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 აბსტრაქტი 
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წარმოადგენს იმ კვლევის ანგარიშს, რომელიც მიმდინარეობდა 2018-2019 სასწავლო 

წლის განმავლობაში თბილისის N45-ე საჯარო სკოლაში. კვლევის ანგარიში 
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 ინტერვენციების დაგეგმვა და  განხორციელება 
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დაკავშირებული პრობლემები და შემუშავდა შესაბამისი ინტერვენციები. 

ინტერვენციების შეფასება აჩვენებს, რომ სამიზნე კლასებში საკლასო გარემოს 

მოწესრიგებასთან ერთად მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოსწავლეთა მოტივაცია 

საგაკვეთილო პროცესში. 
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1. შესავალი 

სკოლას , სასწავლო პროცესს და საკლასო გარემოს უმნიშვნელოვანესი ადგილი 

უკავია მოსწავლის განვითარებაში. სწორედ სკოლა უზრუნველყოფს 

მოსწავლისათვის ისეთ გარემოს შექმნას, რომელიც მას უფრო მეტად 

მოტივირებულს გახდის საგაკვეთილო პროცესში აქტიურად ჩასართავად.  

ჩემს მიერ განხორციელებული პრაქტიკის კვლევის საკითხიც (რომელიც ჩატარდა 

2018/2019 სასწავლო წელს, N45 საჯარო სკოლის მე-7ბ კლასში )  სწორედ სკოლაში, 

„საკლასო გარემოს გავლენა მოსწავლეთა მოტივაციაზე“ იყო, ხოლო მიზანი ამ 

საკლასო გარემოს ისე მოწყობა, რომელიც ხელს შეუწყობდა საგაკვეთილო 

პროცესში მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას.  

მიზნის მისაღწევად დავისახე შემდეგი ამოცანები: (1) დამედგინა მოსწავლეთა 

მხრიდან საკლასო გარემოს დაბალი მოტივაციის გამომწვევი მიზეზები; (2) 

შემემუშავებინა პრობლემის გადაჭრის  ოპტიმალური გზები და 

განმეხორციელებინა ინტერვენციები და (3) ინტერვენციების შედეგების შეფასების 

შემდეგ შემემუშავებინა რეკომენდაციები  მოსწავლეებთან შემდგომი 

მუშაობისათვის. 

პრობლემის იდენტიფიკაციისა და ანალიზის ეტაპზე შევეცადე პასუხი გამეცა 

შემდეგი კითხვებისთვის: 

 როგორია მოსწავლეთა მოტივაცია სხვადასხვა სასწავლო ოთახში? 

 რამდენად ახდენს საკლასო გარემო მათზე მოტივაციის ამაღლების ან 

შემცირების გავლენას? 

 იციან თუ არა მოსწავლეებმა საკლასო ოთახის მოწყობის სტრატეგიები? 

 რა პრობლემებს აწყდებიან საკლასო ოთახში? 

 როგორ შეძლებდნენ მათთვის სასურველი საკლასო ოთახის მოწყობას? 
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აღნიშნული კვლევის პროცესში გამოვიყენე როგორც თვისებრივი, ასევე 

რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტები. ფოკუს-ჯგუფების საშუალებით 

გამოვიკვლიე მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მოსაზრებები და 

დამოკიდებულებები საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით. ჩაღრმავებული 

ინტერვიუების დახმარებით ამ კლასში შემსვლელი მასწავლებლების შეხედულებები.  

აღნიშნულ ნაშრომში განვიხილე საკითხის შესახებ არსებული სამეცნიერო 

ლიტერატურა. ცალკე თავებად გამოვყავი პრობლემის გამომწვევი მიზეზების აღწერა 

და ანალიზი, ინტერვენციების დაგეგმვა და განხორციელება, ისევე როგორც 

ინტერვენციებისას მიღებული შედეგების ანალიზი. ასევე დასკვნის სახით, 

შეჯამებულია კვლევის დროს აღმოჩენილი მიგნებები და რეკომენდაციები.  

ამრიგად, ეს დოკუმენტი  წარმოადგენს „საკლასო გარემოს გავლენას მოსწავლეთა 

მოტივაციაზე“, პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომლის მიზანიც გახლავთ: 

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება. პრაქტიკული კვლევა 

განხორცილედა სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლაში , გეოგრაფიის 

მასწავლებლის მზია საკანდელიძის მიერ მე-7 კლასში, 2018 – 2019 სასწავლო წლებში.  

 

1.1კვლევის ჩატარების საჭიროება 

ბევრი მასწავლებელი ფიქრობს, რომ ფიზიკური გარემო „მესამე“ მასწავლებლად 

ითვლება. გარემო  ის ერთ-ერთი კომპონენტია ადამიანის ირგვლივ, რაც 

განაპირობებს ბავშვისა და ხშირად უფროსების ქცევასაც. სწორედ ამიტომ 

მასწავლებლებმა დიდი გულისყურით უნდა დაგეგმონ საკლასო გარემო.   

მიუხედავად იმისა, რომ საკლასო ოთახების დიზაინი იცვლება და უახლოვდება 

თანამედროვე მოთხოვნებს, საქართველოს უმეტეს სკოლებში სასწავლო გარემოს 

დიზაინი სწავლისა და სწავლების ძველ მოდელებზეა ორიენტირებული. ის რომ 
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დღეს საკლასო ოთახები უკეთ არის გარემონტებული, უკეთესი ხარისხის მერხები და 

დაფებია, სულაც არ ნიშნავს იმას რომ ისინი გამოიყენება მოსწავლეთა ასაკის, 

ინტერესებისა და სასწავლო აქტივობების მიხედვით. ეს კი ხელს უშლის მოსწავლეთა 

მოტივაციის ამაღლებას, თანამედროვე სწავლების მეთოდების განხორცილებას 

საგაკვეთილო პროცესში და ვიღებთ ისეთ საკლასო ოთახს რომელიც: 

 მოწყობილია უინტერესოდ და ძველი ტრადიციული სტილით; 

 ორიენტირებულია მასწავლებელზე და არა მოსწავლეზე; 

 ნაკლებად მოქნილია; 

 ნაკლებად ხელსაყრელია სხვადასხვა საგნების, ტექნოლოგიების 

ინტეგრირებისათვის; 

 მკაცრი დიზაინი არ იძლევა შესაძლებლობას,რომ მოხდეს გარემოს 

ადაფტირება სხვა საჭიროებებისადმი; 

 ფოკუსირებულია ინდივიდუალურ და არა ჯგუფურ მუშაობაზე;  

 

მსგავსი მოუწესრიგებელი გარემო ხშირად მხვდება იმ კლასებში, სადაც ვატარებ 

გეოგრაფიის გაკვეთილებს, რაც ძალიან მაწუხებს მეც და ჩემს მოსწავლეებსაც. 

მოსწავლეები ხშირად გამოთქვავდნენ უკმაყოფილებას ერთფეროვანი საკლასო 

გარემოს მიმართ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ საკუთარ სადამრიგებლო 

კლასში, ამ შემთხვევაში VII ბ კლასში განმეხორციელებინა ზემოთ აღნიშნული 

კვლევა. სწორედ აღნიშნული პრობლემებიდან გამომდინარე  ჩემი  საკვლევი საკითხი 

გახლავთ : რა გავლენას ახდენს საკლასო ოთახის ფიზიკური გარემო მოსწავლეთა 

მოტივაციაზე. საკვლევი კითხვები შემდეგნაირად  ჩამოვაყალიბე: 

 რამდენად უშლით ხელს მოსწავლეებს შიდა საკლასო გარემოს 

მოუწესრიგებლობა მათ სასწავლო მოტივაციაზე? 

 რატომ უნდა გავაუმჯობესოთ საკლასო გარემო? 
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 უნდა გავითვალისწინოთ თუ არა მოსწავლის ასაკი საკლასო გარემოს 

მოწყობისას? 

კვლევის ფარგლებში შევეცადე გამომეკვლია ეს საკითხები და მიახლოებით მაინც 

დამედგინა კავშირი მოსწავლეთა მოტივაციასა და საკლასო გარემოს შორის. 

