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შესავალი 

 

 წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს   სსიპ   ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლის 

დაწყებით საფეხურზე განხორციელებულ პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს,   რომელშიც 

განხილულია მეორე კლასის მოსწავლეებში კითხვის სწავლების პროცესში 

წარმოქმნილი  პრობლემები,   გამოკვლეულია პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,  

აღწერილია  მათ გადასაჭრელად   განხორციელებული ქმედებები   და    კვლევის  

შედეგები.  

 

კვლევის პროცესი წარიმართა  2018 – 2019 სასწავლო წლის მიმდინარეობისას  II გ 

კლასში,  ამავე კლასის  ხელმძღვანელისა და ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლის   მარიამ ეფრემიძის მიერ.  კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს სსიპ ქალაქ 

თბილისის N45 საჯარო სკოლის  IIგ  კლასის მოსწავლეებმა, მოსწავლეთა მშობლებმა 

და დაწყებითი კლასების მასწავლებლებმა. საკვლევი საკითხი  აქტუალურია  და   

კლასის საჭიროებიდან გამომდინარეობს.   მსგავსი პრობლემები ხშირად გვხვდება 

დაწყებითი კლასის მოსწავლეებში, რომელიც დროულ  ჩარევასა და გაუმჯობესებას 

საჭიროებს.  

 

 

თავი  I. საკვლევი  საკითხის  მიმოხილვა 

 

       1.1.       საკვლევი საკითხის აქტუალობა 

 

დაწყებითი კლასების  მოსწავლეებში კითხვაში წარმოქმნილ პრობლემებზე ხშირად 

საუბრობენ  მასწავლებლები.  ჩემს მოსწავლეებზე დაკვირვების შედეგად 

დავრწმუნდი, რომ ზოგიერთი მათგანი ხშირად აწყდება გარკვეულ სირთულეებს 

კითხვის პროცესში.  განსაკუთრებით   საყურადღებოა ის ფაქტი,  რომ  ქართული ენა 

მათთვის სწავლების ენაა,   მათი  წარმატება  და განვითარება  კი  ძირითადად 
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მშობლიური ენის  საფუძვლიანად შესწავლაზეა დამოკიდებული.   ამიტომ  

მოსწავლეებში კითხვის უნარის გაუმჯობესებაზე მუშაობა სწორედ დაწყებით 

საფეხურზე უნდა განხორციელდეს და ხელი შეუწყოს მათში  წიგნიერების  უნარების 

განვითარებას,  რაც აუცილებელი პირობაა იმისათვის,  რომ მოსწავლე სრულფასოვან  

პიროვნებად იქცეს.  ეფექტურად გამოიყენოს ენა სწავლისა და კომუნიკაციის მიზნით.  

განივითაროს კითხვის, მოსმენის, ზეპირი მეტყველებისა და წერის უნარები. შეძლოს 

სხვადასხვა ტიპის ტექსტების გაცნობა და  გაგება.  

 

საქართველოში ჩატარებული წიგნიერების საერთაშორისო კვლევების (PIRLS) 

შედეგები ცხადყოფს, რომ ქართველი მოსწავლეების საკმაოდ დიდ რაოდენობას 

უჭირს წაკითხული ტექსტის გაგება. მართალია 2006 წელთან შედარებით, შემდგომ 

კვლევებში შედეგები გაუმჯობესდა,  მაგრამ ქართველი მოსწავლეების საშუალო 

მიღწევა მაინც საერთაშორისო საშუალო  ნიშნულზე  დაბალია.  აღნიშნული შედეგები 

საყურადღებოა იმ მხრივაც, რომ მოსწავლეებს,  რომლებსაც დაბალი  მაჩვენებელი  

ჰქონდათ კითხვასა და გაგება- გააზრებაში, უამრავ დაბრკოლებას  წააწყდებიან 

სწავლების ზედა საფეხურზე.  ყოველწლიურად მომატებული საგანთა რაოდენობა,  

დავალებათა სირთულე  და  ტექსტების მოცულობა უზარმაზარ ბარიერად იქცევა 

მათთვის.  მოსწავლე დაკარგავს სწავლისადმი მოტივაციას, შესაძლოა 

ჩამოუყალიბდეს დაბალი თვითშეფასება,  რაც სწავლაში  ჩამორჩენის მიზეზი 

გახდება. კარგი მკითხველი  კი, მარტივად გაუმკლავდება აღნიშნულ პრობლემებს და 

ნაკლებად მოუწევს მსგავსი დაბრკოლებების გადალახვა სწავლების ზედა 

საფეხურზე.  

 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, დაწყებითი საფეხურის ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სტანდარტი  მოიაზრებს მოსწავლეებში გაწაფული კითხვის უნარის 

განვითარებას.  (ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა).   

გაწაფული კითხვის თვალსაჩინო მახასიათებლებია სიტყვების სწრაფად, 
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უშეცდომოდ, დანაწევრების გარეშე წაკითხვა, სიტყვის მთლიანად, ავტომატურად 

ცნობა, მცირე ზომის  ტექსტის წაკითხვა და გაგება.  კითხვის ტექნიკის 

განვითარებასთან  დაკავშირებული  სირთულეები  პირველივე კლასიდანვე  იჩენს 

თავს  და თანდათანობით მატულობს. აქედან გამომდინარე,  ძალიან მნიშვნელოვანია,   

რამდენად დროულად აღმოაჩენს მასწავლებელი ამ პრობლემას   და რამდენად 

მიზნობრივად მოახდენს  ჩარევას მის  აღმოსაფხვრელად.      

 

ცხადია, კითხვის უნარის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა უნდა დაიწყოს  კითხვის შესწავლის 

საწყის ეტაპზე და გაგრძელდეს მომდევნო კლასებშიც. პრობლემის დროულად აღმოჩენა და  

კითხვის ტექნიკის თანდათანობითი სრულყოფა დაეხმარება მოსწავლეებს კარგ 

მკითხველებად ჩამოყალიბებასა და გაგება-გააზრების უნარის განვითარებაში.  

  

 

1.2.       პრობლემის  გამომწვევი სავარაუდო  მიზეზები  
 

  

არსებული  პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე  ყურადღებით ვადევნებდი  

თვალყურს ჩემი  მოსწავლეების კითხვის სწავლების პროცესს.  შევნიშნე,  რომ 

სახელმძღვანელოში მოცემული დიდი ზომის ტექსტები, გაუგებარი და რთული 

(მრავალმარცვლიანი და დიდი) სიტყვები,  გრძელი წინადადებები,   ზოგიერთი 

მოსწავლისათვის  საშინლად დამღლელი იყო. კითხვის პროცესი დიდ ძალისხმევას 

მოითხოვდა მათგან, ხშირად ყოვნდებოდნენ , ცვლიდნენ ან გამოტოვებდნენ  

სიტყვებს,  დროდადრო კი -  სხვა სიტყვით   ჩაანაცვლებდნენ.  ყურადღებას არ 

აქცევდნენ სასვენ ნიშნებს და ვერ აკეთებდნენ პაუზას წინადადებებს შორის. ამას თან 

ერთვოდა მათი სუსტი ნებისყოფა და კითხვისადმი ნეგატიური განწყობა.   ყოველივე 

ეს კი  ხელს უშლიდა მათ კითხვის ტექნიკის დახვეწასა და  გაუმჯობესებაში.  აშკარა 

იყო, რომ ისინი აწყდებოდნენ გარკვეულ ბარიერებს კითხვის პროცესში.  ეროვნული 

სასწავლო გეგმის მიხედვით, კითხვის სწავლების უპირველესი მიზანია 

მოსწავლეებში წერილობითი ტექსტის   გაშიფვრის  (დეკოდირების) უნარის 
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გამომუშავება, რაც კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს და ეხმარება 

მოსწავლეებს გახდნენ გაწაფული მკითხველები.   გავაანალიზე რა არსებული 

პრობლემა, საჭიროდ ჩავთვალე ჩამეტარებინა  სიღრმისეული კვლევა,  რათა  

დამედგინა მოსწავლეთა საჭიროებები და  დავხმარებოდი მათ  კითხვაში 

წარმოქმნილი სირთულეების  დაძლევაში. 

  

ვფიქრობ აღნიშნული  კვლევა  მნიშვნელოვან სარგებელს მოიტანს ჩემი 

მოსწავლეებისათვის. კითხვის უნარის გასაუმჯობესებელი მიზნობრივი მუშაობის 

შედეგად ისინი შეძლებენ წაიკითხონ და გაიგონ შესაბამისი სირთულის ტექსტები. 

მათ გაუჩნდებათ კითხვისადმი დადებითი დამოკიდებულება. ჩემთვის  სარგებელი  

იქნება  -   მოტივირებული მოსწავლეები და  კარგი მკითხველები კლასში,  რომლებიც  

მიზანმიმართული მუშაობის შედეგად ადვილად გაართმევენ თავს დავალებებს და 

უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევენ სხვადასხვა საგანში. ჩემს კოლეგებს   კი  საკითხის 

აქტუალობიდან გამომდინარე,   საშუალება მიეცემათ გაიზიარონ   ჩემი 

გამოცდილება,  მოარგონ საკუთარი  მოსწავლეების  საჭიროებებს და  მსგავსი 

აქტივობები გამოიყენონ  კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესების  პროცესში.  

  

 

1.3.        კვლევის მიზანი 
 

 კვლევის მიზნების განსაზღვრისას   გადავწყვიტე დამედგინა მოსწავლეებში კითხვის 

მიმართულებით არსებული პრობლემები,  გამომეკვლია მისი გამომწვევი მიზეზები 

და დამეგეგმა ეფექტური  მუშაობა მათ გადასაჭრელად.     დავხმარებოდი 

მოსწავლეებს  კითხვაში არსებული ბარიერების გადალახვაში და ხელი შემეწყო 

მათთვის გაწაფულ და მოტივირებულ მკითხველებად ჩამოყალიბებაში. 

კვლევის მიზნები ჩამოვაყალიბე შემდეგნაირად: 
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 დავადგინო და გამოვავლინო მოსწავლეებში კითხვასთან 

დაკავშირებული პრობლემები; 

 გამოვიკვლიო პრობლემის გამომწვევი კონკრეტული მიზეზები; 

 დავგეგმო და განვახორციელო მიზნობრივი მუშაობა პრობლემის 

მოსაგვარებლად და  შევაფასო მიღებული შედეგები; 

 მიღებული გამოცდილება გამოვიყენო ჩემს მოსწავლეებთან კითხვის 

უნარის გასაუმჯობესებელი ეფექტური სტრატეგიების დასაგეგმად; 

 კვლევის  შედეგები გავუზიარო კოლეგებს; 

 

      

 1. 4.       საკვლევი  კითხვები 

 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე  ჩამოვაყალიბე შემდეგი კითხვები: 

 როგორ გამოვავლინო მოსწავლეებში კითხვასთან დაკავშირებული 

პრობლემები? 

 რა უშლით ხელს მოსწავლეებს  კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესებასა და 

გაწაფული კითხვის უნარის განვითარებაში? 

 როგორ შევუწყო ხელი მოსწავლეებს აღნიშნული სირთულეების დაძლევაში 

და როგორ გავაუმჯობესო მათი შედეგები? 

 როგორ გამოვიყენო მიღებული გამოცდილება ჩემს მოსწავლეებთან მუშაობის 

პროცესში? რა სარგებელს მიიღებენ ისინი? 

 რაში გამოადგებათ ჩემს კოლეგებს ჩემი გამოცდილება? 

თავი II .  ლიტერატურის  მიმოხილვა 

 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით   ,,ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სტანდარტის ბირთვს წარმოადგენს ენა, როგორც პიროვნების თვითგამოხატვის, 
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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). 

 

 წიგნიერება ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულებების ერთობლიობაა, 

რომლებიც შესაძლებელს ხდის ენის ეფექტურ გამოყენებას სწავლისა და 

კომუნიკაციის მიზნით როგორც სასკოლო, ასევე საზოგადოებრივ საქმიანობაში.  

კითხვის უნარის განვითარება კი წიგნიერების საფუძველია, რაც სრულფასოვანი 

პიროვნების ჩამოყალიბების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.  ეს მიმართულება 

ემსახურება მშობლიურ და მსოფლიო ლიტერატურასთან ზიარებას; ამასთანავე, 

ნაირგვარი წერილობითი ტექსტის წაკითხვის, მათში მოცემული ინფორმაციის 

გაგების, გააზრებისა და გამოყენების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.   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 სიტყვებად გამთლიანება, აკუსტიკური 

ხატის სიტყვის მნიშვნელობასთან დაკავშირება). ეს საშუალებას მისცემს 

მოსწავლეებს განივითარონ გაწაფული კითხვის უნარები.   კითხვის ტექნიკის 

თანდათანობით სრულყოფა საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, გახდნენ გაწაფული 

მკითხველები, გაიგონ და გაიაზრონ წაკითხული. (ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-

2024 წ). 
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 საქართველოში ჩატარებული წიგნიერების საერთაშორისო კვლევამ (PIRLS)  აჩვენა, 

რომ  ქართველი მოსწავლეების შედეგები მართლაც საყურადღებოა, თუმცა 

ამავდროულად გვაქვს პროგრესი. 2006 წელთან შედარებით ჩვენმა მოსწავლეებმა 

შედეგები გააუმჯობესეს, გაიზარდა მათი საშუალო მიღწევა, ამასთან შემცირდა იმ 

მოსწავლეთა რაოდენობა, ვისაც მინიმალურ დონეზე არ აქვს განვითარებული 

წაკითხულის გააზრების უნარი. ,, თუმცა 2016 წლის კვლევის მიხედვით,  მეოთხე 

კლასელთა  14%-ს მაინც უჭირს წაკითხული ტექსტის გააზრება“. აღნიშნული 

კვლევის შედეგების მიხედვით  მოსწავლეთა მიღწევები გაუმჯობესდა, თუმცა 

კითხვაში ქართველი მოსწავლეების საშუალო მიღწევა  საერთაშორისო საშუალო 

ნიშნულზე დაბალია. (,,წიგნიერების დონე საქართველოში - გამოწვევები და 

პრობლემები“, ივლისი 1, 2018, http://qronikaplus.ge/?p=16144). 

