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განაცხადი 

 

როგორც წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის - „საბუნებისმეტყველო 

საგნების მასწავლებელთა კომპეტენციების განვითარება კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისას“ - ავტორი, ვაცხადებ, რომ არ შეიცავს სხვა ავტორთა მიერ აქამდე 

გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ მასალებს, 

რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების 

შესაბამისად. 

ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს. 

 

ნათელა ბაღათრიშვილი  
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სადისერტაციო ნაშრომი ეძღვნება ჩემი ბებიის,                                                                                                         

მარიამ ტურაშვილის ნათელ ხსოვნას.  

  

 

მადლობა 

 

უპირველეს ყოვლისა, მსურს ღრმა მადლიერება გამოვხატო ჩემი სამეცნიერო 

ხელმძღვანელის, ქალბატონი მარიკა კაპანაძის მიმართ.  

ქალბატონი მარიკა წლების განმავლობაში გვერდით მედგა თავისი პროფესიული 

ცოდნითა და გამოცდილებით, მეცნიერული კონსულტაციებითა და რჩევებით. 

სწორედ, მისი დახმარებით ჩამოვყალიბდი თანამედროვე მიდგომებისა და 

მოთხოვნების დამნერგ მასწავლებლად, შევქმენი ორიგინალური ნაშრომი და 

დავეუფლე თანამედროვე მეცნიერისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს.  

დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, 

პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციის“ კვლევით გუნდსა და ჩემს რესპონდენტებს - პროექტ 

„ჯაჭვურ რეაქციის“ მონაწილე მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს.  

დიდი მადლობა ჩემი მშობლიური, თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებს ჩემდამი გაწეული შრომისთვის და 

უნივერსიტეტის რექტორატს, საერთაშორისო კონფერენციაზე მონაწილეობის 

მისაღებად გაწეული ფინანსური მხარდაჭერისთვის. 

მადლობა ყველა ჩემს ახლობელ ადამიანს, ვინც მორალური, მატერიალური ან 

დიდაქტიკური დახმარება გამიწია - ჩემს მშობლებს, ძმას, ნათესავებს, მეგობრებსა და 

კოლეგებს.  

განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემს მეუღლესა და შვილს, 

რომლებიც გაგებით ეკიდებოდნენ ჩემს საქმიანობას და მუდმივად მამხნევებდნენ. 

მათი მხარდაჭერის გარეშე გამიჭირდებოდა სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობა.  
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ანოტაცია  

 

სადისერტაციო ნაშრომი ეფუძნება ევროკომისიის მე-7 ჩარჩო პროგრამის 

პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ ფარგლებში ჩატარებულ კვლევას, რომლის მიზანი იყო 

საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლების დამოკიდებულებებისა და 

მიდგომების ცვლილებების შესწავლა კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

დანერგვის პროცესში.  

ჩვენს საუკუნეში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლამ 

მნიშვნელოვანი როლი შეიძინა, რადგან საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება 

მოსწავლეს აძლევს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომელიც დაეხმარება, გაუძლოს 21-ე 

საუკუნის გამოწვევებს, დაეუფლოს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, იმსჯელოს 

კრიტიკულად და პრობლემურ სიტუაციაში იმოქმედოს ადეკვატურად. კვლევებმა 

აჩვენა, რომ საბუნებისმეტყველო საგნებისადმი მოსწავლეთა ინტერესის მკვეთრი 

შემცირება აღინიშნება. მიზეზად კი სახელდება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 

სწავლების არასათანადო მიდგომები, სასწავლო გარემო, მასწავლებელთა დაბალი 

კვალიფიკაცია და სხვა. ბოლო ათწლეულებში ამერიკასა და ევროპის ბევრ ქვეყანაში 

თეორიული კონცეფციების შესწავლაზე დამყარებული სწავლება შეიცვალა კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლებით. მეცნიერები და განათლების ექსპერტები თანხმდებიან, 

რომ ამგვარი მიდგომა მოსწავლეებში ავითარებს ლოგიკურ აზროვნებას, კოგნიტურსა 

და შემეცნებით უნარებს. 

        კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება სიახლეს წარმოადგენს ქართული სასკოლო 

რეალობისათვის. სწავლების ამ მიდგომის შესახებ სწორი ხედვის ჩამოყალიბების 

მიზნით, ნაშრომში მიმოხილულია კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებასთან 

დაკავშირებული ლიტერატურა და  საერთაშორისო გამოცდილება.  

      სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი მიზანი არის საბუნებისმეტყველო 

საგნების მასწავლებელთა დამოკიდებულებებისა და მიდგომების კვლევა. პრობლემის 

ნათლად, ერთიან ჭრილში დასანახად მასწავლებლებთან ერთად გამოკვლეულ იქნენ 

მათი მოსწავლეები საბუნებისმეტყველო საგნებისადმი მოტივაციის ზრდისა და 

თანამშრომლობის სურვილის კუთხით.  
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         კვლევის სამიზნე ჯგუფად წარმოდგენილნი არიან პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციაში“ 

მონაწილე სკოლების საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლები და საბაზო და 

საშუალო საფეხურის მოსწავლეები. 

         კვლევა, მიზნიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე, განხორციელდა 2 ეტაპად - 

თითოეულმა რესპოდენტმა კვლევაში მონაწილეობა მიიღო პროექტის აქტივობების 

დანერგვამდე და შემდეგ. მონაწილეთა შერჩევისათვის გამოყენებულ იქნა 

არაალბათური მეთოდი. 

         საკვლევი კითხვებიდან და კვლევითი ამოცანებიდან გამომდინარე, 

ჰიპოთეზების შესამოწმებლად გამოყენებულ იქნა კვლევის შერეული ტიპი, 

თვისებრივი და რაოდენობრივი მეთოდებით (ინტერვიუ, ფოკუს ჯგუფი, კითხვარები). 

კვლევა ანალიტიკურ ხასიათს ატარებს. მისი დიზაინი აგებულია კვლევის 

ქრონოლოგიური პრინციპის პანელურ მიდგომაზე დაფუძნებით, რომელიც იძლევა 

ერთი და იგივე შერჩევითი ჯგუფის შესწავლის საშუალებას დროის სხვადასხვა 

მონაკვეთში. კვლევა განხორციელდა ორი წლის მანძილზე. კერძოდ, პროექტის 

თითოეული წლის (2014-2015 და 2015-2016) მონაწილეთათვის, მონაცემთა 

შეგროვების პირველი ეტაპი განხორციელდა პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციაში“ 

მონაწილეობამდე (აგვისტო-სექტემბერი), ხოლო მეორე ეტაპი - პროექტის 

აქტივობების დანერგვის დასრულების შემდეგ (მარტი-აპრილი). კვლევის პირველ და 

მეორე ეტაპს შორის, მასწავლებლებმა მონაწილეობა მიიღეს  პროექტ „ჯაჭვური 

რეაქციის“ ფარგლებში შემუშავებულ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრის SALiS მიერ ორგანიზებულ 

გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების პროგრამაში და სკოლაში დანერგეს 

სასწავლო კვლევითი მოდულები.  

მასწავლებელთა თვისებრივი კვლევის დროს მონაცემთა შესაგროვებლად 

გამოყენებულ იქნა სიღრმისეული ინტერვიუს მეთოდის ნაწილობრივ 

სტრუქტურირებული ფორმა. თვისებრივი კვლევის ინსტრუმენტად გამოყენებულ 

იქნა კელის პიროვნული კონსტრაქტების თეორიაზე დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო დებულებების შემცველი ბარათები. თვისებრივი კვლევის 

შედეგად შეგროვილი მონაცემების ანალიზის პროცესში მონაწილეობდა სამი 
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დამოუკიდებელი მკვლევარი, თითოეული ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზის 

შემდეგ, საბოლოო კონსტრაქტებად ჩამოყალიბდა მხოლოდ ის დებულებები, 

რომლებიც მინიმუმ ორ მკვლევარს მაინც ჰქონდა ფორმულირებული. საბოლოოდ 

ჩამოყალიბდა პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები და შედარდა ერთმანეთს. ნაშრომში 

წარმოდგენილია  პრე- და პოსტ-ინტერვიუთა ანალიზის ნარატიული ჩარჩო. 

მიღებული შედეგების საფუძველზე მოხდა მასწავლებელთა დამოკიდებულებების 

ტოპოლოგიზაცია და გარკვეული კლასიფიკაციის შექმნა - დაჯგუფება. 

მოსწავლეებთან თვისებრივი კვლევა განხორციელდა ფოკუს ჯგუფის მეთოდით.  

          მასწავლებელთა რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტად შერჩეულ იქნა 

ფიულერის, ჰოლისა და ჰორდის თეორიაზე დაფუძნებული  SoC კითხვარი.  

ჩვენს კვლევაში, შეიკრა და ერთმანეთს დაუკავშირდა სხვადასხვა პოპულაციის 

- მოსწავლეებისა და მასწავლებლების კვლევით მოპოვებული მონაცემები. ფოკუს 

ჯგუფის მეთოდით შეგროვილი ინფორმაცია აზუსტებს და ამყარებს მასწავლებელთა 

დამოკიდებულებებისა და შეხედულებების ცვლილებას, რაც აისახება მოსწავლეთა 

მოტივაციის ამაღლებასა და თანამშრომლობის სურვილზე.  

მიღებულმა შედეგებმა აჩვენა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია კვლევაზე 

დაფუძნებული მასწავლებელთა გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების 

პროგრამის დანერგვა, განსაკუთრებით კი პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ ფარგლებში 

შემუშავებული სტრუქტურის მიხედვით განხორციელებული პროგრამა. მონაცემთა 

ანალიზის საფუძველზე ჩამოყალიბდა დასკვნები: 

• მასწავლებელთა გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების პროგრამები 

იწვევს მასწავლებელთა ჩართულობის ზრდას, საბუნებისმეტყველო განათლების 

ხარისხის ამაღლებას 

• პროექტში „ჯაჭვური რეაქცია“ მონაწილეობით:  

✓ გაიზარდა ურთიერთთანამშრომლობა საბუნებისმეტყველო საგნის 

პედაგოგებს შორის 

✓ განვითარდა მასწავლებელთა პოზიტიური დამოკიდებულება პროფესიული 

განვითარების მიმართ  
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✓ საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების ტრადიციული მიდგომა შეიცვალა 

კვლევაზე დაფუძნებული სასწავლო მიდგომით 

✓ გაუმჯობესდა საკლასო მუშაობა - მასწავლებელზე ორიენტირებული 

გაკვეთილი შეიცვალა მოსწავლეზე ორიენტირებულ გაკვეთილად  

✓ გაიზარდა საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლა-სწავლების ხარისხი და 

ამაღლდა მოსწავლეთა მოტივაცია  

• შეუძლებელია განათლების რეფორმის წარმატება მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების გარეშე 

          დისერტაციის ბოლოს ჩამოყალიბებულია რეკომენდაციები საქართველოს 

საჯარო და კერძო სკოლების საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლებისთვის 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების დასანერგად; მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პროგრამების განმახორციელებელი 

ორგანიზაციებისათვის, პროექტის ფარგლებში შემუშავებული პროგრამის 

სტრუქტურის დანერგვის მიზნით და განათლების სამინისტროს  ეროვნული 

სასწავლო გეგმების დეპარტამენტისათვის საათობრივი ბადის ცვლილების კუთხით.   
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Annotation 
 

The thesis is based on a study conducted within the framework of "Chain Reaction", a 

project of 7th Framework Program of the European Commission, whose goal was to study changes 

in the attitudes and approaches of Science teachers in the process of introducing the Inquiry-based 

education. 

Science learning has acquired  an important role in our century, since it  gives  students the 

knowledge and skills  that will help them  to overcome the challenges of the 21st century, master 

modern technologies,  think critically  and  deal with problematic situations properly. Studies have 

shown that a  sharp decline in pupils' interest in Sciences is obvious. The reason for this is  

inadequate teaching approaches to Sciences, poor  learning environment, low qualification of 

teachers and others.  

Over the past decades, in USA and in many European countries, teaching based on  

theoretical concepts has been replaced by Inquiry-based learning. Scientists and  experts in the 

field of education agree that this approach helps students develop logical thinking and cognitive 

skills.  

Inquiry-based education is a novelty for the realities of Georgian educational system. In 

order to form a correct understanding of this teaching approach, the thesis reviews literature and 

international experience related to Inquiry-based learning. 

  The main goal of the thesis is to study the attitudes and belief of Science teachers. However, 

for a clear and complete understanding of the problem, students have also been surveyed together 

with their teachers to find out about their motivation for Science subjects and their desire for 

cooperation. 

The target group of the study consisted of science teachers and the students of primary and 

secondary schools participating in the project "Chain Reaction". 

      The research was conducted in two stages because of its goals and objectives; each 

respondent participated in the study before and after the implementation of the project activities. 

Non-probability sampling method was used for the selection of participants. 

      Based on the questions and tasks of the study, a mixed type of study with quantitative and 

qualitative research methods (interview, focus groups method, questionnaires) was used to test the 

hypotheses. The research is of an analytical nature. It was constructed according to the Panel 
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approach of the research chronological principle, which allows one to study the same selective 

group at different time periods. 

The study was conducted during two years. In particular, for the project participants of 

each year (2014-2015 and 2015-2016), the first stage of data collection was done prior to their 

participation in the project "Chain Reaction" (August-September) and the second stage was carried 

out after the implementation of project activities (March-April). Between the first and second 

stages of the study, Science teachers participated in the long-term professional development 

program within the framework of the project "Chain Reaction", developed by Science Education 

Research Centre SALiS at Ilia State University. 

During the qualitative study conducted with the teachers, a partially structured form of the 

in-depth interview method was used for data collection. Cards containing the provisions of 

Science, based on Kelly's Personal Construct Theory, were used as a qualitative research tool. 

Three independent researchers participated in the analysis of data collected during 

qualitative research. After analyzing the transcripts of each interview, only the provisions 

formulated by at least two researchers were used as final constructs. As a final point, pre-and post-

constructs were developed and compared. The thesis presents the narrative framework of the pre-

and post-interview analysis. Based on the results obtained, the topology of teacher attitudes was 

created and a certain classification was made and grouped. Qualitative research was conducted 

among students using Focus Groups Research Method, after the project was completed.  

The SoC questionnaire, based on the Fuller, Holl and Hord theories, was chosen as a 

quantitative research tool for implementing teacher surveys. 

The results confirmed the importance of the implementing the Inquiry-based teacher 

professional development program, especially,  of the one  implemented in accordance with the  

structure developed within the framework of the "Chain Reaction" project. On the basis of data 

analysis, the following conclusions have been formulated: 

• The long-term teacher development programs lead to increased teacher involvement and 

improvement of the quality of Science education  

• Through the participation in the project "Chain Reaction":  

✓ The cooperation among Science teachers has increased 

✓ Teachers have developed a positive attitude towards professional development 

✓ Traditional approach to Science teaching has been replaced by Inquiry-based learning 

approach 
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✓ Classroom work has been improved - the teacher-oriented lessons have been replaced 

by student-oriented lessons 

✓ The quality of Science teaching and learning has improved and the motivation of 

students has increased. 

• The success of education reform is impossible without the professional development of 

teachers. 

In the concluding part of the thesis, recommendations for Science teachers of public and private 

schools of Georgia are formulated in terms of introducing Inquiry-based education approaches. In 

addition, recommendations are offered to organizations responsible for the implementation of 

teacher development programs to use the program structure developed within the framework of 

the project. Also, recommendations are proposed for the curriculum department of the Ministry of 

Education regarding changes in the teacher hourly schedule. 
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(ამერიკა) 

CPD –  Continious Profesional Development - გრძელვადიანი პროფესიული განვითარება 

IBSE – Inquiry Based Science Education – კვლევაზე დაფუძნებული საბუნებისმეტყველო 

განათლება  

MoLE - Model of Motivational Learning Environments - მოტივაციური სასწავლო გარემოს 

მოდელი 

NSES - National Science Education Standart - საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების 

ეროვნული სტანდარტი (ამერიკა) 

NSF - National Science Foundation – ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ამერიკა) 

NSTA - National Science Teacher Association - მასწავლებელთა ეროვნული სამეცნიერო 

ასოციაცია (ამერიკა) 

NRC - National Research Council - ეროვნული სამეცნიერო საბჭო (ამერიკა) 

PISA - The Programme for International Student Assessment - მოსწავლეთა შეფასების 

საერთაშორისო პროგრამა 

ROSE - Relevance of Science Education 

SALiS - Student Active Learning in Science - სტუდენტთა აქტიური სწავლება 

ბუნებისმეტყველებაში  

STEM - Science, Technology, Engineering and Math - მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია 

და მათემატიკა  

SoC - Stages of Concern - დამოკიდებულებების საფეხურები  

TIMSS - The Trends in International Mathematics and Science Study - მათემატიკისა და 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების საერთაშორისო კვლევა 

5E -  Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate - ჩართულობა, კვლევა-ძიება, ახსნა-

განმარტება, განვრცობა, შეფასება 
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შესავალი 
 

საკვლევი თემის მნიშვნელობა და აქტუალურობა 

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვანი როლი შეიძინა 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლებამ. დღეს ეს საკითხი კიდევ უფრო 

აქტუალურია. “საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება უზრუნველყოფს მოსწავლის 

აღჭურვას იმ ცოდნითა და უნარებით, რომელიც მას დაეხმარება ფეხდაფეხ მიჰყვეს 

კაცობრიობის სწრაფ პროგრესს, გამოიყენოს თანამედროვე საბუნებისმეტყველო და 

ტექნოლოგიური მიღწევები, დაიმკვიდროს საზოგადოებაში სრულფასოვანი ადგილი” 

(ესგ, 2005). ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების მიხედვით (ესგ, 2005) 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სწავლისას მოსწავლე მეცნიერების საფუძვლებს 

ეცნობა, უვითარდება შემეცნების, დაკვირვებების, აღმოჩენისა და კვლევითი უნარ-

ჩვევები, რის შემდეგაც, იგი შეიცნობს სამყაროს, ცდილობს ჩაერთოს საზოგადოებრივი 

საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში და  გრძნობს პასუხისმგებლობას, როგორც 

საკუთარი თავის, ასევე საზოგადოების წინაშე. 

 2003 წლის ევროკომისიის ანგარიშის მიხედვით, მოსწავლეებში  

საბუნებისმეტყველო საგნებისადმი ინტერესის მკვეთრი დაცემა აღინიშნება ევროპაში 

(European Commission, 2004). ინტერესის კლების მიზეზად სახელდება 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების 

არასათანადო მიდგომები, მასწავლებელთა კვალიფიკაცია, სასწავლო გარემო, 

რესურსები და სხვა. ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემის შესწავლისა და გადაჭრის 

გზების ძიებამ ბიძგი მისცა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების 

მიდგომების შესახებ კვლევების აუცილებლობას. ამ მიზნით ტარდება საერთაშორისო 

კვლევები, მათ შორის PISA (მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა, 2009) 

და TIMSS (მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების 

საერთაშორისო კვლევა, 2010). წლების განმავლობაში თითოეულ ქვეყანაში 

ჩატარებული კვლევის შედეგები ერთმანეთს დარდება. ვლინდება პრობლემური 

ასპექტები და საჭირო ხდება შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება ამ 

მიმართულების განვითარებისთვის. ნორვეგიის პროექტის ROSE 
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(https://roseproject.no/) ფარგლებში განხორციელებული კვლევის შედეგად 

გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეებს ნაკლებად მოსწონთ საბუნებისმეტყველო საგნები. 

კვლევის შედეგებზე დაფუძნებით ყველა ქვეყანა, საკუთარი ქვეყნის პრობლემიდან 

გამომდინარე, ცდილობს დაადგინოს, სწავლების რა მეთოდები, როგორი 

პედაგოგიური მიდგომებია ეფექტური თავისი ქვეყნისთვის. მოსწავლეთა 

ინტერესებისა და მოტივაციის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი არის 

მასწავლებელი და მის მიერ დაგეგმილი გაკვეთილი, ამიტომ მნიშვნელოვანია 

მასწავლებელთა პროფესიული კომპეტენციების განვითარება და გაძლიერება. 

მსოფლიო მასშტაბით ხორციელდება მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამები. ამ 

მხრივ, არც საქართველოა გამონაკლისი. თუ საბჭოთა პერიოდში საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლება ძირითადად დაფუძნებული იყო თეორიული ცოდნის 

დამახსოვრებაზე, დღევანდელი მიდგომით - სწავლება დაფუძნებულია კვლევაზე. 

საქართველოში ბევრი მასწავლებლისთვის არ არის ცნობილი, ან ხელმისაწვდომი 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების თანამედროვე, კვლევაზე 

დაფუძნებული მიდგომები და ისინი საჭიროებენ ამ მხრივ გადამზადებას. 

მოსწავლეთა საერთაშორისო კვლევების შედეგებიდან გამომდინარე, აუცილებელი 

გახდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების მიდგომების შესახებ 

კვლევების ჩატარება და საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა კვლევითი 

უნარების შესწავლა. 

  

სადისერტაციო ნაშრომის მიზანი 

 სადისერტაციო ნაშრომი ეფუძნება ევროკომისიის მე-7 ჩარჩო პროგრამის 

პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ (http://chainreaction.iliauni.edu.ge/) ფარგლებში ჩატარებულ 

კვლევებს. სადისერტაციო ნაშრომის მიზნებია: 

• განვსაზღვროთ, პროექტის დანერგვის პროცესში როგორ შეიცვალა პროექტში 

მონაწილე მასწავლებელთა მიდგომები კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

მიმართ, რამდენად განვითარდა მათი კვლევითი უნარ-ჩვევები და რამდენად 

აქტიურად ნერგავენ ყოველდღიურ პრაქტიკაში კვლევით პროექტებსა და 

კვლევით აქტივობებს. 

https://roseproject.no/
http://chainreaction.iliauni.edu.ge/
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• გამოვიკვლიოთ, გაიზარდა თუ არა მოსწავლეთა მოტივაცია და ინტერესი 

საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ, განუვითარდათ თუ არა მათ 

თანამშრომლობისა და კვლევის უნარები კვლევითი პროექტების დანერგვისას 

• დავადგინოთ, არის თუ არა თანხვედრაში მასწავლებელთა კვლევაზე 

დაფუძნებულ სწავლებასთან დაკავშირებული მიდგომების ცვლილება 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა 

დამოკიდებულებების ცვლილებასთან 

• კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე შევიმუშაოთ და გავცეთ რეკომენდაციები 

საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლების, განათლების სამინისტროს 

ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტისა და მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ტრენინგების განმახორციელებელი პროვაიდერების 

მისამართით 

 

კვლევითი კითხვები  

1. შეცვალა თუ არა პედაგოგთა დამოკიდებულებები  პროექტის „ჯაჭვური რეაქცია“ 

ფარგლებში შემუშავებულმა და განხორციელებულმა კვლევაზე დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო განათლების (IBSE) პროფესიული განვითარების პროგრამამ 

2. შეიცვალა თუ არა მოსწავლეთა თანამშრომლობის სურვილი და მოტივაცია 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ კვლევაზე დაფუძნებული 

გაკვეთილების ჩატარების შემდეგ 

 

კვლევითი ამოცანები 

 კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, ჩვენს ამოცანებს წარმოადგენს: 

• საკვლევი თემის შესაბამისი ლიტერატურის ანალიზი 

• კვლევის მეთოდების შერჩევა  

• შერჩეული მეთოდების შესაბამისად: 

✓ მასწავლებელთა დამოკიდებულებების თვისებრივი კვლევა პრე- და პოსტ-

ინტერვიუს მეთოდით 
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✓ მასწავლებელთა დამოკიდებულებების რაოდენობრივი კვლევა პრე- და პოსტ-

კითხვარების გამოყენებით 

✓ მოსწავლეთა მოტივაციისა და თანამშრომლობის სურვილის კვლევა ფოკუს 

ჯგუფის მეთოდის გამოყენებით 

 

საკვლევი კითხვების ფორმულირების შემდეგ ჩამოვაყალიბეთ ჰიპოთეზები: 

• პროექტ „ჯაჭვური რეაქციაში“ მონაწილეობის შემდეგ მასწავლებლები 

განივითარებენ კვლევით უნარ-ჩვევებს, პოზიტიურად შეიცვლება მათი 

დამოკიდებულება კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვასთან 

მიმართებაში 

• პროექტ „ჯაჭვური რეაქციაში“ მონაწილეობის შემდეგ გაიზრდება მოსწავლეთა 

მოტივაცია საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ. ასევე, გაიზრდება 

თანამშრომლობის ხარისხი როგორც მოსწავლეებს შორის, ასევე მოსწავლეებსა 

და მასწავლებლებს შორის. 

 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე 

 სადისერტაციო ნაშრომის სიახლე იქნება, საქართველოში საბუნებისმეტყველო 

საგნების მასწავლებლების დამოკიდებულებების შესწავლა კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებასთან მიმართებაში თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით. ამ დამოკიდებულებების განვითარების მიზნით შემუშავებულ იქნა 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების გრძელვადიანი პროგრამის ახალი 

მოდელი.  

 ვფიქრობთ, ნაშრომს ექნება მეცნიერული და პრაქტიკული ღირებულება. 

მიმოხილული ლიტერატურა, კვლევის შედეგად ჩამოყალიბებული დასკვნები და 

რეკომენდაციები მნიშვნელოვანი იქნება საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების 

მკვლევართათვის კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების შემდგომი სიღრმისეული 

კვლევების ჩატარების თვალსაზრისით. პროექტის გუნდის მიერ შემუშავებული და 

კვლევის შედეგად შესწავლილი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

გრძელვადიანი მოდელის დანერგვა ხელს შეუწყობს მასწავლებელთა კვლევითი 
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კომპეტენციების განვითარებას. ნაშრომში წარმოდგენილი რეკომენდაციების 

გათვალისწინება გააუმჯობესებს საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების 

მეთოდოლოგიას საქართველოს სკოლებში, ასევე, სალექციო კურსებსა და 

სემინარებზე. სადისერტაციო ნაშრომი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლებაში და 

პოზიტიურ გავლენას მოახდენს მოსწავლეთა მოტიავაციის ზრდაზე. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა შეესაბამება ნაშრომის მიზნებსა 

და ამოცანებს. ნაშრომის სტრუქტურას ქმნის: ანოტაცია (ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე), სარჩევი, შესავალი, 6 თავი - შესაბამისი ქვეთავებით, გამოყენებული 

სამეცნიერო ლიტერატურისა და ინტერნეტ რესურსების ჩამონათვალი, დანართები. 

ნაშრომი, ანოტაციისა და დანართებითურთ, 267 გვერდს შეადგენს, რომლის 

ძირითადი ნაწილი (შესავალი, თავები) 149 ნაბეჭდ გვერდს მოიცავს. ნაშრომს 

დანართების სახით ერთვის კვლევის დროს გამოყენებული ინსტრუმენტები 

(ბარათები, კითხვარი), მასწავლებელთა კატეგორიების ცხრილი და თითოეული 

მასწავლებლის ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი ცხრილების, კონსტრაქტებისა და 

კატეგორიების სახით. 
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თავი 1. სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა 
 

 

1.1 კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება - საერთაშორისო გამოცდილება 
 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაში, დროის ცვლილებასთან ერთად 

სწავლების სხვადასხვა მეთოდი შემოდის. მათგან ზოგი მკვიდრდება  და რჩება, ზოგი 

კი ქრება. კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლება ჯერ კიდევ ბერძენი სწავლულის, 

სოკრატეს დროს არსებობდა ჩვ. წ. აღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში. მე-19 საუკუნის 

ბოლოს ამ თემას სპეციალური სახელობო სკოლების შექმნით იკვლევდა ცნობილი 

ამერიკელი ფსიქოლოგი, პროგრესული სწავლების რეფორმატორი ჯონ დიუი და 

საინტერესო შედეგები გამოაქვეყნა კეთებით სწავლების ეფექტურობის შესახებ. იგი 

ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი პირველი მეცნიერი, რომლის ნაშრომებშიც (Dewey, 

1900; 1902; 1916) ხაზგასმულია კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების უპირატესობა. 

ჯონ დიუი (Dewey, 1938) თვლის, რომ ცოდნის მიღება არ ხდება მანამ, სანამ 

შემსწავლელი არ წააწყდება პრობლემურ სიტუაციას. მისი აზრით, სწავლა არის 

მოსწავლეების ინტერესებიდან გამომდინარე დასმული შეკითხვებისა და პრობლემის 

გადაჭრის აქტიური პროცესი. სწავლა და გამოცდილება თანმდევი პროცესებია და 

მიიღება მოსწავლესა და შესასწავლ მასალას შორის ინდივიდუალური შეხებით.  

მე-20 საუკუნის ამერიკელი ფსიქოლოგის, ჰ. გარდნერის  მრავალმხრივი 

ინტელექტის თეორიას (განვითარებისა და სწავლის თეორიები, 2008) თუ 

დავეყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კვლევების ჩატარების დროს მოსწავლეს 

უვითარდება ნატურალისტური, ფიზიკურ-კინესთეტიკური, ინტერ-პერსონალური, 

ლოგიკურ-მათემატიკური და ენობრივი ინტელექტი. კვლევა-ძიების უნარის 

განვითარება არის, აგრეთვე, ქართული კლასიკური დიდაქტიკის მოთხოვნაც. იაკობ 

გოგებაშვილის თქმით (ბუნების კარი, 1989), ბუნებისმეტყველების შესწავლის არსი 

არის: „გაუხსნას ყმაწვილს თანაგრძნობა ბუნებისა, შეაყვაროს მისი გამოძიება და მისი 

განხილვა“.  

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებასთან დაკავშირებულ ცნებებს, 

როგორიცაა საბუნებისმეტყველო სამეცნიერო ლიტერატურა, სწავლების 
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სტრატეგიები, სტანდარტი თუ შეფასება, ყველა ტერმინს აერთიანებს ერთი ფრაზა - 

„სამეცნიერო კვლევა“ (Llewelyn, 2005).  

