ჯგუფების გამოყენება სიტყვის დეკოდირებისას (მაგალითად, 

მარცვლების, ასოთა კომბინაციების, სიტყვის ფუძის, აფიქსებისა და სხვა ნაწილების ცნობა 

შეიძლება დაგვეხმაროს სიტყვის გაშიფვრაში); საჩვენებელი სამოდელო კითხვა ( უშუალოდ 

კითხვის პროცესზე გადასვლამდე მე ვაცნობდი წასაკითხი წიგნის სათაურს, ილუსტრაციებს და 

ვსაუბრობდით მოლოდინებზე; შემდეგ კი ტექსტს თავდაპირველად მე ვკითხულობდი 

ხმამაღლა, გამომეტყველებით და გზადაგზა ვხსნიდი ბუნდოვან ფრაზებს, ამის   შემდეგ კი 

მოსწავლეები კითხულობდნენ ტექსტს),  გაელვება (სწრაფად ვაჩვენებდი სიტყვათა ბარათებს 

და მათ უნდა მოესწროთ წაკითხვა). 

 

ინტერვენცია  #2 
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ლექსიკური მარაგი კითხვასა და სწავლაში წარმატების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. 

როგორც აღვნიშნე, საკითხავი მასალის სირთულეს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადამიანი ვერ 

გამოიტანს აზრს წაკითხულიდან, თუ სიტყვების უმრავლესობის შინაარსი არ ესმის. 100 

სიტყვიან ტექსტში 5-6 სიტყვა თუ აღმოჩნდება უცნობი, სავარაუდოდ, ის რთული იქნება 

მისთვის. პრობლემურ მკითხველებს უნდა შევურჩიოთ ისეთი ლიტერატურა, რომელიც 

შინაარსობრივად შეესაბამება მათ ინტერესს, მაგრამ ლექსიკურად მარტივია. საშუალოდ, 

ნაცნობ სიტყვათა რაოდენობა უნდა მერყეობდეს 90-და 95%-მდე.  

კარგი მკითხველი გამოირჩევა სიტყვების ცოდნით. გაწაფული მკითხველი ვერ აღიქვამს 

რამხელა ენერგიას მოითხოვს უცნობი სიტყვებით სავსე ტექსტის წაკითხვა. როცა ბავშვს 

თითოეული სიტყვის დეკოდირება უწევს, იღლება და განიცდის იმედგაცრუებას, შინაარსსაც 

ვერ იგებს. როცა მოსწავლეს ეცოდინება ხშირი, ცნობადი სიტყვები, მხოლოდ ახალი 

სიტყვებისთვის მოუხდება შეყოვნება. სიტყვები კი რომ გავხადოთ ცნობადი, საჭიროა 

დასწავლა. სიტყვის ცოდნა ნიშნავს, რომ ბავშვს შეუძლია მისი განმარტება(თავისი სიტყვებით) 

და გამოყენება. 

ლექსიკურ ერთეულებზე მუშაობას ყველა შეხვედრაზე ვუთმობდი დროს. განსაკუთრებით 

მოსწონდათ მოსწავლეებს- „სიტყვის რუკა“. ის ეფექტური სტრატეგიაა კითხვის სწავლების 

პირველ ეტაპზე. ეს სტრატეგია ხელს უწყობს ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას, წაკითხულის 

გაგება-გააზრებას. „სიტყვის რუკის“  სქემა შედგება 4 ნაწილისგან: თვითონ სიტყვის 

დასახელება, ამ სიტყვის განმარტება მოსწავლის მიერ,   ამ სიტყვის განმარტება ლექსიკონიდან 

და ნახატი. როგორც ვიცით 6-7 წლის მოსწავლეებს უჭირთ აბსტრაქტული აზროვნება, ამიტომ 

სიტყვის ვიზუალიზაცია თავისივე შესრულებული ნახატით მათ გაუადვილებს სიტყვის 

აღქმას.  

   სიტყვა             განმარტება ლექსიკონიდან სიტყვის განმარტება მოსწავლის მიერ ნახატი  

    

სიტყვის ვერბალური და ვიზუალური ასოციაციების რუკა (მოსწავლეები ავსებდნენ სქემას ჩემ 

მიერ შერჩეულ სიტყვაზე. ეს ეხმარებოდა მათ ახალი სიტყვის მნიშვნელობის გააზრებასა და 

დამახსოვრებაში). 

სიტყვა ნახატი 
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განმარტება მაგალითი 

 

სიტყვის პირამიდა  (მოსწავლე განმარტავს ახალ სიტყვას, მოიშველიებს სინონიმს და 

გამოიყენებს წინადადებაში. ვურიგებდი წინასწარ გამზადებულ სქემებს , წვეროში ვწერდი 

სამიზნე სიტყვას და მოსწავლეები წერდნენ მის განმარტებას, მიუწერდნენ სინონიმს და 

ადგენდნენ წინადადებას), „სიტყვა სიტყვაში“( დაფაზე ვწერდი სიტყვას, რომელიც მიღებული 

იყო თავსართ-ბოლოსართის  დართვით-მაგ. გამხეცებული.... მათ უნდა ამოეცნოთ რომელი 

სიტყვისგან იყო მიღებული. შემდეგ ნაწილებად შლიდნენ სიტყვებს  და იხსენებდნენ მსგავსად 

მიღებულ სიტყვებს). 