 

სპეციალისტთა აზრით  კითხვა,  განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში,  დიდ ზეგავლენას 

ახდენს ბავშვის კოგნიტური  უნარის განვითარებაზე.  ზეგავლენის ხარისხი  კი  

დამოკიდებულია კითხვის მოცულობაზე, ანუ იმაზე, თუ რამდენად ბევრს 

კითხულობს ბავშვი.  კითხვის  მიმართ ადამიანის დამოკიდებულება ხშირად 

განპირობებულია იმით, თუ რამდენად ინტენსიურად და რა სიტუაციაში ჰქონდა 

ბავშვს სკოლამდელ ასაკში ნაბეჭდ მასალებთან შეხება (მაგალითად,  რამდენად 

ხშირად უკითხავდნენ წიგნებს, ან რამდენად უკავშირდებოდა წიგნის კითხვა სხვა 

სასიამოვნო პროცესებს).  ,,კითხვის უნარის დაუფლების პროცესში მნიშვნელოვანია 

მიბაძვის ფაქტორი: ბავშვის გარშემო მკითხველების არსებობა ხშირად აისახება 

კითხვის მიმართ მის დამოკიდებულებაზე მომდევნო წლებში.“ (მასწავლებლის 

წიგნი, განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის;  ანა ჯანელიძე, 

ნინო ლაბარტყავა, ვიოლეტა კვირიკაშვილი, ქეთევან ქობალია; მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2014, გვ.23) 

 

http://qronikaplus.ge/?p=16144
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 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემულ 

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის წიგნში ვკითხულობთ, რომ კითხვის შესწავლა 

გარკვეულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული და  საწყის ეტაპზე  ბავშვის მხრიდან 

დიდ ძალისხმევას მოითხოვს,  ნელ-ნელა კი ის ავტომატურ პროცესად ყალიბდება, 

ხოლო  ადრეულ ასაკში კითხვის უნარის განვითარების შეფერხება,  სიტყვის აღქმისა 

და გაშიფვრის სირთულე  ბავშვს კითხვის მიმართ  უარყოფით დამოკიდებულებას 

უჩენს, რის გამოც კითხვის ავტომატიზაციის პროცესი ფერხდება.  მრავალწლიანი 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვის აქტიურ მკითხველად ჩამოყალიბებაში 

მნიშვნელოვან ფაქტორს კითხვის უნარის ადრეულ ასაკში დაუფლება წარმოადგენს. 

ის მოსწავლეები, რომლებიც თავიდანვე სწრაფად და ეფექტურად სწავლობენ 

კითხვას, მომდევნო წლებში უფრო მეტს კითხულობენ,   გარდა ამისა ,,ხშირმა 

კითხვამ შესაძლოა შედარებით  დაბალი კოგნიტური შესაძლებლობების 

კომპენსირებაც მოახდინოს ბავშვის ლექსიკისა და  ზოგადი ცოდნის განვითარების 

გზით.“ (მასწავლებლის წიგნი, განათლების დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლებისთვის;  ანა ჯანელიძე, ნინო ლაბარტყავა, ვიოლეტა კვირიკაშვილი, 

ქეთევან ქობალია; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 

2014, გვ.26) 

 

მოსწავლეებს, რომლებსაც უჭირთ  კითხვა,  როგორც წესი, ვერც სძლევენ სასწავლო 

მასალას ვერც ერთ საგანში. შესაბამისად ამას მოსდევს არასასურველი შედეგები: 

სასწავლო პროცესიდან გარიყვა,  წარუმატებლობის განცდა,  დაბალი მოტივაცია და 

თვითშეფასება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია პრობლემის დროულად 

იდენტიფიცირება და გააზრებული ინტერვენცია მათ აღმოსაფხვრელად. (,,რატომ 

ჩამორჩებიან მოსწავლეები კითხვაში და როგორ დავეხმაროთ მათ“ - ირინა სამსონია, 

8 მაისი. 2014წ,  http://mastsavlebeli.ge/?p=2024).   

 

 

http://mastsavlebeli.ge/?p=2024
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სპეციალისტები კითხვაში წარმოქმნილი უზუსტობების ძირითად მიზეზად 

სიტყვების გაშიფვრას, ანუ  დეკოდირებას ასახელებენ.   მათი  აზრით  ცუდ 

მკითხველებს უჭირთ მრავალმარცვლიანი   და  უცნობი სიტყვების დეკოდირება, 

ნაცნობი სიტყვების ამოცნობა ერთი შეხედვით და სიტყვების მარტივი ანალიზი (მაგ: 

ნაცნობი ფუძის გამოყოფა სიტყვიდან). სიტყვების წაკითხვაში გაწაფვა საგრძნობლად 

ეხმარება მოსწავლეს სწრაფად და გააზრებულად კითხვაში. 

,, კარგი მკითხველის ერთ-ერთი უმთავრესი მახასიათებელი მოქნილი კითხვის 

უნარია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მკითხველი ავტომატურად შიფრავს და კითხულობს 

სიტყვებს, აჯგუფებს ან განაცალკევებს მათ. ბუნებრივია, მოქნილი კითხვა 

ყოველთვის არ ნიშნავს იმას, რომ მკითხველი გაიაზრებს წაკითხულს, მაგრამ ამ 

უნარის გამომუშავება წარმატებულ მკითხველად ჩამოყალიბების აუცილებელ 

წინაპირობას წარმოადგენს“.(,,რატომ ჩამორჩებიან მოსწავლეები კითხვაში და როგორ 

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

 

კითხვის შესწავლის ეფექტურ გზად  სპეციალისტები ასევე ასახელებენ  მთლიანი 

სიტყვებით კითხვის მეთოდს.  მოსწავლე  ვიზუალურად იმახსოვრებს სიტყვის 

ორთოგრაფიულ ხატს და დანახვისთანავე აკავშირებს ნაწერს სიტყვის 

მნიშვნელობასთან. ამგვარი ხერხით მას შეუძლია სიტყვის ამოცნობა მისი 

დანაწევრება-გამთლიანების გარეშე, ე. წ.  პირდაპირი გზით.  ( ,,კითხვის ეფექტური 

მეთოდები“ , მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2013) 

 

 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 

http://mastsavlebeli.ge/?p=2024
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კითხვისადმი“. ( ,,კითხვის ეფექტური მეთოდები“ , მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2013) 

 

  

იმისათვის, რომ  მოსწავლე კითხვის  უფრო მაღალ საფეხურზე გადავიდეს - შეძლოს 

წაკითხულის გააზრება, აუცილებელია გამოუმუშავდეს კითხვის მოქნილობა, რაც 

ნაწერი ან ნაბეჭდი სიტყვების ავტომატური დეკოდირების უნარს გულისხმობს. 

უცნობი ტექსტის  კითხვა  ერთ-ერთი დიაგნოსტიკური საშუალებაა იმის 

გასარკვევად,  თუ რამდენად სრულყოფილად ფლობს მოსწავლე ამ უნარს, 

მასწავლებელს აძლევს საშუალებას,  გაიგოს,   რამდენად ავტომატიზირებულია  

მოსწავლის  დეკოდირების უნარი, რამდენად აქვს მას განვითარებული კითხვის 

მოქნილობა.   ეს   მასწავლებელს  საშუალებას მისცემს განსაზღვროს, რა სახის 

პრობლემები აქვთ მოსწავლეებს კითხვაში და სათანადოდ დაგეგმოს კითხვის 

სწავლების პროცესი. (,,კითხვის ეფექტური მეთოდები“ , მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების  ეროვნული ცენტრი, 2013) 

 

 გამართული კითხვის ძირითადი მახასიათებლებია: უშეცდომოდ, სათანადო 

ტემპით, გაბმითა და სწორი ინტონაციით კითხვა. გამართულად მკითხველი ჩუმად 

კითხვის დროს დეკოდირების გარეშე, ავტომატურად ამოიცნობს სიტყვებს  და 

ადვილად იგებს ტექსტის შინაარსს;  არ უჭირს ხმამაღლა კითხვა, სასვენ ნიშნებთან 

სათანადო პაუზას აკეთებს და ირჩევს სათანადო ინტონაციას. შეიძლება ითქვას, რომ  

,,გამართული კითხვა   ერთგვარი ხიდია ტექსტის დეკოდირებასა და გააზრებას 

შორის“.  სპეციალისტთა აზრით,  გამართული კითხვის უნარის გასავითარებლად 

ეფექტური აქტივობაა ,,განმეორებითი კითხვა“,  ,,კვლევამ ცხადყო, რომ ერთი და 

იმავე ტექსტის რამდენჯერმე წაკითხვა არამარტო აუმჯობესებს თვით   ამ ტექსტის 

კითხვის ტექნიკას, არამედ მნიშვნელოვნად ზრდის მოსწავლის მოტივაციას სხვა 

მასალის წასაკითხადაც“,  ბავშვი ბევრად უფრო მოტივირებულია, გახდეს 

სრულყოფილი მკითხველი, როდესაც თვალნათლივ ხედავს საკუთარ პროგრესს,   
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ასევე ეფექტურ და ბუნებრივ გზად თვლიან მკვლევარები  ,,მკითხველთა თეატრის“  

გამოყენებას გამართული კითხვის უნარის გასაუმჯობესებლად, რადგან  ,,ამა თუ იმ 

ნაწარმოების ზეპირი შესრულებით მოსწავლეები გაუცნობიერებლად ვარჯიშობენ 

კითხვაში  და პატივისცემით იმსჭვალებიან ლიტერატურისადმი“.(გვ. 37)  

(წიგნიერება, მასწავლებლის სახელმძღვანელო, პაატა პაპავა, თამარ ჭანტურია,  

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი 2012,  

www.scribd.com/doc/189517421) 

 

გამართული კითხვის მახასიათებლები დაწვრილებითაა აღწერილი G-PRIED-ის 

სასწავლო მეთოდოლოგიურ რესურსების  კრებულში, სადაც ვკითხულობთ: 

კითხვა გამართულია, როცა ის მიმდინარეობს უშეცდომოდ, ადეკვატური ტემპით, 

გაბმულად (უადგილო წყვეტების გარეშე) და გამომსახველობით (ინტონაციითა და 

სასვენი ნიშნების გათვალისწინებით). გამართული კითხვის დროს მკითხველი 

ჩერდება სასვენ ნიშნებთან, ერთიანი აზრის გამოკვეთით კითხულობს წინადადებებს, 

იყენებს ინტონაციას, პაუზებსა და მახვილებს, რაც მას ტექსტის გაგებაში ეხმარება. 

გარდა ამისა, ის სწრაფად, ძალისხმევის გარეშე ახერხებს ცალკეული სიტყვების 

ამოცნობას და ერთმანეთზე თანმიმდევრულად გადაბმას. გაუმართავი 

კითხვისათვის დამახასიათებელია ე. წ.  ,,რობოტული კითხვა“, არაბუნებრივი 

წყვეტები, ხშირი გამეორება და თვითშესწორება, წერტილებისა და სხვა სასვენი 

ნიშნების იგნორირება კითხვისას.“ (სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების 

კრებული  -  კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით საფეხურზე I-IV კლასებში, 2015, 

გვ. 12 http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf) 

 

 კითხვის და წერის სწავლების სასწავლო-მეთოდოლოგიურ რესურსების კრებულში 

ვკითხულობთ, რომ გაწაფული კითხვის თვალსაჩინო  მახასიათებლებია  სიტყვების 

სწრაფად, უშეცდომოდ, დანაწევრების გარეშე წაკითხვა.  კითხვის პროცესში  

სიტყვების მთლიანად, ავტომატურად ცნობა გაწაფული კითხვის მთავარი 

საყრდენიცაა და ინდიკატორიც. თუ სიტყვების უმრავლესობას პირველი 

http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf
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დანახვისთანავე ვერ ვცნობთ, მათ გაშიფრვაზე გადავდივართ, რაც ყურადღების 

კონცენტრაციას და სხვადასხვა უნარის მიზნობრივად მოშველიებას მოითხოვს. ამის 

შედეგად ტექსტის გააზრებაზე დასახარჯი ენერგია კითხვის ტექნიკური ბარიერების 

დაძლევაზე გვეხარჯება. თუ საქმე მოზრდილ და  რთულ ტექსტთან გვაქვს, პროცესი 

კიდევ უფრო მძიმდება, მალე ვიღლებით და ფრუსტრაცია გვეუფლება. ამიტომ არის 

მნიშვნელოვანი, რომ კითხვის სწავლის გარკვეულ ფაზაზე სიტყვების მთლიანად 

წაკითხვაზე გადავიდეთ.   კვლევების მიხედვით თუ ბავშვი ცნობს სიტყვების 

უმრავლესობას წინადადებაში, მას უადვილდება ამ წინადადებების თავიდან 

ბოლომდე წაკითხვა; დანარჩენს, ანუ უცნობ სიტყვებს, ის დეკოდირების, 

კონტექსტის, ილუსტრაციებისა    და ფონეტიკური გასაღებების დახმარებით 

უმკლავდება.  მას შემდეგ, რაც სიტყვების დეკოდირება ავტომატურ რეჟიმზე 

გადაერთვება, მკითხველი ადვილად ,,გამოიხმობს“ მათ მნიშვნელობას ,,გონებრივი 

ლექსიკონიდან“, რაც წაკითხულის გააზრებას საგრძნობლად აადვილებს.  (სასწავლო-

მეთოდოლოგიური     რესურსების კრებული    -  კითხვისა  და წერის სწავლება 

დაწყებით საფეხურზე I-IV კლასებში, 2015, გვ, 69-70 

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

 

