
პედაგოგიური  პრაქტიკის  კვლევის ანგარიში 

 

 

 

 
საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის გაუმჯობესება 

დაწყებითი საფეხურის III კლასში 

 

 

 

 
სსიპ თბილისის N45 საჯარო სკოლის  

IIIბ კლასის პედაგოგი ინგა ხიბლაშვილი 

 

 

 
 

თბილისი, 2019 

 

 

 

 

 



2 
 

სარჩევი 
შესავალი ......................................................................................................................................................... 3 

1 . საკვლევი საკითხის მიმოხილვა ............................................................................................................ 3 

1.1 საკვლევი საკითხის აქტუალობა....................................................................................................... 3 

1.2 კვლევის მიზანი ................................................................................................................................... 5 

1.3 საკვლევი კითხვები ............................................................................................................................. 6 

2.  ლიტერატურის მიმოხილვა .................................................................................................................... 6 

3. მონაცემთა შეგროვების მეთოდები ...................................................................................................... 14 

3.1. სამიზნე ჯგუფის შერჩევა ................................................................................................................ 14 

3.2 .დიაგნოსტიკური ტესტირება ......................................................................................................... 14 

3.3. ინდივიდუალური გასაუბრება მშობლებთან ............................................................................. 14 

3.4. მშობელთა ანკეტირება .................................................................................................................... 15 

3.5. ჩაღრმავებული ინტერვიუ (მოსწავლეებთან კითხვის გარშემო) ............................................. 15 

3.6. მოსწავლის ანკეტირება ................................................................................................................... 15 

3.7. დამხმარე კითხვარი (ინტერვენციების ეფექტურად დაგეგმვისთვის) ................................... 16 

3.8. მასწავლებლის ანკეტირება ............................................................................................................. 16 

3.9. კვლევის ვადები ................................................................................................................................ 16 

4. მონაცემთა ანალიზი ............................................................................................................................... 17 

5.ინტერვენციები: ........................................................................................................................................ 21 

5.1ინტერვენციების დაგეგმვა ............................................................................................................... 21 

5.2 ინტერვენციების განხორციელება .................................................................................................. 22 

5.3 ინტერვენციების ანალიზი ............................................................................................................... 25 

6. დასკვნები და მიგნებები .................................................................................................................... 30 

7.რეკომენდაციები: ..................................................................................................................................... 30 

8.  გამოყენებული ლიტერატურა:............................................................................................................. 32 

9. დანართები................................................................................................................................................ 33 

10. რეფლექსია კვლევის შედეგების გაზიარებაზე ................................................................................ 42 

 

 

 

 
 



3 
 

შესავალი 

 

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს სსიპ ქ. თბილისის N45 საჯარო სკოლის დაწყებითი 

საფეხურის III კლასში განხორციელებულ პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, თემაზე 

,,საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის გაუმჯობესება’’. ნაშრომში 

განხილულია საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრებასთან დაკავშირებული 

პრობლემები, მათი გამომწვევი სავარაუდო მიზეზები, განხორციელებული 

ინტერვენციები და მიღებული შედეგები. 

აღნიშნული საკითხის კვლევა განაპირობა შემდეგმა გარემოებამ: მოსწავლეებს 

გაუჭირდათ საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრება. დიაგნოსტიკური 

ტესტირებისას გამოიკვეთა დაბალი შედეგები. 

1 . საკვლევი საკითხის მიმოხილვა 

1.1 საკვლევი საკითხის აქტუალობა 

 დაწყებით კლასებში საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების  სწავლებას უდიდესი 

როლი ენიჭება მოსწავლის აკადემიური წარმატების მიღწევაში. გააზრებული კითხვა 

დაეხმარება მას სწავლების შემდგომ საფეხურზე   სხვადასხვა დისციპლინების აღქმა-

გაგება-გააზრებაში. გაგება-გააზრების უნარის განვითარებას განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს უნარი განაპირობებს პიროვნების  პროფესიულ 

წარმატებას  მთელი ცხოვრების მანძილზე. 

 

მესამე კლასში, საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებაში,  დიაგნოსტიკური 

ტესტირებისას მოსწავლეებთან გამოიკვეთა დაბალი შედეგები. დავიწყე კვლევა 

აღნიშნული საკითხის შესასწავლად. აღმოჩნდა, რომ მსგავსი პრობლემა ჩემს 

კოლეგებსაც აქვთ საკუთარ მოსწავლეებთან. 

 წიგნიერების საერთაშორისო კვლევამ, რომელიც საქართველოში ორჯერ ჩატარდა, 

აჩვენა,რომ  ჩვენი მოზარდების გაგება-გააზრების უნარი  საშუალოზე  დაბალია. 
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დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეებს უჭირთ წაკითხულის, განსაკუთრებით კი, 

საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრება. ამ კუთხით სამუშაო მოცულობითია და 

გულისხმობს  მოსწავლეებისათვის გაგება -გააზრების უნარის გამომუშავებას. 

გაგება-გააზრებასთან დაკავშირებული  პრობლემები  მეორე კლასიდან იჩენს თავს, როცა 

მოსწავლეებთან შეგვაქვს ტექსტები. მათ უფრო მეტად უჭირთ ისეთ შეკითხვებზე 

პასუხის გაცემა, რომელთა შესახებ პასუხი პირდაპირ არ არის  მოცემული. გარდა ამისა, 

გაგება-გააზრებაზე  ცუდად აისახება მოსწავლეთა მწირი ლექსიკური მარაგი და 

პრობლემები კითხვის ტექნიკაში.  ზოგიერთი მოსწავლე უმკლავდება ამ პრობლემებს. 

ვინც ვერ უმკლავდება, კარგავს მოტივაციას, ეს კი აისახება მის აკადემიურ მოსწრებაზე 

ყველა საგანში, რაც მომავალი წარუმატებლობის წინაპირობაა. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი მესამე კლასიდან მოითხოვს: 

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა 

ტიპის ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და  

არავერბალური ფორმით მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) 

ურთიერთადაკავშირება. 

 

 ამოიცნობს ტექსტში მოცემულ კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, 

როდის, რამდენი, როგორ...);  

 აკავშირებს ერთმანეთთან ტექსტში მოცემულ კონკრეტულ ინფორმაციას 

(მასწავლებლის დახმარებით ან დამოუკიდებლად); 

 დამოუკიდებლად იგებს სავარჯიშოს/დავალების პირობას;  

 ერთმანეთთან აკავშირებს ტექსტში მოცემულ კონკრეტულ ინფორმაციასა 

და ილუსტრაციას. 

ქართ.დაწყ.(I).9. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წაკითხული ტექსტის მიმართ პირადი 

დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა; ტექსტის თემის და/ან მასში განხილული კონკრეტული 

საკითხების შეფასება. 

   

 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან, გამოკვეთს 

მათ შორის არსებულ მსგავსებაგანსხვავებას, გამოაქვს სათანადო დასკვნა;  
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  საკუთარი შეხედულების/შეფასების დასასაბუთებლად იყენებს შესაბამის ადგილებს 

წაკითხული ტექსტიდან ან მაგალითებს პირადი გამოცდილებიდან. 

 

  

ქართ.დაწყ.(I).12. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების მიზნის 

შესაბამისად გამოყენება. 

 სიტყვის/წინადადების/მონაკვეთის უკეთ გასაგებად უბრუნდება 

წაკითხულს;  

 კონტექსტზე დაყრდნობით ცდილობს ამოიცნოს უცნობი სიტყვის 

მნიშვნელობა ან მიმართავს მასწავლებელს/მშობელს; 

 ილუსტრაციაზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს, რაზე/ვისზე 

შეიძლება იყოს ნაწარმოები;  

 საჭიროებისამებრ იყენებს საყრდენებს/მინიშნებებს (ილუსტრაციას, 

მარტივ გეგმას, სხვ.). 

 

 

გადავწყვიტე დავადგინო საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრების სწავლების 

პროცესში გამოვლენილი პრობლემების  გამომწვევი მიზეზები  და დავსახო მისი 

გადაჭრის გზები. 

   

1.2 კვლევის მიზანი 

ჩემი საკვლევი თემის მიზანი ჩამოვაყალიბე შემდეგნაირად: 

 

 საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებაში სირთულეების მქონე მოსწავლეების 

გამოვლენა; 

 პრობლემების გამომწვევი მიზეზების კვლევა, იმ ფაქტორების განსაზღვრა, 

რომლებიც დადებითად ან უარყოფითად მოქმედებენ პრობლემაზე; 

 პრობლემების მოგვარების გზების დასახვა, პრაქტიკაში დანერგვა,  მიღებული 

შედეგების შეფასება და კოლეგებისათვის გაზიარება; 
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    1.3 საკვლევი კითხვები 

ჩემი თემის საკვლევი კითხვებია: 

1. როგორ გამოვავლინოთ საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებაში 

სირთულეების მქონე მოსწავლეები?  

2. რა მიზეზებით უჭირთ მოსწავლეებს საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრება? 

3. როგორ შევუწყოთ ხელი მოსწავლეებში საინფორმაციო ტექსტის გაგება-

გააზრების უნარების განვითარებას? 

4. რა იქნება კვლევის შედეგი. დამეხმარება თუ არა კვლევის მიგნებები 

საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრების მიმართულებით შედეგების 

გაუმჯობესებაში? 

5.  რა სარგებელს მიიღებენ პედაგოგები და მოსწავლეები. გამოადგებათ თუ არა ჩემი 

რეკომენდაციები ჩემს კოლეგა მასწავლებლებს.  

 

 

2.  ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

,,ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით მშობლიური ენისა და ლიტერატურის 

სწავლება ეფუძნება მდიდარ ტექსტურ კორპუსს – სხვადასხვა სახის მხატვრულ და 

არამხატვრულ ტექსტს. ტექსტების ნაირსახეობა ქმნის იმ აუცილებელ თემატურ 

გარემოს, რომლის გაცნობაც მოსწავლეს შესძენს ცხოვრებისეული 

ურთიერთობებისათვის საჭირო გამოცდილებას. მოსწავლეები უნდა დაეუფლონ 

მხატვრული, საინფორმაციო-შემეცნებითი და პრაგმატული ტექსტების აღქმის, გაგების, 

გამოყენებისა და შექმნის, ასევე ინფორმაციის მოპოვებისა და დამუშავების საბაზისო 

უნარ-ჩვევებს. სათანადო ყურადღება უნდა მიექცეს ასევე მოსწავლეთა შემოქმედებითი 

უნარების განვითარებას’’.  

(დაწყებითი საფეხურის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, 2018-2024) 
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 ,,საწყის ეტაპზე კითხვის სწავლების უპირველესი მიზანია მოსწავლეებში წერილობითი 

ტექსტის გაშიფვრის უნარის გამომუშავება (გაშიფვრა, იგივე დეკოდირება - სიტყვის გრაფიკული 

ხატის აკუსტიკურ ხატად კონვერტირება, ანუ ასოების ამოცნობა და მათი დაკავშირება შესაბამის 

ბგერებთან; ბგერების სიტყვად გამთლიანება, აკუსტიკური ხატის სიტყვის მნიშვნელობასთან 

დაკავშირება). ეს საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, განივითარონ გაწაფული კითხვის უნარ-

ჩვევები, თუმცა მუშაობა იმავდროულად უნდა წარიმართოს წაკითხულის გაგება-გააზრების 

უნარის განვითარების მიმართულებითაც - მოსწავლეებს უნდა ესმოდეთ ის, რასაც კითხულობენ. 

