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შესავალი 

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს  პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს  თემაზე: 

,,საინფორმაციო  ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის გაუმჯობესება დაწყებით 

საფეხურზე“.   

აღნიშნული კვლევა განხორციელდა  სსიპ  ქ.თბილისის 45-ე  საჯარო  სკოლის ბაზაზე 

IV კლასის   მოსწავლეებში. 

ნაშრომში  განხილულია  გაუაზრებელი  კითხვით  გამოწვეული  პრობლემები და 

მათ  გადასაჭრელად განხორციელებული  ცვლილებები.  კვლევა მოიცავს  შემდეგ 

ეტაპებს:  საკვლევი საკითხის მიმოხილვა.პრობლემის აქტუალობისა და სავარაუდო 

გამომწვევი მიზეზების განხილვა, კვლევის მიზანი, საკვლევი კითხვები, საკითხის 

ირგვლივ არსებული  ლიტერატურის მიმოხილვა, მონაცემთა შეგროვების მეთოდები, 

მონაცემთა ანალიზი, ინტერვენციების დაგეგმვა და განხორციელება,ინტერვენციების 

შედეგების ანალიზი,  რეკომენდაციები,   კვლევის შედეგების გაზიარება - 

რეფლექსია.  

 

1. საკვლევი  საკითხის მიმოხილვა 

1.1. საკვლევი  საკითხის  აქტუალობა 

 

 საკუთარმა პრაქტიკამ, მოსწავლეებზე მრავალჯერადმა დაკვირვებამ, რომელიც  

მოიცავდა, როგორც ყოველდღიურ  ზეპირ, ასევე  წერითი  დავალებების 

დიაგნოსტირებას, მაჩვენა, რომ მოსწავლეები სირთულეებს  აწყდებიან  

საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების  პროცესში.  მსგავსი პრობლემები 

იკვეთება პარალელურ კლასებში.  
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 გაუაზრებელი კითხვით გამოწვეული პრობლემები  შემდგომში აისახება ყველა 

საგანში.სწავლის პროცესის წარმატებულად  წარმართვას განსაზღვრავს წაკითხულის 

გაგება-გააზრების უნარი. ამიტომ მნმიშვნელოვანია, რომ  დაწყებით საფეხურზე 

მოსწავლეებს განუვითაროთ გააზრებულად კითხვის უნარი, რაც კითხვის ძირითადი 

დანიშნულებაა.  

 წიგნიერების საერთაშორისო კვლევამ, რომელიც საქართველოში სამჯერ  ჩატარდა 

(2006-2011-2016 წწ-ში), აჩვენა, რომ ტექსტის წაკითხვა, გააზრება  და გაანალიზება  

მოსწავლეთა  2 პროცენტს  შეუძლია.  საქართველოს სკოლების დაწყებითი კლასების 

მოსწავლეებისთვის ყველაზე მარტივია ტექსტიდან ზედაპირული ინფორმაციის 

გაგება. უფრო მეტი ბარიერი არსებობდა არამხატვრული ტექსტების მიმართულებით. 

შედარებით  მაღალი  მაჩვენებელი დაფიქსირდა მხატვრული ტექსტების 

ანალიზისას. თუმცა ის ფაქტი, რომ საქართველოს მაჩვენებელი ვერ გასცდა 

წიგნიერების  კვლევის  საერთაშორისო  სკალირებულ  საშუალო  მაჩვენებელს 

(რომელიც  განისაზღვრება  500  ქულით),  მიგვანიშნებს  იმაზე,  რომ  პრობლემა  ისევ  

არსებობს, საკითხი  არ  ამოწურულა და  მისი  შესწავლა  კვლავ  აქტუალურია. 

წიგნიერება გულისხმობს რამდენიმე  უნარის  განვითარებას,  ამიტომ  მხოლოდ  

იმით  ვერ  შემოვიფარგლებით,  რომ  მოსწავლეებს  ვასწავლეთ  წერა-კითხვა.  

ეროვნული  სასწავლო  გეგმა,  რომელიც  შექმნილია  კონკრეტული  ასაკობრივი  

ჯგუფების  გათვალისწინებით,  არის  ჩვენი  მთავარი  გზამკვლევი  სწავლების  

პროცესში.  აქედან  გამომდინარე,  სასწავლო  პროცესის  დაგეგმვისას  მას 

ვეყრდნობით, ვითვალისწინებთ  სტანდარტს,  ორიენტირებულები  ვართ იმ 

შედეგებზე,  რისი  მიღწევაც  გვინდა  სასწავლო  წლის  ბოლოს.  

 

 ქართული  ენისა  და  ლიტერატურის  სტანდარტი  დაწყებით  საფეხურზე  კითხვის 

მიმართულებით   გვეუბნება,  რომ  კითხვის უნარის განვითარება წიგნიერების  

საფუძველია, რომელიც  მოიცავს სხვადასხვა წერილობითი  ტექსტის  წაკითხვის,  
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მათში  მოცემული  ინფორმაციის  გაგება-გააზრებისა  და  გამოყენების  უნარ-

ჩვევების  გამომუშავებას.  კითხვის ტექნიკის თანდათანობით  სრულყოფა 

მოსწავლეებს  საშუალებას  მისცემს,  გახდნენ  გაწაფული მკითხველები,   შეძლონ 

წაკითხულის  გაგება  და  გააზრება. 

 

დაწყებითი  საფეხურის  სტანდარტში  გაწერილია IV  კლასის  ბოლოს  მისაღწევი 

შედეგები. 

 მიმართულება:    კითხვა 

 მოსწავლემ  უნდა  შეძლოს: 

 ქართ.დაწყ.( I ).7 სტანდარტით  განსაზღვრული  სხვადასხვა  ტიპის ტექსტების  

წაკითხვა  და  გაგება-გააზრება;  ტექსტში  ვერბალური  და  არავერბალური ფორმით  

მოწოდებული              ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა  და  ტექსტის) 

ურთიერთდაკავშირება. 

ქართ.დაწყ.( I ).10  სტანდარტით  განსაზღვრული  სხვადასხვა  ტიპის  ტექსტების  

მაორგანიზებელი  ელემენტების,  სტრუქტურული  და  კომპოზიციური  

მახასიათებლების  ამოცნობა. 

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

ლექსიკურ და სემანტიკურ  მხარეზე,  ენობრივ  ფორმებზე  დაკვირვება. 

ქართ.დაწყ.(I ).12  კითხვის  ნაცნობი  სტრატეგიების  გამოყენება  მიზნის  მისაღწევად. 

 

 ვფიქრობ,  რომ  აღნიშნული  კვლევა  დამეხმარა  პრობლემის  უკეთ  გაანალიზებაში, 

მიზეზების  სიღრმისეულ გააზრებაში. კვლევის ფარგლებში  შესაძლებლობა  მქონდა 

დამედგინა მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებები  და შემეთავაზებინა 

მათთვის ეფექტური, კონკრეტულ უნარზე  მორგებული აქტივობები.    ეს  ჩემთვის 

იყო  წინგადადგმული  ნაბიჯი მოსწავლეებში  წიგნიერების დონის  ასამაღლებლად 

და გამოიწვევს  ჩემი  პედაგოგიური  პრაქტიკის   ეფექტიანობის ზრდას.  
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აღნიშნული კვლევა მოსწავლეებს  დაეხმარა  მეტაკოგნიტური  უნარების  

განვითარებაში,   საინფორმაციო ტექსტებთან  მუშაობისას  ეფექტური  

სტრატეგიების  შერჩევაში,  წარუმატებლობისა  და  დაბალი  თვითშეფასების  

განცდის  დაძლევაში. 

 

 ჩემი  გამოცდილება  კოლეგებს  საშუალებას  მისცემს  სხვა  თვალით  შეხედონ  

საკვლევ პრობლემატიკას,  რომელიც  აქტუალურია  დაწყებით  საფეხურზე.  

გაიზიარონ,  ან  მოდიფიცირება მოახდინონ ჩემს მიერ განხორციელებული 

ინტერვენციების. საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნული გამოცდილება გამოიყენონ  

მოსწავლეთა  შესაძლებლობების  გათვალისწინებით.   

 

1.2.პრობლემის  გამომწვევი  სავარაუდო  მიზეზები 

 

როცა  აღმოვაჩინე,  რომ  მოსწავლეებს აქვთ  პრობლემა საინფორმაციო ტექსტების 

გაგება-გააზრებასთან მიმართებაში,  დავიწყე  ფიქრი პრობლემის  გამომწვევ  

სავარაუდო  მიზეზებზე. ჩემდა  გასაოცრად მათ  შორის უმეტესობა  ისეთი მოსწავლე   

აღმოჩნდა, რომელსაც კარგად აქვს  განვითარებული ზეპირმეტყველებისა და 

კითხვის  უნარები, უმეტესწილად  აქტიურადაა ჩართული  საგაკვეთილო პროცესში,  

მონდომებული და ყურადღებიანია.   

 რაც შეეხება დანარჩენებს, ორი მოსწავლისთვის ქართული  არაა  მშობლიური ენა. 

ორი მოსწავლე იშვიათადაა  ჩართული საგაკვეთილო პროცესში, უყურადღებოდ 

ეკიდება მიცემულ დავალებებსა და ინსტუქციებს, ნაკლებად არიან 

დაინტერესებული სასწავლო პროცესითა და მიღებული შედეგით. 

 ჩამოვაყალიბე   ვარაუდები პრობლემის გამომწვევ მიზეზებთან დაკავშირებით: 

 ლექსიკური  მარაგის სიმწირე (სპეციალიზებული ტერმინოლოგია აღწერითი 

ტიპის ტექსტებში); 
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 არარელევანტური ტექსტები (საინფორმაციო ტექსტების  სიმწირე); 

 სწავლების სტრატეგიების არასწორად შერჩევა; 

 მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსების არარსებობა; 

 არასათანადო დროის  დათმობა სამიზნე უნარის ( საინფორმაციო ტექსტების 

გაგება-გააზრება) გასავითარებლად. 

 

მწირი  ლექსიკური მარაგი   წაკითხული ტექსტის გააზრების  ერთ-ერთი 

დამაბრკოლებელი ფაქტორია.  აღნიშნული  პრობლემა  თავს  იჩენს  მესამე-

მეოთხე კლასებში,  მიუხედავად  იმისა,  რომ  მოსწავლეები  უკვე  ფლობენ  

კითხვის სტრატეგიებს. აღწერით ტექსტებში  მოსწავლეებს განსაკუთრებით  

უჭირთ  სპეციალიზებული ტერმინოლოგიის  ახსნა. ლექსიკური  მარაგი 

მუდმივად  მოითხოვს  განახლებასა  და  გამდიდრებას. თუ სიტყვების მარაგი 

უწყვეტად არ  გაფართოვდა,  გაგება-გააზრება  შეფერხდება,  რადგან  სწავლა  

არის  ახალი  ცნებები,  იდეები, აზრები, რასაც  თან  ახლავს  ახალი ლექსიკური 

ერთეულები. კვლევები  ცხადყოფს,  რომ ის  მოსწავლეები  არიან უფრო  

წარმატებულები,  რომლებსაც  უფრო  მეტი  ლექსიკური  მარაგი  აქვთ. ა.გ. 

ვფიქრობ, რომ საკვლევი პრობლემატიკის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება  იყოს 

მწირი  ლექსიკური  მარაგი.    

 

 მნიშვნელოვანია რელევანტური საინფორმაციო  ტექსტების შერჩევა  და  

მოსწავლეებისთვის  მიწოდება. აუცილებელია ტექსტში 90-95 პროცენტამდე 

სიტყვები  ნაცნობი იყოს,  რათა  მოსწავლემ  შეძლოს წინადადების  შინაარსისა  

და ტექსტის მთავარი  ინფორმაციის  გაგება. 

 

 სახელმძღვანელოში  აღნიშნული ტიპის  ტექსტების სიმწირის  გამო,  საჭიროა  

დამატებითი ძალისხმევა,  სასწავლო  რესურსების  მოძიება  და  სათანადო  

დროის  დათმობა  სამიზნე  უნარის  გასავითარებლად.  
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სწორად  შერჩეული   სტრატეგიები  მნიშვნელოვნად  განსაზღვრავს  მიღებულ  

შედეგს.  ვფიქრობ,  პრობლემის  ერთ-ერთი  გამომწვევი  მიზეზი  შეიძლება  

იყოს სწავლის სტრატეგიების არცოდნა  მოსწავლეების მიერ,  როგორ იმუშაონ 

საინფორმაციო  ტექსტებთან, როგორ  მოახდინონ  იფორმაციის  დახარისხება,  

რას  მიაქციონ  ყურადღება და ა.შ. 

 

შესაძლებელია საგაკვეთილო პროცესი არ  იყოს საკმარისი ზოგიერთი 

მოსწავლისთვის დაძლიონ საინფორმაციო-შემეცნებითი  ტექსტების 

გაგებასთან  დაკავშირებული  სირთულეები, ამიტომ  ვფიქრობ, საჭიროა 

მათთან მიდგომა  შეიცვალოს და სწავლების ხანგრძლივობა  გაიზარდოს.  

 

პრობლემის  გამომწევი  მიზეზების  დიაგნოსტირება  იყო  ძალიან  

მნიშვნელოვანი, რადგან  მასზე  დაყრდნობით  უნდა  დამეგეგმა  

ინტერვენციები,  რომლებსაც  განვახორციელებდი  წაკითხულის  გააზრების                                                                   

გასაუმჯობესებლად. 

 

           1.3. კვლევის  მიზანი 

 

კვლევის  მიზანია:  დავადგინო  საინფორმაციო  ტექსტების გაგება-

გააზრებასთან დაკავშირებული სირთულეები;  მისი  გამომწვევი  მიზეზები;  

დავგეგმო  და განვახორციელო  ეფექტური ინტერვენციები; 

განხორციელებული  აქტივობებით დავეხმარო  მოსწავლეებს, დაძლიონ 

საინფორმაციო ტექსტების გაგება-გააზრებასთან  დაკავშირებული 

სირთულეები; დავაკვირდე  და  შევაფასო, რომელი სტრატეგია იქნება 

ეფექტური,  კვლევის მიგნებებით     გავაუმჯობესო  და  დავხვეწო შემდგომი  

სასწავლო  პროცესი; მიღებული  გამოცდილება გავუზიარო კოლეგებს. 
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         1.4.საკვლევი  კითხვები 

            აღნიშნული კვლევიდან გამომდინარეობს შემდეგი საკვლევი კითხვები: 

1. როგორ გამოვავლინო კვლევის  სამიზნე  ჯგუფი? 

2. რითია  გამოწვეული საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-გააზრებასთან  

დაკავშირებული  სირთულეები? 

3. რომელი  ინტერვენციები განვახორციელო პრობლემის  აღმოსაფხვრელად? 

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

სწავლის პროცესის  გაუმჯობესებაში  საინფორმაციო  ტექსტების გაგება-

გააზრების  მიმართულებით, რა სარგებელს  მიიღებენ  მოსწავლეები,  

გამოადგებათ  თუ  არა ჩემი  რეკომენდაციები  კოლეგებს. 

 

2. ლიტერატურის  მიმოხილვა 

 

,,მშობლიური ენის სწავლება დაწყებით საფეხურზე ემსახურება აუცილებელი ენობრივი 

უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას ზეპირმეტყველების, კითხვისა და წერის მიმართულებით. 

ამავე დროს, ეს პროცესი გულისხმობს იმ მინიმალური ლინგვისტური კომპეტენციის 

ფორმირებას, რომელიც ენის პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით არის აქტუალური 

და შეესაბამება მოსწავლის ინტელექტუალურ  შესაძლებლობებსა  და  ინტერესებს. 

მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სწავლება დაწყებით საფეხურზე ეფუძნება მდიდარ 

ტექსტურ კორპუსს- სხვადასხვა  სახის  მხატვრულ  და არამხატვრულ, ასევე მულტიმედიურ 

ტექსტებს. ტექსტების ნაირსახეობა ქმნის  იმ  აუცილებელ  თემატურ  გარემოს, რომლის  

გაცნობაც მოსწავლეს შესძენს ცხოვრებისეული ურთიერთობებისათვის საჭირო 

გამოცდილებას. მოსწავლეები უნდა დაეუფლონ მხატვრული, საინფორმაციო-შემეცნებითი 

და  პრაგმატული  ტექსტების  აღქმის, გაგების, გამოყენებისა  და  შექმნის, ასევე ინფორმაციის  

მოპოვებისა  და  დამუშავების  საბაზისო  უნარ-ჩვევებს. სათანადო  ყურადღება უნდა მიექცეს 



10 
 

ასევე მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ 

მიღებული ცოდნისა თუ ენობრივი გამოცდილების საფუძველზე ახალი ტექსტების შექმნა და 

თვითგამოხატვა“  (დაწყებითი საფეხურის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024). 

 

 

,,სწავლა-სწავლების პროცესში მოსწავლეთა ზეპირმეტყველების უნარების განვითარებას 

სისტემური და თანამიმდევრული ხასიათი უნდა მიეცეს. მოსმენილის ზეპირად 

გადმოცემა/თხრობა,  მასზე აზრის გამოთქმა, პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა და სხვა ხელს 

უწყობს გაგება-გააზრების პროცესებს. სწავლების პროცესში მოსმენილი ტექსტობრივი მასალის 

ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებებისა და შესწავლილი სიტყვების აქტიურად გამოყენებით 

კი თანდათანობით მდიდრდება მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგი, იხვეწება მათი მეტყველება“ 

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

 

,,კითხვის სწავლების საბოლოო მიზანია წაკითხულის გააზრება, რაც გულისხმობს მკითხველის 

აქტიურ მონაწილეობას კითხვის პროცესის სამივე ეტაპზე: კითხვის დაწყებამდე, კითხვის დროსა 

და კითხვის შემდეგ. კითხვის ტექნიკის თანდათანობით სრულყოფა საშუალებას მისცემს 

მოსწავლეებს, გახდნენ გაწაფული მკითხველები, გაიგონ და გაიაზრონ წაკითხული.  

