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1. შესავალი 
 

აღნიშნული  კვლევა  ეხება  თბილისის N45 საჯარო სკოლის X-ა და X-ბ კლასებში 

ჩატარებული პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში მოსწავლეებში არგუმენტირებული 

მსჯელობის უნარის გაუმჯობესებას ისტორიაში. 

სკოლას და სასწავლო პროცესს უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია მოსწავლის 

განვითარებაში.  მასწავლებელი უზრუნველყოფს მოსწავლის იმ უნარ-ჩვევების 

ფორმირებას, რომელიც მას ჭირდება ცხოვრების ყველა ეტაპზე. არგუმენტირებული 

მსჯელობა კი სწორედ ის ერთ-ერთი  უნარია, რომელსაც მოსწავლე აუცილებლად უნდა 

ფლობდეს. 

ჩემს მიერ განხორციელებული პრაქტიკის კვლევის მიზანიც (რომელიც ჩატარდა 2018/2019 

სასწავლო წელს, N45 საჯარო სკოლის X-ა და X-ბ კლასებში )  სწორედ სკოლაში, ისტორიის 

გაკვეთილზე  არგუმენტირებულ მსჯელობის უნარის გაუმჯობესებაა. 

მიზნის მისაღწევად დავისახეთ შემდეგი ამოცანები: (1) დაგვედგინა მოსწავლეთა მხრიდან 

არგუმენტირებული მსჯელობის  დაბალი მაჩვენებლის  გამომწვევი მიზეზები;(2) 

შეგვემუშავებინა პრობლემის გადაჭრის  ოპტიმალური გზები და განგვეხორციელებინა 

ინტერვენციები; და (3) ინტერვენციების შედეგების შეფასების შემდეგ შეგვემუშავებინა 

რეკომენდაციები ამ საკითხზე მოსწავლეებთან შემდგომი მუშაობისათვის. 

პრობლემის იდენტიფიკაციისა და ანალიზის ეტაპზე შევეცადე პასუხი გამეცა შემდეგი 

საკვლევი კითხვებისთვის: 

 როგორია მოსწავლეთა ჩართულობა არგუმენტირებული მსჯელობის პროცესში? 

 იციან თუ არა მოსწავლეებმა არგუმენტირებული მსჯელობის მნიშვნელობა, მისი 

ფორმები? 

 რა პრობლემებს აწყდებიან მასწავლებლები არგუმენტირებული მსჯელობის 

გამოყენების  პროცესში? 

 როგორ შეძლებდნენ არგუმენტირებული მსჯელობისთვის აუცილებელ უნარ -

ჩვევების გამოყენებას პრაქტიკაში?  
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აღნიშნული კვლევის პროცესში გამოვიყენე როგორც თვისებრივი, ასევე რაოდენობრივი 

კვლევის ინსტრუმენტები. ფოკუს-ჯგუფების საშუალებით გამოვიკვლიე სკოლის 

ინტერესთა ჯგუფების (მასწავლებლების, მოსწავლეების) მოსაზრებები და 

დამოკიდებულებები საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით. ჩაღრმავებული ინტერვიუების 

დახმარებით შევისწავლე მე-10 კლასებში შემსვლელი დამრიგებლების, ქართულის, 

გეოგრაფიისა და მათემატიკის მასწავლებლების შეხედულება. ასევე გამოვიყენე 

მოსწავლეთა ანკეტირება. 

ნაშრომში განხილულია საკითხის შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა. ცალკე 

თავები ეძღვნება  პრობლემის გამომწვევი მიზეზების აღწერასა და ანალიზს, 

ინტერვენციების დაგეგმვასა და განხორციელებას, ისევე როგორც ინტერვენციებისას 

მიღებული შედეგების ანალიზს. 

ნაშრომის ბოლო თავში, დასკვნის სახით, შეჯამებულია კვლევის დროს აღმოჩენილი 

მიგნებები და წარმოდგენილია არსებული პრობლემის მოგვარებისა და სტრატეგიების 

დახვეწის მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციები. 

ამრიგად, ეს დოკუმენტი  წარმოადგენს არგუმენტირებული მსჯელობის უნარ/ჩვევების 

გაუმჯობესებისა და რეკომენდაციების მომზადების მიზნით განხორციელებული 

პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც განხორციელდა სსიპ ქალაქ თბილისის N45 

საჯარო სკოლაში , ისტორიის მასწავლებლის მარეხი ჩიკვაიძის მიერ მე-10 კლასებში, 2018 

წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის აპრილის ჩათვლით. 

1.1. კვლევის ჩატარების საჭიროება 

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარე, ეროვნული სასწავლო გეგმა 

ეფუძნება პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ კონსტრუქტივისტულ 

საგანმანათლებლო კონცეფციას. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სწავლა-სწავლების ერთ-ერთი მიზანია მოსწავლეს 

განუვითაროს კრიტიკული აზროვნება, რაც გულისხმობს მოსწავლეების მიერ : 

 ფაქტების, წარმოდგენების, მოსაზრებების კრიტიკულად განხილვას და გაანალიზებას; 

 შეკითხვების ჩამოყალიბებასა და მათზე პასუხის ძიებას; 

 არგუმენტირებულად მსჯელობას , ანუ საკუთარი მოსაზრებების დასაბუთებას 

შესაფერისი არგუმენტებით, მაგალითების მოყვანით. 
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მიუხედავად იმისა , რომ ბევრი რამ იწერება მოსწავლეებში  კრიტიკული აზროვნების, 

ლოგიკური, არგუმენტირებული მსჯელობის  განვითარების შესახებ, ამ უნარ-ჩვევების 

დაუფლება  მაინც პრობლემად რჩება მოსწავლეებში. მათ უჭირთ ლოგიკური კავშირების 

მოძებნა და ანალიზი, საკუთარი პოზიციის წარმოჩენისა და ოპონენტის შეცდომების 

აღქმის უნარი, დებატების, დისკუსიების,  კითხვის დასმის სტრატეგიები. ნებისმიერი 

პრობლემის გადასაჭრელად, საკითხების განხილვისას, საჭიროა სწორი, მიზანმიმართული 

ლოგიკური მსჯელობა, რომლის უმნიშვნელოვანეს პროცესს არგუმენტის შექმნა 

წარმოადგენს. შესაბამისად, გადავწყვიტე შევხებოდით არგუმენტირების სტრატეგიების 

გამოყენების წესებს. 

თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონე, შესაძლებლობები და ინტერესები რომ 

განსხვავებულია ეს ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ ჩემთვის საინტერესო იყო გამომეკვლია 

რა უშლით ხელს არგუმენტირებული მსჯელობის განხორციელებაში. შემემუშავებინა და 

განმეხორციელებინა აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად შესაბამისი ინტერვენციები. 

ამრიგად, ჩემს საკვლევ თემას წარმოადგენდა ,,მე-10 კლასის მოსწავლეებში 

არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის  გაუმჯობესება ისტორიაში  ’’.  

კვლევა მიზნად ისახავდა: არგუმენტირებული მსჯელობის შესახებ საკითხის შესწავლას, 

ამ მიმართულებით არსებული ცოდნის გაღრმავებას, ახალი ცოდნის გენერირებას  და  

შემდეგ მის პრაქტიკაში გამოყენებას. 

2. საკვლევი საკითხის აქტუალობა 

დღეს, როცა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა შეცვალეს ადამიანის შრომა, აუცილებელი გახდა 

ისეთი უნარების განვითარება, რასაც კომპიუტერი ვერ ჩაანაცვლებს. ასეთია კრიტიკული 

აზროვნება. კრიტიკული აზროვნების საშუალებით ვზრდით ჩვენს ცოდნას და უფრო 

შემწყნარებლები ვხდებით განსხვავებული აზრის მიმართ. კრიტიკული აზროვნება 

გვეხმარება გადავწყვიტოთ რა გავაკეთოთ და რა არა, ზრდის ჩვენს ინტელექტუალურ 

დამოუკიდებლობას და გვეხმარება ვიყოთ ავტონომიურები ( David Hunter, A practical Guid 

to Critical thinking, Wiley, 2009). 

რას გულისხმობს კრიტიკული აზროვნება? კრიტიკული აზროვნების ერთ-ერთი ყველაზე 

ნათელი განმარტება ასეთია: ,,კრიტიკული აზროვნება არის საკუთარი და სხვების 
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მოსაზრებების არგუმენტირებული შეფასება’’.  ასეთი აზროვნების დროს მთავარია ის, რომ 

შეფასებისას ჩვენ გაგვაჩნია რაღაცის მხარდამჭერი , ან საწინააღმდეგო არგუმენტი. სხვა 

განმარტებით, კრიტიკული აზროვნება მოიცავს ,,არგუმენტირებულ და გონივრულ 

აზროვნებას, რომელიც ადამიანს ეხმარება გაარკვიოს , რა უნდა ირწმუნოს , ან რა უნდა 

გააკეთოს’’   (E. Bickenbach & Jacqueline M. Davies “Good Reasons for Better Argumants” , Broadview 

Press, 1996. p.6).  

კრიტიკული აზროვნების არაერთი განმარტება არსებობს. ყველა განმარტებას ერთი 

საერთო აქვს, მეცნიერების უმრავლესობა კრიტიკულ აზროვნებაზე საუბრისას ხაზს 

უსვამს მტკიცებულებისა და მისი განმამტკიცებელი არგუმენტის საფუძვლიან 

გამოკვლევასა და შეფასებას.  

ვთვლი, რომ მასწავლებლის მთავარი ამოცანა ამ უნარების განვითარება უნდა იყოს. 

მხოლოდ ინფორმაციის დამახსოვრება, ცოდნის მიღება და გადაცემა არ არის საკმარისი 

იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიო თანამედროვე საზოგადოებაში. საჭირო და 

აუცილებელია ჩვენმა მოსწავლეებმა შეძლონ ინფორმაციის დახარისხება,  გაანალიზება, 

დასკვნების გაკეთება და საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენება. კრიტიკული აზროვნება 

მოითხოვს დამაჯერებელ არგუმენტაციას, ყველა არგუმენტს კი აქვს თავისი 

კონტრარგუმენტი. 

ამრიგად, კრიტიკული აზროვნებისათვის უმნიშვნელოვანესია არგუმენტირება. 

არგუმენტი ლათინური სიტყვაა - ARGUERE - და ნიშნავს მსჯელობისათვის „ნათელის 

მოფენას”, მსჯელობის დროს ჭეშმარიტების დადგენას. არგუმენტი ნებისმიერი საკითხის 

დამაჯერებლად განხილვის, აზრების ნათლად, მკაფიოდ წარმოჩენის უნარია. ეს უნარი 

საშუალებას გვაძლევს ჩვენი აზრები გასაგები და ცხადი გახდეს ყველასათვის. მაშასადამე, 

თუ ჩვენ დასაბუთებულად და დამაჯერებლად ვამტკიცებთ ჩვენს სათქმელს - ე.ი. ჩვენ 

არგუმენტირებულად ვსაუბრობთ. არგუმენტირებული საუბარი კი უკვე პოზიციაა. 

ნებისმიერი კარგად ჩამოყალიბებული, დასაბუთებული პოზიცია კი პატივისცემასა და 

მოსმენას იმსახურებს. 

ვფიქრობ , საკმარისი არ არის მოსწავლეებს ვასწავლოთ მხოლოდ არგუმენტის რაობა. მათ 

უნდა შეძლონ პრობლემების გონივრულად განსჯა, დაასაბუთონ და დამოუკიდებლად 

მიიღონ გადაწყვეტილებები, ანუ, შეძლონ არგუმენტირებული მსჯელობა. 
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დღეს,  პრობლემაც სწორედ ესაა, მოსწავლეებს უჭირთ არგუმენტირებული მსჯელობა. 

სკოლამ კი ხელი უნდ შეუწყოს მოსწავლეების არამხოლოდ არგუმენტირებული 

მსჯელობის უნარის განვითარებას არამედ იმ უნარების ფორმირებას, როგორიცაა:  

 სხვათა მოსმენისა და მათი აზრის გათვალისწინების უნარი; 

 საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისა და დაცვის უნარი; 

 საკუთარ მოსაზრებაზე პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

 საკუთარი და სხვათა შეხედულებების ადეკვატურად შეფასება ; 

 საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი შეცდომის აღიარება და უკან დახევა; 

ჩემი , როგორც ისტორიის მასწავლებლის გადმოსახედიდან დავსვი კითხვა :  რატომ ვერ 

ახერხებენ  მოსწავლეები არგუმენტირებულ მსჯელობას? რა არის ამ პრობლემის 

მიზეზები?  

 არა აქვთ გააზრებული ისტორიული ფაქტები, უჭირთ ისტორიული ფაქტების 

გაგება-გააზრება; 

 უჭირთ ისტორიული ფაქტების არგუმენტებად გამოყენება; 

 ძირითადად მიჩვეულები არიან სახელმძღვანელოს ტექსტების შინაარსის 

გადმოცემას. მთავარ აქცენტს აკეთებენ შინაარსზე და ძირითად ფაქტობრივ 

მასალაზე; 

 აქტივობები, რომლებსაც გაკვეთილზე ვიყენებთ, ნაკლებად აძლევს 

საშუალებას მოსწავლეს არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის 

განვითარებაში; 

 პარაგრაფის ბოლოს მოცემული დავალებები, წყაროები, ტექსტები  არ არის 

ორიენტირებული არგუმენტირებულ მსჯელობაზე;  

 მოსწავლეებს აკლიათ თავდაჯერებულობა  და ერიდებიან თავისუფალი აზრის 

გამოთქმას; 

 სახელმძღვანელოს ტექსტების უმრავლესობა არის ერთფეროვანი და ძნელად 

გასაგები , რაც მოტივაციას უკარგავს მოსწავლეებს; 

სხვა საგნის პედაგოგებთან  გასაუბრების შედეგად გამოვლინდა იგივე პრობლემები, რამაც 

დამანახა, რომ მოსწავლეებში საჭიროა ამ პრობლემის მოგვარება და ეს ვერ მოხდება 

მხოლოდ ერთი საგნის ინტერესიდან გამომდინარე.  
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 ძალიან კარგად არის განმარტებული ეს პრობლემა მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემულ ერთ-ერთ მეთოდოლოგიურ 

სახელმძღვანელოში ,,როგორ ვასწავლოთ მოსწავლეებს აზროვნება’’: ისტორიის ახლებური 

სწავლების ძირითადი მიზანია მოსწავლის სააზროვნო პროცესებში ჩართვა, რაც მოიცავს 

სამ ძირითად ამოცანას: 

(1) მოსწავლეების მიერ მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენების შესახებ ცოდნის 

დაგროვება: რა მოხდა და რატომ მოხდა.  (2) მოსწავლეების მომზადება, რათა გაიგონ 

თანამედროვე მოვლენები მსგავსი და განსხვავებული ისტორიული შემთხვევების 

კონტექსტში განხილვა და პარალელების მოძებნა. (3) მოსწავლეებისათვის ისტორიული 

გამოცდილების გაზიარება ისე, რომ მათ შეძლონ ისტორიული ციტატების, ლიტერატურის 

და სხვა გაგება. 

რა აქტივობები უნდა დაგეგმოს მასწავლებელმა  ისტორიის გაკვეთილზე, რომ 

გაკვეთილიც საინტერესო იყოს და ხელსაც უწყობდეს არგუმენტირებული მსჯელობის 

უნარ-ჩვევების განვითარებას?  

საგაკვეთილო თემების მიხედვით  პრობლემის წამოჭრა  და მისი გადაჭრის 

ალტერნატიული გზების ძიება, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობს არგუმენტირებულ 

მსჯელობას. აგრეთვე, აუცილებელია, სათანადო ყურადღება დავუთმოთ ისტორიული 

წყაროებს, რომელსაც სწავლის მნიშვნელოვან კომპონენტად ვაქცევთ. წყაროების ირგვლივ 

დასმული შეკითხვები ხელს შეუწყობს მოსწავლეს ისტორიის უკეთ გააზრებაში და 

კრიტიკულად განხილვაში. მასწავლებელს არ უნდა  გამორჩეს მოსწავლეების 

არაერთგვაროვანი შესაძლებლობები. ზოგი მოსწავლე მეტ დროს ანდომებს წყაროს 

ტექსტის გააზრებას, მთავარი და მეორეხარისხოვანი აზრის გამოტანას. ამ შემთხვევაში 

შედეგიანია წყვილებში ან ჯგუფებში მუშაობა, როცა მოსწავლეები ერთობლივად 

განიხილავენ და უხსნიან ერთმანეთს დავალებას.  

დისკუსია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია ისტორიის გაკვეთილებზე. 