  სიტყვების ავტომატურად და გაწაფულად წაკითხვის საფუძველია მათი სწორად 

დეკოდირება. არსებობს სიტყვათა კორპუსი, რომელთა მყისიერი ამოცნობა    (ასო-

ბგერებად დანაწევრების გარეშე),  დიდ დახმარებას უწევს მოსწავლეს კითხვის 

სწავლების გზაზე. ესაა ე. წ. ,,ცნობადი სიტყვები“ რომლებიც ხშირად გვხვდება 

დაწერილ ტექსტებსა და ზეპირმეტყველებაში.  მასწავლებელმა უნდა 

გაითვალისწინოს, რომ მოსწავლისათვის ცნობადი სიტყვები თავიდანვე არაა 

ცნობადი და ვერც გახდება, სანამ ტვინი  ბევრჯერ არ აღიქვამს და ,,გონებრივ 

ლექსიკონში“ არ გადაიტანს მათ. ამ სიტყვებზე მუშაობას სპეციალური ძალისხმევა 

სჭირდება. სასურველია, მოსწავლეებმა ყურადღება გაამახვილონ ამ სიტყვების 

გარეგნულ მხარესა და  მოყვანილობაზე, მრავალჯერადი დანახვა-აღქმის გზით 

http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf
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ჩაიბეჭდონ ისინი მეხსიერებაში. ვინაიდან ეს სიტყვები მთლიანი ტექსტის საკმაო 

ნაწილს იკავებს, მათი ავტომატურად და მთლიანად აღქმა საგრძნობლად 

გაადვილებს მოსწავლეთა კითხვაში გაწაფვას.(სასწავლო-მეთოდოლოგიური 

რესურსების კრებული -კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით საფეხურზე I-IV 

კლასებში,2015,გვ.80http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf  

 

 გაწაფული კითხვა  არ არის გააზრების გარანტი, მაგრამ გაგება რთულდება 

გაწაფული კითხვის გარეშე. თუ მოსწავლე მუდმივად ყოვნდება უცხო სიტყვების 

დეკოდირების მიზნით, გააზრება ფერხდება და კითხვის პროცესი ხანგრძლივ, 

დამღლელ აქტივობად გადაიქცევა. მას მერე, რაც მკითხველი კითხვის ტექნიკურ 

მხარეს გაწაფავს, ენერგიას გააზრების ისეთ სტრატეგიებზე მიმართავს, როგორებიცაა: 

ანალიზი, ჩაძიება, ინტერპრეტაცია, დასკვნების გაკეთება, შეკითხვების დასმა და 

სხვა.   დამწყებ მკითხველებს უჭირთ გამართული კითხვა, რადგან მათი კითხვის 

ტექნიკური მხარე სრულყოფას მოითხოვს. კითხვის ტექნიკის ავტომატიზების 

შედეგად გამოთავისუფლდება მკითხველის სააზროვნო ენერგია და ძალისხმევა 

მეტწილად ტექსტის მნიშვნელობის გაგებას ხმარდება. ამდენად, კითხვის უმთავრესი 

ფუნქციის, ანუ გაგება-გააზრების რეალიზებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია 

გამართული კითხვის უნარის დროულად და სათანადოდ განვითარება, რაც 

კონკრეტული მეთოდებისა და რესურსების გამოყენებით მიიღწევა.“   (სასწავლო-

მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული  -  კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით 

საფეხურზე I-IV კლასებში, 2015, გვ, 129 

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

                    

 

კითხვის  სწავლების გზაზე მასწავლებლის საბოლოო მიზანია, რომ ყველა ბავშვი 

აქტიურ მკითხველად ჩამოყალიბდეს. წიგნიერების უნარების შესაფასებლად უნდა 

გამოვიყენოთ მრავალფეროვანი ფორმები და ინსტრუმენტები, რათა ყველა 

http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf
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მოსწავლემ მიიღოს უწყვეტი და კონსტრუქციული უკუკავშირი. კვლევები 

ცხადყოფს, რომ რეგულარულ შეფასებას  მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 

მოსწავლეთა კითხვის და წერის უნარების განვითარებაში. ის ეხმარება 

მასწავლებლებს, განსაზღვროს მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებები და 

შეიტანოს სწავლებაში შესაფერისი ცვლილებები. დიაგნოსტიკური შეფასება ნათელ 

და სანდო ინფორმაციას იძლევა მოსწავლეთა კონკრეტული მიღწევების, ძლიერი და 

სუსტი მხარეების გასაუმჯობესებელი ასპექტების შესახებ.   კითხვის უნარის 

შეფასების სამი  ძირითადი ტიპი არსებობს: სკრინინგი,  დიაგნოსტირება და 

პროგრესის მონიტორინგი.  კითხვის უნარის  ნაბიჯ-ნაბიჯ  განვითარების  

შესაფასებლად ეფექტურად იყენებენ კითხვის პროცესზე დაკვირვებას, კითხვის 

თანმხლებ ჩანაწერებსა და  გასაუბრებას კითხვის შესახებ (სასწავლო-

მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული  -  კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით 

საფეხურზე I-IV კლასებში, 2015, გვ, 21-22  

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

     

 

 მნიშვნელოვანია კითხვის უნარის გაუმჯობესებაზე მუშაობისას  მოსწავლეს 

შესაძლებლობა ჰქონდეს იკითხოს შესაბამისი სირთულის ტექსტები.  G-PRIED ის 

სასწავლო რესურსების კრებულში ვკითხულობთ, რომ  დონეებად დაყოფილი 

წიგნების  მთავარი მიზანია ბავშვებმა იკითხონ ბევრი და იკითხონ ხშირად. ამიტომ 

მოსწავლეებს ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ შინაარსობრივად  და  ჟანრობრივად 

მრავალფეროვან, ასაკისათვის შესაფერის საკითხავ მასალაზე. ეს საჭიროა როგორც 

კითხვის ტექნიკის გასამართად, ასევე კითხვისადმი მოტივაციის შესანარჩუნებლად.       

G-PRIED  -ის დონეებად დაყოფილი საკითხავი წიგნების დანიშნულებაა კითხვის 

ტექნიკის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვითარება და წიგნებისადმი პოზიტიური 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. (სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების 

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


17 
 

კრებული  -  კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით საფეხურზე I-IV კლასებში, 2015, 

გვ, 26 http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf) 

 

განსაკუთრებით  საყურადღებოა  მკვლევართა მოსაზრება სწავლის  პროცესში 

მასწავლებლის როლზე მოტივაციის ამაღლების მიმართულებით.  დიმიტრი უზნაძე 

აღნიშნავს, რომ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება მათი სურვილების, 

ინტერესებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით უნდა 

მიმდინარეობდეს, რაც გამოიწვევს მოსწავლეებში შინაგანი მოტივაციისა და 

განწყობის აღძვრას.   ამისათვის მასწავლებელმა მოსწავლეს უნდა შესთავაზოს 

შესაბამისი სასწავლო მასალა, შეუქმნას სასურველი  გარემო საკლასო ოთახში და 

სწორად დაგეგმოს   სასწავლო პროცესი. მოსწავლეებს არ უნდა მოსთხოვოს ისეთი 

დავალებების შესრულება, რაც მათთვის შეუძლებელია. შეუქმნას მათ  

ცნობისმოყვარეობის   აღმძვრელი სიტუაცია და მოუხსნას შეცდომის დაშვების 

მიმართ  შიში. მასწავლებელი უნდა დაეხმაროს მოსწავლეს საკუთარი ძალების 

მიმართ რწმენის  ჩამოყალიბებაში.(დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიკური კონცეფცია, 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2013 გვ. 28) 

 

მკვლევარი ირინა სამსონია აღნიშნავს, რომ წარმატებული მკითხველისთვის 

მოტივაცია ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია. მოტივირებულ მოსწავლეს 

სიამოვნებს კითხვა, ბევრს კითხულობს და იზრდება როგორც მკითხველი.  

მოტივაციის ნაკლებობა კი იწვევს კითხვაში ჩამორჩენას. მოსწავლეებს ეკარგებათ 

კითხვის სურვილი, რასაც მოჰყვება აკადემიური ჩამორჩენა ყველა საგანში. 

მოსწავლეები რჩებიან სასწავლო პროცესის მიღმა, ეკარგებათ ინტერესი, საკუთარი 

თავის რწმენა და ვერ აღწევენ წარმატებას. ამ პრობლემის გადასაჭრელად 

აუცილებელია ეფექტური და მიზანმიმართული მეთოდების შერჩევა მოსწავლეთა 

წინარე ცოდნის გათვალისწინებით, რათა მიწოდებული დავალებები მათთვის 
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სიახლეც იყოს და დაძლევადიც.  ( ირინა სამსონია -  ,, წიგნიერება“ გვ.  36   

მასწავლებლის  სახელმძღვანელო, თბილისი 2013). 

 

 

თავი III . კვლევის   მეთოდები  

 

3.1. კვლევის სამიზნე ჯგუფი 

 
მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებების დასადგენად     ჩავატარე  

სკრინინგული  ტესტირება  სიტყვების წაკითხვასა (იხ.დანართი N1)  და ტექსტის 

კითხვაში(იხ.დანართი N2) . ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო კლასის ყველა 

მოსწავლემ. აღნიშნული ტესტირებით დავადგინე მოსწავლეთა ძლიერი და სუსტი 

მხარეეები,  რაც  დამეხმარა სამიზნე  ჯგუფის  შერჩევაში.  

 

3. 2.მონაცემთა შეგროვების მეთოდები  

 

დამატებითი ინფორმაციის მოძიების, კვლევის შედეგების სანდოობისა და 

ადეკვატურობის მიზნით მონაცემთა შეგროვების მეთოდებად გამოვიყენე  

რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდები.  

 

     სკრინინგული ტესტირება 

 

კითხვის უნარის შემოწმების  მიზნით მთელ კლასთან ჩავატარე სკრინინგული 

ტესტირება სიტყვების წაკითხვასა (იხ.დანართი N1) და ტექსტის კითხვაში 

(იხ.დანართი N2). ჩემი მიზანი იყო დამედგინა და გამომევლინა ის მოსწავლეები, 

რომლებიც გარკვეულ სირთულეებს აწყდებიან კითხვის პროცესში. ამ ტესტირების 

საფუძველზე განვსაზღვრე სამიზნე ჯგუფი.  
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 სამიზნე  ჯგუფის მოსწავლეებთან ვაწარმოე აღწერითი დაკვირვება (იხ.დანართი N5).  

ერთი კვირის განმავლობაში გაკვეთილის მსვლელობისას ვაკვირდებოდი მათი 

კითხვის პროცესს და  ჩანიშვნებს   ვაკეთებდი შესაბამის დაკვირვების ფორმაში.  ჩემი 

მიზანი იყო დამედგინა რა უჭირდათ, ან რა უადვილდებოდათ ჩემს მოსწავლეებს. 

უცნობ ტექსტებს უფრო მონდომებით კითხულობდნენ, თუ უკვე  შესწავლილს,  

როგორი იყო მათი კითხვის ტემპი,  როგორ კითხულობდნენ რთულ  

(მრავალმარცვლიან, ან  გაუგებარ) სიტყვებს, ყურადღებას აქცევდნენ თუ არა სასვენ 

ნიშნებს კითხვის პროცესში. 

  

აღწერითი დაკვირვების ჩატარებამ დამარწმუნა იმაში, რომ სიღრმისეულად უნდა 

მეძებნა  კითხვაში გამოხატული უზუსტობების მიზეზები  და დამედგინა  

თითოეული მოსწავლის საჭიროება,  აღმომეჩინა  მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები  

კითხვის  უნარებთან მიმართებაში.  ამისათვის სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეების 

მშობლებთან გავმართე ინდივიდუალური შეხვედრები.    მათ გავაცანი ინფორმაცია 

კვლევის მიზნების, ხანგრძლივობის, მოსალოდნელი შედეგებისა და სამუშაო 

განრიგის შესახებ.  მშობლებმა  განაცხადეს თანხმობა  და მონაწილეობა მიიღეს 

ანკეტირებაში,   რომელმაც  მომაწოდა როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი 

ინფორმაცია იმის შესახებ,  თუ რამდენად წიგნიერ გარემოში იზრდება ბავშვი და 

რამდენად ახერხებს მშობელი დაინტერესდეს მისი წარმატებით კითხვის უნარებში. 

 

მოსწავლეებში კითხვის მიმართ ზოგადი ინტერესისა და დამოკიდებულების 

დასადგენად ჩავატარე ინდივიდუალური  ინტერვიუ (გასაუბრება) კითხვის 

გარშემო(იხ. დანართი N7). გასაუბრების  მიზანი იყო დამედგინა  როგორი წიგნების 

კითხვა უყვართ, რა უძნელდებათ  კითხვის დროს და  ძირითადად ვინ უკითხავს მათ.  
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მოსწავლის  საჭიროებების განმსაზღვრელი კითხვარი (იხ. დანართი N6)  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 მასწავლებლებისთვის (იხ. დანართი N9) დამეხმარა სწორი მიმართულება  

ამერჩია ინტერვენციების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. 

                  

გადავწყვიტე დამედგინა, რა ტიპის შეცდომებს უშვებდნენ   მოსწავლეები  კითხვის 

პროცესში. ამიტომ, ინდივიდუალურად, შვიდივე  მოსწავლესთან ჩავატარე  

ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური ტესტირება -  კითხვის თანმხლები ჩანაწერებით(იხ. 

დანართი N10). ამ ტესტირებამ მომცა  თვისებრივი ანალიზის საშუალება.   