წაკითხულის გაგება-გააზრება მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული ლექსიკურ მარაგზე - რაც 

უფრო მდიდარია მოსწავლის ლექსიკური მარაგი, მით უფრო წარმატებულია იგი, როგორც 

მკითხველი. ამდენად, ლექსიკური მარაგის შევსება-გამდიდრებაზე ზრუნვას სწავლების საწყის 

ეტაპზევე საგანგებო ყურადღება უნდა მიექცეს. ზეპირი და ბეჭდური ვერბალური ტექსტების 

გარდა, მუშაობა უნდა წარიმართოს ასევე მულტიმედიური ტექსტების კითხვა-გაგების 

მიმართულებითაც, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ზოგადი წიგნიერების უნარ-ჩვევების 

განვითარებას“ (დაწყებითი საფეხურის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024). 
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ირინა  სამსონიას  ნაშრომში  ,,წიგნიერება“    განხილულია  კითხვის    ხუთი  

ძირითადი  კომპონენტი (ფონოლოგიური  ცნობიერება,  ანბანური  პრინციპის  

გაგება,  თავისუფლად  კითხვა,  ლექსიკის  დაუფლება,  წაკითხულის  გააზრება),  

რომელიც  საფუძვლად  უდევს  კითხვის  უნარის  განვითარებას. როგორც  ავტორი  

აღნიშნავს,  კითხვის  ძირითადი  მიზანი  წაკითხულის  გააზრებაა,  რომელიც  

მოიცავს  რთულ  კოგნიტურ  პროცესებს.  მათი  დახმარებით  მკითხველს  

წაკითხულიდან  აზრის  გამოტანა  შეუძლია.  ზოგიერთ  მოსწავლეს  შეიძლება  

ყველა  კომპონენტში  სჭირდებოდეს  დახმარება,  თუმცა  არიან  მოსწავლეები,  

რომლებიც  უშეცდომოდ  კითხულობენ,  მაგრამ  უჭირთ  წაკითხულის  გააზრება,  

რაც  შეიძლება  გამოწვეული  იყოს  ლექსიკური  მარაგის  ნაკლებობით (ირინა 

სამსონია   ,, წიგნიერება“,   მასწავლებლის სახელმძღვანელო,   თბილისი 2013წ). 

 

იმისათვის,  რომ  მოსწავლემ  შეძლოს  წაკითხულიდან  საჭირო  ინფორმაციის  

მიღება  და  დამახსოვრება,  მას  უნდა  ჰქონდეს  გააზრებულად  წაკითხვის  უნარი.  

გააზრებაში  კი  მას  ეხმარება  წინარე  ცოდნისა  და  გამოცდილების  დაკავშირება  

წაკითხულთან.  უნდა  აღინიშნოს,  რომ  თვითმონიტორინგი  ახასიათებთ  კარგ  

მკითხველებს.  ისინი  რამდენჯერმე  უბრუნდებიან  რთულად  გასაგებ  ადგილებს  

ტექსტში.  ამას  არ  აკეთებს იმ   მოსწავლეთა  უმეტესობა,  რომელსაც  უჭირს  

წაკითხულის  გააზრება.  აქედან  გამომდინარე  მნიშვნელოვანია  მოსწავლეებში  

მეტაკოგნიტური  უნარების  განვითარება.  ამისათვის  კი შესაბამისი  სტრატეგიების  

შერჩევა  და  განხორციელება ( წინარე  ცოდნის  გააქტიურება,  მოთელვა  წასაკითხ  

საკითხთან  დაკავშირებით,  მოსწავლის  მიერ  იმის  გაცნობიერება,  რა  მიზნით  

კითხულობს  ტექსტს  და  ა.  შ).  მასწავლებელმა  შეიძლება  პირდაპირი  გზით  

ასწავლოს  მოსწავლეებს  ამგვარი  სტრატეგიები.  პირველ  რიში,  მოსწავლემ  უნდა  

შეძლოს  კითხვის  დროს  დაშვებული  ხარვეზების  იდენტიფიცირება,  

განსაკუთრებით  ყურადსაღებია  გაუგებარი  ლექსიკური  ერთეულების  

დაფიქსირება,  თითოეული  აბზაცის  წაკითხვის  შემდეგ  მოკლე  შეჯამება,  
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საკუთარი  თავისთვის  კითხვების  დასმა.  კითხვის  საბოლოო  მიზანი 

წაკითხულიდან  აზრის  გამოტანაა,  ამიტომ  მნიშვნელოვანია  მოსწავლეებში  

წაკითხულის  შეჯამების  უნარის  განვითარება.  ეს  უნარი  არის  ტესტი,  დაგვანახოს  

წაითხულის  გააზრების  ხარისხი. თუკი  მოსწავლეს  შეუძლია  წაკითხულიდან  

გამოყოს  ყველაზე მნიშვნელოვანი  ინფორმაცია და გამიჯნოს მეორეხარისხოვნისგან, 

მას  კარგად  გაუაზრებია  ტექსტი.  ირინა   სამსონია  საინტერესო  სტრატეგიებს  

გვთავაზობს,  როგორ  ვასწავლოთ  მოსწავლეებს  წაკითხულის  გააზრება.  

ეფექტურია  გრაფიკული  მაორგანიზებლების  გამოყენება.  როგორც  არაერთმა  

კვლევამ  აჩვენა,  განსაკუთრებით  შედეგიანია,  თუკი  მოსწავლეები  თავად  

ისწავლიან  სქემების  აგებას  და  გამოყენებას  კითხვის  პროცესში.  მარტივად  და  

თვალსაჩინოდ  წარმოდგენილი  ტექსტის  შინაარსი  ეხმარება  მოსწავლეს  

დაიმახსოვროს  ყველა  ის  მნიშვნელოვანი  დეტალი,  რომელიც  წაკითხულის  

გასააზრებლად  სჭირდება.     კითხვების  დასმა  წაკითხულის  შესახებ  და  დასმულ  

კითხვებზე  პასუხის  გაცემაც  მნიშვნელოვნად  ააქტიურებს  გააზრების  პროცესს,  

რადგან  მოსწავლე  სწავლობს  სად  და  როგორ  ეძებოს  კითხვებზე  სწორი  

პასუხები.   წაკითხულის  გააზრების  მიზნით  მნიშვნელოვანია  მოსწავლეებში 

მეტაკოგნიტური  უნარების  განვითარება.  თუკი  მოსწავლე  კითხვის  დროს  თავად  

აღმოაჩენს   ხარვეზებს,  გამოიყენებს  კონკრეტულ  სტრატეგიებს  ამ  ხარვეზების  

აღმოსაფხვრელად,  მოსწავლეს  გაუადვილდება  წაკითხულის  გააზრება 

(ირინა სამსონია   ,, წიგნიერება“ გვ. 29-გვ. 40    მასწავლებლის სახელმძღვანელო,  თბილისი 

2013წ). 

 

მოტივაცია  ერთ-ერთი  განმსაზღვრელი  ფაქტორია  წარმატებული  

მკითხველისთვის,  რადგან  მოტივირებულ  მოსწავლეს  სიამოვნებს  კითხვა  და  

ბევრს  კითხულობს,  იყენებს  კითხვის  მრავალფეროვან  სტრატეგიებს  და  იზრდება,  

როგორც  მკითხველი.  მდიდრდება მისი  ლექსიკური  მარაგი,  ინფორმირებულობა,  

შესაბამისად  კარგად  გაიაზრებს  წაკითხულს.  ჩამორჩენილ  მკითხველებს  კი  

მოტივაციის  ნაკლებობოს  გამო  დაკარგული  აქვთ  კითხვის  სურვილი,  ვერ  
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ფლობენ  კითხვის  სტრატეიებს,  აქვთ  მწირი  ლექსიკური  მარაგი,  ა. გ.  მათ  უჭირთ  

დარგობრივი  ტექსტების  გააზრებულად  წაკითხვა.  ამას  მოყვება  აკადემიური  

ჩამორჩენა  ყველა  საგანში.  ისინი  რჩებიან  სასწავლო  პროცესის  მიღმა,  ეკარგებათ  

ინტერესი,  საკუთარი  თავის  რწმენა.  ასეთი  ადამიანები  ვერ  მიაღწევენ  წარმატებას  

საზოგადოებრივი  ცხოვრების  ვერცერთ  სფეროში.  ამიტომ  აუცილებელია  

ეფექტური  გზების  ძიება,  მეთოდების  მიზანმიმართულად  შერჩევა,  მოსწავლეთა  

ინტერესების  შესწავლა,  მათი  წინარე  ცოდნის  დადგენა  და  გათალისწინება,  რათა  

მიწოდებული  ინფორმაცია  სიახლეც  იყოს,  ამავე  დროს  ადვილად  აღსაქმელი  და  

გასააზრებელიც  (ირინა სამსონია ,, წიგნიერება“ გვ. 36 მასწავლებლის  

სახელმძღვანელო, თბილისი 2013). 

 

მოსწავლეებში  მოტივაციის  ამაღლებას  იწვევს  თანამშრომლობითი  სწავლება.  

სოციალური  ინტერაქცია  ხელს  უწყობს  სირთულეების  დაძლევას  სწავლის  

პროცესში  და  ეხმარება  მოსწავლეებს  წაკითხულის  გაგება-გააზრებაში.  ამიტომ  

სასურველია  დაიგეგმოს  ისეთი  აქტივობები,  როცა  მოსწავლეები  ერთად  

წაიკითხავენ  ტექსტს,  გაცვლიან  ინფორმაციას,  მოსაზრებებს,  დაეხმარებიან  

ერთმანეთს  რთული  ადგილების  გაგებაში 

 (ირინა სამსონია   ,, წიგნიერება“ გვ.  45  მასწავლებლის  სახელმძღვანელო, თბილისი 

2013). 

 

 

დ.უზნაძის  მიერ  თითქმის  ერთი  საუკუნის  წინ  გამოთქმული  იდეები 

პედაგოგიკაზე   დღესაც  აქტუალურია,  რადგან  ყურადღება  გამახვილებულია  

სწავლის  განმსაზღვრელ  მნიშვნელოვან  ფაქტორებზე,  როგორიცაა  მოტივაცია  და  

განწყობა,  მასწავლებლის  ურთიერთობა  მოსწავლესთან,  მიზანმიმართული  

აქტივობები.  დ.  უზნაძე  საუბრობს  აღმზრდელისა  და  აღსაზრდელის  

მისწარაფებათა  შორის  გაჩენილ  უფსკრულზე,  რომელსაც  მან  უწოდა  ,,აღზრდის  
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ძირითადი  ტრაგედია“.  ტრაგედიაში ის  გულისხმობს  იმას,  რომ  აღმზრდელი  

ხელმძღვანელობს  საკუთარი  მოტივებით  და  ამას  ხსნის აღსაზრდელის  მომავალი 

კეთილდღეობით,  სინამდვილეში  კი  ყურადღების  მიღმა  რჩება  მოსწავლეთა  

ინდივიდუალური  თავისებურებები,  ინტერესები.  დ.  უზნაძე  უპირატესობას  

ანიჭებს  არა  გარეგანი  მოტივაციით  წახალისებულ  აქტივობებს,  არამედ  _  

შინაგანი  მოტივაციით ( ცნობისმოყვარეობა,  ინტერესი...),  როცა  მოსწავლისთვის  

უფრო  მნიშვნელოვანია  თავად  აქტივობა,  ვიდრე  ჯილდო. ამისათის  ის  

გვთავაზობს  საინტერესო  რეკომენდაციებს:  

 გამოვავლინოთ მოსწავლეთა  ინტერესები,  ფიზიკური  და  

ინტელექტუალური  შესაძლებლობები,  რათა  არ  მოვთხოვოთ მათ  ისეთი  

დავალებების  შესრულება,  რომელიც  მათ  ძალებს  აღემატება. 

 მოსწავლეებს  მივცეთ  საშუალება  უკეთ  გაიცნონ  ერთმანეთი,  ხელი  

შევუწყოთ  მათ  შორის პოზიტიურ  ურთიერთობებს,  ამისათვის  დავგეგმოთ  

ისეთი  აქტივობები, სადაც მოსწავეები  ერთმანეთს  გაუზიარებენ  პირად  

გამოცდილებას,  ნახატებს,  ნაწერებს, წაკითხულ  ტექსტებს  და  ა. შ. 

 მოვაწყოთ  მოსწავლეთა  ინტერესებისა  და  ჰობის  შესაფერისი  საკლასო  

ბიბლიოთეკა. 

 სწავლის  პროცესში  ჩავრთოთ იუმორი,  პიროვნული  გამოცდილება,  

განვამტკიცოთ  სასურველი  ქცევა  ღიმილით,  ყურადღებით,  შექებით,  

თამაშით,  რაც  ხელს შეუწყობს კლასში  პოზიტიური  სასწავლო  გარემოს  

შექმნას. 

 საწავლო  რესურსი,  ერთი  მხრივ.  უნდა  იყოს  მოსწავლის  ძალთა  

განვითარების  აქტუალური  დონისთვის,  მეორე  მხრივ,  დაშორებული,  რათა  

წინსვლა  იყოს  შესაძლებელი.   

 მოსწავლეებს  შევუქმნათ  ცნობისმოყვარეობის  აღმძვრელი  სიტუაცია,  

მოვუხსნათ  შიშები  შეცდომის  დაშვების  შემთხვევაში,  დავეხმაროთ  

საკუთარი  ძალების  რწმენის  ჩამოყალიბებაში. 
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,,აღზრდის  ტრაგედია“  დაძლეული  იქნება,  თუ  მასწავლებელი 

გაითვალისწინებს   აღნიშნულ  რეკომენდაციებს და   სწორად  დაგეგმავს  

სასწავლო  პროცესს (,,დიმიტრი  უზნაძის  პედეგოგიკური  კონცეფცია“ 

მასწავლებელთა  პროფესიული  განვითარების  ეროვნული  ცენტრი,  2013). 

 

მასწავლებელთა  გზამკვლევში _,,კითხვის  ეფექტური  მეთოდები“_ 

წარმოდგენილია  საერთაშორისო  საგანმანათლებლო  სივრცეში  გამოცდილი  

და  აღიარებული  მეთოდები  და  სტრატეგიები.  წაკითხულის  გაგება-

გააზრებაზე  მუშაობისას  მნიშვნელოვანია  ტექსტის  სწორად  შერჩევა.  

გააზრების  პრობლემები  შეიძლება  ბევრმა  ფაქტორმა  გამოიწვიოს,  ტექსტის  

სირთულე  ერთ-ერთი  ასეთი  ფაქტორია.  მხატვრულ  ტექსტთან  შედარებით 

რთული  გასაგებია  საინფორმაციო  და  აღწერითი  ტექსტები,  რომლებიც  

მდიდარია  ფაქტებით,  დეტალური  აღწერილობით,  მიზეზ-შედეგობრივი  

კავშირების  ახსნა-განმარტებებით.  ამიტომ  აუცილებელია  ტექსტის  

შერჩევისას  გათვალისწინებული  იქნას  მკითხველის  კითხვის  დონე,  ასაკი  

და  ინტერესების  სფერო.  სწავლის  პროცესში  ერთ-ერთი  განმსაზღვრელი  

ფაქტორია  მასწავლებლის  მიერ  მიწოდებული  დავალების  შესრულების  

ინსტრუქციები.  ყველა   მოსწავლისთვის   ცხადი  უნდა  იყოს,  რას  ითხოვს  

მასწავლებელი  ამა  თუ  იმ  აქტივობისა და  სტრატეგიის  განხორციე;ლების  

პროცესში ( ,,კითხვის  ეფექტური  მეთოდები“,  მასწავლებელთა  პროფესიული  

განვითარების  ეროვნული  ცენტრი, 2013,   გვ.8-გვ.9). 

 

ზოგადი  განათლების  ეროვნული  მიზნების  გათვალისწინებით  

მნიშვნელოვანია  მოაზროვნე,  აქტიური  მკითხველის  ჩამოყალიბება,  

რომლისთვისაც  სირთულეს  არ  უნდა  წარმოადგენდეს  ნებისმიერი  სახის  

ტექსტის  გაგება-გააზრება.  მოსწავლეების  მიერ   ინფორმაციის  დახარისხება,  
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მიზეზ-შედეგობრივი  კავშირების  დამყარება,  წაკითხული  ტექსტის  

ანალიზი  მნიშვნელოვნადაა  დამოკიდებული,  რამდენად  ფლობენ  

მოსწავლეები  კითხვების  დასმისა  და  მათზე  პასუხის  გაცემის  უნარს.  

კოგნიტური  სქემები   მოსწავლეებს  ეხმარება    წაკითხულის  გააზრებაში,  

ინფორმაციის  ორგანიზებაში ( ,,კითხვის  ეფექტური  მეთოდები“,  

მასწავლებელთა  პროფესიული  განვითარების  ეროვნული  ცენტრი, 2013, 

გვ.118-გვ.133). 

 

ტექსტის  გაგება-გააზრება  სირთულეებთან  არის  დაკავშირებული.  სასწავლო  

პროცესი  უფრო  შედეგიანი  რომ  იყოს,  მასწავლებელმა  უნდა  გამოიყენოს  

მრავალფეროვანი  მეთოდები  და  აქტივობები.  უცხოელი  მკვლევარები  

გვთავაზობენ  საინტერესო  და  ეფექტურ  აქტივობებს,  რომლებიც  

გამოიყენება  არამხატვრული/საინფორმაციო  ტექსტების  კითხვისას.  

კომპლექსურობით  გამოირჩევა  ერთ-ერთი  ასეთი  აქტივობა  ,,DART”,  

რომლის  განხორციელებისას  მოსწავლეები  ტექსტზე  მუშაობენ  გარკვეული  

საფეხურების  მიხედვით: 

 ზოგადი  კითხვები 

 მტკიცებულებების  შერჩევა 

 კითხვების  დასმა 

 ტექსტის  მონიშვნა 

 დიაგრამები  და  სურათები 

 ტექსტის  გარდაქმნა 

 თითოეულ  საფეხურზე  მოსწავლეები  განსხვავებულ  სამუშაოს  ასრულებენ,         

რაც   ხელს  უწყობს  ტექსტის  გაგება-გააზრების,  წერითი  და  ზეპირმეტყველების,  

სოციალური  და  შემოქმედებითი  უნარების  განვითარებას  ( ,,კითხვის  ეფექტური  

მეთოდები“,  მასწავლებელთა  პროფესიული  განვითარების  ეროვნული  ცენტრი, 

2013,  გვ.162). 