დისკუსია ხელს უწყობს მოსწავლეებს დააფიქსირონ საკუთარი აზრი, ისწავლონ სხვისი 

აზრის მოსმენა, განუვითარდეთ საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევები და მიეჩვიონ 

არგუმენტირებულ მსჯელობას. დისკუსიის დროს მრავალფეროვანი შეკითხვების დასმა 

გვიწევს. ამ კითხვების საშუალებით  მოსწავლეებს უნდა დავეხმაროთ, რომ გამოთქვან 
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საკუთარი აზრი, დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია და ხელი შევუწყოთ  მათი 

შესაძლებლობებისა და უნარების განვითარებას. 

ისტორიაში ძალიან ხშირად გვხვდება თემები, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ 

სადებატოდ. დებატები სწორედ ის აქტივობაა, რომელიც პირდაპირ ორიენტირებულია 

მოსწავლის არგუმენტირებული მსჯელობის განვითარებაზე. ასეთ დროს , მოსწავლე 

იძულებულია გაიხსენოს ნასწავლი მასალა, დაუკავშიროს სადებატო საკითხს, გაავლოს 

პარალელები და ხშირად საკითხის საწინააღმდეგო პოზიციაზეც მოუწიოს გამოსვლა.  

ამრიგად,  ვთვლი, რომ ჩემი, როგორც მასწავლებლის  მთავარი მიზანია , როგორც საკლასო 

ოთახში ასევე მის გარეთ აზროვნების კულტურის შექმნა. სწორედ ამ პროცესში შეძლებენ  

მოსწავლეები ალტერნატიული იდეებისა და ინტერპრეტაციების ჩამოყალიბებას, 

დებატებში, დისკუსიებში, როლურ თამაშებში მონაწილეობას და პროექტების 

განახორციელებას. შესაბამისად, უფრო ლოგიკურად ამყარებენ კავშირებს სასკოლო და 

ყოველდღიურ ცხოვრებას შორის. ყოველივე ამის შედეგად კი მოსწავლეები უფრო 

გონებამახვილ და მოაზროვნე პიროვნებებად ყალიბდებიან. 

ამიტომ, კვლევის მიზნად დავისახე მოსწავლეებში არგუმენტირებული მსჯელობის 

უნარის განვითარება და გაუმჯობესება მომეხდინა ისტორიაში სხვადასხვა აქტივობებით, 

ეს იქნებოდა, აქტიური ლექცია, წყაროებზე მუშაობა, დებატები თუ დისკუსია. 

3. ლიტერატურის მიმოხილვა 

მეტი ინფორმაციის მისაღებად გავეცანი სხვადასხვა სამეცნიერო ლიტერატურას. 

სტატიაში ,,როგორ ვასწავლოთ მოსწავლეებს აზროვნება“ (მეთოდოლოგიური 

სახელმძღვანელო) (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2007 

წელი) განხილულია მრავალგვარი სტრატეგიები, თეორიული და პრაქტიკული მიდგომები , 

რომლებიც ხელს უწყობს მოსწავლის აზროვნების აქტივაციას. სტატიის მიხედვით 

ადამიანისთვის აზროვნების სწავლება შესაძლებელია: ამ შემთხვევაში ვგულისხმობთ 

ადამიანის მიერ გარკვეული სტრატეგიების და დამოკიდებულებების სწავლებას, რომლებიც 

აძლიერებს მოსწავლის სააზროვნო უნარ-ჩვევებს. თუმცა, უბრალო პრაქტიკა 

(თანამშრომლობითი სწავლება, კლასის დისკუსია და ა.შ.) არ არის საკმარისი; ეს უნდა იყოს 

გააზრებული პროცესი, რომლის დროსაც მოსწავლეები ფიქრობენ თავიანთი აზროვნების 
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შესახებ და ახდენენ მოძველებული და არაეფექტიანი სწავლის სტრატეგიების გამოვლენასა 

და უარყოფას, ხოლო მათ ნაცვლად ახალი და ეფექტური სტრატეგიების აგებასა და 

შეთვისებას. 

კვლევის პროცესში აქტიურად გამოვიყენე  წიგნი ,,ვისწავლოთ და ვასწავლოთ კრიტიკული 

და შემოქმედებითი აზროვნება’’(ავტ. ს.გორგოძე და სხვები, ,,ვისწავლოთ და ვასწავლოთ 

კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება’’, გამომცემლობა ,,მწიგნობარი’’, თბ. 2013წ, 

გვ.8:14:17:25) წიგნის ავტორები აღნიშნავენ , რომ ეს გზამკვლევი განკუთვნილია იმ 

მასწავლებლებისთვის, რომელთაც სურთ მოსწავლეებში განავითარონ 21-ე საუკუნის 

უმნიშვნელოვანესი უნარი - კრიტიკული აზროვნება. წიგნში ძალიან კარგად არის 

განმარტებული ამ უნარის განვითარების საჭიროება, მოცემულია სწავლა-სწავლების 

მეთოდები, რომლის გამოყენებითაც შეიძლება ვისწავლოთ და ვასწავლოთ საკუთარი 

აზრების დასაბუთება და ჩამოყალიბება, რა საშუალებები გამოვიყენოთ, საკუთარი, 

თანამოსაუბრისა თუ მედია-საშუალებებში მოსმენილ/წაკითხული არგუმენტების 

გასაანალიზებლად და შესაფასებლად. წიგნში მოყვანილია გაანალიზებული და ახსნილი 

არგუმენტების ნიმუშები , თავისი წინაპირობებით, დასკვნებით.  

კვლევაზე მუშაობისას გამოვიყენე ნათია ფირცხალავას წიგნი ,,არგუმენტაცია. არგუმენტის 

შექმნის გზები და სტრატეგიები’’ (ნათია ფირცხალავა ,,არგუმენტაცია. არგუმენტის შექმნის 

გზები და სტრატეგიები’’, გამომცემლობა „გრიგოლ რობაქიძის სახ.უნ-ტი“,თბილისი, 2005წ. 

გვ.4:14:26), სადაც ავტორი ხსნის არგუმენტაციის მნიშვნელობას და ყურადღებას 

ამახვილებს არგუმენტაციის მეთოდებზე:  სოკრატეს, დიალოგის, დარწმუნების, 

მოლაპარაკებების/კონფლიქტების მოგვარების/, მოქმედების მეთოდებზე. წიგნში კარგად 

არის ახსნილი, არგუმენტის შექმნა.  

სიანტერესო აღმოჩნდა, აგრეთვე,  მაია ფირჩხაძის სტატიები ,,არგუმენტაცია და სასწავლო 

პროცესი’’ (http://mastsavlebeli.ge/uploads/resursebi/firchkhadze%20pdf.pdf) და ,,ცნების 

შინაარსში წვდომის პროცედურები ინდუქციური და დედუქციური სწავლებისას’’ 

(ჟურნალი ,,მასწავლებელი’’, ორშაბათი, 11თებერვალი, 2019წ. ), 

http://mastsavlebeli.ge/?p=1991).  სტატიებში გამახვილებული აქვს ყურადღება დედუქციურ 

და ინდუქციურ არგუმენტებზე. აღნიშნული სტატია დამეხმარა მოსწავლეებთან ამ თემის 

განხილვის დროს. 

http://mastsavlebeli.ge/uploads/resursebi/firchkhadze%20pdf.pdf
http://mastsavlebeli.ge/?p=1991


11 
 

გავეცანი მეთოდურ სახელმძღვანელოს ,,ეფექტური სწავლება სკოლაში’’ ( კვლევებზე 

დაყრდნობით შემუშავებული მეთოდები, რომლებიც აუმჯობესებენ მოსწავლეთა 

აკადემიურ მოსწრებას) – ( ,,ეფექტური სწავლება სკოლაში’’, რობერტ ჯ. მარზანო, დებრა ჯ 

ფიქერინგი, ჯეინი ი.ფოლოქი,მასწავლებლთა პროფესიული განვიტარების ცენტრი, 2009წ. 

გვ.44 ), სადაც   მოცემულია არგუმენტაციის ჩარჩო, რომელიც  მოიცავს ინფორმაციას, 

კონკრეტული არგუმენტის გასამყარებლად. არგუმენტაციის ჩარჩო  დაეხმარებათ 

მოსწავლეებს ტექსტის გაანალიზებაში და  ტექსტის შეჯამებაში.  

რადგანაც ჩემი კვლევის მიზანი არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარებაა 

მოსწავლეებში,  ამ მიზნის მისაღწევად ერთ-ერთი საუკეთესო აქტივობა არის დებატები. 

დებატების სხვადასხვა ფორმატი არსებობს , უნდა გავცნობოდი მათ და შემერჩია 

მოსწავლეებთან ერთად ერთ-ერთი. ამიტომ განვიხილე  დავით ბოლქვაძის  სტატიას 

,,დებატები–კრიტიკული აზროვნების და პრეზენტაციის უნარებისათვის‘’ ,(ჟურნალი 

,,მასწავლებელი’’, ოთხშაბათი, ივნისი 5, 2019 წ. http://mastsavlebeli.ge/?p=2373)   სტატიით 

მივიღე ინფორმაცია ლინკოლნ-დუგლასის დებატების  შესახებ.  

ნინო ბერიშვილის ,,ფორმალური დებატების სწავლების დამხმარე სახელმღვანელო’’  

(სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი,თბ., 2013წ.) გავეცანი   კარლ პოპერის (1902–1994) 

ფილოსოფოსი, სოციოლოგი) სახელობის დებატების ფორმატს. სახელმძღვანელოში 

მოსამზადებელი შეხვედრების გარდა გაწერილია თეორიული ნაწილი 

მასწავლებლებისთვის. ავტორი  გვთავაზობს ინტერაქტიული სავარჯიშოების მსვლელობის 

მეთოდურ მითითებებს, საგანგებოდ შერჩეულ საკვლევ მასალას და სავარჯიშოების 

განხილვისათვის საჭირო თეორიულ მასალას. ეს სახელმძღვანელო ერთ-ერთია, რომელიც 

დამეხმარა მოსწავლეებში არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარებისათვის 

დაგეგმილი აქტივობების დაგეგმვა/განხორციელებაში.  

გავრცელებული დებატების ფორმატებს მიუეკუთვნება: ბრიტანული საპარლამენტო 

დებატები; 

ინფორმაცია ბრიტანული საპარლამენტო დებატების შესახებ მივიღე ბრიტანული 

საპარლამენტო დებატების ქართულენოვანი ვებგვერდიდან: https://geodebate.weebly.com/. 

მივიღე ინფორმაცია, რომ ბრიტანულ საპარლამენტო დებატებში  რეზოლუცია ყოველთვის 

გამოიხატება მთავრობის სახელით, ხოლო ოპოზიციის მთავარი დანიშნულებაა, რაც 

http://mastsavlebeli.ge/?tag=%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%97-%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%a5%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%94
http://mastsavlebeli.ge/?p=2373
http://mastsavlebeli.ge/?tag=%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%97-%e1%83%91%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%a5%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%94
https://geodebate.weebly.com/
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შეიძლება გასაგებად და ნათლად მოახდინოს დემონსტრირება იმისა, რომ მთავრობის 

გეგმა/გადაწყვეტილება არაპრაქტიკული ან ამორალურია. ბრიტანული საპარლამენტო 

დებატების ფორმატი ძალზე საინტერესო და მისაღები  აღმოჩნდა  მოსწავლეებისთვის. 

ისტორიულ წყაროებზე მუშაობისთვის კარგი რჩევები მივიღე დავით ბოლქვაძის სტატიის 

გაცნობით.  

დავით ბოლქვაძე სტატიაში ,, წყაროები - ისტორიული აზროვნებისა და კვლევის 

უნარებისთვის’’ (ჯურნალი ,,მასწავლებელი’’, ოთხშაბათი, ივნისი 5, 2019წ. 

http://mastsavlebeli.ge/?p=4163) 

აღნიშნავს , რომ ,,ისტორიული წყაროები ისტორიის სწავლების ძალზე მნიშვნელოვანი 

ნაწილია. მათი შესწავლა, კრიტიკული განხილვა და ანალიზი ისტორიის გაგების ერთ-

ერთი მტკიცე საწინდარია.’’  

სტატიაში განხილულია ისტორიულ წყაროზე მუშაობის წერითი აქტივობა, რომელიც 

დაეხმარება მასწავლებლებს ზემოთ დასახელებული მიზნების მიღწევაში.  

4. კვლევისას გამოყენებული მეთოდები 
 

კვლევის ფარგლებში  მიზნობრივ ჯგუფად შეირჩა ორი პარალელური მეათე კლასი. მათი 

განსხვავებულობა უფრო მრავალფეროვანსა და საინტერესოს ხდის კვლევის შედეგებსა და 

პროცესს.  

კვლევის განხორციელების პროცესში გამოყენებული იყო კვლევის, როგორც 

რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი მეთოდები: გამოკითხვა, დაკვირვება, ფოკუს ჯგუფები 

და ჩაღრმავებული ინტერვიუ.  აღნიშნული მეთოდები გამოყენებული იქნა, როგორც 

საწყის ეტაპზე, პრობლემის იდენტიფიცირებისათვის, ასევე  კვლევის საბოლოო ეტაპზე - 

ინტერვენციების შესაფასებლად.   

4.1. რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტები 

რაოდენობრივი კვლევის ჩასატარებლად გამოვიყენე ანკეტირება. მიღებული მონაცემები 

დამეხმარა გამეანალიზებინა მოსწავლეების შეხედულება არგუმენტირებული მსჯელობის 

ირგვლივ. კვლევისათვის მომზადდა  კითხვარი (იხ. დანართი N1. ), რომელშიც შედიოდა 

როგორც დახურული, ისე ღია კითხვები. კითხვარი იყო ანონიმური და მისი შევსების 

ხანგრძლივობა არ აღემატებოდა 15 წუთს. 

http://mastsavlebeli.ge/?p=4163
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გამოკითხვა - კვლევის რაოდენობრივი მეთოდია, რომელიც არგუმენტირებული 

მსჯელობის  მიმართ მოსწავლეთა ინტერესების გამოსავლენად გამოვიყენე. ეს მეთოდი 

დამეხმარა, მიმეღო ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე: უჭირთ თუ არა მოსწავლეებს 

საკუთარი პოზიციის (აზრის)არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება? იციან თუ არა, რომელი 

აქტივობები ეხმარება არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარებას? და სხვა... 

გამოკითხვაში მონაწილეობა  მიიღო  თბილისის N45 საჯარო სკოლის  Xა და Xბ კლასის 47-

მა მოსწავლემ.  Xა  კლასის შემთხვევაში გამოიკითხა 23 მოსწავლე, ხოლო Xბ  კლასის 

შემთხვევაში 24 მოსწავლე.     

4.2. თვისებრივი კვლევის კომპონენტი 

თვისებრივმა კვლევამ საშუალება მომცა სიღრმისეულად გამომეკვლია ანკეტირებით 

დადასტურებული პრობლემა. თვისობრივი კვლევისთვის გამოყენებული იქნა შემდეგი 

ინსტრუმენტები: 

 ჩაღრმავებული ინტერვიუ 

 ფოკუს ჯგუფი 

 დაკვირვება 

 ჩაღრმავებული ინტერვიუ - მონაცემების შეგროვების მოქნილი ინსტრუმენტია. 

ინტერვიუს დროს ცოდნის გადაცემა ხდება საუბრის მეშვეობით. ინტერვიუ მონაწილეებს 

საშუალებას აძლევს რაიმე საკითხის მიმართ  საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვან. 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს შემთხვევაში  შესაძლებელია სიღრმისეული ინფორმაციისა და 

მაქსიმალურად დეტალური მოსაზრებების მიღება  შესასწავლ საკითხთან დაკავშირებით.  

პროექტის ფარგლებში ჩაღმავებული ინტერვიუ ჩატარდა ქალაქ თბილისის N45 საჯარო 

სკოლის Xა და X-ბ კლასის რამდენიმე საგნის მასწავლებელთან. კვლევის საწყის ეტაპზე 

ჩაღრმავებულმა ინტერვიუმ შესაძლებლობა მოგვცა, დეტალური ინფორმაცია მიგვეღო 

შემდეგ საკითხებზე: თუ რა ფაქტორები უშლის ან  უწყობს  ხელს არგუმენტირებული 

მსჯელობის უნარის ჩამოყალიბებას, რა სირთულეებსა და პრობლემებს აწყდებიან 

მასწავლებლები  საგაკვეთილო პროცესში, როცა საჭიროა საკუთარი აზრის დაფიქსირება.   