შესაბამისად,   მიღებული ინფორმაცია  ჩემთვის ღირებული აღმოჩნდა  და დამეხმარა  

ინტერვენციების ეფექტურად  და მიზნობრივად დაგეგმვაში. 
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3. 3.  კვლევის  ვადები 

 

2018-2019 სასწავლო წელი 

 

აქტივობა დეკემბერი იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი 

პრობლემის 

განსაზღვრა, 

დიაგნოსტირება, 

პრეტესტი 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

პრეტესტის 

შედეგების ანალიზი 
  

 
 

 
 

 
 

პრობლემის 

გამოკვეთა 
  

 
 

 
 

 
 

ლიტერატურის 

გაცნობა და 

მიმოხილვა 

     
 

 
 

 

კვლევის 

მეთოდოლოგია 

 
   

 
 

 
 

მონაცემების 

შეგროვება და 

დამუშავება 

 
   

 
 

 
 

ინტერვენციების 

დაგეგმვა 

 
   

 
 

 
 

ინტერვენციების 

განხორციელება 

  
      

 
 

დიაგნოსტიკური 

ტესტირება, 

პოსტტესტი 

  
 

 
    

ინტერვენციების 

შედეგების შეფასება 

  
 

 
    

საკვლევი თემის 

პრეზენტაცია 

კოლეგებთან 

გაზიარების მიზნით 
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თავი IV .  კვლევის შედეგები 

4. 1.  მონაცემთა ანალიზი 

 
 სკრინინგული ტესტირება ჩავატარე G-PRIED-ის სტანდარტული ტესტირების 

მიხედვით, გამოვიყენე  ვებპორტალი  kargiskola.ge-ის საკლასო შეფასების გვერდზე 

განთავსებული ტესტები, კერძოდ: სიტყვების წაკითხვის ტესტი (იხ. დანართი N1) და 

ტექსტის წაკითხვის ტესტი (იხ. დანართი N2). ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო 

ჩემი სადამრიგებლო კლასის 24-მა  მოსწავლემ.  სკრინინგული ტესტირების ანალიზმა 

მაჩვენა რომელ მოსწავლეებთან დამჭირდებოდა  დამატებითი დიაგნოსტიკური 

ანალიზის გაკეთება. სამიზნე ჯგუფში მოხვდნენ  ის მოსწავლეები, რომელთაც 

საშუალო და დაბალი  შეფასება ჰქონდათ  როგორც სიტყვების წაკითხვაში, ასევე   

ტექსტის კითხვაში.   

 დიაგრამაზე მოცემულია აღნიშნული ტესტირების შედეგები: 

დიაგრამა N1 

 

 
 

 

0
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4
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18

სიტყვების წაკითხვის 

ტესტი

ტექსტის წაკითხვის 

ტესტი

სკრინინგული ტესტირების შედეგები

( 24 მოსწავლე)

A- მაღალი B - საშუალო C - დაბალი
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 სიტყვების წაკითხვის ტესტში მაღალი შედეგი აჩვენა  კლასის 16-მა მოსწავლემ,  

საშუალო 4-მა მოსწავლემ,    დაბალი  - 4  - მა მოსწავლემ.   ტექსტის წაკითხვის ტესტში  

მაღალი შედეგი აჩვენა 17-მა მოსწავლემ, საშუალო არცერთმა, დაბალი კი- 7-მა 

მოსწავლემ. აქედან გამომდინარე გამოიკვეთა  სამიზნე ჯგუფი (7 მოსწავლე). 

 

 აღწერითი დაკვირვებისას  შევადგინე კითხვის პროცესზე დაკვირვების ფორმა 

თითოეული მოსწავლისათვის (იხ.დანართი N5). ერთი კვირის განმავლობაში 

ვაკვირდებოდი სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებს კითხვის პროცესში და ვაკეთებდი 

ჩანაწერებს. მოსწავლეებს ძალიან უჭირდათ უცნობი ტექსტის წაკითხვა 

სახელმძღვანელოდან,  შესწავლილი ტექსტის კითხვისას კი შეფერხება იგრძნობოდა  

რთული  (მრავალმარცვლიანი)  სიტყვების წაკითხვის დროს.  მოსწავლეთა კითხვის 

ტემპი იყო ძალიან ნელი,  ვერ  ახერხებდნენ სასვენ ნიშნებთან შეჩერებას და 

შესაბამისად ვერ წარმოთქვამდნენ სათანადო ინტონაციით.  

             

 გავაანალიზე რა სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეთა საჭიროებები, დავგეგმე 

ინდივიდუალური შეხვედრები მათ მშობლებთან. დავინტერესდი რამდენად 

ახერხებდნენ ისინი შვილებისათვის შეექმნათ სასურველი წიგნიერი გარემო და 

ეზრუნათ მათი კითხვის უნარის განვითარებაზე.  მშობლებთან ჩატარებულმა 

ანკეტირებამ (იხ. დანართი N8) მომცა რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზის 

საშუალება.   აღმოჩნდა, რომ მშობლები ძირითადად შვილთან ერთად კითხულობენ 

მხოლოდ სკოლის სახელმძღვანელო წიგნებს,  კითხვისადმი  მოტივაციის გაზრდის 

ხელშემწყობად  კი ასახელებენ  მხოლოდ  მოსწავლის მონდომებასა და  

მიზანდასახულობას. მშობლები ვერ ახერხებდნენ   მათთვის კითხვისადმი 

სასურველი გარემოს შექმნას.  დიაგრამაზე ნათლად ჩანს,  რომ  მშობლები იშვიათად 

კითხულობენ შვილებთან ერთად, ასევე  იშვიათად დადიან საბავშვო ლიტერატურის 

შესაძენად მათთან  ერთად, თუმცა წიგნების შეძენისას ხშირად ითვალისწინებენ 

ბავშვის ინტერესებს. 
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 დიაგრამა N2  

   

 

 მოსწავლეებთან ჩატარებული ინტერვიუ (იხ. დანართი N7)  დამეხმარა ნათლად 

დამენახა მათი დამოკიდებულება კითხვის მიმართ. ისინი აღნიშნავდნენ, რომ კითხვა 

უყვართ, მაგრამ ხშირად არ კითხულობენ. მათი ძირითადი საკითხავი 

სახელმძღვანელოში არსებული ტექსტებია. ძალიან მოწონთ ილუსტრირებული 

წიგნები, უყვართ, როცა უფროსები უკითხავენ, მაგრამ ამით განებივრებულნი არ 

არიან. ისინი საკუთარ  თავს ცუდ მკითხველებად აფასებენ, მათი ძირითადი 

დაბრკოლება კი, დიდი სიტყვები და დიდი ზომის   ტექსტებია.   

               

ინტერვენციების ეფექტურად დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით, 

გავაანალიზე მოსწავლეთა  საჭიროების განმსაზღვრელი კითხვარი (იხ.დანართი N6).    

ჩემთვის მნიშვნელოვანი  იყო ინტერვენციების მსვლელობისას მოსწავლეებს 

კომფორტულად ეგრძნოთ თავი,  დავალებების შესრულება მათთვის არ ყოფილიყო 

დამღლელი და მომაბეზრებელი. გაირკვა, რომ მოსწავლეთა უმრავლესობას ურჩევნია 
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მუშაობის პროცესში უფროსი დაეხმაროს.   ისინი  აღნიშნავენ,  რომ  დამოუკიდებლად 

მუშაობის დროს ყოველთვის    არ არიან დარწმუნებული  დავალების შესრულების 

სიზუსტეში.  უმრავლესობისათვის უფრო კომფორტულია ჯგუფთან,  ან 

მეწყვილესთან  მუშაობა, ურჩევნიათ იმუშაონ ნელა, აუჩქარებლად.  მოსწავლეები 

აღნიშნავენ, რომ დიდი ზომის დავალებები და ტექსტები აშინებთ და ღლით, ისინი 

ხშირად გაურბიან შეკითხვების დასმას და სჭირდებათ ინსტრუქციის ხშირი 

გამეორება მასწავლებლის მხრიდან.    აღნიშნული    კითხვარის შედეგების ანალიზი 

ასახულია დიაგრამაში . 

 

დიაგრამა N 3 

 
 

დიაგრამაზე ასახული ნუმერაციის შესაბამისი 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. როცა  დავალების  შესრულება  მიჭირს,   გავურბივარ  შეკითხვების დასმას; 

7. როცა დავალების შესრულებას ვიწყებ, რამდენჯერმე  მჭირდება  მასწავლებლის  მიერ  

ინსტრუქციის გამეორება; 

 

 

 დაწყებითი კლასების პედაგოგებთან ჩატარებული გამოკითხვისას (იხ. დანართი N9) 

დავადგინე, რომ დროული და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოსწავლეებთან 

ჩამეტარებინა მიზნობრივი მუშაობა კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესებისათვის.  

მასწავლებლები აღნიშნავდნენ, რომ კითხვის უნარში წარმოქმნილი პრობლემები 

მნიშვნელოვნად აფერხებს გაგება-გააზრების პროცესებს, რაც სწავლების ყველა 

საფეხურზე გაყვება მოსწავლეს, თუ დროული  და მიზნობრივი ჩარევა არ 

განხორციელდა. მასწავლებლები კითხვაში არსებული უზუსტობების  

ხელისშემშლელ  ფაქტორებად ასახელებდნენ ასაკისთვის შეუფერებელ ტექსტებს,  

არაწიგნიერ   გარემოს,  სიტყვის  დეკოდირების  უნარის  ჩამოუყალიბებლობას.  

პრობლემის გადაჭრის გზად კი მიიჩნევდნენ მიზნობრივ, მოსწავლის ინტერესებსა და 

საჭიროებებზე მორგებულ აქტივობებს, უწყვეტ მონიტორინგსა და დიაგნოსტირებას. 

  

არსებული მდგომარეობიდან  და ჩატარებული თვისებრივი, თუ რაოდენობრივი 

კვლევიდან გამომდინარე,  გადავწყვიტე სამიზნე ჯგუფის თითოეულ  მოსწავლესთან  

ჩამეტარებინა  ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური ტესტირება. წასაკითხად შევარჩიე 

მოსწავლის კითხვის  სასწავლო დონის შესაბამისი, მცირე ზომის, უცნობი ტექსტი  

(დანართი N10). ტექსტს დავურთე შესაბამისი თანმხლები ჩანაწერების ფორმა და 

რამდენიმე შეკითხვა  შინაარსის გაგებისათვის.  ტესტირება ჩატარდა 

ინდივიდუალურად.  ტექსტის წაკითხვის პროცესში  ვავსებდი  კითხვის თანმხლები 

ჩანაწერების ფორმას და ვინიშნავდი მოსწავლის მიერ დაშვებულ თითოეულ 

უზუსტობას. სხვა დიაგნოსტიკური შეფასებისგან განსხვავებით, კითხვის 
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თანმხლებმა ჩანაწერებმა მომცა ღირებული ინფორმაცია.  დავადგინე  რა ტიპის 

შეცდომებს უშვებდნენ  მოსწავლეები კითხვის პროცესში.    სამიზნე ჯგუფის შვიდივე 

მოსწავლესთან გამოვლინდა გარკვეული უზუსტობები სიტყვების ამოკითხვისას, 

ხშირი იყო სიტყვების დანაწევრება, ჩანაცვლება და გამოტოვება. ზოგჯერ 

სჭირდებოდათ მასწავლებლის დახმარება. იშვიათად მიმართავდნენ მოსწავლეები  

თვითშესწორებას.  თითქმის არ იყენებდნენ სინტაქსურ (წინადადების გრამატიკულ 

წყობასთან დაკავშირებულ),  თუ სემანტიკურ (მნიშვნელობასთან დაკავშირებულ) 

გასაღებებს კითხვის პროცესში. მათი ძირითადი ძალისხმევა კითხვის პროცესში 

მიმართული იყო გრაფოფონემური (ასო-ბგერებთან დაკავშირებული)  შესაბამისობის 

დადგენაზე.  მოსწავლეები ვერ ახერხებდნენ ზოგიერთი  სიტყვის ამოკითხვას, 

ამიტომ  ვერ აქცევდნენ ყურადღებას წინადადების გრამატიკულ სტრუქტურას და 

მოცემულ სიტყვებს ვერ აკავშირებდნენ აზრობრივ კონტექსტთან.  აქედან 

გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ  ოთხმა მოსწავლემ ვერ შეძლო პასუხი გაეცა 

შინაარსის გაგებაზე ორიენტირებული ოთხი შეკითხვიდან სამს. დანარჩენმა სამმა 

მოსწავლემ კი მხოლოდ ორ შეკითხვას უპასუხა სწორად.  

         

მონაცემთა  ანალიზზე დაყრდნობით    დავრწმუნდი,  რომ საკვლევი თემა სწორად 

მაქვს შერჩეული და  პრობლემის  გადაჭრისათვის  მიზანმიმართული გზების ძიებას 

საჭიროებს.   აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეებს უძნელდებოდათ  სიტყვების 

ავტომატურად ცნობა და ამოკითხვა.   დიდი ძალისხმევა სჭირდებოდათ  რთული 

სიტყვების  გაშიფვრის  (დეკოდირების) დროს. ამიტომ    ისინი ძირითად ენერგიას   

ხარჯავდნენ  კითხვის  პროცესზე და ვერ ახდენდნენ სიტყვაში მნიშვნელობის 

ჩადებას.  ყოველივე ამას თან ერთვოდა  მათი კითხვის დონისათვის შეუსაბამო, დიდი 

ზომის ტექსტები, დიდი წინადადებებით,  რაც მათში იწვევდა  იმედგაცრუებასა  და  

კითხვისადმი  ნეგატიურ  დამოკიდებულებას.   კითხვისადმი მოტივაციის 

გასაზრდელად  მოსწავლეებს  სჭირდებოდათ  შესაბამისი წიგნიერი გარემოს შექმნა  

და  დავალებების შერჩევა მათი ინტერესებისა და სწავლის დონის გათვალისწინებით.   
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4.2.  კვლევის   ძირითადი  მიგნებები 
 

 მონაცემთა ანალიზის შედეგებზე  დაყრდნობით, შემიძლია დავასახელო რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი მიგნება.  