17 
 

 

ასეთივე  კომპლექსურობით  გამოირჩევა  ტექსტთან  მუშაობის  აქტივობა  ,,ფართო  

ინტერაქცია  ტექსტებთან“.  მოსწავლეები  გააზრებულად  კითხულობენ  ტექსტს,  

რაც  განპირობებულია  სტრატეგიის  ათსაფეხურიანი  მოდელის  გამოყენებით. 

საწყის  ეტაპზე  მოსწავლეები  იაქტიურებენ  წინარე  ცოდნას,   რასაც  მოყვება  

ურთიერთთანამშრომლობასა  და  საკლასო  დისკუსიებზე  აგებული  აქტივობები.  

თითოეული  საფეხური  დატვირთულია  მრავალფეროვანი  მეთოდით,  დაწყებული  

ინდივიდუალური,  დამთავრებული  გუნდური  აქტივობებით,  რასაც  საბოლოოდ  

მივყავართ  მოსწავლეებში  მრავალი  უნარის  განვითარებასთან  ( ,,კითხვის  

ეფექტური  მეთოდები“,  მასწავლებელთა  პროფესიული  განვითარების  ეროვნული  

ცენტრი,  2013, გვ.169-გვ.173). 

 

ტექსტის  გაგების  ერთ-ერთი  ცნობილი  და  ეფექტური  სტრატეგიაა  ,,SQ4R”,  

რომლის  დროსაც  მოსწავლეები  ერთ  თემაზე  მუშაობისას  განსხვავებულ  

ინფორმაციასა  და  შეხედულებებს  აყალიბებენ.   იგი  მოიცავს  6  სიტყვას:  

გადახედე,  დასვი  შეკითხვები,  წაიკითხე,  გადმოეცი,  განიხილე  და  დააკავშირე.  

ეს  აქტივობა    საშუალებას  აძლევს    პრობლემურ  მკითხველებს,  ჩაერთონ  ტექსტის  

განხილვის  პროცესში  და  დისკუსიაში.  მოცემული  სტრატეგიით  მოსწავლეები  

სწავლობენ  ინფორმაციის  დახარისხებას,  მსჯელობას,  უვითარდებათ  სოციალური  

უნარები  ( ,,კითხვის  ეფექტური  მეთოდები“,  მასწავლებელთა  პროფესიული  

განვითარების  ეროვნული  ცენტრი, 2013,  გვ.178). 

 

საკვლევ  საკითხთან  დაკავშირებით  გამოცდილებას  გვიზიარებს  ნინო  ლომიძე  

სტატიაში  ,,საინფორმაციო  ტექსტის  დამუშავება  დაწყებით  საფეხურზე“.  იგი  

აღნიშნავს,  რომ  მოსწავლეებს  განსაკუთრებით  დაბალი  მაჩვენებელი  აქვთ  

საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-გააზრების  შეფასებაში.  აქედან  გამომდინარე,  

გვთავაზობს  რამდენიმე  საინტერესო  აქტივობას.  მას  შემდეგ,  რაც  მასწავლებლის  
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მიერ  შეირჩევა  მოსწავლეთა  მზაობის  გათვალისწინებით  საინფორმაციო  ტექსტი  

და  დაურიგდებათ  მოსწავლეებს,  პირველ  ეტაპზე  დაფაზე  იწერება  ასოთი  

აღნიშვნები:  კ_ მონაკვეთი,  ადგილი  ან  წინადადება,  რომელიც  კითხვას  მიჩენს; 

მ_  აბზაცი,რომელშიც  საინტერესო  ინფორმაციაა  და  უნდა  დავიმახსოვრო;  

გავხაზო  ყველა  სიტყვა,  რომლის  მნიშვნელობაც  არ  მესმის.  აქტივობის  მეორე  

ეტაპზე  მოსწავლეებმა  უნდა  დასვან  კითხვები  გაუგებარ  მონაკვეთებთან  

დაკავშირებით;  საკუთარი  სიტყვებით  გადმოსცენ  მნიშვნელოვანი  ინფორმაცია;  

დაასახელონ  სიტყვები,  რომლებიც  ვერ  გაიგეს,  შემდეგ  კი  მასწავლებლის,    სხვა  

მოსწავლეების  ან   კონტექსტის   დახმარებით  ახსნას  ისინი.  მესამე  ეტაპზე  

მოსწავლეები ავსებენ  მასწავლებლის  მიერ  მომზადებულ  კითხვარს,  რომელიც  

მოიცავს  რამდენიმე  დონის  კითხვას;  გლობალურს (  მოსწავლე  მთლიანობაში  

გაიაზრებს  ტექსტს),  ექსტრატექსტუალურს (მოსწავლე  წინარე  ცოდნას  აკავშირებს  

ტექსტში  მოცემულ  ინფორმაციასთან),  ენობრივს ( ამოწმებს  გრამატიკულ  ცოდნას),  

შინაარსობრივს (რა?  როგორ?  რატომ?)  და  ლექსიკურს ( სინონიმები,  ანტონიმები,  

ფრთიანი  გამონათქვამები).  კითხვარი  მუშავდება  წყვილებში,  რაც  მოსწავლეებს  

საშუალებას  აძლევს  იმსჯელონ,  შეაჯერონ  პასუხები  და  ისე  წარმოადგინონ  

(ჟურნალი  ,,მასწავლებელი“,  N3,  2016 წელი,  გვ.53-გვ.56,  ნინო  ლომიძე 

,,საინფორმაციო  ტექსტის  დამუშავება  დაწყებით  საფეხურზე“,  მასწავლებელთა  

პროფესიული  განვითარების  ეროვნული  ცენტრი). 

 

სასწავლო-მეთოდოლოგიური  რესურსების  კრებულში,   ,,კითხვისა  და  წერის  

სწავლება  დაწყებით  საფეხურზე  I-VI კლასები“,  განხილულია  ის  ხუთი  

ძირითადი  კომპონენტი,  რომელიც  განაპირობებს  კითხვის  უნარის  განვითარებას. 

რა  თქმა  უნდა  ყველა  კომპონენტი  მნიშვნელოვანია,  მაგრამ  საკვლევი  

საკითხიდან  გამომდინარე  შევჩერდები  წაკითხულის  გაგება-გააზრების  

განვითარების  თავისებურებებზე. 
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კითხვას  გააზრების  გარეშე  შეიძლება  რამდენიმე  მიზეზი  ჰქონდეს:  გაუწაფავი  

კითხვა,  უინტერესო  ტექსტის  თემა  და  შინაარსი,  ლექსიკურად  და  

კონცეპტუალურად  რთული  ტექსტი.  გაწაფული  მკითხველები  ვერ  გრძნობენ  

წაკითხვისა  და  გააზრების  პროცესებს  შორის  განხვავებას  და  კითხვა  ერთიანი,   

განუყოფელი  პროცესი  ჰგონიათ.  ამას  ვერ  ვიტყვით  გაუწაფავ  მკითხველებზე.  

ისინი  იმდენად  დიდ  ენერგიას  ხარჯავენ  დეკოდირებაზე,  რომ  ინტერპრეტასიისა  

და  გააზრებისთვის  ნაკლები  ენერგია  რჩებათ. სიტყვების  ამოცნობის  უნარი  

კითხვის  საყრდენია,  მაგრამ  გაგება-გააზრება  კითხვის  ყველაზე  მნიშვნელოვანი  

სამიზნე  კომპონენტია.  კითხვის  მთავარი  დანიშნულება  სწორედ  ის  არის,  

მოსწავლეებმა  შეძლონ  სხვადასხვა  ტიპის  ტექსტიდან  აზრის  გამოტანა,  გონებაში  

წარმოდგენა  და  ავტორის  ჩანაფიქრის  გაგება.  ეს  საკმაოდ  რთული  პროცესია  და  

მოიცავს  როგორც  წაკითხვამდე,  ისე  კითხვისა   და  კითხვისშემდგომ  პერიოდებს. 

გაგება-გააზრების  დონეები  განსხვავებულია:  სიტყვასიტყვით ( როცამოსწავლე  

იხსენებს  ტექსტში  ექსპლიციტურად  მოცემულ  ინფორმაციას)  ,  ანალიტიკური 

(როცა  მოსწავლე  ჩაწვდება  შინაარსს  და  აღმოაჩენს  მიზეზ-შედეგობრივ  

კავშირებს,  გამოაქვს  დასკვნები)  და  შეფასებითი ( როცა  მოსწავლე  სიღრმისეულად  

მსჯელობს  ავტორის  ნათქვამზე,  აყალიბებს  საკუთარ  პოზიციას  წაკითხულთან 

დაკავშირებით).   

 

ყურადსაღებია  ის  ფაქტი,  რომ  გაგება-გააზრება  და  ლექსიკური  მარაგი  მჭიდრო  

კავშირშია  ერთმანეთთან.  დადასტურებულია,  რომ  მოსწავლეები,  რომლებიც  

ფლობენ  მდიდარ  ლექსიკურ  მარაგს,  უკეთ   იგებენ  ტექსტებს.   ამას  ემატება  

სიტყვების  ლოგიკურად  დაკავშირებისა  და  გამთლიანების  უნარი (,,კითხვისა  და  

წერის  სწავლება  დაწყებით  საფეხურზე  I-VI კლასები“ სასწავლო  

მეთოდოლოგიური  რესურსების  კრებული,  გვ.211). 
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ცნობილია  ტექსტის  გაგება-გააზრებაზე    ორიენტირებული  უამრავი  საინტერესო  

და  ეფექტური  სტრატეგია,  რომელთა  გამოყენება  ხანგრძლივად  ისწავლება.  

გასათვალისწინებელია  ის  ფაქტორები,  რომლებიც  მოქმედებს  გაგება-გააზრების  

პროცესზე:  მკითხველი ( სუბიექტი,  რომელიც  კითხულობს და  ჩართულია  გაგება-

გააზრების  პროცესში),  ტექსტი (საკითხავი  მასალა),   მიზანი (გააზრების  ამოცანა  

და  გამოყენებული  სტრატეგიები)  და  სიტუაციური  კონტექსტი/გარემო ( იმ  

გარემოებათა  ერთობლიობა,  რომელშიც  მიმ დინარეობს  კითხვის  პროცესი.    

 

ზოგიერთი  მოსწავლე  სირთულეებს  აწყდება  წაკითხულის  გააზრებაში,  ამიტომ  

საჭიროა  გამომწვევი  მიზეზების  დადგენა,  შემდეგ  კი  მოსწავლეებისთვის  გაგების  

სტრატეგიების  სწავლება.  წაკითხულის  გააზრების  ძლიერი  უნარებით  

გამოირჩევიან  მკითხველები,  რომლებიც  კითხვისას  იყენებენ  მრავალ  კოგნიტურ  

სტრატეგიას:  სიტუაციების,  გმირების  ვიზუალიზება;  კითხვების  დასმა  

წაკითხულთან  დაკავშირებით  და  მათზე  პასუხების  ძიება;  კითხვისას  იმის  

კონტროლი,  რა  გაიგო  და  რა  ვერ  გაიგო,  ანუ  თვითმონიტორინგი;  ვარაუდების  

გამოთქმა  და  აზრების  შეჯამება  და  ა.  შ. (  ,,კითხვისა  და  წერის  სწავლება  

დაწყებით  საფეხურზე  I-VI კლასები“, სასწავლო  მეთოდოლოგიური  რესურსების  

კრებული,  გვ.213). 

 

გაგება-გააზრების  სწავლებისას  უნდა  ვიხელმძღვანელოთ  შემდეგი  

პრინციპებით:  

 ტექსტის  გაგება-გააზრების  სტრატეგიების  სწავლება  

მოსწავლეებისთვის; 

 ტექსტზე  ფოკუსირებული  დისკუსიები  მოსწავლეებს  შორის; 

 თანამშრომლობითი  სწავლება  წყვილებსა  და  მცირე  ჯგუფებში; 

 ასაკობრივი,  მაგრამ  განსხვავებული  სირთულის,  სხვადასხვა  ტიპისა  

და  ჟანრის  ტექსტებთან  მუშაობა; 
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 ლექსიკური  მარაგის  სტრატეგიების   ჩართვა  გააზრების   

აქტივობებში; 

 წერითი  აქტივობების  გამოყენება  ტექსტის  გააზრების  მიზნით. 

 

გაგება-გააზრების  სწავლების  საუკეთესო  ხერხია  პირდაპირი,  ექსპლიციტური  

სწავლება,  როცა  მასწავლებელი  უხსნის  მოსწავლეებს  კონკრეტული  სტრატეგიის  

მიზანს,  საჭიროებას.  მომდევნო  ეტაპზე  ახდენს  მოდელირებას,  შემდეგ  

მოსწავლეები  მასწავლებლის  დახმარებით  ვარჯიშობენ  სტრატეგიის  დაუფლებაში,  

ბოლო ეტაპზე  კი_ მოსწავლეები  დამოუკიდებლად  იყენებენ  ნასწავლ  სტრატეგიას  

(,,კითხვისა  და  წერის  სწავლება  დაწყებით  საფეხურზე  I-VI კლასები“, სასწავლო  

მეთოდოლოგიური  რესურსების  კრებული,  გვ.216). 

მნიშვნელოვანია  მოსწავლეებს  დავეხმაროთ  იმ  უნარ-ჩვევების  დაუფლებაში,  რაც  

ხელს  შეუწყობს  მათ  მიერ  წაკითხული  ტექსტების  გაგება-გააზრებას: 

 მონიშვნები ( მკითხველი  ამოიწერს  საკვანძო,  გაუგებარ  სიტყვებს,  

წინადადებებს); 

 კავშირების  დამყარება (მკითხველი წაკითხულს  აკავშირებს  საკუთარ  

გამოცდილებასთან); 

 შეკითხვების  დასმა (მკითხველი  სვამს  შეკითხვებს  წაკითხვამდე,  წაკითხვის  

დროს  და  წაკითხვის  შემდგომ); 

 ხელმეორედ  წაკითხვა ( მკითხველი  ზოგიერთი  დეტალის  დასაზუსტებლად  

უბრუნდება  ტექსტს); 

 ტექსტის  ნაწილებად  დაყოფა ( მკითხველი  ტექსტს  ყოფს  ნაწილებად  და  

კითხვის  სტრატეგიების  გამოყენებით  ამუშავებს  წაკითხულ  მონაკვეთს); 

 ადეკვატური  ტექსტების  შერჩევა (მკითხველი  ტექსტის  შერჩევისას 

ითვალისწინებს,  რომ  ტექსტი  არ  უნდა  იყოს  ზედმეტად  რთული,  ან  

ზედმეტად  მარტივი); 
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 კითხვა  მეწყვილესთან  ერთად ( მკითხველი  თითო  მონაკვეთს  კითხულობს  

მეწყვილესთან  ერთად,  შემდეგ  შეაჯამებენ  და  განიხილავენ  წაითხულს); 

 დღიურის  წარმოება ( მკითხველი  ჩანაწერების დღიურში  იწერს  

შთაბეჭდილებებს  და  სხვებსაც  უზიარებს); 

 ონლაინ  კომუნიკაცია ( მკითხველი  შთაბეჭდილებებს  განათავსებს  

ინტერნეტ  სივრცეში  და  მონაწილეობს  ონლაინ  განხილვებში); 

 გრაფიკული  სქემები (მკითხველი  ქმნის  სქემებს,  სადაც  განათავსებს  

ტექსტში  წაკითხულ  ინფორმაციას,  დაახარისხებს  და  შემდეგ  გამოიყენებს  

ტექსტის  უკეთ  გაზრებისთვის)   (,,კითხვისა  და  წერის  სწავლება  დაწყებით  

საფეხურზე  I-VI კლასები“, სასწავლო  მეთოდოლოგიური  რესურსების  

კრებული,  გვ.215). 

 

PIRLS-ის  წიგნიერების  საერთაშორისო  კვლევებმა (2006-2011-2016წწ.),  რომელთა  

მიზანი  იყო  9-10  წლის  მოზარდების  კითხვის  უნარისა  და  მისი  განმსაზღვრელი 

ფაქტორების  შესწავლა ,  აჩვენა,  რომ  ქართველი  ბავშვების  წიგნიერების  

მაჩვენებელი  მნიშვნელოვნად  ჩამორჩება  საერთაშორისო  სკალირებულ  

მაჩვენებლებს  (PIRLS-ის  კვლევის  ანგარიში,  ავტორი კვლევისა  და  საგნობრივი  

დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი  ია  კუტალაძე, 

https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf). 

 

წიგნიერების  საერთაშორისო  კვლევა  საშუალებას  იძლევა,  მონაწილე  ქვეყნებმა  

შეადარონ  მოსწავლეთა  მიღწევების  დონე  საერთაშორისო  სტანდარტებს,  

გააანალიზონ   საგანმანათლებლო  პოლიტიკის,  სასწავლო  მეთოდიკისა  და  

გეგმების,  გამოყენებული  რესურსების  ზეგავლენა  მოსწავლეთა  მიღწევებზე,  რათა  

შემდგომ  გადაწყვიტონ,  როგორ  აღმოფხვრან  ხარვეზები.  კვლევაში  გამოყენებული  

ტესტების  მეშვეობით  მოწმდება,  როგორ  იგებს  და  იაზრებს  მოსწავლე  

სხვადასხვა  ტიპის  ტექსტიდან  მიღებულ  ინფორმაციას,  შეუძლია  თუ  არა  

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


23 
 

მოვლენებს  შორის  კავშირების  დამყარება,  დასკვნების  გამოტანა,  ტექსტის  

ძირითადი  აზრის  წვდომა,  საკუთარი  აზრის  გამოხატვა.  გარდა  ამისა,  დგინდება,  

როგორია  მოსწავლეთა  წიგნიერების  ხელშემწყობი  გარემო  და  რესურსი  ოჯახში,  

სკოლაში  და  ყველა  მნიშვნელოვანი  ფაქტორი,  რომელიც  გავლენას  ახდენს  

მოსწავლეთა   განვითარებაზე.  სასკოლო  განათლების  ერთ-ერთი  

უმნიშვნელოვანესი  ფუნქციაა  წიგნიერების  განვითარების  ხელშეწყობა. 

