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1. შესავალი 

სასკოლო სასწავლო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ მოტივაციას მეტად მნიშვნელოვანი 

ადგილი უკავია მოსწავლის სწავლების პროცესში. სკოლაში მოსწავლის მთავარი 

მიზანი სწავლაა. სწავლა-სწავლება ყველაზე ეფექტურია მაშინ, როდესაც იგი 

მოსწავლის ინტერესებისკენ არის მიმართული. სასწავლო პროცესში გამოყენებულ 

უნდა იქნეს ისეთი სტრატეგიები, რომლებიც გაზრდიან შინაგან და გარეგან 

მოტივაციას მოსწავლეებში. ეს შეიძლება იყოს სტიმული, ქმედება, წახალისება, 

რომელიც იწვევს სურვილს, იმოქმედოს, ისწავლოს, მიაღწიოს შედეგს. თუმცა 

ვლინდება პრობლემა, რომელიც დღევანდელ სკოლაში ვითარდება და ეს 

მოსწავლეების სწავლისადმი დაბალი მოტივაციაა. მასწავლებლის ერთ-ერთი მთავარი 

ამოცანაა, მოსწავლეებს გაუღვიძოს ცნობისმოყვარეობა, მისცეს მოტივაცია შესასწავლი 

საკითხის მიმართ. 

1.2 კვლევის აქტუალობას განაპირობებს პრობლემა, რომელიც გამოვლენილ იქნა ქ. 

თბილისის N45 საჯარო სკოლის 5ა კლასის მოსწავლეების საგაკვეთილო პროცესში, 

კერძოდ მოსწავლეთა ჩართულობა და დაბალი აკადემიური მოსწრება ისტ-ის საგანში. 

აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე გამოვავლინო მოსწავლეთა დაბალი მოტივაციის 

გამოწვევის მიზეზები, გამოვიკვლიო მათი მოთხოვნილებები, ინტერსების სფერო და 

სხვადასხვა სახის მეთოდების გამოყენებით შევქმნა მათ ინტერესებზე მორგებული 

სასწავლო გარემო, სადაც მოსწავლე იქნება აქტიურად ჩართული და მოტივირებული. 

1.3 კვლევის მიზანი: 

 

 დაბალი მოტივაციის მქონე მოსწავლეების გამოვლენა. 

 დაბალი მოტივაციის გამომწვევი მიზეზების კვლევა. 

 მოტივაციის ამაღლების გზების დასახვა , პრაქტიკაში დანერგვა და 

მიღებული შედეგების შეფასება. 



4 
 

 

1.4  საკვლევი საკითხი: 

1. როგორ გამოვავლინოთ დაბალი მოტივაციის მქონე მოსწავლეები? 

2. რა  მიზეზებია, რომელთა გამოც მოსწავლეს აქვს დაბალი მოტივაცია ? 

3. როგორ შევუწყოთ ხელი მოსწავლეებში ციფრული ტექნოლოგიებით 

მოტივაციის ამაღლებას. 

 

2. ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს ცნობილი ფრაზა, ,,სწავლა ბევრს ნიშნავს , წახალისება კი –

ყველაფერს“ და მარკტვენის გამონათქვამი ,,სინამდვილეში დიდი ადამიანი 

გაგრძნობინებს, რომ შენც შეიძლება გახდე დიდი“ მიგვანიშნებს, რომ მოტივაცია 

ერთ–ერთი ძირითადი ფაქტორია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სწავლის 

შედეგების გაუმჯობესებაში. დადასტურებულია, რომ მხოლოდ მაღალი მოტივაციის 

პირობებშია შესაძლებელი მოსწავლის სასწავლო პროცესში ჩართულობა და მაღალი 

აკადემიური მოსწრების მიღწევა. (mastsavlebeli.ge მოტივაცია თეორიასა და 

პრაქტიკაში, ი. აბულაძე) 

ცვატა ბერძენიშვილი სტატიაშია ,, მოტივაცია კლასში: მოტივაციის თეორიები“ 

დეტალურად აღწერს მოსწავლის მოტივაციის ფაქტორებს, აღნიშნავს, რომ  

მოტივაციის ზოგიერთი განმარტება ეყრდნობა შინაგან, პიროვნულ ფაქტორებს, 

როგორიცაა მოთხოვნილებები, ინტერესები, ცნობისმოყვერობა. სხვა განმარტებები 

აქცენტის ექსტერნალურ, გარე ფაქტორებზეა აღებული –ჯილდო, სოციალური 

ზეწოლა, დასჯა და ა.შ. მოტივაციის კლასიკური დაყოფა ასეთია: შინაგანი და 

გარეგანი მოტივაცია. შინაგანი მოტივაცია არის ტენდეცია – მიღწეულ იქნეს მიზნები 

საკუთარი ინტერესებისა და უნარების კვალდაკვალ. როდესაც ჩვენ შინაგანად ვართ 

მოტივირებულნი, ჩვენ არ გვჭირდება წახალისება ან დასჯა, რამდენადაც თვითონ 

აქტივობა თავისთავად წარმოადგენს ჯილდოს. 
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 ოთხი ძირითადი მიდგომა მოტივაციისადმი 

მოპოვებული მასალებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ მოტივაცია საკმაოდ 

ფართო, კომპლექსური საკითხია და მრავალ თეორიას მოიცავს. არსებობს ოთხი 

ძირითადი მიდგომა მოტივაციისადმი.  

