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    შესავალი 

 წიგნიერება სწავლის საფუძველია. ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი, რომელსაც ბავშვები 

სკოლაში იძენენ, ზეპირმეტყველების, კითხვის და წერის  უნარია. დაწყებით კლასებში 

კითხვის სწავლებას უდიდესი როლი ენიჭება მოსწავლის შემდგომი 

განვითარებისათვის. კითხვის სწავლების საბოლოო მიზანია წაკითხულის გაგება-

გააზრება. გაგება-გააზრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მიზეზი კი 

უმეტესწილად მოსწავლეთა მწირი ლექსიკური მარაგია.  

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს  სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლის 

დაწყებით საფეხურზე განხორციელებულ პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. ნაშრომში 

განხილულია მეორე კლასის მოსწავლეებში კითხვის სწავლების პროცესში მწირი 

ლექსიკური მარაგის გამომწვევი მიზეზები. აღწერილია მათ გადასაჭრელად 

განხორციელებული კვლევის მეთოდები, ქმედებები, კვლევის შედეგები და 

რეკომენდაციები. ამ მიმართულებით კვლევის განხორციელება განაპირობა ჩემმა 

პედაგოგიურმა გამოცდილებამ, მოსწავლეებზე ყოველდღიურმა დაკვირვებამ და 

განსაკუთრებით, სემესტრის ბოლოს ლექსიკაში ჩატარებული ტესტირებისას 

წარმოჩენილმა პრობლემებმა. 

კვლევის პროცესი წარიმართა დაწყებითი კლასების მასწავლებლის მაია ველთაურის 

მიერ 2018-2019 სასწავლო წელს. კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს IIა კლასის 

მოსწავლეებმა, მოსწავლეთა მშობლებმა და დაწყებითი კლასების მასწავლებლებმა. 

 

თავი I    საკვლევი საკითხის მიმოხილვა 

 1.1  საკვლევი საკითხის აქტუალობა 

 

 პრაქტიკული კვლევა არის პრობლემის, საკვლევი საკითხის მეცნიერული შესწავლა, 

რომლის პროცესში ახალი ცოდნის გენერირება ხდება თანამშრომლობის საფუძველზე. 

მისი მიზანია წარმოაჩინოს გზა, თუ როგორ შევისწავლოთ საკვლევი საკითხი და 

მივიღოთ გადაწყვეტილება მისი გაუმჯობესების შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ 
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საკვლევი საკითხი აქტუალური იყოს კვლევაში მონაწილე ყველა პირისათვის 

(მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობლები). 

ეროვნული სასწავლო გეგმის დაწყებითი საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სწავლების ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ზეპირმეტყველების, კითხვისა და 

წერის უნარ-ჩვევების განვითარება. თითოეული მიმართულების განვითარებისათვის კი 

მნიშველოვანი ელემენტია მდიდარი ლექსიკური მარაგი. ეროვნული სასწავლო გეგმის 

დაწყებითი საფეხურის სტანდარტის მიხედვით მეორე კლასის მოსწავლეს უნდა 

შეეძლოს: 

 

მიმართულება:ზეპირმეტყველება 

ქართ.დაწყ.(I).4 ნაცნობი ლექსიკისა და ენობრივ-სინტაქსური კონსტრუქციების      

სათანადოდ გამოყენება; მართლმეტყველებისა და სამეტყველო ეტიკეტის საბაზისო 

ნორმების დაცვა. 

მიმართულება: კითხვა 

ქართ.დაწყ.(I).11 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტების ლექსიკურ 

და სემანტიკურ მხარეზე, ენობრივ ფორმებზე დაკვირვება. 

მიმართულება: წერა 

ქართ.დაწყ.(I).14 ნაცნობი ლექსიკის, ნასწავლი ენობრივ-სინტაქსური კონსტრუქციებისა 

და სტრუქტურული ელემენტების ადეკვატურად გამოყენება; კალიგრაფიისა და 

მართლწერის საბაზისო ნორმების დაცვა.  

 

ქართული ენა სწავლების ენაა და ყველა დანარჩენი საგნის შესწავლის   ძირითადი  

საშუალებაა. ადამიანის თავისუფალი განვითარების მთელი შემდგომი პროცესი სწორედ 

მშობლიური ენის  შესწავლის საფუძველზე ყალიბდება.  

 

მოსწავლეებში კითხვის უნარის გაუმჯობესებაზე მუშაობა ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი  საკითხია, რომელიც სწორედ დაწყებით საფეხურზე უნდა 

განხორციელდეს და ხელი შეუწყოს წიგნიერების უნარების განვითარებას, რაც  

აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ მოსწავლე სრულფასოვან პიროვნებად იქცეს;  

ეფექტურად გამოიყენოს ენა სწავლისა და კომუნიკაციის მიზნით, როგორც სასკოლო, 

ასევე საზოგადოებრივ საქმიანობაში; განივითაროს კითხვის, მოსმენის, ზეპირი 
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მეტყველებისა და წერის უნარები; შეძლოს სხვადასხვა ტიპის ტექსტების გაცნობა და  

გაგება. 

 

საკუთარმა პედაგოგიურმა პრაქტიკამ და მოსწავლეებზე მუდმივმა დაკვირვებამ მიჩვენა, 

რომ მდიდარი ლექსიკური მარაგი კითხვასა და სწავლაში წარმატების მნიშვნელოვანი 

წინაპირობაა. გააზრებული კითხვაცა და წერაც მნიშვნელოვანწილად ლექსიკურ 

მარაგზეა დამოკიდებული. წაკითხული ტექსტის შინაარსის გაგებასთან დაკავშირებული 

პრობლემების უმთავრესი მიზეზი სწორედ ლექსიკური მარაგის სიმწირეა. კარგი 

მკითხველები გამოირჩევიან სიტყვების ცოდნით და მათი საჭიროებისამებრ 

გამოყენებით. სიტყვების ცოდნა კი მჭიდროდ უკავშირდება აკადემიურ წარმატებას 

ყველა საგანში, ვინაიდან მდიდარი ლექსიკური მარაგის მქონე მოსწავლე უფრო 

სწრაფად და უკეთ იგებს ახალ ცნებებს, აზრებსა და იდეებს, ვიდრე მწირი ლექსიკური 

მარაგის მქონე. 

 

ლექსიკა არის ენაში არსებული სიტყვების მარაგი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ 

ვამყარებთ ზეპირ და წერით კომუნიკაციას. სიტყვების ცოდნა მართლაც არსებითია 

გაგება-გააზრებისათვის. ადამიანი ვერ გამოიტანს აზრს წაკითხულიდან, თუკი ტექსტის 

სიტყვათა უმრავლესობის მნიშვნელობა არ ესმის. სკოლაში ბავშვები განსხვავებული 

ლექსიკური მარაგით შემოდიან. ეს მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული ოჯახის 

სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასა და კულტურულ მახასიათებლებზე. 

დაკვირვება ცხადყოფს, რომ ბავშვები, რომლებსაც სკოლაში შემოსვლამდე უფრო 

მდიდარი ლექსიკური მარაგი აქვთ, სწავლაში უფრო ადვილად აღწევენ წარმატებებს. 

ისინი კი, ვისაც მწირი  საწყისი ლექსიკური მარაგი აქვთ, ნელა და ძნელად აღწევენ იმავე 

შედეგს. თუ ლექსიკური მარაგის გაზრდასა და გაწაფულ კითხვაში პრობლემები 

გაუჩნდება, ბავშვი უფრო იშვიათად და უფრო ნაკლებს წაიკითხავს. სწორედ 

კითხვისათვის თავის არიდება იწვევს ლექსიკური მარაგის სიმწირეს. არ კითხულობ - არ 

გაქვს მდიდარი ლექსიკა! არ გაქვს მდიდარი ლექსიკა - წაკითხულს ვერ იგებ და ამიტომ 

არც კითხულობ! ამდენად ვფიქრობ, რომ ლექსიკური მარაგის შევსება-გამდიდრებაზე 

ზრუნვას სწავლების საწყის ეტაპზევე საგანგებო ყურადღება უნდა დაეთმოს. 

 



6 
 

აღნიშნული პრობლემის აქტუალობამ და ჩემი მოსწავლეების წინაშე დამდგარმა 

საჭიროებებმა გადამაწყვეტინა ჩამეტარებინა სიღრმისეული კვლევა,  რათა დროულად 

აღმომეჩინა და დავხმარებოდი მოსწავლეებს ამ მნიშვნელოვანი პრობლების 

აღმოფხვრაში. ვფიქრობ, რომ ლექსიკის გამდიდრებაზე ორიენტირებული აქტივობები 

დაეხმარება ჩემს მოსწავლეებს იმ სიტყვათა ათვისებაში, რომლებიც ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში იშვიათად ხვდებათ. გარდა ამისა, მოსწავლეები უფრო საფუძვლიანად 

გაეცნობიან ე.წ. საკვანძო, საყრდენ და მნიშვნელოვან სიტყვებს, რომლებიც 

აუცილებელია ტექსტის დასამუშავებლად. სიტყვების მრავალფეროვან კონტექსტში 

გამოყენების აქტივობები გაცილებით უკეთეს შედეგს მოგვცემს, ვიდრე სიტყვების ან 

მათი განმარტებების დაზეპირება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს პრაქტიკაში 

განუწყვეტლივ ვიყენებ კითხვის ეფექტურ მიდგომებს და მუდმივად ვზრუნავ 

მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე, ვფიქრობ, მცირე სამიზნე ჯგუფთან 

სიღრმისეული მუშაობა უფრო მნიშვნელოვან შედეგს მომცემს, უფრო გაააქტიურებს 

მოსწავლეთა გონებრივ შესაძლებლობებს, ვიდრე მთელ კლასთან. 

 

 

1.2  პრობლემის გამომწვევი სავარაუდო მიზეზები 

დავიწყე რა, პრობლემის გამომწვევ მიზეზებზე მუშაობა, გავეცანი შესაბამის 

მეთოდოლოგიურ ლიტერატურას, ჩავუღრმავდი პრობლემის გამომწვევ სირთულეებს. 

გავითვალისწინე ჩემი და ჩემი კოლეგების პედაგოგიური პრაქტიკა საკვლევ საკითხთან 

დაკავშირებით. ვფიქრობ, ამ პრობლემის მიზეზები შემდეგში მდგომარეობს: 

 საკითხავი ტექსტის სირთულე. რადგან მოსწავლეთა შესაძლებლობები 

განსხვავებულია, ამიტომ მნიშვნელოვანია ტექსტის შერჩევისას გათვალისწინებული 

იყოს თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობები და საჭიროებები; 

 სიტყვების სიმრავლე, რადგან მოსწავლეს დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

შეზღუდული რაოდენობის სიტყვების დამახსოვრება შეუძლია; 

 სიტყვების სირთულე და გამოყენების სიხშირე. სიტყვათა უმრავლესობა 

ცალკეულ ტექსტში მხოლოდ თითოჯერაა გამოყენებული; 

  ლექსიკის გასამდიდრებელი აქტივობების ნაკლებობა; 

 გარემო, სადაც იზრდება ბავშვი;  
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 კლასში მოსწავლეთა სიმრავლე, რადგან ვფიქრობ, რომ მცირე ჯგუფებში მუშაობა 

აამაღლებს მოსწავლის მოტივაციას, პასუხისმგებლობასა და ჩართულობას მუშაობის 

პროცესში. 

 

1.3. კვლევის  მიზნები და ამოცანები 

 ჩემ მიერ განხორციელებული კვლევა მიზნად ისახავს ქალაქ თბილისის N45 საჯარო 

სკოლის მე-2ა კლასის მოსწავლეების  ლექსიკური მარაგის პრობლემის გამომწვევი 

მიზეზების შესწავლას, მისი გაუმჯობესებისათვის სათანადო ინტერვენციების 

განხორციელებას და საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის გაუმჯობესებას. 

 

კვლევის მიზნების განსაზღვრისას გავითვალისწინე, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის 

დაწყებითი საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ძირითად 

მიმართულებას წარმოადგენს ზეპირმეტყველების, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევების 

განვითარება.  მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ წაკითხული ტექსტის გაგება-გააზრება, 

ესმოდეთ, რასაც კითხულობენ. ჩემმა პედაგოგიურმა პრაქტიკამ, მოსწავლეებზე 

ყოველდღიურმა დაკვირვებამ დამანახა, რომ მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი ამ 

უნარის განვითარებისა, სიტყვების დეკოდირების შემდეგ, სწორედ მწირი ლექსიკური 

მარაგია. სწორედ ეს უნარი აძლევს მათ საშუალებას, შეიძინონ ცოდნა და მიიღონ 

ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპისა და დანიშნულების ტექსტებიდან. რაც შეეხება სასწავლო 

ტექსტებს, არსებული რეკომენდაციებით, მათში ნაცნობ სიტყვათა რაოდენობა უნდა 

მერყეობდეს 90-95 %-მდე.  კიდევ უფრო აქტუალურია ნაცნობ სიტყვათა ადეკვატური 

რაოდენობა კითხვის ტექნიკის გამართვის ფაზაში, როცა მოსწავლის კითხვა ჯერ კიდევ 

არ არის გაწაფული.   