                       

1.2. პრობლემის აქტუალობა 

ეფექტური სწავლა შეუძლებელია პოზიტიური საკლასო ფიზიკური გარემოს გარეშე. 

ამიტომ მნიშვნელოვანია მისი ეფექტიანად დაგეგმვა და მოწყობა. ეფექტურად 

სტრუქტურირებული გარემო გავლენას ახდენს, როგორც მოსწავლეთა მოტივაციაზე, 

ასევე მათ ჯანმრთელობაზე, ქცევაზე და აკადემიურ მოსწრებაზე. მოსწავლის 

მოტივაციის ასამაღლებლად და მის საგაკვეთილო პროცესში ჩასართავად არსებული 

გარემოს ყველა რგოლის გააქტიურებაა საჭირო.  უმნიშვნელოვანესი კი ის საკლასო 

გარემოა, რომელში ყოფნაც მოსწავლეს უწევს  მთელი საგაკვეთილო პროცესის 

განმავლობაში. ამიტომ მათი საკლასო სივრცე უნდა იყოს ისეთი, სადაც  სწავლა და 

დავალებების შესრულება სასიამოვნო და კომფორტული იქნება მათთვის. 

აღნიშნული  კვლევის მიზანიც ესაა,  რომ  საზოგადოებას ნათლად დაანახოს თუ 

რამდენად მნიშვნელოვანია ის გარემო, სადაც მოსწავლეს უწევს  დღის განმავლობაში 

საკმაოდ დიდი დროის გატარება. ეს ის გარემოა, რომელიც ხელს უწყობს მის 

სასწავლო პროცესისადმი მოტივაციის ამაღლებას. სწორედ საკლასო გარემო 

მოქმედებს მოსწავლეთა მოტივაციაზე, რომ იყვნენ უფრო ჩართულები საგაკვეთილო 

პროცესში და ჰქონდეთ უკეთესი აკადემიური მოსწრება.                                                                                      

 თანამედროვე საკლასო ოთახი უნდა იყოს მოქნილი და მასწავლებელს უნდა 

ჰქონდეს მისი ადაფტირების შესაძლებლობა სხვადასხვა საჭიროებებისათვის. 

საკლასო ოთახში უნდა არსებობდეს სივრცე მოსწავლეების ინდივიდუალური 

მუშაობისათვის, სივრცე მოსწავლეების ჯგუფური მუშაობისათვის და 
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დისკუსიისათვის, ასევე პროექტების დაგეგმვისა და დემონსტრაციისათვის. 

მოსწავლეებს ძირითადად მოსწონთ ხელმისაწვდომი, მიმზიდველი, ფერადი, 

სასიამოვნო, მეგობრული, უსაფრთხო საკლასო სივრცე, რომელშიც მათ სწავლის 

გარდა შეუძლიათ თავისუფალი გადაადგილება და ურთიერთკომუნიკაცია. 

 

2.ლიტერატურის მიმოხილვა 

საკითხის უკეთესად შესწავლისათვის დავიწყე სხვადასხვა ლიტერატურის გაცნობა. 

სიმონ ჯანაშიას მიერ ნათლად და კარგად არის აღწერილი სასკოლო გარემოს სწორი 

მოწყობა, რომელიც  უზრუნველყოფს მოსწავლეებისთვის გარემოს, სადაც სწავლა და 

განვითარება კომფორტულ, უსაფრთხო და აკადემიურად მდიდარ სივრცეში ხდება. 

ასევე  გარემოზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია რესურსები 

მოსწავლისთვის.  მნიშვნელოვანია ისეთი სივრცის არსებობა, რომელიც ხელს უწყობს 

თანამშრომლობით და გამოცდილებით სწავლებას. 

სამწუხაროდ, საქართველოს მრავალ სკოლაში საკლასო ოთახებში საკმაოდ ღარიბი 

ფიზიკური გარემოა. საკლასო ოთახების კედლები მნიშვნელოვან ინფორმაციას 

ატარებს სკოლაში დამკვიდრებული ღირებულებების შესახებ. დაწყებით საფეხურზე 

შედარებით ხშირად ვხვდებით ხოლმე საკლასო ოთახებში მოსწავლეების 

ნამუშევრებით გამდიდრებულ თბილ სივრცეებს. საბაზო და საშუალო საფეხურებზე 

კედლები ხშირად ცარიელია. ზოგიერთ სკოლაში საკლასო ოთახებში კედლებზე 

ჩამოკიდებული თვალსაჩინოებები მოსწავლეების შინაგან ინტერესს ნაკლებად 

შეესაბამება.საკლასო ოთახში, სადაც თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია ის, თუ რა 

მოლოდინები აქვს მასწავლებელს კლასის მიმართ, მოსწავლეები უკეთესად მოქცევას 

ცდილობენ. ეფექტურია, როდესაც საკლასო ოთახის კედლებს მოსწავლეები 

საკუთარი მოსაზრებების გამოსახატავად იყენებენ. ეს შეიძლება კედლებზე 

ქაღალდების გაკვრითაც მოხდეს. თუმცა, იმ სკოლებში, სადაც ამის საშუალება 
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არსებობს, ასევე შესაძლებელია კედლების სპეციალური ხსნარით (საღებავისმაგვარი 

მასალით) დამუშავება, რომელზეც მარკერებით შეგვიძლია ვწეროთ. როდესაც 

სახატავი და საწერი სივრცე იზრდება, მოსწავლეებს ხშირად იმის სურვილი 

უჩნდებათ, რომ ახალ იდეებზე გრძელვადიანად იმუშაონ. საწერად დიდი 

სივრცეების არსებობა საშუალებას იძლევა, რომ ერთ გაკვეთილზე წარმოშობილი 

იდეა, წაშლის გარეშე, შემდეგ გაკვეთილზე, ან შემდეგ დღეს განვითარდეს. 

მოსწავლეები დღის უმეტეს ნაწილს  საკლასო ოთახებში ატარებენ. ამიტომ, 

მნიშვნელოვანია, რომ კლასებში ჯანსაღი, კომფორტული და პოზიტიური ქცევების 

წამახალისებელი გარემო იყოს შექმნილი. ეფექტურია, როდესაც საკლასო ოთახის 

კედლებს მოსწავლეები საკუთარი მოსაზრებების გამოსახატავად იყენებენ. საკლასო 

ოთახის სივრცე მორგებული უნდა იყოს მოსწავლეების ასაკს. მნიშვნელოვანია, რომ 

არა მხოლოდ მერხები და სკამები, არამედ სხვა ავეჯიც და ზოგადად კლასის 

მოწყობაც მათი შესაბამისი იყოს. მოსწავლეები კომფორტულად გრძნობენ თავს 

იატაკზე ჯდომისას, როდესაც შესაძლებლობა აქვთ, ზოგიერთ გაკვეთილზე ნოხზე ან 

ფარდაგზე დასხდნენ და ერთმანეთს ან მასწავლებელს მოუსმინონ.  