მნიშვნელოვანია ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ აღწერენ კვლევას განათლების 

ექსპერტები. ჰესტერის თქმით,  

„კვლევა არის სამეცნიერო პროცესის აქტიური ეტაპი, რომლის დროსაც, 

კვლევის ინტერესებიდან გამომდინარე, დასმული კითხვების ფორმულირებისა 

და პასუხის გაცემისათვის, ჩვენ ვიყენებთ კრიტიკული, ლოგიკური და 

კრეატიული აზროვნების უნარ-ჩვევებს, როგორიცაა პრობლემის 

იდენტიფიცირება, ჰიპოთეზების ჩამოყალიბება და მათი ჭეშმარიტების 

დადგენა, იდეების გენერირება, პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება და 

კვლევების დამოუკიდებლად წარმოება, დასკვნების გამოტანა და 

გამოცდილების გაზიარება“ (Hester, 1994; p.116).  
 

ბართოლომეოსა და სხვათა მიხედვით, ტრადიციული საბუნებისმეტყველო 

განათლება ფოკუსირებულია თეორიულ ასპექტებზე და პასუხობს კითხვაზე „რა 

ვიცით?“, ხოლო კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ორიენტირებულია 

პროცედურულ ცოდნასა და გაგებაზე და პასუხობს კითხვას, „როგორ ვიცით?“ 

(Bartholomew et al, 2004; p. 655-682). ხოლო ბერძენი კალია კათსამპოქსაკის 

(Katsampoxaki et al., 2015) თქმით, კვლევა არის კითხვების დასმა ბუნებრივი გარემოს 

შესახებ და ამ კითხვებზე პასუხის ძიება, კვლევა მოითხოვს დაკვირვებას, გაზომვას, 

ინტერპრეტირებას, ექსპერიმენტების ჩატარებას, გააზრებას საკუთარი მეთოდის 

ძლიერი და სუსტი მხარის აღიარებას.  

კვლევის მნიშვნელობის ცოდნის მიუხედავად, კურიკულუმში კვლევითი 

კომპონენტის ჩადება და მასზე დაფუძნებული სასწავლო პროგრამების შედგენა 

მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლო ათწლეულებში განხორციელდა ამერიკასა და ევროპის 

ზოგიერთ ქვეყანაში, უფრო გვიან კი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის 

საქართველოშიც.  

როგორც ლეველინი (Llewelyn, 2005) აღწერს, კვლევა იყო და არის უამრავი 

ორგანიზაციის, მაგ., ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (NSF), საბუნებისმეტყველო 

მასწავლებელთა ეროვნული ასოციაციის (NSTA), დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებების, ბიოლოგიის, ქიმიისა და ფიზიკის ფილოსოფიური საფუძველი 
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ამერიკაში. ამავე ავტორის მიხედვით, ამერიკის მეცნიერების განვითარების 

ხელშემწყობი ასოციაციის  (AAAS) მიერ 1993 წელს გამოცემული დოკუმენტები, 

„მეცნიერება ყველა ამერიკელისთვის“ და მის საფუძველზე შექმნილი „სამეცნიერო 

წიგნიერების ორიენტირები“,  საბუნებისმეტყველო განათლების გაგების საფუძველი 

გახდა. ამ ორი დოკუმენტის მიხედვით, კვლევა დაფუძნებულია პრობლემის 

ლოგიკურად გადაჭრის გზების ძებნაზე, გამოიყენება სამეცნიერო მეთოდები და 

ეტაპები, თუმცა არ მოითხოვს კონკრეტული ინსტრუქციებისა და გაწერილი 

ნაბიჯების მიყოლას. საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება, რომელიც 

დაფუძნებულია მხოლოდ კონკრეტული საკითხის ირგვლივ ფაქტობრივი ცოდნის 

დაგროვებაზე, სინამდვილეში მოსწავლეს აწვდის არასრულყოფილ ცოდნას. 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება კი ეხმარება შეიძინოს როგორც კონკრეტული 

ცოდნა ამა თუ იმ საკითხის შესახებ, ასევე შეძლოს ამ ცოდნის გამოყენება და 

განივითაროს სამეცნიერო  უნარ-ჩვევები.  

„მეცნიერება ყველა ამერიკელისთვის“ - დოკუმენტის (American Association for the 

Advancement of Science, 1990) მიხედვით, საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ 

ყოველმა მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ: 

• კვლევები საჭიროა ახალი მოვლენების შესასწავლად, არსებული შედეგების 

გასამყარებლად, ვარაუდების შესამოწმებლად და თეორიების შესადარებლად 

• მეცნიერები აზუსტებენ და აკონტროლებენ ექსპერიმენტის პირობებს ზუსტი 

მტკიცებულებების მისაღებად 

• კვლევის შედეგი დამოკიდებულია ცოდნაზე, წარმოსახვის უნარსა და ხანდახან 

უბრალო შემთხვევაზეც კი 

• სისტემური შეცდომების თავიდან ასარიდებლად შეამოწმონ ერთმანეთის 

შედეგები 

• ახალი იდეების მიმართ ხშირად არის კრიტიკული განწყობა 

„სამეცნიერო წიგნიერების ორიენტირების“ (American Association for the 

Advancement of Science, 1993) მიხედვით, სასკოლო კურსის დასრულების შემდეგ, 

ყველა მოსწავლემ უნდა იცოდეს, თუ რატომ არის ღირებული მეცნიერებისათვის 

ცნობისმოყვარეობა, სიახლეების მიმართ მიმღებლობა და სკეპტიციზმი; დააფასონ ეს 
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თვისებები სხვა ადამიანში და დანერგონ საკუთარ ცხოვრებაში; გაიაზრონ, რა როლი 

აკისრია მათ მეცნიერებაში. აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით, ეს თვისებები 

პირდაპირ უკავშირდება პიროვნების თვალთახედვას, ცოდნასა და სწავლას, ფიქრსა 

და ქცევას. ყოველმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ მეცნიერება დაფუძნებულია 

ყოველდღიურ ფასეულობებზე მაშინაც კი, როდესაც იგი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს 

ხედვას მსოფლიოსა და საკუთარ თავზე. მეცნიერების კარგად გააზრება ამყარებს ისეთ 

ადამიანურ თვისებებს, როგორიცაა გულღიაობა, სიახლეებისადმი მზაობა და 

სკეპტიციზმი.  

ამერიკის ეროვნული სამეცნიერო საბჭოს - NRC (National Research Council, 1996) 

შეხედულებების მიხედვით, სამეცნიერო კვლევის წარმოება მოითხოვს მრავალმხრივი 

კონცეფციების შესწავლას, საჭირო აღჭურვილობას, უსაფრთხოებას, მეთოდოლოგიურ 

დახმარებას, აღჭურვილობის გამოსაყენებლად საჭირო რეკომენდაციებს, იდეების 

განმარტებას,  კვლევისთვის საჭირო ინსტრუქციებსა და სხვადასხვა წყაროებიდან 

შეძენილ ცოდნას. იმისათვის, რომ მოსწავლეები გახდნენ კომპეტენტურები, ისინი 

უნდა აცნობიერებდნენ, რა პრობლემა დგას მათ წინაშე, უნდა იცნობდნენ იმ 

კონცეფციას, რომელსაც ეფუძნება ექსპერიმენტი და იმ სამეცნიერო ენასა და 

კონტექსტს, რომელიც კვლევით პროცესშია გამოყენებული. NRC - მა ამერიკის 

შეერთებული შტატებისათვის შეიმუშავა საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების 

ეროვნული სტანდარტი (NSES), რომლის მიხედვით, კვლევა არის მრავალმხრივი 

აქტივობა და მოიცავს დაკვირვებას, კითხვების ფორმულირებას, მონაცემთა 

შეგროვებას, ხელსაწყოების გამოყენებას, კონკრეტული საექსპერიმენტო საკითხის 

ირგვლივ ინფორმაციის მოძიებას სხვადასხვა წყაროებიდან, ანალიზსა და 

ინტერპრეტირებას, მეცნიერული ცოდნის დაუფლებას. ამასთანავე, კვლევა ხელს 

უწყობს მოსწავლის მიერ მეცნიერული უნარების გამოყენებას საკლასო ოთახში. 

სტანდარტი ორიენტირებულია მოსწავლის მიერ კვლევის დამოუკიდებლად 

ჩატარებასა და სამეცნიერო კვლევის არსის გაგება-გააზრებაზე. სტანდარტის 

მიხედვით, მოსწავლეთა კვლევით პროცესებში ჩართვა ავითარებს სამეცნიერო ხედვას, 

მეცნიერების ბუნების გაგებას და აყალიბებს მოსწავლეს დამოუკიდებელ მკვლევარად. 

ნებისმიერი ასაკისა და სამეცნიერო ინტერესების მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს 
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საშუალება, ჩაატაროს სამეცნიერო კვლევითი აქტივობები (National science education 

standards, p.23). 

NRC - ის  (National Research Council, 1996)  დადგენილების მიხედვით, 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს უნდა 

შეეძლოთ: 

• ისეთი კითხვებისა და კონცეფციების იდენტიფიცირება, რომელიც მიიყვანს 

მათ მეცნიერულ კვლევამდე 

• კვლევების დაგეგმვა და წარმოება 

• ტექნოლოგიებისა და მათემატიკის გამოყენება კვლევისა და კომუნიკაციის 

გასაუმჯობესებლად 

• მეცნიერული ახსნების ფორმულირება დაკვირვებისა და ლოგიკური  

მსჯელობის საშუალებით 

• ალტერნატიული ახსნებისა და მოდელების შექმნა და ანალიზი 

• კომუნიკაცია და სამეცნიერო დასკვნების არგუმენტირება 

NRC - სა და AAAS-ის მიერ ჩამოყალიბებული, ჩვენ მიერ განხილული, 

დოკუმენტების მიხედვით კვლევა იდენტიფიცირებულია, როგორც კონკრეტული 

საკითხის შემსწავლელი ერთ-ერთი არეალი და ხანგრძლივი, გააზრებული ცოდნის 

მიღების საშუალება, ხოლო აღნიშნულ ორგანიზაციათა მიერ გაცემული 

რეკომენდაციები, კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებასთან დაკავშირებით, ანგრევს 

მრავალსაუკუნოვან სტერეოტიპს განსხვავებული ადამიანების მეცნიერებაში ჩართვის 

შესახებ.  

ამერიკელი მეცნიერი ლეველინი  (Llewelyn, 2005) დოკუმენტების, „სამეცნიერო 

წიგნიერების ორიენტირებისა“ და „მეცნიერება ყველა ამერიკელისთვის“, განხილვის 

შემდეგ აღნიშნავს, რომ ასაკობრივი, ეთნიკური, კულტურული, გენდერული, 

აკადემიური შესაძლებლობების, ინტერესებისა და ფიზიკური განსხვავების 

მიუხედავად, კვლევა და მეცნიერება  ყოველ მოსწავლეს მიესადაგება. თითოეული 

სკოლა ნებისმიერ მოსწავლეს უნდა აძლევდეს საშუალებას, რომ საბუნებისმეტყველო 

საგნები შეისწავლონ კვლევების საშუალებით. კრეატიულობის, ფიქრისა და 

ანალიზისათვის აუცილებელი არ არის მაღალი აკადემიური მოსწრება, ამიტომ კვლევა 
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ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერი შესაძლებლობისა და აკადემიური დონის  

მქონე მოსწავლისათვის. 

დუკის უნივერსიტეტში არსებული კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების ცენტრი 

(CIBL)( www.project2061.org) გვაწვდის საკმაოდ მნიშვნელოვან ინფორმაციას კვლევის 

შესახებ. ამ ცენტრის ერთ-ერთი მასწავლებელი ჰებრანკი აღნიშნავს, რომ:  

„კვლევა არის ცოდნის მოპოვების გზა. ჩვეულებრივი, საშუალო სკოლაში 

ჩატარებული ექსპერიმენტები შორსაა ნამდვილი კვლევისგან, რადგან კითხვა, 

რომელზეც ტარდება ექსპერიმენტი, დასმულია არა მოსწავლის, არამედ 

მასწავლებლის მიერ. მასწავლებელი წყვეტს, თუ რა აღჭურვილობა უნდა 

გამოიყენონ, რა მონაცემები უნდა შეაგროვონ მოსწავლეებმა და როგორ 

განახორციელონ კვლევის ეტაპები. მოსწავლეებს არ აქვთ დრო იმისათვის, რომ 

კონსულტაცია გაიარონ მასწავლებელთან და  შეასწორონ შეცდომები, ვერ 

ახდენენ შედეგების პრეზენტაციას და, რაც მთავარია, მათთვის პასუხი 

ყოველთვის წინასწარ არის ცნობილი“ (Hebrank, 2000).  
 

ედვარდსი წერს, „იმისათვის, რომ მოსწავლემ მიიღოს სრულყოფილი კვლევითი 

გამოცდილება, მან დამოუკიდებლად უნდა ჩამოაყალიბოს შეკითხვა, გამოთქვას 

ჰიპოთეზები, დაგეგმოს კვლევები ჰიპოთეზის შესამოწმებლად და ასე გასცეს პასუხი 

საკვლევ კითხვას“ (Edwards, 1997, გვ. 18).  

აშშ-ს მსგავსად, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვის მიზნით, 

ევროპაში, ევროკომისიის (EC) დაფინანსებით, განხორციელდა სხვადასხვა პროექტი: 

SINUS, PROFILES, Pathway, PRIMAS, ESTABLISH, SAILS, S-TEAM, Mind the Gap, SALiS 

და სხვა (Gray 2012, p.9). 

ბოლო ათწლეულების მანძილზე ევროპის არაერთი ქვეყნის განათლების სისტემა 

ზრუნავს, შეცვალოს და განავითაროს ეროვნული კურიკულუმი. ბერძენი 

კათსამპოქსაკი და სხვები ფიქრობენ, რომ, მაგალითად, საბერძნეთში არსებული 

კურიკულუმი შესაცვლელია. ეს ცვლილება უნდა განხორციელდეს ისე, რომ სასწავლო 

პროცესში ჩართული იყოს ცხოვრებისეული მაგალითები და მოსწავლე იყოს 

საბუნებისმეტყველო საგნების აქტიური შემსწავლელი. საბერძნეთში დღემდე 

პრობლემაა, რომ  ბიჭები, გოგონებთან შედარებით, ნაკლებად არიან ჩართულნი 

საბუნებისმეტყველო პროექტებში. ასევე,  სოფლის სკოლის მოსწავლეების კვლევითი 

http://www.project2061.org/
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გამოცდილება, ქალაქის სკოლის მოსწავლეებთან შედარებით, ბევრად ნაკლებია. 

საბუნებისმეტყველო განათლების რეფორმას აქვს კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისათვის მდგრადი ჩარჩო, „თანდათან იქმნება ლიტერატურა და ვიღებთ 

პოზიტიურ უკუკავშირს მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისგან. ინერგება კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება მასწავლებლებისა და მათი ტრენერების მიერ. სასწავლო 

პროცესი ტრადიციული, მასწავლებელზე ორიენტირებული სწავლებიდან  გადადის  

უფრო მეტად გააზრებულ, არაფორმალურ, მოქნილ, თანამშრომლობით, მოსწავლეზე 

ორიენტირებულ სწავლებაზე“, რომელიც, თავის მხრივ, იწვევს მოსწავლეთა 

მოტივაციის ამაღლებას. კვლევაზე დაფუძნებული სასწავლო გეგმის მიხედვით, 

მოსწავლეებს შეუძლიათ მიიღონ გამოცდილება და ააგონ ცოდნა, ჩამოუყალიბდეთ 

ინტელექტუალური და სოციალური ურთიერთობები, კრიტიკული აზროვნება, 

რეფლექსიის უნარი, საკუთარი თავისადმი კრიტიკული მიდგომა, დამოუკიდებელი 

აზროვნება და ამავდროულად გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევა (Katsampoxaki & et al., 

2015, p.968-976). 

თუ დავუკვირდებით სხვადასხვა ქვეყნის განათლების მეცნიერთა და ექსპერტთა 

მსჯელობებს, რომელთაც თავიანთი კარიერა სკოლებში განხორციელებული 

სამეცნიერო კვლევების შესწავლის მიმართულებით წარმართეს, დავადგენთ, რომ 

მათი მოსაზრებით, სამეცნიერო კვლევა ფოკუსირებულია მოსწავლეთა 

ჩართულობაზე. შესაბამისად, მოსწავლე წარმოდგენილია, როგორც აქტიური 

მკვლევარი - კვლევის პროცესში ძირითადი აქტივობები ხორციელდება მათ მიერ, 

მოსწავლეები სვამენ სამეცნიერო შეკითხვებს და კვლევითი ეტაპების 

განხორციელების, დაკვირვებისა და ანალიზის გზით დამოუკიდებლად პასუხობენ 

მათ. პრიორიტეტს ანიჭებენ მტკიცებულებებს, აზუსტებენ ფორმულირებულ ახსნებს, 

იძენენ ახალ ცოდნასა და გამოცდილებას, ახორციელებენ კომუნიკაციას. 

ლეველინის (Llewellyn, 2005) მიხედვით, საშუალო სკოლის მოსწავლეებს 

მეცნიერული კვლევა, კომუნიკაცია და შედეგების გაზიარება ეხმარება ძველი და 

ახალი გამოცდილების ერთმანეთთან დაკავშირებასა და ახალი ცოდნის შეძენაში. ამ 

დროს ჩნდება ახალი საკვლევი კითხვები, რითაც მოსწავლეები უბრუნდებიან 

კვლევით პროცესებს და იწყება ახალი კვლევითი ციკლი.  
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სამეცნიერო კვლევის არსის მნიშვნელობის მიუხედავად, დღესდღეობით 

ამერიკის სკოლებსა და ისეთ პროგრამებში, როგორიცაა, მაგალითად, ბიოლოგიის 

სწავლების კურიკულუმი (BSCS), (https://bscs.org) ფესვები მყარად აქვს გადგმული 

ტრადიციულ, ინსტრუქციულ მეთოდებს, რომლებიც აკნინებს კვლევითი სწავლების 

მნიშვნელობას საბუნებისმეტყველო საგნებში (იხ. გვ. 20). ხშირად, ლაბორატორიულ 

სამუშაოს აიგივებენ კვლევასთან. ზოგიერთ სასწავლო ლიტერატურაში პირველივე 

გვერდზე მოცემულია მკაცრად გაწერილი ლაბორატორიული სამუშაოს 

ინსტრუქციები  და მოსწავლეებს წინასწარ ეძლევათ საკვლევი კითხვები. არ შეიძლება 

ჩავთვალოთ, რომ მსგავსი ინსტრუქციები გამოუსადეგარია, მაგრამ მათი განხილვა და 

გამოყენება მოსწავლეს ვერ უვითარებს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის 

პრიორიტეტულ უნარ-ჩვევებს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ განხორციელდეს 

ღია, ფიქრსა და კრიტიკულ აზროვნებაზე ორიენტირებული კვლევები.  

 

 

1.2 კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების საკლასო სიტუაცია 

 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს 

საკლასო გარემო. ჯორგენსონისა და ვანოსდალის მიხედვით, საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლების ტრადიციული საკლასო სიტუაცია მკვეთრად განსხვავდება 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების საკლასო გარემოსგან. ამერიკის, კალიფორნიის 

შტატის ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელი აღნიშნავს: „საჯარო სკოლების დიდი 

უმრავლესობა ეყრდნობა სწავლების ტრადიციულ მოდელს: მოსწავლეები სწავლობენ 

სახელმძღვანელოებით, უყურებენ ვიდეოებს სხვადასხვა თემებზე, განიხილავენ 

მასწავლებლის მიერ წარდგენილ პრეზენტაციებს, პასუხობენ სახელმძღვანელოს 

შესაბამისი თავის ბოლოს განთავსებულ კითხვებს და/ან ცოდნას ძირითადად ავლენენ 

ქაღალდზე დაწერილ ტესტში“ (Jorgenson & Vanosdall, 2002, p.601-605).  

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების  ტრადიციული საკლასო სიტუაციის 

პირობებში მოსწავლეები მოწესრიგებულად სხედან მერხებთან და უსმენენ 

მასწავლებელს, რომელიც დგას სადემონსტრაციო მაგიდასთან და საუბრობს, წერს 

https://bscs.org/


18 
 
 

დაფაზე, მოსწავლეები მუშაობენ რვეულში. მასწავლებელი სვამს კითხვებს, 

მოსწავლეები პასუხობენ. მასწავლებელი არის სასწავლო პროცესის წარმმართველი და 

გათვალისწინებულია მისი ინტერესები. მასწავლებელზე ორიენტირებულ სასწავლო 

გარემოში, წინა გაკვეთილზე ნასწავლი მასალის განსამტკიცებლად, მასწავლებელი 

ხშირად იყენებს სადემონსტრაციო ჩვენებებს, რითაც მოდელირებას უკეთებს 

კონკრეტულ მოვლენას, მოსწავლე კი დაკვირვების შედეგად იღებს გამოცდილებას. ამ 

პროცესს მოჰყვება ახსნა-განმარტება და ინდივიდუალური დისკუსია მასწავლებელსა 

და თითოეულ მოსწავლეს შორის. გარკვეული თემის დასრულების შემდეგ, 

მასწავლებელი გამზადებული ინსტრუქციებით ატარებს ლაბორატორიულ სამუშაოს, 

რათა დაამტკიცოს ლექციური სწავლებით მიწვდილი ინფორმაციის ჭეშმარიტება. 

ბოლოს ცოდნა მოწმდება დახურული ტესტებით.  

ლეველინის (Llewelyn, 2005) მიხედვით, ტრადიციულ სასწავლო გარემოში უფრო 

მნიშვნელოვანია ცოდნასა და სამეცნიერო ფაქტების გახსენებაზე ორიენტირებული 

შეკითხვები და პასუხები. კვლევაზე დაფუძნებულ საკლასო გარემოში კი 

მოსწავლეები განსხვავებულ ქცევას ავლენენ. აქ მოსწავლეები იქცევიან ისე, როგორც 

ნამდვილი მკვლევარები, ისინი მასწავლებელთან ერთად ირგებენ მეცნიერის როლს. 

მათთვის ეს პოზიცია ერთგვარად სასიამოვნო სირთულეს წარმოადგენს. 

მასწავლებელი დარწმუნებულია, რომ მოსწავლეებს აქვთ უნარი, იკვლიონ 

დამოუკიდებლად. მოსწავლეები იღებენ პასუხისმგებლობას სწავლაზე. საკლასო 

დიალოგისა და დისკუსიის დროს ისინი თავისუფლად გამოთქვამენ საკუთარ აზრებსა 

და იდეებს. ეს ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ დამოუკიდებლად მიიღონ 

გადაწყვეტილება შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ: თუ როგორ შეაგროვონ 

მონაცემები და გააანალიზონ; როგორ გაუზიარონ საკუთარი კვლევის შედეგები 

თანაკლასელებს. მოსწავლეების მაღალი ცნობისმოყვარეობა და წარმოსახვა ხელს 

უწყობს შეკითხვების წარმოშობას. მეცნიერის როლის მორგება მოსწავლეებს ხელს 

უწყობს განივითარონ ცვლადების იდენტიფიცირების, ჰიპოთეზების ჩამოყალიბების, 

ექსპერიმენტებისა და კვლევების წარმოების უნარები. აგრეთვე საშუალებას აძლევს 

მონაცემები გამოსახონ ცხრილებითა და გრაფიკებით და გააანალიზონ ცვლადებს 

შორის ურთიერთდამოკიდებულება. კვლევით გარემოში შეგროვილ მონაცემებს 
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მოსწავლეები შეხედავენ კრიტიკულად, რაც ეხმარება მათ იმსჯელონ 

არგუმენტირებულად, შეაფასონ მტკიცებულებები და გამოიტანონ დასკვნები. ამგვარი 

მიდგომით მოსწავლეებში მაღლდება მეცნიერული წიგნიერების დონე.  

როგორც ვხედავთ, კვლევაზე დაფუძნებული საკლასო სიტუაცია 

ტრადიციულისგან სრულიად განსხვავდება, რაც ვლინდება 3 ძირითადი ასპექტით:  

• საკლასო გარემო 

• მოსწავლეების ქმედება 

• მასწავლებლის როლი 

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება, 

ტრადიციულისაგან განსხვავებით, განიხილება, როგორც მოსწავლეზე, 

შემსწავლელზე ორიენტირებული სწავლება, არის ფაქტორები, რომელიც აერთიანებს 

ტრადიციულ სწავლებასთან: 

• მეგობრული და მხარდამჭერი გარემო 

• სწავლისათვის ხელსაყრელი ატმოსფერო 

• მოსწავლეები გრძნობენ, რომ მათ ნაფიქრს პატივს სცემენ 

• საკლასო გარემო უზრუნველყოფს ინტრა- და ინტერ-პერსონალურ პოზიტიურ 

სოციალიზაციას 

უნდა ითქვას, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვისა და ღია 

კვლევების ჩასატარებლად მნიშვნელოვანია საკლასო სივრცის ლაბორატორიული 

რესურსით აღჭურვა. თუმცა, მასწავლებელთა დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ  სასკოლო 

ლაბორატორიები დღემდე ან არ არის სათანადოდ აღჭურვილი, ან არის 

მოძველებული და საფრთხის შემცველი რესურსები. საქართველოში, ისრაელსა და 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული ერთობლივი კვლევის შედეგების 

მიხედვით, ეს პრობლემა აქტუალურია საქართველოსა და ფილადელფიის შტატის 

საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლებისათვის. როგორც ფილადელფიის 

შტატის მასწავლებელი ამბობს, ის ხშირად ყიდულობს რესურსებს საკუთარი 

სახსრებით ფასდაკლების დროს: „ყოველთვის, როცა ფასდაკლებაა სანთლებზე, 

ვყიდულობ რამდენიმეს. ცოტა ხნის წინ ვიყიდე სათვალეები და კვლავ ვიყენებ.  ყველა 

რესურსის შეძენა საკუთარი სახსრებით მიწევს, როდესაც კვლევითი გაკვეთილის 
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ჩატარებას ვაპირებ.“ ისრაელის მასწავლებლებისთვის ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქართველი და 

ამერიკელი მასწავლებლების მსგავსად, ისინი, აგრეთვე, ითხოვენ მატერიალურ 

დახმარებასა და მხარდაჭერას ადმინისტრაციისა და მთავრობისაგან (Sheety et al., 2017, 

p. 59 - 84). 

ლეველინის (Llewelyn, 2005) მსჯელობით, კვლევაზე დაფუძნებულ სასწავლო 

გარემოში მოსწავლეს აქვს შესაძლებლობა, თავისუფლად იმუშაოს,  დასვას კითხვები 

და დამოუკიდებლად გასცეს პასუხი დასმულ შეკითხვას. ამ მიზნით, მოსწავლეები 

თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, განიხილავენ სხვადასხვა საკითხს, მოძრაობენ 

ლაბორატორიაში, ატარებენ კვლევებს. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს 

მოსწავლეების ჩართულობა მაღალია, რაც თავისთავად სასწავლო პროცესს ხდის 

ხმაურიანს. ხმაური და მუშა პროცესი ქაოსში რომ არ გადაიზარდოს, კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად შეიმუშავებს 

ლაბორატორიაში ქცევის წესებს და ხშირად ახსენებს მათ. რაც მეტად არიან 

ჩართულნი მოსწავლეები ქცევის წესების შემუშავებაში, მით უფრო მაღალია წესების 

შეხსენების ეფექტურობა.  

საბოლოოდ, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საბუნებისმეტყველო საგნების 

თანამედროვე, მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლებისას, თითქმის ყველა საკითხი 

უნდა ისწავლებოდეს კვლევით, რადგან კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება, 

ტრადიციული ლაბორატორიული სწავლებისაგან განსხვავებით, მოსწავლეებში 

ავითარებს ლოგიკურ, შემოქმედებით და მეტაკოგნიტურ სფეროებს.  

შესაბამისად, თანამედროვე საკლასო სივრცის (ლაბორატორიის) მატერიალური და 

ადამიანური რესურსის განლაგება ხელს უნდა უწყობდეს კვლევითი ეტაპების 

განხორციელებას. 

 

 

1.2.1 ლაბორატორიული სამუშაოს მნიშვნელობა  

სასწავლო პროცესში ლაბორატორიულ სამუშაოების გამოყენებას საკმაოდ დიდი 

ისტორია აქვს. მე-19 საუკუნეში ჰაქსლი თავის ნაშრომებში ხაზს უსვამს 
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ლაბორატორიული სამუშაოების უპირატესობას (Huxley, 1899; p.127). 

