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1. შესავალი 
 

 ნაშრომში წარმოდგენილია სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლის III კლასებში 

განხორციელებული პრაქტიკის კვლევის ანგარიში. თემაზე, ტექსტიანი ამოცანების გაგება-

გააზრება, ვიმუშავეთ ორმა მასწავლებელმა (სოფიო კალანდია და მაია სულამანიძე). კვლევის 

ჩატარების საჭიროება სასკოლო პრაქტიკაში წარმოქმნილმა პრობლემამ განაპირობა, რომლის 

თანახმადაც მოსწავლეებს სწავლების ამ ეტაპზე უჭირდათ ტექსტიანი ამოცანების გაგება-

გააზრება. ნაშრომში  ეტაპობრივადაა აღწერილი ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრებასთან 

დაკავშირებული პრობლემები, სირთულეების მქონე მოსწავლეების გამოკვეთის 

საშუალებები, პრობლემის წარმოქმნის მიზეზები და  მისი გადაჭრის გზები, ინტერვენციების 

დაგეგმვა-განხორციელება და შეფასება.  

 

2. საკვლევი საკითხის აქტუალობა 
 

სასკოლო მათემატიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია ტექსტიანი ამოცანები, 

რომელიც  საუკეთესოდ ავითარებს ლოგიკურ აზროვნებას და პრობლემის გადაჭრის უნარებს. 

ამავდროულად მოსწავლეების უმრავლესობისთვის მისი გაგება-გააზრება გარკვეულ 

სირთულეებთან არის დაკავშირებული. 

ტექსტიან ამოცანებზე მუშაობა პირველი კლასიდან იწყება. თუმცა ამ ეტაპზე 

ამოცანების ამოხსნის პროცესი სხვადასხვა ნივთების გათვალსაჩინოებით მიმდინარეობს. რაც 

მოსწავლეებს უმარტივებს ამოცანების გააზრებას. მეორე კლასიდან ნივთიერ 

თვალსაჩინოებებს ნაკლებად იყენებს მასწავლებელი. შემოდის ორ და მრავალ მოქმედებიანი 

ამოცანები, რომლის ამოხსნისთვისაც მოსწავლეს  გათვალსაჩინოება, ჩანახაზის და ჩანაწერის 

თანმიმდევრული გაკეთება თვითონ უწევს. დაწყებით კლასებში მნიშვნელოვანია 

თვალსაჩინოებების როლი, თუმცა აზროვნების განვითარების მთავარი კანონზომიერება 

„კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ“ მიემართება. პირველ კლასში მასწავლებელი 

ნივთებზე მუშაობს, მეორე კლასში - სურათებსა და სქემებზე, მესამე კლასიდან კი - სქემებსა 

და რიცხვით ჩანაწერებზე. აბსტრაქტულისკენ გადასვლის პროცესი ყველასთვის ერთნაირად 
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დაძლევადი არაა. სწორედ აქ წარმოქმნილი სირთულეები გროვდება და აყალიბებს 

დაკომპლექსებულ, არამოტივირებულ მესამე კლასელს, რომელსაც უჭირს ტექსტიანი 

ამოცანების გაგება-გააზრება.   

კვლევაც სწორედ ამ სირთულეების მიზეზების აღმოჩენას და აღმოფხვრას ემსახურება. 

თემა და ასაკობრივი ჯგუფი საკითხის აქტუალობიდან და ჩემი სასკოლო პრაქტიკიდან 

გამომდინარე შეირჩა. კოლეგებთან შეხვედრებზე აღინიშნა, რომ ამოცანის ამოხსნისას 

მოსწავლეები ტექსტის გააზრების ნაცვლად მექანიკურად ახდენენ რიცხობრივი მონაცემების 

არითმეტიკულ გაანგარიშებას. დადგინდა, რომ მათემატიკაში ტექსტიანი ამოცანების გაგება-

გააზრება არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და კომპლექსური პრობლემა. მესამე 

კლასის მოსწავლეებს უჭირთ მათემატიკური ენის გაგება-გააზრება, ამოცანის ამოსახსნელად 

გეგმის შემუშავება,  რელევანტური ინფორმაციის განსაზღვრა, არარელევანტურის - 

იგნორირება, ამოცანაში დასმული პრობლემის გააზრება და ჩამოყალიბება, ნაკლული 

ინფორმაციის ვერბალურად და მოდელის სახით წარმოდგენა.  

კვლევის პირველი ნაწილი პრობლემის იდენტიფიცირებას მოიცავდა. ამის შემდეგ 

დაიწყო მისი შესწავლა და გადაჭრის გზების ძიება. ჩემთან ერთად მუშაობდა მესამე კლასის 

მასწავლებელი მაია სულამანიძე.  ჩვენთვის ყველა ეტაპი ერთნაირად მნიშვნელოვანი იყო, 

რადგან მათ ერთობლიობას უნდა მოეტანა  წარმატება მთელი გუნდისთვის (მოსწავლეები, 

მესამე კლასების მასწავლებლები და კვლევაში მონაწილე მასწავლებლები). 

აღნიშნული კვლევა სარგებლის მომტანია ყველა მონაწილისთვის, შემდეგნაირად: 

მოსწავლეებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ინტერვენციის პროცესი, რადგანაც კვლევის 

სწორედ ეს  ეტაპი მოითხოვს მათ აქტიურ ჩართულობას.  ისინი იმუშავებენ ტექსტიანი 

ამოცანების გაგება-გააზრების სხვადასხვა სტრატეგიებზე. ისწავლიან ინფორმაციის 

დახარისხებას,  სქემების აგებას, არითმეტიკული მოქმედების შერჩევას. შეძლებენ ამოცანის 

ამოსახსნელად  შედგენილი, ეტაპებად დაყოფილი გეგმის შემუშავება-განხორციელებას. ეს 

ყველაფერი ჯამში მათ აქცევთ თავდაჯერებულ, დამოუკიდებელ, მოტივირებულ და აქტიურ 

მოსწავლეებად; კოლეგების სარგებელი მდგომარეობს იმაში, რომ დაბალი აკადემიური 

მოსწრების მქონე მოსწავლეები ჩამოყალიბდებიან აქტიურ და თავდაჯერებულ 

მოსწავლეებად, რომლებსაც შეეძლებათ ტექსტიანი ამოცანების დამოუკიდებლად ამოხსნა. 
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მასწავლებლების დიდი სურვილიც ხომ სწორედ ესაა, ყავდეთ მაღალი აკადემიური 

მოსწრების მქონე მოსწავლეებისგან დაკომპლექტებული კლასი; ინტერვენციონისტი 

მასწავლებლები, მუშაობის პროცესში მიღებულ გამოცდილებას გამოვიყენებთ საკუთარ 

კლასებში, ვიმუშავებთ ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნის ეფექტური სტრატეგიებით. 

შევძლებთ მსგავსი პრობლემის დროულ იდენტიფიკაციას და  აღმოფხვრას. 

 

3. კვლევის მიზანი 
 

კვლევის  მიზანია ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრებასთან დაკავშირებული 

პრობლემების შესწავლა, გადაჭრის გზების ძიება და მოსწავლეთა დახმარება, მათი 

ინტერესებისა და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით.  

4. საკვლევი კითხვები 
 

• როგორ გამოვავლინო  ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრებაში სირთულეების მქონე 

მოსწავლეები? 

• როგორ შევისწავლო პრობლემა? 

• რატომ აქვთ სირთულეები მოსწავლეებს ამ მიმართულებით? 

• რა სტრატეგიები დაეხმარება მოსწავლეებს ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრებაში? 

• როგორ განვუვითარო მათ ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრების უნარები? 

• როგორ შევძლო მიღებული შედეგების შეფასება? 

 

 

 

 

 

 



6 
 

5. ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

კვლევის პროცესის ეფექტურობისთვის გავეცანი ლიტერატურას და დავამუშავე 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. შევისწავლე მოსწავლეთა მოტივაციის წყაროები, 

სწავლაში ხელისშემშლელი ფაქტორები, ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების სიღრმისეული შესწავლისა და გადაჭრის ეფექტური გზები. 

მოკლედ აღვწერ და განვიხილავ თითოეულს. 

ადამიანის მოთხოვნილება არის მისი ქცევის წარმართვის პოტენციის საფუძველი და 

არსებითად ერთადერთი წყარო. კონკრეტული ქცევის მოტივაცია - ესაა იმ აქტუალურ 

მოთხოვნილებათა თავისებური კრებული, რომელთა დაკმაყოფილებასაც ცდილობს 

ადამიანი ამ ქცევით. როგორც წესი, ადამიანი ქცევას რამდენიმე მოთხოვნილება ასაზრდოებს. 

მაგალითად, მოსწავლის მეცადინეობის ქცევის მოტივაციის მდგენელი მოთხოვნილებებია 

(დ.უზნაძე, შ. ჩხარტიშვილი): 

1. შინაგანი მოტივაციის შესაძლო მდგენელები - ცნობისმოყვარეობა (შემეცნების 

მოთხოვნილება); საკუთარი ძალების მოსინჯვისა და განვითარების ინტერესი; მისწრაფება 

შინაგანი ზრდისკენ; წინააღმდეგობის გადალახვით („მე ეს შევძელი!“), ამოცანის გადაჭრითა 

და თუნდაც მცირე შემოქმედებით სიამოვნების მიღების სურვილი.  

2. გარეგანი მოტივაციის შესაძლო მდგენელები: ოჯახისა და მასწავლებლის 

გახარების სურვილი, მაღალი ნიშნის, შექებისა და სხვაგვარი ჯილდოს მიღების სურვილი, 

მისწრაფება კლასში აღიარების მოპოვებისა და თვითდამკვიდრებისკენ, უმაღლეს 

სასწავლებელში ჩარიცხვის მიზანი, სხავასხვაგვარი დასჯის  არიდების სურვილი და სხვა.  

სწავლაში წარმატებისა და მიღწეული შედეგის როგორც ხარისხის, ისე სიმტკიცის მყარ 

საფუძველს უფრო მეტად შინაგანი მოტივაცია ქმნის, ვიდრე გარეგანი. დაწყებითი კლასების 

ჯანსაღ მოსწავლეს შინაგანი მოტივაცია თავისთავად, ბუნებრივად აქვს ძლიერი, მაგრამ 

შემდეგ, აღზრდა-განათლების შეცდომების გამო, ის სუსტდება. 

