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1. შესავალი 

აღნიშნული კვლევა  ეხება თბილისის N 45 საჯარო სკოლის XI ა კლასის (ჩემი 

სადამრიგებლო კლასი) მშობელთა ჩართულობის გაზრდას. 

სკოლის ცხოვრებაში მშობელთა აქტიური ჩართულობა სკოლის კულტურას 

მრავალფეროვანს ხდის, რაც განაპირობებს სკოლის დემოკრატიის ხარისხის 

გაზრდას. მშობელთა აქტიური მონაწილება სასკოლო და  არაფორმალურ გარემოში 

ზრდის ბავშვის აკადემიურ მოსწრებას და ხელს უწყობს ქცევის პოზიტიურად 

ჩამოყალიბებას. ჩემს მიერ განხორციელებული პრაქტიკის კვლევის მიზანიც სწორედ 

ჩემს სადამრიგებლო კლასში, XI ა კლასში, მშობელთა სასკოლო ცხოვრებაში  

ჩართულობის გაზრდაა.   

მიზნის მისაღწევად შემდეგი ამოცანები დავისახე 1) დამედგინა სასკოლო 

ცხოვრებაში  XI ა კლასის მშობელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელის მიზეზები; 

2) შემემუშავებინა პრობლემის გადაჭრის ოპტიმალური გზები და დამეგეგმა 

ინტერვენციები; 3) ინტერვენციების შედეგების შეფასების შემდეგ შემემუშავებინა 

რეკომენდაციები.    

აღნიშნული პრობლემის იდენტიფიცირების და ანალიზის შემდეგ ჩამოვაყალიბე 

შემდეგი საკვლევი კითხვები:  

 

 როგორ ესმით მშობლებს მათი ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში? 

 რა ფაქტორები განაპირობებენ სკოლაში მშობელთა მისვლას? 

 იცვლება თუ არა მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება და ქცევა მშობელთა 

ჩართულობით სასაკოლო ცხოვრებაში? 

 რა სიხშირით უნდა ახორციელებდეს სკოლაში ვიზიტებს მშობელი? 

 რა არის ძირითადი ბარიერები მშობელთა ნაკლები ჩართულობისა სასკოლო 

ცხოვრებაში? 
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მოცემული კვლევის პროცესში  გამოვიყენე როგორც რაოდენობრივი, ასევე 

თვისებრივი კვლევის მეთოდი. ჩაღრმავებული ინტერვიუების საშუალებით 

გამოვიკვლიე მშობელთა და მასწავლებელთა მოსაზრებები საკვლევ საკითხთან 

დაკავშირებით, ხოლო ფოკუს-ჯგუფების დახმარებით XI ა კლასის მოსწავლეთა 

მოსაზრებები. შედგენილი კითხვარები დამეხმარა პრობლემის 

იდენტიფიცირებაში. 

კვლევაში განხილული მაქვს ,,მშობელთა ჩართულობასთან‘’ დაკავშირებული 

ლიტერატურა. აგრეთვე პრობლემის გამომწვევი მიზეზები და მათი ანალიზი, 

ინტერვენციები და მათი შედეგების ანალიზი. 

ნაშრომის ბოლო თავში შეჯამებული მაქვს კვლევისას აღმოჩენილი მიგნებები და 

რეკომენდაციები. 

ამრიგად, ეს დოკუმენტი წარმოადგენს მშობელთა სასკოლო ჩართულობის გაზრდის 

მიზნით განხორციელებულ პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც 

განხორციელდა სსიპ ქალაქ თბილისის N 45 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის 

პედაგოგის ანა ცხვარიაშვილის მიერ მისსავე სადამრიგებლო  XI ა კლასში 2019 წლის 

მარტის თვიდან ამავე წლის მაისის ჩათვლით. 

 

1.1   კვლევის ჩატარების საჭიროება 

ეროვნული სასწავლო გეგმის ახალი რედაქციის მიხედვით ,,დამრიგებლებისთვის 

სავალდებულო ხდება მშობლებთან რეგულარული  კომუნიკაცია. იწყება პროგრამები 

სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის გაძლიერების მიზნით, რაც 

გულისხმობს მშობელსა და სკოლას შორის რეგულარულ, ორმხრივ, შედეგებზე 

ორიენტირებულ თანამშრომლობას’’ (https://edu.aris.ge/news/skola-da-mshobeli-ras-

nishnavs-mshoblis-chartuloba-da-rogor-unda-gadzlierdes-mshoblis-roli-saskolo-

cxovrebashi.html) 

დაწყებით საფეხურზე მშობელთა ჩართულობა, კვლევების თანახმად და ჩემი 

სადამრიგებლოს შემთხვევაშიც, ზოგადად მაღალია. საბაზო და საშუალო საფეხურზე 

https://edu.aris.ge/news/skola-da-mshobeli-ras-nishnavs-mshoblis-chartuloba-da-rogor-unda-gadzlierdes-mshoblis-roli-saskolo-cxovrebashi.html
https://edu.aris.ge/news/skola-da-mshobeli-ras-nishnavs-mshoblis-chartuloba-da-rogor-unda-gadzlierdes-mshoblis-roli-saskolo-cxovrebashi.html
https://edu.aris.ge/news/skola-da-mshobeli-ras-nishnavs-mshoblis-chartuloba-da-rogor-unda-gadzlierdes-mshoblis-roli-saskolo-cxovrebashi.html
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მშობელთა ვიზიტები ნელ-ნელა მცირდება, შესაბამისად მცირდება მათი ჩართულობა 

სასკოლო ცხოვრებაშიც. მიმაჩნია, რომ მშობელთა აქტიური ჩართვა სასკოლო 

ცხოვრებაში, მითუმეტეს საშუალო საფეხურის მოზარდებში, სტიმულის, მოტივაციის 

მომცემია. კვლევების თანახმად მშობელთა ჩართულობა დადებით გავლენას ახდენს 

სასწავლო შედეგების გაუმჯობესებასა და პოზიტიურ ქცევაზე. სწორედ ზემოთ 

აღნიშნული გახდა მიზეზი იმისა, რომ  დამეწყო მოცემულ თემაზე პრაქტიკის 

კვლევის განხორციელება.  

      

2 . საკვლევი საკითხის აქტუალობა 

მშობელთა ჩართულობა აერთიანებს მასწავლებლებს და მშობლებს ერთობლივი 

ძალებით შეუწყონ ხელი მოსწავლის აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლის ზრდას. 

მშობელთა მონაწილეობა სასკოლო ცხოვრებაში გულისხმობს მრავალმხრივ, 

ინტენსიურ კომუნიკაციას, როგორც სასწავლო პროცესში, ისე სკოლის სხვადასხვა 

ღონისძიებებში.  

,,მშობლები და სხვა ზრდასრულები, რომელთანაც ბავშვები ურთიერთობას 

ამყარებენ, მათთვის მისაბაძები ხდებიან. მშობელი მუდამ მაგალითია 

შვილისთვის და თავისის ქმედებით მეტს ასწავლის (Dr.Thomas Gordon,,როგორ 

გავხდე კარგი მშობელი’’). 

,,როდესაც მშობელი შვილის განათლების პროცესშია ჩართული, უფრო მაღალია 

აკადემიური მოსწრება. უმჯობესდება დასწრების მაჩვენებელი, მოსწავლეს 

უვითარდება სოციალური უნარები და მისი  ქცევა პოზიტიური ხდება როგორც 

სახლში, ასევე სკოლაში(USAID/G PRIDE მშობელთა ჩართულობა რეკომენდაციები 

დირექტორისა და მასწავლებლებისათვის). 
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მშობელთა ჩართულობის გაზრდას მრავალმხრივი სარგებელი მოაქვს:  

მოსწავლისთვის-უფრო თავდაჯერებული ხდება; კეთილგანწყობილია სკოლის 

მიმართ; უვითარდებათ პასუხისმგებლობა მშობელთა წინაშე; მაღლდება 

აკადემიური მოსწრების დონე. 

მშობლისთვის-უფრო გამგები ხდება შვილის მიმართ; მეტად აფასებს შვილის 

მიღწევებს; მეტ ყურადღებას აქცევს საკუთარ ცოდნას და ზრუნავს უნარ-ჩვევების 

ამაღლებაზე; დროულად იღებს ინფორმაციას ბავშვის პროგრესის შესახებ და 

პრობლემების შემთხვევაშიც ჩართვას სწრაფად ახერხებს. 