ლაბორატორიული სამუშაოები მოითხოვს ბევრ რესურსს, დროსა და სივრცეს, ამიტომ 

მასწავლებლები ხშირად სვამენ შეკითხვას, რა საჭიროა ლაბორატორიული 

სამუშაოები და რა როლი აქვს კეთებით სწავლების გამოცდილებას 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაში. ამ კითხვაზე პასუხი ლეველინმა 

ჩამოაყალიბა დებულებების სახით. ლაბორატორიული გამოცდილება Llewelyn, 2005): 

• მოსწავლეებს უვითარებს სენსო-მოტორულ უნარებს, როგორიცაა 

აღჭურვილობასთან მუშაობა, თვალისა და ხელის კოორდინაცია 

• განამტკიცებს ისეთ სამეცნიერო უნარებს, როგორიცაა დაკვირვება, მონაცემების 

აღრიცხვა, კლასიფიცირება, გაზომვა, დასკვნის გამოტანა  

• განამტკიცებს სამეცნიერო მეთოდების გამოყენებას, რომლის მიხედვითაც 

მოსწავლეები აყალიბებენ ჰიპოთეზებს, აკვირდებიან ან ზომავენ ცვლად 

სიდიდეებს, ადგენენ პროცედურების დიზაინს, აგროვებენ მონაცემებს, 

აანალიზებენ შედეგებს 

• ხელს უწყობს ისეთი კომუნიკაციური უნარების გამომუშავებას, როგორიცაა 

კითხვა, საუბარი, მოსმენა, მოხსენების გაკეთება 

• ავითარებს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს 

• განამტკიცებს ჯგუფურ პასუხისმგებლობას, ორგანიზაციულ და 

თანამშრომლობით უნარებს 

• განამტკიცებს თეორიულ ცოდნას და კრიტიკულ სიტუაციაში ხდის 

გამოყენებადს  

• ხელს უწყობს შემეცნებითი და პრობლემის გადაჭრის უნარების, კრიტიკულ და 

მრავალმხრივ აზროვნებას, სინთეზის, ანალიზისა და შეფასების უნარის 

განვითარებას 

• ინტეგრირებას უკეთებს მეცნიერებას, ტექნოლოგიებსა და მათემატიკას 

• ავითარებს ისეთ თვისებებს, როგორიცაა ცნობისმოყვარეობა, სიზუსტე, 

თავდაჯერებულობა 

• ხელს უწყობს ნასწავლ კონცეფციებსა და რეალურ ცხოვრებას შორის კავშირის 

დამყარებას 
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ამავე ავტორის თქმით, მასწავლებლების უმეტესობა უპირატესობას ანიჭებს 

ტრადიციულ ლაბორატორიულ მიდგომასა და წინასწარ გაწერილ ინსტრუქციას. 

ისინი თავს კომფორტულად გრძნობენ ტრადიციული მიდგომების გამოყენებისას და 

რთულად მიაჩნიათ კვლევაზე დაფუძნებული ლაბორატორიული სამუშაოების 

ჩატარება.  

ვოლკმანი და აბელი მსჯელობენ, რომ ტრადიციული ლაბორატორიული 

სამუშაოები გაწერილია სახელმძღვანელოში და იგულისხმება, რომ თეორიული 

კონცეფციებით შესწავლილი საკითხები მოსწავლემ უნდა დააკავშიროს ხელით 

კეთებასა და პრაქტიკულ მუშაობასთან. მათი თქმით, ასეთი ლაბორატორიული 

სამუშაო ხშირად მოიხსენიება, როგორც „სამზარეულო რეცეპტების წიგნი“, რომლის 

საშუალებითაც მოსწავლეს აწვდიან საკვლევ კითხვას, საჭირო მასალების სიას, ნაბიჯ-

ნაბიჯ აღწერილ პროცედურას, უსაფრთხოების ზომებსა და ინსტრუქციებს, თუ 

როგორ გაუწიონ მონაცემებს ორგანიზება. მონაცემების ანალიზისათვის მოცემულია 

ძირითადი წამყვანი კითხვა. როცა საქმე ეხება „სამზარეულო რეცეპტების წიგნს“, 

სიზუსტისა და წინასწარი მოსალოდნელი შედეგის ცოდნის ხარისხი მაღალია. 

ამიტომ, შეზღუდულია ინდივიდუალური და განსხვავებული მოქმედებებისა და 

შედეგების მიღების შესაძლებლობა (Volkmann & Abell, 2003; pp. 38-41).  

შილანდი (Shiland, 1999) ამბობს, რომ როცა მოსწავლეები მკაცრად მიჰყვებიან 

უკვე წინასწარ გაწერილ აქტივობებს, ვერ იღებენ  საფუძვლიან ცოდნას. 

ტრადიციული ლაბორატორიული მიდგომის კვლევაზე დაფუძნებულ 

მიდგომად გადაქცევა არც თუ ისე რთულია. ეს არ ნიშნავს, რომ მასწავლებელმა თავი 

დაანებოს იმ აქტივობებს, რომელსაც წლების განმავლობაში აკეთებდა. კოლბურნი 

ნაშრომ - „საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლებში“ წერს: „იმისათვის, რომ 

სწავლა გავხადოთ კვლევაზე დაფუძნებული, აუცილებელი არ არის მივატოვოთ 

„სამზარეულო რეცეპტების წიგნის” აქტივობები. არსებობს შუალედური ხაზი 

მასწავლებლის მიერ მართულ აქტივობებსა და მოსწავლეების მიერ დამოუკიდებლად 

წარმოებულ და მოსწავლეებზე კონცენტრირებულ აქტივობებს შორის“ (Colburn, 1996, 

p.10). მისი თქმით, უსაფრთხოებისა და კვლევითი უნარების დაუფლების მიზნით, 

მნიშვნელოვანია ზუსტი ინსტრუქციების მიხედვით მუშაობა სასწავლო წლის 



23 
 
 

დასაწყისში. ეს მასწავლებელსა და მოსწავლეებს ხელს შეუწყობს შემდეგ ეტაპზე 

კვლევითი პროცედურების დამოუკიდებლად განხორციელებაში. 

სხვა მკვლევართა აზრით (Bernstein, 2003; Clark et al., 2000; Clough & Clark, 1994; 

Colburn, 1996; Colburn & Clough, 1997; Shiland,1999; Volkmann & Abell, 2003; Galus, 2000), 

მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებლის მიერ შეთავაზებული ინსტრუქცია ნათელი და 

აღქმადი იყოს მოსწავლეებისათვის. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ ნათელი 

ინსტრუქციები მთავარ როლს ასრულებს ლაბორატორიული სამუშაოების 

მოდიფიცირებაში. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისას მასწავლებელმა 

ტრადიციულ ლაბორატორიულ სტრუქტურაში მცირე ცვლილებების შეტანით 

შესაძლებელია სასწავლო პროცესი  გახადოს კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე 

ორიენტირებული, რითაც ტრადიციულ ლაბორატორიულ მიდგომას მარტივად 

გადააქცევს კვლევით მიდგომად. როგორც კი მასწავლებელი შეცვლის „სამზარეულო 

რეცეპტების წიგნის” მეთოდს და სამუშაოს ღია აქტივობად აქცევს, იგი ხელს შეუწყობს 

კვლევის დანერგვას კლასში და მოსწავლეს გაუჩენს მეტ პასუხისმგებლობას თავისივე 

ცოდნის მიღებაზე.  

ლეველინმა (Llewelyn, 2005) სხვადასხვა ლიტერატურაზე დაფუძნებით  იმსჯელა 

აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში და ჩამოაყალიბა გარკვეული რეკომენდაციები, 

რომელიც დაეხმარება მასწავლებელს სამეცნიერო მეთოდებსა და ინსტრუქციებზე  

დაფუძნებული ლაბორატორიული სამუშაოს მოდიფიცირებაში და ხელს შეუწყობს 

მასწავლებლის მიერ ინიცირებული აქტივობის, მოსწავლის მიერ ინიცირებულ 

აქტივობებად გადაქცევას:  

• ლაბორატორიული სამუშაოს დაწყებამდე მასწავლებელმა უნდა იცოდეს  

თითოეული მოსწავლის ცოდნისა და უნარების დონე და მისი 

შესაძლებლობებისა და უნარების შესაბამისად დაგეგმოს ლაბორატორიული 

სამუშაო 

• მასწავლებელმა მუშაობა უნდა დაიწყოს მოსწავლეთა ინტერესებიდან 

გამომდინარე შერჩეული ლაბორატორიული სამუშაოებით, რათა ამაღლდეს მათი 

მოტივაცია და ინტერესი 
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• ტრადიციულ ლაბორატორიულ სამუშაოში მოცემულ საკვლევ კითხვას 

მასწავლებელმა თავი უნდა აარიდოს და მისცეს მოსწავლეებს საშუალება, რომ 

თვითონ მოიფიქრონ საკვლევი შეკითხვა, საჭიროების შემთხვევაში კი 

დაეხმაროს მათ ურთიერთგამომრიცხავი ან დამაზუსტებელი შეკითხვების 

დასმით  

• ლაბორატორიული მასალა არ უნდა იყოს პირდაპირ გადაცემული. პროცესი რომ 

საინტერესო გახდეს და მოსწავლეს ფიქრის უნარი განუვითარდეს, სასურველია 

შეთავაზებულ იქნეს სხვადასხვა მასალის სია, საიდანაც თავად ამოარჩევენ 

კონკრეტული შემთხვევისთვის საჭირო მასალას 

• მოსწავლეებმა თვითონ ჩამოაყალიბონ და კვლევის ეტაპებს  მოარგონ 

უსაფრთხოების წესები 

• თუ ლაბორატორიულ სამუშაოში მოცემულია ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქცია, 

საუკეთესო ვერსიაა, თუ მასწავლებელი დააცალკევებს ამ ეტაპებს და 

მოსწავლეებს ისე შესთავაზებს, რათა მათ დამოუკიდებლად დაალაგონ კვლევის 

თანმიმდევრობა. ასევე, შესაძლოა მისცეს პირველი ოთხი ეტაპი და სთხოვოს, 

დანარჩენი თვითონ განსაზღვრონ 

• არსებობს ასეთი მიდგომა - „იპოვე ჩემი შეცდომა“ (Galus, 2000, p. 30). ხშირად, 

მოსწავლეები არ არიან დარწმუნებულნი იმაში, თუ რომელი ნაბიჯებია მათი 

ექსპერიმენტისთვის საჭირო. თუმცა, სხვისი შეცდომის აღმომჩენი ექსპერტები 

არიან. მოსწავლეები ხდებიან პროცესის გაკრიტიკების ექსპერტები, რის 

შედეგადაც პოულობენ სწორ გზას კვლევაზე დაფუძნებული ლაბორატორიული 

სამუშაოს შესასრულებლად  

• მოსწავლეებს მიეცეთ საშუალება, თვითონ განსაზღვრონ, თუ რა გზით 

შეაგროვონ მონაცემები და როგორ გაუწიონ მათ ორგანიზება; შეადგინონ 

თავიანთი მონაცემთა სია და გაიაზრონ, თუ რა განსხვავებაა დამოკიდებულ და 

დამოუკიდებელ ცვლადებს შორის; გაუზიარონ  შედეგები და შეადარონ 

ერთმანეთს.  

• მასწავლებელმა გადააკეთოს შედეგების სექცია - ლაბორატორიული სამუშაოს 

ბოლოში ხშირად არის პატარა ადგილი, სადაც მოსწავლეებმა უნდა აღწერონ 



25 
 
 

თავიანთი შედეგები. მაგრამ, იმისათვის, რომ მოსწავლეებს განუვითარდეთ 

დაკვირვებისა და კომუნიკაციის უნარები, სთხოვოს მათ, დეტალურად აღწერონ 

მათ მიერ გავლილი თითოეული ნაბიჯი. მათ, ასევე შეიძლება 

იწინასწარმეტყველონ, „რა მოხდებოდა, თუ რომელიმე ცვლადი 

შეიცვლებოდა...?“ და სხვა. 

• ანალიზითა და შეკითხვების დამატებით, მასწავლებელს  შეუძლია გააფართოოს 

მოსწავლეების გამოცდილება. მისცეს მათ საშუალება, გამოიკვლიონ, „რა 

იქნებოდა, რომ...?“, „მე მაინტერესებს, რომ...?“ მოსწავლეებმა ჩაატარონ იგივე 

ექსპერიმენტები ცვლადი სიდიდეების შეცვლით. მიეცეთ მოსწავლეებს ისეთი 

კითხვები, რომლებიც უბიძგებს  ახალი კვლევების დამოუკიდებლად 

ჩატარებისკენ.  

ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მოსწავლეებს მიეცემათ საშუალება, რომ  

კვლევა მათთვის გახდეს მნიშვნელოვანი და პერსონალური გამოცდილება. აქტივობა 

გახდება მოსწავლეზე ორიენტირებული და კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

ერთ-ერთ მოდელის - 5E სწავლების მოდელის (იხ. გვ. 37) ჩართულობისა და კვლევა-

ძიების სტადიების შესაბამისი.  

 

1.2.2 მასწავლებელი, როგორც კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების წარმმართველი 

საბუნებისმეტყველო განათლების სპეციალისტთა უმრავლესობა თვლის, რომ 

საგაკვეთილო პროცესში მასწავლებელმა ხელი უნდა შეუწყოს კვლევის დანერგვას. 

ჰაქსლის (Huxley, 1899) მიხედვით, თუ პედაგოგს მეცნიერული კვლევის გამოცდილება 

ნაკლები აქვს და ფლობს ბუნებისმეტყველების მხოლოდ მარტივ კონცეფციებს, მაშინ 

ამ მოცემულობამ შეიძლება გამოიწვიოს შეფერხება, შექმნას ერთგვარი ბარიერი 

კვლევების დანერგვასა და სწავლა-სწავლების პროცესში. შესაბამისად, იზღუდება 

მასწავლებლის შესაძლებლობა, ჩაატაროს ისეთი გაკვეთილები, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს მოსწავლეთა მეცნიერული ცოდნის შეძენას არსებული ცოდნის 

საფუძველზე. ჰაქსლი ამბობს: „მასწავლებელი არ უნდა დაკმაყოფილდეს იმით, რომ 

მოსწავლეს მიაწოდოს ცოდნა, არამედ უნდა დარწმუნდეს, რომ ისინი ცოდნას 

თავისით იღებენ“, ანუ აქტიური შემსწავლელები არიან. „მაგალითად, საკმარისი არ 
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იქნება მასწავლებლის მხრიდან იმის თქმა, რომ მაგნიტი იზიდავს რკინას, არამედ 

უნდა დაელოდოს, მოსწავლე თვითონ მივიდეს ამ დასკვნამდე“ (Huxley, 1899, p. 127).  

რეგანისა და სხვათა მიხედვით (Reagan et al., 2000), მასწავლებელთა 

პროფესიული ზრდისათვის მნიშვნელოვანია, მათ მიერ საკუთარი საქმიანობის 

რეფლექსია, გააზიარონ საკუთარი იდეები და მიიღონ სიახლეები იმ კოლეგებისგან, 

რომლებიც ეწევიან მსგავს საქმიანობას. ამ მიდგომით ისინი გაიაზრებენ სამეცნიერო 

კვლევის მნიშვნელობას და ამასთანავე ჩამოუყალიბდებათ განწყობა და 

დამოკიდებულება, შექმნან “კვლევის კულტურა“ საკუთარ თავში და საგაკვეთილო 

პროცესში. ამავე ავტორთა მიხედვით, „კვლევის კულტურა“ მოიაზრებს 

მასწავლებელთა ჩართვას კვლევებში, ასევე კოლეგებისა და სკოლის ადმინისტრაციის 

ერთობლივ სწრაფვას, უკეთესად ჩასწვდნენ სწავლა-სწავლების პროცესს და 

გააუმჯობესონ იგი. იმისათვის, რომ სკოლაში „კვლევის კულტურა“ იქნეს 

შენარჩუნებული, საჭიროა მასწავლებლებსა და ადმინისტრაციას შორის, ასევე, 

კოლეგებს შორის არსებობდეს ორმხრივი პატივისცემა და თანამშრომლობა, მუდმივი 

მზაობა სიახლეების მისაღებად და სწრაფვა ახალი იდეების განხორციელებისაკენ. 

მასწავლებელი მოკლე კომენტარებით უნდა აძლევდეს მოსწავლეებს რეკომენდაციას 

და უთითებდეს ინტერნეტ რესურსებს, ამა თუ იმ საკითხის პირველწყაროს, 

განსახილველად. სასურველია მასწავლებელმა მოიწვიოს საკვლევი საკითხის 

შესაფერისი ექსპერტი.  

ბრუქსის მიხედვით, „მასწავლებელი, რომელიც საბუნებისმეტყველო საგნების 

სწავლებისას მუდმივად იყენებს კვლევებს, მისი მოსწავლეები იჩენენ მეტ ინტერესს 

და ავლენენ შემეცნებით უნარებს“ (Brooks & Brooks, 1999, p.380). თუმცა, მიუხედავად 

იმისა, რომ მოსწავლეებისთვის კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება საინტერესო და 

სახალისოა, ისინი ბუნებით მაინც ზარმაცები არიან და მათ ყოველთვის სჭირდებათ 

მასწავლებლის მხარდაჭერა და სტიმული. ლეველინის (Llewellyn, 2002) მიხედვით, 

დამწყები კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მასწავლებლები ყოველთვის სვამენ 

სამ ძირითად კითხვას: 

1. რა არის კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მთავარი ელემენტები? 
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2. ტიპურ ლაბორატორიულ სამუშაოებთან შედარებით, რომელსაც მე ვატარებდი, 

რას წარმოადგენს კვლევაზე დაფუძნებული აქტივობები? 

3. როგორ უნდა ჩავრთო ჩემი მოსწავლეები კვლევით აქტივობებში, თუ მათ არ 

აქვთ წინარე კვლევითი გამოცდილება და ინტერესი? 

კითხვებზე პასუხის გაცემა მნიშვნელოვანია ყველა იმ მასწავლებლისათვის, 

რომელიც ცდილობს ჩაერთოს კვლევაზე დაფუძნებული მიდგომით სწავლებაში. 

პირველ და მეორე კითხვაზე პასუხი განვიხილე წინა თავებში (1.1; 1.2.1), ხოლო მესამე 

შეკითხვის პასუხს განვიხილავ მოსწავლეთა მოტივაციის (1.4) ნაწილში. 

NSES (National Research Council, 2002) საბუნებისმეტყველო საგნების 

მასწავლებლებისგან მოითხოვს: 

• ხელი შეუწყონ მოსწავლეებს სენსო-მოტორული, კომუნიკაციის, კრიტიკული 

აზროვნებისა და პრობლემის გადაჭრის უნარების გამომუშავებასა და 

გამოყენებას 

• დაგეგმონ ისეთი აქტივობები, რომელიც გაზრდის მოსწავლეების ჩართულობას 

საგაკვეთილო პროცესში, მათში აამაღლებს სამეცნიერო წიგნიერების დონეს. 

მოსწავლეები ჩასწვდებიან მეცნიერების არსს, მათ განუვითარებთ ინტერესსა 

და სიყვარულს მეცნიერების მიმართ 

აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით, მასწავლებელმა მოსწავლეებს უნდა მისცეს 

შესაძლებლობა, ისწავლონ როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფური მუშაობით. 

ის მუდმივად უნდა აძლევდეს მოსწავლეებს სტიმულს იდეების წამოსაჭრელად და 

შეკითხვების დასასმელად, ეხმარებოდეს მათ აზრის ფორმულირებასა და კვლევის 

დროს  როლების განაწილებაში. შეიქმნა მასწავლებლის მოდელი, რომელიც 

დაფუძნებულია მათ დამოკიდებულებებზე, ქცევასა და კომპეტენციებზე. 

მასწავლებლები ქმნიან პლატფორმას სწავლებისა და აქტიური სწავლისათვის. NSES - 

ის მიხედვით, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელი პრეზენტაციის, 

გაკვეთილის ორგანიზების, კითხვების დასმის ტექნიკისა და თვით სხეულის ენითაც 

კი განსხვავდება ტრადიციული სწავლების მასწავლებლისგან. იგი სარგებლობს 

გრძელვადიანი გეგმით, თითოეულ გაკვეთილს გეგმავს კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების ერთ-ერთი მიდგომის - 5E მოდელის (იხ. გვ. 37) სასწავლო ციკლის 
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გათვალისწინებით. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელი არის 

მოქნილი და წინასწარ დაგეგმილსა და გაკვეთილზე, კვლევის დროს მომხდარ 

ცვლილებებს მარტივად უძღვება, რათა გაკვეთილმა არ მიიღოს ქაოსური ხასიათი ან 

არ ასცდეს საბუნებისმეტყველო განათლების კონტექსტს. მასწავლებელი საკვლევ 

საკითხს მუდმივად აკავშირებს პრობლემის გადაჭრის სტრატეგიებთან, მათემატიკასა 

და ტექნოლოგიებთან. მისი მთავარი მიზანია, სტიმული მისცეს მოსწავლეებში 

ცნობისმოყვარეობის გაღვიძებას, გამოიკვლიოს მოსწავლეთა ინტერესები და ამის 

მიხედვით აირჩიოს სასწავლო თემა და მეთოდი, რომელიც ამავდროულად  

შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

მიდგომების დამნერგი მასწავლებელი მუდმივად ქმნის სამეცნიერო კვლევებისადმი 

პოზიტიურ საკლასო სიტუაციას, უზრუნველყოფს მეტაკოგნიტური სტრატეგიების 

ორგანიზებას, შემოაქვს ურთიერთსაწინააღმდეგო მოვლენები, აღძრავს ინტერესს და 

ავითარებს მაღალი დონის კრიტიკულ სააზროვნო უნარებს. მასწავლებელი შეაფასებს 

რა წინარე ცოდნას, გამოიყენებს მას, როგორც ახალი მასალის შესწავლის საფუძველს, 

კითხვებისა და კვლევების საშუალებით დააშენებს მასზე ახალ ცოდნას. კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების მასწავლებლისთვის მნიშვნელოვანია მოსწავლისგან 

ნებისმიერი აზრი, შეკითხვა ან პასუხი მშვიდად და გულდასმით მოისმინოს 

ბოლომდე, არაზუსტი პასუხი კი აქციოს მათი შემდგომი განვითარების საფეხურად. 

მასწავლებელს ყოველდღიურ ჩვევაში აქვს კვლევაზე ორიენტირებული, მცირე 

ჯგუფებად ორგანიზებული საკლასო სიტუაციის შექმნა. იგი კვლევების დროს 

უზრუნველყოფს სწორ საკლასო მენეჯმენტს, ეფექტურ კომუნიკაციასა და 

უსაფრთხოებას. ის არ ერთვება კვლევის პროცესში, დადის ჯგუფებს შორის, 

მოქმედებს როგორც ფასილიტატორი, მედიატორი. საჭიროების შემთხვევაში კი, 

მოსწავლეებს გაუწევს დახმარებას. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი უზრუნველყოფს მოსწავლეთა ყურადღების კონცენტრირებას და 

დასმულ ამოცანაზე პასუხის გასაცემად მტკიცებულებებისა და დასკვნების 

ჩამოყალიბებას. იგი წაახალისებს მოსწავლეთა კომუნიკაციას, ასოციაციური რუკების, 

გრაფიკებისა და მოდელების შექმნასა და გამოყენებას ცოდნის დემონსტრირების 
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მიზნით. მუდმივად აწარმოებს მოსწავლეთა პროგრესის მონიტორინგს, ეხმარება მათ 

თვითშეფასებაში და თვითონაც  აფასებს  სხვადასხვა ფორმით. 

ლეველინის (Llewelyn, 2002) მიხედვით, მასწავლებელთა უმრავლესობა 

აღიარებს, რომ ეტაპები, რომელიც აყალიბებს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელს, არის ყველასთვის პერსონალური გამოცდილება. მიუხედავად იმისა, 

თუ რა გზას აირჩევს ინდივიდი, ის აუცილებლად გაივლის 4 სტადიას: 

1. იწყებს სწავლებას ტრადიციული მიდგომებით 

2. გაიაზრებს კვლევის ცნების ფენომენს 

3. ტრადიციული სწავლებიდან გადადის კვლევებით სწავლებაზე  

4. ნერგავს კვლევებს ყოველდღიურ პრაქტიკაში  

თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას მკვეთრად ჩანს, თუ როგორ ეტაპობრივად 

მიმდინარეობს მასწავლებლის ცნობიერებასა და პრაქტიკულ საქმიანობაში  კვლევითი 

სტრატეგიების გაძლიერება.  

როგორც სერჯიოვანი (Sergiovanni, 1996) აღნიშნავს, კვლევითი სწავლება 

მოითხოვს, რომ მასწავლებელმა გააანალიზოს პრობლემები, შეაფასოს სიტუაციები და 

მიიღოს გადაწყვეტილებები. მისივე თქმით, აუცილებელია არსებობდეს 

მასწავლებელთა ქსელი, სადაც ისინი ერთმანეთს დაეხმარებიან გამოცდილების 

გაზიარებით, რაც თითოეულ მათგანს აუმაღლებს კვალიფიკაციის დონეს. 

მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს ორმხრივი მოტივაცია, როგორც შინაგანი, ასევე 

გარეგანი. სკოლის ადმინისტრაცია უნდა ენდობოდეს მასწავლებელს, რათა მან 

მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები, აითვისოს კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების სტრატეგიები და მოარგოს თავისი კლასის დონეს. კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელი მუდმივად უნდა ზრუნავდეს პროფესიულ 

განვითარებაზე და მზად იყოს სიახლეების მისაღებად.  

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების სპეციალისტები ერთმნიშვნელოვნად 

თანხმდებიან - იმისათვის, რომ საბუნებისმეტყველო საგნების კვლევებით სწავლება 

გახდეს უფრო ეფექტური, მნიშვნელოვანია მასწავლებელთა მუდმივი გრძელვადიანი 

პროფესიული განვითარების (CPD) პროგრამების განხორციელება, ასევე 

ვორქშოფებისა და კონფერენციების ორგანიზება.  
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საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების ხელშესაწყობად და მასწავლებელთა 

პროფესიული გადამზადების მიზნით, ევროკავშირის მე-7 ჩარჩო პროგრამის 

ფარგლებში დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტ PROFILES-ის 

(http://www.profiles-project.eu/) ფარგლებში, ბოლტესა და PROFILES-ის კონსორციუმის 

სხვა წევრთა მიერ (Bolte et al., 2012) შემუშავებულ იქნა სამსაფეხურიანი გრძელვადიანი 

პროფესიული განვითარების პროგრამა, რომლის ეტაპებს შეადგენს: 

1. პრაქტიკული კვლევა, რომელსაც მასწავლებელი ატარებს საკუთარ კლასში, 

როგორც მეცნიერი 

2. მასწავლებელი, როგორც კურიკულუმის განმავითარებელი, რომელიც 

ჩართულია კურიკულუმის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე 

3. თანამშრომლობა სხვა მასწავლებლებთან, მასწავლებელი ნერგავს საკუთარ 

პრაქტიკას 

მსგავსი მოდელი იწვევს მასწავლებელთა თვითეფექტურობისა და 

მესაკუთრეობის გრძნობის გაზრდას, რაც, თავის მხრივ, მკვეთრად აისახება 

მოსწავლეთა მოტივაციასა და მათ დამოკიდებულებებზე საბუნებისმეტყველო 

საგნების მიმართ.  

პროექტ PROFILES-ის მონაწილე ქვეყნების (http://profiles-

georgia.iliauni.edu.ge/index.php/2013-05-22-08-42-23) კოორდინატორებისაგან მიღებულ 

უკუკავშირზე დაყდნობით, PROFILES კონსორციუმმა დაადგინა, რომ მასწავლებელი 

პროფესიული კუთხით შესაძლებელია განვითარდეს 2 მიმართულებით: 

1. მასწავლებელი, როგორც კურიკულუმის განმავითარებელი  

2. მასწავლებელი, როგორც საკუთარი პრაქტიკის მკვლევარი (Loucks-Horsley et al.,  

1998) 

ჰოფშტაინისა და სხვათა მიხედვით, პროექტის PROFILES გრძელვადიანი 

პროფესიული განვითარების პროგრამები მიმართული იყო მასწავლებელთა 4-ეტაპიან 

განვითარებაზე. კერძოდ, მასწავლებელი, როგორც შემსწავლელი; მასწავლებელი, 

როგორც მასწავლებელი; მასწავლებელი, როგორც პრაქტიკოსი და მასწავლებელი, 

როგორც ლიდერი (Hofstein et al , 2012, p.57). 

http://profiles-georgia.iliauni.edu.ge/index.php/2013-05-22-08-42-23
http://profiles-georgia.iliauni.edu.ge/index.php/2013-05-22-08-42-23
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სქემა  1. მასწავლებლის ოთხ ეტაპიანი განვითარების მოდელი 

 

ბოლტესა და თანაავტორთა მიხედვით (Bolte et al., 2012) მრავალწლიანი 

გამოცდილების საფუძველზე შემუშავებული მოდელი, შედეგებიდან გამომდინარე, 

CPD პროგრამის ერთ-ერთი ეფექტური და წარმატებული მოდელია. პირველი და 

მეორე საფეხური არის საწყისი და ძირითადი ოთხ ეტაპიან მოდელში (სქემა 1). 

შემსწავლელისა და პრაქტიკოსი მასწავლებლის საფეხურის განვითარება ხელს 

უწყობს მასწავლებლის მესაკუთრის განცდის ჩამოყალიბებას.  

მესაკუთრეობის შესახებ საინტერესოდ მსჯელობს ოსბორნი (Osborne, 2002).  მისი 

თქმით, ცნება - მესაკუთრე შედარებით ახალია საბუნებისმეტყველო განათლების 

სპეციალისტებისთვის, მეტადრე მასწავლებლებისთვის. იგი ფიქრობს, რომ 

მასწავლებლები, რომლებიც ჩართულნი არიან სასწავლო მასალის შემუშავების 

პროცესში, უფრო მეტად უვითარდებათ მესაკუთრეობის განცდა. მესაკუთრეობის 

გრძნობის ღრმად განვითარება მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მასწავლებლების 

პროფესიულ დამოკიდებულებასა და მათ ქცევაზე, როგორც ნოვატორზე, ასევე, 

ლიდერობის უნარის განვითარებაზე.  

მასწავლებელი სათანადოდ უნდა აღიჭურვოს  შინაარსობრივი ცოდნით. პროექტ 

PROFILES-ში ეს ნიშნავს სამეცნიერო შინაარსის ცოდნას და მასთან დაკავშირებული 
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ყოფითი მოვლენების დროს ამ ცოდნის გამოყენებას. როგორც მკვლევარები (Hofstein 

et al., 2012) მსჯელობენ,  მასწავლებელს, როგორც მესაკუთრეს: 

• უნდა ჰქონდეს სურვილი, ჩართოს სხვა მასწავლებლები პროექტებში 

• უნდა ჰქონდეს მზაობა, განსაზღვროს სოციო-სამეცნიერო საკითხები, რომელიც 

იმ გარემოსთვის არის დამახასიათებელი 

• მისცეს ამ საკითხების განხილვას პროექტების სახე 

• გამოაქვეყნოს ეს პროექტები ინტერნეტ სივრცეში და გააცნოს თავი 

საზოგადოებას 

• მოუყვეს თავის მოსწავლეებს ამ მოდულში მონაწილეობის შესახებ  

• ეცადოს, შეიტანოს არტეფაქტები, რომლებიც მტკიცებულებებს წარმოადგენს 

საკლასო ქცევისა და პრაქტიკისათვის 

შინაარსობრივ ცოდნაზე დაყრდნობით მასწავლებელი წყვეტს, შეიტანოს თუ არა 

ცვლილებები, ალტერნატივები და შესწორებები თავდაპირველ კვლევით მოდულსა 

და საკლასო სივრცეში, სამუშაოდ მას შემდეგ გამოიყენებს, როდესაც დარწმუნდება, 

რომ თემა არის მოსწავლეებისათვის რელევანტური. ამ ეტაპზე მასწავლებელს უკვე 

აქვს მზაობა, რომ გახდეს გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების პროგრამის 

ლიდერი მომდევნო წელს.  