დიმიტრი უზნაძე აღნიშნავს, რომ: „სკოლა ხომ პატარა სახელმწიფოა და ამ 

სახელმწიფოს მოქალაქენი მისი აღსაზრდელები არიან. დაე, სკოლა 

დემოკრატიულად იყოს მოწყობილი, დაე, მისი მართვა, არსებითად, მოსწავლეთა 

ხელში გადავიდეს. მართვის ცოცხალი პრაქტიკა გამოაწრთობს მოზარდი თაობის 

მოქალაქეობრივ ხასიათს… თვითმმართველობის შემოღება არის მოქალაქეობრივი 

გრძნობების აღზრდის უმნიშვნელოვანესი საშუალება. მომავლის სკოლა, რომლის 

მიზანი მოქალაქეობრივად განწყობილი ხასიათის აღზრდა იქნება, აუცილებლად 

ბევრს იფიქრებს საკოლო ცხოვრებაში მჩქეფარე პრაქტიკულ საქმიანობაზე, რომელიც 

დღენიადაგ აღძრავს ბავშვებში თვითმოქმედებას, ინიციატივას, შეუპოვრობას“. (ბავშვზე 

ორიენტირებული სკოლის გზამკვლევი; http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---

0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-

00&a=d&cl=CL2.4&d=HASH245c38d0a027c9f1334404.6 ; 15.11.2018წ) 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2.4&d=HASH245c38d0a027c9f1334404.6
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2.4&d=HASH245c38d0a027c9f1334404.6
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2.4&d=HASH245c38d0a027c9f1334404.6


10 
 

მასწავლებლების დამხმარე სახელმძღვანელოში „ სასწავლო და პროფესიული 

გარემო“ - ავტორების თვალსაზრისით საკლასო ოთახის ფიზიკური გარემო 

ემსახურება სასწავლო ამოცანების შესრულებას. ეს ამოცანები მიზნად ისახავს 

სასკოლო საქმიანობაში მოსწავლის მაქსიმალური ჩართულობას  და 

უზრუნველყოფას, ასევე ინდივიდუალური სამუშაოს  შესრულებაზე 

ორიენტირებულ საკლასო ოთახში მოსწავლეს აქვს საკუთარი ადგილი და მას 

შეუძლია დავალების  დიდი წილი განახორციელოს ადგილიდან გაუსვლელად. 

ავტორები აღნიშნულ ნაშრომში გამოყოფენ რამდენიმე  მნიშვნელოვან ფაქტორს, მისი 

აზრით საკლასო ოთახის სასწავლო დანიშნულების მქონე ზონებად დაყოფისას 

მოსწავლეები სხვადასხვა ამოცანის შესასრულებლად საკლასო ოთახში თავისუფლად 

გადადგილდებიან. 

 შემოსასვლელი ზონა 

შემოსასვლელი ზონა  საშუალებას აძლევს მოსწავლეს, გადაერთოს ერთი გარემოდან 

მეორეზე. 

 საგამოფენო ზონა 

საგამოფენო ზონა ატარებს ესთეტიკურ დატვირთვას და ემსახურება სასწავლო 

მასალის ვიზუალურ გამტკიცებას. თუმცა ამ სივრცის გამოყენება მოითხოვს 

გარკვეულ ყურადღებას.გამოფენის მოწყობისას უნდა განისაზღვროს თითოეული 

მასალის დანიშნულება და ისე მოხდეს ადგილის, გამოფენის დროისა თუ 

ხანგრძლივობის შეჩევა. დიდხანს გამოფენილი მასალა კარგავს მოსწავლისათვის 

აქტუალობას და ხდება ზედმეტი. 

 ბიბლიოთეკის ზონა 

ბიბლიოთეკის ზონა არის ადგილი, რომელიც მოსწავლეს ხელს უწყობს, 

დამოუკიდებლად შეძლოს სასურველი მასალის მოძიება. ის არ უნდა 

შემოიფარგელებოდეს მხოლოდ სახელმძღვანელოებით. ბიბლიოთეკა საშუალება 
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უნდა უქმნიდეს მოსწავლეს, საკლასო ოთახიდან გაუსვლელად მოიპოვოს 

ვიზუალური, აუდიო თუ ვიდეო მასალა. 

 სათავსო ზონა 

სათავსო ზონა ემსახურება სასწავლო პროცესში გამოყენებული მასალის საკლასო 

ოთახში  მოწესრიგებულად შენახვას. სათავსო ზონის დალაგებაში მონაწილეობის 

მიღება მოსწავლეებს ეხმარება მიეჩვიონ გამოყენებული მასალის შენახვას და 

ამავდროულად, მათ უბიძგებს, კლასში, წესრიგის შენარჩუნების პასუხისმგებლობის 

გაზიარებისკენ. 

 სამუშაო ზონა 

სამუშაო ზონა გათვალისწინებულია ინდივიდუალური და მცირე ჯგუფში 

მუშაობისათვის. ეს არის მყუდრო და მოხერხებული ადგილი ისეთ სამუშაოს 

შესასრულებლად, როგორიცაა წერა, ხატვა, რაიმეს აწყობა. შეიძლება შეიქმნას 

საგამოფენო და სათავსო ზონების ელემენტებისა და ავეჯის გამოყენებით.  

 ტექნოლოგიური ზონა 

ტექნოლოგიური ზონა ემსახურება მოსწავლის დაინტერესებას. ასეთი ზონის 

არსებობის შემთხვევაში მასწავლებელი ფიქრობს, რომ სკოლა საკმარისად 

თანამედროვე და ტექნოლოგიებით მდიდრი ადგილია. ტექნოლოგიურ ზონაში 

შეიძლება მოხვდეს ყველაფერი დაწყებული გამომთვლელი მანქანიდან, ვიდეო-

გადამღებისა და კომპიუტერის ჩათვლით. (სასწავლო და პროფესიული 

გარემო,2008წ,ნინო ნიჟარაძე და სვები, გვ3 - გვ11) 

ნინო ლაბარტყავა საკუთარ სტატიაში „ საკლასო ოთახის ფიზიკური გარემოს 

გეოგრაფია“ - მკაფიოდ და ნათლად აფიქსირებს თავის აზრს მერხების განლაგების 

შესახებ, საკლასო სივრცეში. მისი აზრით, საკლასო გარემოს ტრადიციული 

მეთოდით განლაგების დროს ურთიერთობა მხოლოდ პედაგოგთან არის 

მოხერხებული, მხოლოდ მასთან არის შესაძლებელი სრულფასოვანი ვიზუალური და 
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ვერბალური კომუნიკაციის დამყარება. მართალია, ამგვარი გარემო არ გამორიცხავს 

სოციალურ ფასილიტაციას, მაგრამ ართულებს ბავშვების ერთმანეთთან 

თანამშრომლობას. საკლასო გარემოს ამგვარ განაწილებას ხანგრძლივი ისტორია აქვს 

და დაკავშირებულია სწავლების დირექტიულ მიდგომასთან, სადაც ყურადღების 

ცენტრშია მასწავლებელი და თითოეული მოსწავლის ყურადღებაც მხოლოდ მისკენაა 

მიმართული. მიიჩნევა, რომ ამგვარად განლაგებულ საკლასო გარემოში მერხის 

ადგილმდებარეობა გავლენას ახდენს კლასში ბავშვის სოციალურ რანგზე. 

კვლევებით დადგენილია, რომ პედაგოგები ახლოს მსხდომი მოსწავლეების მიმართ 

მეტად პოზიტიურად არიან განწყობილნი და ხშირად მეტ ყურადღებას უთმობენ 

მათ. ამგვარ გარემოში მოსწავლეები მხოლოდ ერთმანეთის კეფას ხედავენ, ამიტომ 

შეფერხებულია მათი დიალოგი. მოსაზრებებსაც მხოლოდ მასწავლებლის 

მიმართულებით გამოთქვამენ და არა თანაკლასელებისა. საგაკვეთილო პროცესი 

როგორც ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ მუშაობას გულისხმობს. 

თანამშრომლობითი სწავლების დროს ჯგუფი გაერთიანებულია ერთი მიზნის 

მისაღწევად. დადგენილია, რომ სხვადასხვა ადამიანის გვერდით საქმიანობისას 

შედეგი სხვადასხვაა. (საკლასო ოთახის ფიზიკური გარემოს გეოგრაფია; 

http://mastsavlebeli.ge/?p=2406; 17.11.2018 ) 

სტატიაში „შეუძლია თუ არა მიმზიდველ საკლასო გარემოს მოსწავლეთა სწავლის 

მოტივაციის ამაღლება“  სავსებით ნათლად არის ჩამოყალიბებული თუ რა დიდი 

მნიშვნელობა აქვს საკლასო გარემოს მოსწავლეთა სწავლების მოტივაციის 

ზრდისათვის. ამ წყაროში აღწერილია ზოგადად მოტივაციის მნიშვნელობა. 

მოტივაცია ზრდის სტიმულს და ინტერესს რომ ჩაერთოს მოსწავლე სხვადასხვა 

აქტივობებში. თუ ვერ იქნა შესაბამისი გარემო, რა თქმა უნდა, ეს აქტივობა ვერ 

ჩატარდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, საკლასო გარემოს მოწესრიგება.  