მოტივაციისადმი ბიჰევიორისტული მიდგომის მიხედვით, მოსწავლის მოტივაციის 

გაგება უნდა დავიწყოთ წამახალისებელი სტიმულისა და ჯილდოების 

დაკვირვებული ანალიზით. ჯილდო ის მიმზიდველი ობიექტი ან მოვლენაა, 

რომელიც შედეგად მოსდევს გარკვეულ ქცევას. იმპულსი ის ობიექტები ან 

მოვლენებია, რომლებიც აღძრავს ან, პირიქით ახშობს ქცევას. მაგალითად, 

დამატებითი ქულების დაპირება წამახალისებელი სტიმული შეიძლება აღმოჩნდეს 

მოსწავლისთვის. 

განსხვავებული სახითაა წარმოდგენილი მოტივაციისადმი ჰუმანისტური მიდგომა. 

მეოცე საუკუნის სამოციან წლებში ჰუმანისტურ ფსიქოლოგიის მომხრეები, მათ 

შორის კარლ როჯერსი, ამბობდნენ, რომ ფსიქოლოგიის ვერც ერთი დომინანტური 

სკოლა, ვერც ბიჰევიორული და ფროიდისეული, ადეკვატურად ვერ ხსნიდა 

ადამიანის ქცევას.მოტივაციის ჰუმანისტური ინტერპრეტაცია ხაზს უსვამს ისეთ 

შინაგან წყაროებს, როგორიცაა პიროვნების ,, თვითაქტუალიზაციის“ მოთხოვნილება, 

თანდაყოლილი ,, აქტუალიზაციის ტენდეცია“ ან ,, თვითგანსაზღვრის 

მოთხოვნილება. ასე რომ, ჰუმანისტურ ჭრილში, მოტივირება ნიშნავს ადამიანების 

შინაგანი რესურსების –მათი კომპეტენტურობის, თვითშეფასების, ავტონომიისა და 

თვითაქტუალიზაციის წაქეზებას. მასლოუს თეორია მოტივაციის ცნობილი 

ჰუმანისტური ახსნაა. 

განსაკუთრებული და მრავალფეროვანი ახსნა აქვს მოტივაციის მასლოუს იერარქიის 

მიხედვით. აბრაჰამ მასლოუ ვარაუდობდა, რომ ადამიანებს გააჩნიათ 

მოთხოვნილებათა იერარქია მთელი დიაპაზონით – დაბალიდან (მაგ. უსაფრთხოება) 

მაღალი რანგის მოთხოვნილებებამდე (თვითაქტუალიზაცია). 
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თვითაქტუალიზაცია მასლოუს მიერ შემოტანილი ტერმინია, რითაც იგი პიროვნების 

სრულ თვითრეალიზაციას, მისი პოტენციალის სრულ რეალიზებას აღნიშნავდა. 

სანამ მოთხოვნილებათა შემდეგ საფეხურზე გადავიდოდეთ, უნდა დაკმაყოფილდეს 

უფრო დაბალი რანგის მოთხოვნილებები.  

კოგნიტურ თეორიებში ადამიანი განხილულია როგორც ცნობისმოყვარე, აქტიური, 

ინფორმაციის მაძიებელი არსება, რომელიც  ცდილობს გადაჭრას პიროვნული 

პრობლემები. ამდენად, კოგნიტური თეორეტიკოსები აქცენტს შინაგან მოტივაციაზე 

აკეთებენ. მოტივაციის კოგნიტური თეორიები, შეიძლება ითქვას, ბიჰევიორისტული 

შეხედულებების საპასუხოდ განვითარდა. კოგნიტივისტებს სჯერათ, რომ ჩვენი ქცევა 

აზროვნებით არის განპირობებული და არა უბრალოს იმით, რომ წარსულშია მასთან 

დაკვშირებით დაგვაჯილდოვეს ან დაგვსაჯეს. ქცევა წამოწყებული და 

რეგულირებულია გეგმების, მიზნების, სქემების, მოლოდინებისა და ატრიბუციების 

მიერ . (http://mastsavlebeli.ge/?p=1572, მოტივაცია კლასში: მოტივაციის თეორიები, ცვატა 

ბერძენიშვილი, 9 ოქტომბერი 2015 წ) 

საინტერესოა ამერიკელი მოტივაციის მკვლევარის  ჩინკსენტმიჰაიმ მიერ ჩატარებული 

კვლევა, რომელიც აკვირდებოდა ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლი დროს რაიმე 

აქტივობით იყვნენ დაკავებულნი, მაგალითად თამაშობდნენ ჭადრაკს, რგავდნენ 

მცენარეებს ან ექსტრემალურ სპორტს მისდევდნენ. ეს ადამიანები თავიანთ 

პროფესიულ მოვალეობას სიამოვნებით , ძალდაუტანებლად და შესაბამისად , 

ნაყოფიერადაც ასრულებდნენ. ამის კვალობაზე , ჩიკსენტმიჰაიმ დასვა კითხვა: რა 

შეიძლება ვიღონოთ, რომ ძირითადი საქმიანობა, სამუშაო, ადამიანისთვის სასიამოვნო 

და, ამასთან, პროდუქტიული გახდეს? როგორ მივაღწიოთ იმას, რომ მუშაობისას დრო 

შეუმჩნევლად გადიოდეს, ადამიანს სიამოვნებდეს პროფესიული მოვალეობის 

შესრულება და , რაც მთავარია , აღწევდეს წარმატებას? 

ადამიანის ძირითადი საქმიანობის წარმატების საიდუმლო სასწორპინაზე დევს. ერთ 

მხარეს ,, შესაძლებლობაა“, მეორე მხარეს –,, გამოწვევა“. 

http://mastsavlebeli.ge/?p=1572
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(http://mastsavlebeli.ge/?p=2459, თვითმოტივაცია როგორც წარმატების აუცილებელი 

პირობა, ნინო ელბაქიძე, 14 ნოემბერი 2012 წელი) 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში ხელს უწყობს სწავლისას 

მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლებას. გარდა იმისა, რომ ისტ–ის გამოყენებით 

შესაძლებელია უფრო მდიდარი, მრავალფეროვანი და დინამიური სასწავლო მასალის 

შექმნა და გამოყენება, სასწავლო  შინაარსი შესაძლებელია გავხადოთ ინტერაქტიული. 