პედაგოგისთვის-უფრო კმაყოფილია თავისს საქმიანობით; მეტი პატივისცემა 

უჩნდება საკუთარი პროფესიის მიმართ; მოტივირებულია. 

სკოლისთვის-ვითარდება, დემოკრატიული ხდება, სასკოლო კულტურაზე 

დადებითად აისახება. 

ასეთი სარგებელი სკოლას, მასწავლებლებს, მშობლებს გარკვეულ 

ვალდებულებებს აკისრებს. სკოლა, მასწავლებელი  ვალდებულია დროულად და 

რეგულარულად მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია სასკოლო ღონისძიებების 

შესახებ; მოსწავლეთა აკადემიური თუ ქცევის შესახებ; უზრუნველყოს  

შეხვედრების ორგანიზება მოსწავლის პროგრესის შესახებ; შეუქმნას პოზიტიური 

სასკოლო გარემო; ჩართოს მშობელი სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიღებაში; 

აწარმოოს გამოკითხვები, სადაც მშობელთა მოთხოვნები, სურვილები, ნააზრევი 

და რჩევებია წარმოდგენილი. მშობელი თავის მხრივ ვალდებულია 

დამრიგებელთან/მასწავლებელთან ჰქონდეს რეგულარული კომუნიკაცია; 

აწვდიდეს უტყუარ ინფორმაციას ბავშვის მდგომარეობის შესახებ..  

სამწუხაროდ,საქართველოს სკოლებში ამ კუთხით არც თუ ისე სახარბიელო 

სიტუაციაა. 

სხვადასხვა სკოლებში განსხვავებულ სირთულეებს ვაწყდებით  სკოლის, 

მასწავლებლის, მშობელთა მხრიდან: მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობები; 

ნაკლები დაინტერესება შვილების სწავლის მიმართ; სწავლების ახალი 
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მეთოდების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება; სახელმძღვანელოების 

სირთულეები; დროის უქონლობა და სხვა.  

თუმცა სწორად დაგეგმილი აქტივობები, რეგულარული და სანდო კომუნიკაცია 

სკოლასა და მშობელს შორის და რაც მთავარია, ერთი მიზნისკენ სწარფვა-

აღვზარდოთ განათლებული, ცხოვრების გამოწვევებისთვის  საჭირო უნარ-

ჩვევებით აღჭურვილი თაობა, ყველანაირი სირთულის დაძლევაში დაგვეხმარება. 

ამრიგად, მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში აქტუალურია და მისი 

ხარისხის გაზრდა მეტ სარგებელს მოუტანს მოსწავლეს, თავად მშობელს, სკოლას 

და სახელმწიფოს. ამიტომ დავისახე კვლევის მიზნად მშობელთა ჩართულობის 

გაზრდა ჩემს სადამრიგებლო   XIა  კლასში. 

 

3. ლიტერატურის მიმოხილვა 

მშობელთა ჩართულობის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად გავეცანი 

სხვადასხვა ლიტერატურას, სტატიებს, კვლევით ნაშრომებს, ვიდეომასალებს. 

ტერმინი ,,მშობელთა ჩართულობა’’ აღნიშნავს ერთობლივ და უწყვეტ 

პასუხისმგებლობას მოსწავლეთა მიღწევებისა და სწავლის გაუმჯობესებაზე’’ 

(USAID/G PRIDE მშობელთა ჩართულობა(რეკომენდაციები დირექტორისა და 

მასწავლებლებისათვის). 

,,მშობელთა ჩართულობას მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ბავშვის 

განვითარებაზე, როგორც სკოლამდელ ასევე სასკოლო ასაკში, როდესაც მოსწავლის 

წინაშე სერიოზული აკადემიური და სოციალური გამოწვევები ჩნდება’’ (ი. აბულაძე 

,,სტრატეგიები მშობელთა ჩართულობის ასამაღლებლად’’ ჟურნალი 

,,მასწავლებელი’’, 6 თებერვალი, 2014წელი http://mastsavlebeli.ge/?p=2113.) ამავე 

სტატიაში, ავტორის აზრით, მშობლებს, რომლებსაც  შვილის მიმართ უფრო 

მაღალი მოლოდინები აქვთ, უფრო ერთვებიან სასწავლო პროცესში. მშობელთა 

http://mastsavlebeli.ge/?p=2113
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ჩართულობის ფორმები და მასშტაბები იცვლება და დამოკიდებულია ბავშვის 

ასაკზე, განათლებაზე, სოციალურ სტატუსზე. 

კვლევებმა აჩვენა, რომ ბავშვის ასაკის მატებასთან ერთად, მშობელთა ჩართულობა 

სასკოლო ცხოვრებაში ნელ-ნელა მცირდება. 

2010 წელს  მშობელთა ჩართულობის დღისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე ქევინ 

უოკერმა, მშობელთა ჩართულობის ერთ ერთი პროექტის დამაარსებელმა, სკოლებს 

მოუწოდა ,,ნუ წუწუნებთ მშობელთა პასიურობაზე, არამედ მოიწვიეთ, დაპატიჟეთ 

და სთხოვეთ მათ, გააკეთონ რაც შეიძლება მეტი’’ 

ხშირ შემთხვევაში, მშობლებმა არ იციან რას მოიცავს მშობელთა ჩართულობა 

სასკოლო ცხოვრებაში - კრებებზე დასწრებით და ექსკურსიებზე ჩართვით 

შემოიფარგლებიან მხოლოდ. 

 ,,მშობელთა ჩართულობის გზაზე პირველი ნაბიჯი მშობელთა განსხვავებული 

პერსპექტივების აღიარება და პატივისცემა. ყველა მშობელს შეუძლია ხელი 

შეუწყოს საკუთარი  შვილის განვითარებას, სწავლას და წარმატებას (ჯანელიძე ანა, 

,,მშობელთა ჩართულობა: ჩვენთან თუ ჩვენს წინააღმდეგ?’’, ჟურნალი 

,,მასწავლებელი’’ 13 ოქტომბერი  2017 წელი  http://mastsavlebeli.ge/?p=15796).  

მშობელთა ჩართვა სასკოლო ცხოვრებაში ხშირად რთული პროცესია. ერთ-ერთი 

მთავარი ბარიერი, დროის უქონლობაა. თუმცა არსებობს გარკვეული 

სტერეოტიპული წარმოდგენებიც მშობლებსა და მასწავლებლებზე, რაც 

უარყოფითად მოქმედებს მათ დაინტერესებაზე სასკოლო ცხოვრებით. ა.ჯანელიძე 

თავის სტატიაში ,,მშობელთა ჩართულობა: ჩვენთან თუ ჩვენს წინააღმდეგ?,’’ 

სწორედ ამ შეხედულებებზე საუბრობს: 

მშობელი:   

 მასწავლებელი გულწრფელად არ ზრუნავს მის შვილზე; 

 ინიციატივები მასწავლებლისგან უნდა მოდიოდეს; 

 აქვს მასწავლებლის უკუკავშირის შიში; 

http://mastsavlebeli.ge/?p=15796
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 არ აქვს საკუთარი კომპეტენციის რწმენა; 

 ზედაპირული მხარდაჭერის გარდა, ბევრი არაფერი შეუძლია; 

 ადანაშაულებს მასწავლებლებს ბავშვის პრობლემებში. 

 

მასწავლებელი:  

 მშობელს არ აღელვებს ზოგადად განათლება; 

 ინიციატივები მშობლისგან უნადა მოდიოდეს; 

 აქვს ზოგიერთი მშობლის უკუკავშირის შიში; 

 არ ენდობა მშობლის კომპეტენციას; 

 ზედაპირული მხარდაჭერის გარდა, ბევრი არაფერი შეუძლია; 

 ადანაშაულებს მშობელს მოსწავლის პრობლემებში. 

 

კოალიცია ,,განათლება ყველასთვის საქართველო’’ ჩაატარა თვისებრივი კვლევა 

,,მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში’’ 2017 წელს. კვლევის შედეგებმა 

მთელი საქართველოს მასშტაბით აჩვენა, რომ  

 სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობას აქვს სპონტანური ხასიათი;  

 რეალურად სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობა შეიძლება 

განიხილებოდეს კერძო ინიციატივა უფრო, ვიდრე ფორმულირებული 

ქცევითი სტრუქტურა;  

 სასკოლო ჩართულობასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული 

მოთხოვნა/მოთხოვნილებები, როგორც მშობლების, ისე მასწავლებლების 

მხრიდან. 