შესწავლელი სიტყვების გამტკიცებისა  და ყურადღების მობილიზაციისთვის ხშირად 

ვიყენებდი ისეთ აქტივობას, როგორიცაა „გასასვლელი სიტყვები“ ( გაკვეთილის ბოლოს 

თითოეულ მოსწავლეს ვურიგებდი თითო ბარათს და ვთხოვდი მასზე დაეწერა იმ დღეს 

შესწავლილი სიტყვები და მიეწერა განმარტება. არასწორად დაწერილი  ან განმარტებული 

სიტყვა მომდევნო შეხვედრაზე განიხილებოდა). 

 

ინტერვენცია #3 

დეკოდირების სწავლის შედეგია გაწაფული კითხვა.  გაწაფული კითხვის საბაზისო  

ინდიკატორებია ტექსტში სიტყვების ამოცნობა და გადაბმა, უცნობი სიტყვების სწრაფი 

დეკოდირება.  გაწაფულ მკითხველს უნდა შეეძლოს ასოსა და ბგერის გამთლიანება 

მარცვლებად და სიტყვებად; მარტივი ტექსტის ხმამაღლა წაკითხვა; წინადადების ბოლოს 

პაუზების კეთება;  დაწყებული ტექსტის გაგრძელება.  

ცხადია, გაწაფული კითხვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საყრდენია ანბანის ცოდნა. ამ უნარზე 

დაშენდება დეკოდირების უნარი, რომელიც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში კოდის გაშიფვრის 

სახელწოდებით არის მოცემული.  გაბმულ ტექსტში  მოსწავლე თავისუფლად (ავტომატურად) 

ცნობს ნაცნობ სიტყვებს და ადვილად ამოიკითხავს უცნობ სიტყვებს, თანაც, ამ ქმედების 

შესრულებას სულ უფრო სწრაფად ახერხებს. 

გაწაფული კითხვა ძირითადად იზომება წუთში სწორად ამოკითხული  სიტყვების 

რაოდენობის მიხედვით. გაწაფული კითხვისთვის მრავალფეროვანი მეთოდები და აქტივობები 
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არსებობს. რა თქმა უნდა, ყველას ვერ გამოვიყენებდი, მაგრა შევეცადე ისეთი აქტივობები 

მომეძებნა, კლასში რომ არ ჰქონდათ გამოყენებული კითხვის სწავლისას. მიზანი იყო ის, რომ 

სიახლეს უფრო ინტერესით შეხვდებოდნენ და მეთოდის შედეგიანობასაც გამოვცდიდი 

სამომავლო სწავლებაში გამოსაყენებლად. მნიშვნელოვანია მოსწავლეებმა თავად ნახონ 

როგორია გაწაფული კითხვა. მოდელის როლს ძირითადად მე ვასრულებდი. მუდმივად 

ვიყენებდი  საჩვენებელ კითხვასა და  აუდიოწიგნებს.http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-

moswavlis-audiowignebi.php) 

კითხვისას გამოვიყენე- „სუპერსიჩქარე“ (მოსწავლეები ერთი წუთის განმავლობაში წყვილებში 

მორიგეობით კითხულობდნენ თითო სიტყვას სიტყვების ნუსხიდან. ყოველ მომდევნო 

წაკითხვისას ისინი ცდილობდნენ გაეუმჯობესებინათ წინა ჯერზე მიღწეული შედეგი, ანუ 

მეტის ამოკითხვა მოესწროთ. ამ აქტივობას ვახორციელებდი ყოველ მეოთხე გაკვეთილზე),  

ექოდ კითხვა ( მე ხმამაღლა, მიმდევრობით ვკითხულობდი ტექსტის მონაკვეთებს. 

მოსწავლეებიც ხმამაღლა, ერთად კითხულობდნენ იმავე მონაკვეთს, ისევ მე და ასე შემდეგ), 

წყვილებში კითხვა (ორი წყვილი იქმნებოდა და მონაცვლეობით კითხულობდნენ). 

პერიოდულად ვიყენებდი  შერჩეული ტექსტების გამეორებით კითხვას.   კითხვის გაწაფვისთვის 

ეფექტური საშუალებაა ერთი და იმავე ტექსტის რამდენიმეჯერ ხმამაღლა წაკითხვა. 

თავდაპირველად ვარჩევდი  მოკლე და მარტივად წასაკითხ ტექსტებს, რომლებიც 

თანდათანობით რთულდებოდა. მოსწავლე თითო ტექსტს გამეორებით კითხულობდა 3-ჯერ ან 

4-ჯერ.  

 

ინტერვენცია #4 

მოსწავლეს რომ მოტივაცია გაუჩნდეს, მისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს  ასაკობრივი და 

ფერადი ტექსტები, მდიდარი ბიბლიოთეკა  და წიგნიერი სოციალური გარემო. თუ მოსწავლეს 

მივცემთ საშუალებას აირჩიოს კლასში წასაკითხი მასალის ნაწილი, მისი მოტივაცია იზრდება.  