ამის შედეგად მოსწავლე არის არა ინფორმაციის პასიური მიმღები, არამედ მას 

შეუძლია თვითონ მოახდინოს სასწავლო შინაარსის მოდიფიცირება და შექმნაც კი. ეს 

ყოველივე კი სრულ შესაბამისობაშია სასწავლო პროცესისადმი თანამედროვე 

კონსტრუქტივისტურ მიდგომასთან, რომელიც ითვალისწინებს ცოდნის მიგნებას და 

თვით  მოსწავლის მიერ სასწავლო მასალის შექმნას.       (ეროვნული სასწავლო გეგმა 

(დამატებული და შეცვლილი საგნობრივი პროგრამები 2010–2011 სასწავლო წელი)) 

3. მონაცემთა შეგროვების მეთოდები: 

ამ თავში განხილულია  მონაცემთა შეგროვების მეთოდები, რომელიც 

გამოყენებულია კვლევის სანდოობის გაზრდის მიზნით. 

 აღწერითი დაკვირვების მეთოდი; 

 ანკეტა–კითხვარი მოსწავლეებთან ; 

 ფოკუს–ჯგუფი; 

 დიაგნოსტიკური ანკეტა-კითხვარი მოსწავლეებთან; 

3.1დაკვირვების მეთოდი 

კვლევის დასაწყისში გამოვიყენე აღწერითი დაკვირვების მეთოდი, რადგან ჩავთვალე 

რომ ეს მეთოდი დამეხმარებოდა დაკვირვების ფოკუსის დადგენაში. დაკვირვების 

ობიექტად შევარჩიე 5 ა კლასის მოსწავლეები. შევიმუშავე შეფასების კრიტერიუმები, 

რომლის მიხედვითაც უნდა განმესაზღვრა და შემეფასებინა მოსწავლეთა საჭიროება 

http://mastsavlebeli.ge/?p=2459
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და ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში  . აღწერით დაკვირვებას ვაწარმოებდი ორი 

კვირის განმავლობაში და  პერიოდულად ვადგენდი  დაკვირვების დღიურს (იხ. 

დანართი 1) . 

აღწერითი დაკვირვების  შედეგად გამოვლენილმა მონაცემებმა  გამოკვეთა ის  

მოსწავლეები , რომელთაც დაბალი ჩართულობა და ურთიერთთანამშრომლობა  

აღენიშნებოდათ.   

3.2ანკეტა–კითხვარი მოსწავლეებს 

აღწერითი დაკვირვების შემდგომ  დავინტერესდი ზოგადად როგორი 

დამოკიდებულება ქონდათ  მოსწავლეებს ჩემი საგნის  სწავლების მიმართ და 

შევადგინე ანკეტა – კითხვარი (დანართი 2) .  

მეტი  სანდოობისათვის   გამოვიყენე ანონიმური ფორმა და მოსწავლეებს ჩავუტარე 

გამოკითხვა.  

შედეგმა მაჩვენა, რომ მოსწავლეებს აქვთ ინტერესი  ისტ-ის მიმართ, მაგრამ არ აქვთ 

საკმარისი მოტივაცია ამ საგნის სწავლებისას. გთავაზობთ შედეგებს დიაგრამების 

სახით. 

1. ვთვლი, რომ ამ საგნის სწავლა მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ვცდილობ მეტი 

ვისწავლო.  

მოცემულ საკითხზე გამოკითხულთა შედეგები მოცემულია დიაგრამა 1 სახით. 

დიაგრამა 1 

 

 

 

 

 

 

 

65%

35%

გამოკითხვის შედეგები

დიახ
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გამოკითხულ მოსწავლეთა  65 % თვალის, რომ საგანის სწავლა  მათთვის  

მნიშვნელოვანია, ხოლო 35 % კი ნაკლებად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. ამ შედეგმა 

დამანახა ჩემს მოსწავლეებს უფრო მეტად სჭირდებათ საგნის სწავლების საჭიროების 

დანახვა. 

2. საგანში შემავალ საკითხებს ხშირად განვიხილავ თანაკლასელებთან, 

მეგობრებთან 

დიაგრამა2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსწავლეთა მხოლოდ 13 % თვლის, რომ საგანში შემავალი საკითხებს ისინი  

ერთობლივად განიხილავენ , ხოლო 87 % ამის საჭიროებას არ მიიჩნევს. ამ 

შედეგმა დამანახა, რომ მოსწავლეებს არ აქვთ სურვილი ან ინტერსი  

თანამშრომლობითი ურთიერთობა სწავლებისას. 

3. თუ რამე ვერ გავიგე  ვცდილობ მის გარკვევას . 

დიაგრამა 3 

 

 

 

 

 

 

 

13%

87%

გამოკითხვის შედეგები

დიახ

არა

35%

65%

გამოკითხვის შედეგები

დიახ არა
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შედეგი ცხადად მაჩვენებს, რომ მოსწავლეების 65% არ ცდილობს შეიძინოს ის 

ცოდნა რასაც საგნის სწავლება მოითხოვს. 

4. ვცდილობ დამოუკიდებლად შევასრულო დავალებები 

დიაგრამა 4 

 
მოცემულმა შედეგმა მაჩვენა, რომ მოსწავლეების 78 % არ აქვთ სურვილის და 

მონდომება დამოუკიდებლად შეასრულოს დავალება, რაც შესაძლებელია 

გამოწვეულია მოსწავლეთა მხრიდან არასაკმარისი ინტერესი და მოტივაცია  

საგნის მიმართ. 