  

აქედან გამომდინარე დავისახე კვლევის მიზნები: 

 მოვახდინო კითხვის სწავლების პროცესში გამოვლენილი პრობლემების 

გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და დავსახო მათი გადაჭრის გზები; 

 გავეცნო და პრაქტიკაში დავნერგო მწირი ლექსიკური მარაგის გამდიდრების 

ეფექტური სტრატეგიები; 

 დავგეგმო და განვახორციელო ინტერვენციები; 
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  შევაფასო კვლევის შედეგები; 

 ეფექტურად დავგეგმო შემდგომი სასწავლო პროცესი, დავხვეწო ჩემი 

პედაგოგიური პრაქტიკა; 

 ჩემი პედაგოგოური პრაქტიკის შედეგები გავუზიარო კოლეგებს. 

 

ვფიქრობ, კვლევის პროცესში გამოყენებული ინტერვენციები მნიშვნელოვნად 

გაამდიდრებს ჩემი მოსწავლეების ლექსიკურ მარაგს, დაეხმარება წაკითხული 

ტექსტების გაგება-გააზრებაში, აუმაღლებს მათ კითხვის მოტივაციას და წიგნიერების 

დონეს. კვლევის პროცესში აღმოჩენილი მიგნებები დამეხმარება ჩემი პედაგოგიური 

პრაქტიკის გაუმჯობესებაში.   

 

1.4. საკვლევი კითხვები 

 

კვლევის მიზნებიდან  გამომდინარე ჩამოვაყალიბე შემდეგი კითხვები: 

 როგორ შევამოწმო მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგი?  

 რომელი სიტყვები ვასწავლო? 

 როგორ დავეხმარო მოსწავლეებს ლექსიკური მარაგის მუდმივად გამდიდრებაში? 

 რომელი ეფექტური მეთოდები და რესურსები გამოვიყენო, რომ გავაუმჯობესო   

მათი შედეგები? 

 როგორ გამოვიყენო მიღებული გამოცდილება ჩემს მოსწავლეებთან მუშაობის 

პროცესში? რა სარგებელს მიიღებენ ისინი? 

 გამოადგებათ თუ არა ჩემი რეკომენდაციები კოლეგებს? 

 

კვლევის პროცესი დავყავი რამდენიმე ეტაპად. 

  I ეტაპი -კვლევისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება 

 საკვლევი საკითხის იდენტიფიცირება; 

 ლიტერატურის მოძიება; 

 კვლევის სამოქმედო გეგმის შედგენა . 
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 II ეტაპი-საკვლევი საკითხის შესაწავლა 

 თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის კითხვარის შედგენა; 

 მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და მშობელთა ანკეტირება.(ანკეტირება 

განხორციელდა ეთიკის ნორმების სრული დაცვით). 

 

 III ეტაპი- მონაცემთა ანალიზი 

IVეტაპი- ინტერვენციების დაგეგმვა, განხორციელება, შეფასება. 

კვლევის პროცესში გამოვიყენე თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის 

ინსტრუმენტები. ანკეტირების საშუალებით გამოვიკვლიე მასწავლებლების, 

მოსწავლეების, მშობლების მოსაზრებები და დამოკიდებულებები საკვლევ საკითხთან 

დაკავშირებით. გამოვიყენე ჩაღრმავებული დაკვირვება. შემდგომ თავებში საუბარი 

იქნება კვლევის შესაბამის მეთოდოლოგიაზე, კვლევის შედეგებზე, განხორციელებულ 

ინტერვენციებზე, გამოყენებულ ლიტერატურაზე, კვლევის ძირითად მიგნებებზე, 

დასკვნებსა და რეკომენდაციებზე. 

 

თავი II  ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

კვლევაზე მუშაობისას საკვლევი თემის უკეთ გააზრებისა და ადეკვატური 

ინტერვენციების დასაგეგმად გავეცანი შესაბამის ლიტერატურას საკვლევ საკითხთან 

დაკავშირებით. 

წიგნიერება თანამედროვე მსოფლიოში ერთ-ერთი ძირითადი საკვანძო კომპეტენციაა. 

კითხვისა და წერის უნარები მნიშვნელოვნად განაპირობებს ინდივიდის მოქალაქედ 

ჩამოყალიბებასა და მის წარმატებას საქმიანობის ნებისმიერ სფეროში. ამიტომ, 

წიგნიერების განვითარებას სათანადო ყურადღება ეთმობა როგორც სკოლამდელ, ისე 

სასკოლო და სკოლისშემდგომ ასაკში. 
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ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ,,ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სტანდარტის ბირთვს წარმოადგენს ენა, როგორც პიროვნების თვითგამოხატვის, აზრის 

ჩამოყალიბებისა და გადაცემის საშუალება. ენობრივი უნარ-ჩვევები წარმოადგენს არა 

შემთხვევით ნაკრებს, არამედ ერთ მთლიან სისტემას. მან ხელი უნდა შეუწყოს 

პიროვნების პირადი, ცხოვრებისეული,  სოციალური თუ პროფესიული სირთულეების 

დამოუკიდებლად დაძლევის პროცესს, ვინაიდან ქართული ენა მხოლოდ ერთ-ერთი 

სასწავლო საგანი კი არ არის, არამედ, სხვა საგანთაგან განსხვავებით, სწავლების ენაა, 

ყველა დანარჩენი საგნის შესწავლის საშუალებაა.“(ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024 

წ). 

რა არის წიგნიერება? კითხვისა და წერის პროცესების კომპლექსურობის გამო, 

წიგნიერების ერთ შეთანხმებულ განმარტებას სამეცნიერო ლიტერატურაში ვერ ვნახავთ. 

თუმცა, უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ დღეს წიგნიერება ნიშნავს მრავალფეროვანი 

ტექსტების გამართულად წაკითხვის, გაგება-გააზრებისა და ინტერპრეტაციის, ასევე, 

სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნის უნარს. გაერთიანებული ორგანიზაცია 

(UNESCO) წიგნიერებას განმარტავს, როგორც განსაზღვრის, გაგების, ინტერპრეტაციის, 

შექმნის, კომუნიკაციის, ამა თუ იმ კონტექსტთან დაკავშირებული ნაბეჭდი და 

წერილობითი მასალის გამოყენების უნარ-ჩვევის ერთობლიობას. წიგნიერების ცნება 

გულისხმობს სწავლის პროცესის უწყვეტობასა და ინდივიდის პოტენციალს, მიაღწიოს 

მიზნებს, გაიღრმავოს ცოდნა, აიმაღლოს შესაძლებლობები და სრულად მოახდინოს 

საზოგადოებაში ინტეგრირება. ამდენად, თანამედროვე გაგებით, წიგნიერება უშუალოდ 

არის დაკავშირებული ისეთ უნარებთან, როგორიცაა ზეპირი კომუნიკაცია, წაკითხულის 

განხილვა,კრიტიკული აზროვნება, წარმოსახვა და სხვ.   

 თუ ბავშვის გარემოში ზეპირი კომუნიკაცია, ტექსტებთან შეხება მიზეზთა გამო 

შეზღუდულია, სასკოლო ასაკში სერიოზულ პრობლემებს ვაწყდებით. ხოლო თუ 

ინფორმაციის მოცულობისა და მრავალფეროვნების ზრდასთან ერთად, ეს პრობლემები 

კიდევ უფრო ღრმავდება. საბოლოოდ მივდივართ წაკითხულის ვერ გაგებამდე, კითხვის 

მოტივაციის სრულ დაცემამდე, საკუთარი წარუმატებლობის განცდამდე, რაც სწავლას 

ყველა საგანში აფერხებს. (წიგნიერება- მასწავლებლის სახელმძღვანელო. ავტორები: 

პაატა პაპავა, თამარ ჭანტურია) 
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 ,,ყველა მკვლევარი თანხმდება, რომ ადრეულ ასაკში წიგნიერების განვითარების 

ძირითადი ასპექტი არის წიგნიერი გარემო. როდესაც უფროსები ბავშვებს უკითხავენ 

წიგნებს, ან როცა ბავშვები ხედავენ, რომ მშობლები თავად კითხულობენ, მათაც 

ბუნებრივი ინტერესი უჩნდებათ დაწერილის მიმართ. ასე რომ, წიგნიერების 

გამოყენებითი ასპექტის გაცნობიერება ეხმარება ბავშვს დადებითად განეწყოს 

კითხვისადმი“. (,,კითხვის ეფექტური მეთოდები“, მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2013) 

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. ზეპირი და ბეჭდური ვერბალური ტექსტების გარდა, მუშაობა უნდა 

წარიმართოს ასევე მულტიმედიური ტექსტების კითხვა-გაგების მიმართულებითაც, რაც 

ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ზოგადი წიგნიერების უნარ-ჩვევების განვითარებას. 

 

 კითხვის  უნარის  განვითარებას საფუძვლად უდევს კითხვის ხუთი ძირითადი 

კომპონენტი: ფონოლოგიური ცნობიერება, ანბანური პრინციპის გაგება, თავისუფლად 

კითხვა, ლექსიკის დაუფლება, წაკითხულის გააზრება.  კითხვის  ძირითადი  მიზანი  

წაკითხულის  გააზრებაა,  რომელიც  მოიცავს  რთულ  კოგნიტურ  პროცესებს.  მათი  

დახმარებით  მკითხველს  წაკითხულიდან  აზრის  გამოტანა  შეუძლია.  ზოგიერთ  

მოსწავლეს  შეიძლება  ყველა  კომპონენტში  სჭირდებოდეს  დახმარება,  თუმცა  არიან  

მოსწავლეები,  რომლებიც  უშეცდომოდ  კითხულობენ,  მაგრამ  უჭირთ  წაკითხულის  

გააზრება,  რაც  შეიძლება  გამოწვეული  იყოს  ლექსიკური  მარაგის  ნაკლებობით (ირინა 

სამსონია -  ,, წიგნიერება“ -   მასწავლებლის სახელმძღვანელო - თბილისი 2013). 
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ლექსიკური მარაგი არის გონებაში არსებული სიტყვების ერთობლიობა. შეზღუდული 

ლექსიკური მარაგი წაკითხული ტექსტების გააზრების ძირითადი დამაბრკოლებელი 

ფაქტორია. ლექსიკური მარაგის გამდიდება გულისხმობს არა მხოლოდ სიტყვების 

გარკვეული რაოდენობის მეხსიერებაში შენახვას, არამედ საკითხავი სიტყვების 

მუდმივად გაფართოებას, სალაპარაკო და საკითხავი ენობრივი მარაგისთვის 

ყოველდღიურად ახალი სიტყვების მიმატებას, იმის უკეთ გაგება-გააზრებას, თუ რას 

ნიშნავს ესა თუ ის სიტყვა განსხვავებულ კონტექსტში; სიტყვების ერთმანეთთან 

დაკავშირებისა და სიტყვებით ,,თამაშის“ უნარს. 

 როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს ლექსიკური მარაგის მუდმივად გამდიდრებაში, რაც, 

რთული ტექსტების გააზრების აუცილებელი საფუძველია? ამისათვის მხოლოდ ორი 

ზოგადი მიდგომა არსებობს: 1. შევასწავლოთ მათ ის სიტყვები, რომლებიც 

დასჭირდებათ ტექსტის გააზრებისთვის (ექსპლიციტური სწავლება); 2. მივცეთ 

საშუალება, რომ უშუალოდ კითხვის პროცესში აითვისონ ახალი სიტყვები 

(იმპლიციტური სწავლება).  (სასწავლო- მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული-კითხვისა 

და წერის სწავლება დაწყებით საფეხურზე  I-VI კლასები /G-PRIED საქართველოს დაწყებითი 

განათლების პროექტი). 

 

წიგნიერების საერთასორისო კვლევის (PIRLS – Progress in International Reading Literacy 

Study) მიზანია, შეამოწმოს მოზარდთა წაკითხულის გააზრების უნარი მსოფლიოს 

მრავალ ქვეყანაში. ის ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ ტარდება, რაც მონაწილე 

ქვეყნების პროგრესის შეფასების საშუალებას იძლევა. შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული წიგნიერების  საერთაშორისო კვლევის 

შედეგებით მდგომარეობა არც ისე სახარბიელოა. კვლევის შედეგების თანახმად 

საქართველოში 9-10 წლის მოსწავლეების 14%-ს წაკითხულის გააზრების მინიმალური 

უნარიც არ გააჩნია.   http://qronikaplus.ge/?p=16144 

ბავშვები კითხვას სხვადასხვა კონტექსტში, მრავალი სახის აქტივობისა და 

გამოცდილების დახმარებით სწავლობენ. დაწყებით სკოლის ასაკში მათი კითხვის 

უნარები, ქცევები და დამოკიდებულებები ძირითადად სკოლასა და სახლში ვითარდება. 