ის მნიშვნელოვანი კომპონენტია  და  ამიტომ, ვეცადე გარემოც   და ტექსტებიც ისეთი შემერჩია, 

რომ მათ  ხალისით ევლოთ შეხვედრებზე, არ გადაღლილიყვნენ და სახლში წასულებს 

გასჩენოდათ დამოუკიდებლად  კითხვის სურვილი. 

 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-audiowignebi.php
http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-audiowignebi.php


 

32 
 

შეხვედრები ყოველთვის საკლასო გარემოში არ იმართებოდა. სამ კვირაში ერთჯერ  სკოლის 

ბიბლიოთეკაში ვხვდებოდით ერთმანეთს და ჩემ მიერ წინასწარ შერჩეული წიგნების 

სტენდიდან (აქ ბიბლიოთეკარის დახმარებით ვალაგებდი მეორე კლასის პირველი და მეორე 

დონის ტექსტებს, ხოლო მოგვიანებით მესამე და მეოთხე დონეებსაც კარგად ართმევდნენ თავს)  

ვაძლევდი საშუალებას აერჩიათ წიგნები და იქვე გვემეცადინა. მოსწავლეებზე დაკვირვებამ 

მაჩვენა, რომ ერთი ტექსტის წარმატებით წაკითხვაც კი ზრდის მის  თავდაჯერებულობას. მე 

ვურჩევდი მათ ისეთ ლიტერატურას, რომლის წაკითხვასაც მოსწავლე  მოახერხებდა მაღალი 

სიზუსტით.  

მარტი-აპრილის თვეებში კი მოსწავლეებს, რამდენჯერმე, საკლასო სივრცის მიღმა, სკოლის 

ეზოში მოვუწყე შეხვედრა (სკოლის შიდა ეზო არის კეთილმოწყობილი, იზოლირებული   და 

გამწვანებული ტყის იმიტაციით), რამაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მათზე. ტექსტებიც 

ადექვატური შევურჩიე და ვთვლი, რომ  ამ ფაქტორმა უდიდესი როლი შეასრულა მათი 

ინტერესისა და მოტივაციის შენარჩუნება-ამაღლებაში.  

 

ყოველთვის ვდილობდი, რომ  ტექსტები არ  ყოფილიყო  დიდი, დამღლელი და შინაარსიც 

ყოფილიყო მათი ინტერესისა და ასაკის შესაფერისი. მაგალითად ვისაც ნაყინი უყვარდა ან 

ჩურჩხელა შესაბამის ტექსტს ვაკითხებდი და მის დამზადებასაც ვასწავლიდი(ამას ტექსტი 

ითვალისწინებდა). ერთი სიტყვით, თემების მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა შეხვედრები-

ზოგს ამბები ცხოველებზე აინტერესებდა, ზოგს სპორტი უყვარდა, ზოგსაც ჯადოსნური 

სამყარო ხიბლავდა. ყველა მეცადინეობის გარკვეული დრო, სწორედ  მორიგეობით არჩეულ 

თემას ეთმობოდა და ამიტომ, დიდი მონდომებით ელოდნენ მომდევნო გაკვეთილს. მინდა 

აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით მოსწონდათ ელექტრონული და აუდიო წიგნები.  
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11. ინტერვენციების შეფასება 

 

კვლევის განმავლობაში,  დეკოდირების  პრობლემის აღმოსაფხვრელად გადაიდგა გარკვეული 

ნაბიჯები. გატარებული ინტერვენციების შეფასებისას გამოვლინდა, რომ მათი უმრავლესობა 

შედეგიანი იყო. შესაბამისად, კვლევის ბოლოს გაუმჯობესდა კითხვის მაჩვენებლებიც. 

 

ფონეტიკური უნარების გასაუმჯობესებელი აქტივობები სახალისო იყო მოსწავლეებისთვის და 

თამაშ-თამაშით წინ მივიწევდით. შედეგად გაუმჯობესდა ასო-ბგერათა სწრაფი ცნობა, 

მარცვლებად უკეთესად შლიდნენ და ამთლიანებდნენ სიტყვებს, გაელვებით ამოიკითხავდნენ 

სიტყვის პირველ და ბოლო ასოებს.  გარკვეული დროის შემდეგ, თანდათან გადავიყვანე 

მთლიანი სიტყვების ამოკითხვის სტრატეგიებზე სამუშაოდ. ვასრულებდით დეკოდირების  

სავარჯიშოებს და პარალელურად ვმუშაობდით ლექსიკის გამდიდრებაზე. მნიშვნელოვანი იყო 

მათ აეთვისებინათ ახალი სიტყვები და შესძლებოდათ მათი გამოყენება წინადადებაში, 

კონტექსტში. სწორედ ამას ემსახურებოდა ‘’დაკარგული სიტყვები“. მოსწავლეები ეჩვეოდნენ 

დავალების დამოუკიდებლად შესრულებას და ასეთი ტიპის დავალებები მათ „აიძულებდა“ 

დამოუკიდებლად ემუშავათ. 