აღნიშნული  კვლევა  საშუალებას  იძლევა,  სწავლების  საწყის  საფეხურზე  შეფასდეს  

მოსწავლეთა  კითხვის  უნარი  და  ის  კონტექსტი,  რომელშიც  ვითარდება  ეს  უნარი 

( ოჯახი,  სასკოლო  რესურსები,  სწავლების  მეთოდიკა,  სასწავლო  გეგმები  და  ა. შ.), 

რათა  გაუმჯობესდეს  კითხვის  სწავლების  პროცესი,  სწავლების  ხარისხი  საშუალო  

განათლების  მომდევნო  საფეხურებზე  (PIRLS-ის  კვლევის  ანგარიში,  ავტორი 

კვლევისა  და  საგნობრივი  დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი  ია  კუტალაძე, 

https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf). 

 

PIRLS-ის  კვლევაში  მონაწილე  45  ქვეყნიდან  საქარათველო  მოხვდა  იმ  13  ქვეყანას  

შორის,  რომლებმაც  გააუმჯობესეს  შედეგი  2006 წლის  შედეგებთან  შედარებით.  ქართველ  

ბავშვებს   საერთაშორისო  სკალირებულ  საშუალო ზე  (500 )  დაბალი  შედეგი  აქვთ (488).  

მხატვრული  ტექსტების  გააზრების   მაჩვენებელი  უფრო  მაღალია,  ვიდრე  საინფორმაციო  

ტექსტების  გააზრების.  უნდა  აღინიშნოს,  რომ  2011 წლის  შედეგები  შედარებით  

გაუმჯობესდა  2006  წლის  შედეგებთან  შედარებით.   წაკითხულის  გააზრება  ხდება  

სხვადასხვა  მიმართულებით.  ქართველ  მოსწავლეებს  დაბალი  მაჩვენებელი  აქვთ  

იმ  ტიპის  დავალებებში,  რომლებიც  მოითხოვს  ექსპლიციტურად  მოცემული  

ინფორმაციის  პოვნას  და  უშუალო  დასკვნის  გამოტანას   (PIRLS-ის  კვლევის  

ანგარიში(გვ. 36-გვ.45),  ავტორი კვლევისა  და  საგნობრივი  დეპარტამენტის  

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

 

კვლევის  შედეგად  გამოიკვეთა  ფაქტორები,  რომლებიც  გავლენას  ახდენს  

მოსწავლეთა  მიღწევებზე: 

https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf
https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf
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 კითხვასთან  დაკავშირებული  სკოლამდელი  აქტივობები  და  მზაობა; 

 მშობლის  ჩართულობა  სწავლის  პროცესში; 

 კლასში  მოსწავლეთა  რაოდენობა  და  მასწავლებლის  სამუშაო  პირობები; 

 სასწავლო  გეგმები; 

 ბავშვის  კითხვისადმი  პოზიტიური  დამოკიდებულება; 

 პოზიტიური  სასწავლო  გარემო; 

 მასწავლებელთა  თანამშრომლობა; 

 კითხვის  სტრატეგიების  გამოყენება,  რომლებიც  მოითხოვს  მოსწავლის  

აქტიურ  ჩართვას; 

 კითხვის  სწავლების  მეთოდური  სახელმძღვანელოებით  პედაგოგების  

უზრუნველყოფა; 

 სასკოლო  და  საკლასო  ბიბლიოთეკები. 

(PIRLS-ის  კვლევის  ანგარიში,  ავტორი კვლევისა  და  საგნობრივი  დეპარტამენტის  

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

 

3. კვლევის  ინსტრუმენტები  

 

3.1. კვლევის სამიზნე ჯგუფი 

 

სკრინინგული  ტესტირების  საფუძველზე,  რომელიც ჩავატარე  მთელ  კლასთან,  

შეირჩნენ  სამიზნე  ჯგუფის  წევრები. ესენი  არიან  ის  მოსწავლეები,  რომლებიც  

წააწყდნენ  სირთულეებს  საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-გააზრების  დროს. 

ამ  მოსწავლეებთან    ერთად  ვმუშაობდი  კვლევის პროცესში. 

 

3. 2.მონაცემთა შეგროვების მეთოდები  

 

https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf
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 კვლევის  პროცესში მნიშვნელოვანია დამატებითი ინფორმაციის  მოძიება საკვლევ  

საკითხთან  დაკავშირებით, რათა    დავრწმუნდეთ  მის  აქტუალობაში. 

ამისთვის  გამოვიყენე რაოდენობრივი  და  თვისებრივი  კვლევის  მეთოდები: 

სკრინინგული  ტესტირება 

მოსწავლეებში საინფორმაციო ტექსტის  გაგება-გააზრების უნარის შემოწმების  

მიზნით   მთელ  კლასთან  ჩავატარე  ტესტირება. ტესტირებისთვის  გამოვიყენე ჯი-

პრაიდის  ვებპორტალის (kargiskola.ge) საკლასო  შეფასების  ზონაში  განთავსებული  

ტესტები (საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-გააზრების ტესტი).  ჩემი  მიზანი  იყო,  

რისკის  ჯგუფის  მოსწავლეების  იდენტიფიცირება (რომლებთანაც  ვიმუშავებდი 

კვლევის პროცესში). 

დამატებითი  ტესტირება  (დიაგნოსტიკური) 

საბოლოო  გადაწყვეტილების  მისაღებად  დამჭირდა სიღრმისეული ძიება,  

რათა  დამედგინა სამიზნე  ჯგუფის  წევრების ძლიერი და  სუსტი  მხარეები  იმ  

უნარებთან მიმართებაში, რომლებიც  კავშირშია  საიფორმაციო  ტექსტის  გაგება-

გააზრებასთან. ჩავატარე  დამატებითი  დიაგნოსტიკური  ტესტირება(ტექსტის  

წაკითხვისა  და  ლექსიკური  მარაგის),რომლის  საშუალებითაც  გამოვიკვლიე  

ტექსტის  წაკითხვისა  და  ლექსიკური  მარაგის  უნარები. 

ინდივიდუალური  გასაუბრება  მშობლებთან 

მშობლების  ჩართულობა და  მხარდაჭერა  მნიშვნელოვანია კვლევის წარმატებით  

განხორციელებისთვის. მოსწავლეები საკლასო მეცადინეობის  პარალელურად უნდა  

ჩაერთონ  სარემედიაციო  პროგრამაში, ამიტომ  აუცილებელია  ინდივიდუალური  

გასაუბრება მშობლებთან ინფორმაციის მიწოდების  მიზნით (მოსწრებასთან 

დაკავშირებული საკითხები, კვლევის  მიზანი  და  შინაარსი, ხანგრძლივობის 

განრიგი,  ნებართვა  მოსწავლის კვლევაში  ჩასართავად). 
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მშობლის  ანკეტირება 

მშობლებმა შეავსეს შერეული ტიპის  კითხვარი, რომელიც  იყო ანონიმური და 

ეთიკის სრული წესებით დაცული (იმ  მიზნით,  რომ  მათი  პასუხები  ყოფილიყო 

უფრო  გულწრფელი და  სანდო). 

კითხვარი  მოვამზადე იმის  გათვალისწინებით,  რომ მიმეღო  ინფორმაცია,  

ახერხებენ  თუ  არა  მშობლები იკითხონ  შვილებთან  ერთად,  როგორ ტექსტებს  

ანიჭებენ  უპირატესობას,  ხომ  არ  არის რამე მნიშვნელოვანი,  რაც  უნდა  ვიცოდე  

მათი შვილების  შესახებ.  აღნიშნული  კითხვარი  დამეხმარა მიმეღო  ინფორმაცია,  

როგორია  მოსწავლეთა განწყობა-დამოკიდებულებები  კითხვის  გარშემო,  

რამდენად  უქმნიან   მშობლები  შვილებს  წიგნიერ  გარემოს. 

ჩაღრმავებული  ინტერვიუ  მოსწავლეებთან  კითხვის  გარშემო 

იმის  დასადგენად,  თუ  როგორია  მოსწავლეთა ინტერესის  სფერო, რა  გამოწვევების  

წინაშე  დგანან  კითხვის დროს,  რამდენად ინფორმირებულები  არიან  წიგნის  

სამყაროს  შესახებ (ბიბლიოთეკის, წიგნის  მაღაზიების, წიგნის  ფესტივალის 

შესახებ),  გამოვიყენე  კვლევის თვისებრივი მეთოდი,  ინტერვიუ მოსწავლეებთან. 

მოსწავლის  ანკეტირება 

მოსწავლეთა  ანკეტირების  შედეგად  მივიღე  დამატებითი  ინფორმაცია  მათი 

ძლიერი და  სუსტი მხარეების  შესახებ.  ყურადღება  გავამახვილე იმ  ფაქტორებზე,  

რომლებიც  შესაძლოა გავლენას  ახდენდეს  საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-

გააზრების  პროცესზე.  ტექსტზე  მუშაობის  დროს  რა  სირთულეებს  აწყდებიან,  რა  

სტრატეგიებით  ცდილობენ მათ  დაძლევას. 

დამხმარე კითხვარი  ინტერვენციების  ეფექტურად  დაგეგმვისთვის 

აღნიშნული  კითხვარი შემოიფარგლებოდა სასწავლო  გარემოსთან  დაკავშირებული  

საკითხებით,  რა  ფორმით  ურჩევნიათ  მეცადინეობა, როგორ  აისახება დროის  
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ფაქტორი მათ  საქმიანობაზე. მიღებული  ინფორმაცია მნიშვნელოვანი  აღმოჩნდა 

ინტერვენციების  მიზნობრივად  დაგეგმვისათვის. 

 

მასწავლებლის  ანკეტირება 

კვლევის  პროცესში,  სანამ  დავგეგმავთ  ინტერვენციებს, მნიშვნელოვანია მივიღოთ  

ინფორმაცია  კოლეგებისგან,  რამდენად  აქტუალურია საკვლევი  საკითხი მათ  

კლასებში.  შესაძლოა  მათ  უკვე  ჰქონდეთ  მიგნებები პრობლემის  გამომწვევ  

მიზეზებთან  დაკავშირებით და  ფლობდნენ  ინფორმაციას,  რა  შეიძლება  გაკეთდეს 

მოსწავლეებში  გაგება-გააზრების  უნარის  გასაუმჯობესებლად. 

 

 

 

3. 3..კვლევის  ვადები 

 

აქტივობა თებერვალი მარტი აპრილი მაისი 

პრობლემის    აღმოჩენა      

ლიტერატურის   მიმოხილვა      

კვლევის  მეთოდების  შერჩევა  

და  გამოყენება 

     

მონაცემების  დამუშავება      

ინტერვენციების  დაგეგმვა      

ინტერვენციების  განხორციელება        

დიაგნოსტიკური  ტესტირება, 

პოსტტესტი 

     

ინტერვენციების  შედეგების       



28 
 

ანალიზი 

რეკომენდაციების (დასკვნების ) 

ჩამოყალიბება  და  

პედაგოგებისთვის  გაცნობა  

     

 

4. კვლევის შედეგები 

4.1 მონაცემთა ანალიზი 

 

სკრინინგული  ტესტირება ჩავატარე   ჯი-პრაიდის  ვებპორტალის (kargiskola.ge) 

საკლასო  შეფასების  ზონაში  განთავსებული  ტესტების (საინფორმაციო  ტექსტის  

გაგება-გააზრების ტესტი, იხ. დანართი N1)  გამოყენებით.  ტესტირებაში  

მონაწილეობა  მიიღო  26  მოსწავლემ. აქედან მაღალი  შედეგი  აჩვენა  8  მოსწავლემ, 

საშუალო_ 7 მოსწავლემ,  ხოლო  დაბალი_11  მოსწავლემ. ტესტირების შედეგებმა 

მაჩვენა, რომ  მოსწავლეებს აქვთ  პრობლემა საინფორმაციო ტექსტების გაგება-

გააზრებასთან მიმართებაში. ჩემდა  გასაოცრად მათ  შორის უმეტესობა  ისეთი 

მოსწავლეა, რომელსაც კარგად აქვს  განვითარებული ზეპირმეტყველებისა და 

კითხვის  უნარები, უმეტესწილად  აქტიურადაა ჩართული  საგაკვეთილო პროცესში,  

მონდომებული და ყურადღებიანია.   

რაც შეეხება დანარჩენებს, ორი მოსწავლისთვის ქართული  არაა  მშობლიური ენა, 

ორი მოსწავლე იშვიათადაა  ჩართული საგაკვეთილო პროცესში, უყურადღებოდ 

ეკიდება მიცემულ დავალებებსა და ინსტუქციებს, ნაკლებად არიან 

დაინტერესებული სასწავლო პროცესითა და მიღებული შედეგით. 
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             საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-გააზრების  ტესტის  შედეგები 

          დიაგრამა N 1 

 
 

 

სკრინინგული ტესტირების  შემდეგ  გავაგრძელე სიღრმისეული  ძიება,  რათა 

დამედგინა  გაგება-გააზრებასთან დაკავშირებული სირთულეების გამომწვევი 

სავარაუდო მიზეზები. 

იმ  მოსწავლეებში, რომლებსაც  სკრინინგული  ტესტირების შედეგად   ჰქონდათ 

დაბალი  შედეგები. ასეთი  იყო  11  მოსწავლე.  აქედან  2  მოსწავლე გამოვრიცხე 

ენობრივი  ბარიერის  გამო,  რადგან მათი  მშობლიური  ენა  არ  არის  ქართული .  9  

მოსწავლეს ჩაუტარდა  დამატებითი  ტესტირება ლექსიკური  მარაგისა (იხ. დანართი 

N9) და ტექსტის  წაკითხვის უნარების  შესამოწმებლად.  ლექსიკური  მარაგის 

შემოწმებისას  მაღალი შედეგი  აჩვენა 2  მოსწავლემ,   საშუალო_  3 მოსწავლემ,  

ხოლო  დაბალი_ 4  მოსწავლემ. ტექსტის წაკითხვის ტესტით  მოხდა  იმ  

მოსწავლეების  იდენტიფიცირება,  რომლებსაც გასაუმჯობესებელი  აქვთ  კითხვის  

უნარი. 
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კვლევის  სამიზნე ჯგუფში მოხვდნენ  ის  მოსწავლეები, რომლებიც კარგად  ფლობენ 

კითხვის ტექნიკას,  მაგრამ  პრობლემები  აქვთ  საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-

გააზრებისა  და ლექსიკური მარაგის  მიმართულებით.  ასეთი  აღმოჩნდა 5  

მოსწავლე. 

  ლექსიკური   მარაგის   ტესტის   შედეგები 

 დიაგრამა N 2 

 
 

 

 კვლევის  სამიზნე  ჯგუფის  შერჩევის შემდეგ  მოსწავლეთა მშობლებთან  შედგა  

საინფორმაციო  შეხვედრა.  მშობლებმა  მიიღეს ინფორმაცია  კვლევის არსისა  და  

მნიშვნელობის, კვლევის  ხანგრძლივობისა  და  სამუშაო განრიგის   შესახებ,  აგრეთვე 

იმის  შესახებ,  როგორ  მოხდა  მონაწილე  მოსწავლეების  შერჩევა.    მშობლებმა  

პოზიტიურად  შეაფასეს  მიწოდებული  ინფორმაცია  და  გამოთქვეს თანხმობა,  მათი  

შვილები  გახდნენ  კვლევის  აქტიური  მონაწილეები.   

მშობლებთან კომუნიკაცია გაგრძელდა  მათი  ანკეტირებით(იხ.დანართი N4),  რამაც  

საშუალება  მომცა    მიმეღო  მათგან  ბავშვის  შესახებ  მცირე,  მაგრამ  მნიშვნელოვანი  

ინფორმაცია. მშობელთა უმრავლესობა  აღნიშნავს,  რომ იშვიათად  ახერხებენ  

იკითხონ შვილებთან  ერთად, უპირატესობას  ანიჭებენ ორივე  ტიპის ტექსტს, 

მხატვრულსა და  საინფორმაციოს.  მშობელთა  შეფასებით ბავშვები  მეტნაკლებად  

ახერხებენ წაკითხულის  გაგება-გააზრებას,  ხოლო  შეკითხვაზე,  რატომ  სწავლობენ  

მათი  შვილები,  მხოლოდ  ერთმა აღნიშნა,  რომ  მისი  შვილი  სწავლობს  
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სიამოვნებითა  და  ინტერესით,  ხოლო  დანარჩენებმა აღნიშნეს,  რომ  მათი  შვილები  

სწავლობენ მოვალეობის  გამო. 

 

 

ჩაღრმავებული  ინტერვიუ მოსწავლეებთან(იხ. დანართი N7)  დამეხმარა  დამედგინა  

მოსწავლეების,  როგორც  მკითხველების  ინტერესთა  სფერო  და  მიმეღო  

ინფორმაცია  მათი წიგნიერი  გარემოს  შესახებ.  აღმოჩნდა, რომ  უმრავლესობას  

აინტერესებს მხატვრული  ტექსტები,  ილუსტრირებული ზღაპრები  და  კომიქსები( 

როგორც  აღნიშნავენ,  ასეთი  ტექსტები  მათთვის  ადვილი  აღსაქმელია).  სახლში 

ბევრი  წიგნი  არა  აქვთ, ისიც  ძირითადად  მხატვრული ტექსტებია.  

უმრავლესობისთვის უფრო  ძნელად  გასაგებია  საინფორმაციო  ტექსტები. კითხვის  

დროს  კი  უძნელდებათ გრძელი, ჩახლართული  და  უცხო  სიტყვების  წაკითხვა-

გაგება.  ყველა  ნამყოფია  წიგნის მაღაზიაში,  თუმცა  ნაკლებად  ბიბლიოთეკაში,  

წიგნის  ფესტივალის  შესახებ კი  არა  აქვთ  ინფორმაცია. 

ინტერვიუს  შედეგები  მაფიქრებინებს,  რომ  მოსწავლეებს  არა  აქვთ  წვდომა    

საინფორმაციო  ტექსტებთან.  ეს  ფაქტი  მიდასტურებს ვარაუდს,  რომ  პრობლემის  

ერთ-ერთი  გამომწვევი  მიზეზი  შეიძლება  იყოს  საჭირო  რესურსის  სიმწირე და  

ლექსიკურ  მარაგთან  დაკავშირებული  სირთულეები. 