ფოკუს-ჯგუფი – ჯგუფური ინტერვიუს ფორმას წარმოადგენს, რომლის დროსაც 

მონაცემების შეგროვება ხდება ჯგუფის ურთიერთქმედების შედეგად. კვლევის 

ფარგლებში ჩატარდა ორი ფოკუს-ჯგუფი ქალაქ თბილისის N45 საჯარო  სკოლის Xა და X-ბ 
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კლასის მოსწავლეებთან. ფოკუს-ჯგუფში ორივე კლასიდან ჩაერთო  სულ   24 მოსწავლე.  

ფოკუს-ჯგუფის ფარგლებში შემუშავდა  რამდენიმე შეკითხვა.  ფოკუს-ჯგუფის ჩატარების 

ხანგრძლივობად განისაზღვრა ერთი  საათი.  აღნიშნული მეთოდის მიზანი იყო გაგვეგო 

მოსწავლეთა მოსაზრებები,  დაგვედგინა მოსწავლეთა დამოკიდებულება ჩვენს საკვლევ 

საკითხთან დაკავშირებით. ფოკუს-ჯგუფის ფარგლებში პასუხი გაეცა შემდეგ კითხვებს: 

მოსწავლეთა აზრით რა მნიშვნელობა აქვს არგუმენტირებულ მსჯელობას?  რას უწოდებენ 

არგუმენტს? ადვილია თუ არა მათთვის დისკუსიის დროს არგუმენტების მოფიქრება? რას 

გააუმჯობესებდნენ  ან შეცვლიდნენ გაკვეთილების ჩატარების პროცესში ამ უნარების 

განვითარების თვალსაზრისით? რატომ უჭირს მოსწავლეთა ნაწილს საკუთარი აზრის 

(პოზიციის) დაფიქსირება გაკვეთილზე? მათი აზრით, გამოადგებათ თუ არა 

არგუმენტირებული მსჯელობის განვითარებისთვის დებატებში და დისკუსიებში 

მონაწილეობა? 

ჩატარებულმა ფოკუს-ჯგუფებმა საშუალება მოგვცა მიგვეღო შინაარსობრივად უფრო 

მდიდარი ინფორმაცია, ვიდრე ეს გამოკითხვის შემთხვევაში იყო შესაძლებელი. 

5. პრობლემის დიაგნოსტირების ეტაპის შედეგები 

5.1. მოსწავლეთა გამოკითხვა 

გამოკითხვის შედეგად მივიღეთ შემდეგი სახის მონაცემები:  

შეკითხვაზე - რომელი აქტივობები ეხმარებათ არგუმენტირებული მსჯელობის 

განვითარებაში? გამოკითხული 47 მოსწავლიდან  38-მა მოსწავლემ დაასახელა 

აქტივობები, 3-მა დაწერა, რომ  - არ იცის, ხოლო 6-მა  - ღიად დატოვა   შეკითხვა.    

მოსწავლეთა განმარტებით არგუმენტირებული მსჯელობის განვითარებაში  თითქმის 

ყველა აქტივობას შეაქვს თავისი წვლილი (სასკოლო ღონისძიებები, დებატები, 

არაფორმალური განათლება, დისკუსია, პროექტები, შემეცნებითი მასალის კითხვა, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა).  

რადგანაც, მე ვგეგმავდი, ამ უნარის განვითარებისთვის გამომეყენებინა დებატები, 

კითხვები მის შესახებაც იყო კითხვარში დასმული. შეკითხვაზე „მიგიღიათ თუ არა 

მონაწილეობა (ფორმალურ თუ არაფორმალურ ) დებატებში?“  12  მოსწავლემ აღნიშნა 

დადებითი პასუხი,  35-მა მოსწავლემ  უპასუხა, რომ არ მიუღიათ მონაწილეობა.  
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შეკითხვაზე - ,,რამდენად ხშირად გამოხატავ შენს პოზიციებს გაკვეთილზე? ‘’   47 

მოსწავლიდან 22 -მა მოსწავლემ უპასუხა, რომ ხშირად გამოხატავს თავის პოზიციებს, 25-

მა მოსწავლემ დააფიქსირა , რომ იშვიათად აფიქსირებს თავის აზრს. 

დიაგრამა#1-რამდენად ხშირად გამოხატავ შენს პოზიციებს გაკვეთილზე?   (%)                

 

შეკითხვაზე - „გიჭირთ თუ არა თქვენი პოზიციის (აზრის) არგუმენტირებულად 

ჩამოყალიბება?“ შემდეგი სახის მონაცემები მივიღეთ. გამოკითხულ მოსწავლეთაგან  

მხოლოდ 19 თვლის,  რომ უჭირს პოზიციის (აზრის) არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება, 

ნაწილობრივ  უჭირს -25-ს, ხოლო 3 თვლის რომ არ უჭირს.  

დიაგრამა#2 - გიჭირთ თუ არა თქვენი პოზიციის (აზრის) არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება?   (%) 

 

შეკითხვაზე -  ,,ფლობთ თუ არა დებატების ტექნიკას? ‘’ გამოკითხულ მოსწავლეთაგან  

სამმა მოსწავლემ უპასუხა, რომ ფლობენ, 7 მოსწავლე- არ ფლობს, ხოლო 37 - ნაწილობრივ. 

დიაგრამა#3 - ფლობთ თუ არა დებატების ტექნიკას?   (%)                            

 

 

5.2. ჩაღრმავებული ინტერვიუ 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს შედეგად, რომელიც ჩატარდა Xა  და  Xბ კლასებში შემსვლელ 

მასწავლებლებთან, გამოიკვეთა შემდეგი სახის პრობლემები: 

47%53%

0%
რამდენად ხშირად გამოხატავ შენს პოზიციებს გაკვეთილზე?   

ხშირად

იშვიათა

დ
არასოდეს

41%

6%
53%

გიჭირთ თუ არა თქვენი პოზიციის (აზრის) არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება?  

უჭირს

არ უჭირს

ნაწილობრივ

6% 15%

79%

,,ფლობთ თუ არა დებატების ტექნიკას?

კი

არა

ნაწილობრივ
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საკუთარი მოსაზრების არგუმენტით გამყარება  - მასწავლებლებმა აღნიშნეს, რომ 

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეებს უჭირთ მოსაზრების არგუმენტირებულად 

დასაბუთება და არგუმენტის სანდოობის დადგენა. ისინი არგუმენტად აღიქვამენ ისეთ 

წყაროებს, როგორიც არის მეგობრების მიერ მოტანილი ინფორმაცია, არასამეცნიერო  

ლიტერატურიდან და მხატვრული  ფილმებიდან შეგროვებული ამბები, რომელიც 

მოკლებულია სანდოობას. 

ერთმანეთის მოსმენა  - მასწავლებლებმა აღნიშნეს, რომ საგაკვეთილო პროცესზე 

გამართული მსჯელობისას მოსწავლეები არ უსმენენ ერთმანეთს, აქვთ დათმობის 

პრობლემები, რასაც მივყავართ დისციპლინის დარღვევამდე, რისი საფუძველიც არის 

მოსმენის უნარის არ ქონა. 

ურთიერთ საწინააღმდეგო პოზიციის დაფიქსირებისას ემოციის მართვა- მასწავლებლების 

მონათხრობით მოსწავლეები საწინააღმდეგო პოზიციას აღიქვამენ პირად შეურაცხყოფად 

და ძალიან უჭირთ ნეგატიური ემოციის გაკონტროლება და დაბალანსება. 

5.3. ფოკუს-ჯგუფის შედეგები  

ფოკუს ჯგუფში მონაწილეობას იღებდნენ ზემოთ აღნიშნული კლასის მოსწავლეები , 

რომლებიც დავყავი 8  ბავშვიან ჯგუფებად, ჯგუფური ინტერვიუს წარმართვა მომიწია სამ 

ჯგუფთან. ფოკუს ჯგუფში მონაწილე მოსწავლეებთან გამართული ჯგუფური ინტერვიუს 

დროს მოსწავლეებმა გამოთქვეს საინტერესო მოსაზრებები და ისაუბრეს არსებული 

პრობლემების შესახებ. 

ფოკუს-ჯგუფის ფარგლებში პასუხი გაეცა შემდეგ კითხვებს: მოსწავლეთა აზრით რა 

მნიშვნელობა აქვს არგუმენტირებულ მსჯელობას?  რას უწოდებენ არგუმენტს? ადვილია 

თუ არა მათთვის დისკუსიის დროს არგუმენტების მოფიქრება? რას გააუმჯობესებდნენ  ან 

შეცვლიდნენ გაკვეთილების ჩატარების პროცესში ამ უნარების განვითარების 

თვალსაზრისით? რატომ უჭირს მოსწავლეთა ნაწილს საკუთარი აზრის (პოზიციის) 

დაფიქსირება გაკვეთილზე? მათი აზრით, გამოადგებათ თუ არა არგუმენტირებული 

მსჯელობის განვითარებისთვის დებატებში და დისკუსიებში მონაწილეობა? 

მოსწავლეებთან ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფის შედეგად შემდეგი პრობლემები  გამოიყო: 

მოსწავლეთა უმრავლესობის მხრიდან საკუთარი აზრის(პოზიციის) საგაკვეთილო 

პროცესში  დაფიქსირების თავის არიდება- მოსწავლეებმა დააფიქსირეს რომ ხშირად 
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ფიქრობენ, მათი აზრი არ იქნება სწორი, უჭირთ არგუმენტის მოფიქრება, ამიტომ 

ურჩევნიათ სხვამ გამოთქვას მოსაზრება და თვითონ დაეთანხმონ ან უარყონ. 

მოსწავლეთა ნაწილის მიერ ზერელე ცოდნა არგუმენტის რაობის შესახებ - ფოკუს-ჯგუფის 

წევრთა ნაწილის მოსაზრებით, არგუმენტი პასუხია შეკითხვაზე. მას არ ჭირდება დიდი 

ფიქრი და მტკიცება. 

მოსწავლეთა უმრავლესობა არ არის ინფორმირებული დებატების შესახებ  - 

მოსწავლეების უმრავლესობა არ იცნობს დებატების ტექნიკას , წესებს , სტრუქტურას. 

მოსწავლეთა არასწორი შეხედულება , რომელია სწორი არგუმენტი, და რომელი - 

მცდარი.-   მოსწავლეთა ნაწილმა ჩათვალა რომ სწორია ის არგუმენტი ,რომელსაც ხალხის 

უმრავლესობა ემხრობა.  

ამავდროულად, ფოკუს-ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ არგუმენტირებული მსჯელობის 

განვითარება საჭიროა და  რადგანაც ამით შესაძლებელია: (1) გაიზარდოს მათი 

თავდაჯერებულობა; (2) მოხდეს მოსწავლეთა დაახლოება; (3) მასწავლებელსა და 

მოსწავლეებს შორის მეგობრული დამოკიდებულების ჩამოყალიბება; (4) საინტერესო 

ინფორმაციის გაცვლა.  

 სასწავლო პროცესში დაგეგმილი აქტივობები ნაკლებად აძლევს საშუალებას მოსწავლეს 

არგუმენტირებული მსჯელობის განვითარებაში - ფოკუს-ჯგუფის წევრთა განმარტებით, 

სკოლაში უნდა დაიგეგმოს აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში 

არსებული პრობლემების მოგვარებას, უნარების განვითარებას.  

შეკითხვაზე რას მირჩევდნენ ამ კვლევის წარმატებით განხორციელებისთვის, ისე, რომ  

მათთვისაც  საინტერესოდ წარიმართოს ეს პროცესი, მათ აღნიშნეს :  

მოსწავლე 1- “კარგი იქნება დისკუსიების ან დებატების მოწყობა , ოღონდ უნდა ვიცოდეთ 

წესები, ბევრისთვის დებატები შეიძლება ჩხუბშიც გადაიზარდოს“.    

მოსწავლე 2 - „მოტივაციაც საჭიროა, ამიტომ დებატებისთვის შერჩეული თემები 

აქტუალური და ჩვენთვის საინტერესო უნდა იყოს . კარგი იქნება, თუ ჩვენ შევარჩევთ ამ 

თემებს. “ 

მოსწავლე 3 - ,,უნდა შეიქმნას ისეთი გარემო, რომ  მოსწავლეები უფრო მეტად გახსნილები 

იყვნენ და თავისი აზრის დაფიქსირების შესაძლებლობა ჰქონდეთ.’’ . 



18 
 

6. ინტერვენციების აღწერა 

ინტერვენცია 1.  

თემა:  ,,რა არის არგუმენტი და როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ კონტრარგუმენტი, როგორ 

განვასხვაოთ დედუქციური და ინდუქციური არგუმენტები’’. 

აღნიშნული ინტერვენცია აერთიანებს სხვადასხვა შეხვედრას. თითოეული შეხვედრას 

აქვს თავისი მიზნები და აქტივობები. 

მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ, რომ:   

 გაიაზრონ რა არის არგუმენტი ; 

 რას გულისხმობს არგუმენტირებული მსჯელობა;  

 როგორ ამოიცნოს კარგი არგუმენტი, დედუქციური და ინდუქციური არგუმენტები; 

 განსაზღვრონ მასწავლებლის მიერ შეთავაზებული თეზისის მთავარი აზრი და ამ 

მთავარ აზრზე დაყრდნობით ჩამოაყალიბონ არგუმენტი;   

 გაეცნონ  კონტრარგუმენტის მნიშვნელობას და შეძლონ მიცემულ თეზისთან 

დაკავშირებით კონტრარგუმენტის ჩამოყალიბება;  

 პირველი შეხვედრის მსვლელობა:  მოსწავლეებს მინი ლექციის საშუალებით  გავაცანი , 

რომ არგუმენტი არის ის მტკიცებულება , რომელსაც მოსაზრების გასამყარებლად 

წარმოვადგენთ. არგუმენტი პასუხობს კითხვას: რატომ? ის დაესმის თეზისს, ანუ 

მოსაზრებას. ავუხსენი მყარი და  ვალიდური არგუმენტის რაობა. განვიხილეთ და 

ვიმსჯელეთ წინასწარ მოძიებულ მაგალითებზე. შეჯამებისთვის განვახორციელეთ 

აქტივობა „ბარათები“, სადაც ეწერა არგუმენტები. ბარათები გავანაწილე 

ინდივიდუალურად. მოსწავლეებმა შეძლეს არგუმენტებში არსებული შეცდომების მოძიება. 

დაასაბუთეს და ახსნეს თუ როგორი არგუმენტი შეიძლება იყოს - კარგი ან ცუდი. 

აღნიშნულმა აქტივობებმა გამოიწვია მოსწავლეების მაღალი ინტერესი და ჩართულობა. 

მეორე შეხვედრის მსვლელობა: მოსწავლეებმა რადგანაც უკვე იციან არგუმენტის რაობა, 

მეორე შეხვედრაზე ავუხსენი, რომ არგუმენტი შეიძლება იყოს დედუქციური და 

ინდუქციური. ავხსენი ამ ორი ტერმინის მნიშვნელობა და სხვადასხვა სახით წარმოდგენა. 

ერთობლივად შევქმენით და განვიხილეთ დედუქციური და ინდუქციური  არგუმენტები. 
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წინასწარ მომზადებული მაგალითების მიხედვით ვთხოვე მოსწავლეებს განესაზღვრათ 

არგუმენტების სახეობები: ინდუქციური, დედუქციური თუ  ვალიდური. 

მესამე შეხვედრის მსვლელობა: მოსწავლეებს ავუხსენი როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ 

(შევიმუშავოთ) არგუმენტი და კონტრარგუმენტი, რომ ჩვენს მიზანს მხოლოდ არგუმენტის 

შედგენა არ უნდა წარმოადგენდეს, უფრო მნიშვნელოვანი თავად პროცესია, როცა ხდება 

ჩვენი სათქმელის განვითარება, მსჯელობა, განსჯა, თუ როგორ მივედით ჩვენ ამ 

პოზიციამდე, თუ რა არის ჩვენი მთავარი სათქმელი , ანუ არგუმენტაცია.  

კონტრარგუმენტი კი არის არგუმენტის საწინააღმდეგო დებულება. 

მოსწავლეებს   შევთავაზე აქტივობა ,,არგუმენტის და კონტრარგუმენტის შემუშავება’’. 

მოსწავლეებმა უნდა განსაზღვრონ მასწავლებლის მიერ შეთავაზებული თეზისის მთავარი 

აზრი და ამ აზრზე დაყრდნობით ჩამოაყალიბონ მტკიცებითი არგუმენტი და 

კონტრარგუმენტი. მოსწავლეებს დავურიგე წინასწარ მომზადებული ბარათები 

კითხვებით და მოსაფიქრებლად მივეცი 5 წუთი. მოსწავლეებს უნდა წარმოედგინათ - ორი 

მტკიცებითი არგუმენტი და ორი კონტრარგუმენტი. 

 ინტერვენცია 2.   