სწორედ ეს უნარი აძლევს მათ საშუალებას, შეიძინონ ცოდნა და მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა 

ტიპისა და დანიშნულების ტექსტებიდან. კითხვის სწავლების საბოლოო მიზანია წაკითხულის 

გააზრება, რაც გულისხმობს მკითხველის აქტიურ მონაწილეობას კითხვის პროცესის სამივე 

ეტაპზე: კითხვის დაწყებამდე, კითხვის დროსა და კითხვის შემდეგ. კითხვის ტექნიკის 

თანდათანობით სრულყოფა საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, გახდნენ გაწაფული 

მკითხველები, გაიგონ და გაიაზრონ წაკითხული. წაკითხულის გაგება-გააზრება 

მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული ლექსიკურ მარაგზე - რაც უფრო მდიდარია მოსწავლის 

ლექსიკური მარაგი, მით უფრო წარმატებულია იგი, როგორც მკითხველი. ამდენად, ლექსიკური 

მარაგის შევსება-გამდიდრებაზე ზრუნვას სწავლების საწყის ეტაპზევე საგანგებო ყურადღება 

უნდა მიექცეს’’. 

(დაწყებითი საფეხურის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, 2018-2024) 

 დაწყებით კლასებში გააზრებული კითხვის სწავლებას უდიდესი როლი ენიჭება მოსწავლის 

შემდგომი განვითარებისთვის. გააზრებული კითხვა დაეხმარება მას სწავლების შემდგომ 

საფეხურზე   სხვადასხვა დისციპლინების აღქმასა და გაგება-გააზრებაში. კითხვის უნარის 

განვითარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს უნარი განაპირობებს პიროვნების  

პროფესიულ წარმატებას  მთელი ცხოვრების მანძილზე.  
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 წიგნიერების საერთაშორისო კვლევამ, რომელიც საქართველოში სამჯერ ჩატარდა, აჩვენა, რომ  

ჩვენი მოზარდების გაგება-გააზრების უნარი  საშუალოზე  დაბალია. დაწყებით კლასებში 

წაკითხულის შინაარსის გააზრებისა და გადმოცემის მიხედვით, მსოფლიოს 45 ქვეყნიდან, ჩვენი 

ქვეყანა 37-ე ადგილზეა.  

2016 წელს საქართველოში 9-10 წლის  ბავშვებში ჩატარდა კვლევა, უცხო ტექსტის წაკითხვასა და 

გაგება-გააზრებაში. აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეები მხატრულ ტექსტებს უფრო ადვილად 

იაზრებენ, ვიდრე საინფორმაციოს.  

 ჩვენი  დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისთვის უფრო მარტივია ტექსტიდან 

ზედაპირული -ექსპლიციტური ინფორმაციის გაგება. რაც შეეხება ტექსტიდან 

ინპლიციტური ინფორმაციიდან გამომდინარე დასკვნებს, მსჯელობას, შეფასებას, 

ჟანრის გაგებას დაა.შ. ამ მხრივ პრობლემები გამოიკვეთა. 

წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა   

 https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf (გვ36-45) 

 

წაკითხულის გააზრების პრობლემები მრავალმა ფაქტორმა შეიძლება გამოიწვიოს. 

ყველაზე გავრცელებული მიზეზებია: 

 მწირი ლექსიკური   მარაგი; 

 გამართულად კითხვის დეფიციტი; 

 მკითხველისთვის უცნობი საკითხავი თემა; 

 ტექსტის სირთულე; 

 კითხვის ეფექტური სტრატეგიების არაადეკვატური გამოყენება; 

 სუსტი ვერბალური მსჯელობა; 

 ინფორმაციის გადამუშავების პრობლემები; 

 წაკითხვის შემდეგ ინფორმაციის აღდგენის პრობლემა. 

 ჟურნალი ,,მასწავლებელი’’. საინფორმაციო-შემეცნებითი ტექსტის გაგება-გააზრების სწავლება 

დაწყებით საფეხურზე.9მარტი 2015 http://mastsavlebeli.ge/?p=4193 

წაკითხულის გაგება-გააზრება, არსებითად კითხვის ძირითადი დანიშნულებაა. გაგებას საკვანძო 

მნიშვნელობა აქვს აკადემიური წარმატების მიღწევასა და პრაქტიკულად ყველა სახის 

საქმიანობაში. გაგება- გააზრება არის იმგვარი სააზროვნო ინტერაქცია ტექსტსა და მკითხველს 

https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf
http://mastsavlebeli.ge/?p=4193
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შორის, რომლის შედეგია ტექსტში გადმოცემული შინაარსის კონსტრუირება მკითხველის 

ცნობიერებაში. როცა გაგება ეფექტურია, მკითხველს იმდენად ღრმად ესმის სათქმელი, რომ მას 

შეუძლია:  

წაკითხულის გონებაში წარმოდგენა, ვარაუდების ჩამოყალიბება, დასკვნების გამოტანა, ტექსტში 

გადმოცემული ინფორმაციის შეჯამება და შეფასება, შეკითხვების დასმა, შედარება, კავშირების 

დამყარება, წაკითხული იდეების სხვებისთვის გაზიარება და სხვადასხვა კონტექსტში 

გამოყენება. წაკითხულის გაგება-გააზრების უნარის განვითარებისათვის განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვს მკითხველის წინარე გამოცდილებას, ლექსიკურ მარაგს და  მოსმენილის 

გაგება-გააზრების უნარს. 

პატარა მკითხველები გაგება-გააზრების უნარს ადვილად, სწარაფად და თავისთავად 

ვერ ეუფლებიან. მასწავლებელმა სწავლის პროცესში უნდა გაითვალისწინოს, რომ 

თითოეულ მოსწავლეს აქვს ინდივიდუალური განვითარების უახლოესი ზონა(ლევ 

ვიგოდსკი) და დიაგნოსტიკური და განმავითარებელი მონაცემების საფუძველზე უნდა 

დაადგინოს მოსწავლეთა მზაობა, საჭიროებები და ინტერესები; შეარჩიოს ადეკვატური 

ტექსტები და დავალებები; უნდა წაახალისოს მოსწავლეები, რათა აუმაღლდეთ 

მოტივაცია, გახდნენ თავდაჯერებულები და შეემატოთ თვითრწმენა. 

(სასწავლო მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული. კითხვისა და წერის სწავლება 

დაწყებით საფეხურზე  I_VI კლასები.2015 წელი.გვ14-15) 

 

,,წიგნიერებაში’’ირინა სამსონია საუბრობს იმ მაორგანიზებლებზე, რომლებიც 

მოსწავლეს ეხმარება წაკითხულის გაგება-გააზრებაში. გრაფიკული მაორგანიზებელი 

არის მარტივად და თვალსაჩინოდ წარმოდგენილი ტექსტის შინაარსი, რაც მოსწავლეს 

ეხმარება: ამოიცნოს, სისტემურად დაინახოს და დაიმახსოვროს ყველა მნიშვნელოვანი 

დეტალი, რომელიც მას დაეხმარება წაკითხულის გასააზრებლად და დასამუშავებლად. 

გრაფიკულ მაორგანიზებლებს განეკუთვნება:  აზრობრივი რუკა, ვენის დიაგრამა, ამბის 

რუკა, ცნებათა რუკა, ქრონოლოგიური რუკა, ობობას ქსელი და სხვა მრავალი. 

გრაფიკული მაორგანიზებლები გამოიყენება კითხვის სამივე ეტაპზე: წაკითხვამდე, 

კითხვის დროს და წაკითხვის შემდეგ. იმისათვის, რომ გრაფიკული მაორგანიზებლების 

გამოყენება შედეგიანი იყოს, აუცილებელია მათი სწორად შერჩევა ტექსტის ტიპის 
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მიხედვით. წაკითხულის გააზრების ხელშესაწყობად მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს 

ვასწავლოთ საკუთარი კითხვის პროცესის კონტროლი. წაკითხულის გასააზრებლად 

ასევე მნიშვნელოვანია კითხვების დასმა წაკითხულის ირგვლივ და დასმულ კითხვებზე 

პასუხის გაცემა. მოსწავლეებს უნდა დავეხმაროთ, რომ შეძლონ  ტექსტიდან როგორც 

ზედაპირული-ექსპლიციტური ინფორმაციის გაგება, ასევე ინპლიციტური 

ინფორმაციის ამოკრება და გაგება -გააზრება.  

(ირინა სამსონია ,,წიგნიერება’’ მასწავლებლის სახელმძღვანელო-თბილისი 2013. გვ33) 

 

დიმიტრი უზნაძე თავის პედაგოგიკურ კონცეფციაში საუბრობს მოსწავლე 

მასწავლებლის ურთიერთობაში გაჩენილ უფსკრულზე, რომელსაც მან ,,აღზრდის 

ტრაგედია’’ უწოდა. აღმზრდელი თვლის, რომ აღსაზრდელის მომავალი 

კეთილდღეობით ხელმძღვანელობს, სინამდვილეში კი უგულებელყოფს მოსწავლის 

ინდივიდუალურ თავისებურებებს, სურვილებს და ინტერესებს. უზნაძე უპირატესობას 

ანიჭებს, არა გარეგანი მოტივაციით წახალისებულ აქტივობებს, არამედ შინაგანი 

მოტივაციით აღძრულ აქტივობებს. ის თვლის, რომ 

მოსწავლის სასწავლო აქტივობები განპირობებული უნდა იყოს შინაგანი მოტივაციით 

(ცნობისმოყვარეობა, ინტერესი და ა.შ ). ასეთ დროს მოსწავლისათვის აქტივობა უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჯილდო. მოსწავლის შინაგანი მოტივაციის და განწყობის 

შესაქმნელად დიმიტრი უზნაძე გვთავაზობს შემდეგ რეკომენდაციებს: 

 გამოვავლინოთ მოსწავლეთა ინტერესები, ჰობი, მათი ინტელექტუალური და 

ფიზიკური შესაძლებლობები, რათა არ მოვთხოვოთ ისეთი დავალების 

შესრულება, რომელიც მათ ძალებს არ აღემატება; 

 მოსწავლეებს მივცეთ ერთმანეთის უკეთ გაცნობის საშუალება. ამისათვის ისე 

დავგეგმოთ აქტივობები, სადაც მოსწავლეები ერთმანეთს გაუზიარებენ პირად 

გამოცდილებას: ნახატებს, ნაწერებს, წაკითხულ ტექსტებს; 

 მოვაწყოთ მოსწავლეთა ინტერესებისა და ჰობის შესაფერისი საკლასო 

ბიბლიოთეკები; 

 საკლასო ოთახებში შევქმნათ პოზიტიური სასწავლო გარემო, სადაც 
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მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი პირადი 

გამოცდილება და იუმორი; 

 ხშირად შევქმნათ სასწავლო პროცესში სიურპრიზების, მოლოდინისა და 

ცნობისმოყვარეობის აღმძვრელი სიტუაცია, რაც მოსწავლეებში აღძრავს 

განწყობას. 

 სასურველი ქცევა განვამტკიცოთ ღიმილით, შექებით, ყურადღებით. 

,,აღზრდის ტრაგედია’’ დაძლეული იქნება, თუ მასწავლებელი გაითვალისწინებს 

აღნიშნულ რეკომენდაციებს და სწორად დაგეგმავს სასწავლო პროცესს. 

(დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიკური კონცეფცია .მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი2013 წელი,გვ23-29). 

მოტივაცია მნიშვნელოვანი ფაქტორია კარგ მკითხველად ჩამოყალიბებისათვის. 