აღნიშნულის გამომწვევი მიზეზებიდან ერთ-ერთი კომუნიკაციის სფეროში 

არსებული ბარიერებია. მიუხედავად ამისა, როგორც სკოლებს, ასევე მშობლებს 

სურთ, რომ ურთიერთობები უფრო ინტენსიური გახდეს, თუ კი ეს მოსწავლისთვის 

სასარგებლო იქნება(USAID/G PRIDE ,,მშობელთა ჩართულობა’’(რეკომენდაციები 

დირექტორისა და მასწავლებლებისათვის). 
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როცა სკოლის და მშობლის კომუნიკაცია მუდმივი და ეფექტიანია ( საინფორმაციო 

ბუკლეტები, ვებ-გვერდები, სოციალური ქსელები, სკოლის საინფორმაციო დაფები) 

იზრდება მშობელთა ჩართულობა. მშობელთა ჩართულობის ასამაღლებლად  

იგეგმება კონკრეტული აქტივობები:  

 თემატური ტრენინგების შეთავაზება; 

 სემინარები ფსიქოლოგთან; 

 მშობელთა თანამონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღებაში; 

 მშობელთა დღე; 

 მშობლები არაფორმალურ გარემოში; 

 სხვადასხვა ღონისძიებები, სადაც მოსწავლეებს მშობლების წინაშე მოუწევთ 

წარდგენა. 

სოფიკო ლობჟანიძე თავის სტატიაში ,,როგორ შევუწყოთ ხელი სასკოლო ცხოვრებაში 

მშობელთა ჩართულობას’’ (ჟურნალი მასწავლებელი. 20 დეკემბერი 2013 წელი 

http://mastsavlebeli.ge/?p=2155 ) განიხილავს დასავლეთის ქვეყნების  სკოლისა და 

მშობლების თანამშრომლობის მრავალფეროვან, ეფექტურ გზებს. იგი აღნიშნავს, რომ 

მასწავლებლის ერთ-ერთი უმთავრესი პროფესიული მოვალეობა მოსწავლეებთან და  

მშობლებთან ურთიერთობაა. ამ ურთიერთობამ ხელი უნდა შეუწყოს სწავლებისა და 

სწავლის ეფექტიანობას და სკოლაში სასურველი გარემოს ფორმირებას. მრავალი 

საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევა მოწმობს, რომ მოსწავლეთა და სკოლის 

წარმატება მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული სასკოლო ცხოვრებაში 

მშობელთა ჩართულობაზე (PISA კვლევა)’’. 

სკოლებში მშობელთა ჩართულობის გარეშე განათლების და აღზრდის ხარისხის 

ამაღლება თითქმის შეუძლებელია. სკოლამ და ოჯახმა ერთად უნდა აიღონ 

პასუხისმგებლობა სკოლაში ჯანსაღი ატმოსფეროს შექმნაზე, მოსწავლეთათვის 

ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბებაზე, სასწავლო პროცესის ხარისხზე.  

http://mastsavlebeli.ge/?p=2155
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საქართველოში სკოლის და ოჯახების თანამშრომლობა არც თუ ისე სახარბიელოა. 

როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა სოფიკო ლობჟანიძე განიხილავს დასავლურ 

მიდგომებს, რომელიც გულისხმობს სამ უმთავრეს შეკითხვაზე პასუხს: 

1. რისკენ მივისწრაფით? 2. რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ? 3. როგორ? 

მშობელთა ჩართულობის გაზრდის  კუთხით დასავლური სკოლები მოცემულ 

შეკითხვებს შემდეგი მიმართულებების გაძლიერებით განიხილევენ და პასუხობენ: 

1. სკოლაში დამკვიდრებული მისალმების და დახვედრის კულტურა - მშობელი ასეთ 

შემთხვევაში თავს თვლის სასკოლო საზოგადოებაში სრულუფლებიან და 

დაფასებულ წევრად. მას ეძლევა შანსი სკოლასთან თანამშრომლობით ხელი შეუწყოს 

მოსწავლის წარმატებას. 

2. მრავალფეროვანი და ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული კომუნიკაცია - 

მასწავლებელმა ისე უნდა წაიყვანოს მშობელთან ურთიერთობა, რომ მას  სურვილი 

გაუჩნდეს ნებაყოფლობით მოსწავლის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაციის 

გაცვლის. 

3. თანამშრომლობა აღზრდასა და განათლებაში - მოსწავლეები, მასწავლებლები და 

მშობლები ერთად ეძებენ წარმატების გზებს, მონაწილეობენ გადაწყვეტილების 

პროცესში და სკოლის განვითარებაში.  ამ მიმართულებით, როგორც სოფიკო 

ლობჟანიძის ზემოთხსენებულ სტატიაშია განხილული, დასავლეთის სკოლები 

საინტერესო სტრატეგიებს სთავაზობენ მშობლებს:   

 სკოლა ღიად  გამოხატავს მოლოდინებს მშობლებისადმი, ახდენს მათზე 

პასუხისმგებლობის გადანაწილებას;. 

 ხდება მშობელთა სურვილების, ინტერესების გამოკითხვა  და სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვის დროს  მათი გათვალისწინება; 

 სკოლა მშობლებისთვის გამჭვირვალეს ხდის საგაკვეთილო პროცესს. 

ამისთვის დასავლეთის სკოლებში „ღია კარის დღეების” გამართვა ხდება,  

მშობლებს  შეუძლიათ გაკვეთილზე დასწრება ან პედაგოგთან წინასწარ 

შეთანხმებით გაკვეთილის წარმართვაში მონაწილეობა; 
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 სკოლაში არსებობს მოხალისე მშობლების გუნდი, რომელიც ცდილობს 

სასკოლო ცხოვრებაში სხვა მშობლების ჩართვასა და გააქტიურებას. 

მაგალითად, მართავს  იმ პროექტების პრეზენტაციას, რომელთა იდეის 

ავტორები, დამგეგმავები და განმხორციელებლები თავად არიან 

მოსწავლეებსა და მასწავლებლებთან ერთად; 

 სკოლა მშობლებს სთავაზობს სხვადასხვა ღონისძიებას განათლებისა და 

აღზრდის საკითხებში (სემინარები, სამუშაო შეხვედრები, დისკუსიები, 

დებატები და სხვ). ამ ღონისძიებათა ინიციატორებად შესაძლოა 

მოგვევლინონ არა მარტო სკოლა, არამედ მშობლებიც.  

 ასეთი ტიპის აქტივობების  გაზიარება საქართველოს სასკოლო სივრცეში, ვფიქრობ 

გაზრდის მშობელთა ჩართულობის ხარისხს, რაც საბოლოო ჯამში დადებითად 

აისახება მოსწავლის აკადემიურ მაჩვენებლებზე. 

 

4. კვლევისას გამოყენებული მეთოდები 

სასკოლო  ცხოვრებაში  მშობელთა დაბალი ჩართულობის პრობლემა ძალიან 

საყურადღებოა. მას გავლენის მოხდენა შეუძლია, როგორც მოსწავლეთა აკადემიურ 

მოსწრებაზე, ისე მთლიან სასკოლო ცხოვრებაზე. ამიტომ მხოლოდ ერთი მეთოდი არ 

არის საკმარისი ამ მხრივ არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად და დასკვნების 

გამოსატანად. შესაბამისად საჭირო გახდა კვლევისას გამოყენებული მეთოდების 

მრავალფეროვნება, კერძოდ, რაოდენობრივი და თვისებრივი კომპონენტები, ფოკუს 

ჯგუფები, ჩაღრმავებული ინტერვიუ. აღნიშნული მეთოდები გამოვიყენე, როგორც 

კვლევის  საწყის ეტაპზე პრობლემის იდენტიფიცირებისას, აგრეთვე კვლევის ბოლო 

ეტაპზე -  ინტერვენციების შეფასებისას. 
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 4.1რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტები 

რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტად შემუშავებულ იქნა კითხვარი ( ეთიკის 

წესების სრული დაცვით), რომელიც მოიცავდა როგორც დახურულ ისე ღია 

კითხვებს. გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ ჩემი სადამრიგებლოს XIა კლასის 

მშობლები, მოსწავლეები და  მასწავლებლები.  კითხვარები გაეგზავნა 23 მშობელს 

(დანართი N 1) ( სადამრიგებლო კლასში სულ 25 მოსწავლეა) (რომელთაგანაც 15 - მა 

შეავსო), 25 მოსწავლეს (დანართი N2 (შეავსო 22-მა) და 8 მასწავლებელს (დანართი N 

3) (შეავსო 5-მა). კითხვარი დამეხმარა უკეთ ჩამომეყალიბებინა პრობლემა,  მიმეღო 

და გამეანალიზებინა  მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.  