ჰოფშტაინისა და მამლოკ-ნაამანის (Hofstein & Mamlok-Naaman, 2014) მიხედვით 

პროექტის PROFILES ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, გაეზარდა მასწავლებლის 

მესაკუთრეობის გრძნობა PROFILES-ის მიზნების, ფილოსოფიისა და პედაგოგიკის 

შესაბამისად. შემდგომში კი, დახელოვნებულ მასწავლებლებს გამოეყენებინათ 

PROFILES-ის იდეები და ეხელმძღვანელათ სხვა მასწავლებლებისათვის, დაენერგათ  

და გაევრცელებინათ PROFILES-ის ტიპის მოდულები და აქტივობები, მონაწილეობა 

მიეღოთ ვორქშოფებსა და პრეზენტაციებში. 

PROFILES-ის კონსორციუმმა (Bolte & Schneider, 2014) ერთი მხრივ, ფოკუსირება 

მოახდინა მასწავლებლებზე და დაადგინა, როგორია პროექტში ჩართული 

მასწავლებლების შეხედულება კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიმართ და 

„დამოკიდებულების საფეხურის თეორიის“ (SoC) მიხედვით გამოიკვლია, როგორ 

შეიცვალა მათი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. კონსორციუმის 
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გადაწყვეტილებით, PROFILES-ის მეორე მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო პროექტში 

ჩართულ მოსწავლეებზე ფოკუსირება და PROFILES-ის ზეგავლენისა და 

მოსწავლეების სამეცნიერო განათლების ზრდის შეფასება, მოსწავლეების მიერ 

საბუნებისმეტყველო საგნების შესწავლისადმი ინტერესის ანალიზი, თუ რამდენად 

გაიზარდა მათი ინტერესი საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ მომავალი 

პროფესიის არჩევის თვალსაზრისით. ეფექტური გრძელვადიანი პროფესიული 

განვითარების პროგრამა (CPD) მასწავლებლებს აძლევს შესაძლებლობას შეიძინონ 

ახალი გამოცდილება და ისწავლონ, როგორ მოარგონ ის არსებულ საკლასო გარემოს. 

ინგლისში,  განათლების ექსპერტები (Millar  &  Osborn, 1998;  Osborn & Dillon, 

2008) განიხილავენ საბუნებისმეტყველო საგნების კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მნიშვნელობას და მის ზეგავლენას ქვეყნის სამეცნიერო მუშაობის 

ხარისხზე. როგორც ექსპერტთა დასკვნებში ვკითხულობთ, ამ საკითხის 

მოსაგვარებლად, ისინი ეროვნული სასწავლო გეგმის დახვეწის გარდა, მნიშვნელოვან 

როლს ანიჭებენ მასწავლებლის კომპეტენციას. შირლის (Shirley, 2012) მიხედვით, 

ინგლისში განხორციელდა მასწავლებელთა გრძელვადიანი პროფესიული 

განვითარების პროგრამები, რომელშიც ხაზი გაესვა გამოცდილი მასწავლებლების 

მონაწილეობას და მათი გამოცდილების გაზიარებას სკოლებს შორის 

თანამშრომლობის გზით. რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია სხვა მასწავლებელთა 

მზაობა და სურვილი, მიიღოს შეთავაზებული გამოცდილება და შეცვალოს საკუთარი 

სასწავლო მიდგომა.  

როგორც სორნუნენი (Sornunen at al., 2012) წერს, აღმოსავლეთ  ფინეთის 

უნივერსიტეტმა ფინეთში განახორციელა მასწავლებელთა გრძელვადიანი 

პროფესიული განვითარების პროგრამა, რომელიც სხვა პროგრამების მსგავსად, 

ორიენტირებულია მასწავლებელთა შორის გამოცდილების გაზიარებაზე. თუმცა, 

მასწავლებლებს შორის უშუალო, მჭიდრო კონტაქტის ნაკლებობის გამო, ისინი 

ხშირად მიმართავენ დისტანციურ კომუნიკაციას Moodle-ის პროგრამის გამოყენებით. 

Moodle პორტალი მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს განათავსონ საკუთარი 

რესურსები და გამოიყენონ სხვათა მიერ განთავსებული მასალები მათი 

მოდიფიცირების უფლებით.  
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Moodle-ის პროგრამით სარგებლობენ აგრეთვე, ილიას უნივერსიტეტის მიერ 

ორგანიზებული საერთაშორისო პროექტის LeAGUe ფარგლებში განხორციელებული 

საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა ტრენინგის „ბუნებისმეტყველების 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ მონაწილე ქართველი მასწავლებლები 

(http://moodle.iliauni.edu.ge//).  

რუედი კანგი (Kung, 2012) წერს, რომ შვეიცარიელი მასწავლებლები 

მოსწავლეებში მოტივაციის ასამაღლებლად და კრეატიული იდეების 

განსავითარებლად, ნერგავენ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეტანილ, ბიონიკაზე 

დაფუძნებულ მოდულებს. მაგ. ფურცლის დაკეცვით  მოსწავლეები ადვილად 

სწავლობენ მწერების ფრთების ან მცენარეთა ორგანოების ნაწილების დაკეცვის 

ფენომენს. 

საქართველოში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიას წარმოადგენს მასწავლებლის 

საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის 

სქემის დანერგვა.  შემუშავდა დოკუმენტი, რომელიც 2010 წლიდან თანდათანობით 

იხვეწება. დღეს იგი წარმოდგენილია შედარებით სრულყოფილი სახით და 

ორიენტირებულია მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე (მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიული გეგმა, 2016–2019). 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს 

სქემის შესახებ ბენეფიციარებისა და სხვა აქტორების ინფორმირებას ელექტრონული 

თუ ბეჭდური გზამკვლევების შექმნითა და საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზებით. ასევე, შეიმუშავებს და ნერგავს სქემის ეფექტიანი 

განხორციელებისათვის აუცილებელ მექანიზმებსა და ინსტრუმენტებს, როგორიცაა 

თვითშეფასებისა და მასწავლებლის საქმიანობის შეფასების ინსტრუმენტების 

დანერგვა; სკოლის შიდა შეფასების ჯგუფის მუშაობის მონიტორინგი და პროფესიულ 

განვითარებაზე ორიენტირებული ინტერვენცია; სქემის დანერგვის მონიტორინგი. 

ასევე, სქემის ეფექტიანად დანერგვის მიზნით, სასკოლო თანამშრომლობის 

კულტურის განვითარება და ამავდროულად სხვადასხვა ინსტიტუტებთან 

კოორდინაცია (http://tpdc.gov.ge/?action=page&p_id=346&).  

http://moodle.iliauni.edu.ge/
http://tpdc.gov.ge/?action=page&p_id=346&
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მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითრებისა და 

კარიერული წინსვლის სქემა განსაზღვრავს მასწავლებლის ოთხ კატეგორიას და 

დაფუძნებულია ესგ-სა და მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებზე. ეს კატეგორიებია: 

• პრაქტიკოსი მასწავლებელი 

• უფროსი მასწავლებელი 

• წამყვანი მასწავლებელი 

• მენტორი 

სქემით განსაზღვრული პრაქტიკოსი, უფროსი და წამყვანი მასწავლებელი 

ყოველწლიურად ახორციელებს თვითშეფასებას შესაბამისი კითხვარის გამოყენებით, 

მისი გაანალიზების საფუძველზე მასწავლებელი გამოკვეთს საკუთარ პროფესიულ 

საჭიროებებს და ადგენს პროფესიული განვითარების ინდივიდუალურ გეგმას. 

ყოველი წლის ბოლოს მასწავლებლის შეფასების ჯგუფს წარუდგენს პროფესიული 

განვითარების ინდივიდუალური გეგმის შესრულების ანგარიშს და პროფესიულ 

საქაღალდეში განათავსებს თავის მიერ განხორციელებული აქტივობების 

დამადასტურებელ დოკუმენტებს.  

სტატუსის შენარჩუნებისა და შემდგომი წინსვლის მიზნით უფროსი 

მასწავლებელი ატარებს 2 გაკვეთილს, რათა შეფასდეს შეფასების ჯგუფის მიერ და 2 

გაკვეთილს - გარე დაკვირვების მიზნით; იკვლევს საკუთარ პედაგოგიურ პრაქტიკას; 

ახორციელებს  მრავალფეროვან აქტივობებს. 

წამყვანი მასწავლებელი სტატუსის შენარჩუნებისა და კარიერული წინსვლის 

მიზნით ატარებს 4 სამოდელო გაკვეთილს; იკვლევს ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულების საჭიროებებს და კვლევის შედეგების საფუძველზე ატარებს სამუშაო 

შეხვედრას კოლეგებისთვის გამოცდილების გაზიარების მიზნით; ქმნის სასწავლო 

რესურსს ან რეცენზირებულ პროფესიულ ლიტერატურას; საჭიროებებზე 

დაფუძნებით ახორციელებს დამატებით საქმიანობებს (საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება, 2017). 

შეგვიძლია ვთქვათ, ჩვენ მიერ განხილული მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ყველა მოდელი მიმართულია საბუნებისმეტყველო საგნების 
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მასწავლებელთა მიერ ნაბიჯ-ნაბიჯ ცოდნის დაგროვებასა და მათი უნარ-ჩვევების 

განვითარებისაკენ, მიღებული ცოდნა და გამოცდილება კი საბოლოოდ გავლენას 

ახდენს გაკვეთილის ეფექტიანობაზე და მასწავლებელთა შორის გამოცდილების 

გაზიარებაზე. 

 

1.2.3  კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის დამხმარე ინტერაქციული სასწავლო 

მიდგომები და მეთოდები 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების ეფექტურად განხორციელებისათვის, 

შესაბამისად ორგანიზებულ საკლასო გარემოში, მნიშვნელოვანია, მაღალი 

კომპეტენციების მქონე მასწავლებელი სასწავლო პროცესში იყენებდეს სწავლების 

სხვადასხვა თეორიებზე დაფუძნებულ და კვლევით აქტივობებზე მორგებულ,   

მრავალფეროვან სასწავლო მეთოდებსა და მიდგომებს. 

ბერძენიშვილის (2015) მიხედვით, სწავლების თეორიებიდან ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანია კონსტრუქტივიზმი. კონსტრუქტივისტული შეხედულებები 

ეყრდნობა პიაჟესა და ვიგოტსკის ფსიქოლოგიას, ბატლერისა და ბრუნერის კვლევებსა 

და ჯონ დიუის ფილოსოფიას. კონსტრუქტივისტები იზიარებენ 2  ძირითად 

თვალსაზრისს:  

1. შემსწავლელები აქტიურნი არიან საკუთარი ცოდნის აგებაში  

2. სოციალური ინტერაქციები მნიშვნელოვანია ცოდნის კონსტრუირებისათვის 

კონსტრუქტივისტული შეხედულების მიხედვით სწავლა არ არის მასწავლებლის 

ან სახელმძღვანელოს საშუალებით მიღებული ინფორმაციის გადამუშავება, არამედ 

სწავლა არის ცოდნის აქტიური და პიროვნული კონსტრუირება. კონსტრუქტივიზმის 

ფარგლებში ჩამოყალიბდა 5 E  სასწავლო ციკლის მოდელი ატკინისა და კარპლუსის 

(Atkin & Karplus, 1962) მიერ დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებისთვის. ბოლო 

ათწლეულების მანძილზე ეს მოდელი გადამუშავდა ბარუფალდის (Barufaldi, 2002) 

მიერ, რომელსაც აქტიურად იყენებენ საშუალო საფეხურის მასწავლებლები. 5E 

სწავლების მოდელი შედგება 5 სტადიისაგან:  

1. ჩართულობა 

2. კვლევა-ძიება  
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3. ახსნა-განმარტებები  

4. ანალიზი-განვრცობა  

5. შეფასება 

 

 

სქემა 2.   5 E  სასწავლო ციკლის მოდელი 

 

ჩართულობის საფეხურზე მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის 

მიზანს და უზიარებს, თუ რა უნდა იცოდნენ და რისი გაკეთება უნდა შეეძლოთ 

გაკვეთილის ბოლოს. ამით მასწავლებელი ცდილობს მოსწავლეები ჩართოს სასწავლო 

პროცესში. კვლევა-ძიებითი სტადია შესანიშნავია იმისათვის, რომ მოსწავლეები 

აქტიურად ჩაერთონ მასწავლებლის მიერ ინიცირებულ კვლევით სამუშაოებში. ამ 

სტადიაში მოსწავლეები აყალიბებენ კვლევით კითხვებსა და ჰიპოთეზებს, ჯგუფებში 

მუშაობენ მასწავლებლის ინსტრუქციების გარეშე, აგროვებენ მონაცემებსა და 

ინფორმაციას, ერთმანეთს უზიარებენ დაკვირვების შედეგებს. ეს სტადია 

შესაძლებლობას აძლევს სხვადასხვა დონის მოსწავლეებს გაუზიარონ ერთმანეთს 

გამოცდილება. ახსნა-განმარტებითი სტადიის დროს მასწავლებელი მითითებას 

აძლევს ჯგუფებს, თუ როგორ უნდა გადაამუშაონ უკვე არსებული ინფორმაცია და 

მონაცემები. ის გასაგები ენით უხსნის მოსწავლეებს სამეცნიერო კონცეფციებს, 
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რომელის შესახებაც ჩაატარეს კვლევა, რათა ადვილად გამოიყენონ ის ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში. ამ სტადიას ხშირად კონცეფციის განმავითარებელ სტადიასაც უწოდებენ. 

განვრცობითი სტადიის დროს მასწავლებელი ეხმარება კონცეფციების განმტკიცებაში, 

არგებს ყოველდღიურ ცხოვრებას მაგალითებით და ამის შემდეგ, შესაძლოა, ახალი 

საკვლევი კითხვა მიაწოდოს მოსწავლეებს. შეფასების სტადიაში მასწავლებელი 

აჯამებს, თავს უყრის მოსწავლეთა ცოდნას, სვამს მრავალმხრივ შეკითხვებს, რათა 

მოსწავლეებმა შეაფასონ და გააანალიზონ თავიანთი ცოდნა. ამავდროულად, 

მასწავლებელი ადარებს ჩართულობის ფაზაში არსებულ ცოდნას საბოლოო 

ცოდნასთან. 

ლეველინი (Llewellyn, 2002) კიდევ უფრო აზუსტებს 5E სასწავლო ციკლის 

კვლევის ფაზის ეტაპებს და აყალიბებს კვლევითი ციკლის მოდელს, რომელიც 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების ასპექტებს ასახავს, დეტალურად გამოყოფს მათ 

და ორიენტირებულია კვლევის შედეგების გაზიარებაზე. კვლევითი ციკლის მოდელი 

6 რგოლისგან შედგება: 

1. ძიება  

2. აღქმადობა  

3. ვარაუდების გამოთქმა  

4. განხორციელება 

5. შეჯამება  

6. წარდგენა 
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სქემა 3.     კვლევითი ციკლის მოდელი 

 

ძიების ფაზის განმავლობაში წარმოიშობა ღია დაბოლოებიანი კითხვები. ისინი 

უმეტესად ასე იწყება „რა იქნება თუ...?“ აღქმადობის ფაზის მიმდინარეობისას, 

მასწავლებლის მიერ განხორციელებული გონებრივი იერიშის დროს, მოსწავლეები 

ეყრდნობიან წინარე ცოდნასა და გამოცდილებას, ებადებათ ახალი იდეები 

პრობლემის გადასაჭრელად. ამ ფაზის დროს მოსწავლეების კითხვა ძირითადად არის 

- „რა ვიცი უკვე იმისათვის, რომ ამ საკითხს პასუხი გავცე?“ ვარაუდების ფაზაში 

მოსწავლეებს თავიანთ ცოდნაზე დაფუძნებით შემოაქვთ წინადადებები, ვარაუდები 

და ძირითადად იყენებენ ტერმინებს, „მე ვფიქრობ...“, „სავარაუდოდ....“, „როგორც 

ჩანს...“ ეს ფაზა ძირითადად ექსპერიმენტის ჩასატარებლად ჰიპოთეზების 

ფორმირებას მოიცავს. განხორციელების ფაზაში მოსწავლეები ადგენენ კვლევის 

გეგმასა და დიზაინს, გეგმის მიხედვით ატარებენ კვლევას და ამოწმებენ თავიანთ 

ვარაუდებს. შეჯამების ფაზაში მოსწავლეები აგროვებენ მონაცემებსა და 

მტკიცებულებებს, აკეთებენ ჩანაწერებს და აანალიზებენ საკუთარ ქმედებებს, 

ადარებენ თავდაპირველ, „რა იქნება, თუ...“ გამოთქმას და აკეთებენ დასკვნებს. 

წარდგენის ფაზაში მოსწავლეები აზიარებენ შედეგებს. საკუთარ აღმოჩენებსა და ახალ 

ძიება

აღქმადობა

ვარაუდების
გამოთქმა

განხორციელება

შეჯამება

წარდგენა
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ინფორმაციას აქვეყნებენ სტატიის, პოსტერის ან ელექტრონულად მომზადებული 

პრეზენტაციის საშუალებით. 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებისათვის იდეალურია ქეისებით სწავლება,  

რომელიც დაფუძნებულია გამოცდილების შეძენაზე. დიუის (Dewey, 1938) 

განმარტებით, ამ დროს ცოდნა იგება პრობლემის გადაჭრის გზით. კოვალსკისა და 

სხვათა (Kowalski at al., 1990) მიხედვით, ქეისების განხორციელებით, ფაქტობრივად 

ხდება კვლევისა და პრობლემის გადაჭრის მოდელირება, რადგან მონაწილე 

ემოციურად, ინტელექტუალურად და სოციალურად ჩართულია ამ პროცესში. 

ამასთანავე, ქეისები მოიცავს დაგეგმვას, ინტერაქციას, დიალოგს, რომელიც 

გამოიყენება კვლევაზე დაფუძნებულ საბუნებისმეტყველო გაკვეთილზე. ქეისები 

შეიძლება იყოს მოკლევადიანი, რომელიც 1 ან 2 გაკვეთილს მოიცავს და 

გრძელვადიანი, რომელიც 1 და მეტ თვეს შეიძლება გაგრძელდეს. ყველა ქეისისთვის 

დამახასიათებელია მსგავსი ფორმატი. შეთხზული, ან რეალურ ფაქტზე 

დაფუძნებული ისტორიის განხილვა, გამოსაკვლევი საკითხის ჩამოყალიბება, 

ჰიპოთეზირება, საჭირო რესურსების მოძიება, კვლევის განხორციელება, მონაცემთა 

შეგროვება, ცხრილებისა და გრაფიკების აგება. 

ნორტონისა და ლესტერის (Norton & Lester, 1998) თქმით, ქეისებით სწავლება 

მნიშვნელოვანია, რადგან კონკრეტულ შემთხვევაზე დაყრდნობით ყალიბდება 

შესასწავლი პრობლემა და იძებნება მისი გადაჭრის გზები, რაც მოსწავლეებს აძლევს 

კონკრეტულ სიტუაციაში აქტიურად ჩართვის შესაძლებლობას. ქეისები არის 

კონკრეტული შემთხვევის კვლევა, ცალკეული სიტუაციის  აღწერა და ანალიზი, 

მონაწილეებს შორის ურთიერთობა. მისი საშუალებით მოსწავლეს ვთავაზობთ 

რეალური ცხოვრებისეული სიტუაციის გააზრებას. მასწავლებელი კვლევის 

დაწყებამდე ეცნობა მოსწავლეთა თითოეული ჯგუფის კვლევითი ექსპერიმენტის 

გეგმას, იწონებს, საჭიროების შემთხვევაში აძლევს მითითებებს და წაახალისებს მათ, 

რის შემდეგაც თითოეული ჯგუფი, თავისი გეგმის მიხედვით, შემდეგ 

გაკვეთილზე/გაკვეთილებზე ატარებს კვლევას. პრობლემის გადასაჭრელად 

მოსწავლეთა ჯგუფები ექსპერიმენტის გეგმაზე დამოუკიდებელად მუშაობენ. თუმცა, 
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მასწავლებელი დადის ჯგუფებს შორის და მოსწავლეებს დამაზუსტებელი კითხვების 

დასმით ეხმარება ამ საქმიანობაში.  

ბოჭორიშვილის (2012) მიხედვით, ქეისებზე მუშაობის დროს აქცენტი კეთდება 

პროცესზე და არა შედეგზე, ანუ არ არსებობს სწორი და მცდარი პასუხი. ყურადღება 

მიმართულია მიზნობრივი საკითხისა თუ მოვლენის გამოკვლევისაკენ. 

მნიშვნელოვანია აზრის გაზიარება საკითხით დაინტერესებულ სხვა მასწავლებლებსა 

და მოსწავლეებისათვის, რითაც მაძიებელ მოსწავლეებს მიეცემათ გამოსაკვლევ 

საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა. ეს კი, თავის 

მხრივ, მოსწავლეებში გამოიწვევს ინტერესისა და მოტივაციის გაზრდას.  

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის ერთ-ერთ ეფექტურ სტრატეგიას 

წარმოადგენს გონებრივი იერიში, რომელიც ლობჟანიძის (2012) თქმით, მე-19 

საუკუნის ორმოცდაათიან წლებში შეიმუშავა ამერიკელმა ალექს ოსბორნმა. 

სამეცნიერო კვლევის დროს კითხვების დასმის ფაზაში გონებრივი იერიშის 

გამოყენება მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომელიც ხელს უწყობს ბევრი ახალი იდეისა 

და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიებას. კვლევითი პროცესის დროს გონებრივი 

იერიშის სესია ძირითადად იწყება იდეით ან კითხვის დასმით.  ჯგუფის ყველა წევრს 

ეძლევა შესაძლებლობა, რომ გამოთქვას აზრი და მიიღოს აქტიური მონაწილეობა 

დებატებში. ამას მივყავართ იქამდე, რომ მოსწავლეებმა იფიქრონ პასუხზე და შედეგად 

დამოუკიდებლად აირჩიონ პრობლემის გადაჭრისათვის საუკეთესო გზა. ხშირად არის 

შემთხვევები, როცა მასწავლებელი ბევრ კითხვას აძლევს მოსწავლეებს და ამით, 

ფაქტობრივად, საკუთარ აზრს აწვდის მათ. აუცილებელია, რომ მოსწავლეები თვითონ 

მივიდნენ კითხვებამდე. თუმცა, ლეველინის (Llewelyn, 2002) თქმით, არც ეს არ არის 

საკმარისი, რადგან კითხვას აუცილებლად უნდა მოსდევდეს მოსწავლეების 

ძალისხმევითა და კვლევით მიღებული არგუმენტირებული პასუხები. გონებრივი 

იერიშის დროს მოსწავლეები მაქსიმალურად ერთვებიან პროცესში. მათ 

უვითარდებათ ასოციაციური და კრიტიკული აზროვნება. მასწავლებელი 

პერიოდულად ამოწმებს თითოეული ჯგუფის პროგრესს და აკეთებს განმარტებით 

კომენტარებს. მოსწავლეებს, შესაძლოა, დასჭირდეთ მასწავლებლის დახმარება 

გამოთქმულ მოსაზრებათაგან კონკრეტული კვლევისათვის საჭირო ქმედებების 
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გამორიცხვასა და/ან გაერთიანებაში, ერთი კონკრეტული მიმართულების 

ჩამოყალიბების მიზნით ინდივიდუალური ნაბიჯების თანმიმდევრულად 

დასალაგებლად.  

გონებრივი იერიშის გამოყენება იწვევს მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობის 

ჩართულობას გაკვეთილში. ისინი ახორციელებენ პრობლემის გადაჭრის შესაბამის 

კონკრეტულ პროცედურებს. მასწავლებელი, რომელიც კვლევის დროს გეგმავს 

გონებრივი იერიშის სესიებს, მოსწავლეებს აჩვევს, რომ დიალოგი და მსჯელობა, 

ოპონირება და რეფლექსია არის კვლევითი პროცესის განუყოფელი ნაწილი.  

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაში არსებობს სტრატეგიები, რომლებიც 

სხვადასხვა გარემოში, სხვადასხვა საგნისა და განსხვავებულ საფეხურზე სწავლისას 

შემსწავლელთა ურთიერთთანამშრომლობას აძლევენ სტიმულს. AAAS - ის (American 

Association for the Advancement of Science, 1990; 1993) შეხედულებების მიხედვით, 

სამეცნიერო მუშაობის დროს თანამშრომლობა უნდა ხდებოდეს ჯგუფური მუშაობით. 

მეცნიერები და ინჟინრები უმეტესად ჯგუფებში მუშაობენ და უზიარებენ ერთმანეთს 

გამოცდილებას, მოსწავლეებმა კი სხვა ქმედებებთან ერთად, მნიშვნელოვანია, ცოდნა 

შეიძინონ სხვათა გამოცდილების გაზიარებით. 

ადამსისა და ჰამმ-ის (Adams & Hamm, 1998) აზრით, კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისას მოსწავლეებს შორის თანამშრომლობის ხარისხი ჯგუფური მუშაობით 

მეტად მაღლდება, სხვა ჯგუფური აქტივობებთან შედარებით. მოსწავლეები 

სწავლობენ ცოდნის ერთად კონსტრუირებას და თანატოლებთან ურთიერთობას. 

ჯგუფური მუშაობა მათ ეხმარება: გაუზიარონ ერთმანეთს იდეები, განივითარონ 

თავდაჯერებულობა და პასუხისმგებლობა, ერთად დაძლიონ სირთულეები, 

ისწავლონ ერთმანეთისაგან და საბოლოოდ ერთად მიაღწიონ სასურველ მიზანს.  

ფირჩხაძის  (2015) მიხედვით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთობლივად სწავლა 

იოლი და საინტერესო პროცესია და ამავდროულად ეფექტიანია, რადგან იწვევს 

როგორც აკადემიურ წარმატებებსა  და სოციალურ განვითარებას, ასევე - ზნეობრივ 

ზრდას. ჯგუფური მუშაობა თითოეულ მოსწავლეს აძლევს აზრთა მოსმენა-

შეჯერებისა და ქმედების საშუალებას.  
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პროექტებით სწავლება,  როგორც სასწავლო მეთოდი, განათლების სფეროში მე-

20 საუკუნის ბოლოს გახდა აქტუალური და შეიძლება ვთქვათ, რომ პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიდგომაა, რომელიც 

მოიცავს ამა თუ იმ საკითხის გამოძიებას. გონაშვილის მიხედვით (2014), იგი შეიძლება 

განვიხილოთ, როგორც მოსწავლის შემოქმედებითი და შემეცნებითი, 

დამოუკიდებელი აზროვნების, პრობლემის გამოკვეთისა და მისი გადაჭრის, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების, შედეგების ჰოპოთეზირებისა და 

შეფასების უნარების განვითარების საუკეთესო საშუალება. პროექტები ყოველთვის 

ორიენტირებულია მოსწავლეთა დამოუკიდებელ მუშაობაზე, რომელიც, თავის მხრივ, 

მოიცავს ინდივიდუალურ, წყვილებში და ჯგუფურ  საქმიანობას, დროის გარკვეულ 

მონაკვეთში. პროექტებით სწავლების მეთოდი გამოიყენება პრაქტიკული, სამეცნიერო 

თუ ცხოვრებისეული პრობლემის გადასაჭრელად. ეს კი მოსწავლეებისაგან მოითხოვს 

კვლევა-ძიებას და საკითხის ცოდნის განმტკიცებასთან ერთად ყალიბდება კვლევის, 

კომუნიკაციური, საორგანიზაციო-მართვითი და სხვა კომპეტენციები. 

 

1.2.4 სირთულეები კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება არის ეფექტური საშუალება 

საბუნებისმეტყველო საგნებში მოსწავლეების ჩართვისა და მათი აკადემიური 

მიღწევების გაზრდისათვის. მასწავლებელთა ერთი ნაწილი ცდილობს, თავი აარიდოს 

ამგვარ მიდგომას რამდენიმე მიზეზის გამო (Llewelyn, 2005): 

• მათთვის უფრო კომფორტულია ტრადიციული სწავლება, რადგან თვითონ 

მასწავლებელსაც ასე აქვს ნასწავლი 

• კვლევებით სწავლების დროს კარგავს კლასზე კონტროლს 

• კვლევა არ არის აქტუალური კათედრაზე და ამიტომ მასწავლებელს არ აქვს 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის პროფესიული გამოცდილება 

• კვლევა ნაკლებად არის იმ სახელმძღვანელოებში, რომლითაც მასწავლებელი 

ხელმძღვანელობს   

• არ არის შემუშავებული გზამკვლევები კვლევითი სამუშაოების 

განხორციელებისათვის 
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• მოსწავლეები საჭიროებენ დამატებით ინსტრუქციებს, თუ როგორ ჩაატარონ 

კვლევა 

• არ არის კვლევისათვის საჭირო რესურსები და ხელსაწყოები  

• მოსწავლეებს არ აქვთ კვლევითი უნარები 

• მოსწავლეები ემზადებიან დამამთავრებელი გამოცდებისათვის 

• მოსწავლეები მიჩვეულნი არიან, მიიღონ მზა პასუხები მასწავლებლისგან 

• კლასში კვლევების ჩასატარებლად არ არის საკმარისი დრო. 