თემა: ,,არგუმენტები საქართველოს სამეფო კარზე (წერილობით წყაროებში)’’ 

(,,ჯალალედინის მცდელობა საქართველოს სამეფო კართან კოალიციის (კავშირის) შექმნის 

შესახებ’’,  წყარო ,, ჟამთააღმწერელი’’, უცნობი ქართველი მემატიანე, XIV ს.)  (დანართი N2.) 

მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ : 

 წყაროდან ჯალალედინის მხრიდან  საქართველოს სამეფო კარისთვის შეთავაზებული  

კოალიციის შექმნის აუცილებლობის დამამტკიცებელი  არგუმენტების დაფიქსირებას; 

 მოსწავლეებმა თავი წარმოიდგინონ ორ საპირისპირო პოზიციაზე და ჩამოაყალიბონ 

სამეფო კარზე ჯალალედინის მომხრეების  და მოწინააღმდეგეების არგუმენტები და 

კონტრარგუმენტები. 

ინტერვენციის მსვლელობა:  პირველ ეტაპზე მოსწავლეებს (წყვილებში) მივეცი წყარო 

თემაზე: ,,ჯალალედინის მცდელობა საქართველოს სამეფო კართან კოალიციის(კავშირის) 

შექმნის შესახებ’’, წყარო ,, ჟამთააღმწერელი’’, უცნობი ქართველი მემატიანე, XIV ს., 

საიდანაც უნდა ამოეწერათ და ცხრილში დაეფიქსირებინათ  ჯალალედინის მხრიდან  
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საქართველოს სამეფო კარისთვის შეთავაზებული  კოალიციის შექმნის აუცილებლობის 

დამამტკიცებელი  არგუმენტები; 

დავალების შესრულებისა და პრეზენტაციის შემდეგ შევთავაზე ,,სიტუაციის მოდელირება’’. 

თავი წარმოედგინათ საქართველოს სამეფო კარის დარბაზის სხდომაზე, გადანაწილდნენ 

ჯალალედინის მომხრე და მოწინააღმდეგე მხარეებად და ვთხოვე მოეფიქრებინათ:  

ჯალალედინის მომხრეებს - არგუმენტები, თუ რატომ უნდა დათანხმებოდნენ 

ჯალალედინის წინადადებას გაერთიანების შესახებ; 

 ჯალალედინის  მოწინააღმდეგეებს-   არგუმენტები,თუ რატომ არ უნდა მიეღო სამეფო კარს 

ჯალალედინის წინადადება გაერთიანების შესახებ. 

ინტერვენცია 3. 

თემა:  ,,წყაროების შედარებითი ანალიზი და მხარეთა არგუმენტები ’’ (წყარო,,ა’’- ,,ორი 

დავითი მონღოლთა ყაენის კარზე’’, გ. პლანო კარპინი; წყარო,,ბ’’ -, ,,ისტორია მონღოლებისა, 

რომელთაც ჩვენ თათრებს ვუწოდებთ’’, XIII ს.  . ჟამთააღმწერელი, ,,ქართლის ცხოვრება’’, 

XIV ს. ) . (დანართი N3.) 

მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ  : 

 ისტორიულ წყაროებში გადმოცემული ფაქტების ურთიერთშედარება, განსხვავებული 

და მსგავსი ინფორმაციების დახარისხება; 

 დავით ულუსა და დავით ნარინის მომხრეთა არგუმენტების ჩამოყალიბება; 

 დააფიქსირონ თავიანთი პოზიციები ერთ-ერთი მხარის სასარგებლოდ ან 

საწინააღმდეგოდ;  

ინტერვენციის მსვლელობა:  მოსწავლეეებს გავაცანი თემა, დავურიგე წყვილებს წყაროები. 

ვთხოვე, ყურადღებით გასცნობოდნენ დავალებას,  შეედარებინათ ამ ორ წყაროში 

მოცემული ინფორმაცია. მიღებული ინფორმაცია  დაეხარისხებინათ და შეევსოთ   ვენის 

დიაგრამა.  დავალების დასრულებისა და პრეზენტაციის შემდეგ მოსწავლეებს ვთხოვე 

გაემართათ დისკუსია თემაზე: ,,ორი დავითი მონღოლთა ყაენის  კარზე ‘’.  

რომელი მხარის არგუმენტები იყო მათთვის მისაღები და რატომ?  რომელს არ 

ეთანხმებოდნენ და რატომ?  

 ინტერვენცია 4.   
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თემა: ,,პოლიტიკური არგუმენტები წერილობით წყაროებში ’’(წყარო. აგათია მირინელი, 

ბიზანტიელი ისტორიკოსი, VIს.) .( დანართი N4.) 

მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ: 

  ისტორიულ წერილობით წყაროში გადმოცემული აიეტისა და ფარტაძის სიტყვის 

მთავარი აზრისა და პოზიციის  ჩამოაყალიბება; 

 აიეტისა და ფარტაძის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტების დახარისხება მომხრე-

მოწინააღმდეგის პრინციპით; 

 არგუმენტირებული მსჯელობა,  ჩამოაყალიბონ არგუმენტები სხვადასხვა (ბიზანტიის 

და სპარსეთის) პოზიციის გასამყარებლად; 

 გადაჭრის გზები:   

მინი ლექცია:  მოსწავლეეებს გავაცანი თემა,  გავახსენე V-VI სს-ის ქართული სამეფოების 

პოლიტიკური მდგომარეობა. ორი უდიდესი სახელმწიფოს , ირანსა და ბიზანტიას შორის 

მიმდინარე ომები, რომელშიც ჩართული იყვნენ ქართულ სამეფოები ქართლი (იბერია) და 

ეგრისი (ლაზიკა).  

წყაროზე მუშაობა: მინი ლექციის შემდეგ დავურიგე ჯგუფებს წყაროები(წყარო. აგათია 

მირინელი, ბიზანტიელი ისტორიკოსი, VIს.). ვთხოვე, ყურადღებით გასცნობოდნენ 

დავალებას,  და ეპასუხათ წყაროს ქვემოთ დასმულ კითხვებისთვის. 

არგუმენტირებული მსჯელობა: მოსწავლეებს ვთხოვე  შეექმნათ სამი ჯგუფი სურვილის 

მიხედვით, აქედან ორს სხვადასხვა პოზიცია ექნებოდათ: ,,ბიზანტიური ორიენტაცია’’, 

,,სპარსული ორიენტაცია’’, მესამე ჯგუფი არბიტრის ფუნქციას შეასრულებდა, ის 

მასწავლებელთან ერთად შეაფასებდა ჯგუფების მიერ გამოთქმულ არგუმენტებს. 

ინტერვენცია 5.     

თემა: ,,როგორ წარვმართოთ დებატები'', „დებატების  უნარის ტექნიკის განვითარება“ 

მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ: 

 გაეცნონ დებატების ჩატარების წესებს, მსვლელობასა და რეგლამენტის შესახებ 

ინფორმაციას ; 

 გაიაზრონ დებატების მნიშვნელობა არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის 

განვითარებაში; 

 დებატების წარმართვას; 
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ინტერვენციის მსვლელობა:  სტუმრად მოვიწვიე ,, საქართველოს მომავალი აკადემიის'' 

დებატების ტრენერები გიორგი ანდრონიკაშვილი და ანა ტურიაშვილი, რომლებმაც 

მოსწავლეებს ჩაუტარეს  ტრენინგი ბრიტანული საპარლამენტო  დებატების ჩატარების 

პრინციპის, წესის, მსვლელობისა და რეგლამენტის შესახებ; მოსწავლეები გაეცვნენ 

PowerPoint-ის ფორმატში მომზადებულ საპრეზენტაციო მასალას. დავურიგე დებატების 

შესახებ ჩემს მიერ მომზადებული სამახსოვრო- საინფორმაციო ბუკლეტები.  

ტრენერებთან ერთად გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა დებატები. ამჯერად მოსწავლეებს 

მივეცით საშუალება დაესახელებინათ თემა, რომელიც გარშემოც დებატების წარმართვა 

მათთვის  საინტერესო იქნებოდა. რადგანაც იმ პერიოდში აქტიურად განიხილებოდა    მე-11 

და მე-12 კლასებში საატესტატო გამოცდის გაუქმების საკითხი , თემად/რეზოლუციად 

შეარჩიეს: ,,ეს კრება მხარს უჭერს საატესტატო გამოცდების გაუქმებას’’. მოსწავლეებმა, 

სურვილის მიხედვით, გაინაწილეს პოზიციები. მსაჯის პოზიციაზე მყოფ მოსწავლეებს 

დახმარებას უწევდა მოწვეული ტრენერი ანა ტურიაშვილი. 

მართალია, სადებატო თემა არ იყო ისტორიასთან კავშირში, მაგრამ ის ხელს უწყობდა იმ 

უნარების განვითარებას, რომელიც ჩემი მიზნისთვის შესაბამისია.  

თამაშის დაწყებამდე მხარეებს შევახსენე დებატების ძირითადი პრინციპები. 

მონაწილეები 15 წუთის  განმავლობაში ამუშავებდნენ რეზოლუციას ,,ეს კრება მხარს უჭერს 

საატესტატო გამოცდების გაუქმებას’’, ხოლო შემდეგ გამართეს დებატები. დებატების 

დასრულების შემდეგ მოსწავლეებს შევთავაზე ახალი რეზოლუცია  შემდეგი 

დებატებისთვის: ,,ეს კრება მხარს უჭერს   გეორგიევსკის ტრაქტატის დადებას’’. 

მივუთითე ლიტერატურა , რაც შეიძლება გამოეყენებინათ რეზოლუციის დამუშავების 

პროცესში.  

ინტერვენცია 6.    აღნიშნული ინტერვენციის ფარგლებში ჩატარდა ორი შეხვედრა/დებატი. 

შეხვედრა 1. 

დებატების რეზოლუცია ,,ეს კრება მხარს უჭერს   გეორგიევსკის ტრაქტატის დადებას’’; 

შეხვედრა 2. 

დებატების რეზოლუცია  ,,ეს კრება მიიჩნევს რომ  გიორგი სააკაძის მოღვაწეობა გმირობის 

ტოლფასია ’’. 

მიზანი: მოსწავლეებმა: 
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 დაამუშაონ რეზოლუციების შესახებ ისტორიული მასალა; 

 შეიმუშაონ არგუმენტები და კონტრარგუმენტები; 

 გამოკვეთონ  გეორგიევსკის ტრაქტატის დადებითი და უარყოფითი შედეგები; 

 შეიმუშაონ არგუმენტები და კონტრარგუმენტები  გიორგი სააკაძის მოღვაწეობის 

შეფასებისთვის; 

 წარმართონ დებატები. 

ამოცანა: დებატების ჩატარება 

ინტერვენციის მსვლელობა:  დებატების დაწყებამდე მოსწავლეებმა კენჭისყრით 

გადაინაწილეს პოზიციები. სურვილით შეირჩა   მსაჯი და დაიწყეს დებატები.დებატები 

წარიმართა ემოციურ ფონზე, მოსწავლეები ძალიან ცდილობდნენ თავიანთი პოზიციის 

დაცვას და გამარჯვებას. 

7. ინტერვენციების შეფასება  

ინტერვენციების განხორციელებამ კარგი შედეგი გამოიღო. მუშაობის პროცესში 

გამოიკვეთა, რომ ყველანაირი მოსწრების მოსწავლე დიდი ინტერესით იყო ჩაბმული 

კვლევის ყველა აქტივობაში. ცდილობდნენ ყოფილიყვნენ ყურადღებით, მოსწონდათ 

წყაროებზე მუშაობა , დისკუსიებში და დებატებში მონაწილეობა.  

პირველ ეტაპზე,  ინტერვენციები დავიწყეთ  არგუმენტის მნიშვნელობის გაცნობით, 

ვისაუბრეთ, როგორ შევქმნათ არგუმენტი და კონტრარგუმენტი. გაიაზრეს არგუმენტის 

რაობა, თუ რას გულისხმობს არგუმენტირებული მსჯელობა, რომ არგუმენტი შეიძლება 

იყოს კარგი/მყარი. განიხილეს  ვალიდური არგუმენტის შესაბამისი მაგალითები. 

მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული განხილვაში. 

 ადვილად გაიაზრეს   დედუქციური და ინდუქციური არგუმენტების მნიშვნელობა, 

გაეცნენ  აღნიშნული არგუმენტების მსჯელობის პრინციპებს, შეძლეს მათი  განსხვავება 

ერთმანეთისგან.  

შემდეგ ინტერვენციაზე მოსწავლეებმა მიიღეს ინფორმაცია არგუმენტისა და   

კონტრარგუმენტის შემუშავების შესახებ. თუმცა, როცა აქტივობის ,,არგუმენტის და 

კონტრარგუმენტის შემუშავება’’ ფარგლებში დავურიგე სხვადასხვა თეზისები, 

მონაწილეთა ნაწილს გაუჭირდა   მიცემულ თეზისთან დაკავშირებით არგუმენტისა და 
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კონტრარგუმენტის სრულყოფილად ჩამოყალიბება; აქტივობის ბოლოს  მოსწავლეებთან 

ერთად არგუმენტებს ვაანალიზებდით და ვაფასებდით რომელი იყო ,,სუსტი’’ 

(არგუმენტი/კონტრარგუმენტი)  და რომელი -,,ძლიერი’’. 

მოსწავლეებისთვის საინტერესო და შედეგიანი აღმოჩნდა ისტორიულ წერილობით 

წყაროებზე მუშაობა. ინტერვენციისთვის შევარჩიე ისეთი სახის წყაროები, რომელზე 

მუშაობაც  ხელს შეუწყობდა როგორც კრიტიკულ აზროვნებას, ასევე არგუმენტირებულ 

მსჯელობას. 

როცა განიხილეს წყარო თემაზე : ,,არგუმენტები საქართველოს სამეფო კარზე -

,,ჯალალედინის მცდელობა საქართველოს სამეფო კართან კოალიციის (კავშირის) შექმნის 

შესახებ’’,მოსწავლეთა უმრავლესობამ  შეძლო წყაროდან ჯალალედინის მხრიდან  

საქართველოს სამეფო კარისთვის შეთავაზებული  კოალიციის შექმნის აუცილებლობის 

დამამტკიცებელი  არგუმენტების დაფიქსირება, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების 

დანახვა.  მოსწავლეთა ნაწილს გაუჭირდა კონტრარგუმენტების მოფიქრება. დაკვირვების 

შედეგად დავასკვენი, რომ მათ  უადვილდებათ სახელმძღვანელოდან ინფორმაციის 

ამოღება , მაგრამ უჭირთ საკითხისადმი კრიტიკული მიდგომა და ანალიზი .   

შემდეგ ინტერვენციაზე განიხილეს წყაროები, რომელიც ეხებოდა დავით ულუსა და 

დავით ნარინის მონღოლთა ყაენის კარზე ყოფნის პერიოდს (წყარო ,,ა’’- გ.პლანო კარპინი , 

,,ისტორია მონღოლებისა, რომელთაც ჩვენ თათრებს ვუწოდებთ’’, XIII ს.; წყარო ,,ბ’’-

ჟამთააღმწერელი, ,,ქართლის ცხოვრება’’, XIV ს.). მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ 

ჩართულები წყაროს დამუშავებაში, შეძლეს  ისტორიულ წყაროებში გადმოცემული 

ფაქტების ურთიერთშედარება, განსხვავებული და მსგავსი ინფორმაციების დახარისხება: 

დავით ულუსა და დავით ნარინის მომხრეთა არგუმენტების ჩამოყალიბება, თუმცა როცა 

საქმე მიდგა თავიანთი პოზიციის არგუმენტირებულად დაფიქსირებაზე  ერთ-ერთი 

მხარის სასარგებლოდ და  საწინააღმდეგოდ, აქ უკვე მოსწავლეთა ნაწილის მიერ 

მოყვანილი არგუმენტები აღმოჩნდა  სუსტი, უმრავლესობამ კარგად ჩამოაყალიბა, და 

დაასაბუთა თავისი არგუმენტები.  

საინტერესო და შედეგიანი იყო  ინტერვენცია, როცა მოსწავლეებმა დაამუშავეს (წყარო: 

აგათია მირინელი, ბიზანტიელი ისტორიკოსი, VIს., ) აიეტის და ფარტაზის გამოსვლები 

სახალხო კრებაზე. მოსწავლეებმა გაიაზრეს წყაროს მთავარი მიზანი, ჩამოაყალიბეს 
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აიეტისა და ფარტაძის პოზიციები, დაახარისხეს აიეტისა და ფარტაძის მიერ 

წარმოდგენილი არგუმენტები  მომხრე-მოწინააღმდეგის პრინციპით; თვითონ 

ჩამოაყალიბეს არგუმენტები სხვადასხვა (ბიზანტიის და სპარსეთის)  პოზიციის 

გასამყარებლად; 

წყაროებზე მუშაობამ დამანახა, რომ მოსწავლეები ენთუზიაზმით ასრულებდნენ 

დავალებებს. რამდენად გააუმჯობესეს მოსწავლეებმა არგუმენტის შექმნისა და 

ჩამოყალიბების უნარი გაიზომა წყაროების დამუშავების შედეგების ანალიზით.  