კითხვის უნარის განვითარებას ხალს უწყობს მრავალი რესურსი და აქტივობა, მათ 

შორის მშობლის არაფორმალური, ყოველდღიური მოქმედებები (წიგნის წაკითხვა, 

წაკითხულზე საუბარი...). ორივე გარემო, სკოლა და სახლი, ერთმანეთის ხელშემწყობ და 

http://qronikaplus.ge/?p=16144


13 
 

კითხვის სწავლისთვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. (გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი 2011 წიგნიერება, ანგარიში- ია კუტალაძე) 

წაკითხულის გააზრების პროცესი ძირითადად წინადადებებზე ან გამონათქვამებზე 

ფოკუსირებას მოითხოვს. ამ პროცესის ფარგლებში მოსწავლეს უნდა შეეძლოს კითხვის 

სპეციფიკურ მიზანთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება; კონკრეტული ცნებების 

მოძიება; სიტყვების ან გამონათქვამების განმარტებების მოძებნა; მთავარი საკვანძო 

წინადადების ან მთავარი აზრის პოვნა. 

მოტივაცია  ერთ-ერთი  განმსაზღვრელი  ფაქტორია  წარმატებული  მკითხველისთვის,  

რადგან  მოტივირებულ  მოსწავლეს  სიამოვნებს  კითხვა  და  ბევრს  კითხულობს,  

იყენებს  კითხვის  მრავალფეროვან  სტრატეგიებს  და  იზრდება,  როგორც  მკითხველი.  

მდიდრდება მისი  ლექსიკური  მარაგი,  ინფორმირებულობა,  შესაბამისად  კარგად  

გაიაზრებს  წაკითხულს.  ჩამორჩენილ  მკითხველებს  კი  მოტივაციის  ნაკლებობოს  

გამო  დაკარგული  აქვთ  კითხვის  სურვილი,  ვერ  ფლობენ  კითხვის  სტრატეგიებს,  

აქვთ  მწირი  ლექსიკური  მარაგი,  ა. გ.  მათ  უჭირთ  დარგობრივი  ტექსტების  

გააზრებულად  წაკითხვა.  ამას  მოყვება  აკადემიური  ჩამორჩენა  ყველა  საგანში.  ისინი  

რჩებიან  სასწავლო  პროცესის  მიღმა,  ეკარგებათ  ინტერესი,  საკუთარი  თავის  რწმენა.  

ასეთი  ადამიანები  ვერ  მიაღწევენ  წარმატებას  საზოგადოებრივი  ცხოვრების  ვერცერთ  

სფეროში.  ამიტომ  აუცილებელია  ეფექტური  გზების  ძიება,  მეთოდების  

მიზანმიმართულად  შერჩევა,  მოსწავლეთა  ინტერესების  შესწავლა,  მათი  წინარე  

ცოდნის  დადგენა  და  გათალისწინება,  რათა  მიწოდებული  ინფორმაცია  სიახლეც  

იყოს,  ამავე  დროს  ადვილად  აღსაქმელი  და  გასააზრებელიც  (ირინა სამსონია -  ,, 

წიგნიერება“ გვ.  36   მასწავლებლის  სახელმძღვანელო, თბილისი 2013). 

 

ძალიან მნიშვნელოვანია საკლასო ოთახის მახასიათებლები. კლასში შექმნილმა გარემომ 

და კლასის სტრუქტურამ შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს მოსწავლეთა 

წიგნიერების განვითარებაზე. მნიშვნელოვანი ფაქტორია კლასში მოსწავლეთა 

რაოდენობა, ასევე მოსწავლეთა შორის ურთიერთობები (წაკითხულის განხილვა, 

კითხვასთან დაკავშირებული აქტივობები) როგორც კლასში, ისე კლასის მიღმა. (Baker, 

1991; Baker, Dreher & Guthrie, 2000; Gambrell & Almasi, 1997; Guthrie & Alvermann, 1999). 

/naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013. 
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კვლევა და პედაგოგიური პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ გაგება-გააზრების 

გასაუმჯობესებლად განსაკუთრებით სასარგებლოა ლექსიკის სწავლების ორი მიდგომის 

გამოყენება: სიტყვების უწყვეტად და რეგულარულად სწავლება (Beck, Perfetti, & 

McKeown, 1982) და საკითხავი დავალების შესრულებამდე (ან ტექსტის წაკითხვამდე) 

სიტყვების სწავლება Brett, Rothlein, & Hurley, 1996;Wixson, 1986). 

 

თავი III   კვლევის  მეთოდები და ინსტრუმენტები 

3.1   კვლევის სამიზნე ჯგუფი 

 

მთელ კლასთან ჩატარებული სკრინინგული ტესტირების საფუძველზე, შერჩეული იქნა 

სამიზნე ჯგუფის წევრები, მოსწავლეები, ვისთვისაც ტექსტის გაგება-გააზრების 

ხელისშემშლელი ფაქტორი ლექსიკური მარაგის ნაკლებობაა და საჭიროებენ შევსება-

გაუმჯობესებას. 

 

3.2. მონაცემთა შეგროვების მეთოდები 

კვლევის შედეგების სანდოობისა და ადეკვატურობის მიზნით მონაცემთა   შეგროვების 

მეთოდებად გამოვიყენე თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები ეთიკის 

სრული წესების დაცვით. 

 თვისებრივი კვლევის სამიზნე ჯგუფად შევარჩიე ჩემი სადამრიგებლო კლასის 

მოსწავლეები, მათი მშობლები და დაწყებითი კლასების მასწავლებლები. თვისებრივმა 

კვლევამ საშუალება მომცა სიღრმისეულად გამომეკვლია ჩემი ინტერესთა ჯგუფების 

(მოსწავლეები, მასწავლებლები, მშობლები) დამოკიდებულება და პოზიცია საკვლევ 

საკითხთან დაკავშირებით, გამომეკვეთა ტენდენციები, პრობლემური საკითხები და 

მომემზადებინა ეფექტური კითხვარი რაოდენობრივი კვლევისათვის. 

 თვისებრივი კვლევისას გამოვიყენე შემდეგი ინსტრუმენტები: 

 პირისპირ/ ჩაღრმავებული ინტერვიუ; 

 დაკვირვება 
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ჩავატარე სამუშაო შეხვედრა მასწავლებლებთან, საკვლევი საკითხის შესახებ პრობლემის 

იდენტიფიცირების მიზნით. მომდევნო ეტაპზე საკვლევი საკითხის შესწავლისათვის 

ჩავატარე პირისპირ ჩაღრმავებული ინტერვიუ მოსწავლეებთან და მათ მშობლებთან. 

თვისებრივი კვლევის განხორციელების შედეგად გამოიკვეთა, რომ საჭიროა მოსწავლის 

განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების განსაზღვრა და მეტი ყურადღების დათმობა 

მათი ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე. 

 

რაოდენობრივი კვლევის ჩასატარებლად გამოვიყენე მოსწავლეების, მასწავლებლებისა 

და მშობლების ანკეტირება. გამოვიყენე ღია და დახურული კითხვები. (იხ. დანართი 4) 

 

კვლევის ეფექტურობა დამოკიდებულია პრობლემის მიმართ ინტერესსა და მოგვარების 

სურვილზე. ჩემ მიერ დაგეგმილი კვლევის მთავარი შეზღუდვა შეიძლება ყოფილიყო 

მოსწავლეთა და მშობელთა მხრიდან კვლევაში მონაწილეობის თანხმობაზე უარის თქმა 

და მოტივაციის არქონა. სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეების მშობლებს შევხვდი 

ინდივიდუალურად. მათგან მივიღე თანხმობა კვლევაში მონაწილეობაზე. 

 

კვლევის შედეგების სანდოობაში ეჭვის შეტანის თავიდან ასაცილებლად კვლევაში 

გამოვიყენე ინფორმაციის მოპოვების მრავალფეროვანი ინსტრუმენტები. საკვლევი 

პრობლემის შესწავლა განვახორციელე სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებულ 

ინფორმაციაზე  დაყრდნობით. 

მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებების დასადგენად ჩავატარე სკრინინგული 

ტესტირება, რომელშიც კლასის ყველა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. გამოვიკვლიე 

მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგი (იხ. დანართი 1 ). ტესტირების შედეგების ანალიზის 

საფუძელზე შევარჩიე სამიზნე ჯგუფი. სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებთან ჩავატარე 

როგორც სკრინინგული ტესტირება, ასევე მოვახდინე აღწერითი დაკვირვება. 

დაკვირვებისათვის გამოვიყენე სიტყვების წაკითხვის (იხ. დანართი 2) და ტექსტის 

წაკითხვის (იხ. დანართი 3) ტესტები. იმის გათვალისწინებით, რომ ვფიქრობდი 

რამდენიმე მათგანს შესაძლოა ჰქონოდა გამართული კითხვის პრობლემა, 

ვაკვირდებოდი მათი კითხვის პროცესს, დავადგინე წუთში წაკითხული სიტყვების 

რაოდენობა. იგივე მასალის განმეორებითი კითხვის დროს სიღრმისეულად 
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გამოვიკვლიე, რა უშლიდათ ხელს წაკითხული ტექსტის შინაარსის გაგებაში. კითხვის 

პროცესში ეტაპობრივად ვეკითხებოდი ტექსტში გამოყენებული სიტყვების 

მნიშვნელობას. აღნიშნულმა დაკვირვებამ დამანახა ხელისშემშლელი მიზეზები: 

კითხვის გაუმართაობა და ლექსიკური მარაგის ნაკლებობა. სიტყვის ცოდნა ნიშნავს, რომ 

ბავშვს შეუძლია მისი განმარტება და გამოყენება სხვადასხვა კონტექსტში.  

 როგორც ცნობილია, სიტყვების შესწავლის ორი გზაა, პირდაპირი და თანმდევი. 

ბავშვები სიტყვების უმრავლესობას არაპირდაპირი გზით ითვისებენ, ამაში კი უდიდესი 

როლი სწორედ იმ გარემოს ენიჭება, სადაც იზრდება ბავშვი, დამოკიდებულია იმაზე, 

თუ როგორია მშობლის ჩართულობა მისი წიგნიერების ამაღლებაში. იმისათვის, რომ 

სიღრმისეულად გამომეკვლია თითოეული მოსწავლის საჭიროებები და 

ხელისშემშლელი მიზეზები, ინდივიდუალურად შევხვდი სამიზნე ჯგუფის 

მოსწავლეების მშობლებს. გავაცანი ინფორმაცია კვლევის მიზნების, ხანგრძლივობის, 

სამუშაო განრიგის, მათი მონაწილეობისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ.  

მშობელთა ანკეტირებიდან მივიღე ინფორმაცია, თუ რამდენად წიგნიერ გარემოში 

იზრდება ბავშვი (იხ. დანართი 4). 

მოსწავლეებში, კითხვის მიმართ ზოგადი ინტერესისა და დამოკიდებულების 

დასადგენად ჩავატარე ინდივიდუალური  ინტერვიუ  კითხვის გარშემო. გასაუბრების  

მიზანი იყო დამედგინა, როგორი წიგნების კითხვა უყვარს, რა უძნელდება  კითხვის 

დროს,  ძირითადად ვინ უკითხავს მას, როგორ ახერხებს კითხვის დროს წამოჭრილი 

პრობლემის დაძლევას (დანართი 5). 

მოსწავლის  საჭიროებების განმსაზღვრელი კითხვარი (დანართი 6) დამეხმარა 

დამედგინა მოსწავლეთა საჭიროებები და ინტერესები სასწავლო პროცესის მიმართ  და 

მათი გათვალისწინებით მიზნობრივად დამეგეგმა და განმეხორციელებინა 

ინტერვენციები. 

 იმისათვის, რომ დამედგინა, რამდენად საჭირო და დროული იყო ჩემს მიერ წამოჭრილ 

საკითხზე მიზნობრივი მუშაობის დაგეგმვა ამ ასაკის მოსწავლეებთან (მეორე კლასი),  

ჩავატარე გამოკითხვა დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებთან. კითხვარი 

მასწავლებლებისათვის (იხ. დანართი 7) დამეხმარა სწორი მიმართულების არჩევაში 

ინტერვენციების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. 
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3.3  კვლევის  ვადები 

 

აქტივობა თებერვალი მარტი აპრილი მაისი 

პრობლემის    აღმოჩენა 

 

     

ლიტერატურის   

მიმოხილვა 

     

კვლევის  მეთოდების  

შერჩევა  და  გამოყენება 

     

მონაცემების  დამუშავება      

ინტერვენციების  დაგეგმვა      

ინტერვენციების  

განხორციელება 

       

დიაგნოსტიკური  

ტესტირება, 

პოსტტესტი 

     

ინტერვენციების  

შედეგების  ანალიზი 

     

რეკომენდაციების 

(დასკვნების ) 

ჩამოყალიბება და 

პედაგოგებისთვის  გაცნობა 

     

 

 

თავი IV    კვლევის შედეგები 

4.1. მონაცემთა ანალიზი 

 სკრინინგული ტესტირება ჩავატარე G-PRIED-ის სტანდარტული ტესტირების 

მიხედვით. გამოვიყენე ვებპორტალი http://kargiskola.ge/SC/eaccess1.php-ის  საკლასო 

შეფასების გვერდზე განთავსებული ტესტები, კერძოდ: ლექსიკური მარაგის ტესტი. 

ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო ჩემი სადამრიგებლო კლასის 27-მა  მოსწავლემ. 

სკრინინგული ტესტირების ანალიზმა მაჩვენა, რომელ მოსწავლეებთან დამჭირდებოდა  

დამატებითი დიაგნოსტიკური ანალიზის გაკეთება. სავარაუდოდ სამიზნე ჯგუფში 

მოხვდებოდნენ  ის მოსწავლეები, რომელთაც ექნებოდათ  დაბალი  შეფასება.   

ლექსიკური მარაგის ტესტირებაში მაღალი შედეგი აჩვენა- 7-მა   მოსწავლემ, საშუალო-

12-მა მოსწავლემ, დაბალი- 8 მოსწავლემ. 

http://kargiskola.ge/SC/eaccess1.php


18 
 

დიაგრამაზე მოცემულია აღნიშნული ტესტირების შედეგები . 

დიაგრამა N1   ლექსიკური მარაგის ტესტი  

 

 

ჩემი ვარაუდი იმის შესახებ, რომ სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებს შესაძლოა პრობლემა 

ჰქონოდათ გამართულ კითხვაშიც, სიტყვებისა და ტექსტის წაკითხვის ტესტირებამ 

დაადასტურა. მოსწავლეთა ნაწილს უჭირს გამართული კითხვა, მათი კითხვის 

ტექნიკური მხარე სრულყოფას მოითხოვს. 

სიტყვების წაკითხვის ტესტირებაში ერთმა მოსწავლემ აჩვენა მაღალი დონე,  4-მა -

საშუალო და 3-მა- დაბალი. 

დიაგრამა N2 

 

 

ტექსტის წაკითხვის ტესტირებით მიღებული შედეგები ასეთია: მაღალო-0, საშუალო-5 

მოსწავლე, დაბალი-3 მოსწავლე 
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დიაგრამა N3 

 

მოსწავლეთა კითხვის ტესტირების შედეგების გათვალისწინებით, საჭიროდ ჩავთვალე 

კითხვის ტექნიკის გასაუმჯობესებელი ინტერვენციის დაგეგმვა-განხორციელება. 

აღწერითი დაკვირვებისას (იხ. დანართი 8) ვაკვირდებოდი მოსწავლეებს კითხვის 

პროცესში და ვაკეთებდი ჩანაწერებს. ვადგენდი წაკითხული ტექსტის გაგების 

ხელისშემშლელ მიზეზებს.  აღმოჩნდა, რომ მათ პრობლემა ჰქონდათ როგორც 

ლექსიკაში, ასევე დასახვეწი აქვთ კითხვის ტექნიკაც. დიაგნოსტიკური ტესტების 

შედეგების გაცნობის შემდეგ სამიზნე ჯგუფთან სამუშაოდ შევიტანე  უცხო ტექსტების 

მონაკვეთები.  თითოეული მოსწავლე ინდივიდუალურად მუშაობდა  ტექსტზე. 

კითხვის  დასრულების შემდეგ  დაფაზე გამოვფინეთ წინასწარ ამოკრებილი ყველა 

უცხო სიტყვა და ვცადე, კონტექსტის მიხედვით წარმოედგინათ და აეხსნათ სიტყვის 

სავარაუდო მნიშვნელობა. ბოლოს კი მოსწავლეებს მივაწოდე სწორი პასუხები. ამ 

აქტივობამ გააადვილა ტექსტის გაგება და მოსწავლეებმა უკვე გააზრებულად უპასუხეს 

შინაარსის გასაგებად მომზადებულ კითხვებს. აღმოჩნდა, რომ სიტყვების დეკოდირების 

შემდეგ მოსწავლისათვის წაკითხული ტექსტის შინაარსის გაგების ხელისშემშლელი 

ფაქტორია მწირი ლექსიკური მარაგი. დაკვირვებამ მიჩვენა, რომ მოსწავლემ შეიძლება 

თავისი სიტყვებით განმარტოს სიტყვა, მაგრამ ვერ შეძლოს ამ სიტყვის მნიშვნელობის 

აღქმა წინადადებაში ან ვერ შეადგინოს წინადადება ამ სიტყვის გამოყენებით. მეორე 

მხრივ,  შეიძლება ბავშვს არ გაუჭირდეს სიტყვის მნიშველობის გაგება წინადადების 

კონტექსტში, მაგრამ ვერ განმარტოს იგი. 

 

გავაანალიზე რა სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეთა საჭიროებები, დავგეგმე 

ინდივიდუალური შეხვედრები მათ მშობლებთან. დავინტერესდი, რამდენად 

ახერხებდნენ ისინი შვილებისათვის შეექმნათ სასურველი წიგნიერი გარემო და 

ტექსტის წაკითხვის ტესტი

მაღალი

საშუალო

დაბალი
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ეზრუნათ მათი კითხვის უნარის განვითარებაზე. მშობლებთან ჩატარებულმა 

ანკეტირებამ მომცა რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზის საშუალება. აღმოჩნდა, 

რომ მშობლები იშვიათად კითხულობენ შვილებთან ერთად და ისიც მხოლოდ სასკოლო 

სახელმძღვანელო წიგნებს. ამის მიზეზად კი დროის ნაკლებობას, ბავშვების მხრიდან 

უინტერესობას ასახელებენ. ხოლო კითხვაზე, დამოუკიდებელი კითხვის დროს, 

რამდენად ხშირად მიმართავდა ბავშვი მისთვის უცნობი ლექსიკური ერთეულების 

ასახსნელად, აღმოჩნდა, რომ ძალიან იშვიათად. დიაგრამაზე ნათლად ჩანს, რომ  

მშობლები იშვიათად კითხულობენ შვილებთან ერთად, ასევე  იშვიათად დადიან 

საბავშვო ლიტერატურის შესაძენად მათთან  ერთად, თუმცა უმეტესად ითვალისწინებენ 

ბავშვის ინტერესებს.  

დიაგრამა N4. მშობელთა ანკეტირების შედეგები 

 

 

მოსწავლეებთან ჩატარებული ინტერვიუ დამეხმარა, ნათლად დამენახა მათი 

დამოკიდებულება კითხვის მიმართ. კითხვაზე , რატომ სწავლობენ? უმეტესობა 

პასუხობს, რომ საჭიროა. ისინი აღნიშნავენ, რომ კითხვა უყვართ, მაგრამ უმეტესად 

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილ სასწავლო მასალას კითხულობენ; მოსწონთ 

ილუსტრირებული წიგნები; უყვართ, როცა უფროსები უკითხავენ, თუმცა განიცდიან 

ამის ნაკლებობას. მათი ძირითადი დაბრკოლება კი, რთული სიტყვების ამოკითხვა და 

გაუგებარი სიტყვებია, რომლებსაც დამოუკიდებელი კითხვისას იგნორირებას უკეთებენ, 

უბრალოდ გამოტოვებენ. მეცადინეობას ამჯობინებენ სხვებთან (მასწავლებელთან,  

მშობელთან, თანაკლასელებთან) ერთად, რადგან ასეთ შემთხვევაში გრძნობენ 

მხარდაჭერას და არ აშინებთ სირთულეების გადალახვა. 
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ინტერვენციების ეფექტურად დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით, გავაანალიზე 

მოსწავლეთა  საჭიროებების განმსაზღვრელი კითხვარი.    ჩემთვის მნიშვნელოვანი  იყო, 

ინტერვენციების მსვლელობისას მოსწავლეებს თავისუფლად ეგრძნოთ თავი, არ 

ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი აზრის გამოთქმაში. დავალებების შესრულება მათთვის არ 

ყოფილიყო დამღლელი და მომაბეზრებელი. გაირკვა, რომ მოსწავლეთა უმრავლესობას 

ურჩევნია მუშაობის პროცესში უფროსი დაეხმაროს. ისინი  აღნიშნავენ, რომ  

დამოუკიდებლად მუშაობის დროს ყოველთვის დარწმუნებული არ არიან  დავალების 

შესრულების სიზუსტეში.  ყველა აღნიშნავს, რომ ჯგუფთან ან მეწყვილესთან ერთად 

მუშაობა ურჩევნია, თანაც სასურველია არ იყვნენ დროში შეზღუდულნი.  მოსწავლეთა 

უმეტესობა აღნიშნავს, რომ დიდი ზომის ტექსტები და დავალებები ღლით და უკარგავთ 

კითხვის მოტივაციას,  გაუგებარი სიტყვები ხელს უშლით წაკითხული ტექსტის 

შინაარსის გაგებაში. მოსწავლეების ნაწილი გაუგებარი სიტყვების ასახსნელად 

დახმარებისათვის მიმართავს უფროსს, მაგრამ ნაწილი კი, დასახმარებლად არავის 

მიმართავს, უბრალოდ აგრძელებს კითხვას. ამის მიზეზად მოსწავლეების ნაწილს  

პასუხი არ აქვს,  ნაწილი კი თავშეკავებას ასახელებს, რადგან არ არიან დარწმუნებული 

საკუთარ მოსაზრებაში და არ უნდათ გამოამჟღავნონ, რომ ვერ გაიგეს. შედეგების 

ანალიზი ასახულია დიაგრამაში . 

დიაგრამა N5. მოსწავლეთა ანკეტირების შედეგები  

 

დიაგრამის  კითხვები: 

1. დავალებაზე  მუშაობის  პროცესში  მირჩევნია  მშობელი ან მასწავლებელი 

დამეხმაროს; 

2. როცა  მარტო  ვმუშაობ,  დარწმუნებული ვარ, რომ სწორად ვასრულებ დავალებას; 
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3. მირჩევნია ვიმუშაო ჯგუფთან ერთად, ან მყავდეს მეწყვილე; 

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

5. დიდი ზომის ტექსტები და   დავალებები  მაშინებს და მღლის; 

6. ჩემთვის გაუგებარი სიტყვები ხელს მიშლის ტექსტის შინაარსის გაგებაში; 

7. ჩემთვის გაუგებარი სიტყვების ასახსნელად დახმარებისათვის მივმართავ 

მშობელს/მასწავლებელს; 

 

დაწყებითი კლასების პედაგოგებთან ჩატარებული გამოკითხვისას დავადგინე, რომ 

დროული და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოსწავლეებთან ჩამეტარებინა მიზნობრივი 

მუშაობა მწირი ლექსიკური მარაგის გაუმჯობესებისათვის, რადგან მდიდარი 

ლექსიკური მარაგი კითხვასა და სწავლაში წარმატების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. 

გააზრებული კითხვაც და წერაც მნიშვნელოვანწილად ლექსიკაზეა დამოკიდებული. 

გაგება-გააზრებასთან დაკავშირებული პრობლემების უმთავრესი მიზეზი სწორედ 

ლექსიკური მარაგის სიმწირეა. ეს კი, პედაგოგების  აზრით, მნიშვნელოვანწილადაა 

დამოკიდებული იმ გარემოზე, სადაც ბავშვი იზრდება, ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკურ 

მდგომარეობასა და კულტურულ მახასიათებლებზე. კითხვაზე,  თუ რა შეიძლება  

გაკეთდეს  ლექსიკური მარაგის    გასაუმჯობესებლად,  უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ 

ინტენსიურად უნდა იქნას გამოყენებული ლექსიკური მარაგის გასამდიდრებელი 

მრავალფეროვანი აქტივობები. 

 

4. 2. კვლევის ძირითადი დასკვნები 

მონაცემთა ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი დასკვნა: 

 შეზღუდული ლექსიკური მარაგი წაკითხული ტექსტების გააზრების ძირითადი 

დამაბრკოლებელი ფაქტორია; 

 ლექსიკური მარაგის გამდიდრება არა მხოლოდ სიტყვების გარკვეული 

რაოდენობის მეხსიერებაში შენახვას გულისხმობს, არამედ საკითხავი სიტყვების 

მუდმივად გაფართოებას, გაგებას და გამოყენებას; 

 სიტყვათა უმრავლესობა ცალკეულ ტექსტში მხოლოდ თითოჯერაა 

გამოყენებული, ამიტომ ამ სიტყვის ზედაპირული განმარტება ვერ აღწევს სასურველ 
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შედეგს, საჭიროა, თითოეული სიტყვის სიღრმისეულად შესწავლა, სხვადასხავა 

კონტექსტში გამოყენება; 

 მშობლებმა არ იციან, როგორ შეუწყონ ხელი შვილის წიგნიერების დონის 

ამაღლებას, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით მშობელთა პედაგოგიზაცია და 

სასწავლო პროცესში ჩართულობა. 

 მოსწავლეებს, ინდივიდუალურ ან მთელ კლასთან მუშაობას, მცირე ჯგუფებში 

მუშაობა ურჩევნიათ, რადგან ასეთ დროს უფრო მოტივირებულები, დაინტერესებულები 

და თავდაჯერებულები ხდებიან. უფრო მეტად ახდენენ ყურადღების კონცენტრაციას 

შესასწავლი საკითხის მიმართ. 