გარდა ინტერვენციებში განხორციელებული აქტივობებისა, ვაკვირდებოდი მოსწავლეთა 

დინამიკას;  პროგრესისთვის თუ საჭირო იყო ვიმეორებდი ან ახალი აქტივობებით  

ვამუშავებდი ბავშვებს. 

დავასრულე რა ინტერვენციები, ჩავატარე პოსტტესტი (სიტყვების წაკითხვა, ტექსტის წაკითხვა 

და ლექსიკური მარაგი).  
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დიაგრამა 5 

პოსტტესტის ანალიზმა მაჩვენა, რომ  შედეგები გაუმჯობესებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ 

შედეგები  არ იყო საუკეთესო, ვთვლიდი რომ სწორი მიმართულებით მივდიოდი და ამპროცესს 

უბრალოდ  დრო სჭირდებოდა. 

 

დიაგრამა 6 
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დიაგრამა 7 

 

 

კვლევის მიმდინარეობას თუ თვალს გადავავლებთ,  დავასკვნით, რომ დამატებითი სწავლების  

პროცესი უნდა გაგრძელდეს და ის აქტივობები, რომელიც მე გამოვიყენე,  მუდმივად უნდა 

ამუშაოს მასწავლებელმა კითხვის სტრატეგიების შესწავლის დროს. 

ამ შედეგის მისაღებად ბევრი ვიშრომეთ. თითოეულ გაკვეთილზე ვამუშავებდით რამდენიმე 

აქტივობას, ვცდილობდი ხალისი და მოტივაცია შემენარჩუნებინა მთელი პროცესის 

განმავლობაში, პერიოდულად ვატარებდი შუალედურ ტესტირებებს და ვზომავდი მიღწევებს.  

ინტერვენციების განხორციელების პარალელურად, ვხვდებოდი ჩემს კოლეგებს, ვუზიარებდი 

ჩემი მოსწავლეების მიღწევებსა და ვასაბუთებდი აქტივობების სარგებლიანობას. მათ 

შემოთავაზებასა და რეკომენდაციებს ყოველთვის ანგარიშს ვუწევდი.  
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12.  კვლევის  მიგნებები,   რეკომენდაციები 

მიგნებები 

 მასწავლებლებთან ჩატარებული ინტერვიუებიდან გამოიკეთა, რომ მოსწავლეს, რომელსაც 

უჭირს სიტყვის დეკოდირება, უჭირს   ტექსტის გაგება-გააზრებაც.    

მოსწავლეების თქმით, როდესაც ვერ იგებენ ტექსტის შინაარსს, ეკარგებათ კითხვის სურვილიც. 

მასწავლებლები კი  აღნიშნავენ, რომ  დაბალი მოტივაცია აქვს  იმ მოსწავლეს, რომელსაც უჭირს 

ტექსტში სიტყვების სწორად ამოკითხვა და შესაბამისად,  გააზრება.    

 ეფექტური და ნაყოფიერი კვლევისთვის, მნიშვნელოვანი იყო  ყველაფერი მორგებული 

ყოფილიყო მოსწავლეზე. გაწერილი პროგრამა ორიენტირებული იყო თითოეული ბავშვის 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. 

კვლევის მეთოდებისა და გამოყენებული ინტერვენციების ანალიზის შედეგად,  კვლევის 

მიმდინარეობამ გამოკვეთა ძირითადი მიგნებები,  რომლებიც აუცილებელია 

გავითვალისწინოთ იმისათვის, რომ პატარებმა შეძლონ უკეთ  კითხვა.   

მიგნებებიდან  მნიშვნელოვანი იყო: 

 არასწორად შერჩეული ტექსტები (ტექსტის სიდიდე, სირთულე, ინტერესის სფერო); 

  დაბალი მოტივაცია; 

   კითხვისთვის ნაკლები დროის დახარჯვა და  მშობლების ნაკლები ჩართულობა. 

აუცილებლად დასდგენია-რა ტიპის შეფერხება აქვს მოსწავლეს კითხვაში და რა არის 

შეფერხების წყარო;   

გასათვალისწინებელია-სწორად დაიგეგმოს ინტერვენცია, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს 

კითხვის უნარების გაუმჯობესებაში;  მოსწავლის სუსტი მხარეების გასაუმჯობესებლად 

საყრდენად გამოყენებული იყოს მისი ძლიერი მხარეები. 

რეკომენდაციები 
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კვლევის საწყის ეტაპზე, მისი მიმდინარეობისას და დასასრულ, გამოიკვეთა მთელი რიგი 

საკითხები, რომელსაც, მე, როგორც კვლევის ავტორი,  რეკომენდაციების სახით ვუზიარებ 

კოლეგებს. იმისთვის, რომ მოსწავლესთან მიღწეული იყოს შედეგი, მნიშვნელოვანია: 

მოსწავლეთა გაცნობა- ინტერესის მიხედვით უნდა შეირჩეს საკითხავი მასალა; 

მოსწავლის ოჯახის გაცნობა- ხშირად მასწავლებლის კეთილგანწყობა  მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს. ოჯახთან შეხვედრების  ორგანიზებისას გასათვალისწინებელია სამუშაო განრიგი; 

კარგ შედეგს იძლევა სახლში კითხვის ტრადიციის დამკვიდრება; აუცილებელია წიგნების 

სახლში გატანება; მშობლებისთვის იმის შეხსენება, რომ ერთობლივი კითხვა ხელს უწყობს  

კითხვის მოტივაციის განვითარებას. 