 აღწერილია ერთ-ერთი კვლევა, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა მოსწავლეების 

ადგილის შეცვლა და მათზე დაკვირვება, იმის დასადგენად თუ როგორ იცვლებოდა: 

საკლასო%20ოთახის%20ფიზიკური%20გარემოს%20გეოგრაფია;%20http:/mastsavlebeli.ge/?p=2406
საკლასო%20ოთახის%20ფიზიკური%20გარემოს%20გეოგრაფია;%20http:/mastsavlebeli.ge/?p=2406
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1)სასწავლო პროცესში მათი ჩართულობა; 

2)თანაკლასელებთან თანამშრომლობის ხასიათი; 

3)სასწავლო წარმატებები . 

სტატიაში აღწერილია მერხების განაწილების სხვადასხვა ფორმა. მათ შორის 

ტრადიციული სტილით მერხების გაწყობაც, რაც დღევანდელი სკოლების უმეტეს 

ნაწილს ამშვენებს. კვლევებით დადგენილია, რომ პედაგოგები ახლოს მსხდომი 

მოსწავლეების მიმართ მეტად პოზიტიურად არიან განწყობილნი და ხშირად მეტ 

ყურადღებას უთმობენ მათ. ამგვარ გარემოში მოსწავლეები მხოლოდ ერთმანეთის 

კეფას ხედავენ, ამიტომ შეფერხებულია მათი დიალოგი. მოსაზრებებსაც მხოლოდ 

მასწავლებლის მიმართულებით გამოთქვამენ და არა თანაკლასელებისა. სტატიაში 

გარკვევით არის აღწერილი რომ საკლასო ოთახის ვიზუალური და ფიზიკური 

გარემო პირდაპირ კავშირშია მოსწავლის მოტივაციასთან. საკლასო ოთახის 

დიზაინში უნდა იყოს გათვალისწინებული მოსწავლეების სურვილები. საკლასო 

სივრცე, მერხები, თაროები, სკამები, მაგიდები ყველაფერი უნდა იყოს მოსწავლეზე 

მორგებული. ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საკლასო ოთახის კედლებს ანუ ფერს. 

ფერს შეუძლია მოსწავლე გახადოს უფრო პროდუქტული.(Can an Attractive Classroom 

Motivate Kids to Learn?;  https://howtoadult.com/can-attractive-classroom-motivate-kids-

learn-13914.html ; 18.11.2018) 

                                                                                 

3.  კვლევისას გამოყენებული მეთოდები  

კვლევის ამოცანიდან გამომდინარე, კვლევის მეთოდოლოგია აერთიანებს კვლევის 

რაოდენობრივ და თვისებრივ მეთოდებს. შესაბამისად, კვლევის ფარგლებში 

გამოყენებული იქნება შემდეგი ინსტრუმენტები: 

https://howtoadult.com/can-attractive-classroom-motivate-kids-learn-13914.html
https://howtoadult.com/can-attractive-classroom-motivate-kids-learn-13914.html
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1. რაოდენობრივი კვლევა, რომლის ფარგლებშიც შემუშავდება საპილოტე 

კითხვარი,  რომელიც მოიცავს როგორც ღია ისე დახურული ტიპის კითხვებს. 

შედგება სულ 9 კითხვისაგან, აქედან  7 კითხვა დახურულია, ხოლო 2 -ღია. 

2. თვისებრივი კვლევა: ფოკუს ჯგუფში ჩაღრმავებული ინტერვიუ ჩაუტარდებათ 

3 მასწავლებელს. 

                                                                 

ეთიკის წესები იქნება დაცული, ვინაიდან  გამოკითხვა იქნება ანონიმური, კითხვარი 

იქნება შედგენილი ეთიკის წესების დაცვით და მოსწავლეს ეცოდინება წინასწარ რაში 

გამოვიყენებთ შევსებულ კითხვარს. 

 

4. კვლევის ეტაპები 

პირველი ეტაპი 

(შემუშავება და ოპერაციონალიზაცია) 

 

 ლიტერატურის მიმოხილვა 

 კვლევის კითხვების ჩამოყალიბება 

 მეთოდოლოგიის შერჩევა     

 

ვადები 

პროექტი გაწერილია 6 თვეზე 

 პირველ/მეორე  თვეში მონაცემების შეგროვება და ანალიზი 

 მესამე თვეში მოხდება ლიტერატურის მოძიება და დამუშავება 

 მეოთხე/ მეხუთე თვეში მოხდება ინტერვენციების დაგეგმვა და 

განხორციელება 

 მეექვსე თვე დაეთმობა ანგარიშის დაწერას  
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მეორე ეტაპი 

(ინსტრუმენტები/ინსტრუმენტის პილოტირება) 

 კითხვების შედგენა ფოკუს ჯგუფისათვის 

 მიღებული ინფორმაციის ანალიზი 

 კითხვარის შედგენა 

 მიღებული ინფორმაციის ანალიზი       

 

                                                    მესამე ეტაპი 

                                                                    

 ინტერვენციების დაგეგმვა 

 ინტერვენციების ჩატარება 

მეოთხე ეტაპი 

(კვლევის ანგარიშის მომზადება) 

 

 მიღებული ინფორმაციის დამუშავება 

 დიაგრამების აგება 

 დასკვნების გაკეთება  

 რეკომენდაციების და შედეგების ჩამოყალიბება                      

     

5.პრობლემის დიაგნოსტირების ეტაპის შედეგები 

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ კვლევა ჩატარდა რამდენიმე ეტაპად; უპირველეს 

ყოვლისა მოხდა ლიტერატურის მოძიება, ვადების განსაზღვრა, მეთოდოლოგიის 

შერჩევა და  შერჩევის კრიტერიუმების განსაზღვრა. 

ამის შემდეგ მოხდა ფოკუს ჯგუფისათვის კითხვების შედგენა და მათთან 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს დაგეგმვა და განხორციელება. ინტერვიუ დაიგეგმა 

წინასწარ შეთანხმებული დროის მიხედვით და ეთიკის ნორმების 
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დაცვით.(ინტერვენციების დაგეგმვას და განხორციელებას მიმოვიხილავ ქვედა 

თავში) 

მონაცემების შედეგად მასწავლებლები აღნიშნავენ რომ ერთ-ერთი ძირითადი 

პრობლემა რაც ძალიან ხშირად უშლით ხელს საგაკვეთილო პროცესში ეს არის 

მერხების განლაგება, მასწავლებლების აზრით მოსწავლეები ტრადიციულად 

განლაგებული მერხების საშუალებით  ერთმანეთის თავს   ხედავენ, მათ წინ მჯდომი 

მოსწავლე  ხელს უშლის  დაფაზე  ინფორმაციის წაკითხვაში, ბოლო რიგებში მჯდომი 

მოსწავლეები  მანძილის გამო ნაკლებად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესში 

ისინი  გარიყულად გრძნობენ თავს, ამის შედეგად მეტწილად მათი მოტივაცია 

სწავლის მიმართ დაბალია. ფიქრობენ რომ რადგანაც ბოლოში მიუჩინა 

მასწავლებელმა ადგილი ე.ი. ის კლასში არ არის აღიარებული და გარიყულია. ასეთი 

სიტუაცია მასწავლებელსაც უქმნის დისკომფორტს მოსწავლეთა გადანაწილებაში. 

ყველას წინა მერხებზე განთავსება უნდა და უკმაყოფილება იზრდება, როდესაც წინა 

მერხების პირველი-მეორე რიგები უკვე ნაწილდება და შემდეგ როგებში მოსწავლეებს 

აღარ უნდათ დაჯდომა.  