მოსწავლეებს კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესებაში ხელს უშლით: 

 მოსწავლისათვის კითხვის დონის, საჭიროებებისა და ინტერესების  

შეუსაბამო ტექსტები; 

 ტექსტში არსებული რთული სიტყვები, გაუგებარი და დიდი 

წინადადებებით; 

 სიტყვების წაკითხვისა და გაწაფული კითხვის ეფექტური და 

მრავალფეროვანი აქტივობების იშვიათი გამოყენება კითხვის  პროცესში; 

 არასასურველი წიგნიერი გარემო სახლსა თუ სკოლაში; 

 მშობელთა ჩართულობის ნაკლებობა მოსწავლის წიგნიერების 

განვითარების მიმართულებით; 

 

 

 

თავი V. ინტერვენციები 

 

5.1.   ინტერვენციების  დაგეგმვა 
 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებში კითხვაში 

წარმოქმნილი სირთულეების დაძლევის მიზნით  და  დავგეგმე შემდეგი 

ინტერვენციები: 

1. სიტყვების ავტომატურად წაკითხვის უნარის გაუმჯობესება; 

2. გაწაფული კითხვის უნარის  გაუმჯობესება; 
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3. მოსწავლის მიერ საკუთარი კითხვის პროგრესზე დაკვირვება და  

მონიტორინგი; 

4. წიგნიერი გარემოს მოწყობა კლასში;  

 

 

4.3.  ინტერვენციების   აღწერა და  განხორციელება 

 

 გავეცანი სხვადსხვა მეთოდოლოგიურ ლიტერატურას, (განსაკუთრებულად 

გამოვყოფდი  G-PRIED-ის სასწავლო -მეთოდოლოგიურ რესურსების კრებულს). 

ინტერვენციების განსახორციელებლად შევარჩიე   მოსწავლეთა  საჭიროებებზე 

მორგებული, მიზანმიმართული და მრავალფეროვანი   აქტივობები. 

 

ინტერვენცია N1 

 

სიტყვების ავტომატურად წაკითხვის უნარის გაუმჯობესება.  

ინტერვენციის მიზანი:  მოსწავლემ შეძლოს სიტყვის ავტომატურად გაშიფვრა და 

წაკითხვა, სიტყვის ორთოგრაფიული ხატის დაკავშირება კითხვის პროცესთან,  

დაწერილ ტექსტში ნაცნობი სიტყვების ამოცნობა. 

 

საწყის ეტაპზე ჩემი მიზანი იყო მემუშავა მოსწავლეებში  სიტყვების წაკითხვის 

უნარის გაუმჯობესებაზე. როცა მოსწავლე ცნობს სიტყვების უმრავლესობას 

წინადადებაში, მას უადვილდება  ამ   წინადადების წაკითხვა. იგი  ნაცნობ სიტყვებს 

მყისიერად კითხულობს,  უცნობი  სიტყვების წაკითხვისას   კი მისი ძირითადი 

ძალისხმევა მიემართება მათ გაშიფვრაზე (დეკოდირებაზე) .  სიტყვის ავტომატურად 

წაკითხვის უნარის დაუფლების შემდეგ მოსწავლე  შეძლებს სიტყვაში მნიშვნელობის 

ჩადებას და მისი ძირითადი ენერგია კითხვის პროცესში შინაარსის გაგებას 

მოხმარდება.     
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 კითხვის მოქნილობისა და სიტყვების ავტომატურად წაკითხვის  

გასაუმჯობესებლად გამოვიყენე  შემდეგი   აქტივობები:  

 გაელვება;  

 სნაიპერი;   

 სიტყვა სიტყვაში: 

 სიტყვებისა და ნახატების დაწყვილება; 

 ცნობადი და ხშირად გამოყენებადი სიტყვები;  

 

,, გაელვება“ - არის აქტივობა, რომელიც დაეხმარა მოსწავლეებს სიტყვის წამიერად 

ამოცნობასა და დამახსოვრებაში.  სიტყვების ჩვენების სიჩქარესა და რაოდენობას 

თანდათანობით ვზრდიდი მოსწავლეთა საჭიროების გათვალისწინებით.   

თავდაპირველად ვაკითხებდი მარტივ (ორმარცვლიან) სიტყვებს, თანდათანობით 

გადავედი უფრო რთულ სიტყვებზე.    მოსწავლეები სწრაფად ახდენდნენ სიტყვის 

ამოკითხვას.  

 

მეთოდი    ,,სნაიპერი“  გამოვიყენე  ტექსტში სიტყვის ავტომატურად ცნობისა და 

მთლიანი სიტყვის ვიზუალური ხატის დამახსოვრების მიზნით. ჩემს მიერ 

წარმოთქმული სიტყვა მოსწავლეებს უნდა ეპოვათ ბარათზე მოთავსებულ ტექსტში.  

დავალებები  ამ შემთხვევაშიც  თანდათანობით გავართულე.  მოსწავლეებისთვის ეს 

აქტივობა სახალისო აღმოჩნდა და ცდილობდნენ რაც შეიძლება სწრაფად ეპოვათ 

სიტყვა ტექსტში.   ამ მეთოდზე სამუშაოდ გამოვიყენე   G-PRIED-ის    ვებპორტალზე  

- kargiskola.ge  განთავსებული აქტივობების ბარათები  შესაბამისი სირთულის 

ტექსტებით.  http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-samushao-baratebi.php 

 

   მეთოდი ,,სიტყვა სიტყვაში“  გულისხმობს  შერჩეული სიტყვის შემადგენელი 

ასოებით ახალი სიტყვების შედგენას, ან მითითებულ სიტყვაში ახალი სიტყვის 

დანახვას.  ფურცელზე  დაწერილ სიტყვაში  მოსწავლეები ეძებდნენ ახალ სიტყვებს, 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-samushao-baratebi.php
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შემდეგ  კი  ჭრიდნენ ასოებად. ასოების ბარათების გადაადგილების შედეგად კი 

ადგენდნენ სიტყვებს. მოსწავლეების მოტივაციასა და ჩართულობას ზრდიდა ის 

ფაქტი, რომ ისინი ცდილობდნენ შეედგინათ რაც შეიძლება მეტი სიტყვა. აქტივობა  

დაეხმარათ მოსწავლეებს სიტყვის დეკოდირებისა და გაანალიზების უნარის 

გამომუშავებაში. 

 

 მთელი   სიტყვების კითხვის, ანუ სიტყვის ორთოგრაფიული ხატის ამოცნობა-

დამახსოვრების მიზნით  გამოვიყენე აქტივობა  -  ,,სიტყვებისა და ნახატების 

დაწყვილება“.  მოსწავლეებს ვთავაზობდი ნახატებს, შესაბამისი სიტყვებით. 

მოსწავლეები აკავშირებდნენ ერთმანეთთან,  თანდათანობით იმახსოვრებდნენ 

სიტყვის ორთოგრაფიულ  ხატს და  ადვილად  კითხულობდნენ უკვე ნაცნობ 

სიტყვებს. ეს აქტივობა არა მარტო სახალისოსა და მიმზიდველს ხდიდა კითხვის 

პროცესს, არამედ ხელს უწყობდა მხედველობითი მეხსიერების განვითარებას, რასაც 

დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვების წაკითხვის უნარის განვითარებისათვის. 

 

,,ცნობადი და ხშირად გამოყენებადი სიტყვების კითხვა“  დაეხმარათ   ჩემს 

მოსწავლეებს კითხვის სწავლის პროცესის დაჩქარებაში.  ეს ის სიტყვებია, რომლებიც 

მოსწავლეებისათვის თავიდანვე არაა ცნობადი, მაგრამ  ხშირად ხვდებათ მათ  

კითხვის პროცესში.   რამდენჯერმე წაკითხვის შემდეგ   კი მას ავტომატურად  

აღიქვამს და ცნობს  მოსწავლე  ყველა ტექსტში.   ეს  აქტივობა მათ    

თავდაჯერებულობას მატებს    და მოსწავლეების  ძირითადი ძალისხმევა კითხვის 

პროცესში მიემართება ახალი და რთული სიტყვების დეკოდირებაზე. ამ ხერხით 

თანდათანობით იმატებს ცნობადი სიტყვების რაოდენობა მათ გონებაში. (  ცნობადი 

და ხშირად გამოყენებადი სიტყვები განისაზღვრა საქართველოს დაწყებითი 

განათლების პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ტექსტების ანალიზის შედეგად - 

რესურს წიგნი გვ.80)   
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ინტერვენცია N2 

 

გაწაფული კითხვის უნარის  გაუმჯობესება. 

 ინტერვენციის მიზანი:  მოსწავლემ შეძლოს  გაწაფულად კითხვა.  ხმამაღლა, 

გარკვევით, სათანადო ინტონაციისა და პაუზების დაცვით წაიკითხოს და გაიგოს 

მარტივი წინადადებებით შედგენილი მცირე ზომის ტექსტები,  დაიცვას საზღვრები 

წინადადებებს შორის. 

   

კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესებისათვის სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებისათვის 

დავგეგმე გაწაფული კითხვის უნარის გასავითარებელი აქტივობები. ჩემი მიზანი იყო 

მოსწავლეებში ჩამომეყალიბებინა სწორი, უშეცდომო კითხვის ჩვევა, რაც 

გულისხმობს სათანადო ტემპით, გამომეტყველებით,  სასვენი ნიშნების 

გათვალისწინებით, შესაბამისი ინტონაციით კითხვას.  

 კითხვა აუდიოჩანაწერის დახმარებით; 

 დიდი წიგნების ერთობლივი კითხვა; 

 მკითხველთა თეატრი; 

 მეთოდი- ,,კითხვა აუდიოჩანაწერის დახმარებით“  მოსწავლეებს დაეხმარა   

გაწაფული კითხვის უნარის სწრაფად განვითარებაში.  მოსწავლეები ისმენდნენ 

ტექსტის აუდიოჩანაწერს, ადევნებდნენ თვალს და აჰყვებოდნენ  მკითხველის ხმას. 

აღნიშნული აქტივობა ეფექტური აღმოჩნდა  ინტონაციითა და გამომეტყველებით  

წაკითხვის უნარის გაუმჯობესებისათვის, მოსწავლეები ახერხებდნენ ფრაზებად 

კითხვას და აკონტროლებდნენ კითხვის ტემპს.  ამ აქტივობისათვის გამოვიყენე G-

PRIED -ის ვებ პორტალზე განთავსებული აუდიოწიგნები. 

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

 

დიდი წიგნების ერთობლივი კითხვა  

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-audiowignebi.php
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გაწაფული კითხვის საბაზისო უნარების განვითარებისათვის ასევე ეფექტური 

აღმოჩნდა დიდი წიგნების ერთობლივი კითხვა. თავდაპირველად მოსწავლეებს 

საჩვენებელი კითხვის მეთოდით  გავაცნობდი ტექსტს,   ხოლო შემდეგ კითხვის 

პროცესში მოსწავლეებიც ერთვებოდნენ. ტექსტები იყო მოსწავლეთა საჭიროებებისა 

და კითხვის დონის შესაბამისი. ერთობლივი კითხვის პროცესში ვიყენებდი 

გაწაფული კითხვის მრავალფეროვან აქტივობებს: ,,კითხვა ბუქსირით“, ,, ფრაზებად 

კითხვა“, ,,წყვილებში კითხვა“,  ,,ხმამაღლა წაკითხვა შეცდომებით“; აქტივობების 

ცვლა მოსწავლეებს სტიმულს აძლევდა, მოტივაციას უმაღლებდა, რომ კითხვის 

პროცესში ხალისიანად ჩართულიყო.   ეს აქტივობები დამეხმარა მეზრუნა არა 

მხოლოდ სიტყვების სწორად წაკითხვის უნარის გაუმჯობესებაზე, არამედ ტექსტში 

სასვენი ნიშნების, ინტონაციისა და  გაწაფული კითხვის სხვადასხვა  უნარის 

განვითარებაზე. 

 

მკითხველთა თეატრი 

 

მკითხველთა თეატრი  ბუნებრივი გზაა მოსწავლეებში გაწაფული კითხვის უნარის 

დასახვეწად.   ის გულისხმობს მოსწავლის ან მასწავლებლის მიერ წინასწარ 

შერჩეული ტექსტის როლებში კითხვას.  სასურველია ტექსტი იყოს მხატვრული, 

საინტერესო გმირებითა და სიუჟეტით.   წასაკითხ ტექსტებს მე და ჩემი მოსწავლეები 

ვარჩევდით   სახელმძღვანელოდან.   მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები კარგად 

გაიაზრებდნენ  ნაწარმოებს,   ინაწილებდნენ როლებს.  საკუთარ როლებზე მუშაობის 

პროცესში კი ერთი და იგივე ეპიზოდის  წაკითხვა უწევდათ რამდენჯერმე. კითხვის 

დროს  მოსწავლეები  ყურადღებას ამახვილებდნენ სასვენ ნიშნებზე, ცდილობდნენ  

დაეცვათ  ინტონაცია, პაუზა და  საზღვრები წინადადებებს შორის.  ეს აქტივობა 

მოსწავლეებს ეხმარებოდა გამართული კითხვის უნარის გაუმჯობესებაში. ეფექტური 
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იყო ყურადღების კონცენტრაციის, მოსმენისა და მეტყველების უნარების 

გასავითარებლადაც. 

 

ინტერვენცია N3 

მოსწავლის  მიერ  საკუთარი კითხვის  პროგრესზე დაკვირვება და მონიტორინგი; 

ინტერვენციის მიზანი:  მოსწავლემ შეძლოს საკუთარი კითხვის პროგრესზე 

დაკვირვების შედეგად გააუმჯობესოს კითხვის სისწრაფე და გამართულობა. 

 

იმისათვის, რომ მოსწავლე  დაკვირვებოდა საკუთარი კითხვის პროგრესს  დავგეგმე  

განმეორებითი კითხვის  აქტივობა, რაც   საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა    კითხვის 

ტექნიკის გასაუმჯობესებლად.   წასაკითხად  შევარჩიე მოსწავლის ასაკისა და 

სწავლის დონის შესაფერისი, მცირე ზომის ტექსტები.   შევადგინე სპეციალური 

აღრიცხვის  ფორმა (დანართიN 11). მოსწავლეები  ერთსა  და იმავე ტექსტს 

განმეორებით,  ხუთი  შეხვედრის  განმავლობაში კითხულობდნენ.  მასწავლებელი კი 

წუთში წაკითხული სიტყვების რაოდენობას ინიშნავდა აღრიცხვის ფორმაში და 

აგებდა ხაზოვან დიაგრამას. მოსწავლები  თვითონ აკვირდებოდნენ  საკუთარი 

კითხვის  პროგრესს,  ცდილობდნენ რაც შეიძლება მეტი ევარჯიშათ ტექსტის 

კითხვაში ( სახლსა თუ სკოლაში),  რომ მომდევნო  შეხვედრაზე წაკითხული 

სიტყვების რაოდენობა მკვეთრად გაეზარდათ.  ამ აქტივობამ საგრძნობლად  

გააუმჯობესა მოსწავლეების კითხვის უნარი. ახალი ტექსტის წაკითხვისას   

თანდათანობით გაზარდეს წუთში წაკითხული სიტყვების რაოდენობაც.  უფრო 

მეტად  მოტივირებულები გახდნენ და შეიცვალა კითხვის მიმართ მათი 

დამოკიდებულებაც. 
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ინტერვენცია N4 

 

წიგნიერი გარემოს მოწყობა კლასში. 