მოტივირებულ მოსწავლეს კითხვა სიამოვნებას ანიჭებს, უფრო მეტს კითხულობს და 

იზრდება, როგორც მკითხველი. კითხვაში სირთულეების მქონე მოსწავლეების 

პრობლემა კი სწორედ მოტივაციის ნაკლებობაა. ამის გამო სუსტად აქვთ 

გამომუშავებული კითხვის უნარი. ვერ ფლობენ კითხვის ეფექტურ სტრატეგიებს. აქვთ 

მწირი ლექსიკური მარაგი, რაც ხელს უშლით წაკითხულის გააზრებაში. ყოველივე 

ზემოთქმული კი იწვევს აკადემიურ ჩამორჩენას სასკოლო დისციპლინებსა და 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. იმისათვის, რომ ავამაღლოთ 

მოსწავლეთა მოტივაცია, ზოგიერთი სპეციალისტი ოთხ მიდგომას გამოყოფს, ესენია: 

1.კითხვის მიზნის განსაზღვრა მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებით; 

2.მოსწავლის არჩევანის პატივისცემა; 

3.საინტერესო საკითხავი მასალის შერჩევა; 

4.მოსწავლეთა შორის თანამშრომლობის წახალისება. 

(ირინა სამსონია ,,წიგნიერება’’ მასწავლებლის სახელმძღვანელო-თბილისი   2013.გვ37-39). 

წაკითხულის გაგება-გააზრების სტრატეგიების გამოყენება ხანგრძლივად ისწავლება. 

შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ტექსტების კითხვასთან ერთად გაგება-გააზრებაც 

თავისთავად გაღრმავდება. სამწუხაროდ, ხშირად ასე არ ხდება. გააზრების უნარ-

ჩვევების სტრატეგიებს შევსება, გამდიდრება, გაძლიერება და უწყვეტი გადახალისება 

სჭირდება. მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ტიპის ტექსტს გააზრების განსხვავებული 
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სტრატეგიები მიესადაგება. გაგება-გააზრებაზე ოთხი ფაქტორი მოქმედებს, ესენია:  1. 

მკითხველი, 2. ტექსტი, 3. მიზანი და 4.სიტუაციური კონტექსტი/გარემო. 

მკითხველში ვგულისხმობთ: წინარე ცოდნას, მოტივაციას, ლექსიკურ მარაგს, კითხვის 

უნარს. ტექსტში მოიაზრება: თემა და შინაარსი, ტიპი და სტრუქტურა, მოცულობა, 

ენობრივი მახასიათებლები და დიზაინი. 

მიზანი/დავალებაში მოიაზრება: დავალების შესრულება ტექსტზე დაყრდნობით, 

კონკრეტული ინფორმაციის ამოღება ტექსტიდან, საკითხის გაანალიზება, ინფორმაციის 

ინტერპრეტაცია  და გამოყენება. ესთეტიკური სიამოვნების მიღება, კითხვის სწავლა.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, წაკითხულის გააზრება სამ სხვადასხვა დონეზეა  

შესაძლებელი: ა)სიტყვასიტყვით გაგების დონეზე, ბ)ანალიზისა და დასკვნის გამოტანის 

დონეზე და გ)კრიტიკული შეფასების დონეზე. შესაბამისად მკითხველმა უნდა შეძლოს 

ტექსტის მრავალმხრივი ინტერპრეტაცია, რაც მოითხოვს: 

 ნაცნობი სიტყვების ავტომატურად ამოცნობას და მათი მნიშვნელობის 

გახსენებას; 

 უცნობი სიტყვების სწრაფად დეკოდირებას და მათთვის მნიშვნელობის 

მინიჭებას; 

 კონტექსტური მინიშნებების/გასაღებების ამოცნობას და გამოყენებას; 

 წინადადებებში გადმოცემული აზრების ერთმანეთთან დაკავშირებას; 

 ტექსტიდან მიღებული ინფორმაციის დაკავშირებას საკუთარ 

გამოცდილებასთან; 

 წაკითხულის გასააზრებლად ისეთი სტრატეგიების გამოყენებას, 

როგორიცაა: ვიზუალიზება, შეჯამება, მთავარი იდეის გამოკვეთა, ტექსტის 

ნაწილებს შორის მიმართებების დადგენა, სხვადასხვა დონის კითხვების დასმა, 

დასკვნების გაკეთება, ვარაუდების გამოთქმა და სხვა. 

 

მოსწავლეთა გარკვეული ნაწილი რიგ სირთულეებს აწყდება წაკითხულის გააზრებაში, 

ამიტომ საჭიროა მიმოვიხილოთ ამ სირთულეების განმაპირობებელი ფაქტორები, რათა 

შევიმუშაოთ სწორი სტრატეგიები/მიდგომები და გამოვიყენოთ  

შესაბამისი მეთოდები მათ აღმოსაფხვრელად. 
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როგორც ვხედავთ გაგება-გააზრება კომპლექსური უნარია, რომლის განვითარებას 

საკმაო დრო და ძალისხმევა ესაჭიროება. ქართული საგანმანათლებლო სივრცისთვის 

შედარებით ახალია ეროვნული სასწავლო გეგმის ისეთი ასპექტები, როგორიცაა: 

 კითხვის სწავლების დასაწყისშივე გაგება-გააზრებაზე ორიენტირება ანბანისა და 

დეკოდირების პარალელურად; 

 გაგება-გააზრების საწყისი სტრატეგიების მოდელირება და გავარჯიშება ჯერ 

კიდევ პირველი კლასიდან; 

 მხატვრული ტექსტების პარალელურად საინფორმაციო ტექსტების გააზრების 

სწავლება. 

რა არის გააზრების სტრატეგია და რომელი სტრატეგიები უნდა ვასწავლოთ იმისათვის, 

რომ მოსწავლემ ეფექტურად შეძლოს წაკითხული ტექსტის გაგება-გააზრება? 

გაგება-გააზრების სტრატეგია არის ნაბიჯების განსაზღვრული თანმიმდევრობა, ანუ 

პროცედურა. რომელსაც კარგი მკითხველები შეგნებულად იყენებენ ტექსტიდან აზრის 

გამოსატანად. გაგების სტრატეგიები ეხმარება მოსწავლეს, ჩამოყალიბდეს აქტიურ, 

მიზანზე ორიენტირებულ მკითხველად, რომელიც კითხვის დროს აკონტროლებს იმას, 

თუ რა და როგორ გაიგო. 

საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებისათვის გამოიყენება: ტექსტის კითხვა 

მარკირების მეთოდით-მოსწავლე კითხულობს ტექსტს და გახაზავს საჭირო 

ინფორმაციას. გონებრივი იერიში - მოსწავლეს ეხმარება ცნების ირგვლივ მკვიდრი 

წარმოდგენების გააქტიურებაში.  შეკითხვების დასმის სტრატეგია მოსწავლეს ეხმარება 

გაგება-გააზრებასა და მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დამყარებაში. 

კლასტერული/გონებრივი რუკა მოსწავლეს ეხმარება ინფორმაციის თვალსაჩინოდ 

ორგანიზებაში. კლასტერული რუკაზე მუშაობისას ცნების მახასიათებლები ჯგუფდება 

სხვადასხვა კატეგორიაში და განაწილდება სქემაში. მახასიათებლების ცხრილი არის 

გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც ეფექტურად გამოიყენება ამა თუ იმ საგნის, 

მოვლენის მსგავსება-განსხვავებების გამოსავლენად. მახასიათებლების ცხრილი 

ეხმარება მოსწავლეს ტექსტის გაგება-გააზრებაში, ინფორმაციის დახარისხებაში, 

საგანთა და მოვლენათა თვისებების გამოკვეთასა და მსგავსება-განსხვავებების 

დადგენაში. ცხრილის შევსების პროცესში 
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მოსწავლეები უკეთ ახერხებენ ახალი ინფორმაციის გაანალიზებას. 

(სასწავლო მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული. კითხვისა და წერის სწავლება 

დაწყებით საფეხურზე  I_VI კლასები. G-PRIED დაწყებითი განათლების პროექტი,2015 

წელი.გვ212-279) 

   

3. მონაცემთა შეგროვების მეთოდები 

ჩემი კვლევის  სანდოობისა და ადეკვატურობის მიზნით გამოვიყენე კვლევის შემდეგი 

რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდები: 

3.1. სამიზნე ჯგუფის შერჩევა -მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებების 

დასადგენად და სამიზნე ჯგუფის შერჩევის მიზნით მთელ კლასთან  ჩავატარე 

სკრინინგული ტესტირება საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებაში. აღნიშნულ 

ტესტირებაში გამოვიყენე  G_PRIED-ის სტანდარტული ტესტები. (იხ დანართი 

1)აღნიშნული ტესტებით ვისარგებლე kargiskola.ge-ს პორტალიდან. სკრინინგული 

ტესტირებისას გამოიკვეთა სამიზნე ჯგუფის 7 მოსწავლე, რომლებსაც დაბალი შედეგები 

აქვთ საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებაში. 

 

3.2 .დიაგნოსტიკური ტესტირება  

 

სამიზნე ჯგუფის გამოკვეთის შემდეგ გადავწყვიტე სიღრმისეულად  გამომეძიებინა,  რა 

იყო  საინფორმაციო ტესტის გაგება-გააზრების ხარვეზების გამომწვევი მიზეზები 

სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებთან. ამისათვის ჩავატარე დიაგნოსტიკური ტესტირება 

ტექსტის წაკითხვასა და ლექსიკურ მარაგში. (იხ დანართი 2). 

 

3.3. ინდივიდუალური გასაუბრება მშობლებთან 
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კვლევის წარმატებით განხორციელებისათვის აუცილებელია მშობელთა ჩართულობა 

და მხარდაჭერა. მშობლებს გავესაუბრე ინდივიდუალურად და მივაწოდე დეტალური 

ინფორმაცია კვლევის პროგრამის შესახებ: 

 ვინ ახორციელებს კვლევას; 

 მოსწავლეთა შერჩევის პრინციპი; 

 მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების პროცესი და მისი მნიშვნელობა; 

 თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურობა,  

 მოსწავლის სწავლის სხვადასხვა ტემპი და განსხვავებული უნარები; 

 მშობლების მიერ მოსწავლის მხარდაჭერის მნიშვნელობა; 

 მასწავლებელთან კომუნიკაციის მნიშვნელობა. 

 

საუბრის შემდეგ მშობლები დამეთანხმნენ პროგრამაში მონაწილეობაზე. 

 

3.4. მშობელთა ანკეტირება 

 

 მშობელთა ანკეტირება/გამოკითხვა დამეხმარა იმის დადგენაში, თუ რამდენად წიგნიერ 

გარემოს უქმნიან მშობლები შვილებს; კითხულობენ თუ არა მათთან ერთად წიგნებს; თუ 

კითხულობენ, როგორი ტიპის ტექსტებს ანიჭებენ უპირატესობას; დადიან თუ არა 

წიგნის მაღაზიებსა და ფესტივალებზე. 

 

3.5. ჩაღრმავებული ინტერვიუ (მოსწავლეებთან კითხვის გარშემო) 

 

 სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეების ინტერესების დადგენის მიზნით გამოვიყენე თვისებრივი 

კვლევის მეთოდი ინტერვიუ. რომლის მიზანიც იყო, დამედგინა მოსწავლეთა ინტერესების 

სფერო, მათი სუსტი და ძლიერი მხარეები. 