 

თავი V  ინტერვენციები 

5.1. ინტერვენციების  აღწერა    

მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის გაუმჯობესების და ინტერვენციების ეფექტურად 

დაგეგმვა-განხორციელების მიზნით გავეცანი სხვადასხვა მეთოდოლოგიურ 

ლიტერატურას. განსაკუთრებული დახმარება გამიწია ჯი-პრაიდის სასწავლო-

მეთოდოლოგიური რესურსების კრებულმა ,,კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით 

საფეხურზე“. მრავალფეროვანი აქტივობების (დავალების ბარათები, სამუშაო 

ფურცლები) შერჩევისათვის გამოვიყენე ვებგვერდი 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher.php. საკითხავ რესურსად გამოვიყენე ჯი-პრაიდის 

მოსწავლეთა ინტერესებსა და შესაძლებლობებზე გათვლილი დონეებად დაყოფილი 

წიგნები http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-wignebi.php და ამავე პორტალზე 

განთავსებული აუდიოწიგნები http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-

audiowignebi.php. მოსწავლეთა წიგნიერების დონის ამაღლებაში მშობელთა ჩართულობის 

მიზნით გავეცანი მშობელთა ჩართულობის აქტივობების ბარათების კრებულს. 

http://kargiskola.ge/parental/parental_resursi_mshoblebistvis.php 

 ინტერვიუებისა და ანკეტირების მონაცემთა ანალიზის შედეგად დავგეგმე 

ინტერვენციები, რომლებიც ვფიქრობ, დაეხმარება ჩემს მოსწავლეებს როგორც 

ლექსიკური მარაგის გაუმჯობესებაში, ასევე გაწაფული კითხვის დაუფლებაში.  

გავითვალისწინე, რომ  ინტერვენციები შესაბამისობაში ყოფილიყო ეროვნულ სასწავლო 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher.php
http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-wignebi.php
http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-audiowignebi.php
http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-audiowignebi.php
http://kargiskola.ge/parental/parental_resursi_mshoblebistvis.php
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გეგმასთან და ორიენტირებული - მოსწავლეების მოტივაციისა და წიგნიერების 

ამაღლებაზე. 

სიტყვების შერჩევისას გავითვალისწინე სამი ძირითადი ფაქტორი: 

 

 რამდენად სასარგებლოა ამ სიტყვის ცოდნა; რამდენად ხშირად შეხვდებიან 

მოსწავლეები მას სხვა ტექსტებში; 

 რა მიმართებაა ამ სიტყვასა და სხვა სიტყვებს შორის, რომლებიც მოსწავლეებმა 

უკვე ისწავლეს ან რომლებსაც ახლა სწავლობენ; 

 რა როლი აქვს სიტყვას მოცემული ტექსტის ნაწილების გაგების თვალსაზრისით 

კონტექსტის აღქმაში. 

 

ინტერვენცია N1    წიგნიერი გარემოს მოწყობა კლასში; 

მიზანი:    მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება  

ინტერვენციის მსვლელობა: მოსწავლეთა კითხვისადმი მოტივაციის ასამაღლებლად, 

კლასში შევქმენი წიგნიერი გარემო. საკლასო ბიბლიოთეკაში განვალაგე ჯი-პრაიდის, 

მოსწავლეთა ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული, დონეებად დაყოფილი 

წიგნები, სამუშაო ბარათები. მოსწავლეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა (როგორც კლასში, 

ასევე სახლში) გაცნობოდნენ მათთვის საინტერესო როგორც მხატვრულ, ისე 

საინფორმაციო ლიტერატურას და ერთმანეთისთვის გაეზიარებინათ წიგნის წაკითხვის 

შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებები; შევქმენით ,,სიტყვის კედელი“, რომელზეც 

პერიოდულად ვცვლიდით შესასწავლი სიტყვების მარაგს. მათი მნიშვნელობის 

გააზრებისათვის ვიყენებდი ლექსიკის გამდიდრებისათვის მნიშვნელოვან აქტივობებს. 

მოდელირების მეთოდით ვაცნობდი გამოყენების ხერხებს. თვალსაჩინო ადგილზე 

გამოვაკარი ჯი-პრაიდის ლექსიკური მარაგის გასამდიდრებელი აქტივობების 

პლაკატები http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-kitxvis-da-matematikis-plakatebi.php და 

ენობრივი უნარების განვითარების თემატური პოსტერები 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-tematuri-posterebi-enobrivi-unarebis-

ganvitarebistvis.php 

 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-kitxvis-da-matematikis-plakatebi.php
http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-tematuri-posterebi-enobrivi-unarebis-ganvitarebistvis.php
http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-tematuri-posterebi-enobrivi-unarebis-ganvitarebistvis.php
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ინტერვენცია N2   კითხვის მრავალფეროვანი აქტივობების გამოყენება 

მიზანი : მოსწავლეების კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება. 

ინტერვენციის მსვლელობა:  კითხვაში გაწაფვისა და კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესების 

მიზნით გამოვიყენე  კითხვის მრავალფეროვანი  სტრატეგიები:   

 სიტყვის ბარათები და სურათიანი ბარათები, რომლებზეც დატანილია ის 

სიტყვები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხვდება ზეპირმეტყველებასა და ნაბეჭდ 

ტექსტებში. http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-samushao-baratebi.php  მათი სწრაფად ცნობა 

დიდ დახმარება უწევს პატარა მკითხველს ტექსტებთან ურთიერთობაში.  უმაღლებს 

კითხვისა და ლექსიკური ერთეულების დამახსოვრება - გააზრების უნარს. 

 

 ,,კითხვა აუდიოჩანაწერის დახმარებით“- მოსწავლეები თან უსმენენ 

აუდიოჩანაწერს, თან წიგნს თვალს აყოლებენ და ხმამაღლა ჰყვებიან ჩანაწერის ხმას. 

 ,,წყვილებში კითხვა“-მოსწავლეები წყვილდებიან. ჯერ დამოუკიდებლად, ჩუმად 

კითხულობენ მთლიან ტექსტს. შემდეგ მასწავლებელი უნაწილებს ტექსტის მონაკვეთებს 

წყვილებს. მოსწავლეები ჯერ დამოუკიდებლად, ჩუმად კითხულობენ მეწყვილისთვის 

წასაკითხ თითო მონაკვეთს, შემდეგ კი იწყებენ ხმამაღლა მეწყვილისთვის წაკითხვას. 

მსმენელი მოსწავლე ყურადღებით უსმენს, შემდეგ კი წაკითხულზე აკეთებს კომენტარს, 

აძლევს რჩევას. ამ აქტივობამ  მოსწავლეებს მნიშვნელოვნად აუმაღლა კითხვის 

მოტივაცია და განუვითარა კითხვისა და შეფასების უნარი. 

 ,,კითხვის მატარებელი“ სახალისო და ეფექტური საშუალებაა კითხვის ტექნიკის 

გასაუმჯობესებლად. ვაგონების მსგავსად ერთ მწკრივად მდგომი მოსწავლეები 

მიმდევრობით აგრძელებენ ერთი და იმავე ტექსტის კითხვას მასწავლებლის სიგნალზე. 

ამ მეთოდის ხშირად გამოყენების შემთხვევაში მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ 

უშეცდომოდ კითხვის, ყურადღების კონცენტრირების და მოსმენის უნარი. 

 ,,გამეორებითი კითხვა“ ხელს უწყობს კითხვის სიჩქარის თანდათან ზრდას; 

სიტყვებისა და ფრაზების უშეცდომოდ, სათანადო ინტონაციით კითხვის  და 

კონცენტრირების უნარს; 

მოსწავლეთა  თვითშეფასებისათვის გამოვიყენე გამართული კითხვის თვითშეფასების 

კითხვარი ( იხ. დანართი 9) 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-samushao-baratebi.php
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ინტერვენცია N3  ლექსიკური მარაგის გასამდიდრებელი მრავალფეროვანი აქტივობების 

გამოყენება. 

მიზანი: სიტყვების მნიშვნელობის სწავლება და ლექსიკური მარაგის გამდიდრება.  

ინტერვენციის მსვლელობა: შევარჩიე მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის 

გასაუმჯობესებელი, საჭიროებებზე მორგებული, მიზანმიმართული და 

მრავალფეროვანი   აქტივობები: 

 აქტივობა ,, ცნების რუკა“ მოსწავლეებს დაეხმარა როგორც ახალი ლექსიკური 

ერთეულის შესასწავლად, ისე უკვე ნაცნობი სიტყვის მნიშვნელობის სიღრმისეულად 

გასააზრებლად. ამ აქტივობის საშუალებით მრავალი კუთხით გაიაზრეს სიტყვა და 

გაიმდიდრეს ლექსიკურ მარაგი. 

 სქემატური აქტივობა ,,სიტყვის ვერბალური და ვიზუალური ასოციაციების 

რუკის“ დახმარებით მათ, ახალი ლექსიკური ერთეულის შესასწავლად, გაიაქტიურეს 

წარმოსახვისა და ფიქრის უნარი. 

 აქტივობის „სიტყვების გამომძიებელი“  გამოყენებით მოსწავლეებმა გაიმდიდრეს 

ლექსიკურ მარაგი. მიეჩვივნენ ვარაუდების გამოთქმას სიტყვის მნიშვნელობასთან 

დაკავშირებით; სიტყვის ამოცნობას კონტექსტის მიხედვით; ლექსიკონის გამოყენებას 

სიტყვის მნიშვნელობის მოსაძიებლად. 

  ,,სიტყვის პირამიდის“ მეშვეობით მოსწავლე განმარტავს სამიზნე სიტყვას, 

მოიშველიებს სინონიმს ამ სიტყვის მნიშვნელობის დასაზუსტებლად, იაქტიურებს უკვე 

ნასწავლი ლექსიკური ერთეულების ცოდნას; ივითარებს ახალი ლექსიკური ერთეულის 

პრაქტიკულად გამოყენების ჩვევას. 

 „დაკარგული სიტყვების“ გამოყენებისას მოსწავლე ავსებს ტექსტის მონაკვეთს, 

რომელშიც გამოტოვებულია რამდენიმე სიტყვა. ამ დროს იმდიდრებს ლექსიკურ მარაგს; 

სწავლობს საჭირო სიტყვის ამოცნობას კონტექსტის მიხედვით; აცნობიერებს , რომ ერთი 

და იგივე აზრი შეიძლება სხვადასხვაგვარად გადმოვცეთ.  

 

 სინონიმთა ბანქო-მოსწავლეები ეძებენ  მასწავლებლის მიერ დარიგებულ 

სიტყვათა ბანქოში მოცემული სიტყვის სინონიმებს. ამით მოსწავლე სწავლობს 

სინონიმებს, იაქტიურებს შესწავლილი ლექსიკური ერთეულების ცოდნას და 

იმდიდრებს ლექსიკურ მარაგს. 
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 „სინონიმთა და ანტონიმთა წრე“ მარტივი და სახალისო მეთოდია. მოსწავლეები 

სხდებიან წრეში. ერთი მოსწავლე ასახელებს სიტყვას, შემდეგი კი ამ სიტყვის სინონიმს. 

ვინც ვერ დაასახელებს სინონიმს, ამბობს დასახელებული სიტყვის ანტონიმს. შემდეგი -

ანტონიმის სინონიმს და ა.შ. აღნიშნული აქტივობა სახალისო და საინტერესო აღმოჩნდა 

ჩემი მოსწავლეებისათვის, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მოსწავლეებთან ერთად მათი 

მშობლებიც იყვნენ ჩართულები. აღნიშნულმა აქტივობამ ხელი შეუწყო ლექსიკური 

ერთეულების ერთმანეთთან დაკავშირებასა და დამახსოვრებას.  

 G-Pried-ის ვებპორტალზე http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-samushao-baratebi.php 

   განთავსებული ლექსიკური მარაგის გასაუმჯობესებელი აქტივობების ბარათები       

დამეხმარა მოსწავლეებისთვის შემერჩია შესაბამისი სირთულის, მრავალფეროვანი  

დავალებები. ბარათებით მუშაობა მარტივად შესასრულებელი და სახალისო აღმოჩნდა 

მოსწავლეებისათვის. აღნიშნული აქტივობა მოსწავლეებისაგან მოითხოვს სიტყვათა 

მიმართებების დადგენას, სინონიმებისა და ანტონიმების პოვნას, დაჯგუფებას, სიტყვაში 

სიტყვის აღმოჩენას, ახალი სიტყვების წარმოებას, რებუსებისა და კროსვორდების 

შევსებას. 

თითოეული შეხვედრის ბოლოს მოსწავლეები აფასებდნენ გამოყენებული აქტივობების 

ეფექტურობას (წერილობით, ზეპირად):  

-რა იყო შეხვედრის მიზანი? 

 -ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დღევანდელი შეხვედრიდან დავიმახსოვრე? 

 - რაში გამოვიყენებ... 

ინტერვენცია N4  ინტერაქტიული მინი ლექცია-სემინარი მშობლებთან თემაზე ,,როგორ 

დავეხმაროთ შვილებს წიგნიერების ამაღლებაში“. 