 

ინტერვენციის მიზანი:  მოსწავლეებისათვის სასურველი წიგნიერი გარემოს შექმნა,  

კითხვის მიმართ  პოზიტიური დამოკიდებულებისა და მოტივაციის გაზრდა. 

 

 მოსწავლის ინტერესების გათვალისწინება სასწავლო პროცესში მკვეთრად 

აუმჯობესებს მათ შედეგებს ნებისმიერი მიმართულებით.  იმისათვის, რომ 

მოსწავლეები კარგ მკითხველებად ჩამოყალიბდნენ, სასურველია ჰქონდეთ 

შესაბამისი წიგნიერი გარემო სახლსა თუ სკოლაში.  ამისათვის მოვაწყვე საკლასო 

ბიბლიოთეკა, სადაც გვქონდა როგორც მოსწავლეების მიერ მოტანილი, ასევე  G-

PRIED -ის დონეებად დაყოფილი წიგნები (http://kargiskola.ge/books.php?id=2).  

მოსწავლეებისათვის    მცირე ზომის, საინტერესო, მარტივი სიტყვებითა და 

წინადადებებით აგებული  საბავშვო ტექსტები   ხელმისაწვდომი  იყო როგორც 

საკლასო ოთახში, ასევე  სახლში წასაკითხადაც.     მოსწავლეს შეეძლო საკუთარი 

სურვილისა და ინტერესების  მიხედვით აერჩია წასაკითხი   ტექსტი.  ისინი 

უკითხავდნენ ერთმანეთს,  კითხულობდნენ წყვილებში, თანდათანობით 

აუმჯობესებდნენ კითხვის ტექნიკასა და სიზუსტეს. 

 

 ჩემ მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული  ინტერვენციები,   მოსწავლეებს   

დაეხმარათ  კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესებასა და კითხვის მიმართ დადებითი 

დამოკიდებულების შექმნაში. მათთვის კითხვის პროცესი აღარ იყო დამღლელი და 

მომაბეზრებელი,  აღარ  ჰქონდათ   შეცდომის დაშვების მიმართ  შიში. 

მრავალფეროვანი  და სახალისო  აქტივობების,  შესაბამისი სირთულის დავალებებისა 

და  გუნდური  მუშაობის წყალობით კითხვის პროცესი მათგან  აღარ  მოითხოვდა 

იმდენ ძალისხმევასა და ენერგიას,  როგორც აქამდე. 

http://kargiskola.ge/books.php?id=2
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5.2.  ინტერვენციების შედეგების ანალიზი 
 

 

 მეთოდოლოგიური ლიტერატურა დამეხმარა სწორად დამეგეგმა და 

განმეხორციელებინა აქტივობები მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებებისა და 

ინტერესების  გათვალისწინებით. G-PRIED-ის დონეებად დაყოფილი საკითხავი  

წიგნების,  დიდი წიგნებისა  და აქტივობების ბარათების საშუალებით    შეხვედრები 

სახალისოდ მიმდინარეობდა.    სიტყვების  წაკითხვისა  და  გაწაფული კითხვის  

უნარის გასაუმჯობესებელი მრავალფეროვანი დავალებების წყალობით  ჩემმა 

მოსწავლეებმა გაზარდეს წუთში  სწორად წაკითხული სიტყვების რაოდენობა და 

კითხვის სისწრაფე. გახდნენ უფრო მოტივირებულები, პოზიტიურად შეიცვალა 

კითხვის მიმართ მათი დამოკიდებულება. 

 

ინტერვენციების განხორციელების პროცესში მოსწავლეებს უწევდათ საინტერესო და 

მრავალფეროვანი დავალებების შესრულება. მათ მოსწონდათ მასწავლებელთან და 

ჯგუფთან ერთად მუშაობა.  შეხვედრა  ხორციელდებოდა კვირაში ორჯერ, 

თითოეული  30 წუთის განმავლობაში.      გაკვეთილის დასასრულს    ვავსებდი  

მოსწავლეთა დასწრების მონიტორინგის ფორმას (იხ. დანართი N12).   დავალებები 

შერჩეული  და დაგეგმილი მქონდა სირთულის მიხედვით - მარტივიდან 

რთულისაკენ. თავდაპირველად ძირითადი ძალისხმევა სიტყვების წაკითხვაზე იყო 

მიმართული.   წასაკითხი ტექსტებიც სირთულის მიხედვით   შევარჩიე,   I დონის 

ტექსტებიდან თანდათან გადავედი  III დონის ტექსტებზე. თითოეული შეხვედრა 

მოიცავდა სამ,  ან ოთხ აქტივობას.  მოტივაციის გაზრდის მიზნით  ხშირად ვცვლიდი 

სტრატეგიებს, რათა გაკვეთილები  ერთმანეთს არ დამსგავსებოდა და 

მოსწავლეებისათვის მუშაობის პროცესი სახალისო ყოფილიყო.  
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პერიოდულად ვხვდებოდი მშობლებს.    ისინი  აქტიურად იყვნენ  ჩართულები  

შვილის კითხვის პროცესში,  ზრუნავდნენ  მათთვის   შეექმნათ სასურველი წიგნიერი 

გარემო.  მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომი იყო საკლასო ბიბლიოთეკის წიგნები 

სახლში წასაკითხადაც. მასწავლებლისა და მშობლების მხრიდან ორმხრივი ზრუნვა 

დადებითად აისახა მოსწავლეთა კითხვის პროგრესზე, როგორც მშობლები 

აღნიშნავდნენ, კითხვის პროცესი ბავშვებისთვის  იმდენად დამღლელი  და რთული 

აღარ იყო. 

          

ინტერვენციების განხორციელების  პროცესში გადავწყვიტე  დამედგინა   რამდენად  

მოიცვა  მოსწავლეთა  ინტერესის  სფერო  ჩემ  მიერ  დაგეგმილმა  და 

განხორციელებულმა   აქტივობებმა,  მიაღწიეს  თუ  არა  გარკვეულ  წარმატებას 

კითხვის  ტექნიკის  გაუმჯობესების  საკითხში.  ამიტომ  გადავწყვიტე  ჩამეტარებინა 

შუალედური ტესტირება სიტყვების წაკითხვასა (იხ. დანართი N 3)  და   ტექსტის 

კითხვაში (იხ. დანართი N4).  პროგრესის მონიტორინგის საშუალება მომცა 

ვებპორტალის   kargiskola.ge - ს,    საკლასო შეფასების გვერდზე მოთავსებულმა 

ტესტებმა.  შედეგების ანალიზისას ხუთმა მოსწავლემ აჩვენა შესამჩნევი პროგრესი.   

უმნიშვნელო წინსვლა ჩანდა  დანარჩენ  ორ  მოსწავლესთან, თუმცა  წაკითხული 

სიტყვების რაოდენობით თუ ვიმსჯელებთ, მათ  უკეთესი შედეგი ჰქონდათ ვიდრე 

პრეტესტში.  შუალედური ტესტირების შედეგებზე დაყრდნობით ჩავთვალე, რომ ჩემ 

მიერ დაგეგმილი ინტერვენციები ეფექტურად მუშაობდა.   

 

მოსწავლეთა კითხვის უნარის გაუმჯობესება  და პროგრესი კარგად ჩანდა 

,,განმეორებითი კითხვის“ დროსაც. მოსწავლეები ერთი და იგივე ტექსტის ხშირად 

წაკითხვის შედეგად,  ყოველ  შეხვედრაზე თანდათანობით ზრდიდნენ წუთში 

სწორად წაკითხული სიტყვების რაოდენობას.  ამ აქტივობით ისინი თვალს 

ადევნებდნენ საკუთარ პროგრესს და უფრო ემატებოდათ მოტივაცია კითხვის 

მიმართ. 
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განმეორებითი ტესტირება ანუ პოსტტესტი ჩავატარე შეხვედრების დასრულების 

შემდეგ.   (სულ ჩავატარე 24 შეხვედრა). მიღებული შედეგები შევადარე პრეტესტისა 

(სკრინინგული  ტესტის -  იხ. დანართი N1, დანართი N2)  და შუალედური ტესტის 

შედეგებს (იხ. დანართი N3, დანართი N4). ექვს მოსწავლესთან პროგრესი აშკარად 

გამოვლინდა,  მათი შედეგები თანდათან გაუმჯობესებული აღმოჩნდა ჯერ 

შუალედურ ტესტში, ხოლო შემდეგ პოსტტესტში.  მხოლოდ ერთი მოსწავლეს ჰქონდა 

დაბალი შედეგი.  ვფიქრობ მისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა ინტერვენციების 

გასახორციელებლად დაგეგმილი შეხვედრების დრო და რაოდენობა.  

          

 სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეთა პრეტესტის,  შუალედური ტესტისა და პოსტტესტების   

შედეგები    სიტყვების წაკითხვასა და ტექსტის კითხვაში  ასახულია დიაგრამებზე: 

 
დიაგრამა N4 

 
 

სიტყვების წაკითხვის პრეტესტში სამიზნე ჯგუფის  მოსწავლეებიდან სამმა აჩვენა 

საშუალო, ხოლო ოთხმა დაბალი შედეგი. შუალედურ ტესტში ერთი მოსწავლე მაღალ 

შედეგზე გავიდა, ოთხი საშუალოზე, ხოლო ორმა ისევ დაბალი შედეგი აჩვენა.  
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პოსტტესტში მოსწავლეთა შედეგები საგრძნობლად გაუმჯობესდა: ხუთი მოსწავლე 

მაღალ დონეზე,  ერთი საშუალოზე  და  ერთი დაბალზე აღმოჩნდა.  

        დიაგრამა N5     

 
     

 

ტექსტის წაკითხვის პრეტესტში შვიდივე მოსწავლეს დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდა, 

რაც აშკარად გაუმჯობესდა ჯერ შუალედურ, ხოლო შემდგომ პოსტტესტში.  

შუალედურ ტესტში ხუთმა მოსწავლემ აჩვენა საშუალო, ხოლო ორმა მოსწავლემ 

დაბალი შედეგი. პოსტტესტში კი,  ოთხმა მოსწავლემ მაღალი, ორმა საშუალო და 

ერთმა დაბალი შედეგი.  

        

 ინტერვენციების განხორციელების პროგრესი  თითოეულ მოსწავლესთან  წუთში 

სწორად წაკითხული სიტყვების რაოდენობის მიხედვით  პრეტესტში, შუალედურ  

ტესტსა და პოსტტესტში  დიაგრამებზე  ასე  გამოიყურება:  

 

 

დიაგრამა N6 
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დიაგრამა N7 
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მოსწავლეთა  კითხვის პროცესზე დაკვირვებისა და   ტესტირებით მიღებულ 

შედეგებზე დაყრდნობით,   შემიძლია   აღვნიშნო,  რომ დაგეგმილმა აქტივობებმა 

მიზნობრივად იმუშავა მოსწავლეთა კითხვის ტექნიკის გასაუმჯობესებლად.  

თავი VI.   კვლევის ძირითადი   რეკომენდაციები  და  დასკვნა 

 

6.1.   რეკომენდაციები 

 

 

 ჩემი პრაქტიკის კვლევის საფუძველზე შეძენილი გამოცდილებისა და  მიღებული 

შედეგების გათვალისწინებით შემიძლია რამდენიმე რჩევა და რეკომენდაცია 

გავუზიარო ჩემს კოლეგებს.  იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა გააუმჯობესონ და 

დახვეწონ კითხვის ტექნიკა,  საჭიროა: 

 

 კითხვის უნარის გასაუმჯობესებელი ეფექტური აქტივობების დაგეგმვისა  და  

განხორციელების მიზნით  აუცილებელია  შესაბამისი  მეთოდოლოგიური 

ლიტერატურის გაცნობა; 

 საჭიროა კითხვაში წარმოქმნილი პრობლემების მიზეზების დროულად 

დადგენა და   მათ გადასაჭრელად მიზანმიმართული მუშაობის დაგეგმვა;   

 კითხვის მიმართულებით ე ს გ სტანდარტით განსაზღვრული შედეგების 

მისაღწევად მნიშვნელოვანია    დიაგნოსტიკური ტესტირების ჩატარება  და   

პროგრესის მუდმივი მონიტორინგი; 

  კითხვის სწავლების სტრატეგიების შერჩევისას აუცილებელია   მოსწავლეთა 

ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება; 

 მნიშვნელოვანია  სასწავლო პროცესში  თითოეული მოსწავლის კითხვის 

დონისა და ინტერესების შესაბამისი საკითხავი ტექსტების შერჩევა; 

 

  კითხვისადმი მოტივაციის ამაღლების მიზნით,   სასურველია მოსწავლის 

საჭიროებაზე მორგებული წიგნიერი გარემოს შექმნა  საკლასო ოთახში; 



42 
 

 მნიშვნელოვანია მშობელთა ჩართულობის  ხელშეწყობა მოსწავლის კითხვის 

პროცესში; 

  სასურველია კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესებაზე მუშაობა გაგრძელდეს 

მომდევნო კლასებშიც, რათა მოსწავლე გაწაფულ მკითხველად ჩამოყალიბდეს 

და არ შეფერხდეს მისი გაგება-გააზრების უნარის განვითარების პროცესი;  

  

აღნიშნული რეკომენდაციები ჩემს კოლეგებს დაეხმარებათ  მიზანმიმართულად  

წარმართონ კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესების პროცესი მოსწავლეთა  

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული   მრავალფეროვანი და   ეფექტური  

სტრატეგიებით.    