 

მოსწავლეთა ანკეტირების  შედეგად  დავადგინე(იხ. დანართი N3),  რომ  ყველა  

მოსწავლეს  თანაბრად  აინტერესებს მხატვრული  და  საინფორმაციო ტექსტები, 

თუმცა  ერთხმად  აღნიშნავენ, რომ  მხატვრული  ტექსტის  გაგება-გააზრება  უფრო  

უადვილდებათ,  ვიდრე   საინფორმაციო.  გაგების  პროცესში  მათთვის  ბარიერს  

წარმოადგენს  ბევრი  უცხო  სიტყვა,  კითხვებზე  პასუხის  გაცემა  შეუძლიათ  

ნაწილობრივ.  რაც  შეეხება  სწავლის  სტრატეგიებს,  ლექსიკური  ერთეულების   

ასახსნელად  ცდილობენ  ლექსიკონის  გამოყენებას.  საინფორმაციო  ტექსტთან  

მუშაობის  დროს  მათთვის  უფრო  შედეგიანია გუნდური  მუშაობა,  რადგან  კლასში  
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გამართული  დისკუსია  ეხმარებათ  საკითხის  უკეთ  გაგებასა  და  ინფორმაციის  

დამახსოვრებაში. 

 

მოსწავლეთა  დამხმარე  ანკეტირება(იხ. დანართი N6) ინფორმაციული  იყო  და 

დამეხმარა მოსწავლეთა ინდივიდუალური  პროფილის  დანახვაში,  რაც  

მნიშვნელოვანია  ინტერვენციების  ეფექტურად  დაგეგმვისთვის. მივიღე  პასუხები  

კითხვებზე:  როგორ სასწავლო გარემოში ურჩევნიათ მუშაობა, მარტო  მეცადინეობას 

ამჯობინებენ,  თუ  სხვებთან  ერთად   (მასწავლებელთან, მშობელთან, 

მოსწავლეებთან). დავადგინე,  რომ  უმეტესობისთვის უმჯობესია სწავლის პროცესის  

ვინმესთან  გაზიარება, როცა  დროში  არ  არიან  შეზღუდულები.  სხვა  მოსწავლეთა  

მოსაზრებები    ეხმარებათ  ტექსტის უკეთ  გაგება-გააზრებაში. უჭირთ  დიდი  ზომის  

ტექსტების  დამუშავება,  მკაფიოდ  მიწოდებული დავალების  ინსტრუქციები 

უადვილებთ სამუშაოს. 

 

მოსწავლეთა ანკეტირების შედეგები  ინტერვენციების  ეფექტურად  დაგეგმვისთვის 

დიაგრამა N 3 

 

 



33 
 

 
 

დიაგრამაზე  ასახული  ნუმერაციის კითხვები: 

1. განმარტოებით  მუშაობა მირჩევნია. 

2. დავალებაზე  მუშაობისას  მირჩევნია  დროში  შეზღუდული  არ  ვიყო. 

3. მშობლებთან  ან  მასწავლებელთან  უკეთ  ვმუშაობ. 

4. მაინტერესებს  სხვა  მოსწავლეების  მოსაზრებები. 

5. წყვილებში  ან  ჯგუფური  მუშაობა  მეხმარება  წაკითხული  ტექსტის  გაგება-

გააზრებაში. 

6. კარგად  მოწოდებული  ინსტრუქცია  მეხმარება  დავალების  შესრულებაში. 

7. დიდი  ზომის  ტექსტი  მაშინებს  და  მღლის. 

 

 

მასწავლებელთა ანკეტირების  შედეგებმა (იხ.დანართი N5) დამარწმუნა  საკვლევი  

საკითხის  აქტუალობაში. 

როგორც  აღმოჩნდა,  დაწყებითი  საფეხურის  კლასებში  მოსწავლეებს  უჭირთ  

საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-გააზრება. კითხვაზე,  თუ  რა  აძლევთ  ამის  

თქმის  საფუძველს, დაასახელეს სადიაგნოსტიკო  ტესტირებების  შედეგები,  სადაც  
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გაცილებით  დაბალია შეფასების  მაჩვენებელი საინფორმაციო  ტექსტების  

მიმართულებით,  ვიდრე  მხატვრული  ტექსტების  გააზრების  დროს.   კითხვაზე,  

თუ  რას  მიიჩნევენ მასწავლებლები  პრობლემის  გამომწვევ  მიზეზად, 

უმრავლესობამ დაასახელა საინფორმაციო ტექსტების  იშვიათად  გამოყენება,  

რამეთუ  სახელმძღვანელოები  ძირითადად  გაჯერებულია  მხატვრული  

ტექსტებით. ტექნოლოგიებზე  მიჯაჭვული მოსწავლეები კი იშვიათად კითხულობენ  

კლასგარეშე  ლიტერატურას, აქედან  გამომდინარე  ისინი  ნაკლებად   ფლობენ 

საინფორმაციო  ტიპის  ტექსტებთან მუშაობის სტრატეგიებს.  მასწავლებელთა  მიერ  

დასახელდა ბარიერები,  რომლებიც  აგრეთვე   უქმნიან  სირთულეებს  მოსწავლეებს 

წაკითხულის გაგება-გააზრების  პროცესში:  მწირი  ლექსიკური  მარაგი  და  

საინფორმაციო  ტექსტების დასამუშავებელი კოგნიტური  სქემების  არცოდნა.  

კითხვაზე,  თუ  რა  შეიძლება  გაკეთდეს  გაგება-გააზრების   უნარის  

გასაუმჯობესბლად,  უმრავლესობამ აღნიშნა,  რომ  საჭიროა  საინფორმაციო  

ტექსტების  უფრო  ხშირად  დამუშავება, ლექსიკურ მარაგზე  მუშაობა  და  

მოსწავლეებისთვის  მიზნობრივი  კოგნიტური  სქემების სწავლება,  რისი  

გამოყენებითაც ისინი  შეძლებენ საინფორმაციო  ტექსტის  დამუშავებას. 

 

4.2.   კვლევის მიგნებები 

 მონაცემთა  ანალიზის  შედეგად დავრწმუნდი,  რომ  დაწყებით  საფეხურზე 

მოსწავლეების  სწავლების  პროცესში ბარიერს წარმოადგენს საინფორმაციო  

ტექსტების  გაგება-გააზრება. 

მიზეზები,  რამაც  შეიძლება შეაფერხოს  გაგება-გააზრება,  ასე  გამოიყურება: 

 საინფორმაციო  ტექსტების  იშვიათად  გამოყენება; 

 საინფორმაციო  ტექსტებთან  მუშაობის უნარ-ჩვევების  არქონა; 

 ლექსიკური  მარაგის სიმწირე; 
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 საჭირო  რესურსების იშვიათად გამოყენება (გაგება-გააზრების  სხვადასხვა  

უნარზე  გამავალი საინფორმაციო  ტექსტები,  ინფორმაციის  დასამუშავებელი 

კოგნიტური  სქემები); 

 საინფორმაციო  ტექსტებისთვის არასათანადო  დროის  დათმობა; 

გარდა  ამისა, დავადგინე,  რომ  მოსწავლეებს  ძალიამ  მოსწონთ  ტექსტების  

ერთობლივად  დამუშავება,  მცირე  ჯგუფებში  მუშაობა, აზრთა  

ურთიერთგაზიარება კი  ეხმარებათ მიღებული  ინფორმაციის  დამუშავებაში.  

კვლევის  შემდგომი  გაგრძელებისთვის  მნიშვნელოვანი  იყო  მშობლების 

მხარდაჭერა,  რადგან მოსწავლეებთან მუშაობა მომიწევდა  საგაკვეთილო  პროცესის  

პარალელურად, რაც  მოითხოვდა მათგან დამატებითი  დროის გატარებას  სკოლაში  

და  აუცილებელი  იყო  მშობლების  თანხმობა.  მასწავლებლებისგან მიღებულ  

ინფორმაცია კი  გავითვალისწინებ   ინტერვენციების დაგეგმვისას. 

 

5. ინტერვენცია 

5.1  ინტერვენციების  დაგეგმვა 

 

ჩემს  ხელთ არსებული  ინფორმაციისა  და   კვლევის  მიგნებების   გაანალიზების  

შემდეგ  დავგეგმე  ინტერვენციები  იმ    მიზნით,  რომ  აქტიურად  ჩავერთო სამიზნე  

ჯგუფის წევრების  სასწავლო  პროცესში  და  განხორციელებული  აქტივობებით  

დავეხმარო  მათ სირთულეების  დაძლევაში.  

ინტერვენციები  განვახორციელე  შემდეგი  მიმართულებით: 

N 1   საინფორმაციო  ტექსტების  შერჩევა  და  მათზე  მუშაობა; 

N2   ლექსიკური  ერთეულებზე  მუშაობა; 

N3   წიგნიერი  სასწავლო  გარემოს  შექმნა; 

N4   მოტივაციის  ამაღლება. 
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5.2.  ინტერვენციების  განხორციელება 

 

საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-გააზრების  უნარის  გასაუმჯობესებლად და 

ინტერვენციების მიზანმიმართულად,  ეფექტურად  დაგეგმვის  მიზნით  გავეცანი  

მეთოდოლოგიურ ლიტერატურას.  მრავალფეროვანი  აქტივობების  შერჩევისთვის 

გამოვიყენე   ჯი-პრაიდის  ვებპორტალი  ,,კარგი  სკოლა-ჯი“.  აგრეთვე სასწავლო-

მეთოდოლოგიური რესურსების  კრებული   ,,კითხვისა  და  წერის  სწავლება  

დაწყებით  საფეხურზე“. 

 

ინტერვენცია  N1  

მიზანი:   მოსწავლეებში  საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-გააზრების  უნარის  

გაუმჯობესება. 

 

მოსწავლეთა  ინტერესებისა  და  შესაძლებლობების  გათვალისწინებით  შევარჩიე  

მრავალფეროვანი  საინფორმაციო  ტექსტები,  რომლებიც დალაგებულია დონეების  

მიხედვით  და  მორგებულია   მოსწავლეთა განსხვავებულ  საჭიროებებზე.  გარდა  

ამისა,  გათვლილია  გაგება-გააზრების  სხვადასხვა  უნარზე: 

 

 მოვლენების  თანმიმდევრობით  გადმოცემა; 

 კატეგორიზაცია; 

 მიზეზ-შედეგობრივი  კავშირების  დამყარება; 

 პრობლემა  და  მისი  გადაჭრის  გზები; 

 მთავარი  იდეა  და  დეტალები. 

 

საინფორმაციო  ტექსტების გაგება-გააზრების  უნარის  გასაუმჯობესებლად 

მნიშვნელოვანი  იყო   მოსწავლეებისთვის  სტრატეგიების  სწავლება,  ადეკვატური,  
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მაგრამ  განსხვავებული  სირთულის  ტექსტებთან  მუშაობა, წერითი  აქტივობების  

გამოყენება.  საწყის  ეტაპზე,  ვახდენდი სტრატეგიების  მოდელირებას,  რათა  

მეჩვენებინა  მოსწავლეებისთვის  როგორ  მიმდინარეობს გააზრების  პროცესი.  

აქტიურად  ვიყენებდი  შემდეგ  მეთოდებს: 

 ხმამაღალი  ფიქრის  მეთოდი; 

 მარკირებული  კითხვა; 

 ტექსტის  ნაწილ-ნაწილ  დამუშავება; 

 კლასტერული/გონებრივი  რუკა; 

 ტექსტის  გაგება  შეკითხვებზე  სწორი  პასუხების შერჩევით; 

 გავიგე-ვერ  გავიგე; 

 3-2-1  და  მისი  ვარიაციები; 

 კოგნიტური  სქემები: ,,ვიცოდი-გავიგე-მაინტერესებს“, ,,მახასიათებლების  

ცხრილი“, 

,,ვენის  დიაგრამა“,   ,,დაამყარე  კავშირი“; 

 დავალების  ბარათები. 

 

ინტერვენცია  N 2 

მიზანი:  ახალი  ლექსიკური  ერთეულების  ამოცნობა  და  გამოყენება. 

 

ლექსიკურ  ერთეულებზე  მუშაობისას  გამოვიყენე  შემდეგი  სტრატეგიები: 

 სიტყვების  მნიშვნელობების  დადგენა  კონტექსტის  მიხედვით; 

 სიტყვათა  მიმართებების  დადგენა; 

 სინონიმებზე  და  ანტონიმებზე  მუშაობა; 

 დაკარგული  სიტყვები; 

 სიტყვების  გამომძიებელი. 
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ინტერვენცია  N  3 

მიზანი: მრავალფეროვანი  სასწავლო  რესურსით  მოსწავლეთა  დაინტერესება,  

მოსწავლეებისთვის  კომფორტული  სასწავლო  გარემოს  შექმნა. 

 

საწავლო  გარემოს  შექმნისას  გავითვალისწინე  მოსწავლეთა  ინტერესები  და  

საჭიროებები,  საკლასო  ბიბლიოთეკა  გავამდიდრე  მრავალფეროვანი  

საინფორმაციო  ტექსტებით.  მოსწავლეები  მუშაობდნენ  ინდივიდუალურად,  

წყვილებში  და   მცირე  ჯგუფში.    დავალებების  შესრულებისას  დროში  არ  

იზღუდებოდნენ.  თამამად  გამოთქვამდნენ  საკუთარ  მოსაზრებებს.  მშვიდი  და  

უსაფრთხო  გარემო,  საინტერესო  სასწავლო  რესურსი  იწვევდა  მოსწავლეთა  

დაინტერესებას  და  ჩართულობას.   

 

სასწავლო  რესურსების  შერჩევისას  ვხელმძღვანელობდი  ჯი-პრაიდის 

ვებპორტალით   ,,კარგი  სკოლა ჯი“, რომელიც მოიცავდა  მრავალფეროვან 

საინფორმაციო  ტექსტებს,  კითხვის  ეფექტურ  აქტივობებს  ლექსიკური  მარაგისა  

და  გაგება-გააზრების  მიმართულებით.  სასწავლო  გარემოს  შერჩევისას  

ვითვალისწინებდი მოსწავლეთა  მზაობასა  და  საჭიროებებს.  

 

ინტერვენცია  N 4 

მიზანი:  მოსწავლეებში  მოტივაციის  ამაღლება  სასწავლო  პროცესის  მიმართ. 

 

აქტივობების  შერჩევისას  ვითვალისწინებდი  მოსწავლეთა  მზაობას,  მათ  ფიზიკურ  

და  გონებრივ  შესაძლებლობებს. შერჩეული  მრავალფეროვანი  ტექსტებიდან  

მოსწავლეები  ინდივიდუალურად  აკეთებდნენ  არჩევანს,  რომელი  საინფორმაციო  

ტექსტი  უნდა  დაემუშავებინათ.   მოსწავლეები  ერთმანეთს  უზიარებდნენ   

საკუთარ  ნაშრომს,   შეხედულებებს.  შეცდომის  დაშვების  შემთხვევაში,  

ეხმარებოდნენ  ერთმანეთს,  რაც  უხსნიდათ   შიშებს  და  ხელს  უწყობდა  
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მოსწავლეთა  შორის  პოზიტიური  ურთიერთობების  განვითარებას.  

ურთიერთპატივისცემა,  საკუთარი  თავის  წარმოჩენა  მცირე  ჯგუფში  იწვევდა  მათ  

წახალისებას,  თავდაჯერებულობას,  რაც  საბოლოოდ  გამოიხატებოდა  შინაგანი  

მოტივაციის  ამაღლებაში.   

 

6. ინტერვენციების შედეგების ანალიზი 

 

პირველი  ტექსტი  დავამუშავეთ  ,,ხმამაღლა  ფიქრის“  ტექნიკის  გამოყენებით, რათა 

მოსწავლეებისთვის  თვალსაჩინოდ  მეჩვენებინა,  როგორ  აზროვნებენ კარგი 

მკითხველები  წაკითხვამდე,  კითხვის  დროს  და  წაკითხვის  შემდეგ.  მომდევნო  

ტექსტების  დამუშავებისას  მოსწავლეები აქტიურად  იყენებდნენ  აღნიშნულ  

ტექნიკას, რამაც  საშუალება  მომცა,  თვალყური  მედევნებინა  მათში  მიმდინარე  

სააზროვნო  პროცესებისთვის,  საჭიროების  შემთხვევაში  კი  დავხმარებოდი  და  

მიმეცა სწორი  მიმართულება,  უკეთ  დაუფლებოდნენ  კონკრეტულ  სტრატეგიას.  

  

,,მარკირებული  კითხვა“ მოსწავლეებს  დაეხმარა,  ყურადღება  გაემახვილებინათ  

ახალ  ლექსიკურ  ერთეულებზე,  საკვანძო  სიტყვებზე,  მნიშვნელოვან დეტალებზე. 

 

კითხვის  დროს  მნიშვნელოვანია მოსწავლემ  ყურადღება  მიაქციოს,  რამდენად  

კარგად  იაზრებს  წაკითხულს.  ამიტომ  დასამუშავებელ ტექსტებს  ვყოფდით  

ნაწილებად.  მოსწავლეები  მსჯელობდნენ  და  აჯამებდნენ  წაკითხული  

აბზაცის/მონაკვეთის  შინაარსს, აფიქსირებდნენ  მთავარ  ინფორმაციას  და  მხოლოდ  

ამის  შემდეგ  აგრძელებდნენ  კითხვას.  აღნიშნული  სტრატეგია  მათ  ეხმარებოდა  

წაკითხულის  სიღრმისეულად გაგებაში. 
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ტექსტში  წაკითხული  ინფორმაციის  თვალსაჩინოდ  ორგანიზებასა  და  უკეთ  

გააზრება-დამახსოვრებაში  მოსწავლეებს  დაეხმარა  კლასტერული/გონებრივი  

რუკის  შევსება. აღნიშნული  აქტივობის  შედეგად მოსწავლეებმა  თავი  მოუყარეს 

მკვიდრ  წარმოდგენებს  მითითებულ  ცნებაზე,  შემდეგ  ერთმანეთს  გაუზიარეს  და  

შეაჯერეს.  მომდევნო  ეტაპზე  დაამუშავეს  საინფორმაციო ტექსტი  იგივე  

ცნებაზე/მოვლენაზე  და  შექმნეს  მახასიათებელთა  რამდენიმე  სვეტი.  აღნიშნულ  

ცხრილზე  დაყრდნობით  შეავსეს   ,,კლასტერული  რუკა“. 