ა. მასლოუს თეორიის მიხედვით დაწყებითი კლასების მოსწავლე შინაგანადაა 

მოტივირებული სწავლისთვის. თუკი ეს ასე არაა, საძიებელია ამ გადახრის, არასიჯანსაღის 

მიზეზი. საჭიროა ბავშვის არა იმდენად გარეგანი მოტივაციის გამოყენებით მოტივირება 

სწავლისთვის, არამედ დამაბრკოლებელ მიზეზთა გამოვლენა და მათი მოშორება. როგორც 
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მებაღის საქმე მცენარეებისთვის საუკეთესო გარემოს, პირობის შექმნაა, ისე აღმზრდელის 

საქმე  ბავშვისთვის შესაფერისი ასაკობრივი გარემოს (დ. უზნაძე) შექმნაა. 

(საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი - მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლება გვ. 1-

12) 

მასწავლებლის ეფექტიანი საკორექციო მუშაობისთვის ხშირად საჭიროა მოსწავლის 

წინარე ცოდნისა და უნარ-ჩვევების საფუძვლიანი ანალიზი - მისი ყურადღებისა და 

აზროვნების თავისებურებებით განპირობებული სპეციფიკური კანონზომიერებების 

შესწავლა დაშვებულ შეცდომებში იმისთვის, რომ გაირკვეს ამ შეცდომათა მიზეზებიც. 

ამასთანავე, მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ შეცდომების მიზეზი შეიძლება იყოს 

როგორც არსებითი გაუგებრობანი მათემატიკურ ცნებებსა და პროცედურებთან 

დაკავშირებით, ისე მოსწავლის უყურადღებობაც და ერთმანეთისგან გამიჯნოს სხვადასხვა 

მიზეზით გამოწვეული შეცდომები. 

(გიორგი ნოზაძე - მოსწავლეთა ძლიერი და სუსტი მხარეების დიაგნოსტიკა დაწყებითი კლასების 

მათემატიკაში http://www.mastsavlebeli.ge/uploads/nozadze%20-%20Kognitive%20analisys.pdf)  

ბავშვების აზრებისა და მათი გაწაფულობის ხარისხის გასარკვევად სტანდარტიზებული 

ტესტირება შეიძლება საკმაოდ სასარგებლო იყოს, მაგრამ ტესტირებაში სხვადასხვა მიზეზით 

დაშვებული შეცდომების შესასწავლად სიღრმისეულ ინფორმაციას მოსწავლეთა ინტერვიუ 

იძლევა.  

მოსწავლესთან ინტერვიუს პროცესში მთავარი მოსწავლის აზროვნების გაგებაა: იმის 

გაგება, თუ „რატომ გააკეთა მოსწავლემ ასე“; როგორ აგებს იგი მათემატიკურ ცნებას ან როგორ 

ასრულებს მათემატიკურ პროცედურას; მოსწავლე მექანიკურად ასრულებს სავარჯიშოებს, 

თუ მას ცნება და მოქმედების არსიც აქვს გააზრებული. შესაბამისად, მასწავლებლის მიზანია 

არა სწავლება ინტერვიუს საშუალებით, არამედ მოსწავლის ცოდნისა და უნარიანობის 

გარკვევა. მასწავლებელმა უნდა გაუძლოს ცდუნებას და არ ჩაერიოს პროცესში, რათა არ 

მისცეს მინიშნებები და არ მიიყვანოს მოსწავლე სწორ პასუხამდე. მასწავლებელმა მხოლოდ 

უნდა უსმინოს და უმზიროს როგორ მუშაობს ბავშვი.  

(საქართველოს დაწყებით განათლების პროექტი - რა არის ინტერვიუ მოსწავლესთან? გვ.1-26) 

 

http://www.mastsavlebeli.ge/uploads/nozadze%20-%20Kognitive%20analisys.pdf
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პრობლემის იდენტიფიკაციისა და შესწავლის შემდეგ გავეცანი ინტერვენციის 

სახეობებსა და ხერხებს. აღნიშნული მასალა დამეხმარა ეფექტური სტრატეგიების შერჩევაში.  

• დღეისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიგნებად ითვლება ის, რომ მათემატიკაში 

სირთულეების მქონე მოსწავლეები ხარვეზების აღმოსაფხვრელად ყველაზე მეტ სარგებელს 

იღებენ მაშინ, როდესაც ინტერვენციის დროს გამოიყენება მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 

სწავლების სტრატეგია.  ასეთი ტიპის  სწავლება გულისხმობს მასწავლებლის მიერ წესების, 

ცნებების და პრინციპების მოდელირებას, ასევე, სპეციფიკური დავალებების ნაბიჯ-ნაბიჯ 

ამოხსნის გეგმის დემონსტრირებას. მაგალითად ტექსტიანი მათემატიკური ამოცანების 

ამოხსნა იყოფა ცალკეულ საფეხურებად და ხდება მათი შესრულების მოდელირება და 

გავარჯიშება. მნიშვნელოვანია, მასწავლებელმა ყოვედღიურად მიაწოდოს მოსწავლებს 

საკორექციო კონსტრუქციული უკუკავშირი და თანდათან გადაიყვანოს დამოუკიდებელ 

მუშაობაზე. 

• სტრატეგიის სწავლება ნიშნავს ისეთი მიდგომების გამოყენებას, როგორიცაა, 

მაგალითად, ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნის საფეხურების მოდელირების დროს ხმამაღლა 

ფიქრი და მსჯელობა; ამოცანების ამოხსნის ხერხების შეხსენება; ამოცანების ამოხსნის 

პროცესთან დაკავშირებული მინიშნებები; მრავალბიჯიანი პროცესის მიმართულებების 

დადგენა. მსჯელობა იმართება იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ამოცანის ამოხსნის 

ხერხების ცოდნა, როგორ უნდა იქნას ისინი გამოყენებული და როგორ შემოწმდეს, ეფექტიანი 

იყო თუ არა შერჩეული ეტაპები. სწავლების ეს ფორმა მოსწავლეებს შეახსენებს, რომ 

წაიკითხონ ამოცანის პირობა, დაუსვან საკუთარ თავს ამოცანის ამოხსნის პროცესის შესახებ 

კითხვები და თითოეულ საფეხურზე შეამოწმონ საკუთარი ნამუშევარი.  

• თანმიმდევრული სწავლებისთვის საჭიროა გავარკვიოთ მოსწავლის სპეციფიკური 

უნარის ძლიერი და სუსტი მხარეები  და სწავლება დაიწყოს შესაბამისი დონიდან, რათა 

შესაძლებელი იყოს წინარე ცოდნაზე ახლის დაშენება. მაგალითად, ტექსტიან ამოცანებზე 

მუშაობის დაწყებამდე უნდა გაირკვეს აქვთ თუ არა მოსწავლეებს შესაბამისი წინარე ცოდნა 

და უნარ_ჩვევები, როგორიცაა ცნობილი მათემატიკური ფაქტების ცოდნა, მრავალნიშნა 

რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება, განტოლების შედგენა და ამოხსნა, 

საკუთარი ნამუშევრის შემოწმების უნარი და სხვა. მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები გადავლენ 

ქვეუნარების სრულყოფილ დაუფლებაზე, კლებულობს მასწავლებლის მხრიდან დახმარების 
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საჭიროება და იზრდება მოსწავლეების დამოუკიდებლობა მათემატიკურ დავალებებთან 

გამკლავებისას. გარდა ამისა, მოსწავლეების მიერ ფუნდამენტური უნარ-ჩვევების 

სრულყოფილად ათვისების შემდეგ ფართოვდება დავალებების სპექტრი, სადაც უფრო 

განზოგადებულადაა წარმოდგენილი ცნებები და უნარ-ევები, რაც ხელს შეუწყობს მათი 

პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. თანმიმდევრული სწავლების დროს 

მნიშვნელოვანია მოხდეს დაკვირვება უნარ-ჩვევების პროგრესზე ისე, რომ გამოჩნდეს 

აითვისა თუ არა მოსწავლემ სამიზნე უნარ-ჩვევა, ფლობს თუ არა მას გაწაფულად, იყენებს 

თუ არა ამ უნარ-ჩვევას დამოუკიდებელი მუშაობისას და შეუძლია თუ არა მისი გადატანა 

უფრო ფართო ცნებებზე, იდეებზე და დავალებებზე. 

• ვარჯიში და შემაჯამებელი მიმოხილვა. მათემატიკაში სირთულეების მქონე 

მოსწავლეებს პრაქტიკული გავარჯიშების უფრო მეტი შესაძლებლობები ესაჭიროებათ, რაც 

გულისხმობს: 

1. თითოეული მოსწავლისათვის მისი მზაობის დონის შესაბამისი მასალების 

გამოყენებას; 

2. ხანმოკლე, მაგრამ ხშირ სესიებს; 

3. მცირე პორციებად დაყოფილი მასალის თანმიმდევრულად მიწოდებას მოსწავლის 

პროგრესის გათვალისწინებით. 

ვარჯიში მოსწავლეს ეხმარება ახლად ათვისებული ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და ცნებების 

გამოყენებას ისეთი დავალებების ამოხსნისას, რომლებიც წინარე მასალას შეიცავს. როდესაც 

მოსწავლეები მუშაობენ ახალი უნარების შეძენაზე ან არიან გაწაფვის ადრეულ ეტაპზე, 

აუცილებელია ისეთი პრაქტიკა, რომელიც მოიცავს მოდელირებას. როდესაც მოსწავლეები 

მუშაობენ გაწაფვაზე და გადადიან განმტკიცების ეტაპისკენ, მნიშვნელოვანია, რომ მათ 

შეეძლოთ დავალებების დამოუკიდებლად შესრულება.  

აზრების ვერბალიზაცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგია, რომელიც 

მოსწავლეებს ასწავლის  როგორ უნდა გამოიყენონ მეტყველება ამოცანის ამოხსნისას. 