4.2  თვისებრივი კვლევის კომპონენტი  

თვისებრივი  კვლევის საშუალებით უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღე პრობლემაზე 

მშობელთა ნაკლები ჩართულობის შესახებ.გამოვიყენე მეთოდები: 

 ჩაღრმავებული ინტერვიუ (მშობლებთან); ფოკუს ჯგუფი(2 ჯგუფი-მოსწავლეებთან 

და მასწავლებლებთან); 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს მეთოდის გამოყენება დამეხმარებოდა, რამდენად 

ნათლად და ადეკვატურად აღიქვავდნენ მშობლები კვლევაში წამოჭრილ ჩემს 

უმთავრეს პრობლემას-მშობელთა დაბალი ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში, 

რომელსაც დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია მოსწავლის აკადემიური მოსწრების 

დონეზე   და ქცევაზე. მათთან ინტერვიუებმა  საშუალება მომცა პრობლემას უფრო 

ღრმად ჩავწვდომოდი, დეტალურად გამეგო,თუ რა ფაქტორები უშლის ხელს 

მშობელს აქტიურად იყოს ჩართული შვილის სასკოლო ცხოვრებაში, როგორ 

აღიქვამენ ტერმინს ,,ჩართულობას სასკოლო ცხოვრებაში’’. 

ფოკუს ჯგუფი - არის ჯგუფური ინტერვიუს მეთოდი, რომლის  დროსაც 

ერთდროულად რამდენიმე რესპოდენტს ვესაუბრებით, ამ დროს ხდება აზრთა 
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გაცვლა. კვლევისთვის შევარჩიე ორი ფოკუს - ჯგუფი XIა  კლასის მოსწავლეების 

(მონაწილეობა მიიღო 12 -მა მოსწავლემ), და XIა  კლასში შემსვლელი მასწავლებლების 

ჯგუფი (მონაწილეობა მიიღო 5-მა მასწავლებელმა). აღნიშნული მეთოდის მიზანი 

იყო, გამეგო მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მოსაზრებები საკვლევ საკითხთან 

დაკავშირებით. პასუხი გაეცა შემდეგ შეკითხვებს: მოქმედებს თუ არა მშობელთა 

ვიზიტების სიხშირე მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე?    როგორი კომუნიკაცია 

უნდა ჰქონდეს მშობელს და მასწავლებელს ერთმანეთთან?   რატომ  იკავებს თავს 

მშობელი სკოლაში ვიზიტისგან? რა ზეგავლენას მოახდენს მშობელთა ჩართულობა 

სასკოლო ცხოვრებაზე? 

 

5. პრობლემის დიაგნოსტირების ეტაპების შედეგები 

5.1 მოსწავლეთა გამოკითხვა 

გამოკითხვის მიზანი იყო, დამედგინა თუ როგორ ესმით მშობელთა ჩართულობა 

სასკოლო ცხოვრებაში? აქვს თუ არა ზეგავლენა მათ აკადემიურ და ქცევით 

მოსწრებაზე მშობელთა ვიზიტებს სკოლაში? რატომ არ ერთვება მშობელი სასკოლო 

აქტივობებში? პრობლემის იდენტიფიცირებისას ანონიმური კითხვარი შეავსო 22-მა 

მოსწავლემ.  

დიაგრამა N1 რას ნიშნავს მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში? 
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დიაგრამა N 2 რა სიხშირით უნდა იარონ მშობლებმა სკოლაში? 

 

დიაგრამა N 3 იცვლება თუ არა თქვენი აკადემიური და დისციპლინური მოსწრება მშობლის ვიზიტის 

შემდეგ სკოლაში?  

 

დიაგრამა N 4   რას განიცდით,როცა თქვენი მშობელი მოდის სკოლაში? 
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მოსწავლეთა მიერ შევსებულმა ანონიმური კითხვარების ანალიზმა დამანახა, რომ 

მათ მშობლის სასკოლო ცხოვრებაში  ჩართულობა ზუსტად არ ესმით რა აქტივობებს 

მოიცავს. 

5.2  მშობელთა გამოკითხვა 

მშობელთა გამოკითხვის მიზანი იყო, გამეგო რატომ არ ერთვებიან სასკოლო 

ცხოვრებაში? როგორ ესმით სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობა? მოახდენს თუ არა 

ზეგავლენას მათი ხშირი ვიზიტი სკოლაში შვილების სწავლების ხარისხზე  და 

ქცევაზე? 

დიაგრამა N 5 რატომ არ(ვერ) ერთვებიან სასკოლო ცხოვრებაში? 

 

დიაგრამა N 6  როგორ გესმით სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობა? 

 

 

 

რატომ არ(ვერ)ერთვებიან სასკოლო ცხოვრებაში?
დაკავებულობა

შვილების ასაკის გამო

თავს არიდებენ

მასწავლებლებთან

შეხვედრას

როგორ გესმით სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობა?
მშობელთა კრებებზე სიარული

აკადემიური მოსწრების ნახვა

გარკვეულ ღონისძიებებში

მონაწილეობა
მშობლის მიერ შეთავაზებული

აქთივობები
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დიაგრამა N 7 რა ზეგავლენას ახდენს თქვენი ვიზიტი სკოლაში მოსწავლეზე? 

 

 

პრობლემის იდენტიფიცირებისას ანონიმური კითხვარი შეავსო 15-მა მშობელმა. 

კითხვარის ანალიზმა ცხადყო, რომ მშობელთა სკოლაში ნაკლები ჩართულების 

მიზეზებია: თავისუფალი დროის არ ქონა; შვილის ასაკის მატებასთან ერთად, 

ვიზიტების შემცირება; სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის შესახებ ზუსტად არ 

იციან რა აქტივობები იგულისხმება;მოსწავლეთა სწავლა და ქცევა იცვლება მათი 

სკოლაში ვიზიტისას. 

5.3 მასწავლებლების გამოკითხვა 

ანონიმური კითხვარი შეავსო აგრეთვე ჩემს სადამრიგებლო XIა კლასში შემსვლელმა 

5-მა  პედაგოგმა. კითხვარის ანალიზიდან ჩანს, რომ მასწავლებლებმა კარგად იციან 

თუ(1) რას ნიშნავს მშობელთა სასკოლო ცხოვრებაში ჩართვა, თუმცა (2) სემესტრის 

განმავლობაში იშვიათად უხდებათ მშობლებთან შეხვედრა. (3)იბარებენ მშობლებს 

იმ შემთხვევაში, როცა მოსწავლის ქცევა და მოსწრება იცვლება (ძირითადად როცა 

უარესდება), (4) თუმცა ზოგიერთი მშობელი თავისი ინიციატივით მოდის 

სკოლაში, ისიც აკადემიური და დისციპლინური მიმართულებით შვილის შესახებ 

ინფორმაციის მისაღებად. მასწავლებლები თვლიან, რომ (5) მშობელთა 

რა ზეგავლენას ახდენს თქვენი ვიზიტები სკოლაში მოსწავლეზე

სწავლას უმატებენ

მობილიზებულები ხდებიან

არაფერი იცვლება

ერიდებათ
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რეგულარული მოსვლა სკოლაში, სხვადასხვა სასკოლო აქტივობებში მონაწილეობა, 

მათი შვილების აკადემიურ მოსწრებასაც გააუმჯობესებს და ქცევას უფრო 

პოზიტიურს გახდის. 

 

5.4 ჩაღრმავებული ინტერვიუ 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს დროს მშობლების პასუხებიდან გამოიკვეთა შემდეგი 

პრობლემები:  

რა ფაქტორები უშლის ხელს მშობელს აქტიურად იყოს ჩართული შვილის სასკოლო 

ცხოვრებაში - 1) დროის უქონლობა, რაშიც იგულისხმება სამსახურში სამუშაო 

გრაფიკი; 2) თვლიან, რომ მათი შვილები მე-11-ე კლასში არიან და მშობელთა 

სკოლაში მისვლის ,,სტერეოტიპული’’ შეხედულებების  გამო იკავებენ თავს; 3) 

ინფორმირებულები არიან  შვილების დაბალი აკადემიური მოსწრებით ზოგიერთ 

საგანში, გრძნობენ პასუხისმგებლობას და ერიდებათ პედაგოგებისგან, საყვედურის 

’’მოსმენა“.  