ჩემი  აზრით, საკლასო ოთახი უნდა იყოს მყუდრო, სუფთა,   საგაკვეთილო პროცესის 

შესაბამისი რესურსებით აღჭურვილი, საკმარისი განათებით (რომელიც მორგებულია 

ყველა მოსწავლის მხედველობაზე), ქონდეს საკმარისი სივრცე, იყოს თბილი, 

მოსწავლეებზე მორგებული მერხებით (ასევე მერხის ზომები უნდა იყოს 

შესაფერისი). თუ ამ ყველაფერს შევიტანთ საკლასო ოთახში მოსწავლეებში 

ნამდვილად მოიმატებს მოტივაცია იმისათვის რომ უფრო მეტად ჩაერთონ 

საგაკვეთილო პროცესში. 

ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ საკლასო გარემოს მოუწესრიგებლობას  საკმაოდ ხშირად 

ხელი შეუშლია საგაკვეთილო პროცესისათვის, რაც თავის თავად განაპირობებს 

შემდგომში მოსწავლეების მოტივაციის დაქვეითებას, იმისათვის რომ ქონდეთ კარგი 

აკადემიური მოსწრება და იყვენენ ჩართულნი საგაკვეთილო პროცესში. 
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ამის შემდეგ შევადგინეთ კითხვარი ღია და დახურული ტიპის კითხვებით. 

გამოვიკითხე 29 მოსწავლე. 

პირველ კითხვაზე: “თვლით თუ არა რომ საკლასო გარემო მნიშვნელოვანია 

მოსწავლეთა სწავლების მოტივაციისათვის?“ დადებითი პასუხი გასცა 20-მა 

მოსწავლემ,უარყოფითი 0-მა,ხოლო ნაწილობრივ 9-მა. 

  დიაგრამა N1: “თვლით თუ არა რომ საკლასო გარემო მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა სწავლების მოტივაციისათვის?“ 

 

 

მეორე კითხვაზე: “ახდენს თუ არა საკლასო ოთახის ფერი თქვენს სასწავლო 

მოტივაციაზე გავლენას?“ დადებითი პასუხი გასცა 5  მოსწავლემ,   19-მა უარყოფითი, 

ხოლო 5-მა ნაწილობრივ. 

 

დიაგრამა N2: “ახდენს თუ არა საკლასო ოთახის ფერი თქვენს სასწავლო მოტივაციაზე გავლენას?“ 
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მესამე კითხვაზე : “ჩაერთობოდით თუ არა საგაკვეთილო პროცესში უფრო 

აქტიურად,მერხები რომ არ იყოს ტრადიციული სტილით განლაგებული?“დადებითი 

პასუხი გასცა 22-მა მოსწავლემ, უარყოფითი 1-მა,ხოლო ნაწილობრივ 6-მა. 

დიაგრამა N3: “ჩაერთობოდით თუ არა საგაკვეთილო პროცესში უფრო აქტიურად,მერხები რომ არ იყოს ტრადიციული სტილით 

განლაგებული?“ 

 

 

მეოთხე კითხვაზე:  „გრძნობთ თუ არა თავს კომფორტულად თქვენს მერხთან ?“ 

დადებითი პასუხი გასცა 15-მა-მა მოსწავლემ,უარყოფითი 7-მა, ხოლო ნაწილობრივ 7 

მოსწავლემ. 

დიაგრამა N4: „გრძნობთ თუ არა თავს კომფორტულად თქვენს მერხთან ?“ 
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მეხუთე კითხვაზე: „საკლასო ოთახში შეიტანდით თუ არა ცვლილებებს არსებულ 

რესურსებთან დაკავშირებით?“ დადებითი პასუხი გასცა 17-მა მოსწავლემ, 

უარყოფითი 2-მა მოსწავლემ,ხოლო ნაწილობრივ 10-მა. 

დიაგრამა N5: „საკლასო ოთახში შეიტანდით თუ არა ცვლილებებს არსებულ რესურსებთან დაკავშირებით?“ 

 

 

 

მეექვსე კითხვაზე: „მოგწონთ თუ არა თქვენი საკლასო ოთხის მოწყობა?“.დადებითი 

პასუხი გასცა 10-მა, უარყოფითი- 1, ნაწილობრივ - 18 მოსწავლემ. 

დიაგრამა N6: „მოგწონთ თუ არა თქვენი საკლასო ოთხის მოწყობა?“  
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მეშვიდე  კითხვაზე: „ იქნებოდით თუ არა სწავლისათვის უფრო მეტად 

მოტივირებულები,საკლასო ოთახი თქვენს მიერ რომ იყოს მოწყობილი?“ დადებითი 

პასუხი გასცა 25-მა, უარყოფითი 2-მა, ნაწილობრივ 2-მა მოსწავლემ. 

დიაგრამა N7:„იქნებოდით თუ არა სწავლისათვის უფრო მეტად მოტივირებულები,საკლასო ოთახი თქვენს მიერ რომ იყოს 

მოწყობილი?“ 

          

                                            

მერვე კითხვაში: „საკლასო ოთახში ყველაზე მეტად რა ფაქტორი გიშლით ხელს 

საგაკვეთილო პროცესში უკეთ ჩართულობისათვის?“ უმეტესი ნაწილი ასახელებს 
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მერხების ტრადიციულ განლაგებას თანამედროვე ტექნოლოგიების არ 

არსებობა(გულისხმობდნენ: პროექტორს, კომპიუტერს). 

 

რაც შეეხება მეცხრე კითხვას: „როგორ მოაწყობდით თქვენს სასურველ საკლასო 

ოთახს?“   უმრავლესობის სურვილი არის, რომ ჰქონდეთ სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო  სივრცეები,  მაგალითად: პატარა საკლასო ბიბლიოთეკა, 

რომელიც იქნებოდა ღია თაროებზე განლაგებული წიგნებით, ასევე ყურადღება 

გაამახვილეს  საკლასო სივრცეში მოსასვენებელ კუთხეზე,  სადაც პუფები და ხალიჩა 

იქნებოდა განთავსებული, ასევე მოსწავლეების სურვილი იყო, რომ ძველი 

რესურსებით , რომლებიც წლების განმავლობაში ეკიდა კედლებზე შეგვენახვა რაიმე 

ყუთში და საჭიროების შემთხვევაში გამოგვეყენებინა. მათი აზრით კედლებზე 

თვალსაჩინოების და რესურსის მუდმივად განახლება უნდა ხდებოდეს. მოსწავლეებს 

ძალიან უნდათ, რომ  ჰქონდეთ პროექტორი, რომელიც მათ ბევრ საგანში 

დაეხმარებოდათ.  

6.  განხორციელებული ინტერვენციები 

 საკლასო გარემოს გავლენა მოსწავლეთა მოტივაციაზე ინტერესის გაზრდისათვის 

დავგეგმეთ შემდეგი ინტერვენციები: 

ინტერვენცია N1 

მიზანი:   

 მოსწავლეები შეძლებენ გაეცნონ სხვადსხვა ქვეყნის საკლასო ოთახებს; 

 მოსწავლეები შეძლებენ მათთვის სასურველი იმიტირებული საკლასო ოთახის 

შექმნას; 

 პირველი შეხვედრის დროს მოსწავლეებს ციფრული პრეზენტაციის სახით  წინასწარ 

მომზადებული ინფორმაცია მივაწოდე. საპრეზენტაციო თემა იყო სხვადასხვა 
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სკოლებში არსებული  საკლასო სივრცეები. აღნიშნულ პრეზენტაციაში   ნაჩვენები 

იყო სხვადასხვა ქვეყნების საკლასო ოთახები. მოსწავლეებს ვთხოვე გამოეყოთ 

მათთვის საინტერესოდ მოწყობილი სასკოლო ფიზიკური გარემო. ამის შემდეგ 

ვიმსჯელეთ თუ რისი გაზიარება იქნებოდა შესაძლებელი ჩვენს საკლასო ოთახში. 

მოსწავლეებს განსაკუთრებით მოეწონათ რამდენიმე სივრცედ დაყოფილი საკლასო 

ოთახები. აღნიშნეს, რომ მსგავსი ტიპის საკლასო ოთახი ხელს შეუწყობს სხვადასხვა 

საგნის გაკვეთილის უფრო საინტერესოდ ჩატარებას. განსაკუთრებით მოეწონათ 

საკლასო ბიბლიოთეკის კუთხე და ერთხმად აიტაცეს ეს იდეა.  

პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები დავყავი ხუთ ჯგუფად და ვთხოვე 

შემდეგ შეხვედრაზე თვითონ მოემზადებინათ და წარედგინათ სასურველ საკლასო 

ოთახზე აგებული ციფრული პრეზენტაცია ან ხელით შექმნილი ,,მაკეტი“ . 

შემდეგ შეხვედრაზე მოსწავლეების ერთმა ჯგუფმა სასურველი საკლასო ოთახი 

წარმოადგინა მაკეტის სახით, ხოლო დანარჩენებმა Power point-ში აწყობილი 

საპრეზენტაციო ფორმის სახით. ამ პრეზენტაციებმა ნათლად დამანახა ის 

პრობლემები, რომლებსაც აწყდებიან მოსწავლეები საკლასო გარემოში. დამანახა ის 

გარემო, რომლებიც ხელს უშლით მათ საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობისათვის. 

ბპ0 

 

ინტერვენცია N2 

მიზანი : მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად შეძლებენ მათი სურვილისამებრ 

შეცვალონ მერხების განლაგება. 

ინტერვენციამდელი მერხების განლაგების სურათი დაახლოებით ასეთია: 

 

 

 

ცხრილი : N1 
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შეხვედრის დასაწყისში განვიხილეთ საკლასო მერხების მოწყობის სხვადასხვა 

სტილი. განვუმარტე, რომ ეს სტილი გამომდინარეობს საგაკვეთილო აქტივობებიდან. 

მაგ: თუ რომელიმე გაკვეთილზე მუშაობენ ჯგუფურად მერხებიც ისე უნდა 

განალაგონ , რომ ერთმანეთთან ურთიერთობა უფრო მარტივად შეძლონ. დისკუსიის 

შემთხვევაში მერხები უკეთესია რომ ნახევარმთვარისებურად განალაგონ და ა.შ. 

მერხების განლაგების რამდენიმე მცდელობის შემდეგ მოსწავლეებმა დაახლოებით 

ასეთი სტილი შეარჩიეს: 

 

მერხების განლაგების ეს სტილი ყველაზე უკეთ მოირგეს. მათ აღნიშნეს, რომ მსგავსი 

ტიპის მერხების განლაგება უფრო მეტად კომფორტულია. უფრო მარტივია 

სხვადასხვა აქტივობების შესაბამისად გადაწყობა. 
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ინტერვენცია N3 

მიზანი : მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად შეძლებენ დაგეგმონ „ბიბლიოთეკის 

განთავსების“ სივრცე. 

თავდაპირველად მოსწავლეებს გავაცანი საკლასო ბიბლიოთეკის მოწყობის 

რამდენიმე გზა. ვისაუბრეთ თუ როგორ შევარჩევდით წიგნებს. შევთანხმდით იმაზე, 

რომ ამ სივრცეში თავს მოიყრიდა ისეთი წიგნები , რომლებიც შესაფერისი იქნებოდა 

მათი ასაკისათვის. მათი დიდი სურვილი იყო, რომ ისეთი ბიბლიოთეკა შეექმნათ, 

სადაც გათვალისწინებული იქნებოდა თითოეული მოსწავლის ინტერესები. 

იმისათვის, რომ ეს ბალანსი დაგვეცვა, ყველა მოსწავლე უზრუნველყოფდა მისთვის 

საყვარელი წიგნის მოტანას და საბიბლიოთეკო თაროზე განთავსებას.  

მეორე შეხვედრისას დავგეგმეთ, რომ რამოდენიმე შეხვედრა დაგვეთმო ჩვენს მიერ 

მოწყობილ საბიბლიოთეკო სივრცეში მათთვის საყვარელი წიგნების სხვებისათვის 

გაზიარებას. 

თავად აირჩიეს ის დიზაინი თუ როგორი სურთ რომ იყოს საკუთარ საკლასო ოთახში 

მოწყობილი ბიბლიოთეკა. 

 

ინტერვენცია N4 

მიზანი : მოსწავლეები შეძლებენ დაგეგმონ ისეთი სივრცე, სადაც თავს კომფორტულად 

იგრძნობენ. 

მოსწავლეებმა საკუთარ სურვილებში მკაფიოდ გამოხატეს საკლასო ოთახში 

მოსასვენებელი კუთხის არსებობა, რომელსაც გამოიყენებენ  საგაკვეთილო პროცესში. 

ისინი ფიქრობენ, რომ არსებული სივრცე მათ მისცემს საშუალებას უფრო 

კომფორტულ და მყუდრო გარემოში შეძლონ ინფორმაციის მიღება, საკითხების 

განხილვა, დებატების გამართვა, წიგნების კითხვა, სხვადასხვა საკითხების კლასის 

ფარგლებში განხილვა და ა.შ. მოსასვენებელი კუთხე ხელს შეუწყობს გაკვეთილებს 

შორის შესვენების ეფექტურად გამოყენებას, რომლის დროსაც მოსწავლეები 
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შეძლებენ რუტინული საგაკვეთილო პროცესიდან სხვა გარემოში განტვირთვას. 

მოსასვენებლი სივრცის ასეთი განლაგება მოსწავლეთა დამეგობრებას შეუწყობს 

ხელს. მოსასვენებელი კუთხისთვის განათავსეს პუფები და პატარა ხალიჩა, სადაც  

მოთავსებას და დასვენებას შეძლებდენ. 

 

ინტერვენცია N5 

მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ საკლასო სივრცეში თვალსაჩინოების და რესურსების 

განლაგებას. 

საგაკვეთილო პროცესში მასწავლებელი ხშირად იყენებს საგანმანათლებლო  რესურს, 

რომელსაც მასწავლებელი ქმნის ან მოსწავლე, შესაბამისად რესურსების განთავსება 

ხდება კლასის კედელზე, რომელიც ხშირად მთელი წლის განმავლობაშიც კი არის 

განთავსებული. მოსწავლეემბა სხვა სურვილებთან ერთად ყურადღება გაამახვილეს 

ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათი სურვილი იყო კედლებზე განთავსებული 

რესურსები  გაკვეთილის თემის დასრულების შემდეგ მოეთავსებინათ სპეციალურად 

შექმნილ რესურსების ყუთში და შემდეგ  კვლავ ახალ თემასთან დაკავშირებული 

ახალი  რესურსები  განეთავსებინათ თვალსაჩინო ადგილას, ხოლო ყუთში 

მოთავსებული რესურსები საჭიროებისამებრ გამოეყენებინათ სხვადასხვა დროს. 

მოსწავლეებმა გაკეთეს მათთვის სასურველი დიზაინის ყუთი და საკლასო ოთახში 

არსებული რესურსები  მოათავსეს  მასში. 

 

7. ინტერვენციების შეფასება 

ინტერვენციების განხორციელებამ შემიძლია ვთქვა, რომ დადებითი შედეგი 

გამოიღო. მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეებს უფრო და უფრო დიდი 

სურვილი უჩნდებოდათ კლასში გაეტარებინათ მეტი დრო. ძალიან საინტერესო 
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შედეგი მოგვცა „საყვარელი წიგნის“ ერთმანეთისადმი გაზიარებამ. ამ აქტივობამ 

დიდი გავლენა იქონია მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე. პრეზენტაციის შემდეგ 

დაიწყეს ერთმანეთის წიგნების კითხვა. მოსასვენებელი სივრცე მთლიანად აითვისეს 

სხვადასხვა გაკვეთილებზე და ცდილბდნენ სადისკუსიო თემები ამ სივრცის 

ფარგლებში განეხორციელებინათ. 