ამრიგად, მასწავლებელმა უნდა წაახალისოს მოსწავლეები და მოახდინოს საუბრის 

მოდელირება, რაც მოსწავლეებს საშუალებას მისცემს ახსნან როგორ მიიღეს პასუხი ან 

ისაუბრონ იმაზე, თუ როგორ გეგმავენ და რა გზებს ირჩევენ სხვადასხვა ტიპის ტექსტიანი 

მათემატიკური ამოცანების ამოხსნისას.  
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მოტივირება და წახალისება/წაქეზება. მათემატიკაში სწავლის სირთულეების მქონე 

მოსწავლეებს ხშირად აქვთ ამოცანის ამოხსნის დაწყების და მასზე გულდასმით მუშაობის 

პრობლემა. მასწავლებელმა უნდა გაამხნევოს და წაახალისოს მოსწავლე (მაგალითად რა 

ბეჯითად იმუშავე, როგორ ეცადე ამოცანის ამოხსნას), მიეშველოს მოსწავლეს (მაგალითად, 

დაეხმაროს ამოცანის ამოხსნის ეტაპების დაგეგმვაში) და დაასრულებინოს ამოცანის ამოხსნა. 

წახალისება შეიძლება გამოიხატოს კარგად შესრულებული სამუშაოსთვის შექებით, 

მაგალითად ისეთი ფრაზების გამოყენებით, როგორიცაა: „კარგად გამოგდის შენი ნამუშევრის 

შემოწმება, თუმცა უმჯობესი იქნება თუ მიყვები ამოცანის ამოხსნის ყველა საფეხურს“.   

(საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი - ეფექტური ინტერვენციის სახეობები და ხერხები. 

გვ: 1-6) 

 

6. მონაცემთა შეგროვების მეთოდები 

 

კვლევის პროცესი რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა. უნდა გამოვყო 

ინტერვენციამდელი და ინტერვენციის პროცესი. პირველ ეტაპზე (ინტერვენციამდე) 

პრობლემის იდენტიფიცირებისა და ლიტერატურის მიმოხილვის შემდეგ ორივე 

მასწავლებელმა ერთად დავიწყეთ ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრებაში სირთულეების 

მქონე კონკრეტული მოსწავლეების შერჩევა. ამისთვის გამოვიყენეთ შემდეგი მეთოდები: 

• სკრინინგული ტესტი; 

• მოსწავლისა და მშობლის კითხვარი; 

• ფოკუსირებული პრეტესტი; 

• დიაგნოსტიკური ინტერვიუ მოსწავლესთან; 

• საგნის მასწავლებლებთან ინტერვიუ; 

ჩამოთვლილი მეთოდების გამოყენებით შერჩეულ ჯგუფთან ინტერვენციების პროცესში 

პარალელურად ვაგროვებდი მონაცემებს თითოეულ მოსწავლეზე და  აღვრიცხავდი შესაბამის 

ცხრილში. მოსწავლეთა მიღწევებისა და შედეგების შესასწავლად ჩავატარე ტესტირებები. ამ 

ეტაპებისთვის გამოვიყენე შემდეგი მეთოდები: 

• დაკვირვების ცხრილის შევსება; 
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• შუალედური ტესტი; 

• ფოკუსირებული პოსტესტი. 

წარმოგიდგენთ თითოეული ეტაპისა და მეთოდის დეტალურ აღწერას. 

 

6.1 სკრინინგული ტესტი  

 

მესამე კლასებში ჩატარდა სკრინინგ ტესტი, რომელიც შედგებოდა 24 დავალებისგან და 

ამოწმებდა მოსწავლეთა სხვადასხვა კომპეტენციას (თვლა, რიცხვის ამოცნობა, რიცხვების 

შედარება, მოქმედება რიცხვებზე, კანონზომიერება, ალგებრა, გეომეტრიული ფიგურები, 

მონაცემთა ანალიზი, საყოფაცხოვრებო ამოცანები.). ტესტირება ჩატარდა სასწავლო წლის 

დასაწყისში, შესაბამისად, ის მეორე კლასის სასწავლო თემებს მოიცავდა.  მონაწილეობდა 94, 

მოსწავლე. აქედან შევარჩიე ის 20, რომლებსაც მიღებული ჰქონდათ ტესტის ჯამური ქულის 

50%  და საყოფაცხოვრებო ამოცანაში, რომელიც სულ 5 იყო, მთლიანი ქულის ნახევარზე 

ნაკლები. მოსწავლეების ამ პრინციპით შერჩევა კვლევის თემატიკამ განაპირობა. მოსწავლემ 

რომ ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრებაზე მუშაობა დაიწყოს აუცილებელია სხვადასხვა 

კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს. მაგალითად, ცნობდეს რიცხვებს და შეეძლოს მათზე 

მოქმედებები, არ ჰქონდეს კითხვის პრობლემები და ა. შ. ანუ, სკრინინგ ტესტის მიზანი 

გახლდათ, იმ მოსწავლეების გამოვლენა, რომლებსაც რიცხვებზე მოქმედებები კარგად 

შეუძლიათ, თუმცა სირთულეები აღენიშნებათ საყოფაცხოვრებო ამოცანების ამოხსნისას.  

 

6.2 მოსწავლისა და მშობლის კითხვარი  

 

შევხვდით მოსწავლეთა ოცეულს, რომელიც შეირჩა სკრინინგ ტესტის საფუძველზე და 

მათ მშობლებს. ორივე მხარეს შევავსებინეთ კითხვარი, რომელიც მოსწავლეთა ინტერესებისა 

და მათი საჭიროებების შესწავლას ემსახურებოდა.  

გარდა ამისა მშობლებთან შეხვედრაზე ვისაუბრეთ კვლევის თემასა და მიზანზე. 

დეტალური ინფორმაცია მივაწოდეთ მიმდინარეობის ეტაპებზე, მოსწავლეთა შერჩევის 

პროცესზე, მშობლის როლზე და მასწავლებელთან ხშირი კომუნიკაციის აუცილებლობაზე.  
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ამის შემდეგ მოვისმინეთ მათი მოსაზრებები და მონაწილეობის სურვილი. ყველა მათგანი 

დათანხმდა მონაწილეობას.  

 

6.3 ფოკუსირებული პრეტესტი  

 

 შერჩეულ 20 მოსწავლესთან ჩატარდა ფოკუსირებული პრეტესტი. ტესტი სულ 22 

დავალებისა  და მხოლოდ ტექსტიანი ამოცანებისგან შედგებოდა. ფოკუსტესტის მიზანი იყო 

გამოევლინა ის მოსწავლეები, რომლებსაც სირთულეები აღენიშნებოდათ ტექსტიან 

ამოცანებთან მუშაობაში. შესაბამისად, რიცხვებსა და გამოთვლებში შეცდომები ამ ეტაპზე არ 

განიხილებოდა და მთელი ყურადღება გადატანილი იყო ამოცანის შინაარსის გაგებასა და 

ამოხსნის ხერხების არჩევაზე. ნამუშევარში გამოიკვეთა თუ რა ტიპის ამოცანებთან 

(ერთსვლიანი, მრავალსვლიანი, დიდ ტექსტიანი) ჰქონდათ პრობლემები მოსწავლეებს. 

შეირჩა ის 14 მოსწავლე, რომლებსაც დაახლოებით ერთნაირი შედეგები და პრობლემები  

ჰქონდათ.  

 

6.4 დიაგნოსტიკური ინტერვიუ მოსწავლესთან  

 

 ინტერვიუ რა თქმა უნდა იყო ინდივიდუალური და დაახლოებით ერთ საათს 

გრძელდებოდა. მონაწილეობდა 14 მოსწავლე და ორი მასწავლებელი. მოსწავლეებს  

განვახილინეთ ყველა ის ამოცანა, რომელიც შეცდომით იყო ამოხსნილი. ერთი მასწავლებელი 

შეკითხვებს სვამდა, მეორე კი ინიშნავდა მოსწავლეთა პასუხებს და ავსებდა წინასწარ 

გამზადებულ დასკვნის ფურცელს. შეკითხვები, რომელსაც მასწავლებელი სვამდა 

სპეციფიკური ხასიათის იყო, მისი საშუალებით უნდა გაგვეგო მოსწავლის აზრები, ფიქრები 

შერჩეულ სტრატეგიაზე, დამოკიდებულება ამოცანის მიმართ და არცერთ შემთხვევაში 

არანაირი ფორმით (მითითება, შექება, გაღიმება...) არ უნდა გვენიშნებინა  სწორი და არასწორი 

პასუხი. ანუ, მასწავლებლის ჩარევა ამოცანის განხილვისას მხოლოდ შეკითხვების დასმით 

შემოიფარგლებოდა, მას არ ჰქონდა დახმარების გაწევის და მოსწავლის სწორ პასუხამდე 

მიყვანის დანიშნულება.  ვაძლევდით ხმამაღლა ფიქრის საშუალებას და ვაკვირდებოდით 

ამოცანაზე მსჯელობის პროცესს, რამდენ კარგად ასაბუთებდა შერჩეული ამოხსნის ხერხების 

სისწორეს თუ მცდარობას, მექანიკურად პასუხობდა სავარჯიშოებს თუ კარგად ჰქონდა 
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გააზრებული, რა იყო მისთვის დაძლევადი და რა გაუგებარი. ამდენად, ინტერვიუს მიზანი 

იყო შეგვესწავლა თითოეული არასწორად ამოხსნილი ამოცანის მიზეზები და გაგვეზომა 

მოსწავლეთა შესაძლებლობები და პრობლემები.  

 ინტერვიუს დასრულების შემდეგ ორივე მასწავლებელმა გავაანალიზეთ მოსწავლეთა 

პასუხები და გამოვკვეთეთ ამოცანის ამოხსნის ხელისშემშლელი ფაქტორები 

ინდივიდუალურად ყველასთვის. 14-დან 5-მა წარმატებით გაართვა თავი ინტერვიუს და 

თითქმის ყველა არასწორად დაწერილი ამოცანა გაასწორა. შესაბამისად მხოლოდ 9 მოსწავლე 

დავტოვეთ ინტერვენციისთვის. შევქმენით ორი ჯგუფი, რომლებიც შესაძლებლობების 

მიხედვით დაკომპლექტდა. ჩემი ჯგუფი ოთხი მოსწავლისაგან შედგებოდა, რომელთა 

აკადემიური მოსწრება მეორე ჯგუფისგან განსხვავებით შედარებით დაბალი იყო.  

 

6.5 საგნის მასწავლებელთან შეხვედრა 

 

 ჩემი სამიზნე ჯგუფის წევრების საგნის მასწავლებლებთან მქონდა ზეპირი ინტერვიუ, 

რათა გამერკვია მოსწავლეთა მდგომარეობა საგაკვეთილო პროცესში. მოვისმინე 

მასწავლებლების შეფასება მოსწავლეთა  მოტივაციის, ჩართულობის, შესაძლებლობების 

შესახებ. განვიხილეთ სწავლაში არსებული სირთულეების არსებობის ვერსიები და 

კონკრეტულად ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნასთან დაკავშირებული პრობლემების 

წარმოქმნის მიზეზები. 