 

3.6. მოსწავლის ანკეტირება 
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სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებთან იმის დასადგენად, თუ რომელი ტექსტების გაგება-გააზრება 

უჭირთ, რა ხერხებს მიმართავენ სირთულეების დასაძლევად, მუშაობის რომელ ფორმას 

ანიჭებენ უპირატესობას (ინდივიდუალურს, წყვილებში, ჯგუფურს), შეუძლიათ თუ არა 

წაკითხულის ირგვლივ შეკითხვების დასმა და კითხვებზე პასუხის გაცემა, გამოვიყენე კვლევის 

რაოდენობრივი მეთოდი მოსწავლეთა ანკეტირება. 

 

3.7. დამხმარე კითხვარი (ინტერვენციების ეფექტურად დაგეგმვისთვის) 

 

დამხმარე კითხვარის საშუალებით გავიგე, როგორ გარემოში სიამოვნებთ მოსწავლეებს 

მუშაობა; ეხმარებათ თუ არა წყვილებში და ჯგუფებში თანამშრომლობა ტექსტის 

გააზრებაში; ეხმარებათ თუ არა კარგად მიწოდებული ინსტრუქცია დავალების 

შესრულებაში; მოსწონთ თუ არა მასწავლებელთან და მშობელთან ერთად მუშაობა. 

3.8. მასწავლებლის ანკეტირება 

მასწავლებლის კითხვარი გამოვიყენე იმის დასადგენად,  თუ რამდენად აქტუალურია 

ჩემი საკვლევი საკითხი ჩემი კოლეგების მოსწავლეებთან. რა მიაჩნიათ საინფორმაციო 

ტექსტების გაგება-გააზრების ხარვეზების შესაძლო მიზეზებად. რა შეიძლება გაკეთდეს 

გაგება-გააზრების უნარის გასაუმჯობესებლად 

3.9. კვლევის ვადები 

აქტივობა 

 

იანვარი თებერვალ

ი 

მარტი აპრილი მაისი 

პრობლემის აღმოჩენა       

ლიტერატურის მიმოხილვა       

კვლევის სავარაუდო გეგმის 

შემუშავება 

      

კვლევის მეთოდების შერჩევა       
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4. მონაცემთა ანალიზი 

 

 სკრინინგული ტესტირება 

 

კვლევის დაწყების წინ, სამიზნე ჯგუფის შერჩევის მიზნით, IIIბ კლასში 

ჩავატარე სკრინინგული ტესტირება, საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებაში G-

Pried-ის სტანდარტული ტესტების მიხედვით.(იხ.დანართი N1) ტესტირებაში 

მონაწილეობა მიიღო 25-მა მოსწავლემ. აქედან მაღალი შედეგი მიიღო 8 მოსწავლემ, 

საშუალო შედეგი 10 -მა მოსწავლემ, დაბალი კი 7 მოსწავლემ. მოსწავლეთა 

დიაგნოსტიკური ტესტირების შედეგები წარმოდგენილია სვეტოვანი დიაგრამის 

მეშვეობით. 

და გამოყენება 

 მონაცემების დამუშავება       

ინტერვენციების დაგეგმვა       

ინტერვენციების 

განხორციელება 

        

დიაგნოსტიკური ტესტირება 

პოსტ-ტესტი 

    

 

  

ინტერვენციების შედეგების 

ანალიზი 

      

დასკვნები და რეკომენდაციები       

პრეზენტაცია დაწყებითების 

კათედრასთან, შედეგების 

გაცნობა 
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დიაგრამა N1 

 

 

გაგება-გააზრებასთან დაკავშირებული ხარვეზების შესაძლო მიზეზების დასადგენად, 

იმ შვიდ მოსწავლესთან, რომელთაც საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების 

სკრინინგულ ტესტში ჰქონდათ დაბალი მაჩვენებელი-50%, ჩავატარე სიღრმისეული 

დიაგნოსტიკური ტესტირება გაწაფულ კითხვასა და ლექსიკურ მარაგში. აღმოჩნდა, რომ 2 

მოსწავლეს სირთულეები აქვს გაწაფულ კითხვაში. რადგან, ჩემი კვლევის მიზანია, 

ვიმუშაო ტექსტის გაგება-გააზრებაზე,  ამიტომ კითხვაში სირთულეების მქონე ორი 

მოსწავლე გამოეთიშა კვლევას. 

სამიზნე ჯგუფში შევიყვანე ის 5 მოსწავლე, რომლებიც სირთულეებს წააწყდნენ 

საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებაში და ლექსიკურ მარაგში.  აღნიშნული 

მოსწავლეებიდან ლექსიკურ მარაგში დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდა 3  

მოსწავლეს, მაღალი მაჩვენებელი 1 მოსწავლეს, საშუალო მაჩვენებელი 1 მოსწავლეს. 

შედეგები წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 

 

 

დიაგრამა N2 
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საინფორმაციო ტექსტის 

გაგება-გააზრება

საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების შედეგები

მაღალი საშუალო დაბალი
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სამიზნე ჯგუფის შერჩევის შემდეგ ინდივიდუალურად გავესაუბრე იმ მოსწავლეთა 

მშობლებს, რომლებიც შევარჩიე სკრინინგ ტესტის შემდეგ. მშობლებს მივაწოდე 

დეტალური ინფორმაცია კვლევის პროგრამის შესახებ. 

 ვინ ახორციელებს კვლევას; 

 მოსწავლეთა შერჩევის პრინციპი; 

 მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების პროცესი და მისი მნიშვნელობა; 

 თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურობა, მოსწავლის სწავლის სხვადასხვა 

ტემპი და განსხვავებული უნარები; 

 მშობლების მიერ მოსწავლის მხარდაჭერის მნიშვნელობა; 

 მასწავლებელთან კომუნიკაციის მნიშვნელობა; 

 

საუბრის შემდეგ მშობლები დამთანხმდნენ პროგრამაში მონაწილეობაზე. 

ვისაუბრეთ მოსწავლეთა ინტერესებსა და საჭიროებებზე. 

მშობელთა ანკეტირებით მივიღე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მოსწავლეთა 

წიგნიერი გარემოს შესახებ. აღმოჩნდა, რომ მშობელთა უმრავლესობა ხშირად ვერ 

კითხულობს შვილთან ერთად. დროის უქონლობის გამო ურჩევნიათ დრო 

დაუთმონ გაკვეთილების მომზადებას. წიგნის კითხვისას კი უპირატესობას 
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ლექსიკური მარაგის 

ტესტის შედეგები

ლექსიკური მარაგის ტესტის შედეგები

მარალი საშუალო დაბალი
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ანიჭებენ მხატვრულ ლიტერატურას. მშობელთა ანკეტირებისას გამოიკვეთა, რომ 

მათი შვილები ნამყოფები არიან წიგნის მაღაზიაში. ნაკლებად იცნობენ 

ბიბლიოთეკას და არ ყოფილან წიგნის ფესტივალზე. სახლში აქვთ საბავშვო  

წიგნები, თუმცა ამ წიგნებში გათვალისწინებული არ არის მათი შვილებს კითხვის 

დონე  და ინტერესის სფერო. 

 

მშობელთა ანკეტირებისას მიღებული შედეგები: 

  აღმოჩნდა,  რომ შვილთან ერთად  ხშირად კითხულობს 40 % ,  იშვიათად 60 %,   

  მხატვრულ ტექსტებს კითხულობს მოსწავლეთა 60 % ,ინფორმაციულს კი  20%. 

 

მოსწავლეთა ანკეტირებისას მიღებული ინფორმაცია:  ინფორმაცია მივიღე იმის შესახებ, 

რომ მოსწავლეთა უმრავლესობას მოსწონს და უადვილდება მხატვრული ტექსტის 

გაგება-გააზრება. ტექსტში უცნობი სიტყვების შეხვედრისას უმრავლესობა ცდილობს 

გამოთქვას ვარაუდები და დააზუსტოს სიტყვის მნიშვნელობა, ზოგიერთი კი პირდაპირ 

აგრძელებს  კითხვას, რაც სირთულეს უქმნის ტექსტის გაგება-გააზრებაში. მოსწავლეთა 

უმრავლესობა აჩვენებს, რომ შეუძლიათ წაკითხულის ირგვლივ შეკითხვების დასმა და 

პასუხების ძიება. 

მოსწავლეებთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს საშუალებით კითხვის გარშემო გამოიკვეთა, 

რომ მოსწავლეებს მოსწონთ ზღაპრების და თავგადასავლების კითხვა; სახლში აქვთ 

უფრო მეტი მხატვრული ტექსტი, ვიდრე საინფორმაციო; საყვარელ წიგნში მოსწავლეთა 

უმრავლესობა ასახელებს მხატვრულ ლიტერატურას; ძნელად წასაკითხ და გასაგებ 

ტექსტებში ასახელებენ საინფორმაციო ტიპის ლიტერატურას; 

 

 

დამხმარე კითხვარი ინტერვენციების ეფექტურად დაგეგმვისთვის 

დამხმარე კითხვების ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ ტექსტზე მუშაობისას მოსწავლეებს 

მოსწონთ, როცა დროში არ არიან შეზღუდულები. საქმეს ადვილად უმკლავდებიან, 

როცა მეწყვილესთან ან პატარა ჯგუფში მუშაობენ. მოსწავლეები უკეთ იაზრებენ ტექსტს, 

როდესაც მასწავლებელიც მათთან ერთად ზის. უფრთხიან დიდი ზომის  და მრავალი 

უცნობი ლექსიკური ერთეულით გადატვირთულ ტექსტებს. აღნიშნული ინფორმაცია 
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დამეხმარება ინტერვენციების დაგეგმვაში, სადაც გავითვალისწინებ მოსწავლეთა 

ინტელექტუალურ და ფიზიკურ შესაძლებლობებს. ასევე მათი ინტერესის სფეროს. 

 დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთა ანკეტირებიდან, დავადგინე, რომ დროული იყო 

მოსწავლეებთან მემუშავა საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების უნარების 

გაუმჯობესებაზე. მასწავლებლები დაწყებითი კლასის მოსწავლეებში საინფორმაციო 

ტექსტის გაგება-გააზრების ხარვეზების მიზეზად ასახელებენ საინფორმაციო ტექსტების 

სიმწირეს და იშვიათად გამოყენებას. საკითხავი ტექსტებისა  და მკითხველის კითხვის 

დონის შეუსაბამობას და ლექსიკური ერთეულების სიმწირეს. 

აღნიშნულ ინფორმაციას გამოვიყენებ ინტერვენციების დაგეგმვისას. 

 

კვლევის შემდგომი გაგრძელებისათვის საჭირო იყო მშობელთა მხარდაჭერა, რადგან 

მუშაობა მოგვიწევდა საგაკვეთილო პროცესის პარალელურად, რაც გულისხმობდა 

მოსწავლეებთან გაკვეთილების შემდეგ დარჩენას და მეცადინეობას, რაშიც 

აუცილებელი იყო  მშობელთა თანხმობა. 

 

5.ინტერვენციები: 

5.1ინტერვენციების დაგეგმვა 

 სასწავლო წიგნიერი გარემოს შექმნა; 

 გააზრებული კითხვის სტრატეგიებზე მუშაობა; 

 ლექსიკური მარაგის გამდიდრება; 

 მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დამყარების, პრობლემის იდენტიფიცირებისა და 

გადაჭრის გზების ძიების უნარის განვითარებაზე მუშაობა; 

 ინფორმაციის დახარისხების და კატეგორიზების უნარის განვითარებაზე მუშაობა; 
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5.2 ინტერვენციების განხორციელება 

ინტერვენციაN1 

მიზანი:     მოსწავლეები შეძლებენ მრავალფეროვანი საინფორმაციო ტექსტების 

გაცნობას, წაკითხვას, გააზრებას და სხვებისთვის გაზიარებას. თვითშეფასებისა და 

მოტივაციის ამაღლებას.  