• მასწავლებლებს ადმინისტრაციისაგან სჭირდებათ სათანადო მხარდაჭერა 

• კვლევების განხორციელების დროს მასწავლებელს უჭირს მოსწავლეთა 

შეფასება 

• მასწავლებლებს არ აქვთ სათანადო კვლევითი კომპეტენცია  

ჩამოთვლილი საკითხებიდან ის თემები, რომლებიც მჭიდროდ უკავშირდება 

სადისერტაციო ნაშრომის მიზანს, მაგალითად, მასწავლებლის კომპეტენცია, 

ლაბორატორიული სივრცე და საკლასო გარემო დეტალურად განვიხილე წინა 

თავებში. ამ თავში კი განვიხილავ რამდენიმე ასპექტს, რომელთა გათვალისწინება 

მასწავლებელს თავიდან აარიდებს სირთულეებს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

დროს.  

დროის მართვა. კლოუსა და მისი თანაავტორების მიხედვით,  ეფექტური 

მენეჯმენტი არის „ერთგვარი გასაღები კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის“  

(Clough et al.,1994, p. 30). მათი რჩევით გაკვეთილის დაწყებამდე მასწავლებელმა უნდა 

ჩამოწეროს დაფაზე გეგმა, რომელიც მთელი გაკვეთილის მსვლელობისას ეწერება. 

ასეთ ვითარებაში, მოსწავლეები არ სვამენ შეკითხვებს, მაგ. რას ვაკეთებთ დღეს  და 

სხვა მსგავსი. 

შურღაია (2012) აღნიშნავს, რომ ეფექტური მენეჯმენტი არის კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლებისათვის ამოსავალი წერტილი. როცა მასწავლებელმა იცის, 

თუ როგორ უნდა გადაანაწილოს დრო, ის ქმნის კვლევებში მოსწავლეების ჩართვის 

მეტ შესაძლებლობას: „დროის ეკონომიის მიზნით, ყოველ გაკვეთილზე, 

მონაცვლეობის პრინციპით, შესაძლებელია დამხმარე მოსწავლის არჩევა, რომელიც 
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მასწავლებელს მასალების დარიგებაში, კლასის ორგანიზებასა და სხვა ტექნიკურ 

საკითხებში დაეხმარება“. 

ამერიკა - საქართველო - ისრაელის მეცნიერთა ერთობლივი კვლევის (Sheety et 

al., 2017) შედეგების მიხედვით, ამერიკელი, ებრაელი და ქართველი მასწავლებლების 

საერთო პრობლემას წარმოადგენს დრო. მასწავლებლები ხშირად ამბობენ, რომ 

ეფექტური მენეჯმენტის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი - დროის სიმცირე არის 

მნიშვნელოვანი მიზეზი, რომელიც ხელს უშლის კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებასა 

და სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების ჩატარებას. მათი თქმით, პროგრამა 

გადატვირთულია და რთულია კურიკულუმით განსაზღვრული შეფასების გაკეთება. 

როგორც ერთ-ერთი ქართველი მასწავლებელი ამბობს, საგაკვეთილო პროცესში 

მოსწავლეები ახორციელებენ კვლევის ეტაპებს, თუმცა დროის სიმცირის გამო იმავე 

გაკვეთილზე შედეგების განხილვა ვერ ესწრება. მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ 

ცდილობს ჩაინიშნოს კითხვები და განიხილონ შემდეგ გაკვეთილზე, ან კლუბური 

მუშაობის დროს. თუმცა, დროის გასვლასთან ერთად მოსწავლეთა ინტერესი 

ჩატარებული კვლევის განსახილველად, მცირდება. ამავე კვლევის მიხედვით, 

ქართველი მასწავლებლებისათვის კვლევების წარსამართად მნიშვნელოვან ბარიერს 

ქმნის კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირება -“CAT“. ებრაელ მასწავლებლებს, 

ქართული რეალობის მსგავსად, ისედაც მცირე დროის პირობებში „Bagrut” - ის 

გამოცდებისათვის უწევთ მოსწავლეთა მომზადება, კვლევებისათვის კი არ რჩებათ 

საკმარისი დრო. ნეგატიურად საუბრობენ, აგრეთვე, ფილადელფიელი 

მასწავლებლები, გამოცდის შესახებ, რომელიც ტარდება ბიოლოგიაში.  

როგორც საქართველოს, ასევე ისრაელისა და ამერიკის ზოგიერთი შტატის 

სკოლის ბევრი მასწავლებელი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება მიესადაგება დაწყებით და საბაზო საფეხურზე მყოფ მოსწავლეებს, ხოლო 

დამამთავრებელ კლასებში ამ მეთოდის გამოყენება რთულია გამოსაშვები 

გამოცდებისათვის მზადების გამო, რადგან სასწავლო პროგრამა იზრდება და 

კვლევების ჩატარებისათვის დრო ნაკლებად რჩება.   

ამგვარად, ჩვენ მიერ განხილული პრობლემები, როგორიცაა სასწავლო 

პროგრამების გადატვირთულობა და ცოდნის შემოწმებაზე ორიენტირებული 
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სასკოლო გამოცდები ხელს უშლის კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას და ამ 

პრობლემის მოგვარება განათლების სამინისტროს პრეროგატივაა. თუმცა, კვლევების 

ჩასატარებლად დროის რაციონალურად გამოყენების სტრატეგიების ფლობა, 

მასწავლებელს დაეხმარება კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების ეფექტურად 

წარმართვაში. 

შეფასება. მასწავლებლის პრეროგატივაა სწავლების გარკვეულ ეტაპზე, ან ბოლოს 

შეაფასოს მოსწავლის ცოდნა და უნარები. შეფასებისათვის მნიშვნელოვანია 

სწავლებისა და მოსწავლის მუშაობის ხარისხის კრიტერიუმების განსაზღვრა, 

მოსწავლეების პროგრესის მონიტორინგი, ინსტრუქციების დახვეწა და ხარვეზების 

გამოსწორება. შეფასება საჭიროა, რათა განისაზღვროს მოსწავლის მუშაობის ხარისხი 

და ხარვეზის შემთხვევაში მოძიებულ იქნას მისი გამოსწორების გზა. ისევე როგორც 

ნებისმიერი პროცესი, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებაც უნდა შეფასდეს, მაგრამ 

მნიშვნელოვანია მასწავლებელმა ამისათვის გამოიყენოს შეფასების ალტერნატიული 

მეთოდები და მრავალფეროვანი სტრატეგიები. 

საბუნებისმეტყველო საგნების ტრადიციული სწავლებისას შეფასება ტესტებზეა 

ორიენტირებული. ტექსლისა და ვაილდის (Texley & Wild, 1998) აზრით, ტესტირების 

წინ ნებისმიერ მოსწავლეს აქვს ღელვა და, შესაძლოა, ყოველივე ამან გამოიწვიოს 

სერიოზული ფსიქოლოგიური და მენტალური პრობლემები. ამასთანავე, დახურული 

კითხვები სათანადოდ ვერ აფასებს მოსწავლის აკადემიურ პროგრესს. განსაკუთრებით 

კი კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს. მიუხედავად ამისა, ტესტირება 

სკოლის რუტინის განუყოფელი ნაწილია. მოსწავლის კვლევითი უნარების 

განსავითარებლად მნიშვნელოვანია განმავითარებელი შეფასების სხვადასხვა ფორმის 

გამოყენება - შემაჯამებელი ბარათები, თანატოლთა შეფასება, დაკვირვება და  

კომენტარების გამოყენება. ავტორთა თქმით, შეფასების ერთ-ერთ ეფექტურ 

ინსტრუმენტად მიჩნეულია რუბრიკა. მასწავლებელთა უმრავლესობა აღიარებს, რომ 

რუბრიკების საშუალებით მოსწავლეები ადვილად ახდენენ თვითშეფასებას და 

ისწრაფვიან ხარისხის გაუმჯობესებისკენ. შეფასების რუბრიკების გამოყენება 

მოსწავლეს აჩვენებს, თუ როგორ გამოიყურება მაღალი სტანდარტის  ხარისხიანი 

სამუშაო. მოსწავლეს აღარ ებადება კითხვა, „რა უნდა გავაკეთო, რომ უმაღლესი 
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შეფასება მივიღო?“. ამავდროულად, რუბრიკა აჩვენებს განსხვავებას, რამდენად 

დაეუფლა მოსწავლე ამა თუ იმ მასალას. 

მარზანოს (Marzano, 2001) მიხედვით, შეფასება ყოველთვის მოსწავლის 

წარმატებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ამიტომ, მნიშვნელოვანია 

არადამაკმაყოფილებელი შედეგის შემთხვევაში, მასწავლებელმა ისე მოახდინოს 

უკუკავშირი, რომ ეს შედეგი მოსწავლემ არ აღიქვას, როგორც წარუმატებლობა, 

ამასთანავე მასწავლებელმა მოსწავლეებს უნდა უბიძგოს, რომ შედეგის 

გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია მცდელობა და ძალისხმევა. 

ლეველინი (Llewelyn, 2005) აღნიშნავს, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

დროს, შეფასება ხშირად ხდება მასწავლებლის ღელვის მიზეზი, რადგან ფიქრობენ, 

რომ რთული და შრომატევადი პროცესია, რომელიც ამავდროულად დიდ დროს 

მოითხოვს. არსებობს მრავალი მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება 

მოსწავლეთა კომპეტენციების შემოწმება, მაგალითად, ტრადიციულ დახურულ 

კითხვებთან ერთად, ეს შეიძლება იყოს პორტფოლიო, რუბრიკა, კონცეფციური რუკა, 

სტრუქტურული ინტერვიუ, მოსწავლეთა თვითშეფასება, ღია დაბოლოებიანი კვლევა. 

შეფასებას ექვემდებარება, აგრეთვე, მოდელის შექმნა შეგროვილ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით. ხსენებულ ინსტრუმენტებზე დაფუძნებით მასწავლებელი 

ახორციელებს განმავითარებელ შეფასებას, რომელიც მას აძლევს საშუალებას 

შეამოწმოს მოსწავლეების გაგება/გააზრების დონე და, შესაბამისად, დაგეგმოს 

სწავლების პროცესი.  

გორგოძის (2016) თქმით, ტრადიციული შეფასებისგან განსხვავებით, ნებისმიერი 

აქტივობა თუ სტრატეგია განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი ხდება მხოლოდ 

მაშინ, თუ მასწავლებელი მოსწავლესთან ერთად მოძებნის საკითხის გააზრებისა და 

დაუფლების ეფექტურ  გზას. 

კვლევის მიხედვით (Sheety et al., 2017), ამერიკელი, ებრაელი და ქართველი 

მასწავლებლებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს შეფასება. კვლევითი 

პროცესის შეფასება განსაკუთრებით რთულად მიაჩნიათ ქართველ მასწავლებლებს. 

ისინი ქმნიან რუბრიკებს და მიმართავენ განმავითარებელ შეფასებას. ებრაელი 

მასწავლებლები ახორციელებენ როგორც განმსაზღვრელ, ისე განმავითარებელ 
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შეფასებას. ამერიკელი მასწავლებლებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

კვლევის პროცესი, ვიდრე შედეგი. ამიტომ, ისინი ძირითადად მოსწავლეებისათვის 

თვითშეფასების რუბრიკებს ადგენენ.  

საბოლოოდ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

შეფასების დროს სხვადასხვა სტრატეგიებით ვაგროვებთ მონაცემებს იმის შესახებ, თუ 

რა ცოდნა და უნარები შეიძინა მოსწავლემ გარკვეული დროის განმავლობაში, იყო თუ 

არა მასწავლებლის მეთოდები ეფექტური. შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ შეფასებას აქვს 

ორმხრივი ხასიათი, მოწმდება მოსწავლის კომპეტენცია და მასწავლებლის 

მეთოდებისა და ინსტრუქციების ეფექტურობა.   

კითხვების დასმის ტექნიკა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარი, კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების დროს, რასაც მასწავლებელი და მოსწავლე უნდა 

ფლობდნენ, არის კითხვების დასმის ხელოვნება. ედვარდსის მიხედვით (Edwards, 

1997), დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები სვამენ უზომოდ ბევრ შეკითხვას, თუმცა 

მაღალი კლასის მოსწავლეებში კითხვების დასმის, ან პასუხის სურვილი იკლებს, 

ხდებიან უფრო პასიურნი, თითქოს მოვალეობას  იხდიან. მათზე გავლენას ახდენენ 

მეგობრები და თანატოლები. ამიტომ, გარკვეული დროის ხარჯვა და ძალისხმევაა 

საჭირო მასწავლებლის მხრიდან, რათა გაააქტიურონ მაღალი კლასის მოსწავლეები, 

დააინტერესონ ისინი და განუვითარონ საკვლევი კითხვების ფორმულირების უნარი.  

დირლის (Dyrli, 1999) მსჯელობით, კითხვების დასმის დროს არ არის ადვილი, 

მოითმინოს მასწავლებელმა და მოსწავლეთა შეფერხების შემთხვევაში თავადვე არ 

გასცეს პასუხი. მაგრამ, როცა მასწავლებელი არ აძლევს მზა პასუხებს, მოსწავლეები 

ფიქრობენ ლოგიკურად, ყალიბდებიან მკვლევარებად და გადადგამენ პირველ 

ნაბიჯებს მკვლევართა საზოგადობაში. თუ მასწავლებელი საკლასო გარემოში 

მუდმივად აძლევს მოსწავლეებს მზა პასუხებს, ის უკარგავს მოსწავლეს მნიშვნელოვან 

შესაძლებლობას, თავად იფიქრონ მოცემულ საკითხზე. მნიშვნელოვანია, შეკითხვის 

ფორმულირება მასწავლებლის მხრიდან. კითხვის სწორად ჩამოყალიბების 

შემთხვევაში მასწავლებელი აუმჯობესებს კვლევით პროცესს და ქმნის მეტ 

შესაძლებლობას მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლებისათვის. შეკითხვის დასმის 

მანერა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც შეკითხვის შინაარსი. რამდენადაც 
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კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელი განივითარებს კითხვების დასმის 

უნარს, მით უფრო აძლევს მოსწავლეებს შესაძლებლობას გაითავისონ ცოდნა, 

აუმაღლდეთ მოტივაცია, შექმნან მოდელები და აწარმოონ დისკუსიები მათთვის 

საინტერესო თემებზე.   

დუკის უნივერსიტეტში არსებული კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების ცენტრის 

(Hebrank, 2000) ერთ-ერთი მასწავლებელი ამბობს:  

„კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებაში ან მოსწავლეები სვამენ შეკითხვას, ან 

მასწავლებლები აწვდიან მათ მზა კითხვას. მნიშვნელოვანია კითხვა სწორად 

დაისვას, პირველ შემთხვევაში ვლინდება, თუ რა საკითხის შესწავლა უნდა 

მოსწავლეს, ხოლო მეორე შემთხვევაში - თუ რის სწავლება სურს მასწავლებელს. 

მიუხედავად იმისა, კითხვას მასწავლებელი სვამს თუ თვითონ მოსწავლე, 

პასუხის გასაცემად ძირითად როლს მაინც მოსწავლეები ასრულებენ“.  
 

მოცემული მსჯელობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მოსწავლეზე ორიენტირებას. 

ლეველინი (Llewelyn, 2005) თვლის, რომ საშუალო სკოლაში მოსწავლეებს ხშირად 

ეშინიათ კითხვების დასმა, ან პასუხის გაცემა. ამიტომაა, რომ ისინი არ არიან 

რეალიზებულნი კლასში. თუ მასწავლებელი მოსწავლეებს წარუდგენს მათ მიერ 

ინიცირებულ საკვლევ საკითხებს, ისინი ბევრად უფრო გაბედულნი ხდებიან და მათი 

მოტივაცია და ინტერესიც იზრდება. მოსწავლეთა მხრიდან ხშირია წინააღმდეგობა 

კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლასთან დაკავშირებით, რადგან ტრადიციული 

სწავლების პირობებში  ისინი მიჩვეულნი არიან მასწავლებლისაგან მზა პასუხების 

მიღებას. ტრადიციული სწავლების მიდგომების გამტარებელი მასწავლებელი 

ფიქრობს, რომ მოსწავლეების მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხი არის მისი 

პროფესიული მოვალეობა. თუმცა, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი ყოველთვის თავს იკავებს მზა პასუხებისგან. ის კითხვის მოსმენის 

შემდეგ აკეთებს მცირე პაუზას, მიმანიშნებელი ფრაზებით ეხმარება შესაბამისი 

ნასწავლი მასალის გახსენებაში და მიჰყავს სწორ პასუხებამდე. 2-3 წამიანი პაუზა კი 

მასწავლებელს შესაძლებლობას აძლევს გააანალიზოს, მინიშნება მისცეს მოსწავლეს, 

ან დაეხმაროს მოკლე კომენტარებით, იმ მოსწავლეთა ფლუსტრირების თავიდან 

აცილების მიზნით, რომელთაც წინარე ცოდნა არ აქვთ. 
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მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება. დოლიძის (2017) მიხედვით, ქართულ 

სახელმწიფოს მცირერიცხოვანი კლასების დაფინანსება საკმაოდ ძვირი უჯდება, 

არადა ნებისმიერი მასწავლებლისთვის პრობლემურია მრავალრიცხოვანი კლასის 

მართვა და მოსწავლეზე ორიენტირებული გაკვეთილის ჩატარება. უახლოეს 

წარსულში, კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა  საგრძნობლად შეამცირეს შემდეგ 

ქვეყნებში: აშშ, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ჰონკონგი, სინგაპური, კორეა, ჩინეთი. 

ევროპული სტანდარტის მიხედვით მოსწავლეთა მაქსიმალურ რაოდენობად 16-18 

მოსწავლე სახელდება. ამერიკის საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა 

ასოციაციის დასკვნის მიხედვით (Sheety et al., 2017), ლაბორატორიაში მოსწავლეთა 

რაოდენობა 16-ს არ უნდა აჭარბებდეს: „მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა 

უზრუნველყოფს მათი უსაფრთხოების მაქსიმალურად დაცვასა და სწავლა-სწავლების 

ხარისხის მომატებას: „მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება ქმნის საფრთხის რისკს და 

ამცირებს სწავლის ხარისხს“. ამერიკა-საქართვლო-ისრაელის მასწავლებელთა 

ერთობლივი კვლევიდან ჩანს, რომ ქართველი მასწავლებლები ითხოვენ პროფესიულ 

გადამზადებას, რათა ისწავლონ მრავალრიცხოვანი კლასების მართვა კვლევის 

განხორციელებისას. ნაშრომში ვკითხულობთ, ერთ-ერთი ქართველი მასწავლებლის 

აზრს: „მოხარული ვიქნები, თუ ვისწავლი, როგორ ჩავატარო კვლევა 30-35 

მოსწავლესთან“ (Sheety et al., 2017, p. 59-84).  

განათლების ექსპერტები მასწავლებლებს ურჩევენ, რომ მრავალრიცხოვან 

გარემოში გამოიყენონ ისეთი აქტივობები, რომლებიც საგაკვეთილო პროცესში მთელ 

პასუხისმგებლობას მოსწავლეს დააკისრებს, მაგალითად, ექსპერიმენტების ჩატარება, 

კვლევების განხორციელება და სხვა. საქართველოში კი დღეს, საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილებისთვის მსგავსი რეგულაცია არ არსებობს.  

 

1.3 კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება საქართველოში 

 

2015 წელს საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო კვლევის შედეგებმა 

აჩვენა (მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების 

საერთაშორისო კვლევის TIMSS-ის შედეგები, 2016), რომ 2007-2011 წლების 
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შედეგებთან შედარებით ბუნებისმეტყველებაში მე-4 კლასის მოსწავლეთა შედეგები 

არ შეცვლილა;  TIMSS-ის მიღწევების  პოზიტიური ცვლილება გამოიკვეთა მე-8 

კლასის მოსწავლეთა შედეგებში. თუმცა, ქართველ მოსწავლეთა გაუმჯობესებული 

შედეგები კვლავ საერთაშორისო საშუალო მაჩვენებელზე დაბალი რჩება. TIMSS-ის 

2007-2011 წლის მონაცემები აჩვენებს, რომ საქართველოს განვითრების დონე 

მკვეთრად ჩამორჩება ზღვრულ მაჩვენებელს.  

PISA - ს შედეგების (მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის 

შედეგები, 2016) 2015 წლის მონაცემების მიხედვით, ქართველმა მოსწავლეებმა 2009 

წელთან შედარებით უკეთესი შედეგები აჩვენეს საბუნებისმეტყველო საგნებში და 

მიღწევების მაჩვენებელი 23 ქულით გაიზარდა. გაუმჯობესების ტენდენციის 

მიუხედავად, ქართველი მოსწავლეების მიღწევები საშუალო ქულაზე მნიშვნელოვნად 

დაბალია. 

საერთაშორისო კვლევების PISA, TIMSS შედეგების (საერთაშორისო და 

სახელმწიფო შეფასება, 2017) დეტალური განხილვა გვიჩვენებს, რომ  საქართველო იმ 

ქვეყანათა ჯგუფშია, სადაც საბუნებისმეტყველო განათლების დონე მკვეთრად 

ჩამორჩება საშუალო მაჩვენებელს.  

 

1.3.1.  ესგ-ის მიმოხილვა კვლევითი კომპონენტის განვითარების თვალსაზრისით და 

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი 

ევროპაში მიმდინარე განათლების რეფორმის პარალელურად, საქართველოშიც 

დაიწყო საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების მიდგომების ცვლილების 

პროცესი. ჩვენს ქვეყანაში 2004 წლიდან შემუშავდა და დაინერგა ახალი ეროვნული 

სასწავლო გეგმა, რომელშიც დიდი ადგილი უკავია მოსწავლეზე ორიენტირებულ 

მიდგომებსა და კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას (ესგ, 2005). საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების სწავლებას საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემაში 

პროირიტეტული მნიშვნელობა ენიჭება. მისი მთავარი ამოცანაა, მოსწავლეებში 

გაიზარდოს მეცნიერული კვლევისა და სიახლეების მიმართ ინტერესი, მათ 

ჩამოუყალიბდეთ კვლევითი პროცესების განხორციელებისათვის საჭირო უნარ-

ჩვევები.  
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ქართველი მასწავლებლებისათვის ესგ-ში კარგად არის განხილული 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მნიშვნელობა და ის სპეციფიკური უნარ-

ჩვევები, რომლებიც უვითარდებათ მოსწავლეებს ამ საგნების კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების შედეგად: დაკვირვება, აღწერა, აღრიცხვა, კლასიფიკაცია, 

გაზომვა, კომუნიკაცია, განჭვრეტა, დაგეგმვა, ცდის ან ექსპერიმენტის ჩატარება, 

მონაცემების ინტერპრეტაცია, მოდელის შექმნა და გამოყენება.   

2007-2008 წლის რედაქციის ესგ-ის მიხედვით დაწყებით საფეხურზე საგანი 

ბუნებისმეტყველება პირობითად დაყოფილი იყო 4 მიმართულებად:  

1. ცოცხალი სამყარო   

2. სხეულები და მოვლენები   

3. დედამიწა და გარესამყარო    

4. ადამიანი და გარემო 

ხოლო საბაზო და საშუალო საფეხურზე ბუნებისმეტყველება ისწავლებოდა ცალ-

ცალკე საგნებად:  

1. ცოცხალი სამყარო  

2. ფიზიკური მოვლენები   

3. ქიმიური მოვლენები  

თითოეული საგნისთვის ხაზგასმულია კვლევით სწავლების მიდგომების 

მნიშვნელობა და კვლევის შედეგები გამოყოფილია ცალკე მიმართულების სახით. 

2011-2016 წლის სასწავლო გეგმის (ესგ, 2011-2016) მიხედვით 

საბუნებისმეტყველო განათლების მიმართულებით ცვლილება განხორციელდა 

საბაზო და საშუალო საფეხურზე, რის საფუძველზეც მე-7 კლასში ისწავლება 

ინტეგრირებული კურსი “საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები“, 

რომელიც მოიცავს 4 მიმართულებას:  

1. მეცნიერული კვლევა-ძიება   

2. ცოცხალი სამყარო   

3. ფიზიკური მოვლენები   

4. ქიმიური მოვლენები  
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სასწავლო გეგმაში ჩამოყალიბებულია თითოეული მიმართულების შესაბამისი 

შედეგები და ინდიკატორები. საბაზო საფეხურზე მე-8 და მე-9 კლასებში და საშუალო 

საფეხურზე მე-10  და მე-11 კლასებში ბიოლოგია, ქიმია და ფიზიკა ისწავლება ცალ-

ცალკე საგნებად და თითოეული მათგანი მოიცავს 2 მიმართულებას: 

1. მეცნიერული კვლევა-ძიება      

2. საგნობრივი კომპეტენცია  

შესაბამისად, შედეგები და ინდიკატორები დიფერენცირდა თითოეული 

მიმართულების მიხედვით. ესგ - ის მიხედვით, მისი წინა ვერსიის მსგავსად,  

კვლევითი სწავლების მნიშვნელობა ხაზგასმულია ცალკე მიმართულების - 

მეცნიერული კვლევა-ძიების მიმართულების არსებობით. 2011-2016 წლების ესგ-ის 

მიხედვით საშუალო საფეხურის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:  

• კვლევის საგნისა და კვლევის ეტაპების განსაზღვრა 

• კვლევის პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა             

• მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით 

• მონაცემთა ანალიზი და შეფასება 

2016 წელს (ესგ 2018-2024) დამტკიცდა ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 

ბუნებისმეტყველებაში, დაწყებითი საფეხურისათვის, რომლის მიხედვითაც 2018-2024 

წლებში წარიმართება სასწავლო პროცესი. გეგმის სიახლეს წარმოადგენს ის, რომ 

დაწყებითი საფეხურის სტანდარტი გაიყო 2 ნაწილად: I-IV და V-VI კლასებისათვის. 

ჩამოყალიბდა თითოეული კლასისა და საფეხურის დასრულების შემდგომ მისაღწევი 

შედეგები. აგრეთვე, დაემატა სარეკომენდაციო აქტივობები, რომელიც მასწავლებელს 

ხელს შეუწყობს, გახადოს სასწავლო პროცესი მრავალფეროვანი. ბუნებისმეტყველების 

კომპეტენციის ნაწილში გაძლიერებულია კვლევითი კომპონენტი - ცალკე გამოიყო 

კვლევა-ძიების შედეგი დაწყებით საფეხურზეც. დაწყებით კლასებში მოსწავლე 

მასწავლებლის დახმარებით სწავლობს კვლევითი კითხვის დასმას, ვარაუდების 

გამოთქმას, მარტივი პრაქტიკული აქტივობების დაგეგმვას, ჩატარებას, დაკვირვებას, 

აღწერას, მოდელების შექმნა-გამოყენებას, მიღებული შედეგების ორგანიზებას, 

გაანალიზებას, დასკვნის გამოტანას, საკუთარ ვარაუდთან შედარებას და ნამუშევრის  

წარდგენას თანაკლასელთა წინაშე. დაწყებითი საფეხურის დასრულების შემდეგ 
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მოსწავლის დამოუკიდებლად მუშაობის ხარისხი იზრდება და ის ცდილობს კვლევა 

დაგეგმოს და ჩაატაროს მასწავლებლის აქტიური დახმარების გარეშე.  

ესგ-ის მნიშვნელობაზე საუბრობენ ქართველი მასწავლებლები (Sheety et al., 2017, 

pp. 59-84) კვლევაში. ერთ-ერთი მათგანი აღნიშნავს: „ეროვნული სასწავლო გეგმის 

მიხედვით მუშაობა ადვილია, რადგან მიზნები და ამოცანები ნათლად არის 

წარმოდგენილი“, თუმცა მეორე ქართველი მასწავლებელი კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებასთან მიმართებაში მეტ განმარტებას მოითხოვს: „მართალია, კურიკულუმში 

მოცემულია მიზნები და ამოცანები, მაგრამ ეს დოკუმენტი ნათლად არ განმარტავს, 

თუ როგორ უნდა განივითარონ მოსწავლეებმა კვლევითი უნარები. საჭიროა მეტი 

განმარტება კვლევების წარმოებისათვის“. 

ეროვნული სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობაშია დაწყებითი, საბაზო და 

საშუალო საფეხურის მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტები. დაწყებითი 

საფეხურის სტანდარტის (დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის პროფესიული 

სტანდარტი ბუნებისმეტყველებაში - I-VI კლასი) მიხედვით, ბუნებისმეტყველების 

მასწავლებელმა, კვლევითი კომპონენტის მიმართულებით უნდა შეძლოს მოვლენებს 

შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების წარმოჩენა; კვლევის საგნის განსაზღვრა და 

მისი შესწავლის ეტაპების გამოყოფა; მონაცემთა მოპოვება; მათი კლასიფიკაცია 

სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით და წარდგენა, მაგალითად, გრაფიკების, 

დიაგრამებისა და ცხრილების სახით. სტანდარტის მიხედვით, მასწავლებელს უნდა 

შეეძლოს სტრუქტურებისა და პროცესების მოდელირება და გამოყენება; პრაქტიკული 

სამუშაოების რისკ-ფაქტორების განსაზღვრა და მათი პრევენცია; საბუნებისმეტყველო 

სფეროში დაგროვილი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება. დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებელი ბუნებისმეტყველების სწავლებისას ითვალისწინებს მოსწავლის 

ასაკობრივ, ფიზიკურ, ემოციურ და კომუნიკაციურ სფეროებს, ავითარებს მასში - 

შემეცნებითსა და სოციალურ უნარებს, როგორებიცაა: აზროვნება, შემოქმედებითობა, 

ფანტაზია, თვითგამოხატვა, თანამშრომლობა, პასუხისმგებლობა: „დაწყებითი 

საფეხურის მასწავლებელი ზრუნავს, რათა მოსწავლეებში ჩამოაყალიბოს და 

განავითაროს დაკვირვების, ბუნებრივი პროცესების აღწერის, მარტივი მოდელების 

შექმნისა და დემონსტრირების, საზომი ხელსაწყოების გამოყენების, მონაცემების 
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აღრიცხვის, ორგანიზებისა და ინტერპრეტაციის უნარები“. სტანდარტის მიხედვით, 

მასწავლებელი ისე უნდა გეგმავდეს გაკვეთილს, რომ მოსწავლემ შეძლოს ცნებებისა 

და მიმართებების ათვისება მანიპულაციების საშუალებით. 