მიზანი: მშობელთა აქტიური ჩართულობა მოსწავლეთა წიგნიერების ამაღლებაში.  

ინტერვენციის მსვლელობა: იმის გათვალისწინებით, რომ მოსწავლეები სიტყვების 

უმრავლესობას არაპირდაპირი, თანმდევი გზით ითვისებენ, მოსწავლეთა შედეგების 

გაუმჯობესებაში მნიშვნელოვანია მშობელთა ჩართულობა. სამიზნე ჯგუფის 

მოსწავლეთა მშობლებს გავაცანი როგორც ჩემ მიერ გამოყენებული აქტივობები, ასევე 

,,kargiskola.ge” პორტალზე განთავსებული მშობელთა ჩართულობის აქტივობის 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-samushao-baratebi.php
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ბარათები. მივეცი რეკომენდაცია, შვილებთან ერთად ხშირად ეკითხათ კლასგარეშე 

ლიტერატურა და განეხორციელებინათ შესაბამისი მარტივი აქტივობები.  

ინტერვენციების განხორციელების პროცესში აქტიურად ჩავრთე მოსწავლეთა 

მშობლები. მშობელთან ერთად მუშაობამ მნიშვნელოვნად აამაღლა მოსწავლეთა 

ინტერესი,  ჩართულობა და  მოტივაცია განსახილველი საკითხის მიმართ.  

 

5.2.  ინტერვენციების შეფასება 

 

მეთოდოლოგიური ლიტერატურის გაცნობა დამეხმარა სწორად დამეგეგმა და  

განმეხორციელებინა აქტივობები მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებებისა და 

ინტერესების  გათვალისწინებით. სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებს ინტერვენციების  

განსახორციელებლად ვხვდებოდი სამი თვის განმავლობაში, კვირაში 2-ჯერ, ერთი  

გაკვეთილის ხანგრძლივობით. სულ განვახორციელე 22 შეხვედრა. იმისათვის, რომ 

დამღლელი და მომაბეზრებელი არ ყოფილიყო ჩვენი შეხვედრები, ხშირად ვცვლიდი 

ინტერვენციების პროცესში განსახორციელებელ აქტივობებს. 

 

გამართული კითხვის აქტივობებმა მნიშვნელოვნად აამაღლა მოსწავლეთა კითხვის 

მოტივაცია და  ტექნიკა. 

 

ლექსიკის გამდიდრებაზე ორიენტირებული აქტივობები დაეხმარა ჩემს მოსწავლეებს იმ 

სიტყვათა ათვისებაში, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში იშვიათად ხვდებათ. 

გარდა ამისა, გაეცნენ იმ საკვანძო, საყრდენ და მნიშვნელოვან სიტყვებს, რომლებიც 

აუცილებელია კონკრეტული ტექსტის დასამუშავებლად. სიტყვების სხვადასხვა 

სავარჯიშოსა და მრავალფეროვან კონტექსტში გამოყენების აქტივობებმა უკეთესი 

შედეგი მომცა, ვიდრე ამ სიტყვების განმარტებების ზედაპირულმა დაზეპირებამ. 

  

ლექსიკური მარაგის გამდიდრებისათვის გამოყენებულმა მრავალფეროვანმა 

აქტივობებმა, საკლასო გარემომ და მშობელთა ჩართულობამ აამაღლა მოსწავლეების 
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მოტივაცია და ჩართულობა, გაამდიდრა სიტყვების მარაგი. კითხვის პროცესი  აღარ იყო 

მათთვის დამღლელი და მომაბეზრებელი. 

ინტერვენციების განხორციელების პროცესში პროგრესის მონიტორინგის მიზნით 

ჩავატარე შუალედური ტესტირება. გამოვიყენე ,,kargi skola.ge” პორტალზე 

განთავსებული სამუშაო ფურცლები - ტექსტის მიხედვით ლექსიკური ერთეულების 

გაგება-გააზრება.  (დანართი 10) http://kargiskola.ge/teacherintro/workbooks.php ოთხმა 

მოსწავლემ საშუალო საფეხურზე გადაინაცვლა,  დანარჩენ 4-ს კი უმნიშვნელო 

გაუმჯობესება ჰქონდა.   აღნიშნული ტესტირების შედეგებმა დამანახა, რომ დაგეგმილი 

ინტევენციების ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები შედეგიანი იყო და 

მიზანმიმართულად მოქმედებდა მოსწავლეთა როგორც გამართული კითხვის უნარის, 

ასევე ლექსიკის გაუმჯობესებაზე. 

ინტერვენციების დასრულების შემდეგ მიღწეული შედეგების შესამოწმებლად ჩავატარე 

დიაგნოსტიკური ტესტირება პოსტტესტი.http://kargiskola.ge/SC/eaccess1.php# შედეგად 

სამიზნე ჯგუფის 2 წევრმა მიიღო მაღალი შეფასება, 5-მა საშუალო, ხოლო 1-ის 

მდგომარეობა, მიუხედავად წინსვლისა, დიდად არ გაუმჯობესებულა. 

განხორციელებული მუშაობა მისთვის არ აღმოჩნდა საკმარისი. მასთან მუშაობას, მისი 

საჭიროებების გათვალისწინებით, მომავალშიც გავაგრძელებ. 

დიაგრამა N6.  სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის პრეტესტის, შუალედური ტესტისა და 

პოსტტესტის შედეგები ასეთია: 

 

თითოეული მოსწავლის ლექსიკური მარაგის პრეტესტის, შუალედური ტესტის და 

პოსტტესტის შედეგები გამოსახულია დიაგრამაზე.  
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დიაგრამა 7. 

 

ვფიქრობ, რომ ჩემ მიერ განხორციელებულმა ინტერვენციებმა გაამართლა. დიაგრამაზე 

კარგად ჩანს მოსწავლეთა მიღწევების მზარდი შედეგები. 

 

თავი VI    დასკვნა და რეკომენდაციები 

6.1  დასკვნა 

ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლის მე-2ა კლასში ჩემ მიერ განხორციელებული 

კვლევის შედეგად, შემიძლია დავასკვნა, არჩეული საკვლევი საკითხი „ლექსიკური 

მარაგის გამდიდრება“ დროული და მნიშვნელოვანი იყო მეორე კლასის მოსწავლეებში, 

რადგან დაწყებით საფეხურზე, ლექსიკური მარაგის ნაკლებობა მთავარ ხელისშემშლელ 

ფაქტორს წარმოადგენს წაკითხული ტექსტის გაგება-გააზრების პროცესში. 

მასწავლებლის მხრიდან დროული ჩარევა პრობლემის აღმოსაფხვრელად, 

მნიშვნელოვნად განაპირობებს მოსწავლის შემდგომ წარმატებას.         

კვლევის შედეგად გამოვლინდა აღნიშნული პრობლემის გამომწვევი მიზეზები:  

 არარელევანტური საკითხავი ტექსტები; 

 შესასწავლი სიტყვების სიმრავლე; 

 სიტყვის გააზრების ეფექტური მიდგომების ნაკლებობა; 

 არასათანადო სასწავლო გარემო  ოჯახში; 

 მშობელთა არაეფექტური ჩართულობა შვილის გაგება-გააზრებაზე   

ორიენტირებულ მკითხველად ჩამოყალიბებაში. 
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კვლევისათვის გამოვიყენე თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მრავალფეროვანი 

მეთოდები:  ჩაღრმავებული ინტერვიუ,  დაკვირვება, ანკეტირება. 

 

პრობლემის აღმოსაფხვრელად დავგეგმე და განვახორციელე ინტერვენციები,  

რომლებიც ვფიქრობ, შედეგიანი აღმოჩნდა ჩემი მოსწავლეებისათვის.  

კვლევის ფარგლებში განხორციელებული ინტერვენციების შედეგად მოსწავლეებს 

განუვითარდათ შემდეგი უნარები: 

 კითხვის ეფექტური სტრატეგიების გამოყენების; 

 ლექსიკური ერთეულების გააზრებისა და გამოყენების; 

 თვითშეფასების; 

 პასუხისმგებლობის; 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევაზე მუშაობის დროს სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებში 

გამოიკვეთა პრობლემა გამართულ  კითხვაში, რომელიც ასევე ხელისშემშლელი 

ფაქტორი აღმოჩნდა ლექსიკური ერთეულების მნიშვნელობის გასააზრებლად. 

დამჭირდა დამატებითი ინტერვენციის განხორციელება კითხვის ტექნიკის 

გასაუმჯობესებლად. ამ მიმართულებით გამოყენებულმა სტრატეგიებმა გააუმჯობესა  

მათი კითხვის ტექნიკა. 

მშობლები მეტად დაინტერესდნენ და ჩაერთვნენ შვილების სწავლის პროცესში. 

მშობელთა ჩართულობით განხორციელებულმა აქტივობებმა აამაღლა მოსწავლეთა 

მოტივაცია. 

 

 6.2 რეკომენდაციები 

კვლევის წარმოების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა სამიზნე  ჯგუფის  

წევრების მოტივაცია, ჩართულობა და ლექსიკური მარაგი.  აქედან  გამომდინარე  

ვფიქრობ,  რომ  ჩემ  მიერ განხორციელებულმა ინტერვენციებმა მიზანმიმართულად 

იმუშავა.  კვლევამ  მაჩვენა, რომ  გასათვალისწინებელია  შემდეგი  ფაქტორები: 

   საჭიროა, დროულად იქნას აღმოჩენილი მოსწავლეთა კითხვაში  და ტექსტის 

შინაარსის გაგებაში წარმოქმნილი პრობლემები; დადგინდეს მათი გამომწვევი მიზეზები 
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და  მიზანმიმართული მუშაობა წარიმართოს მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის  

უწყვეტად და რეგულარულად სწავლებისათვის; 

 მნიშვნელოვანია, რომ სიტყვების სწავლების სტრატეგიები ასაკობრივად 

ადეკვატური იყოს; გათვალისწინებული იყოს ბავშვის ინდივიდუალური ინტერესები 

და  შესაძლებლობები; 

 საჭიროა დაინერგოს სიტყვის სწავლების ძირითადი მიდგომები და სტრატეგიები: 

პირდაპირი(ექსპლიციტური) და თანმდევი, ინტენსიური კითხვა და თავისუფალი წერა, 

რომლებიც ხელს უწყობს მოსწავლეების მიერ სიტყვების გაცნობიერებასა და 

სიტყვებისადმი შინაგანი ინტერესის გაღვივებას; 

 ხშირად უნდა იქნას გამოყენებული სიტყვის სწავლების მრავალფეროვანი, 

ყველაზე ეფექტური საშუალებები. სიტყვის განხილვა ტექსტის წაკითხვამდე, მხოლოდ  

პირდაპირი განმარტებითა და ლექსიკონის გამოყენებით არ უნდა შემოიფარგლოს. 

საჭიროა მისი გათვალსაჩინოება (სურათით, სქემატური მონახაზით, რეალური 

საგნებით, მოქმედებით, ხატვით, ჟესტ-მიმიკით, გრაფიკული სქემებით) 

 საჭიროა, ხშირად გაიმართოს საუბრები, დისკუსიები მრავალფეროვან 

საინტერესო საკითხებზე, რადგან საუბარში გაგონილ სიტყვებს ბავშვები ნაბეჭდ 

ტექსტშიც ადვილად ცნობენ და იაზრებენ. 

 მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკური ტესტირება და პროგრესის მუდმივი 

მონიტორინგი მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის მიმართულებით ესგ სტანდარტით 

განსაზღვრული შედეგების მისაღწევად, რადგან საჭიროა სიტყვების უწყვეტად და 

რეგულარულად სწავლება; 

 მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის გამდიდრებისათვის მნიშვნელოვანია  

მოსწავლის საჭიროებაზე მორგებული წიგნიერი გარემოს შექმნა სკოლასა და ოჯახში;  

 მოსწავლეთა წიგნიერების დონის ამაღლებაში მნიშვნელოვანია მშობლების 

ჩართულობა. საჭიროა მშობლებს მიეწოდოთ საჭირო ინფორმაცია, როგორ დაეხმარონ 

შვილებს ამ პრობლემის გადაწყვეტაში და აქტიურად ჩაერთონ სასკოლო ცხოვრებაში. 
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გამოყენებული ბიბლიოგრაფია: 

 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 

 ბესელია ნინო, პაპავა პაატა -წიგნიერება - დაწყებით კლასებში   მეთოდური 

სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის(ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო    

2011)(www.scribd.com/document/331148683/წიგნიერება-დაწყებით-კლასებში) 

 სოფიკო ლობჟანიძე -როგორ წარვმართოთ პედაგოგიური კვლევები, 3 მაისი 2015 

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

 ირინა სამსონია - ,,რატომ ჩამორჩებიან მოსწავლეები კითხვაში და როგორ 

დავეხმაროთ მათ“,  8 მაისი. - 2014წ,  http://mastsavlebeli.ge/?p=2024 

 ირინა სამსონია - წიგნიერება -   მასწავლებლის სახელმძღვანელო - თბილისი 2013  

www.scribd.com/doc/189518422/ 

 ინტერნეტგაზეთი http://mastsavlebeli.ge/?p=18830 

 კითხვის ეფექტური მეთოდები -   მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების 

ეროვნული ცენტრი  2013 წ 

 მასწავლებლის წიგნი, განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის,  

ანა ჯანელიძე, ნინო ლაბარტყავა, ვიოლეტა კვირიკაშვილი, ქეთევან ქობალია    

http://mastsavlebeli.ge/?p=12733 

 სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული-კითხვისა და წერის  

სწავლება დაწყებით საფეხურზე  

 (I–VIკლასები) http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf 

 პაატა პაპავა, თამარ ჭანტურია - წიგნიერება -  მასწავლებლის სახელმძღვანელო   

თბილისი2012 

(http://cdi.org.ge/uploads/pages/189517421wignierebaavtorebipaatapapavatamarchanturia-

40.pdf) 

 წიგნიერების დონე საქართველოში  - გამოწვევები და პრობლემები გაზეთი ქრონიკა      

ივლისი 1, 2018წ.    