ამ  აქტივობით  მოსწავლეებმა  შეძლეს  ძველი  და  ახალი  ცოდნის  შეჯერება  და  

მცდარი  წარმოდგენების  შესწორება. 

 

ტექსტის  ირგვლივ  დასმულ  შეკითხვებზე   მიღებული  პასუხები მაძლევდა  

ინფორმაციას,  როგორ  აითვისეს  მოსწავლეებმა  მიღებული  ინფორმაცია. 

შეკითხვების  დასმა  ხდებოდა  ურთიერთსწავლების  რეჟიმში,  მოსწავლეები  

მუშაობდნენ  ჯგუფებში  და  თავად  წარმართავდნენ  სწავლების  პროცესს. 

ერთმანეთს  უსვამდნენ  შეკითხვებს  ტექსტის  წაკითხვამდე ( წინარე  ცოდნის  

დასადგენად),  კითხვის  დროს (თითოეული  აბზაცის  გასააზრებლად)  და  

წაკითხვის  შემდეგ (შესაჯამებლად). აღნიშნული  აქტივობით  მოსწავლეები 

სწავლობდნენ  შეკითხვების  დასმას,  ტექსტის  სიღრმისეულად  განხილვას,  

ერთმანეთის მოსმენას,  მცირე  ჯგუფში  თანამშრომლობას. 

 

იმის  დასადგენად, რა  გაიგეს  და  რა  ვერ  გაიგეს  მოსწავლეებმა,  დამეხმარა 

,,გავიგე-ვერ  გავიგე“  მეთოდი,  რომელიც  განმავითარებელი  შეფასების  ერთ-ერთი  

ეფექტური  საშუალებაცაა.  აღნიშნული  აქტივობით  სწრაფად  ვადგენდი,  რა  

იცოდნენ  მოსწავლეებმა  საინფორმაციო  ტექსტის  დამუშავების  შემდეგ.  

მიჯნავდნენ  თემის  მთავარ  აზრს  მაქსიმუმ  3  წინადადებით  და  

ბუნდოვან/გაუგებარ  საკითხებს  კონკრეტულ  თემაში.  ვფიქრობ,  ამ  აქტივობით  
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მოსწავლეებს  ვასწავლე  კონკრეტული  სტრატეგია,  როგორ  დაახარისხონ    

ინფორმაცია,   რა  გაიგეს,  რა  ვერ  გაიგეს.  

 

საინფორმაციო  ტექსტების  გასააზრებლად  და  მეტაკოგნიტური  უნარის  

გასავითარებლად  ეფექტური  მეთოდია  ,,3-2-1“  და  მისი  ვარიაციები.  მისი  

გამოყენებით  მოსწავლეებმა  შეძლეს   მიღებული  ინფორმაციის  დახარისხება  

სხვადასხვა  პრინციპით: 6 ყველაზე მნიშვნელოვანი   ინფორმაციის  გამოყოფა, 

ტექსტთან  დაკავშირებული  კითხვები,  კომენტარები.  აღნიშნული  აქტივობის  

გამოყენება საინტერესო  აღმოჩნდა  ტექსტის  წაკითხვამდე.   სათაურსა  და  

ილუსტრაციაზე  დაყრდნობით  წინარე  ცოდნის  გააქტიურება და  მოლოდინები, 

რომლებიც აქვთ  მოსწავლეებს  ტექსტის წაკითხვამდე,  აღძრავდა  მათში  ინტერესს  

და  უფრო  მოტივირებულები  იყვნენ ტექსტის  დასამუშავებლად. 

 

მოსწავლეები  სისტემატიურად  იყენებდნენ  კოგნიტურ  სქემებს,  რომელთა  შერჩევა  

ხდებოდა  კონკრეტული  უნარის  შესაბამისად:  ,,ვიცოდი- გავიგე- მაინტერესებს“_  

წინარე  ცოდნის გააქტიურებისა და ტექსტის  გააზრების  მიზნით;   

,,მახასიათებლების ცხრილი“_ ცნების/მოვლენის  მახასიათებლების (ძირითადი  

თვისებების)   გამოკვეთისა  და  ინფორმაციის  კატეგორიზება-დახარისხების  

მიზნით;   ,,ვენის  დიაგრამა“_ ცნებათა/მოვლენათა მსგავსება-განსხვავებების  

გასააზრებლად;  ,,დაამყარე  კავშირი“_ ტექსტში  მოცემული  ინფორმაციის  

ამავე  ტექსტის  სხვა  ნაწილებთან,  ადრე  წაკითხულ  ტექსტებთან  და  საკუთარ  

გამოცდილებასთან  დაკავშირების  მიზნით,  რომელიც  მოსწავლეებს  აჩვევს  

გაავლონ  პარალელები  ცხოვრებისეულ  გამოცდილებასთან,  სხვა  ტექსტებთან  და  

გარე  სამყაროსთან,  საბოლოოდ  კი  მათ  აყალიბებს  დამოუკიდებელ 

მკითხველებად. 
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დავალების  ბარათებს  ძირითადად  ვიყენებდით  სარეზერვო  დროის  არსებობის  

შემთხვევაში,  რადგან  მოიცავდა  მცირე  ზომის  საინფორმაციო  ტექსტებს, 

მოიცავდა  მოსწავლეებისთვის  საინტერესო,  მარტივად  აღსაქმელ,  თუმცა  

ინფორმაციულად სიახლეების  შემცველ  თემებს.  მოსწავლეები  მუშაობდნენ  

დამოუკიდებლად,  შემდეგ  მცირე  ჯგუფში  საჯაროდ  განიხილავდნენ  მიღებულ  

ინფორმაციას.  არ  იღლებოდნენ  და  მოსწონდათ  ბარათებზე  მუშაობა,  ამიტომ  

გულისყურით  ეკიდებოდნენ.    შედეგად ვიღებდით  სიღრმისეულად  გააზრებულ  

ტექსტებს. 

 

  ლექსიკურ  ერთეულებზე  მუშაობისას მნიშვნელოვანი იყო   სტრატეგიების  

სწორად  შერჩევა, რადგან  გააზრებული  კითხვა  და  წერა  მნიშვნელოვნად  არის  

დამოკიდებული  ლექსიკურ  მარაგზე.  უნდა  დავხმარებოდი  მოსწავლეებს  იმ 

სიტყვების   ათვისებაში,  რომლებიც  ყოველდღიურ  ცხოვრებაში  იშვიათად  ან  

საერთოდ  არ  ხვდებათ.  საყრდენი,  საკვანძო  სიტყვების  გაცნობა  მოსწავლეებს 

შევთავაზე  არა  მხოლოდ  განმარტებების  მიწოდებით,  არამედ  სიტყვების  

მრავალფეროვან  კონტექსტში  გამოყენების  აქტივობებით.  

 

ლექსიკური  ერთეულების შესასწავლად   ეფექტური  აღმოჩნდა  ,,დაკარგული  

სიტყვები“.  მოსწავლეები ცდილობდნენ  კონტექსტის  მიხედვით  სიტყვების  

ამოცნობასა  და    ტექსტში  დაბრუნებას. აღნიშნული  აქტივობა  მოსწავლეებს  

დაეხმარა  იმის  გაცნობიერებაში,  რომ  შესაძლებელია  სიტყვის  მნიშვნელობის 

დადგენა კონტექსტით,  მინიშნებებით.  დავალებას  ასრულებდნენ  

დამოუკიდებლად,  შემდეგ   ერთმანეთს  უზიარებდნენ  ნამუშევრებს  და  

მსჯელობდნენ,  რა  დაეხმარათ  სიტყვების  ამოცნობაში.  ამით  მოსწავლეები  

ივითარებდნენ  თანამშრომლობისა  და  მეტაკოგნიტურ  უნარებს. 

,,სიტყვების  გამომძიებელი“  ემსახურება  მოსწავლეებში ლექსიკური  მარაგის  

გამდიდრებას წინარე  ცოდნის  გააქტიურების  გზით.  გარდა  იმისა,  რომ  
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მოსწავლეები  ეჩვევიან ვარაუდების  გამოთქმას  სიტყვის  მნიშვნელობასთან  

დაკავშირებით,  სწავლობენ  ლექსიკონის  გამოყენებას  სიტყვის  მნიშვნელობის  

მოსაძიებლად. აღნიშნული  სქემის  შევსებისას  მოსწავლეები  რამდენჯერმე  

უბრუნდებოდნენ  ტექსტს,  რათა  დაეზუსტებინათ  სიტყვების  მნიშვნელობები,  ეს  

პროცესი  კი  ხელს  უწყობდა  წაკითხული  ტექსტის  უკეთ  გაგება-გააზრებას. 

მოსწავლეებისთვის  სახალისო  აღმოჩნდა  დავალების  ბარათებით  მუშაობა.   

აღნიშნული  აქტივობა  მოსწავლეებისგან  მოითხოვდა  დროის  მცირე  მონაკვეთში   

სიტყვათა  მიმართებების  დადგენას,  სინონიმებისა  და  ანტონიმების  პოვნას.  

მოსწავლეებმა  შეძლეს  სინონიმური  და ანტონიმური  წყვილების  დამახსოვრება,  

სიტყვებს  შორის  მიმართებების  დადგენა. 

 

სასწავლო  რესურსების  შერჩევისას  ვითვალისწინებდი  მოსწავლეთა  ინტერესებსა  

და  მზაობას,  წინარე  ცოდნას.  ვცდილობდი  მრავალფეროვანი, სხვადასხვა  უნარზე  

მორგებული  დავალებების  შერჩევას,  რათა  მოსწავლეებისთვის  სწავლის  პროცესი  

არ  ყოფილიყო  მოსაწყენი.  სასწავლო  სივრცის  შერჩევისას  კი  ვეცადე  მოსწავლეებს  

თავი  ეგრძნოთ  კომფორტულად,  მშვიდად.  შფოთვის  თავიდან  ასაცილებლად,  

სასწავლო  აქტივობების  კარგად  გასააზრებლად  დროში  არ  იზღუდებოდნენ  და  

მაქსიმალურად  ცდილობდნენ  თავიანთი  შესაძლებლობების  გამოყენებას.   

კვლევის  პროცესში  მნიშვნელოვანი  იყო  მშობლების  მხარდაჭერა.  ისინი  გაგებითა  

და  ინტერესით  ეკიდებოდნენ  კვლევაში  მათი  შვილების  მონაწილეობას  და  

იზიარებდნენ  პასუხისმგებლობას პრობლემის  აღმოფხვრის  პროცესში,  რადგან 

სარემედიაციო  პროგრამა,  რომელსაც  ვახორციელებდი  სამიზნე  ჯგუფში,  

ეფექტური  და  შედეგიანი  ვერ  იქნებოდა  მხოლოდ  ჩემი  ძალისხმევით,  

აუცილებელი  იყო  მშობელთა  ჩართულობა,    სკოლის  ადმინისტაციის  მხარდაჭერა  

და  ხელშეწყობა.  სკოლაში  არსებობდა  ყველა  საგანმანათლებლო  და  

ადმინისტრაციული  წინაპირობა    სარემედიაციო  პროგრამის  წარმართვისთვის. 
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გარდა  იმისა,  რომ  ვაკვირდებოდი  მოსწავლეების  განვითარებას,  შედეგების  

გაუმჯობესებას,  ვცდილობდი  მოსწავლეებისთვის  მესწავლებინა,  საკუთარ  

პროგრესზე  დაკვირვება.  ამაში  მეხმარებოდა  მათთვის   ხშირი  და  კონკრეტული  

უკუკავშირის  მიცემა  ისე,  რომ  მათი    თვითშეფასება  და  თავდაჯერებულობა  არ 

დამექვეითებინა.  იმისათვის,  რომ  წამეხალისებინა  სახლში  კითხვის  ტრადიცია,  

მოსწავლეებს   დავრთე  ნება  სახლში  წაეღოთ  წიგნები,  ტექსტები.  მშობლებს  კი  

ვაძლევდი  რეკომენდაციებს,  შვილებთან  ერთად  ეკითხათ  და 

განეხორციელებინათ  მარტივი  აქტივობები.  ოჯახის  წევრებთან  ერთად  კითხვა  

კიდევ  უფრო  მეტ  მნიშვნელობას  სძენდა  ამ  პროცესს  და  ზრდიდა  მოტივაციას.  

  

ინტერვენციების  განხორციელების  პროცესში  საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-

გააზრების უნარის  პროგრესის  მონიტორინგის  მიზნით  ჩავატარე  შუალედური  

დიაგნოსტიკური  ტესტირება(იხ. დანართი N2),  რომლის  შედეგადაც  სამმა  

მოსწავლემ  აჩვენა  შედარებით  მაღალი  შედეგი,  ვიდრე  პრეტესტის  დროს,  ხოლო  

ორმა  მოსწავლემ_ იგივე  შედეგი.  აქედან  გამომდინარე, აღნიშნულ  ორ  

მოსწავლესთან   ჯგუფისგან  დამოუკიდებლად  განვახორციელე  დამატებითი  

აქტივობები,  რათა  უფრო  ღრმად  ჩავწვდომოდი  პრობლემის  არსს. 

   

ინტერვენციების  დასრულების  შემდეგ  საბოლოო  შედეგების  შესამოწმებლად  

ჩავატარე  დიაგნოსტიკური  ტესტირება_ პოსტტესტი(იხ. დანართი N1).  შედეგების  

მიხედვით  სარემედიაციო  ჯგუფის  ორმა  წევრმა მიიღო  მაღალი  შეფასება,  ხოლო  

სამმა_ საშუალო.   

 

მოსწავლეთა  საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-გააზრების  პრეტესტის,  შუალედური  

ტესტისა  და  პოსტტესტის  შედეგები  გამოსახულია  დიაგრამაზე: 

დიაგრამა N 4 
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თითოეული  მოსწავლის     საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-გააზრების  პრეტესტის,   

შუალედური  ტესტისა  და  პოსტტესტის  შედეგები  გამოსახულია  დიაგრამაზე: 
დიაგრამა N 5 
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7.  რეკომენდაციები 

სამიზნე  ჯგუფის  ყველა  წევრმა  საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-გააზრების  

მიმართულებით  განიცადა  პროგრესი.  აქედან  გამომდინარე  ვფიქრობ,  რომ  ჩემ  

მიერ  განხორციელებულმა  ინტერვენციებმა  იმუშავა  მიზანმიმართულად.  კვლევამ  

მაჩვენა, რომ  გასათვალისწინებელია  შემდეგი  ფაქტორები: 

 მნიშვნელოვანია,  მოსწავლეებს  სკრინინგი  ჩაუტარდეთ  საწავლო  წლის  

დასაწყისში,  მეორე  ეტაპზე  კი  მოხდეს  მოსწავლეთა  კონკრეტული  ჯგუფის  

დამატებითი  დიაგნოსტირება.  

აღნიშნული  საფეხურები  პრობლემის  დროული  იდენტიფიცირების  

მთავარი  წინაპირობაა. 

 პრობლემის  იდენტიფიცირების  შემდეგ  აუცილებელია თემატური  

ლიტერატურის  გაცნობა,  რაც  დაგვეხმარება  საკვლევი  საკითხის  არსის  

წვდომაში, პრობლემის  გამომწვევი  სავარაუდო  მიზეზების  დადგენაში, რაც   

შემდგომ  ხელს  შეუწყობს  ინტერვენციების  სწორად  დაგეგმვას. 

 ინტერვენციების  განხორციელებამდე  მნიშვნელოვანია  დამატებითი  

ინფორმაციის  მოპოვება  მოსწავლეთა  ინტერესებისა  და  საჭიროებების  

შესახებ,  რათა მოსწავლეებს რემედიაციის  დროს    შევუქმნათ  სასურველი და  

მათ  მზაობაზე მორგებული  სასწავლო  გარემო. 

 მოსწავლეებისთვის  კომფორტულია  მცირე  ჯგუფში  მუშაობა.  როგორც  

თვითონ  აღნიშნეს,  ეს  გამოწვეული  იყო  იმით,  რომ  ყურადღება  არ  

ეფანტებოდათ,  ყველას  ჰქონდა  საკმარისი  დრო  აზრის  გამოსათქმელად, 

რასაც  ხშირად  მოკლებულნი  იყვნენ   მთელ  კლასთან  მუშაობის  დროს.  

გარდა  ამისა,  ძალიან  მოსწონდათ  ინტერაქცია  თანატოლებთან  და  უკეთ  

ითვისებდნენ  მიღებულ  ინფორმაციას  კომუნიკაციის  დროს, ვიდრე  

ფურცლებზე  დამოუკიდებლად  მუშაობისას. ინდივიდუალურად  

შესრულებული დავალებებიც  უნდა განვიხილოთ  ჯგუფში  და  სწავლა-

სწავლებით  გამოვიტანოთ  დასკვნები,  რა  გაიგეს  კარგად  და  რა  ვერ  გაიგეს. 
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 სწავლების  პროცესში  გამოიკვეთა  აქტივობები, რომლებიც ეფექტური  

აღმოჩნდა  საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-გააზრების  უნარის  

გასაუმჯობესებლად. კოგნიტური  სქემები  მოსწავლეებს  დაეხმარა  

მიღებული  ინფორმაციის   სხვადასხვა  დონეზე დახარისხებაში 

(მახასიათებლების წარმოდგენა,  კავშირების  დამყარება, პარალელების  

გავლება,  არსებული  და  ახალი  ინფორმაციის  ანალიზი  და  ა. შ.),  რაც  

საბოლოოდ  გააზრებულის  თვალსაჩინოდ  წარმოდგენაში, წერილობითი  

ნამუშევრის  მომზადებაში  განმსაზღვრელი  აღმოჩნდა. 

 მოსწავლეებში  მეტაკოგნიტური  უნარების  განვითარება  სწავლის  ხარისხის  

გაუმჯობესების  ერთ-ერთი  ხელშემწყობი  პირობა  აღმოჩნდა.  