საბაზო და საშუალო საფეხურის საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლის 

პროფესიული სტანდარტი (საბაზო ან / და საშუალო საფეხურის საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი) მოითხოვს, რომ 

მასწავლებელმა შეძლოს კვლევის შედეგების ანალიზი და შეფასება; 

საბუნებისმეტყველო პრობლემის მდგრადი განვითარების კუთხით განხილვა; 

მასწავლებელი უნდა ფლობდეს კვლევის მეთოდებს და ზუსტად განსაზღვრავდეს 

კვლევის ეტაპებს. გეგმავდეს მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო პროცესს, 

ფლობდეს და იყენებდეს საფუძვლიანი ცოდნის შეძენასა და უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება-განვითარებაზე ორიენტირებულ სტრატეგიებს.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით შეიქმნა თანამედროვე მიდგომებზე 

დაფუძნებული სასკოლო სახელმძღვანელოები. ესგ-ში დეკლარირებული, კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების პრინციპების მიუხედავად, საკლასო გარემოში 

რეალიზებულ კურიკულუმში აღნიშნული მიდგომების გამოყენება იშვიათად ხდება  

მასწავლებლები  ვერ ფლობენ კურიკულუმით განსაზღვრულ სწავლების უნარებს და 

საჭიროებენ სათანადო  გადამზადებას ამ მიმართულებით (ესგ მონიტორინგი, 2014-

2015).  

 

1.3.2 კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვის მიზნით საქართველოში 

განხორციელებული პროექტები 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვისა და პოპულარიზაციის მიზნით 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა განახორციელა ევროკავშირის ტემპუსისა და  მე-

7 ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში  დაფინანსებული პროექტები SALiS, PROFILES და 

Chain Reaction, რომელთა მთავარი მიზანი იყო კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

დანერგვის ხელშეწყობა პროექტის მონაწილე ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში. 

პროექტი SALiS (http://salis.iliauni.edu.ge/) 2010-2012 წლებში, ევროკავშირის 

მხარდაჭერით განახორციელა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, რომელიც 
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ამავდროულად იყო ამ პროექტის კოორდინატორი. პროექტის მიზანი იყო 

მოსწავლეზე ორიენტირებული, ექსპერიმენტებსა და კვლევებზე დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო გაკვეთილების დანერგვა-ხელშეწყობა. ამ მიზნით, შემუშავდა 

და დაინერგა საგანმანათლებლო და სატრენინგო მოდულები საბუნებისმეტყველო 

საგნების მასწავლებლებისათვის, შეიქმნა დამხმარე სახელმძღვანელოები 

მასწავლებლებისათვის (იაფი ტექნოლოგიების გამოყენება საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილებზე, 2012), რომლის გამოყენებაც ამცირებს ექსპერიმენტების ხარჯებს, 

რისკსა და დაბინძურების საშიშროებას.   

პროექტი PROFILES (http://profiles-georgia.iliauni.edu.ge/) განხორციელდა 2010-

2015 წლებში. მასში მონაწილეობდა ევროპის 19 ქვეყნის 21 უნივერსიტეტი. 

კოორდინატორი იყო ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, გერმანია. პროექტი 

ემსახურებოდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების ხელშეწყობას 

მასწავლებელთა მომზადებისა და საგაკვეთილო კვლევითი პროექტების დანერგვის 

საშუალებით. მისი ძირითადი აქტივობები იყო მასწავლებელთა  გრძელვადიანი 

პროფესიული განვითარება, ამ მიზნით დამხმარე რესურსების შემუშავება  და 

საგანმანათლებლო  კვლევების წარმართვა. საქართველოში პროექტის ფარგლებში 2 

წლის მანძილზე გადამზადდა 40 ქიმიის, ბიოლოგიისა და ფიზიკის მასწავლებელი, 

დაინერგა PROFILES - ის კვლევითი მოდულები, ქართველი მასწავლებლების მიერ 

შეიქმნა და დაინერგა ახალი მოდულები.  

პროექტი „ჯაჭვური რეაქცია“ (http://chain-reaction.iliauni.edu.ge/) განხორციელდა 

2013-2016 წლებში. მასში მონაწილეობდა 12 ქვეყანა. კოორდინატორი იყო შეფილდ 

ჰალამის უნივერსიტეტი, ინგლისი. პროექტის ძირითადი მიზანი იყო მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარება, ამ მიზნით დამხმარე რესურსების შემუშავება და 

კვლევითი პროექტების დანერგვა სკოლებში სწავლების ზედა საფეხურზე.    

საქართველოში პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ ფარგლებში, პროფესიული 

კუთხით გადამზადდა საბუნებისმეტყველო საგნის 30 პედაგოგი შესაბამისი ტრენინგ-

მოდულებით, ამ მიზნით შემუშავდა დამხმარე რესურსები და განხორციელდა 

საგანმანათლებლო კვლევები. შეფილდ ჰალამის უნივერსიტეტის 

საბუნებისმეტყველო განათლების ცენტრში მომზადებული თერთმეტი საგაკვეთილო 
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მოდულიდან, საქართველოს სკოლებში დაინერგა 6 მოდული. თითოეული მათგანი 

აგებულია კვლევაზე დაფუძნებულ სასწავლო აქტივობებზე, პრობლემის გადაჭრასა 

და მოსწავლეების მიერ განხორციელებული კვლევების შედეგად დასკვნების 

გამოტანაზე. პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ ძირითადი მიზნები იყო: ჩვენი ქვეყნის 

ეროვნული სასწავლო გეგმის საჭიროებებზე მორგებული და ადაპტირებული 

საგაკვეთილო კვლევითი მოდულების დანერგვა და გავრცელება; სკოლებში 

საგაკვეთილო კვლევითი მოდულების დანერგვის ხელშეწყობა მასწავლებელთა 

გადამზადებითა და მოსწავლეებში კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებით; ხიდის 

გადება სამეცნიერო საზოგადოებასა და საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლებს 

შორის; ქართველი მასწავლებლების ევროპის მასწავლებელთა ქსელში ინტეგრირების 

ხელშეწყობა; რესურსების გავრცელება; ეფექტური შეფასება; ეროვნული და 

საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება მოსწავლეებისა და 

მასწავლებლებისათვის.  

ბუნებისმეტყველებაში კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვისთვის 

ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“  

ფარგლებში შემუშავებული საგაკვეთილო კვლევითი მოდულები. მოდულებზე 

მუშაობის დროს მოსწავლეები საკუთარ თავს მეცნიერის როლში წარმოიდგენენ და 

ეცნობიან სამეცნიერო მუშაობის პრინციპებს. მოსწავლეები სწავლობენ: როგორ ხდება 

სამეცნიერო კვლევითი მონაცემების შეგროვება და ანალიზი,  მონაცემთა 

ინტერპრეტირება, წამოყენებული თეორიებისა და დებულებების განვითარება; 

როგორ შეიძლება აიხსნას მოვლენები სამეცნიერო თეორიებისა და დებულებების 

გამოყენებით; სამეცნიერო იდეის დაგეგმვას, სამეცნიერო კითხვებზე პასუხის გაცემასა 

და მეცნიერული პრობლემის გადაჭრას; ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით მასალების მოძიებას; ინდივიდუალურად და ჯგუფში 

უსაფრთხოდ მუშაობას; თვისობრივ და რაოდენობრივ კვლევას; დასკვნების 

წარმოდგენას, არგუმენტირებას, მათემატიკური ენის გამოყენებით გრაფიკებისა და 

დიაგრამების აგებას; თანამედროვე სამეცნიერო ტექნოლოგიების განვითარებასა და 

მასთან დაკავშირებულ რისკებსა და წინააღმდეგობებს.  
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„ჯაჭვური რეაქციის“  ქართულმა გუნდმა შექმნა მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების პროგრამის ახალი სტრუქტურა, გადაამუშავა პროექტის ფარგლებში 

შექმნილი კვლევითი საგაკვეთილო მოდულები და მიუსადაგა ქართულ რეალობას. ამ 

მოდულების სკოლებში დანერგვამდე მონაწილე მასწავლებლებმა ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში განიხილეს და დაამუშავეს ისინი ახალი პროფესიული 

გადამზადების პროგრამის მიმდინარეობისას, ჩაატარეს სხვადასხვა ექსპერიმენტი. 

ახლადშექმნილი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის გავლის 

დროს პედაგოგები მუშაობდნენ სხვადასხვა საკითხებზე. თითოეული მათგანი 

ყურადღებას ამახვილებდა ყოველდღიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული 

საკითხების მეცნიერულ ახსნაზე. სესიები ორიენტირებული იყო მონაწილე 

მასწავლებელთა კვლევითი, მოდელირების, თანამშრომლობითი პროფესიული 

უნარების განვითარებაზე. მონაწილე მასწავლებლებმა სასწავლო კვლევითი 

მოდულები დანერგეს საკუთარ სკოლაში; პროექტის ფარგლებში მიღებულ ცოდნასა 

და გამოცდილებას ისინი დღესაც  უზიარებენ სხვა პედაგოგებს, აცნობენ  მიღებულ 

მასალებს და მათთან ერთად მუშაობენ.  

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩემ მიერ აღწერილი, საქართველოში 

განხორციელებული სამივე პროექტი ორიენტირებულია მასწავლებელთა 

თანამშრომლობაზე, კვლევითი კომპეტენციების განვითარებასა და  კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების დანერგვაზე, რაც საბოლოოდ აისახება მოსწავლეთა 

კვლევითი უნარების განვითარებასა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისადმი  

მათი  მოტივაციის ზრდაზე.  

საქართველოს მთავრობასა და აშშ-ს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას 

შორის 2013 წელს გაფორმდა საერთაშორისო ხელშეკრულება - ათასწლეულის 

გამოწვევის კომპაქტი (http://www.mcageorgia.ge/), რომელიც ამოქმედდა 2014 წლის 

ივლისიდან და ხორციელდება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. აღნიშნული 

პროექტის მიზანია საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარება, რაც ხელს 

შეუწყობს ეკონომიკის ზრდასა და სიღარიბის შემცირებას ჩვენს ქვეყანაში. 

პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა ადამიანური კაპიტალი, 

თუმცა თანამედროვე კვლევები აჩვენებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის 

http://www.mcageorgia.ge/
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ხელისშემშლელ ფაქტორს, კვლავ პროფესიონალი კადრების დეფიციტი წარმოადგენს. 

პრობლემა განსაკუთრებით ეხება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, საინჟინრო და 

ტექნოლოგიური (STEM) სფეროების კადრებს. აღნიშნული გამოწვევის გადასალახად 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო ახორციელებს პროგრამებს ზოგადი, 

პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიმართულებით, სადაც აქცენტი კეთდება 

STEM სფეროში განათლების ხარისხის განვითარებაზე. პროექტის ფარგლებში 

ხორციელდება ინფრასტრუქტურული აქტივობები, რაც აისახება სკოლების 

საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების აღჭურვასა და მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზით უზრუნველყოფაზე. პროგრამის ძირითადი მიზანია მოსწავლეთა სასწავლო 

შედეგების გაუმჯობესება, რათა უკეთ მომზადებულნი შეხვდნენ მომავალ 

გამოწვევებს. ზოგადი განათლების ეს პროექტი ემსახურება STEM-ის საგნების 

მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებას ტრენინგების საშუალებით და სკოლის 

მმართველობის შესაძლებლობების გაძლიერებას.  

 

 

1.4 მოსწავლეთა მოტივაცია და მისი ამაღლების ხერხები 

 

სწავლა არის მრავალმხრივი ფენომენი, რომელსაც მრავალი ფაქტორი 

განსაზღვრავს. მათ შორის მნიშვნელოვანია ინტერესი და მოტივაცია. განათლების 

ექსპერტთა და ფსიქოლოგთა აზრით (HeckHausen, 1991; Lee & Brophy, 1996; Bolte et al., 

2013), მოტივაცია არის მამოძრავებელი ძალა, რომლის მეშვეობითაც ადამიანები 

აღწევენ თავიანთ მიზნებს. იგი დაბადებიდან არ დაყვება ადამიანს და არც 

გენეტიკურად გადაეცემა. ოსბელის მოსაზრებით, „მოტივაცია არ არის მნიშვნელოვანი 

მოკლევადიანი სწავლებისათვის. ის აბსოლუტურად საჭიროა მდგრადი 

სწავლებისათვის და გამოიყენება მოცემული საგნობრივი დისციპლინის 

ასათვისებლად“ (Ausubel, et al, 1968, p. 397). გლინისა და კობალას თქმით (Glynn, & 

Kobala, 2007), მოტივაცია არის ფსიქოლოგიური კონსტრაქტი და ის ნათლად არის 

დიფერენცირებული ისეთი კონსტრაქტებისაგან, როგორიცაა ინტერესი და 

დამოკიდებულებები. მიუხედავად იმისა, რომ მათი მნიშვნელობა განსხვავებულია, 
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მათ შორის არის ძლიერი ურთიერთკავშირი და ნაწილობრივი თანაკვეთა.  

მკვლევართა აზრით (Hoffmann et al., 1998; Renninger et al., 1992; Gardner & Tamir, 1989), 

ინტერესი არის მნიშვნელოვანი კონსტრაქტი სხვადასხვა საგანმანათლებლო გარემოში 

სასწავლო პროცესებისა და შედეგების აღწერისა და ახსნა-განმარტებისათვის. 

ფსიქოლოგთა თქმით (Bandura, 1986; Wade, 2001), ინტერესი არ არის „ქვაში ნაკვეთი“ 

და არც გენეტიკურ მემკვიდრეობაზეა დაფუძნებული, ინტერესები შეძენილია და 

ისინი შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს, ინტერესი სასარგებლოა და 

პერსპექტიულია სწავლებისათვის. ბოლტეს (Bolte et al., 2013) მიხედვით, 

„მასწავლებელს შეუძლია მოახდინოს მანიპულაცია მოსწავლეთა ინტერესებზე და 

გამოიყენოს ისინი ეფექტური სწავლების სასარგებლოდ“. მოსწავლე უნდა ხედავდეს 

მასწავლებლის მიერ მიცემული დავალების მიზანს, მის საჭიროებას, კავშირს სკოლაში 

მიმდინარე საქმიანობასა და სკოლის გარეთ მიმდინარე ცხოვრებას შორის. 

ძირითადად, საკლასო სივრცეში, დავალების მიცემის შემდეგ, მოსწავლეთა ერთი 

ჯგუფი აქტიურად, მაღალორგანიზებულად მუშაობს და მთლიანად ფოკუსირებულია 

მიცემულ დავალებაზე. თუმცა, მეორე ჯგუფი ნაკლებად არის კონცენტრირებული 

დავალებაზე, ჯგუფის წევრები დროდადრო არღვევენ დისციპლინას. ასეთ 

შემთხვევაში გათვალისწინებული არ არის თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური 

ინტერესი და, შესაბამისად, მათი მოტივაცია სრულიად განსხვავდება 

ერთმანეთისაგან. ამიტომ, მრავალფეროვანი დავალებების მიცემით რთული არ იქნება 

ყველა მოსწავლის დაინტერესება და სასწავლო პროცესში ჩართვა. მოსწავლეთა 

ნებისმიერი ქმედება დამოკიდებულია მათ ინტერესსა და მოტივაციაზე.  

კანადელ ფსიქოლოგს, ალბერტ ბანდურას (Bandura, 1986) ნათლად აქვს 

ხაზგასმული, რომ მოტივაცია დაფუძნებულია ინდივიდუალურ გამოცდილებასა და 

სასწავლო აქტივობებზე. მისი თქმით, მოტივაცია არის სიტუაციური და კონტექსტთან 

დაკავშირებული.  

დესი და რაიანის (Ryan, & Deci, 2000) თქმით, მოტივაცია არ არის თვისება. ის 

წარმოიქმნება მოსწავლისა და მიცემული დავალების ურთიერთობის შედეგად. სხვა 

მკვლევართა აზრით (Pintrich, & Schunk,1996; Zuscho et al., 2003; Schraw et al., 2001), 

მოტივაცია შეიძლება შემჩნეულ იქნეს ინდივიდუალური გამოვლინებით, ასევე იმ 
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აქტივობებით, ჩართულობითა და მოქმედებით, რომელსაც ახორციელებს მოსწავლე. 

სკოლა ორიენტირებული უნდა იყოს მოსწავლის მოტივაციის გაჩენასა და გაზრდაზე.  

 სამეცნიერო ლიტერატურაზე დაფუძნებით (Heckhousen, 1991; Glynn & Kobala, 

2007), შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოტივაციის გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს 

შინაგანი და გარეგანი. შესაბამისად, ფსიქოლოგიური პროცესები აღიძვრება შინაგანი 

და გარეგანი იმპულსებით. მოსწავლეთა ერთი ნაწილისათვის მოტივაცია შეიძლება 

იყოს კარგი ნიშანი, მეორე ჯგუფისათვის კი - მასწავლებლის შექება. ორივე 

შემთხვევაში მოტივაცია არის გარეგანი და არ არის განპირობებული  საკუთარი 

ინტერესებით. მეცნიერთა  თქმით (Ryan & Deci, 2000; Kobala & Glynn, 2007), 

ყოველდღიურ სასწავლო რუტინაში ადვილი არ არის შინაგანი და გარეგანი 

მოტივაციის დიფერენცირება. მელიქიშვილის მიხედვით, „არსებითი განსხვავება 

მოტივაციის ამ ორ სახეს შორის არის ადამიანის ქცევის წარმმართველი მიზეზები,  ანუ 

მიზეზობრიობის ლოკუსი“ (მელიქიშვილი, 2003, გვ. 8). ამიტომ, მნიშვნელოვანია 

ღრმად იქნეს შესწავლილი მოსწავლის ქცევის მიღმა დარჩენილი ფაქტორები.  

 ამერიკელი ფსიქოლოგების, დესისა და რაიანის მოტივაციისა და ინტერესის 

განვითარება და მიზანსწრაფულობის თეორია  (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002) 

არის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალმხრივი თეორია. ავტორები გვთავაზობენ პასუხს 

კითხვაზე - როგორ უნდა განვუვითაროთ მოსწავლეებს ინტერესი; აღწერენ, თუ 

საიდან შეიძლება წარმოიშვას ინტერესზე დაფუძნებული ქმედება. მათი მსჯელობით, 

ქმედება  შეიძლება გამომდინარეობდეს შემდეგი ასპექტებიდან:  

• კომპეტენცია - იყოს აქტიური იმ სიტუაციაში, სადაც იმყოფება ინდივიდი  

• შესაბამისობა  -  ურთიერთკავშირი გარესამყაროსთან 

• დამოუკიდებლობა - საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლისა და არჩევანის 

გაკეთების უფლება 

ვეიდის მსჯელობით (Wade, 2001), ჩამოთვლილი ფაქტორები განსაზღვრავენ, 

რამდენად კარგად გრძნობს თავს მოსწავლე მოცემულ სიტუაციაში. შესაბამისად,  

დამოუკიდებლობის, კომპეტენციისა და შესაბამისობის განცდას მოჰყვება 

მოტივაციის ამაღლება. ეს ასპექტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სკოლის 

კონტექსტში, რადგან სასწავლო აქტივობების უმრავლესობა არ არის 
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დამაკმაყოფილებელი და სახალისო. მასწავლებელი ყოველთვის ვალდებულია, რომ 

ეს პროცესი მოარგოს მოსწავლეს, გახადოს მასზე ორიენტირებული და შეუსაბამოს მის 

ფასეულობებს. დესი და რაიანი (Deci & Ryan, 2002) თვლიან, რომ გზა, რომლითაც 

მასწავლებელი მოსწავლეებს წარუდგენს სასწავლო ამოცანებს, დიდ გავლენას ახდენს 

მათ თვითკმაყოფილებაზე, დამოუკიდებლობასა და სხვადასხვა კომპეტენციების 

განვითარებაზე. შესაბამისად, ამან შეიძლება გააღრმავოს მოსწავლეებში სწავლის 

სურვილი ან პირიქით, გამოიწვიოს მოსწავლეთა დემოტივაცია.  

ინტერესის საგანმანათლებლო - ფსიქოლოგიური თეორია შემუშავებულია კრაპის 

მიერ (Krapp, 2002), რომლის მიხედვითაც ინტერესი არის მნიშვნელოვანი ასპექტი 

პიროვნული თვისებების ჩამოყალიბებისა და ეფექტური სწავლისათვის. ინტერესი 

შეიძლება წარმოიშვას პიროვნებასა და თემას შორის კავშირით, ან, საგანსა და 

აქტივობებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებით. ინტერესის ობიექტი შეიძლება 

იყოს როგორც კონკრეტული მოვლენა ან საგანი, ასევე ადამიანები, აქტივობები და 

აბსტრაქტული იდეები. ინტერესი განისაზღვრება ინდივიდის შინაგანი სამყაროთი და 

დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაზე, ან უკავშირდება რაიმე სავარჯიშოსა და 

მოვლენას.  

შეფელი (Schefele, 1998) თვლის, რომ ინტერესს აქვს ორი მხარე: სიტუაციური და 

პიროვნული. მისი თქმით, ინტერესი სხვა არაფერია თუ არა მოტივაცია, რომელიც 

მოკლე დროის განმავლობაში არსებობს. სიტუაციური ინტერესი გადაიზრდება 

პიროვნულ (ინდივიდუალურ) ინტერესში და საბოლოოდ ზრდის მოტივაციას.  

ბოლტეს (Bolte & et al., 2013) აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში ინტერესი 

პიროვნებაში იწვევს დადებით ემოციურ გრძნობებსა და გამოცდილებას. როდესაც 

ჩვენ ნებაყოფლობით ვმუშაობთ იმ საკითხზე, რომელიც გვაინტერესებს, ეს ჩვენზე 

ახდენს ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას, განვიცდით კმაყოფილებას. შესაბამისად, თუ 

მოსწავლე დაინტერესებულია, მისი ქმედებები სწავლის დროს არ საჭიროებს ზედმეტ 

გარეგან მოტივაციასა და სტიმულაციას, ამასთანავე მოსწავლე განიცდის 

თვითკმაყოფილებას.  

ამდენად, მნიშვნელოვანია, ყველა მასწავლებელმა წინა პლანზე წამოწიოს ის 

საკითხები, რომლებიც ფარავს მოსწავლეთა ინტერესის სფეროს, რადგან ინტერესს 
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აქვს ტენდენცია, გაზარდოს მოსწავლის მოტივაცია და გააფართოოს მისი შემეცნებითი 

სფერო.  

მოტივაციური სასწავლო გარემოს მოდელის (Bolte, 2006) მიხედვით, ბოლტე 

აღწერს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის ეფექტურ სასწავლო გარემოს და 

განიხილავს  7 განსხვავებულ ცვლადს: აღქმადობა, მონაწილეობის შესაძლებლობა, 

სასწავლო შინაარსის რელევანტურობა, საკლასო თანამშრომლობა, მონაწილეობის 

სურვილი, კმაყოფილება და წარდგენა. როგორც ბოლტე აღნიშნავს, ამ ცვლადებს 

შორის არის სტატისტიკური კავშირი და ისინი ერთობლივად ახდენენ გავლენას 

მოსწავლეთა მოტივაციაზე (Bolte et al., 2013). 

 

სქემა 4: მოტივაციური სასწავლო გარემოს მოდელი 

 

კაპანაძისა და სხვათა მიხედვით, (Kapanadze & Slovinsky, 2014; Kapanadze et al., 

2015) კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება მოსწავლეებში იწვევს მაღალ ინტერესს, 

რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს სამეცნიერო წიგნიერების განვითარებას და 

განაპირობებს საკლასო აქტივობებში ჩართულობის გაზრდას, აუმჯობესებს 

შემეცნების უნარს და რთავს ბუნებაში მიმდინარე მოვლენების მეცნიერულ ახსნაში. 

ერთია, რომ მასწავლებელი მუდმივად უნდა ატარებდეს კვლევებს, მაგრამ მეორე 
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მნიშვნელოვანი ასპექტია, გათვალისწინებული იყოს მოსწავლეთა ინტერესი 

კონკრეტული საკვლევი საკითხის შესახებ. როგორც ბრუქსი მსჯელობს,   

  „ისეც ხდება, რომ რის სწავლებაც გვინდა ჩვენი შემსწავლელებისთვის, ის 

შეიძლება არ იყოს მათთვის საინტერესო ცხოვრების იმ ეტაპზე. კურიკულუმი 

და სილაბუსი, რომელიც შექმნილია გამომცემლებისა და სახელმწიფო დონის 

სპეციალისტების მიერ, დაფუძნებულია უფროსების შეხედულებებზე. ისინი 

ითვალისწინებენ უფროსების აზრს. მაშინაც კი, როდესაც თემა არის 

საინტერესო, მის შესასწავლად მოცემული რეკომენდირებული მეთოდოლოგია, 

შესაძლოა, მოსწავლეებისათვის მისაღები არ იყოს“(Brooks, 1999; p. 106).  
 

ამიტომ, დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასწავლებლის მიერ მოსწავლეთა 

პიროვნული ინტერესის მიხედვით შერჩეული, კვლევით საქმიანობაზე 

ორიენტირებული დავალებები ზრდის საგანმანათლებლო პროცესის ეფექტურობას 

მოცემული საკითხისადმი გაზრდილი ინტერესის ხარჯზე. მოტივაციური სასწავლო 

გარემოს მქონე საგაკვეთილო პროცესში საბუნებისმეტყველო საგნების კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება კი წარმოადგენს ფსიქო-სოციალური უნარებისა და 

კოგნიტური სფეროს განვითრების, მეცნიერული პრინციპებისა და კონცეფციების 

შესწავლის ძირითად საშუალებას.  
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       თავი 2. კვლევის მეთოდოლოგია 

 

 

2.1  კვლევის ზოგადი მიმოხილვა 

 

კვლევის ძირითადი მიზანია პროექტში „ჯაჭვურ რეაქცია“ მონაწილე 

მასწავლებლების დამოკიდებულებებისა და მოსწავლეების მოტივაციის განსაზღვრა 

საბუნებისმეტყველო საგნების კვლევაზე დაფუძნებული პრინციპით სწავლა-

სწავლების მიმართ. კერძოდ, როგორია მასწავლებელთა შეხედულებები მათი 

დამოკიდებულებებისა და კვლევითი უნარების განვითარების მიმართ;  როგორია 

მოსწავლეთა მოტივაცია კვლევის წარმართვისა და თანამშრომლობის სურვილის 

კუთხით. 

კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს:  

• პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ მონაწილე საბუნებისმეტყველო საგნების 20 

მასწავლებელი 

• პროექტში მონაწილე სკოლების  საბაზო და საშუალო საფეხურის 100 მოსწავლე 

კვლევა განხორციელდა 2014-2015 და 2015-2016 სასწავლო წლებში. თითოეულმა 

რესპონდენტმა კვლევის ორ ეტაპზე მიიღო მონაწილეობა - პროექტში 

მონაწილეობამდე და პროექტში მონაწილეობის შემდეგ.  

შერჩევა განხორციელდა საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების 

საბუნებისმეტყველო საგნების (ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის) პედაგოგებს შორის. 

გამოკითხულთა ერთობლიობის შესარჩევად პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ გუნდმა 

მასწავლებელთა პროექტში მონაწილეობისათვის გამოაცხადა კონკურსი, რომლის 

პირველი ეტაპის მოთხოვნა იყო: 

• თითო სკოლიდან 2 საბუნებისმეტყველო საგნის მასწავლებლის 

ელექტრონულად დარეგისტრირება წყვილში: ფიზიკა-ქიმია, ქიმია-ბიოლოგია, 

ფიზიკა-ბიოლოგია შესაბამისი სარეგისტრაციო ფორმით 

• სამოტივაციო წერილის  წარმოდგენა ელექტრონულ ფორმატში, რომელიც 

უპასუხებდა კითხვას - თუ რატომ სურდათ პროექტში მონაწილეობა  
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უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტში მონაწილეობის სურვილი ყოველ წელს 

დაახლოებით ორმოცმა პედაგოგმა გამოთქვა, შესაბამისად, შერჩევის ჩარჩო 

მასწავლებელთა დიდ ჩამონათვალს შეიცავს. სამოტივაციო წერილისა და პირადი 

მონაცემების განხილვის საფუძველზე შერჩეულმა პედაგოგებმა მეორე ეტაპზე გაიარეს 

გასაუბრება. საბოლოოდ, თითოეული სკოლიდან შეირჩა საბუნებისმეტყველო საგნის 

2 მასწავლებელი, რომელთაც პროექტში მონაწილეობის პარალელურად,  კვლევაში 

მონაწილეობის მიღების მზაობა გამოთქვეს. პროექტის სტრუქტურისა და 

შინაარსიდან გამომდინარე მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდული იყო. ამიტომ, 

მონაწილეთა შესარჩევად გამოვიყენეთ შერჩევის არაალბათური მეთოდი და 

პროექტისათვის შერჩეული 10 სკოლიდან 2 კერძოა, ხოლო 8 - საჯარო; 6 სკოლა 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარეობს, ხოლო 4 - თბილისში. კვლევაში 

მონაწილე 20 რესპონდენტიდან 6 - ფიზიკის,  7 - ბიოლოგიისა და 7 - ქიმიის 

მასწავლებელია.  

ჩვენს კვლევაში მეორე შერჩევით ერთობლიობას ქმნის პროექტ „ჯაჭვურ 

რეაქციაში“ მონაწილე სკოლების საბაზო და საშუალო საფეხურის ის მოსწავლეები, 

ვისთანაც მასწავლებლებმა დანერგეს პროექტის ფარგლებში შემუშავებული 

კვლევითი მოდულები.  