 

6.2.  დასკვნა 
 

ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლი მე-2 გ  კლასში ჩატარებული პრაქტიკის კვლევის 

შედეგად შემიძლია დავასკვნა, რომ ჩემ მიერ შერჩეული საკვლევი საკითხი -,,კითხვის 

ტექნიკის გაუმჯობესება დაწყებით საფეხურზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“    

იყო აქტუალური და გამომდინარეობდა ჩემი კლასის საჭიროებიდან,  რომელიც 

დავადგინე მოსწავლეებზე  ყოველდღიური  დაკვირვებისა და სკრინინგული 

ტესტირების შედეგად.   პრობლემის გადასაჭრელად დროული და მიზანმიმართული 

ჩარევა შედეგიანი აღმოჩნდა  და დადებითად აისახა სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეების 

კითხვის უნარის გაუმჯობესებაზე. შვიდი მოსწავლიდან ექვსს ჰქონდა შესამჩნევი 

პროგრესი, ერთმა კი  პოსტტესტში  უმნიშვნელოდ   გააუმჯობესა შედეგი წუთში 

სწორად წაკითხული სიტყვების რაოდენობის მიხედვით.  ვფიქრობ, აღნიშნული  

მოსწავლისათვის საკმარისი არ აღმოჩნდა შეხვედრებისათვის განკუთვნილი დრო და  

გაკვეთილის ხანგრძლივობა.   დასახული მიზნის მისაღწევად სასურველი იქნება  

ასეთი შეხვედრების განხორციელება დაიგეგმოს კვირაში სამჯერ მაინც  და 

შეძლებისდაგვარად გაიზარდოს გაკვეთილების  ხანგრძლივობაც ( მაგ: 30 წუთის 

ნაცვლად  45 წუთამდე). 



43 
 

 

კვლევის მიმდინარეობისას არ დამდგარა ინტერვენციების შეცვლის საჭიროება. 

განხორციელებულმა ინტერვენციებმა ხელი შეუწყო მოსწავლეებში კითხვის 

ტექნიკის  გაუმჯობესებას.  მოსწავლეებისათვის წიგნიერი გარემოს შექმნის მიზნით  

მშობლებისა და მასწავლებლის ორმხრივმა ხელშეწყობამ გაზარდა  მათი  ინტერესი 

და მოტივაცია კითხვის მიმართ.  

 

ვფიქრობ, შედეგიანი აღმოჩნდა მოსწავლეებთან მცირე ჯგუფებში მუშაობა.  სახლისო  

აქტივობებმა,  მათი ინტერესებისა და საჭიროებების შესაბამისმა გარემომ,  

მასწავლებელსა და მოსწავლეებს შორის არსებულმა  თანამშრომლობითმა 

დამოკიდებულებამ,  გამოიწვია მოტივაციის ზრდა მოსწავლეებში, რაც აშკარად 

აისახა მათი კითხვის პროცესზე.  
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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.  წიგნიერება -  მასწავლებლის სახელმძღვანელო  -  პაატა პაპავა, თამარ ჭანტურია  

თბილისი 2012     

(http://cdi.org.ge/uploads/pages/189517421wignierebaavtorebipaatapapavatamarcha

nturia-40.pdf) 

3. კითხვის ეფექტური მეთოდები -   მასწავლებელთა პროფესიული 

გადამზადების ეროვნული ცენტრი  2013 წ    

4.  სასწავლო - მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული   -   კითხვისა და წერის 

სწავლება დაწყებით საფეხურზე (I –VI კლასები) 

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

5. ირინა სამსონია -   ,,რატომ ჩამორჩებიან მოსწავლეები კითხვაში და როგორ 

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

6. მასწავლებლის წიგნი, განათლების დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლებისთვის,  ანა ჯანელიძე, ნინო ლაბარტყავა, ვიოლეტა 

კვირიკაშვილი, ქეთევან ქობალია    http://mastsavlebeli.ge/?p=12733      

7.  ირინა სამსონია -   წიგნიერება -   მასწავლებლის სახელმძღვანელო - თბილისი 2013  

www.scribd.com/doc/189518422/   

8.  წიგნიერების დონე საქართველოში  - გამოწვევები და პრობლემები გაზეთი ქრონიკა  

ივლისი 1, 2018წ.   http://qronikaplus.ge/?p=16144  

9. დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიკური კონცეფცია, მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2013 გვ. 28)  

 

ძირითადი რესურსი:   ვებპორტალი /kargiskola.ge -ზე განთავსებული რესურსი 

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

audiowignebi.php  

 დიაგნოსტიკური ტესტები (პრეტესტი, პოსტტესტი და შუალედური ტესტი)  

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

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://cdi.org.ge/uploads/pages/189517421wignierebaavtorebipaatapapavatamarchanturia-40.pdf
http://cdi.org.ge/uploads/pages/189517421wignierebaavtorebipaatapapavatamarchanturia-40.pdf
http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf
http://mastsavlebeli.ge/?p=2024
http://mastsavlebeli.ge/?p=12733
http://www.scribd.com/doc/189518422/
http://qronikaplus.ge/?p=16144
http://kargiskola.ge/books.php?id=2
http://kargiskola.ge/teachers/baratebi/kitxva
http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-audiowignebi.php
http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-moswavlis-audiowignebi.php
http://kargiskola.ge/SC/eaccess1.php
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დანართები 

დანართი N 1 

პრეტესტისა და პოსტტესტის ნიმუში  სიტყვების წაკითხვაში 

მასწავლებლის ფურცელი 

მოსწავლე:                                             კლასი:  

მასწავლებელი:                                            თარიღი:   

სწორია:  _____ / 100 

 

 

 

 

 

აქ ნალი ჯემი კვლავ მოსავალი 5 

სია ხაჭო ასაკი ვენახი კოსმოსი 10 

ჯერ ტანი მაწონი ლეკვი უდაბური 15 

წამი ზეცა სურათი ბოსელი ისტორია 20 

ხმა ჭკუა ჯგუფი წარბი საშლელი 25 

ყელი ფორმა ტირიფი მდელო სამკაული 30 

რძე გარეთ ღვინო ძგერს ხაჭაპური 35 

მეფე პასუხი თეფში ბეღელი ფინჯანი 40 

გუბე იმედი ბუნება ცურავს ჩურჩული 45 

ქვა ჭაობი ნაპირი ბაყაყი ხომალდი 50 

ცომი ოკეანე ნისკარტი წამწამი მოგზაური 55 

ანცი თესავს ფუნთუშა რაკეტა ხმელეთი 60 

სახე გორავს მაღლა გულადი მერცხალი 65 

წილი ბალიში გაყოფა ენერგია დასახლდა 70 

ხვალ ჭრის  ექიმი აფრიკა ფრთხილად 75 

ფარა ასაკი ერთხელ სარდაფი ჟღურტული 80 

ჯამი ცოდნა ჩუმად გარეული სწყურია 85 

დოქი ციფრი რგოლი მაცივარი მეთერთმეტე 90 

თარო ტრიალი ფრთები ჩვილი ოქროსფერი 95 

პური ცურვა ჯეჯილი სუნთქავს ჭრელკუდა 100 
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დანართი N 2 

პრეტესტისა და პოსტტესტის ნიმუში   ტექსტის წაკითხვაში 

მასწავლებლის ფურცელი 

 

მოსწავლე:        კლასი: 

მასწავლებელი:       თარიღი: 

 

 

 

1. კითხულობდა თუ არა მოსწავლე სასვენი ნიშნების გათვალისწინებით? 

              ა) კი                         ბ) არა 

 

2. კითხულობდა თუ არა მოსწავლე ინტონაციით? 

             ა) კი                           ბ) არა  

 

გორაკი 

              ჩვენი ქალაქის განაპირას ერთი გორაკია.  გორაკი 

პატარაა, მაგრამ ყველა მაინც მთას ეძახის. 

          კარგია ამ გორაკზე ასვლა, უფრო ზაფხულში. იქ ხეები  

შრიალებს. ნიავი დაქრის. დიდი ცელქი რამაა ეს ნიავი. თუ ძაფს 

მაგრად არ მოუჭირე ხელი, ფერად ბუშტს მოგტაცებს. ჯერ თავის 

ნებაზე აათამაშებს ჰაერში. მერე ხეს შეახლის. ბუშტი სკდება,   

ნიავი კი იცინის. 

      მდინარის პირას პატარა ბაღია. ბაღიდან გორაკამდე საბაგირო 

გზა მიდის. ჰაერში გაჭიმულ ბაგირზე ვაგონია ჩამოკიდებული. 

      ქვედა სადგურზე ხალხი ირევა.  მათ  შორის  მეტი  ბავშვია.   

მაღლიდან სრიალით ჩამოდის ვაგონი. რომ ჩერდება, ბაქანს 

ეხუტება   და კარებიც იღება. ვაგონში 12 კაცი ეტევა.  გაივსება 

ვაგონი და ისევ ზევით გაქანდება 

       გორაკს ვიწრო გზაც მიუყვება. მე და ლუკა ამ გზით ავედით 

გორაკზე. მაღლიდან ვუყურებთ ქალაქს. ლამაზი სანახავია.  

მდინარე მზეზე ვერცხლის ქამარივით ლაპლაპებს. მტკვრის 

ორივე მხარეს სახლებია. აყვავებული ხეები ფერადი ტბა   

გეგონებათ. მიყვარს ამ ლამაზი ხედის ყურება.  
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128 

წაკითხული სიტყვების რაოდენობა: _______ ,  შეცდომების რაოდენობა: ______ 

ერთ წუთში სწორად წაკითხული სიტყვების რაოდენობა:  _______ . 
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დანართი N 3 

შუალედური  ტესტი სიტყვების წაკითხვაში 

მასწავლებლის ფურცელი 

მოსწავლე:        კლასი: 

მასწავლებელი:       თარიღი: 

         სწორია:  _____ / 100 

 

 

 

 

 

 

რა ჩაი მე სად თავი 5 

ასი ბაღი იოლი წერა ძილი 10 

უმი ყდა მოდი ადრე კინო 15 

ანბანი ჰაერი წვენი შიმშილი ხაჭაპური 20 

დრო ღია წესი ცოტა გაზეთი 25 

როგორი გვერდით ლაშქრობა ბილეთი საუბრობს 30 

იყო ფიქრი ჩანს გუშინ აქლემი 35 

მურაბა ნაკლები მღერა ხეხილი ძვირი 40 

თოვს სარკე შაბათი რადიო სტადიონი 45 

თაფლი მცენარე ველოსიპედი საკენკი მხიარული 50 

ჯამი ახალი კამათი ფოკუსი ზარმაცი 55 

ტოლობა თავთავი სტყორცნა თავმდაბალი ბაბუაწვერა 60 

ამაყი ირგვლივ ლოკოკინა გამოიცანი ონავარი 65 

ჩარჩო ღაჟღაჟა უქნარა გაწმინდა უზარმაზარი 70 

სავსე იშლება რადგან საჭირო დედამიწა 75 

ჯეჯილი მსუბუქი უბადლო სიღარიბე ცხვება 80 

მიუგო აცვია მეეზოვე ფეხბურთი მკაცრად 85 

უღრანი ციფრი ლამპიონი შესახვევი გორგალი 90 

რობოტი სეტყვა კოლოფი ამოჭერი ტალღა 95 

ფუღურო თხუპნია დააკვირდი ხელოვნება წისქვილი 100 
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დანართი N 4 

შუალედური  ტესტი ტექსტის წაკითხვაში 

მასწავლებლის ფურცელი 

მოსწავლე:        კლასი: 

მასწავლებელი:       თარიღი: 

 

 

1. კითხულობდა თუ არა მოსწავლე სასვენი ნიშნების გათვალისწინებით? 

              ა) კი                         ბ) არა 

2. კითხულობდა თუ არა მოსწავლე ინტონაციით? 

 

             ა) კი                           ბ) არა  

 

გიგა და გია 

      გიგა პატარაა. ეზოში სათამაშოდ მარტო არ უშვებენ.  რა ქნას,  

გამოვა აივანზე  და ქუჩას უყურებს. 

     ერთხელ გიგას თავზე ქაღალდის ჩიტი დაასკუპდა. გაოცდა. 

მაღლა აიხედა. ზედა სართულის აივანზე მასზე დიდი ბიჭი იდგა   

და უცინოდა. ბიჭს გია ერქვა. 

- ჩიტი რატომ  ჩამოაფრინე? - ჰკითხა გიგამ. 

- რატომ? გაჩუქე. გააფრინე და სხვასაც გაგიკეთებ. 

გიგამ ქაღალდის ჩიტი მაღლა  შეისროლა. ჩიტი გადაევლო  

ქუჩას და ხის ტოტებში გაუჩინარდა. 

მას შემდეგ ბიჭები დამეგობრდნენ.  გამოვლენ აივანზე. გია   

ქაღალდის ჩიტს აკეთებს, გიგა კი აფრენს. 

ერთ დღეს გია აივანზე აღარ გამოჩენილა. თურმე სხვა სახლში  

გადასულა საცხოვრებლად. დაღონდა გიგა, ჩიტებს ვიღა 

გამიკეთებსო. 

     ორი კვირის შემდეგ გიგამ დიდი კონვერტი მიიღო. კონვერტში 

უამრავი ქაღალდის ჩიტი ეწყო. 