მოსწავლეების მიერ გაკეთებულ პრეზენტაციებში ნათლად იყო დაფიქსირებული 

აზრი  მერხების განლაგებასთან დაკავშირებით. მათი სურვილიდან გამომდინარე 

საკლასო ოთახში მერხების განლაგება შეიცვალა. ვაკვირდებოდი რამდენად 

შეიცვლებოდა მოსწავლეთა მოტივაცია საგაკვეთილო პროცესის ჩართულობაში, 

თავდაპირველად  მოსწავლეთა ჩართულობა ნაკლებად შეიმჩნეოდა, მოსწავლებში 

ემოციური ფონი უფრო აღინიშნებოდა,  ვიდრე ჩართულობა. შემდეგმა დაკვირვებამ 

ნათლად აჩვენა მოსწავლეების ჩართულობა. მანძილი მასწავლებელსა და მოსწავლეს 

შორის აზრის გამოსათქმელ ბარიერს აღარ წარმოადგენდა. ყველა მოსწავლეს შეეძლო 

საკუთარი აზრის გამოთქმა და მოსმენა. მოსენის დროს უმეტესწილად ვამყარებთ 

თვალით კონტაქტს მოსაუბრესთან. ძველი ტრადიციული სტილით განლაგებული 

მერხები არ აძლევდნენ მოსწავლეებს ამის საშუალებას. თუ რომელიმე მაღალი 

მოსწავლე წინა მერხზე დაჯდებოდა მის რიგში მყოფ ყველა მოსწავლეს მხოლოდ 

მისი თავის ყურება მოუწევდა, ეს რა თქმა უნდა, იწვევდა დისკომფორტს. მერხების 

განლაგების დროს მათ ეს სიტუაცია გაითვალისწინეს და შეეცადნენ ისეთი სტილი 

მოეფიქრებინათ, რომელიც მსგავსი პრობლემის წინაშე აღარ დააყენებდა 

მოსწავლეებს. აღნიშნავდნენ იმ ფაქტსაც, რომ მერხების ასეთი განლაგებით საკუთარ 

თავებს აღარ აძლევდნენ მოდუნების საშუალებას, აღარ უწევდათ დაფაზე 

განთავსებული მასალის გამო ფეხზე ადგომა ან დაფასთან ახლოს მისვლა და ა.შ . ამ 

ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ მათი სწავლისადმი მოტივაცია საგრძნობლად 

გაიზარდა. 
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ინტერვენციების შედეგების  შეფასების მიზნით განხორციელდა მოსწავლეთა 

განმეორებითი გამოკითხვა. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო VII-ბ კლასის 29  

მოსწავლემ.  

მოსწავლეები უფრო თვალნათლივ ხედავენ საკლასო გარემოს მნიშვნელობას 

სწავლების მოტივაციისათვის. 

კითხვაზე: „მოგწონთ თუ არა თქვენი საკლასო ოთხის მოწყობა?“.დადებითი პასუხი 

გასცა 25-მა, უარყოფითი- 0, ნაწილობრივ - 4 მოსწავლემ. 
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კითხვაზე: „ იქნებოდით თუ არა სწავლისათვის უფრო მეტად მოტივირებულები, 

საკლასო ოთახი თქვენს მიერ რომ არ იყოს მოწყობილი?“ დადებითი პასუხი გასცა 2-მა, 

უარყოფითი 25-მა, ნაწილობრივ 2-მა მოსწავლემ. 

 

 

კითხვაში: „საკლასო ოთახში ყველაზე მეტად რა ფაქტორი გიშლით ხელს 

საგაკვეთილო პროცესში უკეთ ჩართულობისათვის?“  

მოსწავლეებს ჯერ-ჯერობით მოსწაონთ არსებული გარემო და ფიქრობენ, რომ  

საკლასო გარემოსთან დაკავშირებული ხელის შემშლელი ფაქტორები უკვე ნაკლებია.  

რაც შეეხება მეცხრე კითხვას: „როგორ მოაწყობდით თქვენს სასურველ საკლასო 

ოთახს?“     

მოსწავლეებმა აღნიშნეს, რომ მათი საკლასო ოთახი თავისი სურვილისამებრ იყო 

მოწყობილი და შესაბამისად დიდ ცვლილებებს არ გეგმავდნენ. ისინი აღნიშნავენ, 

რომ  საკლასო  სივრცეში, სადაც ისინი იმყოფებიან, ყველა დეტალი მოსწავლეების 

მოტივაციისათვის არის შექმნილი.  
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მოსწავლე: „კლასში არსებული სხვადასხვა სივრცეები მაგალითად: საკლასო 

ბიბლიოთეკა მოსასვენებელ კუთხესთან ერთად ყველაზე დიდ კომფორტს გვიქმნის 

მოსწავლეებეს, ჩვენ თავისუფალ დროს ვსხდებით ხალიჩაზე, პუფებზე ან ფარდაგზე 

და განვიხილავთ სხვადასხვა საგნის თემებს“   

მოსწავლე: „ძალიან მომწონს რესურსების ყუთი. აღარ გვიწევს რუკების შემოტანა და 

გატანა. თითქმის ყველა საგაკვეთილო რესურსი ამ ყუთშია და ნებისმიერ დროს 

შეგვიძლია გამოყენება და შემდეგ მისი დაბრუნება. „ 

თუმცა რჩება ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი „აუხდენელი“ სურვილი, ეს არის 

საკლასო ოთახში პროექტორის არსებობა. თუ ეს ნივთიც შეემატებოდა საკლასო 

ოთახს მოსწავლეები სრულყოფილად შეძლებდნენ პრეზენტაციების გამართვას და  

პროექტორის და კომპიუტერის გამოს არ მოუწევდათ სხვადასხვა საკლასო (ისტ)  

ოთახში გადაადგილება, შესაბამისად ნაკლებ დროს და ენერგიას დახარჯავდნენ.  

                                                                              

8.  დასკვნები და  რეკომენდაციები 

ჩემი კვლევიდან გამომდინარე ჩანს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საკლასო გარემო, 

რომელმაც ბავშვის განვითარებისათვის საჭირო სოციალური, ემოციური, ფიზიკური 

და ცნობიერი საჭიროებები უნდა დააკმაყოფილოს. ყველა მასწავლებელი უნდა 

დაფიქრდეს თავის საკლასო ოთახის გარემოზე და მასში თანდათანობით 

ცვლილებების განხორციელებაზე, რომლებიც იქნება  მოსწავლეების ინტერესებიდან 

გამომდინარე. ცვლილებები აუცილებლად უნდა იყოს დაგეგმილი და 

თანმიმდევრული, რომ მარტივად მოხდეს მასთან მოსწავლის შეგუება. 

მოსწავლისათვის საკლასო ოთახი უნდა იყოს მაქსიმალურად მისაღები, მოქნილი და 

კომფორტული. რაც განაპირობებს შემდგომში მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას. 
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გარდა იმისა, რომ საკლასო გარემო გავლენას ახდენს მოსწავლეთა მოტივაციაზე, 

ზემოთ ავღნიშნე, რომ სკოლაში არსებულ ფიზიკურ გარემოს მნიშვნელოვანი 

გავლენა აქვს მოსწავლეების ჯანმრთელობაზე.  

 მერხი უნდა იყოს მორგებული შესაბამის ასაკს. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

ვითარდება ხერხემლის სხვადასხვა დაავადებები; 

 საკლასო ოთახის კედლები მოსწავლეებს შეუძლიათ საკუთარი მოსაზრებების 

გამოსახატავად გამოიყენონ. ეს დაეხმარება მასწავლებელს უფრო საინტერესო 

საკალსო გარემოს შექმნაში; 

 მოსწავლეები სიხარულით აბიჯებენ ისეთ გარემოში, სადაც აქვთ იატაკზე, 

ნოხზე ან ფარდაგზე ჯდომის შესაძლებლობა.  