დიაგრამა N 4.  

 

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, პირველ წყაროში მოსწავლეთა 40%-ის მიერ 

ჩამოყალიბებული არგუმენტი იყო დამაკმაყოფილებელი, 25 %-ის -ძლიერი, 35% -ის კი- 

სუსტი არგუმენტი, არასრული სახით. 

 მათთვის შედარებით იოლი აღმოჩნდა (მეორე წყაროზე მუშაობა) თავი წარმოედგინათ 

დავით ლაშა-გიორგის ძისა და დავით რუსუდანის ძის მომხრეებისა და 

მოწინააღმდეგეების როლში და შესაფერისი არგუმენტებითა და კონტრარგუმენტებით 

გაემყარებინათ მათი მოთხოვნები ტახტის დაკავებასთან დაკავშირებით. წყაროში 

მოსწავლეთა 60 %-ის მიერ ჩამოყალიბებული არგუმენტი იყო ძლიერი, 30 %-ის 

დამაკმაყოფილებელი, 10% -ის კი- სუსტი არგუმენტი. 

მესამე წყარო არ იყო ადვილი, მოითხოვდა აიეტისა და ფარტაზის სიტყვების კარგად 

გააზრებას და ბიზანტიისა და სპარსეთის პოზიციიებიდან არგუმენტაციას. წყაროში 

მოსწავლეთა 70 %-ის მიერ ჩამოყალიბებული არგუმენტი იყო ძლიერი, 25 %-ის - 

დამაკმაყოფილებელი,  10% -ის კი- სუსტი არგუმენტი. 

შემდეგი ინტერვენციები დებატებს დავუკავშირეთ. 

25%
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წყაროების ანალიზი
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მოსწავლეებმა მოისმინეს ,, საქართველოს მომავალი აკადემიის'' დებატების ტრენერის 

გიორგი ანდრონიკაშვილის  ტრენინგი ბრიტანული საპარლამენტო  დებატების ჩატარების 

წესსა, მსვლელობასა და რეგლამენტის შესახებ;  

შემდეგ ,, საქართველოს მომავალი აკადემიის'' დებატების ტრენერმა ანა ტურიაშვილმა 

აუხსნა მოსწავლეებს ბრიტანული საპარლამენტო დებატების ჩატარების პრინციპი. 

სადებატო   რეზოლუცია მოსწავლეებმა შეარჩიეს:,,ეს კრება მხარს უჭერს საატესტატო 

გამოცდების გაუქმებას’’ . ეს რეზოლუცია არ იყო ისტორიულ თემაზე , მაგრამ 

მოსწავლეების შერჩეული იყო და ჩემს მიზანს, არგუმენტირებული მსჯელობის 

განვითარება/გაუმჯობესებას  და დებატების ტექნიკის დამუშავებას  ამართლებდა. 

მოსწავლეებისთვის ეს იყო პირველი დებატები. ისინი პასუხისმგებლობით შეუდგნენ 

რეზოლუციაზე ანუ სადებატო თემაზე მუშაობას. სპიკერები შეეცადნენ გამოსვლებისას 

ჩამოეყალიბებინათ პოზიცია. უარმყოფელი გუნდი, თავის მხრივ, ცდილობდა 

კონტრარგუმენტები დაეპირისპირებინა . 

დებატები საინტერესო გამოვიდა, ორივე მხარე ცდილობდა  თავი წარმოეჩინა . თუმცა ეს 

იყო მათთვის პირველი დებატები და, რა თქმა უნდა, იყო ხარვეზებით, რაც დებატების 

დასრულების შემდეგ ტრენერმა ანა ტურიაშვილმა აუხსნა.  აღმოჩნდა, რომ არც მსაჯის 

პოზიცია არ ყოფილა ადვილი, რადგან მოსწავლეებს, რომლებიც ამ მოვალეობას 

ასრულებდნენ, საკმაოდ ბევრი შრომა, წერა, ყურადღების კონცენტრაცია დასჭირდათ 

მთელი დებატების განმავლობაში, რომ გამოევლინათ გამარჯვებული გუნდი. 

დებატების შედეგად გამოვლინდა შენიშვნები:  

 არ ასრულებდნენ აზრს, აწყვეტინებდნენ ერთმანეთს საუბარს; 

 ოპონენტებს არ უსმენდნენ ყურადღებით; 

 კითხვას კითხვაზე უსვავდნენ; 

 ისეთ კითხვებს სვამდნენ, რომელიც შეიძლება მეორე მხარისთვის  არგუმენტი 

ყოფილიყო; 

 ჩაწერით არ იწერდნენ; 

 ბოლო სპიკერს შეუძლია კითხვა არ აიღოს, რადგან მათ უნდა შეაჯამონ თამაში. 

მხარეებმა მიიღეს რეკომენდაციებიც: 

 უარმყოფელი გუნდი შეეცადოს კარგად დაასაბუთოს თავისი აზრი; 
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 შეეცადეთ არგუმენტი განავრცოთ; 

 არ მისცეთ ოპონენტს მანიპულირების საშუალება; 

 იყავით თავდაჯერებული; 

 ბოლო სპიკერებმა  შეაჯამოს თამაში; 

 გამოსვლის წინ დააფიქსირეთ არგუმენტი შემოგაქვთ თუ კონტრარგუმენტი; 

 დაიცავით ეთიკა; 

 ჩაიწერეთ დებატების მიმდინარეობისას მოდებატეთა არგუმენტები და 

კონტრარგუმენტები , რადგან  ,,კარგი მოდებატე ისმენს, კარგი მოდებატე იწერს’’; 

განსაკუთრებული შეფასება მიიღო რამდენიმე სპიკერმა:  პირველი სპიკერი 

თავდაჯერებული იყო, კარგად საუბრობდა, თუმცა დრო სრულად არ გამოიყენა; 

მეორე სპიკერი უარმყოფელი გუნდიდან კარგ კითხვებს სვამდა; მესამე სპიკერი აგრესიული 

აღმოჩნდა, გაუჭირდა ეთიკის დაცვა.  

მეორე დებატებისთვის  რეზოლუცია ერთი კვირით ადრე ვაცნობე მოსწავლეებს, 

რაზოლუცია ისტორიულ თემას ეხებოდა, რეზოლუცია ასე ჩამოვაყალბეთ: ,,ეს კრება მხარს 

უჭერს   გეორგიევსკის ტრაქტატის დადებას’’.   

დებატების დაწყების წინ მონაწილეები პოზიციების განაწილებას კენჭისყრით აგვარებდნენ. 

ნაწილმა თავი შეიკავა უშუალოდ დებატეში მონაწილეობაზე და დამკვირვებლის ფუნქცია 

დაიკავა. მსაჯობის მსურველი მხოლოდ ორი მოსწავლე აღმოჩნდა ,  გადავწყვიტე მათ მეც 

დავხმარებოდი.  

გამიხარდა, რომ მოდებატეები მომზადებულები ჩაერთვნენ დებატებში, ისინი გაეცნენ 

მასალებს გეორგიევსკის ტრაქტატის შესახებ. რადგან მოდებატე გუნდებმა წინასწარ 

იცოდნენ რეზოლუცია, პირველ მთავრობას გაუადვილდა გამოსვლა არგუმენტებით. 

მოწინააღმდეგის არგუმენტების წინასწარ არცოდნის გამო, ჯვარედინი დაკითხვის 

მონაწილე მოდებატეებს უწევდათ დაუგეგმავი კითხვების დასმა , რომელთა შემუშავებაც 

უწევდათ უშუალოდ თამაშის დროს. მოსწავლეებმა გამიჯნეს ქართლ-კახეთისა და 

რუსეთის ინტერესები. ისაუბრეს ქართლ-კახეთისათვის ტრაქტატის დადებით გამოწვეულ 

შედეგებზე. თუმცა , აკლდათ თავდაჯერებულობა და ხშირად მათი გამოსვლა  ჟღერდა 

საეჭვოდ. ეტყობოდათ გაუბედაობა .   
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შენიშვნები იყო დებატების ტექნიკის მხრივ,  ზოგიერთი სპიკერი ვერ ახერხებდა დროის 

სულად გამოყენებას, კონტრარგუმენტის ჩამოყალიბებას.  

მესამე დებატების რეზოლუციაც რამდენიმე დღით ადრე გავაცანი მოსწავლეებს, 

რეზოლუცია ასე ჩამოყალიბდა: ,,ეს კრება მიიჩნევს რომ  გიორგი სააკაძის მოღვაწეობა 

გმირობის ტოლფასია ’’. 

დებატების დაწყების წინ მონაწილეებმა პოზიციების განაწილება კენჭისყრით მოაგვარა 

თუმცა  აღმოჩნდა,  რომ დიდი ცვლილება მონაწილეთა შორის არ მოხდა, ნაწილმა  თავი 

შეიკავა უშუალოდ დებატებში მონაწილეობაზე და დამკვირვებლის ფუნქცია დაიკავა. 

მსაჯობის მსურველი მხოლოდ ორი მოსწავლე აღმოჩნდა.  

მხარეები მხოლოდ თამაშის წინ, კენჭისყრის შედეგად, განაწილდნენ მტკიცებით და 

ოპოზიციურ მთავრობებად. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მხარე მომზადებული იყო, 

აღმოჩნდა რომ სათანადო  სიღრმისეული ცოდნა თემის გარშემო არ ჰქონდა მტკიცებით 

მხარეს, დაუშვეს რამდენიმე ფაქტობრივი შეცდომაც, და მათი არგუმენტები არ იყო მყარი. 

ამით ისარგებლა ოპოზიციამ, რომელმაც დამაჯერებელი გამოსვლით არგუმენტებითა და 

კონტრარგუმენტებით შეძლეს გამარჯვება.  

მონაწილეები და დამკვირვებლებიც დარწმუნდნენ, რომ არგუმენტირებული მსჯელობა 

ყოველთვის მოითხოვს საკითხის ღრმა ცოდნას, მით უმეტეს, როცა საკითხი ისტორიულ 

თემატიკას ეხება.  

დებატების მსვლელობაზე დაკვირვებამ მიჩვენა, რომ დებატების წარმართვისთვის  არ 

არის საკმარისი მხოლოდ არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი. მოსწავალეთა ნაწილმა, 

რომლებიც წყაროებზე მუშაობისას კარგად აყალიბებდნენ არგუმენტებსა და 

კონტრარგუმენტებს, დებატებს აარიდეს თავი.  დებატებმა დაანახვათ, რომ გამბედაობაც 

საჭირო იყო, საკუთარი თავის რწმენაც. ნაწილს აკლია თვითდაჯერებულობა. ისტორილ 

თემაზე გამართულმა დებატებმა დაარწმუნა მოდებატეები , რომ განათლება, ისტორიული 

ფაქტებისა და მოვლენების ცოდნა, ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორია 

დებატების წარმატებით წარმართვისთვის.  

ყველაზე ნაკლებად საინტერესო, მოსწავლებისთვის, აღმოჩნდა მსაჯობა. მან თამაშის 

მიმდინარეობა დეტალურად უნდა ჩაიწეროს,  გაჰყვეს არგუმენტაციის ხაზს ბოლომდე, 

შეაფასოს ყველა გამოტოვებული ფაქტი, არგუმენტი. მან თამაშის დასრულებისას უნდა 
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მოახდინოს მთელი თამაშის ანალიზი. მსაჯის  პოზიცია  მოსწავლეებისთვის არ აღმოჩნდა 

მიმზიდველი. 

დებატების შედეგები  , როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა ჩემს კვლევაში, 

გაიზომა  ჩემი, როგორც მასწავლებლის დაკვირვებით, აგრეთვე  ანკეტური გამოკითხვით. 

დაკვირვებიდან გამოჩნდა , რომ დებატების დროს  მოსწავლეებში არა მარტო 

არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის გაუმჯობესება მოხდა, არამედ კრიტიკული  და 

ლოგიკური აზროვნებისაც. ისინი გახდნენ თავდაჯერებულები, მიზანდასახულები.  

ეს აღნიშნეს მოსწავლეებმა  როგორც გასაუბრების დროს, აგრეთვე ანკეტური გამოკითხვის 

დროსაც.  

8. შედეგების ანალიზი ანკეტური გამოკითხვის მიხედვით  

იმისათვის , რომ დამედგინა და გამეზომა თუ რა შედეგები გამოიღო ჩემს მიერ 

ჩატარებულმა ინტერვენციამ , ჩავატარე მოსწავლეთა ანკეტური გამოკითხვა . (დანართი 5) 

  პირველი შეკითხვის პასუხის მიხედვით, - დაგეხმარა თუ არა წყაროებზე მუშაობა   

არგუმენტირებული მსჯელობის უნარისა და კრიტიკული აზროვნების გაუმჯობესებაში? – 

პასუხები შემდეგნაირად დაფიქსირდა:10 -მა მოსწავლემ აღნიშნა, რომ დაეხმარა, 14-მა 

მოსწავლემ -ძალიან დაეხმარა, უარყოფითი პასუხი არ ყოფილა; 

დიაგრამა N5  -განხორციელებული აქტივობების შეფასება 

 

 

რომელ წყაროზე მუშაობა დაგეხმარათ არგუმენტირებული მსჯელობის განვითარებისათვის 

ყველაზე მეტად?  (რეიტინგის მიხედვით მიუწერე ნომრები, მაგ.1 --ყველაზე მეტად 

მომეწონა და ა.შ.) 

არ დამეხმარა

0%

დამეხმარა

42%
ძალიან დამეხმარა

58%

დაგეხმარა თუ არა წყაროებზე მუშაობა არგუმენტირებული მსჯელობის უნარისა და კრიტიკული 

აზროვნების გაუმჯობესებაში?

არ დამეხმარა

დამეხმარა

ძალიან დამეხმარა
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უმეტესობამ პირველ ადგილზე დააყენა ,, ,,წყაროებზე მუშაობა  შედარებითი ანალიზი და 

მხარეთა არგუმენტები ’’(,,ორი დავითი მონღოლთა ყაენის  კარზე’’ (წყაროები: ა) გ. პლანო 

კარპინი, ,,ისტორია მონღოლებისა, რომელთაც ჩვენ თათრებს ვუწოდებთ’’, XIII ს.   ბ) 

ჟამთააღმწერელი, ,,ქართლის ცხოვრება’’, XIV ს.) -  9 მოსწავლე; 

შემდეგ მოდის -,,პოლიტიკური არგუმენტები წერილობით წყაროებში (აიეტის და 

ფარტაძის სიტყვა)’’   (წყარო. აგათია მირინელი .ბიზანტიელი ისტორიკოსი, VIს.) - 8 

მოსწავლე; 

 ბოლო ადგილზე გავიდა- ,,არგუმენტები საქართველოს სამეფო კარზე (წერილობით 

წყაროებში) ‘’ -  7 მოსწავლე. 

 დიაგრამა N6 იყო თუ არა საინტერესო დისკუსიებში  მონაწილეობის  პროცესი? 

                       არ იყო საინტერესო- 0, საინტერესო იყო - 15 , ძალიან საინტერესო იყო - 9 

 

          

  იყო თუ არა საინტერესო დებატებში მონაწილეობის  პროცესი? 

      არ იყო საინტერესო -0, საინტერესო იყო - 14, ძალიან საინტერესო იყო - 10. 

დაიგრამა N7  -განხორციელებული აქტივობების შეფასება 

 

 

დაგეხმარა თუ არა დებატები არგუმენტირებული მსჯელობის უნარისა და კრიტიკული 

აზროვნების გაუმჯობესებაში? 

არ დამეხმარა -0, დამეხმარა - 15, ძალიან დამეხმარა -9 

დიაგრამა N 8 - მოსწავლეთა თვითშეფასება 

არ იყო 

საინტერესო

0%

საინტერესო იყო 

62%

ძალიან 

საინტერესო იყო 

38%

არ იყო საინტერესო

საინტერესო იყო 

ძალიან საინტერესო იყო 

არ იყო 

საინტერესო

0%
საინტერესო 

იყო 

58%

ძალიან 

საინტერესო იყო 

42%
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დაეუფლე თუ არა დებატების წარმართვის ტექნიკას? 

ვერ დავეუფლე -1,  დავეუფლე - 19,  კარგად დავეუფლე - 4 

             დიაგრამა N 9 

 

   შენ დებატების უშუალო მონაწილე იყავი თუ დამკვირვებელი?  