 

6.6 დაკვირვების ცხრილი  

 

ინტერვენციების ფარგლებში ყოველი გაკვეთილის ბოლოს მიმდინარეობდა 

თითოეული მოსწავლის შეფასება და უკუკავშირების ჩაწერა სპეციალურ ცხრილში, 

შესასრულებელი სამუშაოს, შესრულების პროცესის, პრობლემების წარმოქმნის და მისი 

გადაჭრის გზების შესახებ. გარდა ამისა ყოველი კვირის ბოლოს ჯამდებოდა შესრულებული 

სამუშაო, თუ როგორ იაზრებს მოსწავლე ამოცანას, უჭირს თუ არა მოქმედებების მისადაგება, 

კითხულობს თუ არა შესაბამისი ინტონაციით, სჭირდება თუ არა თვალსაჩინოებები, როგორი 

ამოცანის ამოხსნა უჭირს, სქემებს როგორ იყენებს. ამ ჩანაწერებზე დაყრდნობით 
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ინტერვენციონისტი მასწავლებლები ვსწავლობდით მოსწავლეთა საჭიროებებს, ვაფასებდით 

ინტერვენციების ხარისხს და ვგეგმავდით შემდეგ გაკვეთილებს. 

 

6.7 შუალედური ტესტი  

 

რამდენიმე გაკვეთილის შემდეგ შევიტანეთ შუალედური ტესტი, რომელიც უკვე 

დამუშავებული და კარგად შესწავლილი საკითხების მსგავსი ამოცანებისგან შედგებოდა. 

შუალედური ტესტირების დანიშნულება იყო მოსწავლეთა შედეგებზე დაკვირვება და  

ინტერვენციების შეფასება. ნამუშევრებმა ნათლად დაგვანახა, რომ მოსწავლეებს ძალიან 

კარგად აქვთ გააზრებული მსგავსი ტიპის ამოცანები. ტესტი ორივე ჯგუფის წევრებმა (ცხრა 

მოსწავლე)  წერეს. შედეგები თითქმის ერთნაირი და საკმაოდ მაღალი იყო. 

 

6.8 ფოკუსირებული პოსტესტი  

 

 ინტერვენციების დასასრულ, მოსწავლეთა შედეგების პროგრესისა და შეხვედრების 

ეფექტურობის გასაზომად ჩავატარეთ ფოკუსირებული პოსტესტი, რომელიც პრეტესტში 

მოცემული ამოცანების მსგავსი საკითხებისგან შედგებოდა. ტესტირებაში, გარდა სამიზნე 

ჯგუფის წევრებისა, მონაწილეობდა ყველა ის მოსწავლე, ვინც პრეტესტი წერა.  ეს იმიტომ რომ 

სამიზნე ჯგუფის პროგრესი გამოგვეკვეთა და დანარჩენი მოსწავლეების შედეგებთან 

შეგვედარებინა. სამიზნე ჯგუფის შედეგი მართლაც რომ განსხვავდებოდა სხვა 

მოსწავლეებისგან და გაცილებით მაღალი იყო, ამას ინტერვენციის შეფასებაში აღვწერ.    

 

7. მონაცემთა ანალიზი 

 

  შეგროვებული მონაცემების (სკრინინგული ტესტი, ფოკუსირებული პრეტესტი, 

დიაგნოსტიკური ინტერვიუ მოსწავლესთან, მშობლისა და მოსწავლის კითხვარები, საგნის 

მასწავლებლებთან ინტერვიუ) თანმიმდევრულმა ანალიზმა მომცა საშუალება, სწორად 

შემერჩია სამიზნე ჯგუფი, მოსწავლეები, რომლებსაც სირთულეები ჰქონდათ ტექსტიანი 

ამოცანების გაგება-გააზრებაში. დამესვა სწორი დიაგნოზი თითოეული მოსწავლის 
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შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესახებ, შემდეგ უკვე შემერჩია ამ საჭიროებებზე 

მორგებული აქტივობები და სტრატეგიები.  

ჩემი სამიზნე ჯგუფის სკრინინგული ტესტისა და ფოკუსტესტის შედეგებს 

დიაგრამების სახით წარმოგიდგენთ. 

 

 

 

 

სკრინინგული ტესტი, რომელიც kargiskola.ge - ის პორტალიდან შეირჩა და ყველა 

მესამე კლასელმა წერა, 24 დავალებისგან შედგებოდა და აქედან 5 ტექსტიანი ამოცანა 

გახლდათ.  მაქსიმალური ქულა 26 იყო, ხოლო ტექსტიანი ამოცანები 7 ქულით ფასდებოდა. 

აღსანიშნავია და დიაგრამაზეც ჩანს, რომ ჩემს სამიზნე ჯგუფს ტექსტიან ამოცანებში ძალიან 

დაბალი ქულები, 7-დან 2 და 3 აქვთ, სხვა საკითხებში კი მაღალი, 19-დან 15 და 17 ქულა. 

სკრინინგული ტესტის მიზნიდან გამომდინარე, რომლის თანახმადაც უნდა შეგვერჩია 

მოსწავლეთა ის კატეგორია, რომელიც რიცხვებზე მოქმედებებს კარგად ართმევს თავს, მაგრამ 

ტექსტიან ამოცანების გაგება-გააზრებაში აქვს სირთულეები, გამოვავლინეთ აღნიშნული 4 და 

კიდევ 16 მოსწავლე, რომლებსაც დაახლოებით იგივე შედეგები ჰქონდათ. 

 

 

15 15
17 17

3 2

3 2
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ჩემი სამიზნე ჯგუფის სკრინინგული ტესტის 

შედეგები

რიცხვებზე მოქმედებები ტექსტიანი ამოცანები
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რაც შეეხება ფოკუსირებულ პრეტესტს, აქ მონაწილე 20 მოსწავლე სკრინინგულმა 

ტესტმა გამოავლინა. ის მხოლოდ ტექსტიანი საყოფაცხოვრებო ამოცანებისგან შედგებოდა, 

რომლებიც ზურაბ ვახანიას სავარჯიშოების კრებულიდან შეირჩა. პრეტესტი სულ 22 

დავალებისგან შედგებოდა და მაქსიმალური ქულა 67 გახლდათ. დიაგრამაზე ნათლად ჩანს 

ჩემი სამიზნე ჯგუფის დაბალი შედეგები. გარდა ამ 4 მოსწავლისა პრეტესტმა მსგავსი 

პრობლემის მქონე კიდევ 10 მოსწავლე გამოავლინა.  

 

აღნიშნულმა ტესტირებებმა გამოკვეთა მოსწავლეთა შესაძლებლობები და გამოავლინა 

14 მოსწავლე, რომლებსაც შეცდომები დიდი რაოდენობით ჰქონდათ დაშვებული. ამ 

შეცდომების შესასწავლად და მისი საფუძვლიანობის დასადგენად ჩატარებულმა ინტერვიუმ 

კი მოგვცა საშუალება შეგვერჩია ორი სამიზნე ჯგუფი, 9 მოსწავლე. აღნიშნულ მოსწავლეებს  

დანარჩენებისგან განსხვავებით გაუჭირდათ საკუთარი შეცდომების გასწორება, ხმამაღალი 

მსჯელობა, მათ მიერ შესრულებული ნაბიჯების ახსნა, შერჩეული მოქმედებების 

ლოგიკურობის დასაბუთება.  

  ინტერვიუს პროცესის წარმართვის, დაკვირვებისა და გაანალიზების საფუძველზე 

დავასკვენი, რომ ჩემი სამიზნე ჯგუფის წევრებს უჭირთ ორსვლიანი ამოცანების ამოხსნა და 

მოქმედებების მისადაგება.  ტექსტის სიდიდე აშინებთ და თავს ანებებენ მსგავსი ტიპის 

67 67 67 67
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26 24

I მოსწავლე II მოსწავლე III მოსწავლე IV მოსწავლე

ჩემი სამიზნე ჯგუფის ფოკუსირებული პრეტესტის 

შედეგები

მაქსიმალური ქულა მიღებული ქულა



17 
 

ამოცანების ამოხსნას.  მასწავლებლის დახმარებას ელოდებიან და მის მიერ ტექსტის 

ინტონაციით წაკითხვის შემდეგ ხსნიან ამოცანას. უჭირთ სქემების შედგენა. თუმცა 

შედარებით უკეთ ართმევენ თავს მცირე ტექსტიან და ერთსვლიან ამოცანებს, 

მანიპულატივების დახმარებითაც მარტივად მიდიან სწორ პასუხებამდე.  

მოსწავლეთა მოტივაციის, ინტერესების და  საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობის 

შესწავლის მიზნით გამოვიკითხე როგორც მოსწავლეები, ასევე მათი მშობლები და საგნის 

მასწავლებლები. აღმოჩნდა, რომ ჩემს სამიზნე ჯგუფში მოსწავლეებს უყვართ მათემატიკა და 

აქვთ შინაგანი მოტივაცია, თუმცა დაბალი თვითშეფასება ხელს უშლით იყვენენ აქტიურები 

გაკვეთილის პროცესში. ნაკლებად დავდაჯერებულები არიან და შეცდომების დაშვების 

შიშით ჩუმად ჯდომა და წერა ურჩევნიათ, ერიდებიან კითხვის ხმამაღლა დასმას. რამდენიმეს 

დამოუკიდებლად მუშაობა და ამოცანის ხმამაღლა განხილვა უჭირს.  