ინტერვენციების  განხორციელების   დასაწყისში    თავად  ვახდენდი  იმის  

მოდელირებას, როგორ მოეხდინათ  მოსწავლეებს  საკუთარი   პროგრესის  

მონიტორინგი.  მომდევნო  ეტაპზე  თავად  მოსწავლეები  აანალიზებდნენ  

მიღწევებს  და  ხარვეზებს.  ამისთვის  გამოვიყენე განმავითარებელი  

შეფასების  სხვადასხვა  ფორმა,  რამაც  ხელი  შეუწყო  მოსწავლეთა  

გააქტიურებას  და  თვითმონიტორინგს.   

 

 მოსწავლეებში საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-გააზრების  უნარის  

გასაუმჯობესებლად  მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა  სწორად  შერჩეული 

სასწავლო  რესურსი. რელევანტური  საინფორმაციო  ტექსტები,  მოსწავლეთა  

ინტერესების  გამომხატველი  თემები.  აღნიშნულის  დასადგენად  გამოვიყენე 

კვლევის  საწყის  ეტაპზე  მოპოვებული  მონაცემთა  ანალიზის  შედეგები. 
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8. დასკვნა 

 

კვლევის  შედეგად  შემიძლია  დავასკვნა,  რომ  საკვლევი  საკითხი,  რომელიც  

შევარჩიე  ინდივიდუალურად  მოსწავლეთა სასწავლო  პროცესზე  დაკვირვებისა  და  

სადიაგნოსტიკო  ტესტირებების  შედეგად,  ნამდვილად  იყო  აქტუალური.  

ვარაუდები,  რომლებიც  მქონდა პრობლემის  გამომწვევ  მიზეზებთან  

დაკავშირებით,  დადასტურდა  კვლევის  მიმდინარეობისას.  განხორციელებული  

აქტივობებით  მოსწავლეებში  გაუმჯობესდა საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-

გააზრების  უნარი,  თუმცა  პრობლემა  ბოლომდე  არ  აღმოფხვრილა.  ვფიქრობ,  

ამასაც  აქვს  მიზეზი.  ის  ფაქტი,  რომ  ხუთი  მოსწავლიდან  ორ  მოსწავლეს ჰქონდა  

ეტაპობრივი  პროგრესი  და    უმაღლესი  შედეგი,  ხოლო  დანარჩენმა  სამმა კი   

გააუმჯობესა  შედეგები, თუმცა  ნაწილობრივ,  მიმანიშნებს  იმაზე,  რომ  ყველა  

მოსწავლე  არის  განსხვავებული  მზაობისა  და  უნარების  მატარებელი.  აქედან  

გამომდინარე,  მათ  განსხვავებული  დრო  სჭირდებათ  სირთულეების  დასაძლევად.  

აღნიშნული  კვლევა  ჩემთვის იყო  დიდი  გამოცდილება.  კვლევის  მიგნებები  

დამეხმარება გავაუმჯობესო  და  უფრო  მიზანმიმართული  გავხადო   სასწავლო  

პროცესი,  რემედიაციის  მიმდინარეობისას კი გავითვალისწინო  პრაქტიკის  

კვლევისას  მიღებული  გამოცდილება. ვფიქრობ,  ჩემი  კვლევის  საგანი  საინტერესო  

იქნება  კოლეგებისთვისაც,  რადგან   კვლევის  საწყის  ეტაპზე  მათ  დამიდასტურეს  

მსგავსი  სირთულეების  არსებობა თავიანთ  მოსწავლეებში. 
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გამოყენებული  ლიტერატურა: 

დაწყებითი საფეხურის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024  

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

i-vi-klasebi-damtkitsda-2016-tsels        

 

PIRLS-ის  კვლევის  ანგარიში,  ავტორი_კვლევისა  და  საგნობრივი  დეპარტამენტის  

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

 

 
  ირინა სამსონია -   წიგნიერება -   მასწავლებლის სახელმძღვანელო - თბილისი 2013 

www.scribd.com/doc/189518422/ 
 
სასწავლო - მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული   -   კითხვისა და წერის სწავლება 

დაწყებით საფეხურზე (I –VI კლასები) 
http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf 

 

,,დიმიტრი  უზნაძის  პედეგოგიკური  კონცედცია“_მასწავლებელთა  პროფესიული  

განვითარების  ეროვნული  ცენტრი,  2013 

 

 

კითხვის ეფექტური მეთოდები -   მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების 

ეროვნული ცენტრი  2013 წ 

 

 

ვებპორტალი /kargiskola.ge -ზე განთავსებული რესურსი: 

 G-PrieD -ის დონეებად დაყოფილი წიგნები,     (http://kargiskola.ge/books.php?id=2 

 

აქტივობის  ბარათები კითხვისა და წერის სწავლებისათვის  

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

 

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

 

ჟურნალი  ,,მასწავლებელი“,  N3,  2016 წელი,  გვ.53-გვ.56,  ნინო  ლომიძე_  

,,საინფორმაციო  ტექსტის  დამუშავება  დაწყებით  საფეხურზე“,  მასწავლებელთა  

პროფესიული  განვითარების  ეროვნული  ცენტრი 

http://ncp.ge/ge/curriculum/satesto-seqtsia/akhali-sastsavlo-gegmebi-2018-2024/datskebiti-safekhuri-i-vi-klasebi-damtkitsda-2016-tsels
http://ncp.ge/ge/curriculum/satesto-seqtsia/akhali-sastsavlo-gegmebi-2018-2024/datskebiti-safekhuri-i-vi-klasebi-damtkitsda-2016-tsels
https://naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/pirls_2011_2013.pdf
http://www.scribd.com/doc/189518422/
http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf
http://kargiskola.ge/books.php?id=2
http://kargiskola.ge/teachers/baratebi/kitxva
http://kargiskola.ge/SC/eaccess1.php
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 დანართები 

დანართი  N 1 

                            საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-გააზრება 

              დაკვირვებით  წაიკითხე  ტექსტი  და  უპასუხე  შეკითხვებს 

                                         (პრეტესტი  და  პოსტტესტი) 

                                                 ოკეანე 

ოკეანეებსა  და  ზღვებს  დედამიწის  ზედაპირის  ნახევარზე  მეტი  უჭირავს.  ამის  

გამო  ჩვენი  პლანეტა კოსმოსიდან  ლურჯ  სფეროდ  მოჩანს.  დედამიწაზე  ხუთი  

ოკეანეა.  ესენია:  წყნარი  ოკეანე,  ატლანტის  ოკეანე,  ინდოეთის  ოკეანე  და  

სამხრეთის  ოკეანე.  ხუთივე  ოკეანეს  შორის  წყალი  თავისუფლად  გაედინება  და  

ქმნის  მსოფლიო  ოკეანეს. 

წყნარი  ოკეანე  უდიდესი  წყლის  რეზერვუარია.  ლათინურად  მისი  სახელწოდება 

მშვიდ  ზღვას  ნიშნავს.  ეს  სახელი  ცნობილმა  მოგზაურმა  ფერნანდო  მაგელანმა  

უწოდა.  წყნარ  ოკეანეში  დაახლოებით  25  ათასი  კუნძულია.  ოკეანეს  აქტიური  

ვულკანების  ჯაჭვი  აკრავს.  მათ  ცეცხლოვან  რკალსაც  უწოდებენ.  წყნარი  ოკეანის  

რეგიონში  ხშირია  ტროპიკული  შტორმები_ტაიფუნები.  ეს  ვულკანებისა  და  

წყალქვეშა  მიწისძვრების  შედეგია.  წყნარ  ოკეანეშია  მსოფლიოს  ყველაზე  ღრმა  

წერტილი,  მარიანას  ღრმული.  მისი  სიღრმე  11  კილომეტრს  აღემატება. 

ატალანტის  ოკეანე  სიდიდით  მეორეა  მსოფლიოში.  ოკეანის  სახელი  ბერძნული  

მითოლოგიიდან  მოდის  და  ატლასის  ზღვას  ნიშნავს.  ის  აღმოსავლეთით  

ევროპისა  და  აფრიკის  კონტინენტებს  ესაზღვრება,  დასავლეთით_ ამერიკის  

კონტინენტს.  შავი  ზღვა  ატლანტის  ოკეანის  აუზშია.  წყნარ  და ატლანტის  

ოკეანეებს  ხელოვნურად  აკავშირებს  პანამის  არხი. 

ინდოეთის  ოკეანე  სიდიდით  მესამე  წყლის  აუზია  მსოფლიოში.  ის  ესაზღვრება  

აზიას,  აფრიკასა  და  ავსტრალიას.  ინდოეთის  ოკეანეში  მდებარე  კუნძულები  

კონტინენტების  სიახლოვესაა.  ოკეანის  სამხრეთ  ნაწილში  ბევრი  აისბერგი  

დაცურავს. 

ჩრდილოეთის  ყინულოვანი,  ანუ  არქტიკის  ოკეანე  მსოფლიოს  ხუთი  ოკეანიდან  

უმცირესია  როგორც  სიდიდით,  ისე  სიღრმით.  ოკეანის  ზედაპირის  უდიდესი  
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ნაწილი  დაფარულია  ყინულით,  რომელიც  არასოდეს  არ  დნება.  აქედან  მოდის  

მისი  სახელწოდებაც. 

სამხრეთის  ოკეანეს  სხვანაირად  ანტარქტიკის  ოკეანესაც  უწოდებენ.   ის  2000 წელს  

აღიარეს  ცალკე  ოკეანედ.  სიდიდით  მეოთხეა.  მისი  წყლის  ზედაპირის  დიდი  

ნაწილი  ზამთარში  იფარება  ყინულით.  სამხრეთის  ოკეანეს  მხოლოდ  ამერიკის  

კონტინენტის  სამხრეთ  ნაწილთან  აქვს  სრუტე. 

ოკეანის  წყალი  მლაშეა,  რადგან  მასში  უამრავი   მინერალია  გახსნილი.  ოკეანე  

რომ  დაშრეს,  50  მეტრი  სისქის  მარილის  ფენა  დარჩება. 

მსოფლიოს  ოკეანეს  უამრავი  ბინადარი  ჰყავს.  სიცოცხლე  ძირითადად  ზედა  

ფენებშია  მრავალფეროვანი.  ამის  მიზეზი  ის  არის,  რომ  იქ  საკმარისი  სინათლეა.  

ეს  დაახლოებით  200 მეტრის  სიღრმეა.  ოკეანეების  ფსკერზე  ღრმა  ხეობები,  

მაღალი  მთები,  მცენარეების  ტყეებია.  ნავთობის  საბადოც  კი  არის.  ამ  მდიდარ  

სამყაროს  შესწავლის  მიზნიტ  მყვინთავები  სტუმრობენ.  სამწუხაროდ,  მათ  

მხოლოდ  150 მეტრის  სიღრმეზე  შეუძლიათ  ჩასვალა. 

ოკეანოლოგები  სპეციალური  აღჭურვილობით  იკვლევენ  მსოფლიო  ოკეანის  

სიღრმეებს.  მიუხდავად  ამისა,  ამ  ეტაპზე  მხოლოდ  მათი  ნაწილის  შესწავლა  

მოხერხდა.  კვლევის  შედეგები  წარმოდგენილია  მონაკოს  ოკეანოგრაფიულ  

მუზეუმში.  აქ  მნახველს  შეუძლია  დაათვალიეროს  ზღვის  ცხოველების  

ფიტულები  და  ცოცხალი  ბინადრები,   გემების  მოდელები,  უნიკალური  

ხელსაწყოები  და  ოკეანესთან  დაკავშირებული  სხვა  საინტერესო  მასალა.       

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

1. რატომ  მოჩანს  კოსმოსიდან  დედამიწა  ლურჯ  სფეროდ? 

ა) მის  ზედაპირზე  აქტიური  ვულკანების  მთელი  ჯაჭვია. 

ბ) მის  ზედაპირზე  ორი  უზარმაზარი  ყინულოვანი  ოკეანეა. 

გ) მისი  ზედაპირის  დიდი  ნაწილი  წყლითაა  დაფარული. 

 

2. რა  იწვევს  ოკეანეში  შტორმებს? 

ა) ვულკანები  და  მიწისძვრები. 

ბ) ნავთობის  მდიდარი  საბადოები. 

გ) წყლის  ფსკერის  რელიეფი. 

 

3. რომელ  ოკეანეს  უჭირავს  ყველაზე  პატარა  ფართობი? 
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ა) ინდოეთის  ოკეანეს. 

ბ) სამხრეთის  ოკეანეს. 

გ) ჩრდილოეთის  ყინულოვან  ოკეანეს. 

 

4. რის  გამო  იქმნება  მსოფლიო  ოკეანე? 

ა) ოკეანეების  ფსკერზე  მთები  და  ღრმულებია. 

ბ) ოკეანეების  წყლები  ერთმანეთში  გადადის. 

გ) ოკეანეებში  წყალი  მინერალებისაგან  შედგება. 

 

5. რატომ  ბინადრობენ  ცოცხალი  არსებები  ძირითადად  ოკეანის  ზედა  ფენებში? 

ა) ისინი  ოკეანის  ფსკერის  ღრმა  ხეობებსა  და  მთებს  ერიდებიან. 

ბ სიცოცხლის  წყარო_მზის  სინათლე_ სიღრმეში  ვერ  აღწევს. 

გ) ცოცხალ  არსებებს  ვულკანები  და  მიწისძვრები  აფრთხობს. 

 

6. რატომ  არის  რთული  ოკეანეების  სიღრმეების  შესწავლა? 

ა) ოკეანის  ფსკერზე  წყალმცენარეების  ტყეებია. 

ბ) ოკეანის  წყალი  გაჯერებულია  მინერალებიტ. 

გ) სპეციალისტები  ოკეანის  სიღრმეებში  ვერ  ჩადიან. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი  N 2 
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საინფორმაციო  ტექსტის  გაგება-გააზრება 

 

დაკვირვებით  წაიკითხე  ტექსტი  და  უპასუხე  შეკითხვებს. 

 

(შუალედური  ტესტი) 

 

ძაღლი 

 

ადამიანმა  დიდი  ხნის  წინ  მოიშინაურა  ძაღლი.  მას  შემდეგ  ის  ადამიანის  

ერთგული  მეგობარია  და  მისთვის  ბევრი  სასარგებლო  რამის  გაკეთება  შეუძლია. 

ძაღლი  ადვილად  მოსათვინიერებელი  და  გასაწვრთნელი  ცხოველია.  მას  

იყენებებ  ნადირობისთვის,  მაძებრად,  დაცვისთვის  და  ტვირთის  გადასატანად.  

უძველესი  ფუნქცია,  რომელიც  ძაღლს  აკისრია,  ესაა  შინაური  ცხოველების  

დაცვა.  აქვს  კარგი  ყნოსვა.  ცნობილია,  რომ  ძაღლებს  დაახლოებით  40  ათასი  

სხვადასხვა  სურნელის  დამახსოვრება  და  გარჩევა  შეუძლიატ.  ამიტომაც  ბევრი  

მათგანი  უებრო  მაძებარია. 

 

ძაღლების  რაოდენობა  მსოფლიოში  700 მილიონიდან  1 მილიარდამდეა.  ძაღლის  

სახეობებიც  მრავალგვარის.  ისინი  განსხვავდებიან  გარეგნობით,  დანიშნულებიტ,  

ხასიათით.  თუმცა  ყველა  მათგანი  ადამიანს  ემსახურება  და  საიმედო  

მეგობრობას  უწევს.  მაგალითად,  ინგლისური  კოლი  ყველაზე  ჭკვიან  ძაღლად  

ითვლება.  მან  ეს  მრავალ  კონკურსში  გამარჯვებით  დაამტკიცა.  კოლი  ძალიან  

ცელქია  და  სამოძრაოდ  დიდი  სივრცე  სჭირდება.  ამიტომ  კორპუსის  ბინებში  

მისი  ყოლა  არაა  სასურველი. 

 

თანამოძმეებში  თავისი  ინტელექტით  მეორე  ადგილი  უჭრავს  პუდელს.  ეს  ერთი  

ციცქნა  ძაღლი  ძალიან  გონიერი,  თვინიერი  და  მხიარული  ბუნებისაა.  ამიტომაც  

ძაღლების  მოყვარულებში  დიდი  პოპულარობით  სარგებლობს.  ის  კარგად  

ეგუება  ქალაქში  ცხოვრებას.  მისი  გასეირნება  დიდ  ძალას  არ  მოითხოვს  და  

ბავშვსაც  შეუძლია  გაართვას  თავი  ამ  ამოცანას. 

 

როტვეილერი  ძალიან  საყვარელი  და  ერთგული  ძაღლია.  ის  მთელ  მსოფლიოშია  

ცნობილი.  ძლიერი  სხეული  და  ყბები  აქვს.  იყენებენ  ტახზე  სანადიროდ.  მეტად  

გონიერია  და  ადვილად  იწვრთნება.  კარგად  ეგუება  ქალაქის  პირობებს. 
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ინგლისური  ჯიშის  ძაღლია  ბობტეილი.  მას  ძველად  საქონლის  მწყემსად  

იყენებდნენ.  უსაზღვრო  სიყვარული  შეუძლია  და  ოჯახის  შესანიშნავი  

მეგობარია.  მაღალი  ინტელექტი  აქვს.  დაუღლელი  და  ძალიან  მოძრავია.  

ადვილად  სამართავია  და  არაა  აგრესიული.  ბავშვებთან  ბობტეილი  ნაზი  და  

მომთმენია.  არასოდეს  ეპყრობა  მათ  უხეშად.  ბავშვებს  ერთგულად  იცავს  და  

სიამოვნებით  ეთამაშება. 

 

მეცხვარე  ძაღლი,  იგივე   ნაგაზი,  ბევრ  ქვეყანაშია  გავრცელებული.  ის  საუკეთესო  

მცველი  ძაღლია  მსოფლიოში.  ქართული  მეცხვარული  ჯიშის  ძაღლს  კავკასიურ  

ნაგაზადაც  მოიხსენიებენ.  უძველესი  დროიდან  იგი  ფარას  მგლებისგან  იცავდა  

და  დღესაც  მთიან  რეგიონებში  ცხვრის  სამწყემსად  იყენებენ.  ნაგაზის  ეს  ჯიში  

თუშმა  მეცხვარეებმა  გაავრცელეს. 