5. დავალებები არ მომწონს, ვასრულებ მხოლოდ იმიტომ რომ მასწავლებელი 

მთხოვს. 
დიაგრამა 5 

 

 

 

22%

78%

გამოკითხულთა რაოდენობა

დიახ

არა

65%

35%

გამოკითხვის შედეგები

დიახ

არა
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ანკეტა–კითხვარით მოცემულმა  შედეგმა თვალნათლივ დამანახა მოსწავლეების 

დაბალი ინტერესი და მოტივაცია  საგნისადმი. კიდევ სიღრმისეულად, რომ 

გავცნობოდი გამოვლენილ პრობლემას გამოვიყენე ფოკუს–ჯგუფის მეთოდი 

3.3 ფოკუს–ჯგუფის მეთოდი 

ფოკუს–ჯგუფის ჩასატარებლად მოვემზადე წინასწარ. თითოეული მოსწავლე 

ინფორმირებულნი იყვნენ, რომ მათი საუბარი ჩაიწერებოდა, ამიტომ სურვილის 

მიხედვით შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება.  ფოკუს ჯგუფის მიზანი იყო თითოეულ 

მოსწავლეს მისცემოდა საშუალება გამოევლინა საკუთარი ინტერესი  და ემოცია საგნის 

სწავლების მიმართ. მოსწავლეები უფრო გახსნილები ყოფილიყვნენ შევეცადე შემექმნა 

კეთილგანწყობილი მეგობრული გარემო. 

ფოკუს - ჯგუფში მონაწილეობდა 10 მოსწავლე რომლის ჩატარების შედეგად 

გამოვლინდა შემდეგი სახის მონაცემები, კითხვაზე როგორ ფიქრობთ საგანი ისტ–ის 

სწავლებამ რა შედეგი შეიძლება მოუტანოს თითოეულ მოსწავლეს?  მოსწვლეებმა 

გამოთქვეს აზრი , რომ ისტ–ი მეტად საინტერესო და საჭირო  საგანია. მისი სწავლებით 

მოიძიებდნენ ბევრ მათთვის საჭირო ინფორმაციას, მისი სწავლება დაეხმარებათ 

ერთმანეთთან კომუნიკაციაში, თუმცა კითხვაზე : რამდენად მისაღები და 

მიმზიდველია თქვენთვის საგნის სწავლის პროცესში გამოვლენილი სირთულეები და 

რას აკეთებთ როდესაც რომელიმე დავალება თქვენთვის არის რთულად 

შესასრულებელი– მოსწავლეების უმეტესობამ თავი აარიდა დასმულ კითხვაზე 

პასუხის გაცემას, ზოგიერთმა კი  აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში  შეიძლება ვინმეს 

სთხოვონ დახმარება ან საერთოდ არც შეასრულონ. შეკითხვამ– გსურთ, რომ უფრო მეტ 

სიახლეს და ინოვაციას გაეცნოთ საგნის სწავლებისას ?  მოსწავლეთა უმრავლესობის პასუხი 

იყო დადებითი . 

ფოკუს–ჯგუფმა და ანონიმურმა ანკეტირებამ შესაძლებლობა მომცა გამომეტანა 

დასკვნა, რომ მოსწავლეები საგნის სწავლების მიმართ გამოხატავენ ინტერესს, თუმცა 
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არასაკმარისს. დაბალია სასწავლო პროცესში მათი ჩართულობა და თანამშრომლობა. 

მათი ინტერესები მიმართულია ძირითადად იოლად შესასრულებელ დავალებებზე .  

ამ მონაცემებით ჩამოვაყალიბე ჩემი მიზნები: 

 შევქმნა მოსწავლის საჭიროებაზე მორგებული სასწავლო გარემო , სადაც 

მოსწავლეები თავისუფლად გამოავლენენ საკუთარ ინტერესებს . 

 შევქმნა და შევთავაზო მოსწავლეებს ახალი შესაძლებლობები ცოდნის 

გასაღრმავებლად. 

 სასწავლო პროცესი იმგვარად  წარვმართო, რომ მოსწავლემ შემეცნების 

პროცესისაგან განიცადოს სიხარული, ისწავლოს სწავლა, მეგობრობა, 

ჩამოუყალიბდეს თავდაჯერებულობა, რომ მას შეუძლია გარკვეული 

აქტივობების შესრულება და აქვს საამისო უნარები. 

 

 

4. ინტერვენციები 

ინტერვენცია #1.  

მოსწავლეს მოტივაციის მხარდაჭერისა და გაღვივებისათვის  აუცილებელია 

მუდმივად ვაწვდიდეთ რაღაც ახალს . თუკი მოსწავლე ერთ ადგილზეა და მოიწყინა, 

ის სასწავლო პროცესს მალევე გაეთიშება. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემს საგანში 

მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიების სწავლებას მოიცავს ,  ახალი და საინტერესო 

ციფრული ინსტრუმენტის გამოყენება დავნერგო.  ეს არის ,, ედმოდო „ უფასო 

საგანმანათლებლო, უსაფრთხო, სოციალური ქსელი, მასწავლებლებისთვის, 

მოსწავლეებისთვის, მშობლებისთვის. ,, ედმოდო“ შექმნილია იმისთვის, რომ სამუშაო 

პროცესი უფრო მოქნილი გახდეს , მისი საშუალებით შესაძლებელია,  დავალებების 

გაგზავნა, გამოკითხვების შექმნა, ბიბლიოთეკაში ფაილების ატვირთვა . რომლის  

საშუალებით მასწავლებელი მარტივად ამყარებს კომუნიკაციას მოსწავლეებთან, 

მშობლებთან. 
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საგანმანათლებლო საიტი ,, ედმოდო“ აშშ-ში შეიქმნა. მას რამდენიმე მილიონ 

მომხმარებელი ჰყავს და უფასოა.  