მონაცემთა ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა დასკვნები, თუ რისი დეფიციტი ქმნის 

ტექსტიანი ამოცანის გაგება-გააზრების პრობლემას  და რას უნდა მიექცეს ყურადღება ამ 

უნარის განსავითარებლად:  

• ამოცანის ამოსახსნელად გეგმის შემუშავება; 

• ამოცანის შინაარსის გაგება-გააზრება; 

• ამოცანის ამოსახსნელად შესაბამისი მოქმედებების შერჩევა; 

• ამოცანაში დასმული პრობლემის გააზრება და ჩამოყალიბება; 

• ამოცანის ამოხსნის ეტაპების განსაზღვრა და შესრულება; 

• მათემატიკური ენის გაგება-გააზრება; 

• რელევანტური ინფორმაციის განსაზღვრა; 

• არარელევანტური ინფორმაციის იგნორირება; 

• ამოცანის პირობის ვერბალურად ან მოდელის სახით წარმოდგენა; 

 

8. ინტერვენციები 

 

 მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე დაიგეგმა ინტერვენციები. შეიქმნა შეხვედრების 

განრიგი, სულ 18 შეხვედრა, კვირაში 3 დღე, შეხვედრის ხანგრძლივობა ნახევარი საათი. 
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ამოცანები, რომლებიც შინაარსობრივად მარტივიდან რთულისაკენ მიემართებოდა, შეირჩა 

ზურაბ ვახანიას სავარჯიშოების კრებულიდან.  ამ სტრატეგიით მუშაობის დაწყებამ გაზარდა 

მოსწავლეთა თავდაჯერებულობა და მოტივაცია. მოსწავლეებს მოსწონდათ მცირე ჯგუფში 

მუშაობა, დიდი მონდომებითა და ყურადღებით ასრულებდნენ დავალებებს, კონკრეტულ 

სტრატეგიებს და მიგნებებს უხსნიდნენ ერთმანეთს. ხმამაღლა საუბრობდნენ, მსჯელობდნენ 

ამოცანის ამოხსნის სხვადასხვა ხერხებზე, მასწავლებელი კი საჭიროებისამებრ „ხარაჩოების“ 

სხვადასხვა ფორმითა და ხშირი შექებით ახდენდა ჩარევას და პროცესს აძლევდა სწორ 

მიმართულებას.  ინტერვენციების პირველ ეტაპზე მასწავლებლის ხშირი ჩარევა  და გუნდური 

მუშაობა მიმდინარეობს. თანდათან კი მოსწავლეები დამოუკიდებელ მუშაობას იწყებენ და 

მასწავლებელიც ინდივიდუალურად ახდენს მათთან კომუნიკაციას. 

მოსწავლეთა პროგრესის, განწყობისა და მოტივაციის შესასწავლად ინტერვენციების 

პროცესში რამდენიმე მეთოდს მივმართავდი. განვიხილავდი მოსწავლეთა გასვლით 

ბარათებს, სადაც ყოველდღიურად წერდნენ თუ რა მოეწონათ, რას გაართვეს თავი 

წარმატებით და  რა გაუჭირდათ, ამის გათვალისწინებით ვგეგმავდი შემდეგ შეხვედრებს. 

საგნის მასწავლებლებთან შემქონდა მსგავსი ტიპის ამოცანები, რათა ჩემი სამიზნე ჯგუფის 

მოსწავლეებს კლასის წინაშე შესძლებოდათ თავიანთი შესაძლებლობების დამტიცება და 

მეტად თავდაჯერებულები გამხდარიყვნენ. ინტენსიურად ვხვდებოდით მშობლებს, 

რომლებიც აღნიშნავდნენ, რომ პროგრესი საგრძნობი იყო და მათი შვილები 

თავდაჯერებულები გახდნენ, დამოუკიდებლად და ხალისით, ასრულებდნენ საშინაო 

დავალებებს.   

 

8.1  ინტერვენცია I 

 ინტერვენციები იწყება ამოცანის ამოხსნისთვის  გეგმის შედგენასა  და შინაარსის 

გაგება-გააზრებაზე მუშაობით. მოსწავლის მიერ ამოცანის ხმამაღლა წაკითხვის შემდეგ, 

მასწავლებელი შეკითხვებს სვამს პირობის შესახებ. ამოწმებს გაიაზრეს თუ არა მისი შინაარსი. 

მოსწავლეები ხმამაღლა აყალიბებენ პირობას, გამოყოფენ შეკითხვას, მსჯელობენ თუ რა გზით 

შეიძლება კონკრეტული შეკითხვისთვის პასუხის გაცემა და ამის შემდეგ იწყებენ ამოხსნის 

ჩაწერას. ეს მეთოდი ამოცანის ამოხსნის თანმიმდევრობას ასწავლის მოსწავლეს და ეხმარება 

თუ როგორ გაიაზროს მისი შინაარსი. ადრე თუ ამოცანის ამოხსნით იწყებდნენ მუშაობას და 
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მექანიკურად წერდნენ გამოთვლებს, ახლა დაინახეს რომ ამოხსნა და პასუხი ბოლო ეტაპია და 

ამაზე ფიქრით არ უნდა დაიწყონ მუშაობა. მოსწავლეებმა, მასწავლებელთან ერთად, ამოცანის 

ამოხსნის თანმიმდევრობა ჩამოაყალიბეს: ვკითხულობთ ამოცანას, ვიაზრებთ პირობას, 

ვკითხულობთ შეკითხვას, ვგეგმავთ მოქმედებას, ვასრულებთ მოქმედებას, ვაყალიბებთ 

პასუხს. 

 

8.2 ინტერვენცია II 

 დიდ ტექსტიან ამოცანებზე მუშაობისას მნიშვნელოვანია პრობლემის შემჩნევა და 

ამოხსნის ეტაპების განსაზღვრა. ამ ეტაპზე ტექსტის ერთხელ ბოლომდე წაკითხვის შემდეგ 

მოსწავლეები ამოცანის პირობას კითხულობენ ნაწილ-ნაწილ, გზადაგზა აკეთებენ შესაბამის 

ჩანაწერებს. ამის შემდეგ კი იაზრებენ შეკითხვას და იწყებენ ამოხსნის თანმიმდევრულ 

ჩანაწერზე ფიქრს. ეს მეთოდი ეხმარება მოსწავლეებს დიდი ტექსტიანი  და მრავალსვლიანი 

ამოცანების გააზრებასა და ამოხსნაში. ისწავლეს, რომ ტექსტის სიდიდე არ არის გადაუჭრელი 

პრობლემა, თუ ის მოცემული წესების მიხედვით დამუშავდება.  

 

8.3 ინეტრვენცია III 

 რელევანტური და არარელევანტური ინფორმაციის გარჩევის ეტაპზე მოსწავლეები 

მიმართავენ მთავარი სიტყვების მონიშვნის ხერხს. ამოცანის წაკითხვის შემდეგ უბრუნდებიან 

ტექსტს და სხვადასხვა ფერით გამოყოფენ პირობისა და შეკითხვის მთავარ სიტყვებს. ეს 

მეთოდი მოსწავლეს ეხმარება ყურადღება გაამახვილებინოს მნიშვნელოვანზე, 

უგულებელყოს არამნიშვნელოვანი და მივიდეს ამოხსნის სწორ ვარიანტამდე.  

 

8.4 ინტერვენცია IV 

 სქემებზე მუშაობა ორ ეტაპად მიმდინარეობს. ერთ შემთხვევაში მოსწავლე სწავლობს 

სქემის აგებას და ამოცანის ტექსტის მიხედვით თვითონ ქმნის მას. მეორე შემთხვევაში კი 

სქემის წაკითხვას სწავლობს და ნახაზზე დაკვირვებით აღადგენს ამოცანის სრულ პირობას. ეს 

მეთოდი მოსწავლეებს ეხმარება მანძილსა და მოძრაობაზე ამოცანების ამოხსნაში. თავიდან 

ამოცანის გასააზრებლად ვითარების გათამაშება მიმდინარეობს, შემდეგ დაფაზე იხაზე სქემა, 

თითოეული წინადადების წაკითხვის შემდეგ ივლება შესაბამისი ხაზი და იწერება 
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კონკრეტული მანძილი. ინტერვენციის დასასრულ კი მოსწავლეები დამოუკიდებლად 

მუშაობენ მსგავსი ტიპის ამოცანებზე და სქემებზე.  

   

 

9. ინტერვენციების შეფასება 

 

 ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრების უნარების განსავითარებლად 

ინტერვენციების განხორციელების პროცესში გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. 

დაკვირვების ცხრილი ყოველი დღის და კვირის შეფასების საშუალებას მაძლევდა. ვხედავდი 

და ვაფიქსირებდი  თითოეული მოსწავლის პრობლემას, მისი გადაჭრის გზებს. ვახდენდი 

შესაბამის ჩარევას, შემქონდა კონკრეტული შემთხვევებისთვის შემუშავებული აქტივობები, 

ამოცანები და რესურსები. იყო შემთხვევები, როცა ერთი ტიპის პრობლემაზე მუშაობა 

რამდენიმე გაკვეთილი გვიწევდა. მაგალითად, ჩემს სამიზნე ჯგუფში, იმ ამოცანების გაგება-

გააზრებაზე მუშაობამ, რომლებიც სქემების წაკითხვასა და შედგენას მოიცავდა, ყველაზე მეტი 

დრო მოითხოვა. რადგანაც სახელმძღვანელოებში ძალიან ცოტაა მსგავსი ტიპის ამოცანები,   

მოსწავლეებს მათზე მუშაობის გამოცდილებაც არ აქვთ.  

 ინტერვენციების დასაწყისში მოსწავლეები ორივე სამიზნე ჯგუფში ძირითადად 

წარმატებით და ხალისით ართმევდნენ თავს შეთავაზებულ დავალებებს. რადგანაც ამ ეტაპის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი განწყობის, მოტივაციისა და თავდაჯერებულობის ამაღლება იყო 

საერთო მუშაობა მიმდინარეობდა, მოსწავლეები ერთიანად, ერთმანეთის დახმარებით 

აყალიბებდნენ ამა თუ იმ მოსაზრებებს. მასწავლებლის ხარაჩოებიც საკმაოდ ხშირი იყო და 

დამოუკიდებელი მუშაობა ნაკლებად ხერხდებოდა. ამიტომ გადავწყვიტე შუალედური 

ტესტი ჩამეტარებინა და გამერკვია ყველა მათგანი იყო თუ არა მზად მუშაობის მეორე ეტაპზე 

გადასასვლელად. 
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ჩემს სამიზნე ჯგუფში, შუალედურმა ტესტმა აჩვენა მოსწავლეთა პროგრესი, მაგრამ არა 

მაქსიმუმი. თუმცა მეორე ეტაპისთვის და დამოუკიდებელ მუშაობაზე გადასასვლელად 

ჩავთვალე რომ ყველა მოსწავლე მზად იყო. აღმოჩნდა, რომ ორივე სამიზნე ჯგუფს, ამ ეტაპზე 

მუშაობისთვის მეტი დრო დასჭირდათ და შესაბამისად, თითოეულის მიერ ამოცანის 

სრულყოფილად განხილვა ვერ ხერხდებოდა. რამაც შეხვედრების დროის ხანგრძლივობის 

გაზრდამდე მიგვიყვანა და თითოეული გაკვეთილის მიმდინარეობის დროდ ნახევარი საათის 

ნაცვლად 45 წუთი დადგინდა. აღნიშნული ცვლილება სასარგებლო აღმოჩნდა, მოსწავლეები 

დამოუკიდებლად მუშაობდნენ კონკრეტულ ამოცანებზე, ამოხსნის შემდეგ ხმამაღლა 

მსჯელობდნენ შერჩეულ ხერხებსა და მეთოდებზე,  ბოლოს კი მასწავლებელთან ერთად 

განიხილავდნენ ამოხსნის სწორ ვარიანტებს. 