 

ნაგაზი  ამაყი  და  გონიერი  ძაღლია.  მისი  გაწვრთნა  საკმაოდ  რთულია.  ეს    დიდ  

შრომასა  და  ცოდნას  მოითხოვს.  ნაგაზი  ერთმანეთისაგან  კარგად  არჩევს  ოჯახის  

წევრებსა  და  უცხოს.  მას  ეზო  და  დიდი  სამოძრაო  არეალი  სჭირდება.  ნაგაზი  

არასოდეს  მიიტანს  იერიშს  სუსტ  არსებაზე,  თუ  ის  მისი  ტერიტორიიდან  

გარბის. 

 

საქართველოში  არსებობს  ძაღლთაშენი  ,,ტაბაკონი“,  სადაც  გამოჰყავთ  საუკეთესო  

ჯიშის  ნაგაზები.  აქ  აღზრდილი  ნაგაზი,  სახელად  ბუთქუნა,  ევროპის  ჩემპიონი  

გახდა  2010  წელს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. როგორ  დამტკიცდა,  რომ  ინგლისური  კოლი  ყველაზე  ჭკვიანი  ძაღლია? 
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ა) ბავშვებთან  ნაზი  და  ძალიან  მომთმენია. 

ბ) მრავალ  კონკურსში  მიიღო  მონაწილეობა  და  გაიმარჯვა. 

გ) წარმატებით  იყენებენ  ცხვრების  სამწყემსად. 

 

2. რომელი  ფრაზიდან  ჩანს,  რომ  პუდელი  საყოველთაოდ  ცნობილი  ჯიშია? 

ა) ,,ადვილად  მოსატვინიერებელია“. 

ბ) ,,მაღალი  ინტელექტისაა“. 

გ) ,,პოპულარობით  სარგებლობს“. 

 

3. რას  ნიშნავს  ,,მთავარი  ფუნქცია“? 

ა) მთავარ  დანიშნულებას. 

ბ) მთავარ   თვისებას. 

გ) მთავარ  სათქმელს. 

 

4. რით  გამოირჩევა   როტვეილერი  ტექსტში   დასახელებული  სხვა  

ძაღლებისაგან? 

ა) ის  ადვილად  ეგუება  ქალაქის  პირობებს. 

ბ) ის  საკმაოდ  გონიერი  ცხოველია. 

გ) მას  სანადიროდ  იყენებენ. 

 

5. რა  გამოარჩევს  ქართულ  ნაგაზს  სხვა  ძაღლებისაგან? 

ა) იგი  პატრონის  ერთგული  მეგობარია. 

ბ) მას  სამოძრაოდ  დიდი  სივრცე  სჭირდება. 

გ) მის  გაწვრთნას  საჭირო  დრო  სჭირდება. 

 

6. რით  ჰგვანან  ერთმანეთს  ბობტეილი  და  ქართული  ნაგაზი? 

ა) ორივე  ადვილად  სამართავი  და  გასაწვრთნელია. 

ბ) ორივეს  სამოძრაოდ  დიდი  არეალი  სჭირდება. 

გ) ორივე  უძველესი  დროიდან  შინაურ  ცხოველებს  მწყემსავდა. 

 

 

 

 

დანართი N 3 

მოსწავლის   კითხვარი   
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1. რომელი სახის ტექსტის წაკითხვას ანიჭებ უპირატესობას? 

ა) მხატვრული     ბ) საინფორმაციო     გ) ორივე 

 

2. რომელი ტექსტის გაგება-გააზრება უფრო გიადვილდება? 

ა) მხატვრული    ბ) საინფორმაციო    გ)  ორივე 

 

3. ყველაზე  მეტად  რა  გიშლის  ხელს  გაგება-გააზრებაში? 

ა) ნელი  კითხვა 

ბ) ბევრი  უცხო  სიტყვა 

გ) დიდი  ზომის ტექსტი 

 

4. თუ  ტექსტში  უცნობი  სიტყვა შემხვდა 

ა) ვაგრძელებ  კითხვას 

ბ) ვცდილობ ავხსნა წინადადების  დახმარებით 

გ) ვეძებ  ლექსიკონში 

 

5. საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვის  შემდეგ კითხვებზე  

პასუხის  გაცემა 

ა) შემიძლია 

ბ) ნაწილობრივ  შემიძლია 

გ) არ  შემიძლია  დამოუკიდებლად 

 

6. კლასში გამართული დისკუსია მეხმარება საკითხის უკეთ 

გაგებასა და მთავარი ინფორმაციის დამახსოვრებაში. 

ა) ვეთანხმები 

ბ) არ  ვეთანხმები 

გ) მიჭირს  პასუხის  გაცემა 

 

დანართი N4 
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                        მშობლის  კითხვარი  

მოგესალმებით! 

      ვატარებ პრაქტიკულ კვლევას დაწყებით საფეხურზე საინფორმაციო 

ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის გასაუმჯობესებლად.     თქვენი, როგორც 

მშობლის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია კვლევისთვის. თქვენგან  მიღებული  

ინფორმაცია ანონიმურია.  შეგიძლიათ არ მიუთითოთ  კათხვარში  თქვენი  

სახელი და გვარი.      

 

1. თქვენი აზრით, რატომ სწავლობს თქვენი შვილი? 

ა) სიამოვნებს/მოსწონს და იმიტომ 

ბ) სთხოვენ/საჭიროა და იმიტომ 

გ) რომ შეაქონ 

2. ახერხებთ იკითხოთ შვილთან ერთად? 

ა) დიახ              ბ) იშვიათად      გ) ვერ  ვახერხებ 

 

3. რომელი ტიპის ტექსტებს ანიჭებთ  უპირატესობას? 

ა) მხატვრულს     ბ) საინფორმაციოს     გ) ორივეს 

 

4. თქვენი აზრით, შეუძლია თუ არა თქვენს შვილს ტექსტის გაგება-

გააზრება? 

ა) დიახ               ბ) მეტნაკლებად        გ) არ შეუძლია   

 

5. კიდევ  რა  არის  ისეთი, რაც მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი 

შვილის შესახებ ვიცოდეთ? 

 

 

 

 

დანართი N 5 
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მასწავლებლის   კითხვარი 

მოგესალმებით! 

   ვატარებ  პრაქტიკულ კვლევას დაწყებით საფეხურზე საინფორმაციო 

ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის გასაუმჯობესებლად. თქვენი, 

როგორც მასწავლებლის მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია 

კვლევისთვის. თქვენგან მიღებული ინმორმაცია ანონიმურია. 

შეგიძლიათ არ მიუთითოთ კითხვარში თქვენი სახელი და გვარი. 

 

1. ეთანხმებით, რომ არსებობს პრობლემა დაწყებით 

საფეხურზე საინფორმაციო ტექსტების გაგება-

გააზრების მიმართულებით? 

ა) დიახ             ბ) არა         გ) მეტნაკლებად 

 

2. რა გაძლევთ აღნიშნული პასუხის საფუძველს? 

 

 

 

3. თუ ეთანხმებით, რას მიიჩნევთ გამომწვევ მიზეზად? 

 

 

 

 

4. თქვენი აზრით, რა შეიძლება გაკეთდეს გაგება-

გააზრების უნარის გასაუმჯობესებლად? 
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დანართი N 6 

დამხმარე  კითხვარი ინტერვენციების  ეფექტურად  დაგეგმვისთვის 

 

1. განმარტოებით  მუშაობა მირჩევნია.                            დიახ      არა 

                  

 

 

2. დავალებაზე მუშაობისას მირჩევნია  დროში              დიახ        არა 

შეზღუდული  არ  ვიყო.                                                

 

3. მშობლებთან  ან მასწავლებელთან  უკეთ                    დიახ        არა 

ვმუშაობ.  

 

4. მაინტერესებს სხვა მოსწავლეების მოსაზრებები.        დიახ        არა 

 

5. წყვილებში ან ჯგუფური მუშაობა მეხმარება               დიახ        არა 

წაკითხული ტექსტის  გაგება-გააზრებაში.   

 

6. კარგად მოწოდებული ინსტრუქცია                             დიახ         არა 

მეხმარება  დავალების  შესრულებაში.      

 

7. დიდი  ზომის  ტექსტი  მაშინებს და მღლის.               დიახ        არა   
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დანართი N 7 

ინდივიდუალური  გასაუბრება  კითხვის  გარშემო 

მოსწავლე:                                         თარიღი: 

_მოგწონს  კითხვა? 

 

_როგორი  წიგნების  კითხვა მოგწონს?   რის შესახებ  გიყვარს კითხვა? 

 

_სახლში  შენი  წიგნები  გაქვს?   რაზეა  ეს  წიგნები? 

 

_რომელია  ყველაზე  კარგი  წიგნი,  რომელიც აქამდე წაგიკითხავს ან  შენთვის 

წაუკითხავთ? 

 

_თუ  ყოფილხარ  ბიბლიოთეკაში?  წიგნების  მაღაზიაში?  წიგნების  ფესტივალზე? 

 

_შენ კარგად  კითხულობ?  რა  გიძნელდება  კითხვის  დროს? 

 

_რომელია  ძნელად წასაკითხი და გასაგები  ტექსტები   შენთვის? 

 

_ამ  სამი  წიგნიდან, ,,ყველაფერი  ცხოველების შესახებ“, ,,გულივერის  მოგზაურობა“, 

,,მსოფლიოს ატლასი“,    რომელს  აირჩევდი  წასაკითხად?  რატომ? 
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დანართი N 8 

დასწრების  მონიტორინგის  ფორმა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თარიღი I 

მოსწავლე 

II 

მოსწავლე 

III 

მოსწავლე 

IV 

მოსწავლე 

V 

მოსწავლე 

01.03      

06.03      

13.03      

15.03      

20.03      

22.03      

27.03      

29.03      

03.04      

05.04      

10.04      

12.04      

17.04      

19.04      

24.04      

01.05      

03.05      

06.05      

10.05      

14.05      

17.05      

21.05      
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დანართი  N 9 

                                                   ლექსიკა 

წაიკითხე  თითოეული  წინადადება.  ყოველი  წინადადების  ქვეშ  მოცემულია  სამი  

სავარაუდო  პასუხი (ა, ბ, გ). 

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

 

1. კაცს  დარდმა  მოსვენება  დაუკარგა.  აქ  სიტყვა  დარდი   ნიშნავს: 

ა) ეჭვს                        ბ) მოგონებას         გ) სევდას 

 

2. გეოლოგები  წინ  ციცაბო  კლდე  აღიმართა.     ციცაბო,  ანუ: 

            ა) დაქანებული       ბ) მოყინული      გ) ნაპრალებიანი 

 

3. ნიას  გაჩახჩახებული   სახლიდან  სიცილ-კისკისი  ისმოდა. 

გაჩახცახებული,  ანუ: 

ა) განათებული      ბ)  დაწკრიალებული      გ) მორთული 

 

4. ხახამშრალი    მგელი  ტყისკენ  გაძუნძულდა.  ხახამშრალი,   ანუ: 

ა) გაოცებული       ბ) მოტყუებული           გ) შეშინებული 

 

5. მალე  კიდევაც  ირიჟრაჟა.   აქ  სიტყვა   ირიჟრაჟა   ნიშნავს: 

ა) გათენდა             ბ) დათბა               გ) შებინდდა 

 

6. ბიჭი  მამის  დანახვაზე  გაიტრუნა.  აქ  სიტყვა   გაიტრუნა  ნიშნავს: 

ა) გაინაბა                ბ) დაიბნა              გ) შეცბა 

 

7. მგზავრები  კანტიკუნტად  გამოჩნდებოდნენ ხოლმე  სადგურში. 

ა) იშვიათად           ბ) ყოველდღე      გ)  ხშირად 

 

8. გამოღრმავებული,  გამოქვაბული  ადგილი  კლდეში  არის: 

ა) მღვიმე                  ბ)  ნაპრალი         გ) ქანი 
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9. ის,  ვისაც  არაფერი  აქვს  გასაკეთებელი,  არის: 

ა) დაკავებული        ბ) დაღლილი      გ) მოცლილი 

 

10. შეარჩიე  სიტყვა,  რომელიც  გამოტოვებულია   წინადადებაში: 

დედამიწა,  ალბათ,  არის  ერთადერთი    ...............  ,  სადაც  წყალია. 

ა) კომეტა                   ბ) კონტინენტი      გ) პლანეტა 

 

11. რომელია  აყალმაყალის   მსგავსი  მნიშვნელობის  სიტყვა? 

ა) ალიაქოთი            ბ) მხიარულება      გ) ჟრიამული 

 

12. რომელია   იაფის   საპირისპირო  მნიშვნელობის  სიტყვა? 

ა) მუქთი                  ბ) ძვირი                    გ) ხელმისაწვდომი 

 

13. გამოთქმა  თავზარის  დაცემა  ნიშნავს: 

ა) გაკვირვებას        ბ) მოწყენას        გ) შეძრწუნებას 

 

14. შემოსეულმა  მტერმა  ქვა  ქვაზე  არ  დატოვა. 

ა) ყველაფერი  გაანადგურა 

ბ) ყველაფერი  გადამალა 

გ) ყველაფერი  წაიღო 

 

15. მალე  ყველაფერს  ფარდა  აეხდება.  გამოთქმა  ფარდა  აეხდება   ნიშნავს: 

ა) ყველაფერი  გამოაშკარავდება  

ბ) ყველაფერი  დაწყნარდება 

გ) ყველაფერი  მომზადდება    
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რეფლექსია 

 

პრაქტიკის  კვლევის  ჩატარების  გადაწყვეტილება  მივიღე  მას  შემდეგ,  როცა  

მოსწავლეებში  აღმოვაჩინე  სირთულეები  საინფორმაციო  ტექსტების  გაგება-

გააზრებასთან  დაკავშირებით. 

 

გამოცდილების  გაზიარება  ვთხოვე  კოლეგებს,  რომლებმაც  დამიდასტურეს  

იდენტური  პრობლემის  არსებობა  თავიანთ  კლასებში.  შესასწავლი  საკითხის  

აქტუალობის გასამყარებლად  გავეცანი  შესაბამის  ლიტერატურას  და  კიდევ  უფრო  

დავრწმუნდი,  რამდენად  მნიშვნელოვანი  იყო  აღნიშნული  მიმართულების  კვლევა  

დაწყებით  საფეხურზე,  რადგან   წაკითხულის  გაგება-გააზრება  არის  სასწავლო   

პროცესის  საყრდენი  ყველა  საგანში.  

 

კვლევის  შედეგების  გაზიარების  მიზნით  შევხვდი  კოლეგებს,  დაწყებითი  

საფეხურის  მასწავლებლებს.  სამიზნე  ჯგუფი  შევარჩიე  ჩვენი  საერთო  სასწავლო  

მიზნებისა  და  პროფესიული  ინტერესების  გათვალისწინებით.  გაზიარების  

ინიციატივა  იყო  ორმხრივი.  ჩემთვის  და  ჩემი  კოლეგებისთვის   (განსაკუთრებით  

მესამე-მეოთხე  კლასის  მასწავლებლებისთვის,  რადგან   საკვლევი  პრობლემა  

მოსწავლეებში  სწორედ  ამ  პერიოდში  იჩენს  ხოლმე  თავს)  ყოველთვის  

მნიშვნელოვანია  გამოცდილების  გაზიარება,  ურთიერთსწავლება  და  აქტიური  

თანამშრომლობა. 

 

გაზიარება  მოხდა  კვლევის პროცესში და  დასრულების  შემდეგ.  პრეზენტაციის  

დროს კოლეგებს  გავაცანი  კვლევის  მიზანი,  ეტაპები,  ინტერვენციების  დროს  

გამოყენებული  სტრატეგიები,  მოსწავლეთა  პროგრესის  მონიტორინგის  

მექანიზმები,  შედეგები  დიაგრამების  სახით,  მიგნებები  და  რეკომენდაციები.  

შეხვედრა  წარიმართა  ინტერაქციული  სახით,  რაც  გამოწვეული  იყო  სიტუაციით.  
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კოლეგებს  უჩნდებოდათ  კითხვები,  რომლებიც  ეხებოდა  კვლევის  როგორც  

სტრუქტურულ,  ისე  შინაარსობრივ  მხარეს.  ჩემ  მიერ  გაცემული  და  

კოლეგებისგან  მიღებული  უკუკავშირების  ერთობლიობამ  კიდევ  უფრო  ნათლად  

და  მრავალმხრივ  წარმოგვიდგინა  საკვლევი  საკითხი  და  მასთან  დაკავშირებული  

ფაქტორები. 

აზრთა  ურთიერთგაზიარების  შემდეგ   გამოვიტანეთ  დასკვნა,  რომ  უკეთესი  

შედეგების  მისაღებად  მნიშვნელოვანი  იქნება  მომავალში  გავითვალისწინოთ  

დროის  ფაქტორი.  მოსწავლეთა  საჭიროებებიდან  გამომდინარე  მათთვის  დროის  

ხანგრძლივობა  ინდივიდუალურად  უნდა  გაიწეროს.  გარდა  ამისა,  ვისაუბრეთ  იმ  

დამატებით  აქტივობებზე, რომლებიც  ეფექტურად  იმუშავებს  სარემედიაციო  

პროგრამაში. 

 

ვფიქრობ,  კვლევის  მიგნებები  და  რეკომენდაციები  მე  და  ჩემს  კოლეგებს  

გამოგვადგება  პროფესიული  პრაქტიკის  გაუმჯობესებაში,  სასწავლო  პროცესის  

დროს  წარმოქმნილი  საჭიროებების  დაძლევაში.  ჩატარებული  კვლევა  იყო  

მიზანმიმართული  და  შედეგიანი.  კვლევის  პროცესში  დაგეგმილი  

ინტერვენციების  მოდიფიცერების  საჭიროება  არ  დამდგარა. 

ახალი  კვლევის  დაგეგმვისას  გავითვალისწინებ  საკუთარ  გამოცდილებასა  და  

მასწავლებელთა  ჯგუფისგან  მიღებულ  უკუკავშირს. 

 