როგორ აღიქვავენ ტერმინს ,,ჩართულობას სასკოლო ცხოვრებაში’’ - 1) კრებებზე 

სისტემატურად მისვლა; 2) პარასკევი ,,მშობელთა დღეა’’; 3) თუ დაიბარებენ 

პედაგოგები ან თუ დამრიგებელს აქვს კლასის შესახებ გარკვეული 

ინფორმაცია,ერთად ვეხმარებით გადაწყვეტილებაში; 4) თუ სკოლა ან 

მასწავლებელი (დამრიგებელი) თავად შესთავაზებს გარკვეული ტიპის აქტივობაში 

(სამეურვეო საბჭო, დისციპლინარული კომიტეტი, მშობელთა კომიტეტი, 

არჩევნები, კითხვარების შევსება და სხვა).   

ამრიგად, მშობლებთან ჩაღრმავებულმა ინტერვიუს ანალიზმაც დაადასტურა, რომ 

მშობლებმა ზუსტად არ იციან, როგორ უნდა ჩაერთონ სასკოლო ცხოვრებაში, 

თუმცა ფიქრობენ, რომ მათი ჩართვით სკოლის ცხოვრებაში ,,ბავშვების აკდემიური 

დონე პროგრესს განიცდის და ალბათ დისციპლინაზეც დადებითად აისახება. 
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 5.5 ფოკუს-ჯგუფის შედეგები 

კვლევისთვის შევარჩიე ორი ფოკუს-ჯგუფი XIა  კლასის მოსწავლეების 

(მონაწილეობა მიიღო 12 -მა მოსწავლემ), და XIა  კლასში შემსვლელი 

მასწავლებლების ჯგუფი (მონაწილეობა მიიღო 5-მა მასწავლებელმა). მათთან 

ჯგუფური ინტერვიუები საინტერესოდ წარიმართა. პასუხი გაეცა შემდეგ 

შეკითხვებს: 1) მოქმედებს თუ არა მშობელთა ვიზიტების სიხშირე მოსწავლეთა 

აკადემიურ მოსწრებაზე?    2) როგორი კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეს მშობელს და 

მასწავლებელს ერთმანეთთან?   3) სკოლაში მოსვლისგან რატომ  იკავებს თავს 

მშობელი?  4) რა ზეგავლენას მოახდენს მშობელთა ჩართულობა სასკოლო 

ცხოვრებაზე?  

 მასწავლებლების ჯგუფის პასუხების ანალიზმა აჩვენა, რომ 1) მშობლის 

რეგულარული ვიზიტი სკოლაში დადებითად აისახება ბავშვის ქულებზე; 2) 

კომუნიკაცია პოზიტიური უნდა იყოს,პედაგოგიც და მშობელიც გულწრფელად 

უნდა საუბრობდნენ და ენდობოდნენ ერთმანეთს, ინფორმაციას სწორად და 

ადეკვატურად უნდა აღიქვამდნენ; 3) ერიდებათ ან გაურბიან პასუხისმგებლობას, 

გონიათ, რომ მარტო ,,ცუდი’’ უნდა უთხრა მათ შვილზე;  4) მშობელთა 

ჩართულობით სკოლა უფრო გაძლიერდება, რადგან სკოლის და მშობლის მიზნები 

ემთხვევა ერთმანეთს. 

მოსწავლეთა ფოკუს -ჯგუფის ინტერვიუებმა ასეთი ანალიზი აჩვენა :1) მშობლის 

ვიზიტი სკოლაში მნიშვნელოვნად არ ცვლის მათ აკადემიურ მოსწრებას,უფრო 

მოკლევადიანი ეფექტი აქვს; 2) კომუნიკაცია გულწრფელი უნდა იყოს და 

სასურველი არაა სულ უარყოფითი ისაუბროს პედაგოგმა მოსწავლეზე; 3) დრო არ 

აქვს, იციან, როგორ სწავლობენ და ერიდებიან, ,,დიდები ვართ და რა დროს ჩვენი 

მშობელია’’; 4) სკოლისთვის კარგია ამდენი მშობელი გვერდით რომ ეყოლება. 

მოსწავლეებმა შეკითხვაზე, როგორ გავააქტიუროთ მშობლები, რომ ჩაერთნენ ჩვენი 
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კლასის სასკოლო ცხოვრებაში, ასეთი აზრი დააფიქსირეს: საინტერესო იქნება 

მშობლები სხვადასხვა გარემოში ჩვენთან ერთად ვიხილოთ, მაგალითად როგორც 

მოსწავლეები. 

ამრიგად, ფოკუს-ჯგუფებთან ჯგუფურმა ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ მშობლების 

ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში დადებითად იმოქმედებს სკოლის იმიჯზე, 

განვითარებაზე და მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე. 

 

6. ინტერვენციების აღწერა 

ინტერვენცია N 1 

მიზანი: ტერმინი ,,მშობელთა ჩართულობის“ გაცნობა 

მსვლელობა: მშობელთა კრებაზე დამსწრე მშობლებს და მოსწავლეებს ვესაუბრე, 

თუ რა იგულისხმებოდა სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობაში, 

მივაწოდე ინფორმაცია შესაბამისი ლიტერატურის და ინტერნეტ რესურსების 

შესახებ. კონკრეტულად გავაცანი მშობელთა ჩართულობით რა აქტივობები 

შეიძლება დაიგემოს: 

 მშობელთა მონაწილეობა არაფორმალურ გარემოში; 

 მშობელთა ნამუშევრების გამოფენა; 

 მონაწილეობა სასკოლო სპექტაკლებში; 

 მშობელი საგაკვეთილო პროცესის მონაწილე; 

 ჯანსაღი ცხოვრებისპოპულარიზაციისთვის დაგეგმილი აქტივობები; 

 კონფერენციებში მონაწილეობა; 
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 მშობელთა პედაგოგიზაციის მიზნით სხვადასხვა თემატური ტრენინგები... 

 

ინტერვენცია N 2 

მიზანი:  მშობელთა ჩართულობით დაგეგმილი ღონისძიება „მშობელი-გიდი“ - 

არაფორმალურ გარემოში, კერძოდ  თბილისის ბოტანიკურ ბაღში, სტუმრობა, 

ბიომრავალფეროვნების გაცნობა, საინფორმაციო საუბრები 

მსვლელობა: მშობელთა ინიციატივით დაიგეგმა და შეირჩა არაფორმალურ 

გარემოში მათი და მოსწავლეების სტუმრობა, მშობლებს უნდოდათ 

გაცდენილიყვნენ სკოლის ფარგლებს. წინასწარ, ბოტანიკურ ბაღში მისვლამდე 

მშობლებმა მოამზდეს საინფორმაციო პრეზენტაციები ბოტანიკური ბაღის 

ისტორიაზე, ეკოსისტემებზე, თავად იყვნენ გიდების როლში. დღემ საკმაოდ 

საინტერესოდ ჩაიარა.  

 

ინტერვენცია N 3 

მიზანი: მშობლების ინიციატივით ჯანსაღი ცხოვრების  პოპულარიზაცია 

მოსწავლეებში, ლაშქრობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განმტკიცება. 

აღნიშნული ინტერვენციის ფარგლებში შედგა ორი შეხვედრა 

მსვლელობა: პირველ შეხვედრაზე დაიგეგმა ლაშქრობა პეტრე მოციქულის 

გორაზე. ლაშქრობამდე ერთი დღით ადრე მშობლებმა და მოსწავლეებმა ერთად 

შეარჩიეს, რომელი მარშრუტით იქნებოდა უფრო მარტივი და უსაფრთხო ასვლა 

1350 მეტრიან საშუალო სირთულის მონაკვეთზე. მშობლებმა  ინსტრუქტაჟი 

ჩაუტარეს ბავშვებს ლაშქრობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებზე (ჩაცმა, ნივთების 

ჩამონათვალი, უსაფრთხოების ზომების დაცვა).  
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მეორე დღეს განვახორციელეთ ლაშქრობა. მოსწავლეები ცდილობდნენ 

გაეთვალისწინებინათ მშობლების მიერ მიწოდებული ინსტრუქტაჟი. აღნიშნულ 

აქტივობაში ჩაერთვნენ ის მშობლებიც კი, რომლებიც მანამდე სამსახურის გამო 

ვერ ახერხებდნენ სკოლაში სტუმრობას. დღემ საინტერესოდ და სახალისოდ 

ჩაიარა. ყველა მონაწილემ დაძლია აღნიშნული მარშრუტი. 