მსვლელობა: საკლასო ოთახში მოსწავლეთა და მშობელთა აქტიური ჩართულობით 

მოვაწყვეთ ბიბლიოთეკა. წიგნების მოძიებამდე ჩავატარეთ მოსწავლეთა გამოკითვა, 

რათა დაგვედგინა მათი ინტერესის სფერო წასაკითხი ლიტერატურის მიმართ. 

ბიბლიოთეკა აღვჭურვეთ მოსწავლეთა კითხვის დონისა და ინტერესის შესაბამისი 

ტექსტებით. ამისათვის გამოვიყენეთ: ჯიპრაიდის საინფორმაციო ტექსტები, მოსწავლის 

სამუშაო ფურცლები, დავალების ბარათები, მშობელთა მოძიებული ენციკლოპედიები 

და ჩვენ მიერ შექმნილი წიგნები. 

აღნიშნულ წიგნებს მოსწავლეები კითხულობდნენ შესვენებებზე. მშობელთა 

ჩართულობით ვკითხულობდით და ვმსჯელობდით წაკითხულის ირგვლივ. კვირაში 

ორჯერ ვრჩებოდით საგაკვეთილო პროცესის შემდეგ და ვამუშავებდით მოსწავლეების 

მიერ შერჩეულ საინფორმაციო ტექსტს. ვმსჯელობდით ტექსტის  ირგვლივ. 

ვურთავდით კომენტარებს და ვასურათებდით.  

 

 

ინტერვენცია N2 

მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ საინფორმაციო ტექსტების წაკითხვასა და გაგება-

გააზრებას. გააზრებული კითხვის სტრატეგიების (,,ხმამაღალი ფიქრი’’, ,,ვარაუდების 

გამოთქმა ილუსტრაციისა და სათაურის ირგვლივ’’, ,,მარკირებული კითხვა’’, ,,ტექსტის 

ნაწილებად დაყოფა’’) დაუფლებას და  გამოყენებას. მათი დახმარებით საინფორმაციო 

ტექსტის დამუშავებას. 

მსვლელობა: ტექსტის დასამუშავებლად მოსწავლეებს გავაცანი ,,ხმამაღალი ფიქრის’’ 

სტრატეგია. პირველი ტექსტის დამუშავებისას თვითონ ვაკეთებდი აღნიშნული 

სტრატეგიის მოდელირებას. მოსწავლეებს ვუჩვენებდი თუ როგორ მომდინარეობს 
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აზროვნების პროცესები ხმამაღლა. მოსწავლეები ნაბიჯ-ნაბიჯ მივაჩვიე 

პასუხისმგებლობის აღებას. ამის შემდეგ თვითონ ფიქრობდნენ ხმამაღლა და 

აკვირდებოდნენ თავიანთი აზროვნების პროცესებს. 

ტექსტის წაკითხვამდე მოსწავლეები იყენებდნენ ვარაუდების გამოთქმას ილუსტრაციის 

ან სათაურის ირგვლივ. ამ აქტივობის დახმარებით ააქტიურებდნენ წინარე ცოდნას და 

საუბრობდნენ შესაძლო შინაარსზე. 

დიდი ზომის ტექსტებს ვყოფდით ნაწილებად, რათა მოსწავლეებს ადვილად 

დაემუშავებინათ დანაწევრებული მონაკვეთები. კითხვის დროს საკვანძო სიტყვებსა და 

ფრაზებს, რომლებიც ტექსტის გაგებაში ეხმარებოდათ, მონიშნავდნენ ფანქრით, 

წაკითხვის შემდეგ ისევ უბრუნდებოდნენ მონიშნულ ინფორმაციას, რაც უადვილებდა 

გაგება-გააზრების პროცესს. 

 

ინტერვენცია N3 

მიზანი:         მოსწავლეები შეძლებენ საინფორმაციო ტექსტების წაკითხვას და გაგება-

გააზრებას. ლექსიკური ერთეულების ამოცნობას, დაუფლებას და გამოყენებას. 

მსვლელობა: საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრების სირთულეების ერთ-ერთ 

მთავარ  მიზეზად დასახელდა ლექსიკური ერთეულების სიმწირე. ამიტომ ყოველ 

შეხვედრაზე, ტექსტის დამუშავებისას, აქტიურად ვიყენებდით ლექსიკური 

ერთეულების გამდიდრების საშუალებებს:  ,,სიტყვის გამომძიებელი’’-მოსწავლეები 

ტექსტის წაკითხვამდე ახალ ლექსიკურ ერთეულებზე გამოთქვამდნენ ვარაუდებს, თუ 

რას ნიშნავდა  აღნიშნული სიტყვა. მოსაზრებებს აფიქსირებდნენ ,,სიტყვის 

გამომძიებლის მეორე სვეტში. ტექსტის წაკითხვის შემდეგ მოსწავლეები 

უბრუნდებოდნენ ახალ სიტყვებს და აზუსტებდნენ ტექსტის მიხედვით. ერთმანეთს 

ადარებდნენ თავიანთ ვარაუდებსა და ზუსტ მნიშვნელობებს.   ,,სიტყვის პირამიდა’’-

აღნიშნულ აქტივობას მოსწავლეები ავსებდნენ ტექსტის წაკითხვამდე. პირამიდაში 

მოცემული იყო ახალი საკვანძო სიტყვა. მოსწავლეები განმარტავდნენ აღნიშნულ 

სიტყვას და მოუძებნიდნენ სინონიმს ან ანტონიმს. ბოლოს კი, ახალი, საკვანძო სიტყვის 

გამოყენებით ადგენდნენ წინადადებებს.   ,,სიტყვის ვიზუალურ-ასოციაციური სქემა’’-

აღნიშნულ სქემაზე მუშაობისას მოსწავლეები სქემის ერთ გრაფაში წერდნენ ახალი, 
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საკვანძო სიტყვის განმარტებას. მეორე გრაფაში იმ ასოციაციებს, რომლებიც 

ახსენდებოდათ ამ სიტყვის თქმისას. მესამე გრაფაში კი ხატავდნენ სიტყვის ვიზუალურ 

ხატს. 

 ,,დაკარგული სიტყვები’’-მოსწავლეებს ვურიგებდი ტექსტის პატარა მონაკვეთებს, 

სადაც გამოტოვებული იყო ახალი, საკვანძო სიტყვები. მოსწავლეები კონტექსტზე 

დაკვირვებით ცდილობდნენ დაეზუსტებინათ აღნიშნული სიტყვები. დავალების 

დასრულების შემდეგ მოსწავლეები ერთმანეთს უზიარებდნენ ნამუშევრებს. საბოლოოდ 

ვკითხულობდით ტექსტის სწორ ვარიანტს, მოსწავლეები კი ასწორებდნენ საკუთარ 

ნამუშევრებს. 

 

ინტერვენცია N4 

მიზანი:      მოსწავლეები შეძლებენ საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვას და გაგება-

გააზრებას. ინფორმაციის დახარისხების  და კატეგორიზების უნარის გამომუშავებას 

ცხრილებისა და მაორგანიზებლების  საშუალებით. 

მსვლელობა: აღნიშნული ინტერვენციის ფარგლებში მოსწავლეებთან შევიტანე და 

გავაცანი საინფორმაციო ტექსტები: ,,ნიანგი’’ და ,,ფოცხვერი’’. ცნების მრავალმხრივ 

დასამუშავებლად მოსწავლეებმა გამოიყენეს ტექსტი ,,ნიანგი’’, რომელიც დავყავით 

ნაწილებად. მოსწავლეებმა ჩამოწერეს, რაც იცოდნენ ნიანგის შესახებ. მათი პასუხები 

ჩამოვწერეთ დაფაზე. მოსწავლეებმა ჩამოწერილი მახასიათებლები გააერთიანეს 

კატეგორიებში. ასე შექმნეს რამდენიმე სვეტი თავიანთი სათაურებით: საბინადრო, 

გამრავლება, კვება, სახეობები. ამის შემდეგ მოსწავლეები მუშაობენ საინფორმაციო 

ტექსტზე ,,ფოცხვერი’’, ავსებენ მახასიათებლების ცხრილს, სადაც წინასწარ 

გამზადებულია კატეგორიები. მოსწავლეებმა დაამუშავეს ტექსტი, ამოკრიბეს მთავარი 

და მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია, დაახარისხეს და განათავსეს ცხრილში. 

მოსწავლეებმა აღნიშნული დავალება შეასრულეს წყვილებში. შევსებული ცხრილები 

განვიხილეთ, შევაჯერეთ და მივიღეთ საბოლოო ვარიანტი.    
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ინტერვენცია N5 

მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვას და გაგება- 

გააზრებას. პრობლემის იდენტიფიცირებისა და გადაჭრის გზების ძიების, მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირების დამყარების  უნარის განვითარებას. 

მსვლელობა: აღნიშნული ინტერვენციის ფარგლებში მოსწავლეებს შევხვდი ოთხჯერ. 

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დამყარების უნარის გასავითარებლად გამოვიყენეთ 

საინფორმაციო ტექსტი, რატომ არის ზღვა მუდმივად მლაშე?’’ ტექსტის წაკითხვამდე 

მოსწავლეებმა გამოთქვეს ვარაუდები, სათაურის მიხედვით. ახალ სიტყვებზე სამუშაოდ  

გამოიყენეს სიტყვის გამომძიებელი. კითხვის დროს ტექსტი დაყვეს ნაწილებად, 

თითოეულ მონაკვეთში ეძებდნენ საკვანძო სიტყვებსა და ფრაზებს. მონიშნავდნენ 

მოვლენის შედეგებს და მსჯელობდნენ მათ გამომწვევ მიზეზებზე. ავსებდნენ სქემას, 

სადაც უნდა ჩაეწერათ შედეგი და მიზეზი. პრობლემის იდენტიფიცირების და მისი 

მოგვარების ძიების უნარის გასავითარებლად ავიღეთ საინფორმაციო ტექსტი 

,,კოლხური ხოხობი’’. მოსწავლეებმა ტექტი დაამუშავეს: იმუშავეს ახალ ლექსიკურ 

ერთეულებზე შესაბამისობების დადგენით, გამოთქვეს ვარაუდები სათაურის ირგვლივ. 

ტექსტში მოძებნეს პრობლემა (კოლხურ ხოხობს გადაშენების საფრთხე ემუქრება) და 

მისი გამომწვევი მიზეზები. ისაუბრეს პრობლემის გადაჭრის გზებზე. აღნიშნული 

უნარის გამომუშავებაში მოსწავლეებს დაეხმარა მაორგანიზებელი-,,პრობლემა-

გამომწვევი მიზეზები-გადაჭრის გზები’’. 

 

 

5.3 ინტერვენციების ანალიზი 

ინტერვენცია N1 

სასწავლო წიგნიერი გარემოს შექმნამ და საკლასო ბიბლიოთეკის მოწყობამ, სადაც 

განთავსებული იყო მოსწავლეთა ინტერესისა და კითხვის დონის შესაფერისი 

ლიტერატურა, მოსწავლეებში გამოიწვია მოტივაციის ამაღლება. შესვენებებზე წიგნების 

კითხვამ, ასევე მშობელთა ჩართულობით ტექსტების გაგება-გააზრებამ მოსწავლეებში 

აამაღლა თვითშეფასების და ღირსების გრძნობა ,რაც მომავალი წარმატებისა და უკეთესი 
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შედეგების მიღწევის აუცილებელი წინაპირობა იყო. კვლევის ფარგლებში, საგაკვეთილო 

პროცესის დამთავრების შემდეგ მეცადინეობები, რომლებიც მცირე ჯგუფში 

მიმდინარეობდა, მოსწავლეებს დაეხმარა სიმორცხვის გადალახვაში, 

გადაწყვეტილებების მიღების, სხვისი აზრის მოსმენის და საკუთარი ნამუშევრის 

სხვებისთვის გაზიარების უნარის განვითარებაში. 