მასწავლებელი მუდმივად უნდა აკვირდებოდეს და სწავლობდეს  საკუთარ  სასწავლო 

პრაქტიკას. სწორად დაგეგმილი სასწავლო პროცესი მორგებული უნდა იყოს  მოსწავლეების 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე; სწორი, სისტემური  სასწავლო მიდგომა  უნდა მოიცავდეს 

როგორც დეკოდირების, ასევე გაგება-გააზრების  სწავლებას;  მნიშვნელოვნია, რომ კითხვის 

სწავლებისას გავააქტიუროთ  კითხვის ხუთივე კომპონენტი. ესენია:ფონოლოგიური უნარები, 

ანბანური ცოდნა, გაწაფული კითხვა, ლექსიკური მარაგი, გაგება-გააზრება. 

კითხვის სწავლების დაწყებისას კარგად შერჩეული სასწავლო მეთოდები ხელს შუწყობს 

ბავშვებს სიტყვების იდენტიფიცირებაში და დაეხმარება იმის გაგებაში, თუ რას კითხულობს. 

განუვითარებს მათ გაწაფული კითხვის უნარს და აუმაღლებს მოტივაციას. 

ეს რეკომენდაციები ხელს შეუწყობს როგორც ჩემი, ისე კოლეგების სასწავლო პრაქტიკის 

გაუმჯობესებას. მკვეთრად გააუმჯობესებს მოსწავლეთა შედეგებსა და აამაღლებს სწავლის 

ხარისხს. 
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13.  დასკვნა 

2018-2019 საწავლო წელს, Iა კლასში ჩავატარე კვლევა, რომელიც შეეხებოდა სიტყვის 

დეკოდირების  პრობლემას. კვლევის მიზანი იყო სიტყვის გაშიფვრა-ამოკითხვა. კვლევის 

პროცესში  გამოვავლინე პრობლემის გამომწვევი მიზეზები. კვლევისთვის გამოვიყენე 

მრავალფეროვანი მეთოდები: დაკვირვება, ანკეტირება,  ფოკუს ჯგუფი. პრობლემის 

გადასაჭრელად დავგეგმე და განვახორციელე მიზნობრივი  მეთოდები  ინტერვენციები. 

ვთვლი,   რომ  მიღწეული შედეგით კვლევის მიზანი მიღწეულია. 

• პირველკლასელთა დიდმა ნაწილმა  კარგად შეძლო  მცირე მოცულობის მარტივი 

მხატვრული ტექსტის წაკითხვა და გააზრება, ნაწილმა-მა კი საშუალოდ; 

• ბავშვების ლექსიკური მარაგი ჯერ კიდევ ღარიბია, სამაგიეროდ კარგად განავითარეს 

ფონოლოგიური ცნობიერება და  ასო-ბგერითი  მიმართებების დამყარების უნარი; 

• ჩემ მიერ შეთავაზებული ტექსტების გააზრება პირველკლასელებმა შეძლეს; 

• პატარებს მოსწონთ ტესტირებული კითხვა, მცირე მოცულობის ტექსტის კითხვა და 

მარტივი ტესტის შესრულება; 

• წაკითხული წიგნებიდან მოსწავლეებს ყველაზე მეტად მოეწონათ  დიდი წიგნები და   

ელექტრონული  წიგნები.  

• მშობელთა ნაწილი  თვლის, რომ მათი შვილები შესამჩნევად გაიწაფნენ კითხვაში. 
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14. გამოყენებული ლიტერატურა: 
 

1.   ეროვნული სასწავლო გეგმა-2018-2024 წლები; 

2.     ქართული ენისა და ლიტერატურის გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის-I-VI კლასები-                                                                                  

ეროვნული  სასწავლო გეგმების ცენტრი და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო; 

3.   კითხვის სწავლება დაწყებით საფეხურზე-G-pried-is ტრენინგ-მოდულები-(საქართველოს 

დაწყებითი განათლების პროგრამა); 

4. როგორ   ვიმუშაოთ პედაგოგიურ კვლევებსა და სასწავლო პროექტებზე-მასწავლებელთა 

პროფესიული         განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენინგ-მოდული; 

5. ეროვნული სასწავლო გეგმების პორტალი http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-iii-13/124; 

6. როგორ წარვმართოთ პედაგოგიური კვლევები, 3 მაისი, 2015 სოფიკო ლობჟანიძე 

http://mastsavlebeli.ge/?p=281; 

7.  პაატა პაპავა,თამარ,ჭანტურია. წიგნიერება . თბილისი: სამოქალაქო განვითარების 

სააგენტო, 2012; 