       ინტერვენცია N 4 

მიზანი: მშობელის და  მოსწავლის ერთობლივი მუშაობა საგაკვეთილო პროცესში. 

მსვლელობა: ჩემს სადამრიგებლო XIა კლასთან გლობალურ გეოგრაფიაში 

დავგეგმე გაკვეთილი ,,ამაზონის ტყეები-გლობალური თუ ლოკალური 

პრობლემა’’ (40წუთი). კლასი 5 ჯგუფებად დავყავი, ყველა ჯგუფში 

მოსწავლეებთან ერთად ისხდნენ მშობლებიც. გამოვიყენე როლური თამაშის 

მეთოდი (თითოეული ჯგუფი კონკრეტულ როლში იყო: ბიზნესმენები; 

,,გრინპისი-მწვანეები’’; ადგილობრივი მოსახლეობა; მთავრობა; საერთაშორისო 

დამკვირვებლები). მივეცი დავალებები და ინსტრუქცია. დავალების 

დასრულების შემდეგ გაიმართა დისკუსია ჯგუფებს შორის. მშობლები აქტიურად 

მონაწილეობდნენ ბავშვებთან ერთად დავალების  შესრულება პრეზენტაციასა და 

დისკუსიაში. 

7. ინტერვენციების შეფასება 

დაგეგმილი ინტერვენციები შედეგიანი იყო. გამოვყოფდი პირველ ინტერვენციას, 

სადაც ტერმინის ,,მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში’’ დეტალური 

განხილვა მოხდა. შეხვედრისას მშობლებს და მოსწავლეებს გავაცანი ის 

აქტივობები, რაც მშობელთა ჩართულობაში იგულისხმება, მათთან ერთად 

განვიხილე თემის შესაბამისი ლიტერატურა, გავაცანი დასავლეთის ქვეყნების 

მიდგომები. ამ ინტერვენციის შედეგი იყო, რომ ჩემს მიერ მიწოდებული მასალის 
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საფუძველზე მშობლებმა თავად შეარჩიეს  აქტივობები, რამაც მომცა საშუალება 

დამეგეგმა მომდევნო ინტერვენციები. თუმცა რამდენიმე მშობელმა თავი შეიკავა 

მონაწილეობა მიეღო აქტივობებში. 

მშობლების სურვილი იყო მოსწავლეებთან ერთად არაფორმალურ/არასასკოლო 

სივრცეში გასულიყვნენ და მომდევნო ინტერვენციებიც სწორედ ამ 

მიმართულებით დაიგეგმა. ვიზიტი თბილისის ბოტანიკურ ბაღში ემსახურებოდა 

შემეცნებით-საგანმანათლებლო მიზანს. მშობლებმა ბავშვებთან ერთად წინასწარ 

მოამზადეს საინფორმაციო ტექსტები და თავად ითავეს გიდობა მოცემულ 

სივრცეში. საინტერესო იყო, რადგან ბავშვებმა მშობლებში სხვა შესაძლებლობები 

დაინახეს. 

ასევე განსხვავებულ გარემოში დაიგეგმა მომდევნო ინტერვენცია-ლაშქრობა. 

მშობლების და ბავშვების მიერ წინასწარ შერჩეული მარშრუტი, ჩანახატი, 

ინსტრუქციები  და ინფორმირება მშობლების მხრიდან ლაშქრობისთვის საჭირო 

ქცევაზე, უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე და სხვა, ასეთმა მრავალფეროვანმა 

აქტივობებმა  მშობლები და ბავშვები უფრო მეტად დააახლოვა. მოცემული 

ინტერვენცია ემსახურებოდა მშობლების მხრიდან ბავშვებში ჯანსაღი ცხოვრების 

პოპულარიზაციას. 

არაფორმალური გარემოდან სასკოლო გარემოში გადმონცვლებამ და საგაკვეთილო 

პროცესში მოსწავლეებთან ერთად მშობლის თანამონაწილეობამ, მომდევნო 

ინტერვენცია განსხვავებული გახადა. ჩემი სადამრიგებლო XIა კლასში გლობალურ 

გეოგრაფიაში  მიმდინარე თემა გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები იყო, 

შესაბამისად მშობელთა ჩართულობით ჩატარებული გაკვეთილის თემად შევარჩიე 

,,ამაზონის ტყეები, გლობალური თუ ლოკალური პრობლემა’’. გაკვეთილის 

ხანგძლივობა 40 წუთი. გამოვიყენე როლური თამაში, კლასი დავყავი 5 ჯგუფად 1) 

ბიზნესმენები; 2) ადგილობრივი აბირიგენი მოსახლეობა; 3) ,,გრიპისი’’-

ეკოლოგები; 4)  მთავრობა; 5) საერთაშორისო დამკვირვებლელები. თითოეულ 
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ჯგუფში მოსწავლეებთან ერთად მშობლებიც იყვნენ. გამოწვევის ფაზაზე 

მონაწილეებს ამაზონის ტყეებზე სლაიდების ჩვენებასთან ერთად მივაწოდე 

ინფორმაცია ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.  

გაკვეთილის მეორე ფაზა ასე წარიმართა : ჯგუფებს დავურიგე ერთნაირი ტექსტი 

ამაზონი ტყეების შესახებ, სამუშაო ფურცლები და მივეცი ინსტრუქცია: 

დაემუშავებინათ  ტექსტი და შეევსოთ ცხრილი (პრობლემები, გამომწვევი 

მიზეზები, გადაჭრის გზები) იმ როლის მიხედვით, რომელშიც იყვნენ, 

განვუსაზღვრე დროც. მუშაობის პროცესში ვაკვირდებოდი ჯგუფებს, საკმაოდ 

მაღალი იყო მშობლების ჩართულობა, სასიამოვნო იყო მათი და ბავშვების საქმიანი 

თანამშრომლობა, აზრთა გაცვლა, მოსმენა და ა.შ. მესამე, რეფლექსიის ფაზა 

საკმაოდ ემოციური იყო, ჯგუფებმა გააკეთეს ნამუშევრების პრეზენტაციები და 

გაიმართა დისკუსია. ყველა თავის პოზიციას იცავდა (ქცევის წესების დაცვით), 

მშობლებიც და მოსწავლეები თანაბრად იყვნენ ჩართულები და თავისუფლად 

აფიქსირებდნენ აზრს. ამ ინტერვენციის მიზანი, რომ ერთობლივად ემუშავათ 

კონკრეტულ თემებზე საგაკვეთილო ფორმატის სახით, მიღწეულ იქნა, 

გაკვეთილის ყველა ფაზაში. იგრძნობოდა პასუხისმგებლობა და ემპათია 

ერთმანეთის მიმართ. 

ამრიგად, ჩატარებულმა ინტერვენციებმა, შედეგი გამოიღო. ყველა ინტერვენციის 

შემდეგ  ვაჯამებდი ჩატარებულ აქტივობას.   
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8. შედეგების ანალიზი ანკეტური გამოკითხვის მიხედვით 

იმისთვის, რომ გამეგო და გამეზომა ჩემს მიერ დაგეგმილმა ინტერვენციებმა რა 

შედეგი გამოიღო, გამოვიყენე კითხვარები (დანართი N 4) მშობლებისთვის და 

მოსწავლეებისთვის (შეავსო 35-მა). კითხვარები მოიცავდა დახურულ და ღია 

კითხვებს. 

დიაგრამა N 8 გაიგეთ თუ არა მეტი ინფორმაცია სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის  

შესახებ?  

 

დიაგრამა N 9  რომელი აქტივობა მოგეწონათ ყველაზე ძალიან?

 

დიაგრამა N 10  როგორ შეაფასებდით თქვენს მონაწილეობას განხორციელებულ აქტივობებში? 
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დიაგრამა N 11   თვლით თუ არა,რომ შვილის სასკოლო ცხოვრებაში მშობელი აქტიურად უნდა იყოს 

ჩართული?  

 

 

დიაგრამა N 12.  როგორ შეიცვალა  ურთიერთდამოკიდებულება(მშობელი-შვილი)  ამ აქტივობების 

შემდეგ? 