,,ედმოდო“ ტესტების შესაქმნელი საუკეთესო საშუალებაა. მასში შესაძლებელია 

შეიქმნას სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოები მაგ. სავარჯიშოები ღია დაბოლოებებით, 

არჩევითი პასუხებით, სწორი მცდარი, რომელსაც მასწავლებელი უგზავნის 

მოსწავლეებს. როგორც კი მოსწავლე შეასრულებს დავალებას , მასწავლებლის ნიშნის 

ჟურნალში მაშინვე აისახება მისი შეფასება. 

,, ედმოდოს “ მარტივად გამოსაყენებელი ინტერფეისი აქვს. მისი გამოყენება სასწავლო 

მიზნებისთვის ხელს უწყობს მოსწავლეთა მოტივაციას და ინტერესს აღუძრავს მათ , 

გაერთიანდნენ ვირტუალურ საკლასო ოთახში და შეასრულონ მასწავლებლის მიერ 

მიცემული დავალებები, ტესტები და მიიღონ ჯილდოები. 

,,ედმოდოს“  გაცნობის შემდგომ გადავწყვიტე მისი დამენერგა ჩემს პედაგოგიურ 

პრაქტიკაში.  

პირველ ეტაპზე სანამ ედმოდოს გამოყენებას დავიწყებდი შევხვდი საკვლევი კლასის 

მშობლებს და გავუზიარე ჩემი სურვილი ედმოდოს გამოყენებასთან დაკავშირებით. 

ასევე  გავაცანი მისი როგორც სოციალური ქსელის უსაფრთხო გამოყენების ფუნქცია 

და შევთავაზე თავად ჩართულიყვნენ აღნიშნულ ქსელში და დაკვირვებოდნენ 

სამუშაო პროცესს და მათი შვილის მიღწევებს . 

შემდეგ ეტაპზე  შევქმენი ჩემი გვერდი და ჩავრთე ჩემი საკვლევი კლასის ყველა 

მოსწავლე.  

,, ედმოდოში “ მუშაობა აღმოჩნდა საინტერესო და შედეგიანი, მოსწავლეები დიდი 

სიხარულით და მონდომებით ელოდნენ მისი მეშვეობით გაგზავნილ დავალებებს, 

შემდგომ თვითონ ახდენდნენ უკვე შესრულებული დავალების გაზიარებას და ჩემს 

უკუკავშირს, შეფასებას. 

,, ედმოდოს“ თავდაპირველად მხოლოდ საკლასო მუშაობისას ვიყენებდი, შემდგომ 

ეტაპობრივად ვაძლევდი მცირე , მარტივად შესასრულებელ  საშინაო დავალებებს . 
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მუშაობის პროცესში ვაკვირდებოდი განსაკუთრებით დაბალი მოტივაციის მქონე 

მოსწავლეებს და ვხედავდი მათ აქტიურ ჩართვას და თანამშრომლობას.  

,, ედმოდოს“ გამოყენების შედეგით კმაყოფილი დავრჩი გადავწყვიტე უფრო მეტი 

ახალი და საინტერესო ინსტრუმენტები მომეძიებინა და შემეთავაზებინა ჩემი 

მოსწავლეებისთვის. 

 

ინტერვენცია #2 

სასწავლო პროცესი უფრო აქტიური, საინტერესო და პროდუქტიული რომ 

გამხდარიყო გადავწყვიტე გამომეყენებინა ონლაინ პლატფორმა https://learningapps.org/ ,  

რომლის დახმარებით შესაძლებელია მრავალფეროვანი და საინტერესო სასწავლო 

რესურსის მომზადება. მიზნობრივად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ვიქტორინა, სიტყვების 

ჩასმა, დაწყვილება, დანართების მატრიცა. პროგრამა მოსახერხებელია იმითაც, რომ 

შეგვიძლია ენის არჩევა. 

აღსანიშნავია, რომ ამ ასაკში მოსწავლეებს ჯერ კიდევ თამაში ურჩევნიათ, ამიტომ 

მათთვის სასწავლო ელექტრონული თამაშის შექმნა და გამოყენება კიდევ უფრო მეტ 

მნიშვნელობას იძენს და უმაღლებს მოტივაციას. ამის შესაძლებლობას კი 

https://learningapps.org/ პორტალი გვაძლევს, სადაც  მასწავლებელს აქვს არჩევანი მისთვის 

საჭირო თემის მიხედვით შეარჩიოს შაბლონი და საინტერესო გახადოს სასწავლო პროცესი. 

 სწავლებისას პერიოდულად  ვიყენებდი ,, ლეარნინგაპის “ საგანმანათლებლო რესურსებს, 

ამით მოსწავლეებს  თამაშ- თამაშით, მიღებულ ცოდნის განმტკიცებაში ვეხმარებოდი.  

,, ლეარნინგაპის“  გამოყენებით ჩემი საგაკვეთილო პროცესი უფრო ეფექტური და 

მიმზიდველი გახდა მოსწავლეებისთვის. თითოეული დავალების შესრულებისას მათი 

მოლოდინი იყო ძალიან დიდი და ინტერსით სავსე. ეს ყოველივე მე სტიმულს და მოტივს 

მაძლევდა მომეძიებინა ყველა ის საშუალება , რითაც ჩემს გაკვეთილს გავხდიდი ხალისიანს 

და საინტერესოს . 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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ინტერვენცია #3 

ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვთვლი , რომ სასწავლო პროცესი ადვილი და ხალისიანი 

უნდა იყოს თითოეული მოსწავლისთვის, სადაც ისინი იქნებიან ამ პროცესის აქტიური 

მონაწილე მისი ცოდნის , ინტერესების, შესაძლებლობებისა და გამოცდილების 

გათვალისწინებით. 