კვლევითი კითხვები მდგომარეობს შემდეგში: 

1. შეცვალა თუ არა პედაგოგთა დამოკიდებულებები პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ 

ფარგლებში შემუშავებულმა და განხორციელებულმა კვლევაზე დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო განათლების (IBSE) პროფესიული განვითარების 

პროგრამამ 

2. შეიცვალა თუ არა მოსწავლეთა თანამშრომლობის სურვილი და მოტივაცია 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ კვლევაზე დაფუძნებული 

გაკვეთილების ჩატარების შემდეგ 

კვლევით კითხვებზე დაფუძნებით ჩამოვაყალიბეთ ჰიპოთეზები: 

• პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციაში“ მონაწილეობის შემდეგ მასწავლებლები 

განივითარებენ კვლევით უნარ-ჩვევებს, პოზიტიურად შეიცვლება მათი 
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დამოკიდებულება კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვასთან 

მიმართებაში 

• პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციაში“ მონაწილეობის შემდეგ გაიზრდება მოსწავლეთა 

მოტივაცია საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ. ასევე, გაიზრდება 

თანამშრომლობის ხარისხი როგორც მოსწავლეებს შორის, ასევე მოსწავლეებსა 

და მასწავლებლებს შორის. 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე,  კვლევით ამოცანებს წარმოადგენს: 

• კვლევის მეთოდების შერჩევა  

• შერჩეული მეთოდების შესაბამისად: 

✓ მასწავლებელთა დამოკიდებულებების თვისებრივი კვლევა პრე- და პოსტ-

ინტერვიუს მეთოდით 

✓ მასწავლებელთა დამოკიდებულებების რაოდენობრივი კვლევა პრე- და პოსტ-

კითხვარების გამოყენებით 

✓ მოსწავლეთა მოტივაციისა და თანამშრომლობის სურვილის კვლევა ფოკუს 

ჯგუფის მეთოდის გამოყენებით 

საკვლევი კითხვებიდან და კვლევითი ამოცანებიდან გამომდინარე, ჩვენ მიერ 

გამოთქმული ჰიპოთეზების შესამოწმებლად, გამოვიყენეთ თვისებრივი და 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები. როგორც ამერიკელი მკვლევარები ისადორ 

ნიუმანი და კეროლაინ ბენცი (Newman & Benz, 1998)  ამბობენ, ამ ორ მეთოდის 

თანაარსებობასა და თანამშრომლობას შორის არსებობს „ინტერაქტიული 

კონტინიუმი“. მასწავლებლებთან თვისებრივი კვლევა ჩატარდა სიღრმისეული 

ინტერვიუს მეთოდითა და კითხვარის გამოყენებით, ხოლო მოსწავლეებთან 

თვისებრივი კვლევა ჩატარდა ფოკუს ჯგუფის მეთოდით.  

რაოდენობრივი კვლევის მეშვეობით შევისწავლეთ მასწავლებელთა 

მოსაზრებები და შეფასებები, ხოლო თვისებრივი კვლევის მეშვეობით რესპონდენტებს 

მიეცათ შესაძლებლობა აეხსნათ, თუ რატომ ფიქრობდნენ ასე. კვლევა ჩატარდა 

რესპონდენტებისათვის ბუნებრივ ან/და სასურველ გარემოში (ძირითადად მათ 

სასკოლო ლაბორატორიებში და საკლასო ოთახებში).  
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მასწავლებელთა თვისებრივი კვლევის ინსტრუმენტად გამოყენებულ იქნა კელის 

პიროვნული კონსტრაქტების თეორიაზე დაფუძნებული დებულებები (Jones et al., 

1997), მასწავლებელთა რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტად შერჩეულ იქნა  SoC 

კითხვარი (Schneider & Bolte, 2012).  

კვლევის ძირითადი ეტაპებია:  

• საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლებთან ინტერვიუს ჩაწერა და 

ტექსტურ ფორმატში გადაყვანა. ინტერვიუს ანალიზი, საბოლოო 

კონსტრაქტების ფორმულირება და მასწავლებელთა შეხედულებების 

კატეგორიებად დაჯგუფება. შედეგების ანალიზი  

• საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა გამოკითხვა SoC კითხვარის 

მეშვეობით. მონაცემთა ანალიზი და ინტერპრეტირება  

• მონაცემთა შეგროვება მოსწავლეებისგან ფოკუს ჯგუფის მეთოდით, ანალიზი.  

კვლევა ანალიტიკურ ხასიათს ატარებს. კვლევის დიზაინი ძირითადად 

აგებულია კვლევის ქრონოლოგიური პრინციპის პანელურ მიდგომაზე დაფუძნებით, 

რომელიც იძლევა ერთი და იგივე შერჩევითი ჯგუფის შესწავლის საშუალებას დროის 

სხვადასხვა მონაკვეთში. კერძოდ, თითოეული წლის (2014-2015 და 2015-2016) 

მონაწილეთათვის, მონაცემთა შეგროვების პირველი ეტაპი განხორციელდა პროექტ 

„ჯაჭვურ რეაქციაში“ მონაწილეობამდე (აგვისტო-სექტემბერი), ხოლო მეორე ეტაპი - 

პროექტის აქტივობების დანერგვის დასრულების შემდეგ (მარტი-აპრილი).  

კვლევის პირველ და მეორე ეტაპს შორის პროექტის მასწავლებლებმა 

მონაწილეობა მიიღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო 

განათლების კვლევითი ცენტრის SALiS მიერ ორგანიზებულ გრძელვადიანი 

პროფესიული განვითარების პროგრამაში, რომელიც პირველად პროექტ „ჯაჭვური 

რეაქციის“ ფარგლებში შემუშავდა. მასწავლებელთა ჯგუფმა, პროექტის 

კოორდინატორებთან ერთად, განიხილა და დაამუშავა პროექტის გუნდის მიერ 

მოდიფიცირებული და ქართულ რეალობას მორგებული საგაკვეთილო კვლევითი 

მოდულები, ჩაატარა სხვადასხვა ექსპერიმენტი და ლაბორატორიული კვლევითი 

სამუშაო. პროგრამამ მოიცვა სემინარები, ლექციები, ვორქშოფები და სხვა - სულ 50 

საკონტაქტო საათი. სესიები ორიენტირებული იყო მონაწილე მასწავლებელთა 
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კვლევითი, მოდელირების, თანამშრომლობითი და სხვა პროფესიული უნარების 

განვითარებაზე. მასწავლებლებმა, პროექტში მონაწილეობის დროს დამუშავებული, 

კვლევითი მოდულები დანერგეს საგაკვეთილო რეალობაში. 

კვლევის დაწყებამდე რესპონდენტებს მივაწოდეთ ზოგადი ინფორმაცია კვლევის 

მიზნების შესახებ. კვლევის თითოეულ ეტაპზე გათვალისწინებული და  დაცულ იქნა 

ეთიკური საკითხები. კერძოდ:  

• ყველა რესპოდენტი ნებაყოფლობით დათანხმდა კვლევაში მონაწილეობას. 

კვლევის დროს დაცული იყო მათი ინტერესები და უსაფრთხოება, რაც 

ერთიანად მათი იდენტობის დაცვას გულისხმობს 

• რესპონდენტები წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებულნი კონფიდენციალობის 

დაცვის შესახებ 

• კონფიდენციალობის დაცვის გათვალისწინებით თვისებრივი კვლევის დროს 

მასწავლებლები აღნიშნულნი არიან პირობითად, ქართული ანბანის 

რიგითობის მიხედვით შერჩეული საკუთარი სახელებით: ანეტა, ბაია, გურანდა, 

დოდო, ელენე, ვენერა, ზეინაბი, თამარი, ირინე, კესანე, ლალი, მედეა, ნატალია, 

ოფელია, პირიმზე, ჟუჟუნა, რიფსიმე, სალომე, ტასო, ურსულა  

• რაოდენობრივი კვლევის დროს, SoC კითხვარის ზოგადი მონაცემების ბლოკის 

კომპონენტების (დაბადების დღე, დედის სახელის პირველი ორი ასო, მამის 

სახელის პირველი ორი ასო, სქესი, საგანი) მიხედვით შეიქმნა მასწავლებელთა 

უნიფიცირებული კოდი 

ჩვენს კვლევაში, შეიკრა და ერთმანეთს დაუკავშირდა სხვადასხვა პოპულაციის - 

მოსწავლეებისა და მასწავლებლების კვლევით მოპოვებული მონაცემები. ფოკუს 

ჯგუფის მეთოდით შეგროვილი ინფორმაცია აზუსტებს და ამყარებს მასწავლებელთა 

დამოკიდებულებებისა და შეხედულებების ცვლილებას, რაც აისახება მოსწავლეთა 

მოტივაციის ამაღლებასა და თანამშრომლობის სურვილზე.  

სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენილი დასკვნები (იხ. თავი 5) ეფუძნება ჩვენ 

მიერ შერჩეული მეთოდებით შეგროვილ მონაცემებს, მათ ანალიზსა და 

ინტერპრეტირებას. 
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2.2 თვისებრივი კვლევის მეთოდოლოგია 

2.2.1 კელის თეორია 

ამერიკელმა ფსიქოლოგმა და პედაგოგმა ჯორჯ კელიმ პიროვნული 

კონსტრაქტების თეორია XX საუკუნის შუა პერიოდში შექმნა. თეორია დაფუძნებულია 

შეხედულებებზე, რომლის მიხედვითაც ყოველი ადამიანი გარემოში მიმდინარე ამა 

თუ იმ მოვლენას თავისებურად აღიქვამს. კელი (Kelly, 1955) აქცენტს აკეთებს იმ 

შემეცნებით პროცესებზე, რომლებიც ადამიანებს ეხმარება მის ირგვლივ მიმდინარე 

მოვლენების გაგებაში. იგი მიიჩნევს, რომ ადამიანი სამყაროს აღიქვამს გარკვეული 

დებულებებისა და სქემების საშუალებით, ცდილობს მოარგოს ისინი არსებულ 

რეალობას. თითოეული ადამიანი ცდილობს განჭვრიტოს და გააკონტროლოს ის 

მამოძრავებელი მოვლენები, რომლებშიც თვითონ არის ჩართული. კელის აზრით, 

ადამიანს გააჩნია სამყაროს მეტ-ნაკლები სიზუსტით აღწერისა  და  გარკვეული 

სურათის აგების უნარი, ანუ მას შეუძლია კონსტრუირება.  

კელის თეორიის მიხედვით, კონსტრაქტები ის ბიპოლარული თეზისებია, 

რომელთა საშუალებითაც ადამიანი ახდენს მიმდინარე მოვლენებისა და არსებული 

ვითარებების დახარისხებას, ინტერპრეტირებასა და პროგნოზირებას, ხოლო 

შემდგომში, ადამიანის ქცევა ვითარდება მის მიერ ჩამოყალიბებული კონსტრაქტების 

ირგვლივ. კონსტრაქტების გამოყენება სუბიექტს აძლევს საშუალებას, გაიაზროს 

ნებისმიერი ქცევა და მოაქციოს გარკვეულ ჩარჩოში. კელის მსჯელობით, ადამიანი, 

რომელიც მუდმივად ცდილობს გააუმჯობესოს კონსტრაქტთა საკუთარი სისტემა: 

1. ზრდის კონსტრაქტების რაოდენობას 

2. ქმნის  რეალობასთან შესაბამის კონსტრაქტების სისტემას 

3. აფასებს თავისი წარმატება-წარუმატებლობას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს 

კონსტრაქტთა რესტრუქტურირება 

4. ქმნის კონსტრაქტთა იერარქიულ, ორგანიზებულ სისტემებს 

შესაბამისად, გამოცდილების დაგროვება კონსტრაქტების შეძენას და/ან მათ 

რეორგანიზებას გულისხმობს.  
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ბარისა და ბატის მიხედვით (Burr & Butt, (1992) პიროვნულ კონსტრაქტების 

თეორიას „კონსტრუქციული ალტერნატივიზმის“ პრინციპი უდევს საფუძვლად და 

გულისხმობს, რომ ესა თუ ის მოვლენა შესაძლებელია სხვადასხვა კუთხით იქნეს 

კონსტრუირებული. მელროუზი და შაპირო (Melrose & Shapiro, 1999) თვლიან, რომ 

მოვლენების განხილვისას ადამიანი ამჩნევს, რომ გარკვეულ მოვლენებს შესაძლოა 

ჰქონდეთ ისეთი საერთო მახასიათებლები, რომლებიც განასხვავებენ მათ სხვა 

მოვლენებისაგან. უნდა ითქვას, რომ პიროვნება ერთმანეთისაგან მიჯნავს მსგავსებასა 

და კონტრასტებს. სწორედ მსგავსებისა და განსხვავების ამგვარი კონსტრუირება ქმნის 

პიროვნულ კონსტრაქტებს. მათი შექმნისას - აღქმულ მოვლენებში რაიმე ასპექტის 

აბსტრაგირების საფუძველზე დგინდება გარკვეულ ელემენტთა შორის მსგავსება, 

იმავე აქტით დგინდება მსგავსი ელემენტების სხვა ელემენტებისგან განსხვავება. 

რასკინის მიხედვით (Raskin, 2002) კონსტრუირება ნიშნავს, რომ ადამიანი მოვლენათა 

მსვლელობის გარკვეულ ინტერპრეტირებას ახდენს, რითაც მოვლენები საზრისსა და 

მნიშვნელობას იძენენ. ადამიანს უგროვდება გარკვეული გამოცდილება. იგი აღქმულ 

მოვლენებში ამჩნევს მსგავსებებსა და განსხვავებებს. ერთი და იგივე რიგის 

მოვლენებში მსგავსება-განსხვავებების საფუძველზე კი აყალიბებს  კონსტრაქტებს. 

ფსიქოლოგთა მსჯელობიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

კონსტრაქტების ერთ-ერთი მთავარი თვისება დიქოტომიურობაა. ადამიანები 

განსხვავებულად აყალიბებენ კონსტრაქტებს და თითოეულ მათგანს კონსტრაქტების 

საკუთარი რთული სისტემა გააჩნია.  

პიროვნული კონსტრაქტების თეორია გვეხმარება გავაანალიზოთ 

მასწავლებელთა მოსაზრებები სწავლების და ამ პროცესში საკუთარი როლის 

მნიშვნელობის შესახებ. ამ მიდგომის მიზანია: 

• დავადგინოთ, თუ როგორ შეიცვალა მასწავლებელთა მიდგომები სწავლებასთან 

დაკავშირებით გარკვეული ინტერვენციის განხორციელების შემდეგ 

• მასწავლებლებმა რეალურად შეაფასონ არსებული ხედვა, საკუთარი თავი 

შეადარონ სხვა მასწავლებლებს და აღწერონ იდეალური სიტუაცია 

• მასწავლებლებმა ჩამოაყალიბონ მსგავსება-განსხვავებები არსებულ და 

იდეალურ სიტუაციას შორის  
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2.2.2  მასწავლებელთა თვისებრივი კვლევის პროცედურა 

თვისებრივი კვლევის დროს მონაცემთა შესაგროვებლად გამოვიყენეთ 

სიღრმისეული ინტერვიუს მეთოდის ნაწილობრივ სტრუქტურირებული ფორმა, 

რისთვისაც გამოყენებულ იქნა ე.წ. პროექციული ტექნიკა - კელის პიროვნული 

კონსტრაქტების თეორიაზე დაფუძნებული საბუნებისმეტყველო დებულებების 

შემცველი ბარათების მეშვეობით. დებულებები შემუშავდა შეფილდ ჰალამის 

უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის (Jones, Reid & Bevins, 1997) მიერ 

(იხ.დანართი 1) .  

თითოეული ინტერვიუს ხანგრძლივობა დაახლოვებით 40 წუთია, სადაც 

ინტერვიუერი ძალიან ცოტას საუბრობს, იშვიათად აზუსტებს ამა თუ იმ საკითხს. 

სულ ჩაწერილია 40 ინტერვიუ, რაც საშუალებას გვაძლევს ვთქვათ, რომ ემპირიული 

მონაცემები საკმარისია და სანდოა. თითოეული ინტერვიუს დროს ჩაწერილი საუბრის 

ტექსტურ ფორმატში გადაყვანას - გაშიფვრას 5-6 საათი დასჭირდა, რის შედეგადაც 

მივიღეთ საშუალოდ 6 - 8 გვერდის მოცულობის ტექსტი - „ტრანსკრიპტი“. 

თითოეული ტრანსკრიპტის ელექტრონული ვერსია გავუგზავნეთ ტექსტის ავტორ 

მასწავლებელს და მხოლოდ მათი დადასტურების შემდეგ გავაანალიზეთ და 

მოვახდინეთ ინტერპრეტაცია.   

პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციაში“ ჩართული თითოეული პედაგოგისგან, როგორც 

პრე-, ასევე პოსტ- ეტაპის დროს ინტერვიუ ჩავიწერეთ შემდეგი მეთოდით: ინტერვიუს 

დაწყების წინ რესპოდენტს გავაცანით კვლევის მიზანი, დავარწმუნეთ 

ანონიმურობაში და  ინტერვიუს ჩასაწერად ვთხოვეთ ნებართვა.  

ამის შემდგომ, მასწავლებლებს წარვუდგინეთ კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებასთან დაკავშირებულ დებულების შემცველი ცხრა ბარათი (იხ. დანართი 1).  

მათ სამ ეტაპად შეარჩიეს სამ-სამი ბარათი. თითოეულ ეტაპზე შეარჩიეს 2 ერთმანეთის 

მსგავსი, 1 - კი მათგან განსხვავებული ბარათი. მაგალითად,  

N4   ჩემი საუკეთესო კვლევაზე დაფუძნებული საბუნებისმეტყველო  გაკვეთილი 

N1  კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელი, როგორიც მე მინდა ვიყო 

N6  ჩემი შედარებით წარუმატებელი ბუნებისმეტყველების  კვლევითი გაკვეთილი 
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N4 და N1 შერჩეულ იქნა როგორც ერთმანეთის მსგავსი და N6 - როგორც მათგან 

განსხვავებული. 

ყოველი მომდევნო ეტაპის შერჩევისათვის აუცილებელი პირობა იყო აღნიშნული 

ბარათებით განსხვავებული კომბინაციის შედგენა. 

როგორც ლიტერატურიდან (Kelly, 1991) არის ცნობილი, აღნიშნული მეთოდის 

გამოყენებისას რესპონდენტები თავდაპირველად არჩევდნენ დადებითი შინაარსის 

მქონე დებულებებს, რომლებიც წარმოაჩენს მათ, როგორც წარმატებულ ადამიანებს, 

ხოლო შემდეგ ირჩევდნენ ნეგატიური შინაარსის დებულებას და კონკრეტულად 

წარმოაჩენდნენ საკუთარ უარყოფით მხარეებს. 

თუმცა, ჩვენს კვლევაში რამდენიმე მასწავლებელმა თავდაპირველად შეარჩია 

ნეგატიური დებულებების შემცველი ბარათები, ხოლო შემდეგ - მათგან 

კონტრასტული-დადებითი შინაარსის ბარათები.  

ტრიადის შერჩევის შემდგომ მასწავლებლებმა განმარტეს, თუ რატომ აირჩიეს 

ბარათების ამგვარი კომბინაცია და როგორ დაუკავშირეს ეს სამი ბარათი ერთმანეთს. 

შემდგომ კი დაწვრილებით ისაუბრეს თითოეულ ბარათზე დაწერილი დებულების 

შესახებ და ჩამოაყალიბეს მათთვის პირად პედაგოგიურ გამოცდილებაზე 

დაფუძნებული მოსაზრებები და შეხედულებები.  

პოპი და დენიკოლო  (Pope, & Denicolo, 2001) თვლიან, რომ კელის თეორიაში 

კონსტრაქტების ჩამოყალიბებისათვის მთავარი არის პიროვნული არჩევანი, ამიტომ 

ჩვენი კვლევის მიზანი იყო არა ის, რომ შეგვეფასებინა მასწავლებლის მოსაზრებათა 

სისწორე, არამედ აღმოგვეჩინა ის, თუ რატომ შეარჩია მან ამგვარი კომბინაცია და 

როგორ მივიდა შესაბამის დასკვნამდე. 

თვისებრივი კვლევის შედეგად შეგროვილი მონაცემების ანალიზის პროცესში 

მონაწილეობდა სამი დამოუკიდებელი მკვლევარი. მკვლევარებმა ინდივიდუალურად 

განვიხილეთ ყოველი ჩანაწერი. თითოეული ტრანსკრიპტის ყურადღებით წაკითხვის 

დროს, „ხელით“ მუშაობის პრინციპით, კომპიუტერული პროგრამების გარეშე 

ინდივიდუალურად გამოვყავით გარკვეული თეზისები და კატეგორიები. 

ერთობლივი განხილვის დროს კი, თითოეულ თეზისს მივანიჭეთ ქულა და 

დებულებებად  ჩამოვაყალიბეთ მხოლოდ ის თეზისები, რომლებიც მინიმუმ ორი 
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მკვლევარს მაინც ჰქონდა ფორმულირებული. საბოლოოდ, მოვახდინეთ კოდირება და 

გამოვყავით პირველადი თეორიული კონსტრაქტები.  

თეზისები, დებულებები და კონსტრაქტები ჩამოვაყალიბეთ პრე და 

პოსტინტერვიუს თითოეულ ეტაპზე. ე. ი. აღნიშნული ფორმულირებები ერთი 

ინტერვიუს შემთხვევაში სამ ეტაპად ჩამოყალიბდა. მაგალითისათვის წარმოგიდგენთ 

ერთ-ერთი მასწავლებლის ინტერვიუს ანალიზის ეტაპებს. 

 

ცხრილი 1. მასწავლებლის ინტერვიუს ანალიზის ნიმუში 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• პრაქტიკული 

სამუშაო 3 

• კვლევაზე 

დაფუძნებული 

გაკვეთილი 3 

 

2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკის და 

თეორიის 

გაერთიანება 3 

• ინიციატივები 

მოსწავლეების 

მხრიდან 2 

• უსაფრთხოების 

წესები 3 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ადმინისტრაციის 

არასწორი შეფასება 3 

• რეაქტივების 

მოპოვება 

ცდებისთვის 3 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ინვენტარის 

უქონლობა 3 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• ვერ აკონტროლებს 

სახლში ჩატარებულ 

ექპერიმენტს 3 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

• ბარათებით სწავლება 

- მეთოდის დახვეწა 3 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

 

• სხვა სკოლებთან 

თანამშრომლობა 3 

• მუდმივი 

პროფესიული ზრდა 

3 

 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• კითხვების დასმა 

მნიშვნელოვანია 2 

 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• მოსწავლეთა 

დაინტერესება 

ნაკლებია საჯარო 

სკოლებში 2 

• ადმინისტრაციის 

არასათანადო 

მხარდაჭერა 2 

• ლაბორატორიული 

აღჭურვილობის 

სიმცირე 2 

 



75 
 
 

ბარათების შერჩევის თითოეულ ეტაპზე ჩამოყალიბებული დებულებების 

განხილვისას გამოიკვეთა ფაქტობრივად არსებული ხედვა და კონტრასტული ხედვა, 

რის საფუძველზეც ჩამოვაყალიბეთ კონსტრაქტები:  

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკული სამუშაო მუდმივად თან ახლავს კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილს. 

კარგია, როცა ინიციატივას მოსწავლე იჩენს. მნიშვნელოვანია თეორიისა და პრაქტიკის 

დაკავშირება, ასევე უსაფრთხოების წესების დაცვა.  

I კონტრასტული ხედვა: 

რეაქტივების არქონა და დირექციის არაკომპეტენტური, ნეგატიური შეფასება ხშირად 

არასასურველ შედეგებს იწვევს.  

I კონსტრაქტი: 

პრაქტიკული სამუშაო მუდმივად თან ახლავს კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილს. 

ხდება თეორიისა და პრაქტიკის დაკავშირება. კარგია, როცა ინიციატივას მოსწავლე 

იჩენს. მნიშვნელოვანია დირექციის მხარდაჭერა და უსაფრთხოების წესების დაცვა. 

კეთებით, კვლევით სწავლა VS ადმინისტრაციის გულგრილობა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

ლაბორატორიული აღჭურვილობა და ინვენტარი მნიშვნელოვანია კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლებისათვის და მისი არქონა ხელს უშლის სასწავლო პროცესს. თუ 

მოსწავლე სახლში ატარებს ექსპერიმენტს, მასწავლებელს უჭირს მისი გაკონტროლება. 

II კონტრასტული ხედვა: 

მუდმივად უნდა ხდებოდეს სწავლების  მეთოდების  დახვეწა და მოსწავლეებისთვის 

საგაკვეთილო პროცესის გამდიდრება. 

II კონსტრაქტი: 

ლაბორატორიული აღჭურვილობასთან ერთად მნიშვნელოვანია სწავლების  

მეთოდების  დახვეწა და მოსწავლეებისთვის საგაკვეთილო პროცესის გამდიდრება.  

ინვენტარის არქონა VS მეთოდების დახვეწა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 
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მასწავლებელს სჭირდება მუდმივი პროფესიული ზრდა, გამოცდილების გაზიარება 

სხვა სკოლის პედაგოგებთან. კითხვების დასმა მოსწავლეთა მხრიდან 

მნიშვნელოვანია. 

III კონტრასტული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის ხელშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს 

საჯარო სკოლებში მოსწავლეებისა და ადმინისტრაციის  დაბალი ინტერესის დონე და 

ლაბორატორიული აღჭურვილობის სიმცირე. 

III კონსტრაქტი: 

მასწავლებელს სჭირდება მუდმივი პროფესიული ზრდა, გამოცდილების გაზიარება. 

მნიშვნელოვანია კითხვების დასმა მოსწავლეთა მხრიდან და მათი მოტივაცია, 

ლაბორატორიული აღჭურვილობა და ადმინისტრაციის მხარდაჭერა. 

მუდმივი პროფესიული ზრდა თანამშრომლობით VS ადმინისტრაციის გულგრილი 

დამოკიდებულება 

ანალიზის დროს ნათლად გამოჩნდა კონსტრაქტების დიქოტომიურობა და 

მასწავლებლის აზრების ერთმანეთთან დაპირისპირების  შესაძლებლობა მოგვეცა. 

თითოეული ინტერვიუდან ჩამოვაყალიბეთ 3 პირველადი კონსტრაქტი.  

1. კეთებით, კვლევით სწავლება VS ადმინისტრაციის გულგრილობა 

2. ინვენტარის არქონა VS მეთოდების დახვეწა 

3. მუდმივი პროფესიული ზრდა  თანამშრომლობით VS ადმინისტრაციის 

გულგრილი დამოკიდებულება 

მათი მიხედვით ჩამოვაყალიბეთ ერთი საბოლოო კონსტრაქტი - 

კეთებით, კვლევით სწავლება VS ადმინისტრაციის გულგრილობა 

პრე-კონსტრაქტების მსგავსად ჩამოვაყალიბეთ პოსტ-კონსტრაქტები, 

გავაანალიზეთ, შევადარეთ ერთმანეთს და გამოვიტანეთ დასკვნა.  

ქვემოთ წარმოდგენილია პრე- და პოსტ ინტერვიუს საბოლოო კონსტრაქტები: 

პრე კეთებით, კვლევით სწავლება VS ადმინისტრაციის გულგრილობა 

პოსტ კვლევითი პროექტები, 

გუნდური მუშაობა 

VS ნაკლები ჩართულობა, 

მოუმზადებელი ექსპერიმენტი 
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ინტერვიუების  დამუშავება და კონსტრაქტების ჩამოყალიბება მოხდა კვლევის 

თითოეული ეტაპის დასრულებისთანავე.  

ინტერვიუთა ტრანსკრიპტების ანალიზის დროს, მასწავლებლები, მათივე 

შეხედულებების მიხედვით დავაჯგუფეთ კატეგორიებად. კვლევითი ეტაპების 

საბოლოოდ დასრულების შემდეგ კი, ჩამოვაყალიბეთ ანალიზის ნარატიული ჩარჩო. 

ნარატიულ ანალიზში ერთმანეთს შევადარეთ თითოეული მასწავლებლის პრე- და 

პოსტ-ინტერვიუ, მრავლად გამოვიყენეთ ციტატები მასწავლებელთა 

ინტერვიუებიდან, რაც ამყარებს ჩვენ მიერ გაკეთებულ დასკვნებს.  

პრე- და პოსტ-კონსტრაქტების შედარებით დავადგინე, თუ რა გავლენა იქონია 

პროექტში მონაწილე მასწავლებლების პროფესიულმა გადამზადებამ მათი კვლევითი 

კომპეტენციების განვითარებაზე და როგორ შეიცვალა მათი  დამოკიდებულებები 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიმართ. ამასთანავე, მიღებული შედეგების 

საფუძველზე გავაკეთეთ მასწავლებელთა დამოკიდებულებების ტოპოლოგიზაცია და 

გარკვეული კლასიფიკაციის შექმნა-დაჯგუფება.   

 

2. 2. 3  მოსწავლეთა თვისებრივი კვლევის პროცედურა ფოკუს ჯგუფის მეთოდით 

მოსწავლეთა თვისებრივი კვლევისათვის გამოყენებულ იქნა ფოკუს ჯგუფები. 

როგორც მორგანი (Morgan, 1988) განმარტავს, ფოკუს ჯგუფები  ჯგუფური ინტერვიუს 

ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ინტერვიუს მიმდინარეობას განიხილავს არა როგორც 

ინტერვიუერსა და თითოეულ წევრს შორის ურთიერთობას, არამედ როგორც ჯგუფურ 

ურთიერთქმედებას. ზურაბიშვილის მიხედვით, „ფოკუს ჯგუფები კარგად 

უთავსდება კვლევის სხვა მეთოდებს, ამიტომ ხშირად გამოიყენება ფართომასშტაბიან 

პროექტებში სხვა მეთოდებთან ერთად. ფოკუს ჯგუფების შედეგად მიღებული 

თვისებრივი ინფორმაცია, როგორც წესი, ამდიდრებს რაოდენობრივ შედეგებს“ 

(ზურაბაშვილი თ, გვ. 30). 