 

ამრიგად, დახურული კითხვების ანალიზის საფუძველზე მშობლებმაც და 

მოსწავლეებმაც იციან, რომ ჩართულობა მარტო კრებებზე დასწრებას და 

ექსკურსიებზე სიარულს არ ნიშნავს. მოცემული აქტივობებიდან ერთნაირად 

მოეწონათ ლაშქრობა და საგაკვეთილო პროცესი. თვითშეფასებაც მაღალია 

აქტივობებში შეტანილი წვლილისთვის. რაც შეეხება ურთიერთდამოკიდებულების 

შეცვლას, ფიქრობენ რომ უფრო თავდაჯერებულები გახდნენ და მოტივაციაც 

აუმაღლდათ სამომავლოდ აქტიური ჩართვისთვის სასკოლო ცხოვრებაში. 

საინტერესო იყო რჩევები და რეკომენდაციები ბავშვების და მშობლების მხრიდან. 

მათი უმეტესობა თვლის: 
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40 ნაკლებად

ზომიერად
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43%

დამოკიდებულების შეცვლა

ნაკლებად იმოქმედა მოტივირებული ვარ თავდაჯერებული გავხდი
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 თუ მასწავლებლები დროულად მოგვაწვდიან ინფორმაციას სასკოლო 

აქტივობების შესახებ, მეტად მოვემზადებით, დროს გავანაწილებთ; 

 სასურველია ყველა საგნის მასწავლებელმა დაგეგმოს გაკვეთილი მშობლის 

მონაწილეობით; 

 დაიბარონ მშობლები მაშინაც, როცა კარგ ქულებს ვიღებთ და კარგადაც 

ვიქცევით; 

 მშობლების ინიციატივებით შეიძლება აქტივობის დაგეგმვა; 

 ბავშვებისთვის მისაბაძი ხდება მშობელი, რომელიც რეგულარულად და 

ეფექტურად ერთვება სასკოლო ცხოვრებაში.  

 

9. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ჩემი კვლევის მიზანი გახლდათ მშობელთა ჩართულობის გაზრდა   სასკოლო 

ცხოვრებაში XIა კლასში (ჩემი სადამრიგებლო კლასი). კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ 

მშობლებს ძალიან მოსწონთ, თუ მათ პოზიტიურ ინფორმაციას აწვდი, აგრძნობინებ, 

რომ ისინი სასკოლო საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები არიან და მათი 

აქტიურობა სასწავლო, სასკოლო პროცესში მოსწავლეებს თავდაჯერებულს, 

მიზანდასახულს, პოზიტიური ქცევის მქონეს ხდის. აღმოჩნდა, რომ მშობლებიც და 

მოსწავლეებიც საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობით, ძალიან კმაყოფილები 

დარჩნენ, მოსწავლეებს უხაროდათ მშობლებს რომ მათ ამპლუაში ხედავდნენ, ხოლო 

თავად მშობლებს- მეტი თანაგრძნობა გაუჩნდათ ბავშვების მიმართ. ისეთი 

მოსწავლეებიც კი აქტიურად ჩაებნენ დისკუსიის პროცესში, რომლებიც ნაკლებად 

აქტიურები იყვნენ ხოლმე გაკვეთილზე. არაფორმალურ გარემოში ჩატარებულმა 

აქტივობებმა დამანახა, თუ როგორ გულშემატკივრობდნენ ბავშვები ერთმანეთის 

მშობლებს, ეხმარებოდნენ, უსმენდნენ, ერთვებოდნენ. პირველი  ინტერვენციების 

ჩატარების დასაწყისიდან ბოლომდე ვაკვირდებოდი და ვაანალიზებდი ჩემი 
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სადამრიგებლო მოსწავლეების ქცევას და აკადემიურ მოსწრებას ვამოწმებდი. 

საინტერესო მიგნება ჩემთვის ის იყო, რომ თითოეული ინტერვენციის შემდეგ, 

მოსწავლეთა და მშობელთა დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ, პოზიტიური და 

მეგობრული გახდა, რამდენიმე მოსწავლესთან აკადემიური მოსწრების დონე 

შეიცვალა. 

თუმცა, ვფიქრობ,  სამომავლოდ უფრო მეტი და მრავალფეროვანი  აქტივობები 

შეიძლება დაგეგმო მშობლებთან ერთად, რათა გაიზარდოს შვილის სასკოლო 

ცხოვრებაში ჩართულ მშობელთა რაოდენობა: 

 დროული, ეფექტური კომუნიკაცია მშობლის და მოსწავლის საჭიროებებზე 

მორგებული; 

 შეხვედრები განსხვავებულ გარემოში (ბიბლიოთკა, საკონფერენციო ოთახი..) 

 ვასწავლოთ, როგორ დაეხმარონ შვილებს; 

 მივცეთ სტიმული ნებისმიერი აქტივობის ინიციატივისას; 

 ვესაუბროთ ბავშვის დადებით მხარეებზე; 

 მუდმივად გავაცნოთ სიახლეები და ერთად ვიმსჯელოთ მათ დადებით ან 

უარყოფით მხარეებზე; 

 მივაღებინოთ მონაწილეობა გადაწყვეტილების პროცესებში; 

 მივწეროთ მადლობის წერილები; 

 ღიად გამოვხატოთ მათი მხარდაჭერა; 

 სკოლაში შემოსვლისთანავე შევუქმნათ კეთილგანწყობილი ატმოსფერო. 
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გამოყენებული ლიტერატურა 

1. თომას გორდონი (Dr.Thomas Gordon) ,,როგორ გავხდე კარგი მშობელი’’ 

თარგმნა ნინო ჭიაბრიშვილმა, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 2014 

2. USAID/G PRIDE ,,მშობელთა ჩართულობა’’(რეკომენდაციები დირექტორისა და 

მასწავლებლებისათვის) თბილისი 2015 

3. აბულაძე ირინა, ,,სტრატეგიები მშობელთა ჩართულობის ასამაღლებლად’’ 

ჟურნალი,,მასწავლებელი’’,6თებერვალი,2014წელი 

http://mastsavlebeli.ge/?p=2113 

4. ჯანელიძე ანა, ,,მშობელთა ჩართულობა:ჩვენთან თუ ჩვენს წინააღმდეგ?’’, 

ჟურნალი ,,მასწავლებელი’’ 13 ოქტომბერი  2017 წელი  

http://mastsavlebeli.ge/?p=15796 

5. ლობჟანიძე სოფიკო, ,,როგორ შევუწყოთ ხელი სასკოლო ცხოვრებაში 

მშობელთა ჩართულობას’’(პირველი ნაწილი) ჟურნალი ,,მასწავლებელი’’ 

20დეკემბერი 2013წელი http://mastsavlebeli.ge/?p=2155 

6. კოალიცია ,,განათლება ყველასთვის საქართველო’’,,მშობელთა ჩართულობა 

სასკოლო ცხოვრებაში’’ თვისებრივი კვლევის ანგარიში,2017  

7. ვებპორტალი კარგი სკოლა განთავსებული ვიდეომასალა მშობელთა ჩართულობა 

 http://kargiskola.ge/parent_videos.php?videoid=Nino_dekanozidze_Tbilisi 

http://kargiskola.ge/parent_videos.php?videoid=Mzia_Gelashvili 

http://kargiskola.ge/parent_videos.php?videoid=Tamar_berulaSvili 

8. ვებ პორტალი edu.aris.ge 

(https://edu.aris.ge/news/skola-da-mshobeli-ras-nishnavs-mshoblis-chartuloba-da-

rogor-unda-gadzlierdes-mshoblis-roli-saskolo-cxovrebashi.html 
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https://edu.aris.ge/news/skola-da-mshobeli-ras-nishnavs-mshoblis-chartuloba-da-rogor-unda-gadzlierdes-mshoblis-roli-saskolo-cxovrebashi.html
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პედაგოგიური კვლევის ანგარიშის რეფლექსია 

პედაგოგური  პრაქტიკის კვლევის ჩატარება თემაზე ,,მშობელთა ჩართულობის 

გაზრდა  XIა  კლასში’’ გადავწყვიტე მას შემდეგ ,  როცა აღმოვაჩინე, რომ ჩემი 

სადამრიგებლოს XIა  კლასის მოსწავლეთა  მშობლების სასკოლო ცხოვრებაში 

მონაწილეთა ნაკადი ნელ-ნელა შემცირდა, რაც აისახა მოსწავლეთა ქცევაზეც და 

აკადემიურ მოსწრებაზეც. მოცემული მდგომარეობით მივმართე ჩემს სადამრიგებლო 

კლასში შემომსვლელ რამდენიმე პედაგოგს, რომლებმაც დამიდასტურეს 

მოსწავლეთა  დაბალი აკადემიური მაჩვენებლები და არაპოზიტიური ქცევა. 

პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ გავეცანი საკვლევი საკითხის შესახებ 

არსებულ ლიტერატურას. დავგეგმე ის ინტერვენციები, რომლებიც დამეხმარებოდა 

პრობლემის გადაჭრაში. 

ინტერვენციების პროცესში  გამოიკვეთა, რომ მშობლები სიამოვნებით ერთვებოდნენ  

მოსწავლეებთან ერთად დაგეგმილ აქტივობებში. განსაკუთრებით საინტერესოდ 

წარიმართა საგაკვეთილო პროცესში მშობელთა მონაწილეობა. 

დანარჩენი ინტერვენციები გასცდა სკოლის ფარგლებს. არაფორმალურ გარემოშიც 

ვაკვირდებოდი მშობლების და ბავშვების ქცევას, ურთიერთობებს, რაც საკმაოდ 

პოზიტიური იყო. ყოველი მომდევნო ინტერვენციისას სხვადასხვა მშობელი 

გვიერთდებოდა. რამაც განაპირობა მშობელთა ჩართულობის გაზრდა. 

შედეგები გაიზომა კითხვარებითაც და გასაუბრებითაც როგორც მშობლებთან, ისე 

მოსწავლეებთან. ორივე მხარე ერთხმად აღიარებს, რომ მშობელთა ჩართულობით 

შვილის სასკოლო ცხოვრებაში სარგებელი ის არის, რომ ბავშვები უფრო 

თავდაჯერებულები ხდებიან, უვითარდებათ პასუხისმგებლობა მშობლის წინაშე, 

თავისუფლად აფიქსირებენ აზრს, ამაყობენ მშობლების მხარდაჭერით.  
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კოლეგებთან შეხვედრა 

კვლევის შედეგები გავაცანი ჩემს სადამრიგებლო კლასში შემსვლელ პედაგოგებს, 

სწორედ მათ მიიღეს მონაწილეობა პრობლემის იდენტიფიცირებისას  ჩატარებულ 

გამოკითხვაში, რომლის ანალიზი დამეხმარა ინტერვენციების შესახებ იდეების 

გენერირებაში. კოლეგებს გავაცანი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები, 

ლიტერატურული წყაროების მიმოხილვა, მონაცემთა ანალიზი და ინტერვენციები 

(ფოტომასალა). კვლევაში მოცემულ დიაგრამებში ნათლად იკითხებოდა 

ინტერვენციების შემდგომ ჩატარებული შედეგების ანალიზი. გაზიარება 

ინტერაქტიულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, კოლეგების უკუკავშირი დადებითი იყო, 

მოეწონათ საკვლევი თემა, რადგან ყველა  თვლის, რომ მშობელთა რეგულარული 

ჩართულობით სასკოლო ცხოვრებაში, დიდ ზეგავლენას ახდენს მოსწავლის 

აკადემიურ თუ ქცევით მოსწრებაზე. ვცდილობდი პასუხები გამეცა ყველა 

შეკითხვისთვის. პედაგოგებს განსაკუთრებით აინტერესებდათ, რა სირთულეებს 

წავაწყდი კვლევისას, რა იყო ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები. ვფიქრობ, 

ჩემი გამოცდილება პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის წერის, ძირითადი მიგნებების 

და რეკომენდაციების, გამოადგებათ კოლეგებს სასკოლო ცხოვრებაში, პედაგოგიური 

პრაქტიკის გაუმჯობესებაში.  
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დანართები 

დანართი N 1 

კითხვარი მასწავლებლებლებისთვის 

აღნიშნული კითხვარი არის კონფიდენციალური. გთხოვთ, იყოთ მაქსიმალურად 

გულწრფელი, თქვენი თანადგომა დიდად წაადგება სასწავლო პროცესის შემდგომ 

სრულყოფას .  

1. რა იგულისხმება სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობაში? 

 

2. სემესტრის განმავლობში რა სიხშირით ხდება მშობლებთან შეხვედრა? 

 

 

3. რა შემთხვევაში იბარებთ მშობლებს სკოლაში? 

 

4. მოდის თუ არა მშობელი სკოლაში საკუთარი ინიციატივით? 

 

 

5. როგორ ფიქრობთ,მშობლის ჩართულობის მოცემული მაჩვენებელი საკმარისია 

იმისთვის,რომ ზეგავლენა იქონიოს მოსწავლის სწავლის და დისციპინის 

ხარისხის გაუმჯობესებაზე? 
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დანართი N 2 

კითხვარი მოსწავლეებისთვის 

აღნიშნული კითხვარი არის კონფიდენციალური. გთხოვთ, იყოთ მაქსიმალურად 

გულწრფელი, თქვენი თანადგომა დიდად წაადგება სასწავლო პროცესის შემდგომ 

სრულყოფას .  

 

1 .როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს მშობელთა ჩართულობა? 

 

2. რა სიხშირით უნდა იარონ მშობლებმა სკოლაში? 

 

3. რას განიცდით,როცა თქვენი მშობელი მოდის სკოლაში? 

 

 

4.იცვლება თუ არა რამე თქვენს აკადემიურ  და დისციპლინალურ მოსწრებაში 

თქვენი მშობლის სკოლაში ვიზიტის შემდეგ? 

 

 

5.რომელი აქტივობა გირჩევნიათ მშობელთა ჩართულობით? 

1. სკოლის გარეთ;     2 სასკოლო სივრცეში 

 

6.რა დამოკიდებულება გაქვთ, როცა თქვენა მშობელს საგნის მასწავლებელი 

ესაუბრება? 

1. ვნერვიულობ;     2.  მიხარია;    3.  რეაქცია არ მაქვს. 
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დანართი N 3 

კითხვარი მშობლებისათვის 

აღნიშნული კითხვარი არის კონფიდენციალური. გთხოვთ, იყოთ მაქსიმალურად 

გულწრფელი, თქვენი თანადგომა დიდად წაადგება სასწავლო პროცესის შემდგომ 

სრულყოფას .  

 

1. რა ფაქტორი განაპირობებს სკოლაში თქვენს მისვლას? 

 

 

2. როგორ გესმით მშობელთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში? 

 

 

 

3. თქვენი შვილის ასაკის ზრდასთან ერთად შეამცირეთ თუ გაზარდეთ სკოლაში 

ვიზიტები?რატომ? 

 

 

4. როგორ ფიქრობთ,სკოლაში თქვენი ხშირი მისვლა(კვირაში ერთხელ მაინც)  რა 

ზეგავლენას ახდენს ბავშვზე? 
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დანართი N 4  

 აღნიშნული კითხვარი არის კონფიდენციალური. გთხოვთ, იყოთ მაქსიმალურად 

გულწრფელი, თქვენი თანადგომა დიდად წაადგება სასწავლო პროცესის შემდგომ 

სრულყოფას .  

(ინტერვენციების შემდგომი კითხვარი) 

კითხვარი მშობლებისთვის და მოსწავლეებისთვის 

 

1. გაიგეთ თუ არა მეტი ინფორმაცია სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა 

ჩართულობის შესახებ? 

1.  დიახ   ;    2. არა 

2   რომელი აქტივობა მოგეწონათ ყველაზე ძალიან? 

1. ლაშქრობა;    2.  ბოტანიკური ბაღი;   3. საგაკვეთილო პროცესი 

 

      3 .  როგორ შეაფასებდით თქვენს მონაწილეობას განხორციელებულ აქტივობებში? 

                   1. კარგად;      2. საშუალოდ;           3. მიჭირს პასუხის გაცემა. 

 

4  თვლით თუ არა,რომ შვილის სასკოლო ცხოვრებაში მშობელი აქტიურად 

უნდა იყოს ჩართული? 

1. დიახ    2.  ზომიერად;    3. ნაკლებად. 

 

5. როგორ შეიცვალა  ურთიერთდამოკიდებულება(მშობელი-შვილი)  ამ 

აქტივობების შემდეგ? 

1. უფრო თავდაჯერებული გავხდი; 2. მოტივირებული  ვარ; 

                     3.ნაკლებად იმოქმედა .   

6. რა რეკომენდაციებს მისცემდით სკოლას/მასწავლებელს სამომავლოდ,რომ 

მშობელთა ჩართულობა გაიზაროს სასკლო ცხოვრებაში? 

 

 

 