8.   სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსის კრებული - კითხვისა და წერის სწავლება 

დაწყებით საფეხურზე I-VI კლასები ,2015 წ (G-pried) გვ.31. გვ.65გვ. გვ 128; გვ. 165; 

9. სასწავლო აქტივობები  ყველასათვის,  სწავლების მეთოდები  ინკლუზიურ 

განათლებაში,გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, ქართული ენა და ლიტერატურა; გზამკვლევის 

ავტორები: მაია მელიქიძე მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი რუსუდან ლორთქიფანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-iii-13/124
http://mastsavlebeli.ge/?p=281
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15.  კვლევის რეფლექსია  
2018-2019 სასწავლო წელს, განვახორციელე პრაქტიკის კვლევა პირველ კლასში. საკვლევი 

თემა იყო „სიტყვის დეკოდირება კითხვის ტექნიკის გასაუმჯობესებლად პირველ კლასში“. 

კვლევა მოიცავდა 5 თვეს, იანვრიდან -მაისის ჩათვლით. კვლევის საჭიროება დამანახვა 

მოსწავლეებზე გაკვეთილების დროს უშუალო და მუდმივმა დაკვირვებამ. აღნიშნული კლასის 

ქართული ენის მასწავლებელიც ვარ და დამრიგებელიც, რამაც  გამიადვილა მათი სწავლის 

პროცესი სხვადასხვა ჭრილში დამენახა და შემეფასებინა.  

მოგეხსენებათ, პირველი კლასში მოსწავლეებს უყალიბდებათ ყველა საჭირო უნარ-ჩვევები. 

მასწავლებელი რა მიმართულებას მისცემს ამ უნარ-ჩვევებს, ბევრადაა დამოკიდებული მათ 

სამომავლო წარმატებასა თუ წარუმატებლობაზე. ამდენად, ზუსტად მივხვდი, რომ ეს კვლევა 

არა მარტო ჩემი მოსწავლეებისთვის და ჩემთვის იქნება ღირებული, არამედ ჩემი კოლეგა- 

მასწავლებლებისთვისაც. სწორედ ამ ფაქტორებსა და ხელშემწყობ გარემოებებზე დაფიქრებამ 

გადამაწყვეტინა  საკვლევ საკითხად შემერჩია თემა-„სიტყვის  დეკოდირება  კითხვის 

ტექნიკის გასაუმჯობესებლად პირველ კლასში“. 

კვლევა ჩავატარე მისი სტრუქტურის ყველა  საფეხურის გათვალისწინებით. ჩემ მიერ 

დაგეგმილი ინტერვენციები სასარგებლო აღმოჩნდა მოსწავლეებისთვის და ანალიზმაც აჩვენა, 

რომ შედეგი მივიღეთ. შედეგი კი იყო ის, რომ პატარებს შეძლებოდათ სიტყვის სწრაფი 

დეკოდირება, მოტივაცია ამაღლებოდათ და მათი კითხვის სტრატეგიები უფრო ეფექტური 

გამხდარიყო. 

 აღსანიშნავია ისიც, რომ კვლევის დაწყებამდე, მიმდინარეობისას და დასრულების შემდეგ 

კოლეგები ხშირად ვხვდებოდით ერთმანეთს  საკვლევი თემის ირგვლივ. ვუზიარებდით 

სიახლეებს და განვიხილავდით   პროცესს; მათი რეკომენდაციებით ვტესტავდი  ახალ 

მეთოდებს; ვინიშნავდი რეკომენდაციებს და შეძლებისდაგვარად ვითვალისწინებდი. 

ჩემი საკვლევი თემა მასწავლებლებისთვის საინტერსო აღმოჩნდა, რადგან მსგავსი პრობლემები 

მათაც ხვდებათ სასწავლო პროცესში. ამდენად, ისინი აკვირდებოდნენ ჩემს მუშაობას და 

პერიოდულად, განვიხილავდით საჭიროებებს. მაგალითად მათი რეკომენდაცია იმის შესახებ, 

რომ შეხვედრების დრო ცოტა გამეზარდა, დადებითად წაადგა პროცესს. თავიდან ვიფიქრე, ხომ 

არ გადაიღლებოდნენ ბავშვები, მაგრამ დატესტვის ფორმატმა მიჩვენა, რომ, პირიქით, მათ 

შესწევდათ უნარი ამყოლოდნენ და შესაბამისად მეტად ემუშავათ. კოლეგებისვე რეკომენდაცია 

იყო, რომ შეხვედრები გაგრძელებულიყო, რასაც სრულად ვეთანხმები და ვფიქრობ, მომდევნო 

წელს ეს შეხვედრები გაგრძელდება, რადგან კითხვის უნარების გაუმჯობესება  არ არის 

ერთჯერადი პროცესი, ის უნდა იყოს მუდმივი და უწყვეტი. 