გაკვეთილზე  მოსწავლეთა გამოწვევის,  მიღებული ცოდნის შეჯამების მიზნით უამრავი 

აქტივობა  გამოვიყენე  რათა მიმეღწია შედეგისთვის. თუმცა ვხედავდი, რომ  მოსწავლეებს არ 

იყო საკმარისი ინტერესი და მოტივაცია, თუმცა ონლაინ ინტელექტუალური პროგრამის 

kahoot.com აღმოჩენამ ეს პრობლემა სრულიად მომიხსნა, გაკვეთილები მეტად  საინტერესო და 

ხალისიანი გახდა. 

Kahoot.com  ონლაინ ინტერაქტიული თამაშის შესაქმნელად გამოიყენება. ის არის სახალისო 

და ამასთანავე ცოდნის ცოდნის შესამოწმებელი ინტერაქტიული თამაში, სადაც 

დარეგისტრირების შემდეგ მასწავლებელი მარტივად ქმნის სხვადასხვა სახის ტესტს. აქ 

მოსწავლეებს შეუძლიათ იმუშაონ , როგორც ინდივიდუალურად , ასევე წყვილებში, 

ჯგუფებში. მოსწავლეები სპეციალური კოდითა და სახელით შედიან მათთვის განკუთვნილ 

გვერდზე. მასწავლებელი კი მართავს პროცესს. თამაშის დასრულების შემდეგ, პროგრამა 

გვაძლევს თითოეული მოსწავლის შედეგს. ვლინდება გამარჯვებულები.  

 

ამ სახალისო პროგრამის გამოყენების შემდგომ ჩემი გაკვეთილი ერთ-ერთი ყველაზე 

მოთხოვნადი გახადა ჩემი მოსწავლეებისთვის. ის მოსწავლეებიც კი , რომლებიც დაბალი 

ჩართულობით და მოტივაციით გამოირჩეოდნენ შეიძლება ვთქვათ მუდმივად აქტიურად 

იყვნენ ჩართულნი . ისინი სიამოვნებით ითხოვდნენ kahoot-ში მუშაობას. მონიტორზე მათი 

სახელებისა და ქულების გამოჩენა გასაოცარ ხალისს იწვევდა, შემდეგი გაკვეთილი კი უფრო 

დიდი მოტივაციით იწყებოდა. 
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5. შედეგების ანალიზი ანკეტური გამოკითხვის მიხედვით 

 

ინტერვენციების დასრულების შემდგომ იმისათვის,  რომ დამენახა საერთო სურათი 

,პროგრესის მონიტორინგის მიზნით გამოვიყენე კითხვარი ( დანართი N4)  

 

1. დიაგრამა 6  

 საგანი ისტ-ის შესწავლა შესაძლებლობას მომცემს, ჩემთვის მნიშვნელოვანი 

რამ შევიტყო, გამოვავლინო ჩემი უნარები . 

 
 

2.  დიაგრამა 7  

საგანი მაინტერესებს და მსურს , რაც შეიძლება მეტი ვისწავლო ამ სფეროში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

მოსწავლეთა 

რაოდენობა

დიახ

არა

96%

4%

მოსწავლეთა 

რაოდენობა

დიახ

არა
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3. დიაგრამა 8 

საგნის სწავლებისას სირთულეების დაძლევა მეტ სტიმულს და ინტერესს 

მმატებს. 

 
4. დიაგრამა 9 

აქტიურად  ვასრულებ ნებისმიერი ტიპის დავალებას 

 

 
5. დიაგრამა 10 

ისტ-ის საგანში მოცემულ ყველა საკითხს აქტიურად განვიხილავ 

მეგობრებთან , თანაკლასელებთან. 

 

87%

13%

მოსწავლეთა რაოდენობა

დიახ

არა

91%

9%

მოსწავლეთა რაოდენობა

დიახ

არა

83%

17%

გამოკითხვის შედეგი

დიახ

არა



18 
 

 

6. დიაგრამა 11 

თუ გამიცდა გაკვეთილი ძალიან მწყინს 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამრიგად შედეგების ანალიზმა მაჩვენა, რომ გაკვეთილზე მრავალფეროვანი ციფრული 

ინსტრუმენტების გამოყენება მოსწავლეებს მოსწონთ. ზრდის მათ მოტივაციას და 

ჩართულობას პროცესში, არ უფრთხიან სირთულეების დაძლევას, ერთმანეთს 

ეხმარებიან დაძლიონ პრობლემები. საკომუნიკაციო ქსელის გამოყენებით 

მოსწავლეების თანამშრომლობა უფრო ეფექტური გახდა. 

6. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ჩემი ჩატარებული კვლევის მიზანი გახლდათ  მოსწავლეებისათვის ისტ-ის 

გაკვეთილზე მოტივაციის ამაღლება მრავალფეროვანი  ციფრული ინსტრუმენტების 

გამოყენებით  5ა კლასის მაგალითზე. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ მოსწავლეები 

უფრო მეტად მოტივირებული გახდნენ ისტ-ის გაკვეთილების მიმართ ,  

მრავალფეროვანი ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსწავლეებისთვის 

სასწავლო პროცესი გახდა მხიარული და საინტერესო. გაიზარდა მათი ჩართულობა 

სასწავლო პროცესში. ინტერვენციების ჩატარების დასაწყისიდან ბოლომდე 

ვაკვირდებოდი ჩემი მოსწავლეებს დღითიდღე როგორ იცვლებოდნენ, როგორ 

იცვლებოდა მათი დამოკიდებულება საგნისადმი მეტი ინტერესით ასრულებდნენ 

91%

9%

გამოკითხვის შედეგი

დიახ

არა
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დავალებებს,  პრობლემების დაძლევისას თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან, რამაც 

გავლენა მოახდინა მათი  აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებაზე. 