    იმ ქუჩაზე, სადაც  გიგა ცხოვრობს, ისევ დაფრინავენ ქაღალდის 

ჩიტები.  მეზობლებს  ჰგონიათ, რომ  გიგამ  ჩიტის  გაკეთება 

ისწავლა. რა იციან, რომ იმ   ჩიტებს მისი მეგობარი გია უგზავნის. 
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წაკითხული სიტყვების რაოდენობა: _______ ,  შეცდომების რაოდენობა: ________ , 

 

ერთ წუთში სწორად წაკითხული სიტყვების რაოდენობა:  _______ . 
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დანართი N 5 

კითხვის პროცესზე დაკვირვების ფორმა 

მოსწავლე: 

კლასი: 

მასწავლებელი: 

( მოსწავლის  კითხვის პროცესზე დაკვირვება მიმდინარეობს ერთი კვირის 

განმავლობაში) 

თარიღი: 

 

 

ტექსტიდან 

სიტყვების 

ამოკითხვის 

სიზუსტე 

კითხვის 

ტემპი 

ითვალისწინებს 

თუ არა სასვენ 

ნიშნებს 

კითხულობს 

თუ არა 

შესაბამისი 

ინტონაციით 
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   დანართი N 6  

მოსწავლის ინტერესებისა და საჭიროების განმსაზღვრელი კითხვარი     

(ინტერვენციების ეფექტურად დასაგეგმად) 

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 

7 

 

 

როცა დავალების შესრულებას ვიწყებ, რამდენჯერმე  

მჭირდება  მასწავლებლის  მიერ  ინსტრუქციის 

გამეორება; 

დიახ  არა 

 

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

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

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, შესაძლოა 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,   ილუსტრაციებით,  თუ ილუსტრაციების 

გარეშე? 

- გსიამოვნებს როცა გიკითხავენ? (დიახ, არა) 

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

- რა გიძნელდება კითხვის დროს?------------------------------------------------------- 
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დანართი N 8 

ინდივიდუალური ანკეტირება  მშობლისათვის კითხვის გარშემო 

მოგესალმებით! 

ვატარებ პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევას დაწყებით საფეხურზე  კითხვის ტექნიკის 

გასაუმჯობესებლად. თქვენი, როგორც მშობლის მონაწილეობა ძალიან 

მნიშვნელოვანია კვლევის წარმატებისათვის. თქვენგან მიღებული ინფორმაცია 

ანონიმურია, შეგიძლიათ არ მიუთითოთ კითხვარზე სახელი და გვარი. 

 

კლასი: 

თარიღი: 

1. რამდენად ხშირად კითხულობთ შვილთან ერთად? 

ა)  ხშირად;      

ბ)  იშვიათად; 

გ)  თითქმის არასდროს; 

2. რამდენად ხშირად დადიხართ შვილთან ერთად საბავშვო ლიტერატურის 

შესაძენად? 

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

3. რამდენად ხშირად ითვალისწინებთ ბავშვის  ინტერესებს  საბავშვო წიგნების 

შეძენისას? 

ა)  ხშირად; 

ბ)  იშვიათად; 

გ)  თითქმის არასდროს; 

4. ძირითადად რას კითხულობთ შვილთან ერთად? 

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

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

 

 

5. თქვენი აზრით ბავშვის კარგ მკითხველად ჩამოყალიბებისათვის რა არის 

ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი? 

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

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

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

 

მადლობას გიხდით კვლევაში მონაწილეობისათვის! 
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დანართი N 9 

 

კითხვარი მასწავლებლებისათვის 

მოგესალმებით! 

ვატარებ პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევას დაწყებით საფეხურზე კითხვის ტექნიკის  

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 

კითხვის ტექნიკის  გაუმჯობესებაზე მიზნობრივი მუშაობა? 

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

2. თქვენი აზრით გაწაფული კითხვის უნარებში წარმოქმნილი პრობლემები 

აფერხებს თუ არა გაგება-გააზრების პროცესს? 

ა) არ აფრხებს;      ბ) ნაკლებად აფერხებს;     გ) მნიშვნელოვნად აფერხებს; 

 

3. თქვენი აზრით რა ფაქტორებმა შეიძლება შეუშალოს ხელი მოსწავლეებს 

გაწაფული კითხვის უნარის განვითარებაში? 

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

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

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

4. თქვენი  პედადგოგიური პრაქტიკიდან გამომდინარე, როგორ გადაჭრიდით 

გაწაფული კითხვის უნარებში წარმოქმნილ პრობლემებს? 

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

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

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

          მადლობას გიხდით კვლევაში მონაწილეობისათვის! 
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დანართი N10 

ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური ტესტირება 

კითხვის თანმხლები ჩანაწერების ფურცელი               

მოსწავლე:        კლასი: 

მასწავლებელი:       თარიღი: 

ტექსტის სათაური:  ,,ქეთის ყვავილები“                      ტექსტის სიტყვების რაოდენობა: 105 

 

 

 

ტექსტი E თშ V S M 

ქეთი პატარა გოგონაა. ბოლო დროს გვიან იძინებდა 

ხოლმე, ამიტომ ადრე ადგომა ეზარებოდა. 

- შვილო, - უთხრა ერთხელ ბაბუამ ქეთის, - ძილის 

დრო   რომ დადგება, ჩვენი ყვავილებიც კი იძინებენ, რომ 

დილით მზის ამოსვლა  ნახონ. 

- ყვავილების ძილი ვის გაუგონია! - გაუკვირდა ქეთის. 

- კარგი! მაშინ დღეს მზის ჩასვლის დროს ვნახოთ, - 

უპასუხა ბაბუამ. 

       მზე რომ ჩავიდა, ყვავილებმა ნაზი ფურცლების 

შეკუმშვა დაიწყეს, თითქოს თვალებს ხუჭავდნენ. 

პატარა ქეთის ძალიან გაუკვირდა. მაშინვე ბაბუას ახარა: 

     - ბაბუა, ყვავილებმა მართლა დაიძინეს! როდის 

გაიღვიძებენ? 

   -   ხვალ დილით, მზის ამოსვლისას, - მიუგო ბაბუამ. 

               დილით ქეთიმ ბაბუას ხმა გაიგონა. სწრაფად 

წამოდგა საწოლიდან და ყვავილებისაკენ გაიქცა.  მზე 

ამოდიოდა, ყვავილები ნელ-ნელა ფურცლებს ხსნიდნენ, 

ბუნება იღვიძებდა. 

- რა კარგი ყოფილა დილა! არა, დღეიდან ადრე 

ავდგები! - შესძახა გახარებულმა გოგონამ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტექსტის წაკითხვის სიზუსტე 

(სწს/ტს X100): 

  

გაწაფული კითხვა კითხულობს ზომიერი ტემპით,     გამომეტყველებით,  

ითვალისწინებს სასვენ ნიშნებს. 

 

გაგება-გააზრება სწორად უპასუხებს შეკითხვებს  
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შეკითხვები 
 

 რა ეზარებოდა ქეთის? 

 რა უთხრა ბაბუამ ქეთის? 

 ნახა თუ  არა ქეთიმ როგორ დაიძინეს ყვავილებმა? 

 მოეწონა თუ არა ქეთის  მზის ამოსვლა? 

E    -    შეცდომა, უზუსტობა სიტყვის დეკოდირებისას; 

თშ    -   თვითშესწორება; 

M -მოსწავლე იყენებს სემანტიკურ/ კონტექსტურ -   მნიშვნელობასთან დაკავშირებულ   

გასაღებებს; 

S -    მოსწავლე   იყენებს    სინტაქსურ   -     წინადადების   გრამატიკულ   წყობასთან 

დაკავშირებულ გასაღებებს; 

V -    მოსწავლე   იყენებს  ვიზუალურ  -  ასო-ბგერებთან დაკავშირებულ   გასაღებებს; 

  
მოსწავლის საჭიროებები:  ---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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დანართი N  11 

განმეორებითი წაკითხვის აღრიცხვის ფორმა  (გრაფიკი) 

მოსწავლე:                     

80-81      

78-79      

76-77      

74-75      

72-73      

70-71      

68-69      

66-67      

64-65      

62-63      

60-61      

58-59      

56-57      

54-55      

52-53      

50-51      

48-49      

46-47      

44-45      

42-43      

40-41      

38-39      

36-37      

34-35      

32-33      

30-31      

28-29      

26-27      

24-25      

22-23      

20-21      

18-19      

16-17      

14-15      

12-13      

10-11      

თარიღი      

წაკითხვის 

რიგითი N 
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დანართი N12 

 დასწრების მონიტორინგის ფორმა 

 

 

 

 

 

 

 

 

თარიღი I 

მოსწავლე 

II 

მოსწავლე 

III 

მოსწავლე 

IV 

მოსწავლე 

V 

მოსწავლე 

VI 

მოსწავლე 

VII 

მოსწავლე 

06.02        

08.02        

13.02        

15.02        

20.02        

22.02        

27.02.        

01.03        

06.03        

13.03        

15.03        

20.03        

22.03        

27.03        

29.03        

03.04        

05.04        

10.04        

12.04        

17.04        

19.04        

24.04        
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რეფლექსია 

 

2018 -2019  სასწავლო წლის დეკემბრიდან მაისის ჩათვლით განვახორციელე ჩემი 

პრაქტიკის კვლევა თემაზე: ,, კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება დაწყებით საფეხურზე 

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“. საკვლევი საკითხი შევარჩიე ჩემი  

სადამრიგებლო კლასის  (II კლასი) საჭიროებიდან  გამომდინარე,  რომელსაც 

ვასწავლი ქართულ ენასა და ლიტერატურას. 

       

 დაწყებით საფეხურზე თითქმის ყველა კლასში არიან მოსწავლეები, რომლებიც 

გარკვეულ დაბრკოლებებს აწყდებიან კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესების პროცესში. 

საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, გადავწყვიტე კვლევის  გაზიარება 

მომეხდინა დაწყებითი კლასების მასწავლებლებისათვის.   

 

კვლევის დაწყებამდე ჩემს კოლეგებს - დაწყებითი კლასის მასწავლებლებს გავაცანი 

ჩემი საკვლევი თემა და საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე შევავსებინე 

კითხვარი, სადაც მასწავლებლებმა დამიდასტურეს, რომ აღნიშნული პრობლემა 

მეტად მნიშვნელოვანია და საჭიროებს დროულ ჩარევას. კვლევის პროცესში, 

კერძოდ ინტერვენციების განხორციელების პერიოდში პერიოდულად ვხვდებოდი 

მასწავლებლებს  უკუკავშირის გაზიარების მიზნით.  გავაცანი გამოყენებული 

ლიტერატურა,    რომელზე დაყრდნობითაც დავგეგმე  ინტერვენციები.  ერთად 

ვაანალიზებდით მუშაობის პროცესში გამოყენებული მეთოდებისა და აქტივობების 

ეფექტურობას.  

          

კვლევის დასრულების შემდეგ  ელექტრონულ ფორმატში, პრეზენტაციის სახით  

ჩემი საკვლევი საკითხი და  კვლევის განხორციელების საფეხურები გავაცანი  ჩემი 

სკოლის მასწავლებლებს.   მათ მიიღეს ინფორმაცია კვლევის პროცესში გამოყენებულ 

მეთოდებზე.   დიაგრამებსა   და   სხვა დოკუმენტაციაზე   დაყრდნობით 
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დაწვრილებით აღვწერე სკრინინგული ტესტირების შედეგები, მოვახდინე 

პრეტესტის, შუალედური ტესტისა და პოსტტესტის შედეგების   შედარებითი 

ანალიზი და ყურადღება გავამახვილე   თითოეული მოსწავლის პროგრესზე.   

          

  კოლეგებს გავაცანი კვლევის შედეგები  და   ის  რეკომენდაციები,  რომლებიც 

შევიმუშავე  საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის შედეგად. 

           

საკვლევი საკითხის აქტუალობიდან  გამომდინარე ჩემი კოლეგებისათვის 

საინტერესო აღმოჩნდა კვლევის შედეგების გაზიარება. მათგან  მივიღე ღირებული 

უკუკავშირი.  მასწავლებლებმა  აღნიშნეს,  რომ ანალოგიურ პრობლემებს თავადაც  

აწყდებიან  საგაკვეთილო პროცესში და  ჩემი რეკომენდაციები    დაეხმარებათ   

მსგავს საკითხებზე ეფექტურ მუშაობასა    და      ამ   პრობლემის   მოგვარებაში.  

მასწავლებლების აზრით, კითხვის ტექნიკის დაუფლებასთან  დაკავშირებული 

ხარვეზები კითხვის სწავლების  ადრეულ ეტაპზე  იჩენს თავს და  საჭიროებს 

დროულ ჩარევას.    პრობლემა   აქტუალურია   და საყურადღებო,  რადგან  კითხვაში 

გამოხატული  უზუსტობები აფერხებს გაგება-გააზრების პროცესს და ხელს უშლის 

მოსწავლის წინსვლას ნებისმიერ საგანში.  აქედან    გამომდინარე  ჩემმა  კოლეგებმა  

განაცხადეს,  რომ    ამ საკითხზე მუშაობა უნდა გაგრძელდეს  მომდევნო  კლასებშიც. 

სასურველი იქნება გახანგრძლივდეს ინტერვენციების განხორციელების  ვადები  და  

თითოეული შეხვედრისათვის განკუთვნილი დრო. 

            

 დასასრულს მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემ მიერ განხორციელებული  კვლევა 

მნიშვნელოვანი იყო ჩემი პროფესიული ზრდისათვის. მე  თვალნათლივ დავინახე 

მოსწავლის ინდივიდუალურ  საჭიროებაზე მორგებული  მუშაობის ეფექტიანობა. 

პოზიტიურად შეიცვალა მოსწავლეების  კითხვისადმი დამოკიდებულება.  მათ 

გადალახეს კითხვის პროცესთან  დაკავშირებული  გარკვეული წინააღმდეგობები.      
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  ვინაიდან  კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესებაზე მუშაობა  არ სრულდება მეორე 

კლასში და მიმდინარეობს მომდევნო კლასებშიც,  ჩემ მიერ განხორციელებული 

კვლევა დამეხმარება სასწავლო პროცესის  მოსწავლეთა ინტერესებსა და 

საჭიროებებზე მორგებული,  კითხვის უნარების გასავითარებელი,  ეფექტური  

აქტივობებით წარმართვაში. ახალი კვლევის დაგეგმვისას კი გავითვალისწინებ  

როგორც საკუთარ გამოცდილებას, ასევე ჩემი  კოლეგების  მიერ გაწეულ 

უკუკავშირს. 

          

 

 

 

        