მონაწილე -15, დამკვირვებელი - 9 

თუ მონაწილე იყავი, რით იყო მნიშვნელოვანი შენთვის დებატებში მონაწილეობა? რა 

გამოცდილება შეიძინე? 

               დებატებში  მონაწილე მოსწავლეებმა აღნიშნეს, რომ მოემატათ თავდაჯერებულობა, 

ყურადღება გაამხვილეს ლოგიკურ ანალიზზე და ისტორიული ფაქტების დაკავშირებაზე, 

დაეხმარათ არგუმენტირებული მსჯელობისა და კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე, 

დაეფლნენ დებატების წარმართვის წესებს. თვითონ პროცესიც მათთვის საინტერესო 

აღმოჩნდა.  მსაჯის პოზიციაზე მონაწილე მოსწავლეებმა აღნიშნეს, რომ ისწავლეს როგორ 

შეაფასონ ორივე მხარე, თუმცა აღნიშნეს, რომ მათთვის ეს რთული იყო.  

 თუ დამკვირვებელი იყავი, რით იყო მნიშვნელოვანი შენთვის დებატებისთვის თვალყურის 

დევნება? რა გამოცდილება შეიძინე? 

დებატებში მონაწილე მოსწავლეებმაც აღნიშნეს, რომ დაეხმარა არგუმენტირებული 

მსჯელობისა და კრიტიკული აზროვნების გაუმჯობესებაში, დაეუფლნენ დებატების 

წარმართვის წესებს. 

არ დამეხმარა 

0%

დამეხმარა 

62%

ძალიან დამეხმარა 

38%

დაგეხმარა თუ არა დებატები არგუმენტირებული მსჯელობის უნარისა 

და კრიტიკული აზროვნების განვითარებაში? 

ვერ დავეუფლე

4%

დავეუფლე 

79%

კარგად დავეუფლე

17%

დაეუფლე თუ არა დებატების წარმართვის  ტექნიკას?

…
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 ყველაზე ძალიან რომელი აქტივობა დაგეხმარა არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის 

განვითარებაში? (რეიტინგის მიხედვით მიუწერე ნომრები, მაგ. 1-ყველაზე მეტად 

დამეხმარა; 2. ამაზე ნაკლებად დამეხმარა; 3. უფრო ნაკლებად დამეხმარა და ა.შ)უმეტესობამ 

პირველ ადგილზე დააყენა ,, ,,წყაროებზე მუშაობა’’   -  13 მოსწავლე; შემდეგ მოდის -

,,დებატები ‘’- 8 მოსწავლე; და ბოლო ადგილზე გავიდა ,,დისკუსია’’ -   3 მოსწავლე. 

დიაგრამა N10 

 

ისურვებდით  თუ არა კიდევ ისეთ აქტივობებში მონაწილეობის მიღებას , სადაც 

არგუმენტირებული მსჯელობის საშუალება მოგეცემათ? 

ხშირად - 18 მოსწავლე, იშვიათად - 6. 

                რაში გამოიყენებთ, მომავალში, ამ აქტივობების შედეგად შეძენილ უნარებს?             

ამ საკითხზე მოსწავლეთა უმრავლესობამ უპასუხა, რომ ამ უნარებს გამოიყენებდნენ 

საკუთარი პოზიციის და აზრის არგუმენტირებულად დაცვაში,  გაკვეთილზე, დისკუსიაში, 

დებატებში, წყაროების დამუშავებაში,  საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის, მომავალ 

პროფესიაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში; 

                  როგორ შეიძლება არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის კიდევ უფრო 

გაუმჯობესება, რა რეკომენდაციებს მისცემთ მასწავლებელს?  

ამ საკითხზე მოსწავლეთა ნაწილმა პასუხი არ გასცა, უმეტესობამ კი დააფიქსირა შემდეგი 

რეკომენდაციები: 

 ხშირად ვიმუშაოთ წყაროებზე; 

 მოვაწყოთ დისკუსიები და დებატები; 

 რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე მონაწილეობდეს დისკუსიებსა და დებატებში; 

 ხშირად დაიგეგმოს ჯგუფური მუშაობა; 
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წყაროებზე მუშაობა დებატები დისკუსია

წყაროებზე მუშაობა დებატები დისკუსია
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9.დასკვნები და რეკომენდაციები 

ჩემი კვლევის მიზანი იყო არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის გაუმჯობესება მე-10 

კლასის მოსწავლეებში. კვლევა არ გულისხმობდა მხოლოდ მაღალი აკადემიური მოსწრების 

მოსწავლეების ჩართვას, სამიზნე ჯგუფი შედგა მოსწავლეების სურვილის მიხედვით. 

კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ მოსწავლეებს მოსწონთ   ისეთი აქტივობები, რომელიც 

მათში არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარებას უწყობს ხელს.   

აქტიურად მუშაობდნენ ისტორიულ წყაროებზე, რომელიც ორიენტირებულია სწორედ 

კრიტიკულ აზროვნებაზე და არგუმენტაციაზე. ამუშავებდნენ, აყალიბებდნენ არგუმენტებს, 

მართავდნენ წყაროებში გადმოცემულ პრობლემებზე დისკუსიას. გაეცვნენ დებატების 

ჩატარების ტექნიკას და დიდი ენთუზიაზმით მონაწილეობდნენ დებატებში ისტორიულ 

თემებზე.  

აღმოჩნდა, რომ  დებატები ის აქტივობაა, რომელიც ისტორიის მასწავლებელმა შეიძლება 

საკმაოდ ხშირად გამოიყენოს, რადგან  მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს  

არგუმენტირებული მსჯელობის უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის. დისკუსია, წყაროებზე 

მუშაობა და  დებატები, ნამდვილად, ისტორიის გააზრების ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა, 

რომელმაც უფრო საინტერესო გახადა სასწავლო პროცესი, გაზარდა მოსწავლეთა მოტივაცია. 

კვლევის დადებითი შედეგი ის იყო, რომ მოსწავლეები, რომლებიც საგაკვეთილო პროცესში 

არ გამოირჩეოდნენ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, ჩემს მიერ დაგეგმილ აქტივობებში 

ხალისით ჩაებნენ და მათი უმრავლესობა კარგად ართმევდა თავს მიცემულ დავალებას, 

მთელი სერიოზულობით აფიქსირებდნენ თავიანთ არგუმენტებს მუშაობის პროცესში.  

გარკვეულ დონეზე მოსწავლეებმა შეძლეს მიეღოთ გამოცდილება, ემუშავათ არგუმენტების 

შექმნაზე, კრიტიკულად მიდგომოდნენ სხვადასხვა საკითხს, არგუმენტირებულად 

დაესაბუთებინათ მათთვის მისაღები ისტორიული ფაქტები ან საწინააღმდეგო პოზიციაზე 

წარმოედგინათ თავი და ამ პოზიციის კონტრარგუმენტით დაპირისპირებოდნენ თავიანთ 

არგუმენტებს. ერთიანობაში კი ეს ეხმარებოდათ უფრო თავდაჯერებულები გამხდარიყვნენ 

და უფრო თავისუფლად, კომპლექსების გარეშე ჩაბმულიყვნენ დისკუსიებში, დებატებში, 

ისტორიული წყაროების განხილვაში.  ეს იყო პირველი ნაბიჯები, გადადგმული  
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არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარებისაკენ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის 

საკმარისი ამ უნარების განვითარებისთვის. საჭიროა: 

 წლების განმავლობაში, სკოლაში,  ყველა კლასში  ხდებოდეს მოსწავლეებისათვის 

საჭირო უნარების განვითარება; 

 მხოლოდ ერთი საგანი ისტორია არ არის საკმარისი მუშაობდეს არგუმენტირებული თუ 

კრიტიკული აზროვნების განვითარება/ გაუმჯობესებაზე.  ეს უნდა ხდებოდეს 

კომპლექსურად, ყველა საგანში;  

 ყველა საგნის პედაგოგი ერთმანეთთან თანამშრომლობით, სასწავლო პროცესში, უნდა 

გეგმავდეს  აქტივობებს, რომელიც ორიენტირებული იქნება სწორედ ამ უნარების 

განვითარებაზე; 

 პროექტებით სწავლება, სწავლების ინოვაციური მეთოდები უნდა გახდეს სასწავლო 

პროცესის განუყოფელი ნაწილი; 

 ისტორიის სახელმძღვანელოებში საგაკვეთილო თემატიკის ისეთი სახით მოწოდება, 

რომ მასზე მუშაობისას საშუალება მოგვეცეს ვუბიძგოთ მოსწავლეებს არგუმენტირებლი 

მსჯელობისკენ; 

 ისეთი ისტორიული წყაროების შერჩევა, რომელზე მუშაობაც ხელს შეუწყობს 

მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების და არგუმენტირეული მსჯელობის 

განვითარებისკენ. 

                   

 გამოყენებული ლიტერატურა 

1. არისტოტელე - რიტორიკა - თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1981წ.; 

2. ბერიშვილი ნინო - ფორმალური დებატების სწავლების დამხმარე სახელმღვანელო, 

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი,თბ.,2013 წ.; 

3. ბრიტანული საპარლამენტო დებატების ქართულენოვანი ვებსაიტი 

https://geodebate.weebly.com/   

4. გიორგაძე მიხ. „როგორ ვიმუშაოთ პედაგოგიურ კვლევებზე?“ / ციფრული რესურსი 

http://www.slideshare.net/mylenss/ss-15892201  

https://geodebate.weebly.com/
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5. დავით ბოლქვაძე -,,დებატები – კრიტიკული აზროვნების და პრეზენტაციის 

უნარებისათვის’’, ჟურნალი ,,მასწავლებელი’’, ოთხშაბათი, ივნისი 5, 2019წ.  

http://mastsavlebeli.ge/?p=2373 

6. დავით ბოლქვაძე - ,, წყაროები - ისტორიული აზროვნებისა და კვლევის უნარებისთვის’’, 

ჯურნალი ,,მასწავლებელი’’, ოთხშაბათი, ივნისი 5, 2019წ. http://mastsavlebeli.ge/?p=4163 

7. მაია ფირჩხაძე სტატია ,,არგუმენტაცია და სასწავლო პროცესი’’; 

http://mastsavlebeli.ge/uploads/resursebi/firchkhadze%20pdf.pdf 

8. მაია ფირჩხაძე, სტატია ,,ცნების შინაარსში წვდომის პროცედურები ინდუქციური და 

დედუქციური სწავლებისას’’ (ჟურნალი ,,მასწავლებელი’’, ორშაბათი, 11თებერვალი, 2019 

წელი).http://mastsavlebeli.ge/?p=1991 

9. მასწავლებლის ბიბლიოთეკა - ,,ინტერაქტიული მეთოდები’’, გამომც.,,მწიგნობარი’’, თბ., 

2015 წ.; 

10. ნათია ფირცხალავა ,,არგუმენტაცია. არგუმენტის შექმნის გზები და სტრატეგიები’’, 

თბ.:გრიგოლ რობაქიძის სახ.უნ-ტი, 2005წ.;  

11. ნატა ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა ,,ისტორიის შესავალი 10 კლასი’’, გამომც,,დიოგენე’’, 

2012 წ.; 

12. რობერტ ჯ. მარზანო, დებრა ჯ ფიქერინგი, ჯეინი ი.ფოლოქი ,,ეფექტური სწავლება 

სკოლაში’’ , მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, 2009წ.; 

13. ,,როგორ ვასწავლოთ მოსწავლეებს აზროვნება’’ (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო) 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2007 წ.; 

14. სლოვაკეთში ჩატარებული დებატების მე-8-ე საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმის 

მასალები - 2002წ.; 

15. სოფო გორგოძე, მანანა ბოჭორიშვილი, ნინო ჭიაბერაშვილი, ქეთევან ჭიაბერაშვილი, 

გიორგი გახელაძე - ,,ვისწავლოთ და ვასწავლოთ კრიტიკული და შემოქმედებითი 

აზროვნებ’’, (სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი), გამომცემლობა ,,მწიგნობარი’’ თბ., 

2013წ.; 

16. სოფიკო ლობჯანიძე „როგორ წარვმართოთ პედაგოგიური კვლევები“ ინტერნეტჟურნალი 
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რუსუდან თედორაძე, მაია ჯალიაშვილი ,,მასწავლებლის წიგნი-ინტერაქტიული 

მეთოდები პრაქტიკაში’’, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 
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18. ჯონ დიუმი -,,როგორ ვაზროვნებთ’’, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი,  თბ.,2013წ 

19. Jerome E. Bickenbach & Jacqueline M. Davies “Good Reasons for Better Argumants” , Broadview 

Press, 1996. 
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        პედაგოგიური კვლევის ანგარიშის რეფლექსია  
 

2018 წლის ოქტომბრიდან დავიწყე საკუთარი პრაქტიკის კვლევის წარმოება თბილისის N45-ე საჯარო 

სკოლის  მე-10 კლასებში. 

საკვლევ საკითხად შევარჩიე  ,,არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის გაუმჯობესება 

ისტორიაში მე-10 კლასის მოსწავლეებში’’.  თემა შევერჩიე ჩემს პედაგოგიურ პრაქტიკაში 

წარმოქმნილი საჭიროებებიდან გამომდინარე. მასში გამოკვეთილია ის ძირითადი პრობლემები, 

რომლებიც ხელს უშლის მოსწავლეებში არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის ჩამოყალიბებასა და  
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განვითარებას. განხილულია ის ინტერვენციებიც, რომლებმაც ხელი შეუწყობს აღნიშნული უნარის 

სწორად ფორმირებასა და ჩამოყალიბებას.  

ამ თემის შესარჩევად მიბიძგა იმან, რომ მოსწავლეებს ისტორიის გაკვეთილზე უჭირდათ სხვადასხვა 

საკითხების განხილვა, ვერ ახერხებდნენ არგუმენტის სწორად ფორმირებასა და წარდგენას, 

დისკუსიის გამართვას, უჭირდათ სხვისი აზრის მიღება და გათვალისწინება, საკუთარი 

პოზიციების დაფიქსირება, არგუმენტირებული მსჯელობა, ოპონირება, ლოგიკური 

კავშირების მოძებნა და ანალიზი. 

ვთვლი, რომ მხოლოდ ერთი საგნის(ისტორიის)  ფარგლებში პედაგოგის მონდომება ვერ 

დაეხმარება მოსწავლეებს ამ უნარების განვითარებაში.  ჩავთვალე, რომ ეს კვლევა  სხვა 

საგნის პედაგოგებისთვისაც  საინტერესო იქნებოდა, ამიტომ ვცდილობდი მათთვის კვლევის 

ყველა ეტაპის გაზიარებას. 

პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ, გავეცანი საკვლევის საკითხის შესახებ არსებულ 

ლიტერატურას და დავგეგმე ის ინტერვენციები, რომლებიც ხელს შეუწყობდა მოსწავლეებში 

არგუმენტირებული მსჯელობის განვითარებას. 

ინტერვენციების  პროცესში გამოიკვეთა, რომ ყველანაირი მოსწრების მოსწავლე დიდი 

ინტერესით იყო ჩაბმული კვლევის ყველა აქტივობაში. ცდილობდნენ ყოფილიყვნენ 

ყურადღებით, მოსწონდათ წყაროებზე მუშაობა , დისკუსიებში და დებატებში მონაწილეობა. 

პირველ ეტაპზე,  ინტერვენციები დავიწყეთ  არგუმენტის მნიშვნელობის გაცნობით. 

მოსწავლეებისთვის საინტერესო და შედეგიანი აღმოჩნდა ისტორიულ წერილობით 

წყაროებზე მუშაობა. ინტერვენციისთვის შევარჩიე ისეთი სახის წყაროები, სადაც 

შეეძლებოდათ მოსწავლეებს არგუმენტების გამოყოფა და დახარისხება მომხრე-

მოწინააღმდეგის პრინციპით. მათ თვითონ  უნდა ჩამოეყალიბებინათ  არგუმენტები 

სხვადასხვა   პოზიციის გასამყარებლად; ასეთმა მიდგომამ   ხელი შეუწყო მოსწავლეებში 

როგორც კრიტიკულ აზროვნების, ასევე არგუმენტირებულ მსჯელობის უნარის 

გაუმჯობესებას. 

დაკვირვების შედეგად დავასკვენი, რომ მოსწავლეებს უადვილდებოდათ წყაროდან  

ინფორმაციის ამოღება , მაგრამ უჭირდათ საკითხისადმი კრიტიკული მიდგომა და ანალიზი.  