კვლევის განხორციელების შემდეგ უფრო მეტად დავრწმუნდი, რომ საკლასო ოთახის 

მოწყობის საშუალება უნდა მივცეთ თავად მოსწავლეებს. მათ ჩვენზე, 

მასწავლებლებზე უკეთ იციან თუ როგორ გარემოში გრძნობენ თავს უფრო 

მოტივირებულად და კომფორტულად. 
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          9.  გამოყენებული ლიტერატურა 

1) „სასწავლო და პროფესიული გარემო“ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2008წ, ნინო ნიჟარაძე და სხვები, გვ3 - გვ11 

2) „საკლასო ოთახის ფიზიკური გარემოს გეოგრაფია“ 

http://mastsavlebeli.ge/?p=2406 ; 17.11.2018 

3) ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის გზამკვლევი http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-

bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-----

--0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-

00&a=d&cl=CL2.4&d=HASH245c38d0a027c9f1334404.6 ; 15.11.2018წ) 

4) Can an Attractive Classroom Motivate Kids to Learn?;  https://howtoadult.com/can-

attractive-classroom-motivate-kids-learn-13914.html ; 18.11.2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://mastsavlebeli.ge/?p=2406
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http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2.4&d=HASH245c38d0a027c9f1334404.6
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2.4&d=HASH245c38d0a027c9f1334404.6
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2.4&d=HASH245c38d0a027c9f1334404.6
https://howtoadult.com/can-attractive-classroom-motivate-kids-learn-13914.html
https://howtoadult.com/can-attractive-classroom-motivate-kids-learn-13914.html
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10.  პედაგოგიური კვლევის ანგარიშის რეფლექსია  

2018 წლის დეკემბრიდან დავიწყე საკუთარი პრაქტიკის კვლევის წარმოება სსიპ ქალაქ 

თბილისის  N45 საჯარო სკოლის  მე-7ბ  კლასში. 

2018/2019 სასწავლო წელს, ჩემ მიერ განხორციელებული პრაქტიკის კვლევის 

„საკლასო გარემოს გავლენა მოსწავლეთა მოტივაციაზე“ მიზანი იყო ამ საკლასო 

გარემოს ისე მოწყობა, რომელიც ხელს შეუწყობდა საგაკვეთილო პროცესში 

მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას.  

პრობლემის არსებობის  შემდეგ, გავეცანი საკვლევი თემის საკითხის შესახებ არსებულ 

ლიტერატურას და დავგეგმე ინტერვენციები, რომლებიც ხელს შეუწყობდა მოსწავლის 

მოტივაციის ამაღლებას  საგაკვეთილო პროცესში ჩასართავად. 

პირველ ეტაპზე,  მოსწავლეებს გავაცანი პრეზენტაციის სახით, სხვადასხვა ქვეყნებში 

არსებული  საკლასო სივრცეები. მოსწავლეებს ვთხოვე გამოეყოთ მათთვის 

საინტერესოდ მოწყობილი სასკოლო ფიზიკური გარემო და წარედგინათ სასურველ 

საკლასო ოთახზე აგებული ციფრული პრეზენტაცია ან ხელით შექმნილი ,,მაკეტი“. 

ამ პრეზენტაციებმა ნათლად დამანახა ის პრობლემები, რომლებსაც აწყდებიან 

მოსწავლეები საკლასო გარემოში. დამანახა ის გარემო, რომლებიც ხელს უშლით მათ 

საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობისათვის. მივხვდი, რომ მოტივაციის 

გაზრდისათვის მათ სასწრაფოდ სჭირდებოდათ არსებული გარემოს შეცვლა. 

ინტერვენციები უფრო და უფრო საინტერესო ხდებოდა. ერთ-ერთი საინტერესო 

ინტერვენცია იყო საკლასო ოთახში მოსასვენებელი კუთხის არსებობა, რომლის 

მეშვეობით მოსწავლეებმა  მყუდრო გარემოში შეძლეს ინფორმაციის მიღება, 

საკითხების განხილვა, დებატების გამართვა, წიგნების კითხვა, სხვადასხვა 

საკითხების კლასის ფარგლებში განხილვა და ა.შ. მოსასვენებელი კუთხის არსებობამ  

ხელი  შეუწყო გაკვეთილებს შორის შესვენების ეფექტურად გამოყენებას, რომლის 

დროსაც მოსწავლეებმა შეძლეს რუტინული საგაკვეთილო პროცესიდან სხვა გარემოში 
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განტვირთვა. მოსასვენებლი სივრცის ასეთმა განლაგებამ მოსწავლეთა დამეგობრებას 

შეუწყო ხელი.  

                             

  კოლეგებთან შეხვედრა 

პედაგოგიური კვლევის შედეგები გავაცანი ფოკუს ჯგუფში ჩართულ პედაგოგებს, 

რომლებიც კვლევის საწყისი ეტაპიდან,  აქტიურად ადევნებდნენ თვალყურს   ჩემს 

მიერ განხორციელებულ ინტერვენცებს და ესწრებოდნენ კიდეც მათ მიმდინარეობას. 

კვლევაში წარმოდგენილმა დიაგრამებმა  ადვილად აღსაქმელი გახადა  კვლევის 

შედეგები. 

ჩემთვის საინტერესო იყო უკუკავშირი, კოლეგებმა მომიწონეს საკვლევად ამ საკითხის 

არჩევა. ინგლისურის, ისტორიისა და ქართულის პედაგოგებმა აღნიშნეს, რომ  

მოსწავლეების მიერ საკლასო სივრცეში განლაგებული მერხები მოსწავლეებში ზრდის 

საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობას, ასევე პედაგოგებმა გაამახვილეს ყურადღება 

საკლასო ბიბლოთეკაზე და რესურსების განთავსებაზე, ისინი ფიქრობენ, რომ 

მოსწავლეების ასეთი ჩართულობა საკლასო გარემოს შექმანში გაზრდის სწავლის 

მიმართ მოტივაციას. 

ჩემთვის ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი  იყო  კვლევაზე მუშაობა. დღევანდელ 

ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია სასკოლო გარემო ისე იყოს მოწყობილი, რომ 

პასუხობდეს თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცის გამოწვევებს. ეს ერთ-ერთი 

აუცილებელი ფაქტორია მოსწავლეთა აკადემიური უნარების გაუმჯობესებისათვის. 

კვლევის შედეგად შევიმუშავე რეკომენდაციები, რომელიც უპასუხებს სასკოლო 

გარემოს თანამედროვე გამოწვევებს. 
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11. დანართი  
 N1: კითხვარი საკლასო გარემოს შესახებ 

1. თვლით თუ არა რომ საკლასო გარემო მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა 

სწავლების მოტივაციისათვის? 

ა) დიახ                       ბ) არა                   გ) ნაწილობრივ 

2. ახდენს თუ არა საკლასო ოთახის ფერი თქვენს სასწავლო მოტივაციაზე 

გავლენას? 

ა) დიახ                       ბ) არა                   გ) ნაწილობრივ 

3. ჩაერთობოდით თუ არა საგაკვეთილო პროცესში უფრო აქტიურად, მერხები 

რომ არ იყოს ტრადიციული სტილით განლაგებული.  

ა) დიახ                       ბ) არა                   გ) ნაწილობრივ 

4. გრძნობთ თუ არა თავს კომფორტულად თქვენს მერხთან? 

ა) დიახ                       ბ) არა                   გ) ნაწილობრივ 

5. საკლასო ოთახში შეიტანდით თუ არა ცვლილებებს არსებულ რესურსებთან 

დაკავშირებით? 

ა) დიახ                       ბ) არა                   გ) ნაწილობრივ 

6. არსებული ოთახის ტემპერატურა ახდენს თუ არა გავლენას თქვენი სწავლების 

მოტივაციაზე? 

ა) დიახ                       ბ) არა                   გ)  ნაწილობრივ 

7.  მოგწონთ თუ არა თქვენი საკლასო ოთახის მოწყობა? 

ა) დიახ                       ბ) არა                   გ) ნაწილობრივ 

8. იქნებოდით თუ არა სწავლისათვის უფრო მეტად მოტივირებულები საკლასო 

ოთახი თქვენს მიერ რომ იყოს მოწყობილი? 

ა) დიახ                       ბ) არა                   გ) ნაწილობრივ 

9. საკლასო ოთახში ყველაზე მეტად რა ფაქტორი გიშლით ხელს საგაკვეთილო 

პროცესში უკეთ  ჩართულობისათვის? 
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............................................................................................................................................................

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

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

10. როგორ მოაწყობდით თქვენს სასურველ საკლასო ოთახს? 

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

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

 

 

    

 

 

 

                                                       