 

ინტერვენცია N2 

ვარაუდის გამოთქმა მოსწავლეებს დაეხმარა შესასწავლი საკითხის მიმართ წინარე 

ცოდნის გააქტიურებაში და ინტერესის აღძვრაში. ტექსტის ნაწილებად დაყოფამ 

მოსწავლეებს საშუალება მისცა დაემუშავებინათ პატარა მონაკვეთები. გამოეყოთ 

ძირითადი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია, ასევე აბზაცის ან მონაკვეთის მთავარი 

სათქმელი. მარკირებული კითხვა მოსწავლეებს დაეხმარათ საკვანძო სიტყვებისა და 

ფრაზების მონიშვნაში, რომლებიც ეხმარებოდათ ტექსტის გაგება-გააზრებაში. ხმამაღლა 

ფიქრი დაეხმარათ აზროვნების პროცესებზე დაკვირვებაში. მეორე ინტერვენციის 

ფარგლებში მოსწავლეებმა შეიძინეს  გააზრებული კითხვის უნარ-ჩვევები. 

 

ინტერვენცია N3 

ლექსიკურ ერთეულებზე მუშაობა  თითქმის ყველა შეხვედრაზე მიმდინარეობდა. 

,,სიტყვის გამომძიებლის გამოყენებით’’ მოსწავლეები წაკითხვამდე გამოთქვამდნენ 

ვარაუდებს შესასწავლ სიტყვებზე. წაკითხვის შემდეგ კი აზუსტებდნენ მათ 

მნიშვნელობას.  ,,სიტყვის პირამიდა’’ მოსწავლეებს საშუალებას აძლევდა, მოეძებნათ 

სიტყვის განმარტება, სინონიმი და შეედგინათ წინადადებები ამ სიტყვის გამოყენებით. 

,,დაკარგული სიტყვებით’’ მოსწავლეები სიტყვებს აღადგენდნენ კონტექსტის მიხედვით. 

,,სიტყვის ვიზუალურ-ასოციაციური ‘’ სქემა კი მოსწავლეებს  

ეხმარებოდა, მრავალმხრივ გაეაზრებინათ სიტყვა. მოეძებნათ სიტყვის განმარტება, 

დაეხატათ ამ სიტყვის ხატი და გაეაზრებინათ ყველა ასოციაცია, რომელიც ამ სიტყვის 

თქმისას ახსენდებოდათ. ამ ინტერვენციის ფარგლებში მოსწავლეებმა გაიმდიდრეს 

ლექსიკური მარაგი, ისწავლეს მრავალი სინონიმი და ანტონიმი. გამოუმუშავდათ 

კონტექსტის მიხედვით სიტყვების ამოცნობის უნარი. 
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ინტერვენცია N4 

 

აღნიშნული ინტერვენციის ფარგლებში დავამუშავეთ საინფორმაციო ტექსტები შემდეგი 

მეთოდების გამოყენებით:,, 3-2-1’’, ,,მახასიათებლების ცხრილი’’, ,,კლასტერული 

/გონებრივი რუკა’’, ,,ვერ გავიგე, გავიგე’’. ,,კლასტერული რუკა’’ მოსწავლეებს დაეხმარა 

ცნების მრავალი კუთხით გააზრებაში, ტექსტში მოცემული ინფორმაციის თვალსაჩინოდ 

ორგანიზებაში, ძველი და ახალი ცოდნის შეჯერებასა და შეცდომების გასწორებაში. ,,3-

2-1’’ აქტივობის გამოყენებით მოსწავლეებს გამოუმუშავდათ მიღებული ინფორმაციის 

კატეგორიზების, მთავარი და მეორეხარისხოვანი ასპექტების გარჩევის, შეკითხვების 

დასმის, საკუთარი მოსაზრების გამართულად ჩამოყალიბებისა და მსჯელობის უნარი. 

,,ვერ გავიგე,  გავიგე’’ აქტივობა მოსწავლეებს ეხმარებოდა წინარე ცოდნის 

გააქტიურებაში, მთავარი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაციის გამიჯვნაში, 

მოსაზრებების ლაკონურად ჩამოყალიბებაში, გაუგებარი საკითხების გამოყოფაში. 

აღნიშნული აქტივობა ამავდროულად არის განმავითარებელი შეფასების ეფექტური 

მეთოდი ,ამიტომაც მასწავლებელს ეხმარები იმის დადგენაში, თუ რა იცის მოსწავლემ 

შესასწავლი თემის ან საკითხის ირგვლივ. 

 

ინტერვენცია N5 

აღნიშნული ინტერვენცია მოიცავდა მოსწავლეებში პრობლემის იდენტიფიცირების, 

მისი გამომწვევი მიზეზების ძიებისა და გადაჭრის გზების ,ასევე მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირების დამყარების უნარის განვითარებას. ინტერვენციის ფარგლებში 

მოსწავლეებმა შეძლეს აღნიშნული უნარების გამომუშავება. გამოიყენეს სქემა: 

პრობლემა-გამომწვევი მიზეზები და გადაჭრის გზები. 

 

ინტერვენციებმა აჩვენა, რომ მოსწავლეები კომფორტულად გრძნობდნენ თავს მცირე 

ჯგუფებში. მასწავლებელი მათთან იჯდა და მრავალფეროვან რესურსსა და აქტივობას 

იყენებდა, რომელიც ყველასათვის იყო ხელმისაწვდომი. 
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ჩემი ჯგუფი შედგებოდა 5 წევრისაგან. ინტერვენცია ხორციელდებოდა კვირაში 2-ჯერ 30 

წუთის განმავლობაში. სწავლება რომ შედეგიანი ყოფილიყო, მოსწავლეებს  ვთავაზობდი 

განსხვავებულ უნარებზე და საჭიროებებზე მორგებულ საინფორმაციო ტექსტებს. 

 ინტერვენციების მიმდინარეობისას მოსწავლეებს  ვაკვირდებოდი  მუშაობის პროცესში. 

ისინი იყენებდნენ საინტერესო, მრავალფეროვან ტექსტებსა და აქტივობებს.  

მოსწავლეთათვის განსაკუთრებით სახალისო და საინტერესო იყო ინფორმაციის 

მონიშვნისა და კატეგორიზების პროცესი. ახალი ლექსიკური ერთეულების 

გამდიდრების საშუალებებიდან განსაკუთრებით მოსწონდათ ,,სიტყვის ვერბალურ-

ასოციაციური’’ სქემა და დაკარგული სიტყვების მოძებნა კონტექსტის მიხედვით. 

ინტერვენციების მსვლელობისას ვამჩნევდი, როგორ უმაღლდებოდათ  საკუთარი თავის 

რწმენა და ხდებოდნენ უფრო მეტად თავდაჯერებულები, რასაც მშობლებიც 

აღნიშნავდნენ. უვითარდებოდათ ჯგუფური მუშაობის უნარი. 

ინტერვენციების მსვლელობისას მინდოდა გამერკვია რამდენად ნაყოფიერად 

მიმდინარეობდა მეცადინეობები ჩემს საკვლევ ჯგუფში. 6 შეხვედრის შემდეგ ხუთივე 

მოსწავლესთან ჩავატარე შუალედური ტესტირება. მოსწავლეებს უკეთესი შედეგები 

ჰქონდათ. ტესტირებისას გამოვიყენე ვებპორტალ  kargiskola,ge –ზე, საკლასო შეფასების 

გვერდზე მოთავსებული ტესტები.   შუალედური ტესტირების შედეგებზე დაყრდნობით 

დავრწმუნდი, რომ ჩემ მიერ დაგეგმილი ინტერვენციები ეფექტურად მუშაობდა. (სულ 

20)ინტერვენციების დასრულების შემდეგ, სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებთან ჩავატარე 

პოსტტესტი. მიღებული შედეგები შევადარე პრეტესტისა ( სკრინინგული ტესტის)  და 

შუალედური ტესტის შედეგებს.  მოსწავლეებთან პროგრესი აშკარად გამოვლინდა.  მათი 

საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის შედეგები გაუმჯობესებული 

აღმოჩნდა ჯერ შუალედურ ტესტში, ხოლო შემდეგ პოსტტესტში.  

 სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეთა პრეტესტის,  შუალედური ტესტისა და პოსტტესტების 

შედეგები,    საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებაში, ასახულია დიაგრამებზე: 

 

დიაგრამა 3 
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6. დასკვნები და მიგნებები 

კვლევაში გამოყენებული მეთოდების მონაცემთა ანალიზის შედეგად  

 საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების ხარვეზების მიზეზად გამოიკვეთა 

მნიშვნელოვანი მიგნებები: 

 ახალი ლექსიკური ერთეულების სიმწირე; 

 საინფორმაციო ტექსტების იშვიათად გამოყენება; 

 საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრებისთვის საჭირო სქემებისა და 

მაორგანიზებლების არ ცოდნა; 

 სირთულეები ძირითადი ინფორმაციის მოძებნაში; 

 პრობლემები მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დამყარებაში, წაკითხულის 

ირგვლივ შეკითხვების დასმასა და პასუხების ძიებაში;  

 

გარდა ამისა, დავადგინე, რომ მოსწავლეებს ძალიან მოსწონთ მუშაობა მცირე ჯგუფებში, 

როცა მასწავლებელიც მათთან ერთად ზის და რთული დავალების შესრულების წინ 

აძლევთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩამოყალიბებულ მკაფიო ინსტრუქციას. ჩემ მიერ 

განხორციელებულმა  პრაქტიკის  კვლევამ  და  ამ  კვლევის  ფარგლებში  სამიზნე ჯგუფის 

წევრების მაღალმა შედეგებმა, რომელიც განაპირობა გამოყენებულმა აქტივობებმა და 

სტრატეგიებმა, მაფიქრებინა, რომ ჩემ მიერ განხორციელებული ინერვენციები იყო 

მიზანმიმართული. აქედან გამომდინარე შემიძლია ჩამოვაყალიბო რეკომენდაციები, 

რომლებიც დაეხმარება კოლეგებს საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების 

სირთულეების დაძლევაში. 

 

7.რეკომენდაციები: 

 მოსწავლეთა საჭიროებების დასადგენად სასწავლო წლის დასაწყისში 

სასურველია ჩავატაროთ დიაგნოსტიკური ტესტირებები; 

 უმჯობესია სასწავლო პროცესი დავგეგმოთ მოსწავლეთა საჭიროებებისა და 

ინტერესების გათვალისწინებით;  
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 საკითხავი ტექსტები შევარჩიოთ მოსწავლეთა კითხვის დონისა და ინტერესის 

გათვალისწინებით; 

 უმჯობესია მოსწავლეები ხშირად ვამუშავოთ სხვადსხვა უნარებზე გათვლილ 

საინფორმაციო ტექსტებზე; 

 ხშირად დავუსვათ მოსწავლეებს ,,რატომ’’ შეკითხვები და ვასწავლოთ თვითონაც 

დასვან მსგავსი შეკითხვები დამოუკიდებლად კითხვისას; 

 მოსწავლეებს ლექსიკური მარაგის გამდიდრების მიზნით ვასწავლოთ შესაბამისი 

მრავალფეროვანი სტრატეგიები; 

 იმისათვის, რომ მოსწავლეებს მივაწოდოთ მრავალფეროვანი რესურსი და 

სტრატეგია, მნიშვნელოვანია დავამუშავოთ შესაბამისი თემატური ლიტერატურა; 

 სასურველია მოსწავლეები ვამუშავოთ მცირე ჯგუფებში, რათა თავი 

კომფორტულად იგრძნონ. საკლასო ოთახებში შევუქმნათ წიგნიერი გარემო; 

 ხშირად გავმართოთ დისკუსიები, ვასაუბროთ მოსწავლეები წაკითხულის 

შესახებ; 

 მივაჩვიოთ მოსწავლეები გაგება-გააზრების მონიტორინგს; 

  მოსწავლეებს  ვასწავლოთ გაგება-გააზრებაზე ორიენტირებული ვიზუალური 

სქემების და გრაფიკული მაორგანიზებლების გამოყენება. 