ინტერვენციების განხორციელებისას შეტანილმა ცვლილებებმა, ნაბიჯ-ნაბიჯ 

დამოუკიდებლად მუშაობაზე გადასვლამ და დროის ლიმიტის გაზრდამ, მოსწავლეთა 

შედეგებზეც იქონია გავლენა.  
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 დიაგრამაზე ნათლად ჩანს თითოეული მოსწავლის პროგრესი. პრე და პოსტესტი 

მსგავსი ამოცანებისგან შედგება და მათი მაქსიმალური ქულა 67 გახლავთ. სხვაობა საკმაოდ 

დიდია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მე-4 მოსწავლე, რომელიც მინიმალური ქულიდან 

მაქსიმალურ ქულამდე ავიდა და ყველაზე დიდი პროგრესი აჩვენა.  

გარდა სამიზნე ჯგუფებისა, პოსტესტი წერეს იმ სხვა მესამე კლასელებმა, რომლებმაც 

პრეტესტში და ინტერვიუშიც მიიღეს მონაწილეობა. წარმოგიდგენთ საერთო შედეგებს.  
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 დიაგრამაზე ჩანს, რომ პროგრესი მოსწავლეთა ორივე კატეგორიას აქვს. თუმცა სამიზნე 

ჯგუფების შედეგები, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია. ჩვენ (ინტერვენციონისტი 

მასწავლებლების) მიერ მასალებისა და მეთოდების ინტენსიურმა გაზიარებამ კოლეგებთან 

(მესამე კლასის მასწავლებლებთან), მათ მიერ კი ამ საკითხების გაგვეთილებზე შეტანა და 

დამუშავებამ სხვა მესამე კლასელთა შედეგებიც გაზარდა. შესაბამისად, შემიძლია დავასკვნა 

რომ განხორციელებული ინტერვენციები წარმატებული აღმოჩნდა როგორც და რა თქმა უნდა 

მეტწილად  სამიზნე ჯგუფებისთვის, ასევე მეტნაკლებად სხვა მესამე კლასელებისთვისაც. 

   

10. რეკომენდაციები 
 

კვლევის მიმდინარეობის პროცესში გამოიკვეთა ბევრი მნიშვნელოვანი და 

გასათვალისწინებელი ფაქტორი, რომლებსაც ყურადღება უნდა მიექცეს ტექსტიანი 

ამოცანების გაგება-გააზრებაზე მუშაობისას. რეკომენდაციების სახით წარმოგიდგენთ 

აღნიშნული თემის დამუშავების ეფექტურ გზებს. 

• პრობლემური საკითხების გამოსაკვეთად ჩავატაროთ დიაგნოსტიკური ტესტირებები; 

• მოსწავლეთა შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესასწავლად დავგეგმოთ 

ინტერვიუები; 

• ინდივიდუალური საჭიროებებისა და შესაძლებლობების მიხედვით შევარჩიოთ 

სტრატეგიები; 

• მოსწავლეებს მივაწოდოთ დროული და მიზანმიმართული უკუკავშირი; 

•  სწავლების პროცესში გამოვიყენოთ მოდელირებისა და დემონსტრირების მეთოდი; 

• მოსწავლეებს ვასწავლოთ ამოცანის ამოხსნის ეტაპების განსაზღვრა; 

• მოსწავლეებს მივცეთ საშუალება ხმამაღლა იფიქრონ, იმსჯელონ, დასვან შეკითხვები, 

სცადონ ამოხსნის სხვადასხვა  ხერხი; 

• მოსწავლეებს ამოცანის პირობის ვერბალურად ან მოდელის სახით წარმოდგენა 

ვასწავლოთ; 

• სწავლების საწყის ეტაპზე გამოვიყენოთ სასწავლო ხარაჩოები; 

• განმტკიცების ეტაპზე მოსწავლეებს შევთავაზოთ უხვი დამოუკიდებელი სამუშაო; 

• მოსწავლეებს  საკუთარი ნამუშევრების გასწორების შესაძლებლობა მივცეთ; 
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• პერიუდულად შევამოწმოთ მოსწავლეთა ცოდნისა და უნარების მდგრადობა; 

• აქტიური კომუნიკაცია ვიქონიოთ მშობლებთან; 

 

11. დასკვნა 
 ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრების მიმართულებით, 2017-2018 სასწავლო წელს, 

მე-3 კლასებში, ორმა მასწავლებელმა (მაია სულამანიძე, სოფიო კალანდია) ჩავატარეთ კვლევა. 

გამოვავლინეთ სირთულეების მქონე კონკრეტული მოსწავლეები. შევარჩიეთ ორი სამიზნე 

ჯგუფი. გავზომეთ თითოეულის  შესაძლებლობები და საჭიროებები, რომლის 

გათვალისწინებითაც დავგეგმეთ და განვახორციელეთ ინტერვენციები.  

ინტერვენციების შედეგები მაძლევს საშუალებას დავასკვნა, რომ ჩემი სამიზნე ჯგუფის 

პროგრესი საკმაოდ მაღალია. მოსწავლეებმა ისწავლეს, რომ ამოცანაზე მუშაობა არ ნიშნავს 

მხოლოდ ამოხსნის დაწერას და სულაც არ არის სწორი ამ პროცესზე ორიენტირება, პირიქით, 

ხშირ შემთხვევაში შეცდომაშიც კი შევყავართ. გაიაზრეს ამოცანის ამოხსნის ეტაპები, მათი 

თანმიმდევრობის მნიშვნელობა (ვკითხულობთ ამოცანას, ვიაზრებთ პირობას, ვკითხულობთ 

შეკითხვას, ვგეგმავთ მოქმედებას, ვასრულებთ მოქმედებას, ვაყალიბებთ პასუხს). შეძლეს 

ხმამაღალი არგუმენტირებული მსჯელობა,  შეკითხვების დასმა, ერთმანეთის მოსმენა, 

შეცდომების გასწორება, დასკვნების გაკეთება. ამასთანავე, მეტად დამოუკიდებლები და 

თავდაჯერებულები გახდნენ.  

 

12. გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

1. საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი - მოსწავლეზე ორიენტირებული 

განათლება; 

2. მოსწავლეთა ძლიერი და სუსტი მხარეების დიაგნოსტიკა დაწყებითი კლასების 

მათემატიკაში - გიორგი ნოზაძე http://www.mastsavlebeli.ge/uploads/nozadze%20-

%20Kognitive%20analisys.pdf)  

3. საქართველოს დაწყებით განათლების პროექტი - რა არის ინტერვიუ მოსწავლესთან?  

http://www.mastsavlebeli.ge/uploads/nozadze%20-%20Kognitive%20analisys.pdf
http://www.mastsavlebeli.ge/uploads/nozadze%20-%20Kognitive%20analisys.pdf
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4. საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი - ეფექტური ინტერვენციის სახეობები 

და ხერხები; 

5. G-PRAED - ის ვებ პორტალი http://kargiskola.ge/ 

6. საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი - თეორიული საფუძვლები, 

ტექსტიანი ამოცანების მიმართულება. 

 

13. კვლევის რეფლექსია 
 მე-3 კლასებში ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრებაზე კვლევის ჩატარება, მე და 

ჩემს კოლეგას,  თემის აქტუალობამ და სასკოლო პრაქტიკაში გამოვლენილმა პრობლემებმა 

გადაგვაწყვეტინა. აქედან გამომდინარე კათედრის წევრების, განსაკუთრებით კი მესამე 

კლასის მასწავლებლების ჩართულობა და ინტერესი მუშაობის პროცესში ძალიან დიდი 

გახლდათ.   

შერჩეული სამიზნე ჯგუფების წევრები მესამე, მაგრამ სხვადასხვა სადამრიგებლო 

კლასებიდან დავაკომპლექტეთ, საჭიროებისამებრ. სულ ოთხი პარალელური კლასი 

გახლდათ, შესაბამისად, მე არ ვიცნობდი ჩემი სამიზნე ჯგუფის წევრებს, მათზე მხოლოდ ის 

ინფორმაცია მქონდა, რაც მონაცემების შეგროვებისას დავაფიქსირე. ინტერვენციების 

დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტურობისთვის მხოლოდ ამ მონაცემებს არ დავეყრდენი 

და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით მუდმივად ვხვდებოდი საგნის მასწავლებლებს. აქედან 

გამომდინარე შეხვედრებმა ინტერაქტიური ხასიათი მიიღო. ინტერვენციების დაწყებამდე 

განხორციელებულ შეხვედრებზე, ძირითადად, მოსწავლეთა ინდივიდუალიზმს, 

შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს განვიხილავდით. ინტერვენციების მიმდინარეობის 

პროცესში უფრო გახშირდა შეხვედრები. საგნის მასწავლებლებს ინტენსიურად ვაწვდიდი 

სხვადასხვა ტიპის ამოცანებს და ვთხოვდი მთელ კლასთან განეხილათ, თუმცა მთავარი 

დაკვირვების ობიექტი ჩემი სამიზნე ჯგუფის წევრი ყოფილიყო. მათგან ვიღებდი და 

ვისმენდი უკუკავშირებს, მაგალითად, გაიზარდა თუ არა მოსწავლეების საგაკვეთილო 

პროცესში ჩართულობის როლი, რა პრობლემა შეექმნა თითოეულს და რატომ, როგორ 

გადაიჭრა ეს პრობლემა. მასწავლებლები პერიოდულად მაწვდიდნენ დაკვირვების შედეგებს, 

რომლის ანალიზიც ერთობლივად მიმდინარეობდა და ამის გათვალისწინებით იგეგმებოდა 

შემდეგი ინტერვენციები.  

http://kargiskola.ge/
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გარდა ამისა, ინტერვენციონისტი მასწავლებლები, კვლევის დასასრულ, შევხვდით 

დაწყებითი კლასის მასწავლებლებსა და დირექციას. შეხვედრის ეს ფორმა ლექციური 

ხასიათის იყო.  ვისაუბრეთ, პრობლემის იდენტიფიცირების, შესწავლის და გადაჭრის გზებზე. 

კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ მეთოდებსა და ეფექტურ სტრატეგიებზე, რომლებიც 

მოსწავლეს ეხმარება ტექსტიანი ამოცანის გაგება-გააზრებაში.  

კვლევის პროცესში მიღებული გამოცდილება, რომელიც სხვადასხვა ლიტერატურის 

დამუშავებითა და კოლეგებთან თანამშრომლობით დაგროვდა, დამეხმარება საკუთარი 

პედაგოგიური პრაქტიკის დახვეწასა და მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესებაში.  

 

 

დანართები 
 

1. სკრინინგული ტესტი 
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2. მოსწავლისა და მშობლის კითხვარი 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსწავლის კითხვარი 

მოსწავლის სახელი და გვარი  

კლასი  

თარიღი  

1 

 

 

შენი აზრით, რატომ  

სწავლობ? 

 მსიამოვნებს/მომწონს და იმიტომ 

 მთხოვენ/საჭიროა და იმიტომ 

 რომ შემაქონ 

 ბევრი ღიმილი ან კარგი შეფასება რომ მივიღო 

2 

 

 

რისი კეთება გიყვარს 

როცა მეცადინეობას  

დაამთავრებ?  

 

3 

 

რით ინტერესდები 

 სკოლის გარეთ? 

 

4 რა გამოგდის ყველაზე  

კარგად? 

 

5 რა მოგწონს სკოლაში  

ყველაზე მეტად? 

 

6 რომელი საგანი გიყვარს?  

7 რომელი საგანი არ გიყვარს?  

კიდევ რა არის ისეთი, რაც  

მნიშვნელოვანია, რომ შენ  

შესახებ ვიცოდეთ?  
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მშობლის კითხვარი 

მოსწავლის სახელი და გვარი  

კლასი  

თარიღი  

1 

 

 

თქვენი აზრით, რატომ  

სწავლობს თქვენი შვილი? 

 სიამოვნებს/მოსწონს და იმიტომ 

 სთხოვენ/საჭიროა და იმიტომ 

 რომ შეაქონ 

 ბევრი ღიმილი ან კარგი შეფასება რომ მიიღოს 

2 

 

 

თქვენი აზრით რისი კეთება 

უყვარს როცა მეცადინეობას 

დაამთავრებს?  

 

3 

 

თქვენი აზრით რით 

ინტერესდება 

 სკოლის გარეთ? 

 

4 თქვენი აზრით რა გამოსდის 

ყველაზე  

კარგად? 

 

5 თუ უთქვამს თქვენთვის, რა 

მოსწონს სკოლაში  

ყველაზე მეტად? 

 

6 თუ უთქვამს თქვენთვის, 

რომელი საგანი უყვარს? 

 

7 თუ უთქვამს თქვენთვის 

რომელი საგანი არ უყვარს? 

 

კიდევ რა არის ისეთი, რაც  

მნიშვნელოვანია, რომ 

თქვენი შვილის 

შესახებ ვიცოდეთ?  
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3. ფოკუსირებული პრეტესტი   

  

1. დახატე ამ კვადრატებზე  3-ით მეტი რაოდენობის წრე და 4-ით ნაკლები რაოდენობის 

მონაკვეთი.  

[Symbol][Symbol][Symbol][Symbol][Symbol][Symbol][Symbol][Symbol][Symbol]  

2. რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე ექვსით მეტი?  შვიდით ნაკლები?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

3. ერთ ქვაზე 13 ლოკოკინა იჯდა,   

მეორეზეც _  ამდენივე.   

რამდენი ლოკოკინა მჯდარა  

 ორივე ქვაზე ერთად?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

  

4. მაგიდაზე 46 კალმისტარი იდო. მივიდა 41 მოსწავლე და თითომ თითო კალმისტარი აიღო. 

დარჩა თუ არა მაგიდაზე კალმისტრები?   

რომელი იყო მეტი _ კალმისტრები თუ მოსწავლეები?  რამდენით?  საიდან იცი?    

რომელი იყო ნაკლები _ კალმისტრები თუ მოსწავლეები?  რამდენით?  

  

5. ცხოველები გარბოდნენ და ერთმანეთს უსწრებდნენ. ირემი მესამე მირბოდა, 

ტურა [Symbol] მეჩვიდმეტე, მელა [Symbol] მეცამეტე, ჯიხვი [Symbol] ოცდამეხუთე, 
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ვეფხი [Symbol] პირველი, დათვი [Symbol] ოცდამეერთე.  ამათგან რომელი ყოფილა ყველაზე 

სწრაფი ცხოველი?   ყველაზე ნელი?  

  

6. დახაზე ყვითელი მართკუთხედი, რომლის სიგრძეა დაახლოებით 10 სმ, სიგანე _ 4 სმ. 

მართკუთხედის გარეთ დახაზე მწვანე წრე. მართკუთხედის შიგნით დახაზე წითელი 

კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა დაახლოებით 3 სმ. კვადრატის შიგნით დახაზე შავი 

სამკუთხედი. ხოლო კვადრატის გარეთ, მაგრამ მართკუთხედის შიგნით დახაზე ორი ლურჯი 

მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეა 8 სმ.  

 

7. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე,   

თუკი ქვიდან 5 წავა და ამდენივე მოვა?       

თუკი 4 მოვა და 3 წავა?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

 

  

8. წაიკითხეთ ამ ოთხი ამოცანის პირობა. ამოცანების ამოხსნა არაა საჭირო. გაარკვიეთ, ამ 

ამოცანებიდან რომლის ამოსახსნელადაა საჭირო:  

I.  მიმატება;     II. გამოკლება;    III. რიცხვების შედარება.  

1)   ვიქტორს 66 ცალი კანფეტი ჰქონდა. ძმას, ზურას, 28 კანფეტი მისცა. რამდენი 

კანფეტი დარჩება ვიქტორს?  

2)  ლუკა შინიდან ბიბლიოთეკაში მივიდა, სადაც 45 წუთი დაჰყო, მერე ეზოში [Symbol] 2 

საათი, მეგობრის სახლში კი [Symbol] 90 წუთი. ამის შემდეგ შინ დაბრუნდა. რა დრო 

გაუტარებია სახლის გარეთ ლუკას?  
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3) ნუცას 31 კალმისტარი და 29 ფანქარი აქვს. რომელი უფრო მეტი აქვს ნუცას?  ნუცამ 

კალმისტრებისა და ფანქრების დაწყვილება დაიწყო[Symbol] თითო კალმისტარს 

თითო ფანქარი მიუდო გვერდით. მორჩება თუ არა 

ნუცას დაუწყვილებელი ფანქარი?   

4) ორი ტოლი (ერთნაირი) კვადრატი ერთმანეთს მიადგეს და მართკუთხედი 

მიიღეს. რისი ტოლია მართკუთხედის სიგრძე, თუკი კვადრატის გვერდის სიგრძეა 3 

სმ?  

  

შეავსეთ ცხრილი:  

  

  

9. მდელოზე 62 სოკო იყო. მათგან 12 სოკო ყვითელი იყო.  დანარჩენი სოკოები კი ყავისფერი 

იყო. რამდენი სოკო ყოფილა ყავისფერი?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

10. საქათმეში 29 დედალი და ამდენივე წიწილაა, მამლები კი 27-ით ნაკლებია. რამდენი 

მამალია საქათმეში?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

11. დააკვირდით  ამ სურათს:   
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გაარკვიეთ, როგორ ჩანს:  

I. უფრო მეტი ჩიტი ფრენს თუ ზის?  რამდენით?  

II. მარჯვნიდან მარცხნისკენ უფრო მეტი ჩიტი მიფრინავს თუ პირიქით? რამდენით?  

  

12. ირმამ წიგნში ცხრაგვერდიანი თქმულება წაიკითხა. თქმულება მერვე გვერდის 

დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე მთავრდება თქმულება?  

  

13. ხოჭო მიწიდან ხის კორძამდე აბობღდა. გაიარა 50 სმ მანძილი. მერე ხოჭო 

ხის კორძიდან ხის კენწერომდე აბობღდა.  გაიარა 35 სმ მანძილი.  რა მანძილი გაუვლია ხოჭოს 

მიწიდან კერწერომდე?  

მითითება.  დახაზეთ პატარა სქემა და ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

14. ქუთაისიდან აგარაკამდე მანძილია 57 კმ.  გზაზეა ტყიბული, რომელიც ქუთაისიდან 30 კმ 

მანძილზეა.  რა მანძილია ტყიბულიდან აგარაკამდე?  

მითითება.  დახაზეთ პატარა სქემა და ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

15. რიგში დგომისას მე დავთვალე, რომ ჩემ წინ 8 კაცი იდგა, ჩემ უკან კი _ 2.   სულ რამდენი 

კაცი მდგარა რიგში?  

მითითება.  დახაზეთ პატარა სქემა.  
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16. აქ მოცემულია ამოცანის მხოლოდ შეკითხვა. გაარკვიეთ, რომელი ნომერი ამოცანების 

პასუხი არაა რიცხვითი (ანუ პასუხი არაა რიცხვი):  

1. ვინ უფრო შორს გადახტა?  

2. რამდენითაა მეტი ამ მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე?  

3. ეყოფათ თუ არა ფული იმისათვის, რათა საქანელაზე იქანავონ?  

4. რომელ გვერდზე იქნება ხვალ?  

5. ნაღების რამდენ პაკეტს იტევს ლანგარი?  

  

17. და-ძმას ერთად ჰყავთ 70 ქათამი. დას ჰყავს 20 ქათამი. რამდენი ქათამი ჰყოლია 

ძმას?                                                                                                                         

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

 

18. პაპას ბაზარში 20 ლარი დაეკარგა, რის შემდეგაც მას 9 ლარი დარჩა. რამდენი ლარი 

ჰქონია მას ბაზარში შესვლამდე?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

19. ცირას თამრიკომ 10 ლარი დაუმატა. ამის შემდეგ ცირას 30 ლარი გაუხდა. რამდენი ლარი 

ჰქონია ცირას თავიდან?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

20. ლამარა 30 წლისაა და იგი თავის ძმაზე უფროსია 10 წლით. რამდენი წლისაა ძმა?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  



36 
 

21. გიას და დათოს მისცეს  ერთიდაიმავე  რაოდენობის ჩურჩხელები. მერე გიამ ორი 

ჩურჩხელა დათოს მისცა. ახლა რომელს აქვს მეტი ჩურჩხელა?  რამდენით?  