მიუხედავად იმისა, რომ, ჩემი კვლევის გაზიარება ხდებოდა ეტაპობრივად(ძირითადად 

დაწყებითის მასწავლებლებთან),  მისი დასრულების შემდეგ გავაკეთე კვლევის შედეგების 

პრეზენტაცია არა მარტო ერთეულ მასწავლებლებთან, არამედ ზოგადად, მთელ სასკოლო 

სივრცეში. 
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 ვფიქრობ, რეკომენდაციები და მიგნებები და  კონსტრუქციული უკუკავშირი  მე და ჩემს 

კოლეგებს გამოგვადგება  სამომავლო პედაგოგიური საქმიანობის უკეთ წარმართვაში. 

 

16. დანართები 
კითხვარი მასწავლებლებისათვის 

მოგესალმებით! 

გაცნობებთ, რომ ვატარებ პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევას თემაზე- „სიტყვის დეკოდირება 

კითხვის ტექნიკის გასაუმჯობესებლად პირველ კლასში“.  თქვენი, როგორც დაწყებითი 

საფეხურის მასწავლებლის  მონაწილეობა მნიშვნელოვანია კვლევის წარმატებისათვის.  

შეგიძლიათ არ მიუთითოთ კითხვარზე სახელი და გვარი,  მიღებული ინფორმაცია 

ანონიმურია. 

თარიღი: ------------------------------ 

1. თქვენი აზრით,  მნიშვნელოვანია თუ არა კითხვის შესწავლის საწყის ეტაპზე სიტყვის 

დეკოდირებაზე  მიზნობრივი მუშაობა? 

 

ა)  ძალიან მნიშვნელოვანია;    ბ) ნაკლებად მნიშვნელოვანია;    გ) არ მიფიქრია; 

 

2. თქვენი აზრით, მთლიანი სიტყვის ამოკითხვის  უნარის    განვითარება შეუწყოს თუ არა 

ხელს  გაგება-გააზრების პროცესს? 

 

ა) დიახ, შეუწყობს;      ბ) ნაკლებად შეუწყობს;     გ) მნიშვნელოვნად შეუწყობს; 

 

 

3. თქვენი აზრით, კიდევ რა ფაქტორებმა შეიძლება შეუშალოს ხელი მოსწავლეებს 

გაწაფული კითხვის უნარის განვითარებაში? 

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

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

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

4. თქვენი  პედადგოგიური პრაქტიკიდან გამომდინარე, როგორ გადაჭრიდით სიტყვის 

დეკოდირების კუთხით  წარმოქმნილ პრობლემებს? 

 

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

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

 

მადლობას გიხდით კვლევაში მონაწილეობისათვის! 
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კითხვარი მშობლისათვის  

 

მოგესალმებით! 

ვატარებ პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევას თემაზე- „სიტყვის დეკოდირება კითხვის ტექნიკის 

გასაუმჯობესებლად პირველ კლასში“. თქვენი, როგორც მშობლის მონაწილეობა ძალიან 

მნიშვნელოვანია კვლევის წარმატებისათვის. თქვენგან მიღებული ინფორმაცია ანონიმურია, 

შეგიძლიათ არ მიუთითოთ კითხვარზე სახელი და გვარი. 

კლასი: Iა 

თარიღი:  ------------------- 

1. რამდენად ხშირად კითხულობთ შვილთან ერთად? 

ა)  ხშირად;      

ბ)  იშვიათად; 

გ)  თითქმის არასდროს; 

2. რამდენად ხშირად დადიხართ შვილთან ერთად საბავშვო ლიტერატურის შესაძენად? 

 

ა)  თითქმის არასდროს;    ბ)  ხშირად;     გ)  იშვიათად; 

 

3. რამდენად ხშირად ითვალისწინებთ ბავშვის ინტერესბს  საბავშვო წიგნების შეძენისას? 

 

ა)  ხშირად; 

ბ)  იშვიათად; 

გ)  თითქმის არასდროს; 

 

4. ძირითადად რას კითხულობთ შვილთან ერთად? 

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

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

 

5. თქვენი აზრით ბავშვის კარგ მკითხველად ჩამოყალიბებისათვის რა არის ყველაზე მეტად 

მნიშვნელოვანი? 

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

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

 

მადლობას გიხდით კვლევაში მონაწილეობისათვის! 
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მოსწავლის ინტერესებისა და საჭიროების განმსაზღვრელი კითხვარი 

ინტერვენციების ეფექტურად დაგეგმვის მიზნით 

მოსწავლე:    

კლასი: 

 

1 დავალებაზე  მუშაობის  პროცესში  მირჩევნია  მშობელი,  ან  

მასწავლებელი  დამეხმაროს; 

 

დიახ არა 

2 

 

როცა  მარტო  ვმუშაობ,  დარწმუნებული ვარ, რომ სწორად 

ვასრულებ დავალებას; 

 

დიახ არა 

3 

 

მირჩევნია ვიმუშაო ჯგუფთან ერთად, ან მყავდეს მეწყვილე; 

 

 

დიახ არა 

4 

 

სასურველია დავალების შესრულების დროს ვიმუშაო ნელა და 

არ ამაჩქარონ; 

 

დიახ არა 

5 

 

დიდი ზომის ტექსტები და   დავალებები  მაშინებს და მღლის; 

 

 

დიახ არა 

6 

 

 

როცა დავალების შესრულებას ვიწყებ, რამდენჯერმე  მჭირდება  

მასწავლებლის  მიერ  ინსტრუქციის გამეორება; 

 

დიახ  არა 

7 

 

 

 

კიდევ რა არის ისეთი, რაც მნიშვნელოვანია, რომ შენ შესახებ ვიცოდეთ? 