 უმჯობესია მონიტორინგი გავუწიოთ მოსწავლეთა სწავლის პროგრესს და 

პერიოდულად გამოვიყენოთ დიაგნოსტიკური ტესტირება; 

 

აღნიშნული რეკომენდაციები მასწავლებლებს დაეხმარებათ  მიზანმიმართულად 

წარმართონ საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების პროცესი, სადაც 

გათვალისწინებული იქნება მოსწავლეთა  ინდივიდუალური საჭიროებები. ყველა 

მოსწავლისათვის ხელმისაწვდომი იქნება   მრავალფეროვანი რესურსები და   ეფექტური 

სტრატეგიები.    
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8.  გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

1.დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024 

 (http://ncp.ge/ge/curriculum/satesto-seqtsia/akhali-sastsavlo-gegmebi-2018-2024/datskebiti-

safekhuri-i-vi-klasebi-damtkitsda-2016-tsels 

2.დიმიტრი უზნაძე.პედაგოგიკური კონცეფცია,ცნობიმოყვარეობის გაღვიძება 

(ინტერესის)მოსწავლეებში.მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი2013წელი. 

 

3.პირლსის კვლევის ანგარიში,ავტორი კვლევისა და საგნობრივი დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი ია კუტალაძე.https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf 

4. ჟურნალი ,, მასწავლებელი“. საინფორმაციო-შემეცნებითი ტექსტის გაგება-გააზრების 

სწავლება დაწყებით საფეხურზე. 9 მარტი 2015 წ. http://mastsavlebeli.ge/?p=4193 

5.სასწავლო - მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული   -   კითხვისა და წერის სწავლება 

დაწყებით საფეხურზე (I –VI კლასები) 

http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf 

 

 6. G-PRAED-ის ვებ პორტალი  kargiskola.ge.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://ncp.ge/ge/curriculum/satesto-seqtsia/akhali-sastsavlo-gegmebi-2018-2024/datskebiti-safekhuri-i-vi-klasebi-damtkitsda-2016-tsels
http://ncp.ge/ge/curriculum/satesto-seqtsia/akhali-sastsavlo-gegmebi-2018-2024/datskebiti-safekhuri-i-vi-klasebi-damtkitsda-2016-tsels
https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf
http://mastsavlebeli.ge/?p=4193
http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf
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9. დანართები  

დანართი N1. 
 

დიაგნოსტიკური ტესტი 

 

 

მოსწავლე......................................................................................................................... 

 

საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრება 

 

 

,,წითელი წიგნი’’ 
 

,,წითელი წიგნი’’ გადაშენების პირას მყოფ ცხოველთა და მცენარეთა  სიაა. სიას 

ერთვის ყოველი მათგანის მოკლე აღწერა. რატომ გახდა საჭირო ასეთი ნუსხის შედგენა? 

ადამიანს არსებობისათვის მუდმივად სჭირდება ბუნება. დასაბამიდან დღემდე 

მან უამრავი მიწა აითვისა. გაჩეხა ტყეები, ააშენა სახლები, ქარხნები...ასე შეიცვალა 

ადამიანის გარესამყარო. შეიცვალა სხვა ცოცხალ არსებათა ბუნებრივი პირობებიც. ამის 

გამო ბევრი მათგანის რაოდენობა შემცირდა. ბევრი გადაშენდა კიდეც. ეს პროცესი 

დღესაც გრძელდება. მაგალითად, ბამბუკის დათვი-დიდი პანდა. ჩინეთში მას ბამბუკის 

ტყეები გაუჩეხეს. ამით პანდების სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნეს. მსგავს მძიმე 

ვითარებაში უამრავი ცხოველი, ფრინველი თუ მცენარეა. 

 ჩვენი პლანეტის ველური ბუნების ცვლილებას სხვა მოვლენებმაც შეუწყო ხელი. 

ალბათ ყველამ იცის დიდი გამყინვარებისა და დინოზავრების გადაშენების ისტორია. 

 ბუნების მოვლა დღეს ადამიანის მთავარი მიზანია. ამ საქმეს ემსახურება ბუნების 

დაცვის კავშირი. ის გასულ საუკუნეში შეიქმნა.1949 წელს ამ კავშირმა გადაწყვიტა 

მთელი დედამიწის მასშტაბით შეესწავლა ველურ ბუნებაში არსებული ვითარება. 

 1966 წელს დასრულდა კვლევის პირველი ეტაპი. შეგროვილი მასალა დამუშავდა 

და დაიბეჭდა. ასე შეიქმნა გადაშენების პირას მისული ცხოველების და მცენარეების სია. 

 საქართველოში ,,წითელი წიგნი ‘’გამოიცა 1982 წელს. მისი პირველი ნაწილი 

მოიცავს იშვიათ ცხოველებს, მეორე ნაწილი -მცენარეებს.  

 ბუნებაზე დაკვირვება მუდმივად მიმდინარეობს. წიგნიც დროდადრო ივსება 

ახალი მასალით.2006 წელს გამოვიდა ,,წითელი წიგნის’’ განახლებული ვარიანტი. 

 წითელ ნუსხაში საქართველოში მობინადრე ცხოველთა და ფრინველთა 141 

სახეობაა შესული. მათ შორისაა ნიამორი. ის შინაური თხის ერთ-ერთი წინაპარია. ჯიხვი, 

რომელიც მსოფლიოს სხვა კუთხეში არ მოიპოვება. ზოლებიანი აფთარი, რომელიც 

მსოფლიოში ყველაზე პატარაა აფთრებს შორის. ამ სიაში არიან კავკასიური ირემი, რუხი 

წერო, ყარყატი, მთის არწივი, ორბი, გავაზი და სხვა. 

 ბუნების დაცვის მიზნით გამოიყო დაცული ადგილები-ნაკრძალები. ჩვენს 

ქვეყანაში რამდენიმე ასეთი ნაკრძალია. აქ არ შეიძლება ნადირობა და ხეების მოჭრა. 

იშვიათი ჯიშის ცხოველებს, ფრინველებს, მცენარეებს ადამიანები იცავენ. 
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 გახსოვდეს, რომ დედამიწა ჩვენი სახლია. ჩვენ, ადამიანებმა უნდა ვიზრუნოთ 

მასზე. ერთად უნდა შევძლოთ მისი მდიდარი ბუნების გადარჩენა. 

 

 

წაიკითხე შეკითხვები. შეარჩიე სწორი პასუხები და შემოხაზე შესაბამისი ასო(ა,ბ ან,გ). 

  

1.რას ვიგებთ პირველი აბზაციდან? 

ა)რა არის ,,წითელი წიგნი’’. 

ბ)როდის შედგა ,,წითელი წიგნი’’. 

გ)სად დაიბეჭდა ,,წითელი წიგნი’. 

 

2. ,,წითელი წიგნის’’ შედგენის მიზანია, ადამიანებმა იცოდნენ: 

ა)რატომ სჭირდებათ ცხოველებს თუ მცენარეებს დაცვა. 

ბ)როგორ უნდა დაიცვან ცხოველები და მცენარეები. 

გ)რომელ ცხოველებს თუ მცენარეებს სჭირდებათ დაცვა. 

 

3. როდის დაიბეჭდა პირველად ,,წითელი წიგნი’’? 

ა)1949 წელს.     ბ)1966 წელს.     გ)2006 წელს. 
 

4.რის გამო შეექმნა საშიშროება პანდას? 

ა)ბამბუკის ტყის გაჩეხვის გამო. 

ბ)გამყინვარების გამო 

გ)თავისი დიდი ზომის გამო. 

 

5.რატომ შეიყვანეს ,,წითელ წიგნში’’ საქართველოში მობინადრე ჯიხვი? 

ა)იგი მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში ბინადრობს. 

ბ)იგი ყველაზე პატარა ცხოველია მსოფლიოში. 

გ)იგი შინაური თხის წინაპრად ითვლება. 

 

6.მოცემული ტექსტის მიზანია გაგვაცნოს: 

ა)როგორ ზრუნავს მსოფლიო ბუნების დაცვაზე. 

ბ)რომელი ცხოველები დაუმატეს ,,წითელი წიგნის’’ ნუსხას. 

გ)სად შეიქმნა ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირი. 
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დანართი N2 

 

ლექსიკა 

 
მოსწავლე........................................................................................................... 

კლასი....................................................................................................................... 

 
წაიკითხე თითოეული წინადადება. ყოველი წინადადების ქვეშ მოცემულია სამი სავარაუდო 

პასუხი(ა,ბ,გ).შეარჩიე სწორი პასუხი და შემოხაზე შესაბამისი ასო 

 

ნიმუში: 

მხდალი კურდღელი დათვის დანახვისთანავე ბუჩქებში მიიმალა. ამ წინადადებაში 

სიტყვა მხდალი ნიშნავს: 

უნდა შემოხაზო სწორი პასუხი ბ) მშიშარას, რადგან ამ წინადადებაში მხდალი მშიშარას 

ნიშნავს. 

 

 

1.ისეთი ბურუსია, გზაც კი არ ჩანს. აქ სიტყვა ბურუსი ნიშნავს: 

ა) ნალექს.        ბ)ნამს.        გ)ნისლს. 

 

2.უზადო გარეგნობის მაიას გრძელი თმა ძალიან უხდება. 

ა)უბრალოს.     ბ)უნაკლოს.       გ)უცნაურს. 

 

3.შეგულიანებულმა მარიამმა მეორედ უფრო თამამად იმღერა. 

აქ სიტყვა შეგულიანებული ნიშნავს: 

ა) გაბედულს.   ბ)თავმომწონეს.          გ)წახალისებულს. 

 

4.მტერი განაცვიფრა ახალგაზრდა ქალის გამბედაობამ. 

აქ სიტყვა განაცვიფრა ნიშნავს: 

 

ა)გააოგნა.          ბ)დააფიქრა.          გ)შეაშფოთა. 

5.  ალვის ხეები ქუჩის გასწვრივ დგას. აქ სიტყვა გასწვრივ ნიშნავს: 

ა)ბოლოში.             ბ)გაყოლებით.              გ)მხარეს. 

 

6.ყმაწვილი უკანმოუხედავად გავარდა ოთახიდან. 

სიტყვა უკანმოუხედავად ნიშნავს: 

ა)მეტად უკმაყოფილო. 

ბ)ყველაზე ბოლოს. 

გ)ძალიან სწარაფად. 

 

7.შეარჩიე სიტყვა, რომელიც გამოტოვებულია წინადადებაში: 

მეჯინიბემ ცხენს........................................დაადგა. 

ა)აღვირი.                ბ)ლაგამი.              გ)უნაგირი. 
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8.დაასრულე წინადადება:  გახურებული რკინა .................................... 

ა)ბრდღვიალებს.       ბ)ვარვარებს.               გ)ჩახჩახებს. 

 

9.ხმიანობის აღმნიშვნელია სიტყვა სისინი, მოძრაობისა კი........................... 