რამდენიმე ინტერვენციის შემდეგ, რომლებიც სწორედ აღნიშნული პრობლემის 
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მოსაგვარებლად იყო დაგეგმილი, შედეგები გაუმჯობესდა. არგუმენტის შექმნის, 

ჩამოყალიბების უნარი გაიზომა წყაროების დამუშავების შედეგების ანალიზით.  

ინტერვენციები უფრო და უფრო საინტერესო ხდებოდა. ერთ-ერთი საინტერესო 

ინტერვენცია იყო დებატების განხორციელება. იმისათვის რომ მოსწავლეები არ იცნობდნენ 

დებატების ჩატარების ტექნიკას, დავგეგმე ტრენინგი, მოვიწვიე ,, საქართველოს მომავალი 

აკადემიის'' დებატების ტრენერი ანა ტურიაშვილი , რომელიც დაეხმარა მოსწავლეებს 

დებატების წარმოების ტექნიკის შესწავლაში. დაწვრილებით და საინტერესოდ აუხსნა 

მოსწავლეებს ბრიტანული საპარლამენტო დებატების ჩატარების პრინციპი. შეარჩიეს თემა 

და დაიწყეს დებატები. პროცესი ძალიან საინტერესო გამოვიდა, მონაწილეები  პოზიციების 

განაწილებას კენჭისყრით აგვარებდნენ, ორივე მხარე ცდილობდა  თავის წარმოჩენას. 

მიუხედავად ხარვეზების, დებატების წარმოების პირველი მცდელობა ვფიქრობ, რომ 

წარმატებით დასრულდა. 

მომდევნო ინტერვენციების მსვლელობისას, დაკვირვებამ მიჩვენა, რომ დებატების 

წარმართვისთვის მხოლოდ არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი არ არის საკმარისი.  

გამბედაობა, საკუთარი თავის რწმენა, განსხვავებული აზრის მიმღებლობა, ისტორიული 

ფაქტებისა და მოვლენების ცოდნა, ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორია დებატების 

წარმატებით წარმართვისთვის.  

შედეგები  , გაიზომა  ჩემი, როგორც მასწავლებლის დაკვირვებით, აგრეთვე  ანკეტური 

გამოკითხვით. დაკვირვებიდან გამოჩნდა , რომ დებატების დროს  მოსწავლეებში არა მარტო 

არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის გაუმჯობესება მოხდა, არამედ კრიტიკული  და 

ლოგიკური აზროვნებისაც. ისინი გახდნენ თავდაჯერებულები, მიზანდასახულები.  

ეს აღნიშნეს მოსწავლეებმა  როგორც გასაუბრების დროს, აგრეთვე ანკეტური გამოკითხვის 

დროსაც.          

                             

  კოლეგებთან შეხვედრა 

პედაგოგიური კვლევის შედეგები გავაცანი კოლეგებს, რომლებიც კვლევის საწყის ეტაპიდან,  

აქტიურად ადევნებდნენ თვალყურს   ჩემს მიერ განხორციელებულ ინტერვენცებს და 

ესწრებოდნენ კიდეც მათ მიმდინარეობას. 
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პრეზენტაციის დროს მათ გავაცანი ის დოკუმენტური, ფოტო, ვიდეო მასალა, რაზეც 

ვიმუშავეთ და გამოვიყენეთ ინტერვენციების დროს. კვლევაში წარმოდგენილმა 

დიაგრამებმა  ადვილად აღსაქმელი გახადა  კვლევის შედეგები. 

ჩემთვის საინტერესო იყო უკუკავშირი, კოლეგებმა მომიწონეს საკვლევად ამ საკითხის 

არჩევა. ისტორიის, გეოგრაფიის  და ქართულის პედაგოგებმა აღნიშნეს, რომ სასწავლო 

პროცესში ხშირად უნდა დაიგეგმოს  დებატები, ხოლო დისკუსია ყოველ გაკვეთილზე 

გამოსაყენებელი აქტივობაა.ორივე ხელს უწყობს არგუმენტირებული მსჯელობის 

განვითარებას მოსწავლეებში.  ისტორიის პედაგოგებმა გაამახვილეს ყურადღება წყაროების 

გამოყენებაზე.   ეს კვლევა საინტერესო აღმოჩნდა მათთვის.  

პრეზენტაციის შემდეგ ვუპასუხე დამსწრეთა შეკითხვებს. თავადაც აღნიშნეს, რომ კვლევის 

შედეგების გაზიარება მათთვის არანაკლებ საინტერესო იქნება. რაც შეეხება უკუკავშირს 

კვლევის მიმართ, იყო ძალიან  დადებითი დამოკიდებულება, რადგან, როგორც ზემოთ 

ავღნიშნე, ისინი თვალყურს ადევნებდნენ კვლევის პროცესს.   

 კვლევის შედეგების გაზიარება დაეხმარება ჩემს კოლეგებს თავადაც წარმართონ მსგავსი 

კვლევები, საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის გაუმჯობესებისთვის. 

ჩემთვის ძალიან ნაყოფიერი  იყო  კვლევაზე მუშაობა. განსაკუთრებით საინტერესო 

აღმოჩნდა ინტერვენციების განხორციელება, თუმცა სწორედ ინტერვენციების დაგეგმვამ 

მოითხოვა დიდი ფიქრი, რომ ლოგიკური და შედეგიანი აღმოჩენილიყო ჩემი კვლევის 

მიმდინარეობა და შედეგი.  

 

 

 

 

 

                                       დანართები 

დანართი 1                       

                                                 კითხვარი N1: 

გთხოვთ მიუთითოთ:  
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კლასი ______                                                    ასაკი _________ 

სქესი :    მდედრობითი                                                                                        მამრობითი  

 

1. თქვენი აზრით , რომელი აქტივობა ეხმარება მოსწავლეებს არგუმენტირებული მსჯელობის 

განვითარებაში?  

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. რამდენად ხშირად გამოხატავ შენს პოზიციებს გაკვეთილზე? 

 ხშირად; 

 იშვიათად; 

 არასოდეს. 

3. გიჭირთ თუ არა თქვენი პოზიციის (აზრის) არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება? 

 კი; 

 არა; 

 ნაწილობრივ 

4. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა დებატებში? 

 კი;              

 არა; 

5. ფლობთ თუ არა დებატების ჩატარების ტექნიკას? 

 კი; 

 არა; 

 ნაწილობრივ. 

6. რომელი საგანი გეხმარებათ არგუმენტირებული მსჯელობის განვითარებაში? 

_____________________________________________________________________________________ 

7. თქვენი აზრით, რა უნარების განვითარებას უწყობს ხელს დებატები? 

 ლოგიკურ და კრიტიკულ აზროვნებას; 

 პრობლემის არსზე კონცეტრირების უნარს; 

 ზეპირი მეტყველების უნარს; 

 ყველა ზემოთ ჩამოთვლილს. 

8. გჭირდებათ  თუ არა ზემოთ ჩამოთვლილი უნარების განვითარება? 

 დიახ; 
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 არა; 

 ნაწილობრივ 

9. რამდენად ხშირად ისურვებდით ისეთ შეხვედრებში (გაკვეთილში) მონაწილეობას , სადაც 

არგუმენტირებული მსჯელობის საშუალება მოგეცემათ? 

 ხშირად;  

 იშვიათად; 

 არასოდეს. 

10. თქვენ რომ იყოთ ,,დებატების’’ კოორდინატორირომელი თემების განხილვას ისურვებდით? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

დანართი N 2 

დავალება :  ყურადღებით წაიკითხეთ და შეასრულეთ ქვემოთ მოცემული დავალებები: 

,,ჯალალედინის მცდელობა საქართველოს სამეფო კართან კოალიციის (კავშირის) შექმნის შესახებ ‘’. 

მონღოლებმა დაამარცხეს ხვარაზმშაჰი ჯალალედინი, რომელიც ჯერ ინდოეთში გაიქცა, შემდეგ 

ირანში და ერაყში გაბატონდა, ხოლო 1225 წელს ჯალალედინი საქართველოს მოადგა. გარნისთან 

დაამარცხა ქართველთა ჯარი, მაგრამ თბილისში შემოსვლა ვერ გაბედა და მოლაპარაკება 

გადაწყვიტა საქართველოს სამეფო კართან, რათა მონღოლთა წინააღმდეგ კოალიცია (კავშირი) 

შეექმნათ. ქართველებმა ეს წინადადება არ მიიღეს . 1226 წელს ჯალალედინმა თბილისზე ილაშქრა 

და აიღო. საქართველოში რამდენიმე წლით ხვარაზმელები გაბატონდნენ.  

წყარო ,, ჟამთააღმწერელი’’, უცნობი ქართველი მემატიანე, XIV ს.: 

,,მაშინ გაიგო სულტანმა ჯალალედინმა ავაგ ათაბაგისა და ამირსპასალარისა ბიჯნისში ყოფნა, ინება 

მისი ნახვა, მიუვლინა მოციქული და შეუთვალა: ,,შენ ხარ ვაზირთუხუცესი...თითო კაცის ამარა 

შევხვდეთ, რამეთუ მსურს საუბარი შენ თანა’’. ავაგი დათანხმდა . წარვიდა აღჭურვილი ერთი კაცის 

თანხმლებით და შეხვდნენ ბიჯნისის ხრამთან, მეორე მხარეს სულტანი, ისიც ერთი  მონით, ისიც 

აღჭურვილი...მაშინ მიმართა სულტანმა ავაგს: ,,არ მოვსულვარ რბევად საქართველოსა, არამედ 

ზავისა და მშვიდობისათვის, მაგრამ თქვენ სწრაფად საომრად აღიჭურეთ და ფიცხლად შემებით, და 

არ იქმნა მშვიდობა. ვინაიდან წარჩინებული ხარ ქართველთა შორის და ვაზირი კარსა მეფისასა, 

ისმინე ჩემი: გაგიგონიათ გვარი  და წარმომავლობა  ჩემი, სიდიდე სამეფოსა ჩემისა და სიმრავლე... 
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მე ვარ მაღლისა და დიდისა ხელმწიფისა ხუარაზმსას ძე და ჩემს ძალაუფლების ქვეშ იყო ყოველი 

სპარსეთი ადარბადაგანით ვიდრე ჯეონამდე და ჯეონით ვიდრე ინდოეთამდე.  

უზენაესის განგებით გამოჩნდნენ ქვეყანასა ჩინეთისასა, ადგილსა ყარაყურუმად წოდებულსა, კაცნი 

ვინმე საკვირველნი, უცხონი და უცხო ცხოვრების მიმდევარნი, რომელთა ყოველნი აღმოსავლეთი 

დაიმორჩილეს და მრავალნი სახელმწიფონი მოსპეს. მრავალნი ბრძოლა ვყავით და ყოველთვის 

ვძლიე და როდესაც გაძლიერდნენ და ვცანი, რომ აღარ იყო ღონე , დავტოვე სამეფო ჩემი, 

წარმოვედი საქართველოში მშვიდობისა და ზავისათვის... აწ მნებავს , რათა შევერთნეთ მტკიცე 

ფიცითა და ვებრძოლოთ მტერს. გამიგია, რომ თქვუენი მეფე დედაკაცი არს, და ვიყო ქმარი მისი და 

მეფე თქუენი...თუ არ იზამთ ამას , მოოხრდეს თქვუენი სამეფო, თუ მე წავიდე , 

თათარნი(მონღოლები) უკვე მოსულები არიან, თქვენ ვერა გაუწევთ წინააღმდეგობას. გააგზავნეთ 

კაცი თქუენს მეფის წინაშე და აუწყეთ ჩემი ნათქვამი’’... 

მოუსმინა ავაგმა სულტანს და არ მისცა პასუხი, არამედ უთხრა: ,,ვაუწყებ თქმულსა მაგას მეფესა და 

ვაზირთა მისთა’’. ავაგმა სასწრაფოდ გააგზავნა კაცი მეფის წინაშე და აუწყა თქმული.’’ 

 

დავალება : გამოყავი ჯალალედინის არგუმენტები: როგორ უმტკიცებს იგი ავაგ მხარგრძელს 

კოალიციის (კავშირის) შექმნის აუცილებლობას. 

                                                           არგუმენტები  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კითხვები:  

1. შენი აზრით , ჯალალდენის ეს სიტყვები შეთავაზება იყო თუ მუქარა? პასუხი 

დაასაბუთე. 

ჯალალედინის 

შემოთავაზება 

გაერთიანების შესახებ:  

1. 

2. 

3. 
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2. როდის, რომელ წელს ხდება ეს შეხვედრა? რა ფაქტების შემდეგ?  

3. საქართველოს სამეფო კარზე გაიმართა თათბირი, მიეღოთ თუ არა ჯალალედინის 

წინადადება. წარმოიდგინე , რომ შენ ამ დარბაზის სხდომაზე ხარ და ისმენ ორ 

საპირისპირო პოზიციას. შენი აზრით , რა არგუმენტს მოიყვანდნენ ისინი?  

 

დათანხმდეთ 

 

არ დავთანხმდეთ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ურთიერთსაწინააღმდეგო არგუმენტაციის შემდეგ გამოთქვი შენი მოსაზრება , 

რომელ პოზიციას ემხრობი? რატომ? პასუხი დაასაბუთე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 3. 

 ,,წყაროების შედარებითი ანალიზი და მხარეთა არგუმენტები’’ 
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დავალება; ყურადღებით წაიკითხეთ წყაროები და უპასუხეთ წყაროების ბოლოს დასმულ 

შეკითხვებს. წყარო ,,ა’’.   გ.პლანო კარპინი , ,,ისტორია მონღოლებისა, რომელთაც ჩვენ 

თათრებს ვუწოდებთ’’, XIII ს. 

,,თუ იმ ხელმწიფეებს, რომელნიც მათ დამორჩილდნენ, რაიმე სადავო შემთხვევა წარმოეშვათ, ისინი 

მის გასარჩევად თათრების  იმპერატორთან უნდა გაემგზავრონ, როგორც ეს გეორგიის 

(საქართველოს) მეფის ორ ვაჟს მოუხდა. ერთი მათგანი კანონიერი იყო, სახელად მელიქი, ხოლო 

მეორე, დავითი - გაჩნდა, როგორ მრუშობის ნაყოფი. ამ უკანონო ვაჟს მამამისმა თავისი 

სამფლობელოს ერთი ნაწილი დაუტოვა. მეორე, რომელიც უფრო ახალგაზრდა იყო, თავისი 

დედითურთ წავიდა თათრების იმპერატორთან, სადაც გაემგზავრა დავითიც. მელიქის დედა, 

საქართველოს დედოფალი, რომელთანაც შეუღლების ძალით მისი ქმარი ამ სამეფოს ფლობდა, 

ვინაიდან  იქ ქალები მფლობელობდნენ, გზაში გარდაიცვალა, მათ კი მისვლის შემდეგ მრავალი 

საჩუქარი დაარიგეს; განსაკუთრებით ბევრი საბოძვარი გასცა კანონიერმა ვაჟმა, რომელიც ითხოვდა, 

რომ მისთვის დაებრუნებინათ მამის მიერ დავითისათვის დატოვებული მამული, ვინაიდან , მისი 

სიტყვებით, ის მრუშობის ნაყოფი იყო და არ შეეძლო მისი ფლობა, დავითი კი უპაუხებდა: თუმცა მე 

ხასის შვილი ვარ, მაგრამ სამართალს ვთხოულობ თათრების კანონის მიხედვით, რომელიც 

არავითარ განსხვავებას არ ხედავს კანონიერი ცოლისა და მხევლის მიერ დაბადებულ ვაჟებს 

შორისო. ამიტომ ეს საქმე კანონიერი ვაჟის წინააღმდეგ გადაწყდა: ის დავითს დაუმორჩილეს, 

როგორც უფროსს’’ 

 

წყარო ,,ბ’’.  

ჟამთააღმწერელი, ,,ქართლის ცხოვრება’’, XIV ს. 

,,იყვნენ ორივენი - დავით და დავით -ყუბილ ყაენთან. ორივეს უნდოდა მეფობა. სარგის 

თმოგველი ეწინააღმდეგებოდა თვით დავით ნარინს და მის თანშეზრდილებს და ეუბნებოდა: წესი 

არ არის , რომ მეფობა დედოფალის ნაშობმა დაიპყროს და არა თვითმპყრობელი მეფისამ. ისინი კი 

პასუხობდნენ: თუმცა დავით ნარინი დედაკაცის ნაშობია, მაგრამ გვირგვინოსანი რუსუდანიც მეფე 

იყო, თავისი ძმის, გიორგისგან დატოვებული და დავით ნარინიც მეფის ძეა. და , რადგან ცილობა 

იყო მათ შორის და  ვერ გადაწყდა, თუ მეფობა რომელს ეკუთვნოდა, ამიტომ მრავალ წელს დარჩნენ 

ყარაყორუმს. მაშინ ინება ყუმილ ყაენმა და წარმოავლინა თავისი ძმა ულუსთან, რომელმაც ისინი 

შეიწყნარა.  