 

მასწავლებელი ------------------------- 

თარიღი    -------------------------------- 
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ინდივიდუალური გასაუბრება  (ინტერვიუ) კითხვის გარშემო 

მოსწავლე:                                                                      მასწავლებელი: 

კლასი:                                                                           თარიღი: 

 

ქვემოთ მოცემულია სავარაუდო შეკითხვები მოსწავლესთან ინდივიდუალური 

გასაუბრებისათვის. თუ მოსწავლე თავს იკავებს რომელიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემისაგან, 

სასურველია მომდევნო შეკითხვაზე გადასვლა. (მოსწავლის დაღლისა და დისკომფორტის 

შემთხვევაში, შესალოა ინტერვიუ შეწყდეს და გადაიდოს სხვა დროისთვის); 

- შენი აზრით რატომ სწავლობ? (მსიამოვნებს/მომწონს,  მთხოვენ/საჭიროა, რომ შემაქონ) 

- გიყვარს კითხვა? ( დიახ, არა) 

- ხშირად კითხულობ? (დიახ, არა) 

- როგორ ფიქრობ, კარგად კითხულობ? (დიახ, არა) 

- ძირითადად რას კითხულობ, სკოლის სახელმძღვანელოს, თუ სხვა წიგნებსაც? 

- ხშირად დადიხარ წიგნების შესაძენად? (ხშირად, იშვიათად, არ დავდივარ) 

- როგორ ფიქრობ, ითვალისწინებს მშობელი შენს ინტერესს წიგნის შეძენისას?(დიახ, არა) 

- როგორი წიგნების კითხვა გიყვარს, ილუსტრირებულის თუ ილუსტრაციების გარეშე? 

- გსიამოვნებს როცა გიკითხავენ? (დიახ, არა) 

- ძირითადად  ვინ გიკითხავს ხოლმე?------------------------------------------------------------- 

- რა გიძნელდება კითხვის დროს?------------------------------------------------------------------ 
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პრეტესტისა და პოსტტესტის ნიმუში  სიტყვების წაკითხვაში 

მასწავლებლის ფურცელი 

მოსწავლე:                                             კლასი:  

მასწავლებელი:                                            თარიღი:                                      

        

სწორია:  _____ / 100 
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პრეტესტის, შუალედური და პოსტტესტის ნიმუში   ტექსტის წაკითხვაში 

მასწავლებლის ფურცელი 

 

მოსწავლე:        კლასი: 

მასწავლებელი:       თარიღი: 

 

 

 

1. კითხულობდა თუ არა მოსწავლე სასვენი ნიშნების გათვალისწინებით? 

              ა) კი                         ბ) არა 

 

2. კითხულობდა თუ არა მოსწავლე ინტონაციით? 

             ა) კი                           ბ) არა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

წაკითხული სიტყვების რაოდენობა: _______ ,  შეცდომების რაოდენობა: ________ , 

ერთ წუთში სწორად წაკითხული სიტყვების რაოდენობა:  _______ . 
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  დასწრების  მონიტორინგის ფორმა   

 

 

 

 

 

 

I 

მოსწავლე 

II 

მოსწავლე 

III 

მოსწავლე 

IV 

მოსწავლე 
თარიღი 
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ტექსტი                         

                                                                  წვიმიანი დღე 

ჩიტმა თქვა:-წვიმა მოდის. გარეთ ვერ გავალთ. დღეს ვერ ვითამაშებთ. 

დათუნიამ თქვა:-როგორ არა, ვითამაშებთ. საწვიმარი უნდა ჩაიცვა. 

კუმ თქვა:- როგორ არა, ვითამაშებთ. ქუდი უნდა დაიხურო. 

ბაყაყმა თქვა:- როგორ არა, ვითამაშებთ. ქუდი უნდა დაიხურო. 

გველმა თქვა:- როგორ არა, ვითამაშებთ. ბოტები უნდა ჩაიცვა. 

ჩიტმა თქვა:- კარგი, ყველას დაგიჯერებთ. 

ყველა გარეთ გამოვიდა. 

-კარგია, რომ დაგიჯერეთ! ძალიან მომწონს წვიმა!-თქვა ჩიტმა. 

 

 

 

ტექსტის წაკითხვის სიზუსტე  

გაწაფული კითხვა  ზომიერი ტემპი 

 სასვენი ნიშნების გათვალისწინება 

 ინტონაცია 

გაგება-გააზრება ოთხიდან რამდენ შეკითხვას უპასუხა 

სწორად(0,1,2,3,4) 

მასწავლებლის კომენტარი 
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ლექსიკა 

 

                                                                                                           თამარ ბერულაშვილი  2019 წელი 
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