 წიგნიერება,გამოცდების ეროვნული ცენტრი 2011, ანგარიში ია კუტალაძე 

     ვებპორტალი /kargiskola.ge -ზე განთავსებული რესურსი: 

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
http://mastsavlebeli.ge/?p=281
http://mastsavlebeli.ge/?p=2024
http://www.scribd.com/doc/189518422/
http://mastsavlebeli.ge/?p=18830
http://mastsavlebeli.ge/?p=12733
http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf
http://cdi.org.ge/uploads/pages/189517421wignierebaavtorebipaatapapavatamarchanturia-40.pdf
http://cdi.org.ge/uploads/pages/189517421wignierebaavtorebipaatapapavatamarchanturia-40.pdf
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         G-PrieD -ის დონეებად დაყოფილი წიგნები,     (http://kargiskola.ge/books.php?id=2 

 აქტივობის ბარათები კითხვისა და წერის სწავლებისათვის                      

http://kargiskola.ge/teachers/baratebi/kitxva 

 მოსწავლის აუდიო წიგნები http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-

audiowignebi.php 

 დიაგნოსტიკური ტესტები  http://kargiskola.ge/SC/eaccess1.php# 
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დანართები 

დანართი 1 

პრეტესტი- 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:  

ა)მორცხვს .     ბ)მშიშარას.      გ)სწრაფს. 

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

ნიშნავს. 

1. გრიგალს წვიმა და ხშირი სეტყვა მოჰყვა. სიტყვა გრიგალი  ნიშნავს: 

ა) კორიანტელს.        ბ)სიოს.        გ)ქარიშხალს. 

2. ზურა ძალიან ხალისიანი ბიჭია. აქ სიტყვა ხალისიანი ნიშნავს: 

ა) გულისხმიერს.      ბ)დაკვირვებულს.     გ)მხიარულს. 

3. დაქანცულ ბავშვს მალე ჩაეძინა. აქ სიტყვა დაქანცული  ნიშნავს: 

     ა) დაღლილს.   ბ) შემკრთალს.   გ) ცელქს. 

4. ბიჭი დედას ევედრება, საბანაოდ გამიშვიო.  აქ სიტყვა ევედრება ნიშნავს: 

ა)ებუზღუნება.   ბ) ეკამათება.   გ)ემუდარება. 

5. შეშინებული კურდღელი მარდად შევარდა ბუჩქებში.  აქ სიტყვა მარდად ნიშნავს: 

ა)დროულად.     ბ) მკვირცხლად.     გ)მოულოდნელად. 

6. შეარჩიე სიტყვა, რომელიც გამოტოვებულია წინადადებაში: 

ცხენების  ----------------- რამდენიმე საუკეთესო ცხენი შემატა. 

ა)ნახირს.     ბ)რემას.    გ)ფარას. 

7. დაასრულე წინადადება:  დიდ ქვაბში ლობიო -----------------.  

ა) გუგუნებს.     ბ) თუხთუხებს.     გ) თქრიალებს. 

8. დაასრულე წინადადება:  
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ცაზე უამრავი ვარსკვლავი -------------------- . 

ა) კრიალებს.     ბ)პრიალებს.     გ) ციმციმებს. 

9. რქოსანი საქონლის ჯოგს ჰქვია: 

    ა) ნახირი.   ბ)რემა.      გ)ფარა. 

10. ვინც ცდილობა, რომ არავის ატკინოს გული, არის: 

ა) უანგარო.     ბ) უდრეკი.     გ) უწყინარი. 

11. რომელია ძნელის საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა? 

ა) იოლი.     ბ)მსუბუქი.     გ)რთული 

12. პატარებს ერთი სული ჰქონდათ, რომ საჩუქრების ყუთი გაეხსნათ. გამოთქმა ერთი 

სული ჰქონდათ ნიშნავს: 

ა) ძალიან ერიდებოდათ. 

ბ) ძალიან ეშინოდათ. 

გ)ძალიან უნდოდათ. 
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       დანართი 2   სიტყვების წაკითხვის ტესტი 

 მოსწავლე: კლასი: 

მასწავლებელი: თარიღი: 

რძე ყანა ჰაერი ნომერი თავისუფალი 5 

რაფა ატამი მწერი მუყაითი საკუჭნაო 10 

წელს ნაპირი უსულო ზღარბი ყვავილებიანი 15 

ჯერ მაგრამ თაიგული კურდღელი გადაწითლდა 20 

თავსხმა მწვანილი საერთოდ საუზმობს მოუთმენლად 15 

უცებ შორეული ჩირგვი აცტომობილი თაფლისფერი 30 

წინათ ქვემეხი კუდრაჭა ირგვლივ გაოცებული 35 

ცდა ბორბალი დაიბურა სანუკვარი კოკისპირული 440 

ეწვია მოძრაობა სხეული სახანძრო ანუგეშებს 45 

ჩხირი რწყავს საკვები ივარჯიშე ფეხსაცმელი 50 

ბუჩქი ჰქონდა ზედაპირი ჭარხალი მოხერხებული 55 

წიწვი უბანი თანდათან მატარებელი სამოგზაუროდ 60 

სითბო ნამქერი ციფრი მშობელი მიესადაგება 65 

თორემ კიდური მუდარა მტრედი ნატვრისთვალი 70 

ბეღურა ცრემლი ურდული ბროწეული თანაგრძნობა 75 

მარტო შუშაბანდი ჭრიჭინა ხელსაწმენდი ფეხბურთელი 80 

ჩაქუჩი ტკივილი მიიჩქარის გილოცავთ საახალწლო 85 

ფესვი ყოველდღე ველოსიპედი ჯანმრთელი საგულდაგულოდ 90 

ცვლილება გრიგალი პინგვინი მოსაწვევი თვითმფრინავი 95 

ბასრი სათავე მარჯვედ კამათობენ სასარგებლო 100 
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დანართი 3 .  ტექსტის წაკითხვის ტესტი 

მოსწავლი:                                                                   კლასი:                  

მასწავლებელი:                           თარიღი 

მშიერი ყვავი 

    

        ყვავებმა ითათბირეს და თქვეს: რასაც ვიშოვით, ძმურად გავიყოთო. 

        მეორე დღეს ერთმა ყვავმა თაგვი დაიჭირა. ჯერ პირობის შესრულებას 

აპირებდა. მერე იფიქრა: „ეს ერთი ბეწო თაგვი რა გასაყოფია?! აჯობებს, რომ 

მარტო შევჭამო.“ 

        უცებ მტრედებს მოჰკრა თვალი. გოგონა საკენკს უყრიდა. ყვავი გაბრაზდა.“ 

რით არის მტრედი ჩემზე უკეთესი?! ბლომად საკვები აქვს, მე კი შიმშილით 

კუჭი მიხმება! მივალ, ეგებ რამე მეც მერგოს“, თქვა გულში. ხის ძირში დამალა 

თაგვი და მტრედებთან დასკუპდა. 

    -- სალამი, მეგობრებო! შორიდან მოვდივარ, ჩემიანებს ვეძებ. ხომ არ 

მასწავლით გზას?- მიმართა მათ. 

    --როგორ არა. უარს როგორ გეტყვით. მაგრამ ჯერ დაისვენე და რამე 

მიირთვი. 

     ყვავმა მადლობა თქვა და საკენკი გაქექა. არ მოეწონა. იფიქრა: „ჯობია ჩემს 

თაგვს შევექცე“. გაეცალა იმ ადგილს და მიფრინდა ხის ძირში. მაგრამ თაგვი 

ვერსად იპოვა. თურმე კატას მიეგნო და მოეპარა. 

      ასე დარჩა უჭკუო ყვავი მშიერი. 
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წაკითხული სიტყვების რაოდენობა:-------- 

შეცდომების რაოდენობა:---------------- 

ერთ წუთში სწორად წაკითხული სიტყვების რაოდენობა:-------------- 

1. კითხულობდა თუ არა მოსწავლე სასვენი ნიშნების გათვალისწინებით? 

ა)კი                  ბ)არა 

2. კითხულობდა თუ არა მოსწავლე ინტონაციით? 

ა) კი                ბ)არა 
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დანართი  4 

ინდივიდუალური ანკეტირება  მშობლისათვის კითხვის გარშემო 

მოგესალმებით! 

ვატარებ პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევას დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეთა 

ლექსიკური მარაგის გასაუმჯობესებლად. თქვენი, როგორც მშობლის მონაწილეობა 

ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევის წარმატებისათვის. თქვენგან მიღებული ინფორმაცია 

ანონიმურია, შეგიძლიათ არ მიუთითოთ კითხვარზე სახელი და გვარი. 

კლასი: 

თარიღი: 

1. რა სიხშირით კითხულობთ შვილთან ერთად მხატვრულ ლიტერატურას? 

ა) ხშირად;      

ბ) იშვიათად; 

გ) თითქმის არასდროს; 

2. რა სიხშირით დადიხართ შვილთან ერთად საბავშვო ლიტერატურის შესაძენად? 

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

3.  ითვალისწინებთ ბავშვის ინტერესებს საბავშვო წიგნების შეძენისას? 

ა) ხშირად; 

ბ) იშვიათად; 

გ) თითქმის არასდროს; 

4. რამდენად ხშირად მოგმართავთ ბავშვი  მისთვის უცნობი ლექსიკური 

ერთეულების  ასახსნელად? 

ა) ხშირად; 

ბ) იშვიათად; 

გ) თითქმის არასდროს; 

5. ძირითადად რას კითხულობთ შვილთან ერთად? 

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

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

 

6. თქვენი აზრით ბავშვის კარგ მკითხველად ჩამოყალიბებისათვის რა არის ყველაზე 

მეტად მნიშვნელოვანი? 

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

 

მადლობას გიხდით კვლევაში მონაწილეობისათვის. 
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 დანართი  5 

ინდივიდუალური გასაუბრება  (ინტერვიუ) კითხვის გარშემო 

მოსწავლე:                                                                      მასწავლებელი: 

კლასი:                                                                           თარიღი: 

 

ქვემოთ მოცემულია სავარაუდო შეკითხვები მოსწავლესთან ინდივიდუალური 

გასაუბრებისათვის. თუ მოსწავლე თავს იკავებს რომელიმე შეკითხვაზე პასუხის 

გაცემისაგან, სასურველია მომდევნო შეკითხვაზე გადასვლა. (მოსწავლის დაღლისა და 

დისკომფორტის შემთხვევაში, შესალოა ინტერვიუ შეწყდეს და გადაიდოს სხვა 

დროისთვის); 

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

შემაქონ) 

- გიყვარს კითხვა? ( დიახ, არა) 

- ხშირად კითხულობ? (დიახ, არა) 

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

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

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

- როგორ ფიქრობ, ითვალისწინებს მშობელი შენს ინტერესს წიგნის 

შეძენისას?(დიახ, არა) 

- როგორი წიგნების კითხვა გიყვარს, ილუსტრირებულის თუ ილუსტრაციების 

გარეშე? 

- გსიამოვნებს როცა გიკითხავენ? (დიახ, არა) 

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

- რა გიძნელდება კითხვის დროს?------------------------------------------------------ 

 

- როგორ იქცევი, როდესაც ვერ იგებ სიტყვის მნიშველობას? (ვაგრძელებ კითხვას, 

ვეკითხები მშობელს, ვიყენებ ლექსიკონს) 
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დანართი 6 

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 

 

ჩემთვის გაუგებარი სიტყვები ხელს მიშლის ტექსტის 

შინაარსის გაგებაში; 

დიახ არა 

7 

 

 

ჩემთვის გაუგებარი სიტყვების ასახსნელად 

დახმარებისათვის მივმართავ მშობელს/მასწავლებელს; 

დიახ არა 

 

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

თარიღი    -------------------------------- 
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დანართი 7 

კითხვარი მასწავლებლებისათვის 

მოგესალმებით! 

ვატარებ პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევას დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეთა მწირი  

ლექსიკური მარაგის გასაუმჯობესებლად. თქვენი, როგორც დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის  მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევის წარმატებისათვის. 