ვფიქრობ სამომავლოდ მეტი მრავალფეროვანი აქტივობები შევთავაზო ჩემს 

მოსწავლეებს და რაც მთავარია  მოტივაციის ასამაღლებლად მუდმივად ვიმუშაო 

შემდეგი მიმართულებით: 

 ვაჩვენო მოსწავლეებს , რომ როგორც მასწავლებელს მაინტერესებს რას 

საქმიანობს თითოეული მათგანი კლასში, იგრძნონ რომ ვითვალისწინებ მათ 

მოთხოვნილებებს  და საჭიროებებს. 

 მივცე სტიმული ისეთ საქმიანობაში, რომელიც მათში ინტერესს აღძრავდა. 

ვიზრუნო მუდმივად მრავალფეროვანი, სახალისო ინსტრუმენტები გამოვიყენო 

გაკვეთილზე რაც უფრო მეტად შეუწყობ ხელს მათ მოტივაციის გაზრდას. 

 სიახლეების და ახალი ინსტრუმენტების გამოყენებისას მუდმივად გავაკეთო 

უკუკავშირი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს გააუმჯობესოს თავისი 

შედეგები და უნარები.  ჩემმა უკუკავშირმა მოსწავლეს უნდა შეუქმნას 

წარმოდგენა საკუთარი შესაძლებლობებზე, ტექნოლოგიების გამოყენებისას 

შექმნილმა დაბრკოლებებმა არ გამოიწვიოს მათში იმედგაცრუება. მუდმივად 

უნდა ვიყოთ მათი მხარდამჭერი. ამით მოსწავლეები თავს უფრო მეტად 

კომფორტულად იგრძნობენ რაც მათ ინტერესს და ჩართულობას გაკვეთილზე, 

ეს გავლენას მოახდენს მათ მოტივაციაზე  და დადებითად აისახება 

მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე.  

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. მოტივაცია თეორიასა და პრაქტიკაში,  ავტორი .ი.აბულაძე . 24 ივნისი 2014 

http://mastsavlebeli.ge/?p=1982 -   

2. მოტივაცია კლასში: მოტივაციის თეორიები, ცვატა ბერძენიშვილი, 9 

ოქტომბერი 2015 წ http://mastsavlebeli.ge/?p=1572 

3. თვითმოტივაცია როგორც წარმატების აუცილებელი პირობა, ნინო ელბაქიძე, 

14 ნოემბერი 2012 წელი http://mastsavlebeli.ge/?p=2459, 

4. ეროვნული სასწავლო გეგმა (დამატებული და შეცვლილი საგნობრივი 

პროგრამები 2010-2011 სასწავლოწელი) იხილეთ ბმული 

5. ნათია ნაფეტვარიძე – სასწავლო-სოციალური ქსელი , ავთანდილ შურრაია, 31 

მაისი, 2012 http://mastsavlebeli.ge/?p=2525 

 

6. ინოვაციური მეთოდები ერთი ნაწარმოების ირგვლივ, მაია გოგუაძე, 24 მაისი, 

2019 http://mastsavlebeli.ge/?p=21933 
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დანართები 

დანართი 1 

აღწერითი დაკვირვების დროს მოსწავლეთა შეფასების რუბრიკა 

 მაქსიმალური 20, ბარიერი 12 

კრიტერიუმი 1 2 3 4 5 

საგაკვეთილო პროცესში  

ჩართულობა  

არ არის 

ჩართული  

საგაკვეთილო 

დისკუსიებსა და 

სხვა 

აქტივობებში 

იშვიათად არის 

ჩართული  

საგაკვეთილო 

დისკუსიებსა და 

სხვა 

აქტივობებში 

ხანდახან 

არის 

ჩართული  

საგაკვეთილო 

დისკუსიებსა 

და სხვა 

აქტივობებში 

უმეტესად არის 

ჩართული  

საგაკვეთილო 

დისკუსიებსა და 

სხვა აქტივობებში 

ყოველთვის 

არის 

ჩართული  

საგაკვეთილო 

დისკუსიებსა 

და სხვა 

აქტივობებში 

ურთიერთანამშრომლობა არ 

თანამშრომლობს 

ჯგუფის 

წევრებთან 

იშვიათად 

თანამშრომლობს 

ჯგუფის 

წევრებთან 

ხანდახან 

თანამშრომლ

ობს ჯგუფის 

წევრებთან 

უმეტესად 

თანამშრომლობს 

ჯგუფის 

წევრებთან 

ყოველთვის 

თანამშრომლო

ბს ჯგუფის 

წევრებთან 

შემეცნებითი ინტერესი  არ აქვს ახალი 

ცოდნის , ახალი 

ინფორმაციის 

მიღების 

ინტერესი 

უჭირს   ახალი 

ცოდნის , ახალი 

ინფორმაციის  

მიღება და 

გაცნობა 

ნაწილობრივ  

იზიარებს და 

იღებს ახალ 

ცოდნას და 

ინფორმაციას  

უმეტესად  

იზიარებს და 

იღებს ახალ 

ცოდნას და 

ინფორმაციას 

ყოველთვის 

ავლენს 

ახალი 

ცოდნის, 

ახალი 

ინფორმაციი

ს მიღების 

ინტერესს 

უკუკავშირი არ აწარმოებს 

უკუკავშირს 

მიღებული 

უკუკავშირი 

ეპიზოდურია, 

მწირია, 

არეყრდნობა 

არგუმენტებს. 

ხანდახან 

აკეთებს 

უკუკავშირს, 

თუმცა არ 

არის შედეგის 

მქონე 

უმეტესად 

იძლევა 

უკუკავშირს და 

მყარი და 

არგუმენტირებუ

ლია.. 