ა)ბობღვა.         ბ)ბუტბუტი.          გ)კაკანი 

   

10.თვალის ირგვლივ კანის მოძრავი საფარი არის: 

ა)ქუთუთო.         ბ)წამწამი.        გ)წარბი. 

 

11.ის,ვისი თხოვნაც არ შეასრულეს  და უარით გაისტუმრეს, არის: 

ა) გაგულისებული. 

ბ)გაწბილებული. 

გ)გულუბრყვილო. 

 

12.ჩვენი სახლის წინ განიერი ქუჩა გადის. რომელია განიერის საპირისპირო 

მნიშვნელობის სიტყვა? 

 

ა)თხელი.           ბ)ვიწრო.                გ)წვრილი. 

 

13.რომელია ლაღის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა? 

 

ა)თავგასული.       ბ)თავისუფალი.         გ)თავკერძა. 

 

14. გამოთქმა თითზე იკბინა ნიშნავს: 

ა) ითაკილა.         ბ)ინანა.                 გ)იტკინა. 

 

 

15.პატარამ დაინახა ბუდიდან გადმოვარდნილი ბარტყი და ძალიან შეეცოდა. შეეცოდა 

,ანუ: 

 

ა)გული დაეწვა. 

ბ)გული მოუვიდა. 

გ)გული შეუწუხდა. 
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დანართიN3 

 

 

1.ინდივიდუალური გასაუბრება სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებთან კითხვის 

გარშემო 

 

მოსწავლე                                                                                    თარიღი:                                                                                      

მოგწონს კითხვა?.................................................................................................. 

რის შესახებ მოგწონს კითხვა?......................................................................... 

 სახლში შენი წიგნები გაქვს?............................................................................. 

რომელია ყველაზე კარგი წიგნი, რაც აქამდე წაგიკითხავს ან შენთვის 

წაუკითხავთ? 

.......................................................................................................................................... 
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დანართი N 4 

2.მოსწავლის ინტერესებისა და საჭიროების განმსაზღვრელი კითხვარი 

ინტერვენციების ეფექტურად დაგეგმვის მიზნით 

მოსწავლე:    

კლასი: 

 

1 დავალებაზე  მუშაობის  პროცესში  მირჩევნია  მშობელი,  

ან მასწავლებელი  დამეხმაროს; 

დიახ არა 

2 

 

როცა  მარტო  ვმუშაობ,  დარწმუნებული ვარ, რომ სწორად 

ვასრულებ დავალებას; 

დიახ არა 

3 

 

მირჩევნია ვიმუშაო ჯგუფთან ერთად, ან მყავდეს 

მეწყვილე; 

დიახ არა 

4 

 

სასურველია დავალების შესრულების დროს ვიმუშაო 

ნელა და არ ამაჩქარონ; 

დიახ არა 

5 

 

დიდი ზომის ტექსტები და   დავალებები  მაშინებს და 

მღლის; 

დიახ არა 

6 

 

როცა  დავალების  შესრულება  მიჭირს,   გავურბივარ  

შეკითხვების დასმას; 

დიახ არა 
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დანართი N 5 

 

მშობლის კითხვარი 

მოგესალმებით! 

დაწყებით საფეხურზე ვატარებ პრაქტიკულ კვლევას საინფორმაციო ტექსტის გაგება-

გააზრების პრობლემების გასაუმჯობესებლად. თქვენი, როგორც მშობლის მონაწილეობა 

მნიშვნელოვანია კვლევის წარმატებისათვის. თქვენგან მიღებული ინფორმაცია 

ანონიმურია. არაა საჭირო სახელისა და გვარის მითითება. 

1.რამდენად ახერხებთ იკითხოთ შვილთან ერთად? 

ა)ხშირად                                                         ბ)იშვიათად. 

2.რას კითხულობთ შვილთან ერთად? 

ა)მხოლოდ სკოლის სახელმძღვანელოებს. 

ბ)დამატებით საკითხავ ლიტერატურას. 

გ)ორივეს. 

3.რომელი ტიპის ტექსტებს ანიჭებთ უპირატესობას? 

ა)მხატვრული.                   ბ)ინფორმაციული            გ)ორივე? 

4.რისი კეთება უყვარს ბავშვს, როცა მეცადინეობას დაამთავრებს? 

..................................................................................................................................... 

5.კიდევ რა არის ისეთი, რაც მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი შვილის შესახებ ვიცოდეთ? 

..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

6.დადიხართ თუ არა ბავშვთან ერთად წიგნის ფესტივალზე, გამოფენაზე 
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დანართი N6 

ანკეტა -----დაწყებითი საფეხურის  მასწავლებლებისათვის .  

მოგესალმებით !  

ვატარებ პრაქტიკულ კვლევას დაწყებით  საფეხურზე ინფორმაციული ტექსტის გაგება - 

გააზრების პრობლემების  გასაუბჯობესებლად. თქვენი , როგორც მასწავლებლის 

მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევის წარმატებისათვის .თქვენგან მიღებული 

ინფორმაცია ანონიმურია .არაა საჭირო კითხვარზე სახელისა და გვარის მითითება . 

1 . როგორ ფიქრობთ არის თუ არა მნიშვნელოვანი და აქტუალური დაწყებით საფეხურზე 

ინფორმაციული ტექსტის გაგება -გააზრების პრობლემის კვლევა ?  

       ა)  დიახ   აქტუალურია           ბ ) არაა  მნიშვნელოვანი              გ ) არ მიფიქრია  

2 . დაწყებითი საფეხურზე   რომელი ტიპის  ტექსტის გაგება -გააზრებაა უფრო 

პრობლემატური  ?  

           ა)  მხატვრული               ბ) ინფორმაციული                გ)  ორივე  

3. რას მიიჩნევთ   დაწყებით საფეხურზე ინფომაციოული ტექსტის გაგება - გააზრების 

პრობლემის   მიზეზებად?. 

ა) ----------------------------------------------------------------- 

ბ)------------------------------------------------------------------ 

გ)----------------------------------------------------------------- 

დ)----------------------------------------------------------------- 

4 .  რას მიიჩნევთ დაწყებით საფეხურზე ინფორმაციული ტექსტის გაგება- გააზრების 

პრობლემის გაუმჯობესების  გზად?  

ა)--------------------------------------------------------------- 

ბ-------------------------------------------------------------- 

გ)-------------------------------------------------------------- 

დ) ------------------------------------------------------------ 
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დანართი N7 
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10. რეფლექსია კვლევის შედეგების გაზიარებაზე 

თბილისის N45 საჯარო სკოლაში, დაწყებითი საფეხურის IIIკლასში, 2018-2019 სასწავლო 

წელს (იანვრიდან მაისის ჩათვლით)განვახორციელე პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა 

თემაზე ,,საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის გაუმჯობესება“. აღნიშნული 

კვლევის ჩატარება გადამაწყვეტინა საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრებაში 

დიაგნოსტიკური ტესტირების დაბალმა შედეგებმა. 

კვლევის საწყის ეტაპზე III-IV კლასების პედაგოგებს ვთხოვე გამოცდილების გაზიარება 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. პედაგოგებმა დამიდასტურეს, რომ მათ 

მოსწავლეებსაც ჰქონდათ მსგავსი სირთულეები  საინფორმაციო ტექსტის გაგება-

გააზრებაში, ვისაუბრეთ მათ გამომწვევ სავარაუდო მიზეზსა და პრობლემის მოგვარების 

გზებზე. 

პედაგოგებს გავაცანი ინტერვენციების დაგეგმვისას გამოსაყენებელი მეთოდები, 

რომლებზეც მივიღე უკუკავშირი. კოლეგებმა მომიწონეს ტექსტის გაგება-გააზრებაზე 

ორიენტირებული მეთოდები, რომელთა გამოყენებითაც კარგ შედეგზე გავედი სამიზნე 

ჯგუფის მოსწავლეებთან. 

კვლევის დასრულების შემდეგ, შედეგების გაზიარების მიზნით, ორმხრივი ინიციატივის 

საფუძველზე, 2018-2019 სასწავლო წლის ბოლოს შევხვდი დაწყებითი საფეხურის 

პედაგოგებს, და დირექციას. 

კოლეგებს წარვუდგინე  პრეზენტაცია, სადაც დეტალურად იყო წარმოდგენილი ჩემ მიერ 

განხორციელებული კვლევის მიზანი, ეტაპები, მეთოდები, ინტერვენციები, მიგნებები, 

რეკომენდაციები და დასკვნები. მონაცემთა ანალიზის შედეგები წარმოვადგინე 

სვეტოვანი დიაგრამების სახით. 

შეხვედრა წარიმართა ინტერაქციულ რეჟიმში. პედაგოგთა შეკითხვები ეხებოდა 

კვლევის როგორც სტრუქტურულ, ასევე შინაარსობრივ მხარეს. მასწავლებლები 

დაინტერესდნენ საინფორმაციო ტექსტის გაგება -გააზრების უნარის გაუმჯობესების 

მიზნით გამოყენებულ აქტივობებით, რადგან საინფორმაციო ტექსტის გაგება-
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გააზრებაში  მათ მოსწავლეებსაც აქვთ ანალოგიური სირთულეები. ისინი თვლიან, რომ 

აღნიშნული პრობლემა საყურადღებოა და დროულ ჩარევას საჭიროებს. აზრი გამოთქვეს 

იმასთან დაკავშირებით, საკმარისი იყო  თუ არა შეხვედრების დრო 30 წუთი. 

პედაგოგების აზრით მოსწავლეებისათვის სამუშაო დრო უნდა გამეზარდა 40 წუთამდე, 

რათა   უფრო მშვიდად და აუჩქარებლად ემუშავათ. მე ვიზიარებ მათ რეკომენდაციას და 

მომავალი კვლევის ფარგლებში გამოვიყენებ 40 წუთს, რათა მოსწავლეებს მეტი დრო 

ჰქონდეთ სამუშაოდ.  

აღნიშნული კვლევის ფარგლებში, როგორც მასწავლებელმა, მივიღე დიდი 

გამოცდილება, რასაც გამოვიყენებ ჩემს მომავალ პედაგოგიურ საქმიანობაში.  

დამუშავებული ლიტერატურა, მოძიებული მრავალფეროვანი რესურსები და მეთოდები 

დამეხმარება სწავლა-სწავლების პროცესი იყოს ყველა  მოსწავლის ინტერესებზე და 

შესაძლებლობებზე მორგებული და ხელმისაწვდომი. 

კვლევის პროცესში გამოყენებული აქტივობები დაეხმარება მოსწავლეებს გაიმდიდრონ 

ლექსიკური მარაგი, აუმაღლდეთ მოტივაცია, გაეცნონ სხვადასხვა ტიპის სქემებსა  და 

მაორგანიზებლებს, რათა შეძლონ სხვადასხვა ტიპის ტექსტის გაგება-გააზრება, 

აიმაღლონ ცოდნის დონე სხვადასხვა საგანში. მე კი, როგორც პედაგოგი, ეფექტურად 

დავგეგმავ შემდგომ სასწავლო პროცესს, დავხვეწავ საკუთარ პედაგოგიურ პრაქტიკას და 

გამოცდილებას გავუზიარებ კოლეგებს. 

აღნიშნული კვლევის შედეგების გაზიარებით ჩემს კოლეგა პედაგოგებს შესაძლებლობა 

მიეცათ გაცნობოდნენ საინტერესო აქტივობებს, რომლებსაც გამოიყენებენ თავიანთი 

პედაგოგიური საქმიანობისას, როგორც საგაკვეთილო პროცესში, ასევე სარემედიაციო 

მუშაობისას და პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევისას. 

 

 

 

 