თქვენგან მიღებული ინფორმაცია ანონიმურია, შეგიძლიათ არ მიუთითოთ კითხვარზე 

სახელი და გვარი________________________ 

თარიღი:_______________ 

1. თქვენი აზრით მნიშვნელოვანია თუ არა კითხვის შესწავლის საწყის ეტაპზე 

ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მიზნობრივი მუშაობა? 

ა)  ძალიან მნიშვნელოვანია;     

ბ) ნაკლებად მნიშვნელოვანია;    

 გ) არ მიფიქრია; 

2. თქვენი აზრით მწირი ლექსიკური მარაგი აფერხებს თუ არა გაგება-გააზრების 

პროცესს? 

ა) არ აფერხებს;      

            ბ) ნაკლებად აფერხებს;   

           გ) მნიშვნელოვნად აფერხებს; 

3. თქვენი აზრით რა განაპირობებს მოსწავლეთა განსხვავებულ ლექსიკურ მარაგს? 

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

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

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

4. თქვენი  პედაგოგიური პრაქტიკიდან გამომდინარე, როგორ გადაჭრიდით  

წარმოქმნილ პრობლემებს? 

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

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

მადლობას გიხდით კვლევაში მონაწილეობისათვის! 
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დანართი 8    აღწერითი დაკვირვების ფორმა 

მოსწავლე წაკითხული 

სიტყვების 

რაოდენობა 

შეცდომების 

რაოდენობა  

ერთ წუთში 

სწორად 

წაკითხული 

სიტყვების 

რაოდენობა 

კითხულობს 

ინტონაციით, 

ითვალისწი 

ნებს   სასვენ 

ნიშნებს.  

ესმის 

წაკითხული 

სიტყვების 

მნიშვნელობა 

პასუხობს 

ტექსტის  

შინაარსის 

ამსახველ 

შეკითხვებს 
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დანართი 9 

გამართული კითხვის თვითშეფასებისათვის 

სიზუსტე 

 სწორად წავიკითხე სიტყვები? 

 

 ყურადღებას ვაქცევდი სასვე ნიშნებს? 

 

 

სიჩქარე 

 გაბმულად წავიკითხე? 

 ზომიერი სისწრაფით წავიკითხე? 

 ძალიან ნელი ან ძალიან სწრაფი ხომ არ იყო კითხვის 

პროცესი? 

 

 

გამომსახველობითი წაკითხვა 

 ინტონაციით სწორად გადმოვეცი ტექსტში ასახული 

ემოციები? 

 კითხვისას სწორად ვიყენებდი ჟესტ-მიმიკას? 
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დანართი 10 

შუალედური ტესტი ტექსტის წაკითხვასა და ლექსიკაში 

მოსწავლე----------------------------------- 

ფრინველის ბუდე 

ფრინველი კვერცხს დებს ბუდეში. იქვე, ბუდეში, უვლის თავის პატარებს. ბევრი 

ფრინველი ბუდეს თვითონ იშენებს.ამას დიდი შრომა სჭირდება. იგი ჯერ ადგილს 

ირჩევს.ეს არის ხე, ბუჩქი, მიწა...შმდეგ მოაქვს საჭირო მასალა. თან ბუდეს აგებს. 

რა მასალით აგებს ფრინველი ბუდეს? ეს არის ჩალა, ტალახი, ბალახი...აი, თუნდაც, 

შაშვის ბუდე. ის ფიჩხისა და ჩალისგან არის აგებული. შაშვი მას ტალახით ლესავს. 

სახლის ბეღურა ბუდეს აგებს ხის ტოტზე. ზოგჯერ შენობის კედელს იყენებს. ამისთვის 

მას სჭირდება ჩალის ღეროები, ხმელი ბალახი, ბუმბული. მერცხალი ბუდეს ტალახით 

იშენებს.ის ჩხირებსა და ტალახის ნაწილებს ნერწყვით ამაგრებს აივნის ჭერზე. ბუდე 

საკმაოდ ღრმაა. კვერცხი გარედან არ ჩანს. ასეთი ბუდე 2-3 წელს ძლებს. 

როგორც ხედავ, ბუდე მრავალი სახისაა. ყველა მათგანი საიმედოდ არის მტრისაგან 

დაცული. 

ლექსიკა 

1. გაარკვიე ხაზგასმული სიტყვის მნიშვნელობა. 

ბუდე საიმედო ადგილია ბარტყისთვის. 

ა) სანდო         ბ) საუკეთესო          გ) საუცხოო 

2. ხაზებით დააკავშირე სიტყვები და მათი მნიშვნელობები. 

ფიჩხი                                                წყალში აზელილი მიწა. 

ჩალა                                                  ხის წვრილი ხმელი ტოტი. 

ტალახი                                            ხის წვრილი ტოტის ჩამონატეხი. 

ჩხირი                                               მარცვლეული მცენარის ხმელი ღერო და ფოთოლი 

3. რომელია ზედმეტი სიტყვა? 

ა) ბალახი                   ბ) ბუმბული           გ) ბუჩქი      დ) ხე 
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დანართი 11 

დასწრების მონიტორინგის ფორმა 

თარიღი მოსწავლე მოსწავლე მოსწავლე მოსწავლე მოსწავლე მოსწავლე მოსწავლე 

28.02        

5.03        

7.03        

19.03        

22.03        

28.03        

2.04        

4.04        

8.04        

11.04        

16.04        

18.04        

23.04        

25.04        

30.04        

2.05        

7.05        

14.05        

16.05        

20. 05        

22.05        

23.05        
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დანართი 12 პოსტტესტი- ლექსიკა 

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

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

 

 

წაიკითხე თითოეული წინადადება.ყოველი წინადადების ქვეშ მოცემულია სამი 

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

 

1. ამ წიგნის ყდა მომწონს. აქ სიტყვა ყდა ნიშნავს: 

ა) გარეკანს            ბ) სათაურს                   გ) სარჩევს 

 

2. საშინელმა სიცხემ ყველა შეგვაწუხა. აქ სიტყვა საშინელი ნიშნავს: 

ა) მოულოდნელს             ბ)  ძლიერს          გ) ხანგრძლივს 

3. ბავშვები გათოშილ თითებს კოცონზე ითბობდნენ. აქ სიტყვა გათოშილი ნიშნავს: 

ა)გაყინულს               ბ) პატარას                  გ)უსუსურს 

4. ზაფხულობით მდინარის კალაპოტში წყალი იკლებს. აქ სიტყვა იკლებს ნიშნავს: 

ა) მცირდება             ბ)შრება                 გ)წყდება 

5. ამ ბოლო ხანებში იშვიათად ჩავდივარ სოფელში. 

აქ სიტყვა იშვიათად ნიშნავს: 

ა)მარტო                  ბ)ხანდახან                  გ) ხშირად 

6. შეარჩიე სიტყვა, რომელიც გამოტოვებულია წინადადებაში: 

ბავშვებიდან მხოლოდ ლუკამ იცოდა, რომ აქლემის ნაშიერს--------------ჰქვია. 

ა)ზაქი                  ბ) კოზაკი               გ) სპლიყვი 

    

7. დაასრულე წინადადება: 

ზღვის ტალღები სასიამოვნოდ -----------------. 

ა) დგაფუნობს          ბ) რაკრაკებს                გ) ჩუხჩუხებს 
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8. დაასრულე წინადადება: 

ლოკოკინა სველ ბალახში------------. 

ა)მიიკლაკნება              ბ) მისრიალებს        გ) მიცოცავს 

 

9. გაუშლელი ყვავილი არის: 

ა)თესლი       ბ) კოკორი       გ) ნაყოფი 

 

10. ის, ვინც საქმეს დიდი მონდომებით ასრულებს, არის: 

ა)გულკეთილი     ბ) გულმოდგინე           გ) გულღია 

 

11. რომელის სწორის  საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა? 

ა)გლუვი         ბ)მრუდე          გ) წვრილი 

 

12. ბევრი ოჯახი კვირაობით ქალაქგარეთ ატარებს დროს. 

გამოთქმა დროს ატარებს ნიშნავს: 

ა)ერთობა        ბ) იკრიბება         გ)მიემგზავრება 
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კვლევის  შედეგების  გაზიარება _ რეფლექსია 

2018-2019 სასწავლო წლის თებერვლიდან მაისის ჩათვლით  განვახორციელე პრაქტიკის 

კვლევა თემაზე „ლექსიკური მარაგის გამდიდრება მეორე კლასში“. ჩემ მიერ 

წარმოებული პრაქტიკული კვლევის საჭიროება განაპირობა საგაკვეთილო პროცესში, 

მოსწავლეებზე უშუალო და მუდმივი დაკვირვებით, ამ მიმართულებით გამოვლენილმა 

პრობლემებმა როგორც ზეპირმეტყველებაში, ასევე კითხვასა და წერაში.  ეროვნული 

სასწავლო გეგმის დაწყებითი საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების 

ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ზეპირმეტყველების, კითხვისა და წერის უნარ-

ჩვევების განვითარება. ჩემს პედაგოგიურ პრაქტიკაზე დაკვირვებამ დამანახა, რომ 

თითოეული მიმართულების დაძლევის გზაზე, სიტყვების დეკოდირების შემდეგ, 

ყველაზე მნიშვნელოვანი და  ხელისშემშლელი ფაქტორია ლექსიკური მარაგის 

ნაკლებობა, რომელიც ამოუწურავია და საჭიროებს მუდმივად  განახლება-გამდიდრებას. 

პრობლემის დასაძლევად კი მნიშვნელოვანია მასწავლებლის მხრიდან დროული და 

მიზანმიმართული ჩარევა. 

 

ჩემ წინაშე დამდგარი პრობლემა გავუზიარე ჩემს კოლეგებს, დაწყებითი კლასების 

მასწავლებლებს. აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული საკითხი საერთო  ხელისშემშლელ 

ფაქტორს წარმოადგენდა ჩვენი მოსწავლეების წიგნიერების ამაღლების გზაზე. 

მნიშვნელოვანი იყო გამოცდილების ურთიერთგაზიარება, როგორც კვლევის წარმოების 

პროცესზე, ასევე განსახორციელებელი მეთოდებისა და აქტივობების შერჩევა-

გამოყენების თვალსაზრისით. ჩემი პრაქტიკული კვლევის წარმოების ყველა ეტაპზე 

აქტიურად ვთანამშრომლობდი კოლეგებთან, ვაცნობდი ჩემს გამოცდილებას, 

მოსაზრებებს საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით  და ვღებულობდი და  

ვითვალისწინებდი მათ  უკუკავშირს, მნიშვნელოვან რჩევებსა და რეკომენდაციებს.  

 

კვლევის შედეგების  გაზიარება მოვახდინე დაწყებითი კლასების კათედრის სხდომაზე. 

გავაცანი კვლევის შედეგები, განხორციელებული ინტერვენციები, გამოყენებული 

მეთოდები და აქტივობები, დასკვნა და რეკომენდაციები. პედაგოგებმა  აღნიშნეს, რომ 

დროული იყო ამ საკითხის წინა პლანზე წამოწევა, მიღებული რეკომენდაციები 

დაგვეხმარება ჩვენი პედაგოგიური პრაქტიკის გაუმჯობესებაში, გამოყენებული 
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ინტერვენციები და აქტივობები მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს ჩვენს მოსწავლეებს 

წიგნიერების დონის ამაღლებაში. 

 

ვფიქრობ, ჩემ მიერ განხორციელებული კვლევის ფარგლებში გამოყენებულმა 

ინტერვენციებმა მნიშვნელოვნად აამაღლა მოსწავლეთა მოტივაცია და ჩართულობა. 

ისინი დაეუფლნენ ლექსიკური მარაგის გასაუმჯობესებელ მრავალფეროვან აქტივობებს, 

რომლებიც მათ დაეხმარებათ და გაუმარტივებს შემდგომ სასწავლო პრაქტიკას. მათთვის 

აღარ იქნება კითხვა დამღლელი პროცესი, წაიკითხავენ მეტ ლიტერატურას და 

გაიმდიდრებენ ლექსიკურ მარაგს, რაც ჩემი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა. 

 

პრაქტიკულ კვლევაზე მუშაობის პროცესში დავეუფლე კვლევის ჩატარებისათვის 

საჭირო ცოდნასა და უნარებს, რასაც მომავალშიც გამოვიყენებ წამოჭრილი პრობლემების 

მოსაგვარებლად. მიღებულ დასკვნებს გავითვალისწინებ შემდგომ მუშაობაში. 

აქტიურად გავაგრძელებ აღნიშნულ საკითხზე მუშაობას და გამოვიყენებ ჩემი 

პედაგოგიური პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად. 

 

ვფიქრობ,  ჩემი კოლეგებიც გაიზიარებენ ჩემს შეხედულებებს და ჩემი პედაგოგიური 

პრაქტიკული კვლევის რეკომენდაციების საფუძველზე, დროულად დააკვირდებიან, 

გამოიკვლევენ საკუთარი მოსწავლეების ლექსიკურ მარაგს, ხელისშემშლელ ფაქტორებს  

და უფრო აქტიურად გამოიყენებენ ჩემ მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციებს საკუთარ 

პრაქტიკაში.  

 

 

 