დავით ლაშა-გიორგის ძეს ულუ უწოდეს (რაც მონღოლურად უფროსს ნიშნავს, დავით რუსუდანის 

ძეს კი -ნარინი (უმცროსი).’’ 
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 დავალება I : შეავსე  ვენის დიაგრამა - შეადარეთ წყაროები ერთმანეთს:  

1. რა საერთო ინფორმაციას გვაწვდიან ავტორები? 

2. რა განსხვავებული ინფორმაცია მიიღეთ  წყარო ,,ა’’ და წყარო ,,ბ’’-სგან? 

 

 

                      წყარო ,,ა’’                                                                    წყარო ,,ბ’’ 

                                                                 საერთო                        

 

 

 

 

 

II. უპასუხე კითხვებს: 

3. როგორ ფიქრობთ , სუბიექტურია რომელიმე წყაროს ავტორი? 

4. შეგვიძლია ვენდოთ წყაროებში მოცემულ ფაქტებს? რატომ? 

5. რა არგუმენტები მოჰყავს ორივე მხარეს? ჩამოწერეთ არგუმენტები და გამოთქვით თქვენი 

მოსაზრება , რომელი არგუმენტია თქვენთვის მისაღები და რატომ? რომელს არ ეთანხმებით და 

რატომ? 

6. რა დილემის წინაშე დგანან მკვლევარები ? როგორ უნდა გადაიჭრას პრობლემა? 

 

   დანართიN 4            

  ,,პოლიტიკური არგუმენტები წერილობით წყაროებში ’’ 

წყარო. აგათია მირინელი .ბიზანტიელი ისტორიკოსი, VIს. 

აიეტის სიტყვა 

,,ბიზანტიელები უსამართლოდ გვეპყრობოდნენ. ჩვენც კარგს ვიზამდით, რომ მუდამ მათნაირივე 

სიტვყვებითა და საქმეებით დაგვეცვა თავი. ნუთუ ახლა, როდესაც ისინი ასე საშინლად გვექცევიან, 

ყოყმანითა და თათბირებით სამაგიეროს გადახდის შესაძლებლობა უნდა გავუშვათ ხელიდან? ხომ 

არავის შეუძლია იმის მტკიცება, თითქოს მტერი ბოროტ ქცევაში შემჩნეული არ იყოს და თითქოს 

მხოლოდ ეჭვები არსებობდეს, რომ მას ამგვარი აზრები და განზრახვა აქვს? არც საბუთია საჭირო 

მათი ვერაგობის დასამტკიცებლად. საკმარისია გავიხსენოთ სახელოვანი გუბაზი, რომელიც ისე 

საცოდავად მოკლეს, გეგონება ჩვეულებრივი ადამიანი ყოფილიყოს. გაქრა კოლხების ძველი 
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ღირსება, - დღეიდან ჩვენ სხვებზე ვეღარ ვიბატონებთ  და იმით უნდა დავკმაყოფილდეთ, რომ 

ძალიან არ დაგვჩაგრონ იმათ, ვინც წინათ ჩვენი ქვეშევრდომი იყო. თუ  ჩვენ რომ ამ 

ბოროტმოქმედებას უყურადღებოდ დავტოვებთ , რომაელები უკვე აღარ მოგვეშვებიან  და უფრო 

შეუპოვრად შემოგვიტევენ. ვინც ემორჩილება, იმათ ისინი, რა თქმა უნდა , უფრო თავხედურად 

ეპყრობიან. მათ მარტო კი არ გაგვანადგურეს - თუმცა ჩვენ არც უსამართლობა ჩაგვიდენია  და არც 

მტობა ყოფილა ჩვენს შორის - არამედ , რა ჩვეულებაც წინათ ჰქონდათ, იმასვე მისდევენ, თითქოს 

ერთბაშად შეეპყროს ისინი სიმხეცეს , სიგიჟესა და სიძულვილს. სპარსელებს კი ასეთი ხასიათი 

აქვთ: თუ ისინი ვინმეს დაუმეგობრდებიან, ცდილობენ, უთუოდ დაიცვან სიყვარული;  

 მე ვინატრებდი, რომ კოლხეთის სამეფოს ჰქონდეს თავისი ძველი დიდება, რომ მას არ 

სჭირდებოდეს უცხოელების დახმარება გარედან, რომ როგორც ომის ასევე მშვიდობის დროს ის 

თავის ძალებს ეყრდნობოდეს. მაგრამ როცა ჩვენ ჟამთა ვითარების გამო ან ბედის უკუღმართობის 

წყალობით ან ორივე მიზეზის წყალობით ისე დავუძლურდით , რომ სხვისი ხელქვეითი გავხდით, 

ისევ სჯობია იმის ხელქვეითი ვიყოთ უფრო კეთილისმსურველის, ვინც დაურღვევლად იცავს 

კეთილ განწყობილებას თავისიანებთან და მოკავშირეების მიმართ. სპარსელები ჯეროვანი 

სიყვარულით მოგვეპყრობიან და ჩვენთვის იბრძოლებენ, ვინაიდან ისინი კაცთმოყვარენი და 

გულკეთილები არიან; გარდა ამისა , ჩვენი ნებაყოფლობითი მიმხრობით ისინი მოკავშირედ 

შეიძენენ უაღრესად გამოსადეგ ქვეყანას და მნიშვნელოვან ჯარს, რაც მათ ფულსა და ქონებას 

ურჩევნიათ. მაშ სხვა ფიქრი რაღა საჭიროა? სასწრაფოდ შეუდექით საქმეს  და გამოამჟღავნეთ თქვენი 

გულის ნადები, რომ გავაკეთოთ ის, რაც სწორი და სამართლიანია და რაც სარგებლობას მოგვიტანს.’’ 

კითხვები:  

1. ნასწავლი მასალისა და დოკუმენტის მიხედვით განსაზღვრე რა არის მთავარი პრობლემა? 

2. ვის მიჩნევდა აიეტი ქვეყნის მტრად? 

3. რა არგუმენტები მოჰყავს აიეტს საკუთარი პოლიტიკური ორიენტაციის გასამყარებლად? 

4. რა არის დოკუმენტის მიხედვით , კრების მოწვევის მიზანი? 

ფარტაძის სიტყვა 

 ,,კოლხებო, ჩვეულებრივი ამბავი დაგემართათ - მეტად მოხერხებულად და წარმტაცად 

თქმულმა სიტყვებმა გონება შეგირყიათ. უძლეველი რამ არის მჭევრმეტყველება და ის თითქმის 

ყველას ამარცხებს, განსაკუთრებით კი იმას, ვისაც მანამდე არ განუცდია მისი ძალა. მაგრამ ეს  

სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ ამას ვერ დავუპირისპირებთ გონიერ მოსაზრებას, რომელიც 

საქმის ნამდვილ ვითარებას ემყარება. აიეტის სიტყვებით ისე გამოდის , თითქოს თქვენ ყველანი 

ამტკიცებდეთ , რომ მომხდარი ამბავი არ იყოს საშინელება, რომ ამ საზიზღარ მკვლელობას არ 
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ჰკიცხავდეთ და მხოლოდ იმის შესახებ მსჯელობდეთ, დამნაშავენი არიან თუ არა გუბაზის 

მკვლელები: მე კი ვამბობ, რომ წყეულნი და შეჩვენებული არიან ისინი და მე უდიდესი 

სიამოვნებით ვუყურებდი არა მარტო მათ საშინელ სასჯელს  ვინც განგმირა გუბაზი, არამედ 

ყველა იმათისაც, ვისაც შეეძლო შეეფერხებინა ეს მკვლელობა და არ შეფერხა. თუმცა სპარსელების 

მხარეს გადასვლა მაინც არ იქნება სასარგებლო .დიდი ხანია, აიეტი მიდიელების (სპარსელების) 

მხარეს იხრება და მოწადინებულია, ჩვენც გადაგვიყვანოს მათ მხარეზე, ცდილობს შეგვაშინოს - 

თითთქოს ბავშვები ვიყოთ - და გვიმტკიცებს, რომაელები (ბიზანტიელები) არ იკმარებენ იმას, რაც 

გაბედეს და კიდევ უფრო მეტი უბედურება მოგველისო . ამას ამბობს და აქებს და ადიდებს 

სპარსელებს; ფიქრობს, რომ ამ გზით დაგვარწმუნებს ჩვენ და ჩვენ ახლავე საკუთარი ფეხით 

ვეახლებით აშკარა მტრებს და ხვეწნას დავუწყებთ .  ამ მიზნით ხმარობს ის ყოველგვარ 

საშუალებას; იმთავითვე იღწვის და ცდილობს, რომ განახორციელოს ის, რაც განზრახული აქვს; 

მოუფიქრებლად გვიდგენს გეგმებს, არღვევს და ანგრევს კრების წესრიგს და ამ კრებას მიზანს 

უკარგავს. კრება ხომ, ჩვეულებრივ, მუდამ წინასწარ იხილავს და მსჯელობს, რომ კარგად გასინჯოს 

ის, რაც არ არის ნათელი . მან კი ბოლო თავში გადაიტანა და ვიდრე ჩვენ საბოლოოდ რასმეს 

გადავწყვეტდეთ, ის უკვე შეუდგა შესრულებას. რაღა აზრი აქვს კრებას, თუ ჯერ დადგენილება 

იქნება და მერე კრება? 

ჩემი აზრით, უმართებულობა იქნება ერთი ან ორი ადამიანის დანაშაულის გამო შევწყრომოდით 

საზოგადოებრივ კანონებს, რომელთა დაცვა ჩვენს თავზე გვაქვს აღებული და შეგვეცვალა 

სახელმწიფო წყობილება და ცხოვრება, რომელსაც მშვენივრად ვართ შეგუებული; იმათ მიმართ კი, 

ვინც ამ ქვეყანას უდარაჯებს და მრავალნაირ ხიფათში ვარდება იმის გულისთვის, რომ უდარდელი 

ცხოვრება მოგვანიჭონ, გამცემლები გამოვსულიყავით. ყველაზე უწმინდური საქმე ის იქნება, რომ 

ასეთი საქციელით შევბღალოთ მართლმორწმუნეობა და წმინდა საიდუმლოთა უმწიკლოება. აბა, 

რას დაემსგავსება ჩვენი საქციელი, თუ უზენაესი არსების სასტიკ მტრებს მივემხრობით? თუ ისინი 

ჩვენი საღმრთო წესების შესრულებას აგვიკრძალავენ და თავიანთ წესებზე გადაგვიყვანენ, ამაზე 

უფრო სამძიმო რა უნდა განვიცადოთ?  

            მე იმ აზრისა ვარ, რომ საჭიროა რომაელთა (ბიზანტიის) მეფეს ვაცნობოთ მომხდარი ამბავი, 

რათა იგი სათანადოდ მოეპყრას იმათ, ვისაც მკვლელობაში მთავარი დანაშაული მიუძღვის, და თუ 

ამას იზამს, ამიერიდან მოისპობა ჩვენი უთანხმოება რომაელებთან. კვლავ ერთად ვილაშქრებთ, 

ძველებურად ერთად გავწევთ ცხოვრების ჭაპანს. თუკი  ის უარყოფს ჩვენს თხოვნას, მაშინ უნდა 

მოვითათბიროთ, მიზანშეწონილი იქნება, თუ არა, მეორე გზას დავადგეთ.’’ 

კითხვები:  
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1. რა არგუმენტებს უპირსპირებს ფარტაძი აიეტს საკუთარი პოზიციის დაცვის დროს? (ამოიწერეთ 

არგუმენტები) 

2. ვის განიხილავს ფარტაძი მტრად? 

3. ვის განიხილავს იგი მოკავშირედ? 

4. რა არის ფარტაძის სიტყვის მთავარი აზრი? მისი პოზიცია? 

5.შენი აზრით, რატომ არის პრობლემისადმი განსხვავებული მიდგომა, ორი 

ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიცია? 

6. როგორ ფიქრობ, კარგია თუ არა, რომ კრებაზე ორი საწინააღმდეგო პოზიცია გამოიკვეთა? პასუხი 

დაასაბუთე. 

7. შენი აზრით ვისი არგუმენტებია უფრო მეტად დამარწმუნებელი? რატომ? 

8. შენ რომელ პოზიციას ანიჭებ უპირატესობას და რატომ? 

 

   

დანართი 5.                                    

                                               კითხვარი N2         ინტერვენციების შეფასება 

მოსწავლის სახელი, გვარი ______________________ 

1. დაგეხმარა თუ არა წყაროებზე მუშაობა არგუმენტირებული მსჯელობის უნარისა და 

კრიტიკული აზროვნების გაუმჯობესებაში? 

 არ დამეხმარა 

 დამეხმარა 

 ძალიან დამეხმარა 

2. რომელ წყაროზე მუშაობა დაგეხმარათ არგუმენტირებული მსჯელობის განვითარებისათვის 

ყველაზე მეტად? (რეიტინგის მიხედვით მიუწერე ნომრები, მაგ. 1-ყველაზე მეტად დამეხმარა; 

2. ამაზე ნაკლებად დამეხმარა; 3. უფრო ნაკლებად დამეხმარა და ა.შ); 

 ,,წყაროების შედარებითი ანალიზი და მხარეთა არგუმენტები ’’(,,ორი დავითი მონღოლთა ყაენის  

კარზე ‘’ (წყაროები: ა) გ.პლანო კარპინი , ,,ისტორია მონღოლებისა, რომელთაც ჩვენ თათრებს 

ვუწოდებთ’’, XIII ს.   ბ) ჟამთააღმწერელი, ,,ქართლის ცხოვრება’’, XIV ს.);         ____ 

 ,,პოლიტიკური არგუმენტები წერილობით წყაროებში (აიეტის და ფარტაძის სიტყვა)’’   (წყარო. 

აგათია მირინელი .ბიზანტიელი ისტორიკოსი, VIს.); ___________ 

 ,,არგუმენტები საქართველოს სამეფო კარზე (წერილობით წყაროებში) ‘’ ,,ჯალალედინის 

მცდელობა საქართველოს სამეფო კართან კუალიციის (კავშირის) შექმნის შესახებ;   ____ 
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3. იყო თუ არა საინტერესო დისკუსიებში  მონაწილეობის  პროცესი? 

 არ იყო საინტერესო 

  საინტერესო იყო  

 ძალიან საინტერესო იყო 

 

4. დაგეხმარა თუ არა დებატები არგუმენტირებული მსჯელობის უნარისა და კრიტიკული 

აზროვნების გაუმჯობესებაში? 

 არ დამეხმარა 

 დამეხმარა 

 ძალიან დამეხმარა 

 

5. იყო თუ არა საინტერესო დებატებში მონაწილეობის  პროცესი? 

 არ იყო საინტერესო 

  საინტერესო იყო  

 ძალიან საინტერესო იყო 

 

6. დაეუფლე თუ არა დებატების წარმართვის ტექნიკას? 

 ვერ დავეუფლე 

 დავეუფლე 

 კარგად დავეუფლე 

 

7. შენ დებატების უშუალო მონაწილე იყავი თუ დამკვირვებელი?  

 მონაწილე 

 დამკვირვებელი 

 

7.1. თუ მონაწილე იყავი რით იყო მნიშვნელოვანი შენთვის დებატებში მონაწილეობა? რა 

გამოცდილება შეიძინე? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

7.2.  თუ დამკვირვებელი იყავი რით იყო მნიშვნელოვანი შენთვის დებატებისთვის თვალყურის 

დევნება? რა გამოცდილება შეიძინე? 



50 
 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

8. ყველაზე ძალიან რომელი აქტივობა დაგეხმარა არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის 

განვითარებაში? (რეიტინგის მიხედვით მიუწერე ნომრები, მაგ. 1-ყველაზე მეტად დამეხმარა; 2. 

ამაზე ნაკლებად დამეხმარა; 3. უფრო ნაკლებად დამეხმარა და ა.შ) 

 წყაროებზე მუშაობა                         ________ 

 დისკუსია                                           _______ 

 დებატები                                           ________ 

 

9. ისურვებდით  თუ არა კიდევ ისეთ აქტივობებში მონაწილეობის მიღებას , სადაც 

არგუმენტირებული მსჯელობის საშუალება მოგეცემათ? 

 ხშირად  

 იშვიათად  

 არასოდეს 

 

10. რაში გამოიყენებთ, მომავალში, ამ აქტივობების შედეგად შეძენილ უნარებს?               

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. როგორ შეიძლება არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის კიდევ უფრო გაუმჯობესება, რა 

რეკომენდაციებს მისცემთ მასწავლებელს?  

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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