  

 

22. ტეხილის შემადგენელი ერთი მონაკვეთის სიგრძეა 20 სმ, მეორე კი მასზე მოკლეა 14 სმ-

ით. რის ტოლია ამ ტეხილის მთლიანი სიგრძე?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლ 

                                                                          

 

4. დიაგნოსტიკური ინტერვიუ მოსწავლესთან 

 

1. ფორმა სადიაგნოსტიკო ინტერვიუს მსვლელობის დაფიქსირებისთვის  

  

სკოლის დასახელება:  

მოსწავლის სახელი და გვარი:  

ინტერვიუერი მასწავლებლები:  

  

განხილული ამოცანის ნომერი:           მოსწავლის პასუხები     შენიშვნა    

ინტერვიუერი მასწავლებლის 

შეკითხვები  

  

  

  

ინტერვიუს ჩატარების დრო:  

განხილული ამოცანების რაოდენობა:  

ინტერვიუს ჩატარების ხანგრძლივობა  წუთებში:  
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2. ფორმა სადიაგნოსტიკო ინტერვიუს დასკვნისთვის  

  

სკოლის დასახელება:  

  

მოსწავლის სახელი და გვარი:  

  

ინტერვიუერი მასწავლებლები:  

  

1. მოსწავლის დამოკიდებულება დავალებასთან:  

1. თამამად ეჭიდება დავალებას და ერთ ნაბიჯს მაინც დგამს დამოუკიდბელად;  

2. თამამად ეჭიდება დავალება, თუმცა საწყის ეტაპზევე საჭიროებს მასწავლებლის 

დახმარებას;  

3. არ ცდილობს დამოუკიდებლად სცადოს ამოხსნის დაწყება ან მომდევნო ნაბიჯის 

გადადგმა (ყოყმანობს და ელის მასწავლებლის მინიშნებას ან წახალისებას);  

1.4 უარს ამბობს ამოხსნის მცდელობაზე ამოცანის ტექსტის თვალის გადავლებისთანავე.  

  

2. დავალების შესრულებასთან დაკავშირებული შეფერხების მიზეზ(ებ)ი:  

1. მთავარი პრობლემაა ამოცანის ტექსტის სიდიდე;  

2. უჭირს ტექსტში მოცემული მათემატიკური ტერმინების აღქმა;  

3. ხელს უშლის ტექსტებში ვერბალურად მოცემული ვითარების წარმოდგენის 

უნარის განუვითარებლობა;   

4. უჭირს არითმეტიკულ მოქმედებათა მისადაგება.  

  

3. მოსწავლის მიმართება ამოცანის ტექსტთან:  

3.1 ამოცანის ტექსტის გააზრება უჭირს მხოლოდ მისი დამოუკიდებლად წაკითხვისას;  

2. ამოცანის ტექსტის გააზრება უჭირს მასწავლებლის მიერ მისი სათანადო 

ინტონაციით წაკითხვისასაც.  

4. მოსწავლის მიმართება ამოცანაში დასმული პრობლემის გადაჭრასთან:  

1. უჭირს რიცხვითი გამოსახულების/ტოლობის შედგენა;  
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2. უჭირს სქემის (დიაგრამის, ნახაზის, ...) მომზადება;  

3. ვერ ხსნის ამოცანებს მანიპულატივების მიშველების დროსაც.  

  

5. მოსწავლის მიმართება ამოცანების სირთულესთან :  

1. ეძნელება მხოლოდ კომპლექსური, მრავალსვლიანი ამოცანების ამოხსნა;  

2. უჭირს ერთსვლიანი ამოცანების ამოხსნაც.  

  

6. მოსწავლის მიმართება მასწავლებლის დახმარებასთან:  

1. სკაფოლდინგის ერთი საფეხურიც საკმარისია;  

2. საჭიროებს სკაფოლდინგის რამდენიმე საფეხურს.  

  

შენიშვნა:  

  

დასკვნა:  

  

რეკომენდაცია ინტერვენციასთან დაკავშირებით:   

 

5. გასასვლელი ბარათი 
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6. დაკვირვების ცხრილი 

 

მოსწავლეზე დაკვირვების სააღრიცხვო ცხრილი 

მოსწავლის სახელი:   

მასწავლებლის სახელი: 

თარ  

იღი  

№  დასწ  

რება  

შესასრულებელი 

სამუშაო  

შესრულებული 

სამუშაო  

პრობლემა 

რომელიც 

გადაიჭრა  

რამ 

შემიწყო 

ხელი  

პრობლემა 

რომელიც 

ვერ 

გადაიჭრა   

მიზეზი  კომენტარი  

23.10 1.    
 

            

25.10 2.   
  

          
 

27.10 3.    
 

            

30.10 4.                  

1.11  5.                  

3.11  6.                  

6.11  7.                  

8.11  8.                  

10.11 9.                  

13.11 10.                 

15.11 11.                 

17.11 12.                 

20.11 13.                 

22.11 14.                 

24.11 15.                 

27.11 16.                 

29.11 17.                 

1.12  18.                 

 



40 
 

მოსწავლის მათემატიკური მზაობის სააღრიცხვო ცხრილი 

 

მოსწავლის სახელი:                                               

მასწავლებლის სახელი:   

კვირები  კვირა 1  კვირა 2  კვირა 3  კვირა 4  კვირა 5  კვირა 6  

ამოცანის პირობის წაკითხვა ზუსტად 

და სათანადო ინტონაციით  

            

ამოცანის ტექსტის გააზრება და 

სტრუქტურის შეცნობა  

            

ტექტებში ვერბალურად მოცემული 

ვითარების თვალსაჩინოდ წარმოდგენა 

(მანიპილატივები, სქემა, მოკლე 

ჩანაწერები)  

            

არითმეტიკულ მოქმედებათა 

მისადაგება ამოცანისთვის  

            

  

ერთსვლიანი ამოცანების ამოხსნა  

            

კომპლექსური მრავალსვლიანი 

ამოცანების ამოხსნისთვის 

თანმიმდევრული ბიჯების შესრულება  

  

            

დამატებითი შენიშვნები  
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7. შუალედური ტესტი 

  

1. დახატე ამ სამკუთხედებზე 4-ით მეტი რაოდენობის მართკუთხედი და 2-ით ნაკლები 

რაოდენობის წრე.  

  

2. რომელი რიცხვია სამოცდათხუთმეტზე ექვსით მეტი? სამით ნაკლები?  

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!  

  

3. ნინომ გაიარა ოცდათოთხმეტი ნაბიჯი, თამარმა _ ოცდაცხრა, ბაჩომ _ 

ორმოცდათხუთმეტი, გიამ _ ოცდაჩვიდმეტი. რომელმა გადადგა ყველაზე მეტი 

ნაბიჯი?  ყველაზე ნაკლები?  

  

4.  რამდენი ვარსკვლავი იქნება ცაზე, თუკი:  

I. ხუთი ჩაქრება და ამდენივე აინთება?  

II. შვიდი აინთება ?                                                                      

III. სამი ჩაქრება და რვა აინთება?  

    ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები!               

                                                                                

                                                                                                  

  

  

5. ამ ამოცანისთვის  ისეთი მათემატიკური შეკითხვა შეარჩიეთ, რომელიც გამოკლების 

ამოცანას მოგვცემს, და ამოხსენით.  

ბაჩოს აკვარიუმში 32 თევზი ჰყავს, ნაზის [Symbol] 47.  
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6.  წაიკითხეთ ამ სამი ამოცანის პირობა. ამოცანების ამოხსნა არაა საჭირო. გაარკვიეთ, ამ 

ამოცანებიდან რომლის ამოსახსნელადაა საჭირო:  

I.  მიმატება;     II. გამოკლება;    III. რიცხვების შედარება.  

 

1. თამარი გარეული ფრინველების სურათებს აგროვებს. მას ჰქონდა 37 სურათი, 

დაბადების დღეზე კი კიდევ 48  სურათი მიიღო. სულ რამდენი სურათი აქვს მას?  

2. ნინოს  21 წიგნი და 19 რვეული აქვს. რომელი უფრო მეტი აქვს ნინოს?  ნინომ 

წიგნისა და რვეულის დაწყვილება დაიწყო [Symbol] თითო წიგნს თითო რვეული 

მიუდო გვერდით. მორჩება თუ არა ნინოს დაუწყვილებელი რვეული? რატომ?  

3. გიორგის 46 ცალი კანფეტი ჰქონდა. დას,  ნათიას, 8 კანფეტი მისცა. რამდენი 

კანფეტი დარჩება გიორგის?  

  

7. შემოხაზეთ იმ შეკითხვის ნომერი, რომელიც ამოცანის პირობას შეესაბამება.  

 მერე გაეცით პასუხი:  

ცოტნემ ორშაბათს 1 საათს ისეირნა ველოსიპედით, სამშაბათს [Symbol] 2 საათს, 

ოთხშაბათსაც [Symbol] ამდენივე.  

ა) სულ რამდენ საათს იკატავა ცოტნემ ამ კვირაში?  

ბ) ამ სამ დღეში რამდენ საათს იკატავა ცოტნემ?  

გ)  რომელ საათზე დაბრუნდა ცოტნე შინ?  

დ)  რამდენი საათით დააგვიანდებოდა ცოტნეს შინ დაბრუნება?  

8. ვაჟას უნდა გაეფერადებინა სულ 28 ნაკვთი. მან მოასწრო ჯერ 10 ნაკვთის გაფერადება, 

მერე კიდევ ამდენივე გააფერადა. რამდენი ნაკვთი დარჩა გასაფერადებელი ვაჟას?  

  

9. ბაჭიამ იშოვა 43 კაკალი, ციყუნიამაც - 43 კაკალი, მაგრამ 8 კაკალი მაშინვე შეჭამა. 

რომელს აქვს მეტი კაკალი და რამდენით? საიდან იცი?  

  

10. ნათიამ 14 ნაკვთი გააფერადა, ციცინომ _ 6-ით მეტი. სულ რამდენი ნაკვთი 

გაუფერადებიათ ორივეს?  
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8. ფოკუსირებული პოსტესტი 

 

 

      