ყოვლთვის 

ავლენს 

უკუკავშირს 

და ეყრდნობა 

მყარ 

არგუმენტირებ

ას. 
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დანართი N2 

კითხვარი 

მოცემული კითხვარის მიხედვით გამოხატეთ თქვენი დამოკიდებულება იმ საგნის 
მიმართ, რომელსაც მე გასწავლით. კითხვებს გვერდით მიუწერეთ ,,კი“ ან ,, არა“ 

N დებულებები  ,,კი“ ან ,, არა“ 

1 ვთვლი, რომ ამ საგნის სწავლა მნიშვნელოვანია 

ჩემთვის და ვცდილობ მეტი ვისწავლო.  
 

 

2 საგანში შემავალ საკითხებს ხშირად განვიხილავ 

თანაკლასელებთან, მეგობრებთან 
 

 

3 თუ რამე ვერ გავიგე  ვცდილობ მის გარკვევას . 
 

 

4 ვცდილობ დამოუკიდებლად შევასრულო 

დავალებები 
 

 

5 დავალებები არ მომწონს, ვასრულებ მხოლოდ 

იმიტომ რომ მასწავლებელი მთხოვს. 
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დანართი 3 

დიაგნოსტიკური ანკეტა-კითხვარი  

მოცემული კითხვარის მიხედვით გამოხატეთ თქვენი დამოკიდებულება იმ საგნის 
მიმართ, რომელსაც მე გასწავლით. კითხვებს გვერდით მიუწერეთ ,,კი“ ან ,, არა“ 

 

N დებულებები  ,,კი“ ან ,, არა“ 

1 საგანი ისტ-ის შესწავლა შესაძლებლობას მომცემს, 

ჩემთვის მნიშვნელოვანი რამ შევიტყო, 

გამოვავლინო ჩემი უნარები . 

 

2 საგანი მაინტერესებს და მსურს , რაც შეიძლება 

მეტი ვისწავლო ამ სფეროში 
 

3 საგნის სწავლებისას სირთულეების დაძლევა მეტ 

სტიმულს და ინტერესს მმატებს. 
 

4 აქტიურად  ვასრულებ ნებისმიერი ტიპის 

დავალებას  

 

5 ისტ-ის საგანში მოცემულ ყველა საკითხს 

აქტიურად განვიხილავ მეგობრებთან , 

თანაკლასელებთან  

 

6  

თუ გამიცდა გაკვეთილი ძალიან მწყინს 
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პედაგოგიური კვლევის რეფლექსია 

 

პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ჩატარება  თემაზე :,, მოსწავლეებში მოტივაციის 

ამაღლება ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით „ მას 

შემდეგ გადავწყვიტე , როცა აღმოვაჩინე  ჩემი მოსწავლეების საგაკვეთილო პროცესში 

დაბალი ჩართულობა და აკადემიური მოსწრება, რაც გამოწვეული იქნა დაბალი 

მოტივაციის შედეგად. 

პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ გავეცანი საკვლევის საკითხის შესახებ 

ლიტერატურას და დავგეგმე ინტერვენციები , რომელიც დამეხმარებოდა აღნიშნული 

პრობლემის დაძლევაში. 

ინტერვენციების შესრულებისას მოვიძიე და გამოვიყენე სხვადასხვა სახის 

მრავალფეროვანი და საინტერესო რესურსები, შევცვალე გაკვეთილზე მოსწავლესთან 

ურთიერთობის სტილი და შევქმენი მათ ინტერესებზე მორგებული  სასწავლო გარემო. 

ინტერვენციების პროცესი საინტერესოდ და აქტიურად წარიმართა, რამაც ჩემი 

მოლოდინი სრულიად გაამართლა. შეიცვალა მოსწავლეთა დამოკიდებულება 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე მათ ცხოვრებაში. 

კარგად გამოჩნდა ციფრული ინტრუმენტების გამოყენებით, თამაშით და ხალისით 

როგორ იმაღლებენ ცოდნას და უნარებს, როგორ იზრდება მათი ინტერესი საგნის 

შესწავლის მიმართ.  

 ჩატარებულმა სადიაგნოსტიკო კითხვარმა დამანახა, რომ ყველა მოსწავლე , 

განსაკუთრებით დაბალი ჩართულობის და მოტივაციის მქონენი  აქტიურად 

ერთვებოდნენ გაკვეთილის ყველა აქტივობაში. 
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დავგეგმე კოლეგებთან შეხვედრა და კვლევის შედეგები გავაცანი საკვლევი კლასში 

შემავალ პედაგოგებს, რადგან ვიცოდი რომ მათი მხრიდანაც მოდიოდა მსგავსი სახის 

პრობლემები. მოწვეულ კოლეგებს გავაცანი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები, 

საკვლევი თემის ლიტერატურა და შესრულებული ინტერვენციები.  კვლევაში 

ასახულმა შედეგებმა თვალნათლივ წარმოაჩინა საკვლევის საკითხის პრობლემა და 

შემდგომ მისი დაძლევის გზები. 

პედაგოგებმა  აღნიშნეს, რომ მსგავსი პრობლემების მქონე კლასში , სადაც დაბალია 

ჩართულობა და მოტივაცია, კვლევაში განხორციელებული ინტერვენციები მათაც 

დიდ დახმარებას გაუწევდათ  საგაკვეთილო პროცესში და მათი საგნების მიმართ 

მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლებაში .  

ვფიქრობ ჩემი მიზანი მიღწეულია და კვლევის პროცესში  მიღებული გამოცდილება 

და რეკომენდაციები გამოადგებათ ჩემს კოლეგებს სასწავლო პროცესში პედაგოგიური 

პრაქტიკის გაუმჯობესებაში. 

 