კვლევის პირველსა და მეორე ეტაპს შორის მონაწილე სკოლებში, საშუალო 

საფეხურის 400-მდე მოსწავლესთან დაინერგა შეფილდ ჰალამის უნივერსიტეტის 

საბუნებისმეტყველო განათლების ცენტრში მომზადებული, პროექტ „ჯაჭვური 

რეაქციის“ კვლევითი გუნდის მიერ ქართულ რეალობასთან ადაპტირებული, 
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კვლევაზე დაფუძნებული და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სასწავლო 

მოდულები:  

1. მწვანე ნათება 

2. მცენარეები კოსმოსში 

3. მწვანე გათბობა 

4. თვალი თვალს რომ მოშორდება, გული გადასხვაფერდება 

5. გამოვკვებოთ მსოფლიო 

6. მწვანე ტურბინა 

მოდულებზე მუშაობის დროს მოსწავლეებმა გაიცნეს სამეცნიერო მუშაობის 

პრინციპები. 

თითოეულ სკოლაში, პროექტის აქტივობებში მონაწილე მოსწავლეთაგან, 

ალბათური პრინციპით შეირჩა ფოკუს ჯგუფის 5-5 (Cohen, Manion & Morrison, (sixth 

edition), p. 867) წევრი. შესაბამისად, კვლევის დროს, 2 წლის მანძილზე კვლევაში 

მონაწილეობა მიიღო 100-მა მოსწავლემ, ჩატარდა 20 ფოკუს ჯგუფი. თითოეულ 

ჯგუფს მოდერაცია გაუწია კვლევითი გუნდის ერთმა მკვლევარმა წინასწარ 

მომზადებული სადისკუსიო გეგმის მიხედვით. შერჩეულ იქნა ფოკუს-ჯგუფის 

ჩატარების ლიბერალური სტილი, რათა მოდერატორს უფრო თავისუფლად 

ედევნებინა თვალი მოსწავლეთა აზრებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, იგი 

განმარტავდა / აზუსტებდა დასმულ შეკითხვას.  

კვლევის პირველ ეტაპზე,  მოდერატორმა ფოკუს ჯგუფის საუბარი ააგო 4 

ძირითად შეკითხვაზე: 

1. საკლასო გარემო 

2. კავშირი სხვა ინსტიტუციებთან (საწარმო, ლაბორატორია, უნივერსიტეტი და 

სხვ.) 

3. პრაქტიკული მუშაობა 

4. მოლოდინი პროექტიდან 

ხოლო პოსტ- ეტაპის დროს ფოკუს ჯგუფის სასაუბრო ძირითადი საკითხები იყო: 

1. საკლასო გარემო 
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2. კავშირი სხვა ინსტიტუციებთან (საწარმო, ლაბორატორია, უნივერსიტეტი და 

სხვ.) 

3. პრაქტიკული მუშაობა 

4. პროექტის შედეგები 

ფოკუს ჯგუფის დროს, მეორე ეტაპზე მოსწავლეებმა თავისუფლად 

ჩამოაყალიბეს აზრები საბუნებისმეტყველო საგნების გაკვეთილებზე კვლევითი 

მოდულების დანერგვასთან დაკავშირებით, შემდგომ კი ისაუბრეს თავიანთი 

შედეგების წარდგენის შესახებ ეროვნულ და საერთაშორისო კონფერენციებზე და 

ზოგადად, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მნიშვნელობაზე. აგრეთვე, იმსჯელეს 

სამომავლო კვლევითი საქმიანობების შესახებ.  მათ არგუმენტირებულად დაასაბუთეს 

საკუთარი მოსაზრებები. თითოეული ფოკუს ჯგუფის მოდერატორმა ჩანაწერების 

სახით შეაგროვა ინფორმაცია. 

კვლევის მომდევნო ეტაპზე დავამუშავეთ და გავაანალიზეთ ფოკუს-ჯგუფის 

შედეგად მოპოვებული მონაცემები, მოვახდინეთ მათი ინტერპრეტაცია. 

 

 

2.3 რაოდენობრივი კვლევის მეთოდოლოგია 

 

2. 3. 1 ფულერის, ჰოლისა და ჰორდის თეორიები 

როგორც უკვე აღვნიშნე, განათლების სისტემაში რეფორმების გატარების დროს, 

სწავლა-სწავლების ხარისხის ასამაღლებლად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 

მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებას. თუმცა, მნიშვნელოვანია, რა 

დამოკიდებულებები აქვს მასწავლებელს ინოვაციებისადმი, რამდენად ღიაა იგი და 

მზად არის სიახლეების მისაღებად.  

აღნიშნულის გათვალისწინებითა და ლიტერატურაზე დაფუძნებით, ფულერმა 

1969 წელს, ტეხასში ჩამოაყალიბა დამოკიდებულებების ოთხ საფეხურიანი თეორია - 

„დამოკიდებულების/ინტერესის საფეხურების მოდელი“. ფულერის  (Fuller, 1969) 

მოდელი დაფუძნებულია პროფესიული განვითარების ოთხსაფეხურიან მიდგომაზე: 

შეუსაბამო, პიროვნული, მოცემული პირობა, გავლენა. ტერმინში შეუსაბამო 
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იგულისხმება, რომ მასწავლებელს არ აქვს გამოცდილება, ან ცოტა გამოცდილება აქვს 

კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ტერმინში პიროვნული იგულისხმება, თუ რა 

გავლენას ახდენს განათლების განვითარების პროგრამა ამ კონკრეტულ 

მასწავლებელზე. ცნება მოცემული პირობა მოიცავს დროისა და მატერიალური 

რესურსების მართვას. ტერმინი ზემოქმედება ფოკუსირებულია მოსწავლეთა 

თანამშრომლობასა და მოსწავლეებში კვლევითი უნარების განვითარებაზე.  

ჰოლისა და ჯორჯის მიხედვით (Hall & George, 1979), განათლების რეფორმის 

დანერგვას დიდი ყურადღება ეთმობა, თუმცა ნაკლებად არის გათვალისწინებული 

მასწავლებელთა მზაობა სიახლეების მისაღებად და რეფორმაში მათი მონაწილეობის 

სურვილი. რეფორმის წარმატება, სწორედ რომ, მასწავლებელზეა დამოკიდებული.  

ტეხასის მასწავლებელთა განათლების ცენტრში ფსიქოლოგმა ფულერმა ჩაატარა 

კვლევები, რომელთა მთავარი მიზანი იყო მასწავლებელთა ინდივიდუალური 

როლისა და დამოკიდებულებების აღწერა-შეფასება სიახლეების დანერგვის 

პროცესში. კვლევებმა აჩვენა, რომ მასწავლებლების მიერ ინოვაციის მიღება-

გაზიარებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათი გრძნობები, აღქმა და 

დამოკიდებულებები კონკრეტული სიახლის მიმართ. დამოკიდებულებები 

განისაზღვრება ადამიანის ბუნებით, ცოდნითა და გამოცდილებით, შესაბამისად, 

თითოეული ადამიანი განსხვავებულად აღიქვამს ერთსა და იმავე მოვლენას. აქედან 

გამომდინარე, არსებობს სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულებები. დროთა 

განმავლობაში, გამოცდილების შეძენასთან ერთად, ეს დამოკიდებულებები ყველა 

ადამიანისათვის კანონზომიერად იცვლება.  

მოგვიანებით, ფულერის თეორიის მიდგომა განვითარდა ჰოლისა და ჰორდის  

(Hall & Hord, 2006; 2011) მიერ და არსებული 4 საფეხური შეიცვალა 7 საფეხურით. 

 

ფიულერი (1969) ჰოლი და ჰორდი (2011) 

შეუსაბამო დაუინტერესებელი   SoC A  

 

საკუთარი 

ინფორმაციული         SoC B 

პიროვნული                 SoC C 

მოცემული პირობა მენეჯმენტი                  SoC D 
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გავლენა 

შედეგები                       SoC E 

თანამშრომლობა            SoC F 

გარდასახვა                      SoC G 

 

სქემა 5. ფულერის, ჰოლისა და ჰორდის დამოკიდებულებათა საფეხურების მოდელი 

 

როგორც ბოლტე და რაუხი (Bolte & Rauch, 2014) განმარტავენ, ფიულერის 

თეორიის პირველი  საფეხური - შეუსაბამო, შეესაბამება ჰოლისა და ჰორდის თეორიის 

საფეხურს - დაუინტერესებელი SoC A;  

საფეხური - საკუთარი დიფერენცირდა: ინფორმაციული SoC B  და პიროვნული SoC C 

საფეხურებად.   SoC B აღწერს განათლების პროგრამების ცოდნას ზოგადად, ხოლო  SoC  

C აჩვენებს, თუ რამდენად იყენებს მასწავლებელი ამ ცოდნას საკუთარ პედაგოგიურ 

პრაქტიკაში.  

საფეხურის - მოცემული პირობა ფორმულირება შინაარსიდან გამომდინარე შეიცვალა 

საფეხურით - მენეჯმენტი SoC D. 

საფეხური - გავლენა დიფერენცირდა სამ სფეროდ: SoC E, SoC F და SoC G. SoC E -

შედეგები, განსაზღვრავს კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილების გავლენას 

მოსწავლეებზე. SoC F - თანამშრომლობა ასახავს მასწავლებლის თანამშრომლობასა და 

კოორდინაციაზე გავლენას, ხოლო SoC  G - გარდასახვა განიხილავს  მასწავლებლის 

შემდგომ  წარმატებებს, შესაძლებლობების სრულყოფას, ანუ  გარდასახვას.  

 

2.3.2. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისადმი საბუნებისმეტყველო საგნების 

მასწავლებელთა დამოკიდებულებების განსაზღვრა SoC ინსტრუმენტის 

გამოყენებით პროექტში მონაწილეობამდე და შემდეგ 

ფულერის, ჰოლისა და ჰორდის (Fuller, 1969; Hall & Hord, 2011) მიერ 

ჩამოყალიბებული ,,დამოკიდებულების/ინტერესის საფეხურების მოდელის“ 

მიხედვით შექმნილი კითხვარი მოდიფიცირდა პროექტის PROFILES 

(http://www.profiles-project.eu/) კონსორციუმის ფარგლებში, გახდა უფრო მოქნილი და  

მოერგო პროექტის კონცეფციას. შნაიდერისა და ბოლტეს (Schneider & Bolte, 2012) მიერ 

http://www.profiles-project.eu/
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ადაპტირებული კითხვარი 41 შეკითხვით არის წარმოდგენილი  სადაც SoC A, SoC D, 

SoC E და SoC F წარმოდგენილია ხუთი კითხვით, SoC C - ექვსი კითხვით,  SoC B - შვიდი 

კითხვით, ხოლო SoC G - რვა შეკითხვით (დანართი 2). 

 

ცხრილი 2. SoC კითხვარის სტრუქტურა 

 

 დამოკიდებულების/

ინტერესის 

საფეხურები 

კითხვების 

რაოდენობა 

 

მაგალითები 

 

1 SoC A: Unconcerned 

დაუინტერესებელი  

5 ამჟამად დაკავებული ვარ უფრო მეტად სხვა 

თემებით, ვიდრე გაკვეთილის კონცეფციით - 

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

2 SoC B: Informational 

ინფორმაციული 

7 მინდა ვიცოდე, თუ რა არის გაკვეთილის 

კონცეფცია -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“ 

3 SoC C: Personal 

პიროვნული 

6 მინდა ვიცოდე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს 

გაკვეთილის კონცეფციას -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“ ჩემი პროფესიული 

მომავლისათვის 

4 SoC D: Management 

მენეჯმენტი 

5 ვფიქრობ,  არასაკმარისი დრო მაქვს იმისათვის,  

რომ გაკვეთილი ყოველთვის „კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების “ კონცეფციის 

მიხედვით  წარვმართო  

5 SoC E: Consequence 

შედეგები 

5 ჩემთვის საინტერესოა,  თუ რას ფიქრობენ 

მოსწავლეები გაკვეთილის კონცეფციის 

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ შესახებ  

6 SoC F: Collaboration 

თანამშრომლობა 

         5 მზად ვარ, სხვა მასწავლებლებს დავეხმარო 

გაკვეთილის კონცეფციის - „კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“  დაგეგმვასა და 

წარმართვაში  

7 SoC G: Refocusing 

გარდასახვა 

         8 ვიცი როგორ შემიძლია გაკვეთილის კონცეფციის 

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

გაუმჯობესება  

 

კითხვარი  ქართულად თარგმნა პროექტის PROFILES გუნდმა და მოარგო 

ქართულ რეალობას, შეფასდა კითხვარის სამეცნიერო ღირებულება და ვალიდურობა. 

პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ გუნდმა კითხვარი მოარგო პროექტის საკვლევ 

შეკითხვას, საჭიროებებსა და შინაარსს და გამოიყენა კვლევის პროცესში.  
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კითხვარში გამოყენებულია ლიკერტის შეფასების შკალა ერთიდან შვიდამდე.   

შკალა ერთ განზომილებიანია. კითხვარი შეიცავს კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებასთან დაკავშირებულ როგორც დადებით, ისე უარყოფით მტკიცებულებებს.   

მასწავლებელთა მიერ კითხვარის შევსების შემდეგ კომპიუტერული პროგრამის (SPSS) 

საშუალებით თითოეული საფეხურისთვის გამოვთვალეთ შეფასების სკალის 

საშუალო ქულა და სტანდარტული გადახრა.  პრე- და პოსტ-ტესტირების შედეგები 

გამოვსახეთ გრაფიკულად, შევადარეთ ერთმანეთს და გავაანალიზეთ.  
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თავი 3. მონაცემთა ანალიზი 

 

 

3.1 მასწავლებელთა თვისებრივი კვლევის ანალიზი 

 

როგორც კვლევის მეთოდოლოგიის აღწერის დროს აღვნიშნე, პროექტ „ჯაჭვური 

რეაქციაში“ მონაწილე 20 მასწავლებლისგან ჩავიწერეთ პრე-ინტერვიუ - პროექტში 

ჩართვამდე და პოსტ-ინტერვიუ - პროექტის დასრულების შემდეგ. თვისებრივი 

ანალიზის პროცესში მონაწილეობდა სამი დამოუკიდებელი მკვლევარი. თითოეულ 

მასწავლებელს პირობითად ვუწოდეთ ქართული ანბანის რიგითობის მიხედვით 

შერჩეული საკუთარი სახელები: ანეტა, ბაია, გურანდა, დოდო, ელენე, ვენერა, 

ზეინაბი, თამარი, ირინე, კესანე, ლალი, მედეა, ნატალია, ოფელია, პირიმზე, ჟუჟუნა, 

რიფსიმე, სალომე, ტასო, ურსულა. პრე - და პოსტ-ინტერვიუების ანალიზის 

საფუძველზე დავადგინეთ, მასწავლებელთა მიდგომები და დამოკიდებულებები 

კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებასთან მიმართებაში პროექტში ჩართვამდე და 

პროექტში მონაწილეობის შემდგომ. 

სადისერტაციო ნაშრომის ამ თავში:  

• გავაანალიზებ პროექტში მონაწილე თითოეული მასწავლებლის პრე- და პოსტ-

ინტერვიუს 

• წარმოვადგენ კელის თეორიის მიხედვით ჩამოყალიბებულ კონსტრაქტებს 

•  განვიხილავ და ერთმანეთს შევადარებ მასწავლებელთა მიერ ჩამოყალიბებულ 

შეხედულებებსა და მოსაზრებებს კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების 

მიხედვით პროექტში ჩართვამდე და მისი დანერგვის შემდეგ 

როგორც აღვნიშნე, თითოეული ინტერვიუს ჩაწერის დროს, მასწავლებლებმა 

ჩამოაყალიბეს საკუთარი შეხედულებები და მოსაზრებები საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლებასთან დაკავშირებით. ინტერვიუების ანალიზის დროს 

მასწავლებელთა მოსაზრებებისა და შეხედულებების მიხედვით გამოიკვეთა ოთხი 

კატეგორია (დანართი 3):  

• მენეჯმენტი 
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• პროფესიული განვითარება 

• საგაკვეთილო მიდგომები 

• მოსწავლის მდგომარეობა 

თითოეულ კატეგორიაში გაერთიანებულია ქვე-კატეგორიები: 

მენეჯმენტი: 

• გაკვეთილის დაგეგმვა 

• დროის მართვა 

• მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება 

•  დისციპლინა 

• რესურსები 

• ადმინისტრაციის მხარდაჭერა 

• უსაფრთხოება 

• დამხმარე პერსონალი (ლაბორანტი) 

• პროგრამები 

• საატესტატო გამოცდა 

პროფესიული ზრდა: 

• გამოცდილების ნაკლებობა 

• გამოცდილების გაზიარება / თანამშრომლობა 

• თვითგანვითარებაზე ზრუნვა 

• ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა  

• მასწავლებლის კომპეტენცია 

• პროექტიდან მიღებული გამოცდილება 

საგაკვეთილო მიდგომა: 

• პრაქტიკული გაკვეთილი 

• ექსპერიმენტებით სწავლება 

• კვლევითი გაკვეთილი 

• პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული გაკვეთილი 

• კეთებით სწავლება 

• კვლევითი პროექტების განხორციელება 
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• აღმოჩენებით სწავლება 

• ინდივიდუალური მიდგომა 

• შეცდომებზე სწავლა 

• თეორიული სწავლება 

 მოსწავლეთა მდგომარეობა: 

• მოსწავლეთა მოტივაცია/ინტერესი 

• ასაკობრივი თავისებურებები 

• წინარე ცოდნა 

• ცოდნის ტრანსფერი 

• მოსწავლეთა ჩართულობა და კვლევების დამოუკიდებლად ჩატარების 

სურვილი 

• მოსწავლეთა უკუკავშირი 

• კლასის განწყობა 

ანეტა (დანართი 4) პრე-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ მოსწავლეთა მოტივაციის 

ასამაღლებლად და მათი სასწავლო პროცესში ჩართვის მიზნით, მნიშვნელოვანია 

საგაკვეთილო პროცესის დროს პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელება: 

„პრაქტიკული სამუშაოს დანიშნულება ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე არის 

მოტივაციის ამაღლება, რის შედეგადაც ბავშვი ებმება საგაკვეთილო პროცესში და 

ხდება აქტიური შემსწავლელი.“ იგი ხაზს უსვამს ცდების მნიშვნელობას.  

„ერთადერთი, რამაც შეიძლება აამაღლოს ფიზიკის სწავლების დონე, ეს არის ცდები.“ 

აღსანიშნავია, რომ ანეტა სადემონსტრაციო ცდებს ანიჭებს უპირატესობას და 

აღნიშნავს,  „შენ გააკეთე, ბავშვი მხოლოდ ხედავდეს და მერე  ის თვითონაც 

გაიმეორებს“. როგორც პრე-ინტერვიუდან ჩანს, იგი ფლობს გარკვეულ ინფორმაციას 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების შესახებ. ამიტომ, მუდმივად 

ცდილობს, კვლევაზე დააფუძნოს თეორიული ამოცანები, თუმცა თვითონვე 

აღნიშნავს, რომ ეს არ არის „ნამდვილი“ კვლევა. პედაგოგი ამბობს: „ჩემი მიზანია, რომ 

მაქსიმალურად მივუახლოვო კვლევას ის, რაც ხდება ამოცანაში, რათა უფრო მეტად 

გაიაზროს მოსწავლემ და ჩასწვდეს მის არსს. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ამოცანა და 

მივცეთ კვლევის სახე. თუმცა,  ამას, რასაკვირველია, შრომა და დიდი ძალისხმევა 
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სჭირდება.“ მისი აზრით, ეს შრომა და ძალისხმევა, აზრთა შეჯერებისა  და 

გამოცდილების გაზიარების გზით, ერთობლივად უნდა გასწიოს საბუნებისმეტყველო 

საგნების მასწავლებელთა  ჯგუფმა. ეს არ არის ერთჯერადი და მარტივი პროცესი. 

მასწავლებლის სიტყვებით რომ ვთქვათ, „იმ მასწავლებლებმა, რომლებიც ატარებენ  

ასეთ გაკვეთილებს აუცილებლად უნდა ითანამშრომლონ ერთმანეთთან  და 

გაუზიარონ გამოცდილება.“ 

ანეტა პრე-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება 

რთულია მრავალრიცხოვან კლასში, რადგან შეუძლებელია მცირე ჯგუფების შედგენა. 

მასწავლებელი სათანადო ყურადღებას ვერ აქცევს თითოეულ მოსწავლეს და ირღვევა 

დისციპლინა კლასში. მისი თქმით, ასეთ ვითარებაში მოსწავლეები ვერ სწავლობენ 

აღმოჩენით: „კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს, ძნელია 30 კაციან ჯგუფში 

მოახერხო ბავშვების კონტროლი“. ამასთანავე, მასწავლებელი კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლებისათვის მნიშვნელოვან ხელისშემშლელ ფაქტორად მიიჩნევს 

საატესტატო გამოცდას საგანში. ის საუბრობს, რომ გამოცდა განსაზღვრავს 

საგნობრივი ცოდნის, „რა“ კითხვაზე პასუხის გამცემ კომპეტენციებს. ანეტას აზრით, 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება კი ავითარებს სააზროვნო უნარებს, რომლის 

დადასტურებაც გამოცდაზე ვერ ხდება. შესაბამისად, იქმნება შეუთავსებლობა 

მიმდინარე მუშაობასა და კომპეტენციების დასადასტურებლად შექმნილ მექანიზმს - 

გამოცდას შორის. ამიტომ, იგი იძულებულია, ფაქტობრივი ცოდნის დაგროვებაზე 

გაამახვილოს ყურადღება. მეტი არგუმენტირებისათვის, მასწავლებელი გადმოსცემს 

მოსწავლეთა ნააზრევს: „CAT“ (კომპიუტერთან ადაპტირებული ტესტირება) - ის 

გამოცდისთვის გვამეცადინეთ, რა დროს ეს (გულისხმობს კვლევას) არის“. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ანეტა ფიქრობს, რომ კვლევითი გაკვეთილების 

ჩატარება უნდა „მოესწროს“ მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 კლასებში. თუმცა, ეს გარემოება მას 

საკუთარ ცუდ გამოცდილებად მიაჩნია: „მე-11 კლასში ვერ მოვახერხე ცდების 

ჩატარება. ვეცდები, რომ ეს ფაქტი რაღაცნაირად გამოვასწორო.“ აშკარაა, რომ 

მასწავლებელი მზად არის, მიიღოს სიახლეები და გადაჭრას აღნიშნული პრობლემა.  

ანეტა პოსტ-ინტერვიუში უკვე განსხვავებულად საუბრობს კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელსა და იდეალურ კვლევით გაკვეთილზე. იგი 
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რადიკალურად ცვლის სასწავლო მიდგომას კვლევით ასპექტში. თუ პრე-ინტერვიუში 

კვლევითი გაკვეთილის ცნებაში განიხილავდა სადემონსტრაციო ცდასა და ნებისმიერ 

ლაბორატორიულ ან პრაქტიკულ მუშაობას, პოსტ-ინტერვიუს დროს იგი ღია 

კვლევაზე საუბრობს და აღნიშნავს: „ის, როგორც ჩვენ ბავშვებს ვუთითებდით, 

საკითხია დასმული და მოდით ახლა ეს ცდა ჩავატაროთ, არასწორია. მოსწავლეებს 

უნდა მივცეთ საშუალება, დამოუკიდებლად  მოიფიქრონ, როგორ აღმოვაჩინოთ მაგ., 

არქიმედეს კანონი, განსაზღვრონ საჭირო ხელსაწყოები და დაგეგმონ კვლევის 

ეტაპები. თუ ამას ბავშვებს მივაჩვევთ, მათში ჩვენ განვავითარებთ არა უბრალო 

კანონის დამმახსოვრებელ ადამიანს, არამედ ადამიანს, რომელიც თვითონვე შეძლებს 

ეს კანონი თავიდან აღმოაჩინოს.“ უფრო მეტიც, ანეტა მკაფიო დიფერენცირებას 

აკეთებს კვლევით და ლაბორატორიულ სამუშაოებს შორის. მისი განსაზღვრებით, 

ლაბორატორიული სამუშაოებით მოსწავლე ზუსტად გაწერილ ინსტრუქციას მიჰყვება 

და მან თითქმის იცის, რა შედეგი უნდა მიიღოს სამუშაოს დასრულების შემდეგ. 

პედაგოგი მთელ ხიბლსა და ინტერესს ღია კვლევით საქმიანობაში ხედავს, რადგან 

მოსწავლე მუშაობის დროს თანდათანობით ხდება აღმომჩენი: „კვლევა ეს არ არის 

ლაბორატორიული სამუშაო ... მთელი ინტერესი იმაშია, რომ კვლევის დროს ბავშვმა 

არ იცის რა უნდა მიიღოს. შედეგის მიხედვით გააკეთებს კონკრეტულ დასკვნებს და 

გარკვეულ წილად მივა კანონის აღმოჩენამდე“. ანეტა ფიქრობს, რომ ამ ტიპის 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი მოითხოვს სკულპულოზურ დაგეგმვას. იგი 

ამბობს: „ვცდილობ, ისე დავგეგმო გაკვეთილი, სადაც მოსწავლე თვითონ მოიფიქრებს, 

თუ როგორ იკვლიოს.“  მასწავლებლის აზრით, ზემოთ განხილული საკითხების 

გათვალისწინებით დაგეგმილი კვლევითი გაკვეთილი ყოველთვის იქნება 

იდეალური.  

ანეტა პოსტ-ინტერვიუში ყურადღებას ამახვილებს მოსწავლეთა შინაგან 

ფაქტორებზე, ითვალისწინებს მათ ინტერესებს და წარუმატებლად მიიჩნევს ისეთ 

გაკვეთილს, რომელშიც ვერ დაინახა მოსწავლეთა ინტერესი, მზაობა და პოზიტიური 

განწყობა კვლევის განსახორციელებლად. მისი აზრით, ასეთ შემთხვევაში 

მასწავლებელმა უნდა გადადოს ღია კვლევა სხვა დროისათვის. ანეტას თქმით, „თუ 

კლასი არ არის კვლევისათვის განწყობილი, მასწავლებელს შეუძლია გადადოს და 
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ბავშვებთან ერთად შეარჩიოს კვლევის განხორციელების დრო.” მასწავლებელი 

თვლის, რომ შესაძლებელია კვლევითი სამუშაო დასრულდეს წარუმატებლად - 

მოსწავლეებმა ვერ მიიღონ შედეგი. მოჰყავს წარუმატებელი კვლევითი გაკვეთილის 

კონკრეტული მაგალითი, თუმცა ამ საკითხს პოზიტიურად უყურებს და აღნიშნავს, 

რომ მსგავსი ფაქტები ხშირად გადაიქცევა მოსწავლეებში ახალი საკვლევი კითხვების 

ჩამოყალიბების, მსჯელობისა და ანალიზის სტიმულატორებად. იგი ამბობს: 

„კვლევითი გაკვეთილის ჩავარდნას აქვს თავისი დადებითი მხარე, თუ მასწავლებელი 

მოსწავლეებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ ყოველი მარცხი ახსნან, თუ რატომ მოხდა 

ასე? რა იყო მიზეზი? ... გააგრძელონ კვლევა, ეძიონ  მიზეზები და მივიდნენ 

მეცნიერულ დასკვნამდე“. ანეტა თვლის, რომ რაც მეტ კვლევას შესთავაზებს პედაგოგი 

მოსწავლეებს, მით უფრო გაიზრდება მათი ინტერესი საბუნებისმეტყველო საგნების  

მიმართ და თავისთავად, გაიზრდება მათი ცოდნა და განუვითარდებათ უნარ-ჩვევები. 

პოსტ-ინტერვიუში ანეტა აღნიშნავს, რომ პროექტში ჩართვის შემდეგ მოსწავლეებს 

გაუჩნდათ ბევრი საკვლევი კითხვა, განუვითარდათ კითხვების ფორმულირების 

უნარი, გაიზარდა მათი  სურვილი, დამოუკიდებლად ჩატარონ კვლევები: „ინტერესი, 

კვლევების ჩასატარებლად, ბავშვების მხრიდან არის ძალიან დიდი.“ იგი ხაზგასმით 

საუბრობს მე-7 კლასში განხორციელებულ კვლევებზე. ანეტა კვლევების 

განხორციელებისათვის ხელისშემშლელ ფაქტორად, კვლავ მოსწავლეთა 

მრავალრიცხოვნებას ასახელებს: „კვლევა არ არის გათვლილი 30-40 მოსწავლეზე, მე 

მაინც იდეალურად მიმაჩნია 15-20 მოსწავლე, თითოეულ მოსწავლესთან მიხვალ, 

მიუთითებ, ბიძგი სჭირდებათ.“ პროექტში მონაწილეობის შემდეგ, ანეტა კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლებასთან დაკავშირებულ საკუთარ ხედვას თვითონვე 

აანალიზებს და ამჩნევს მკვეთრ განსხვავებას პროექტში მონაწილეობამდე არსებულ 

შეხედულებებთან შედარებით. ცვლილებას კი პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ 

დამსახურებად მიიჩნევს: „თავიდან ვფიქრობდი, რომ კლასი არის მასწავლებლის 

თეორიული ნააზრევის პრაქტიკულად განმახორციელებელი... დღევანდელი 

გადასახედიდან, პროექტის ეტაპების გავლის შემდეგ, მე სხვა კუთხით შევხედე 

საგაკვეთილო კვლევას.“ ის მიიჩნევს, რომ ნამდვილი კვლევისათვის საკმარისია 
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მოსწავლეებს მივცეთ მხოლოდ საკვლევი თემა / სათაური. დანარჩენი ეტაპების 

განხორციელება მათ უნდა მივანდოთ.  

ამრიგად, ანეტას საუბრიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მისთვის პროექტში 

მონაწილეობამდე კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის ხელისშემშლელ 

ფაქტორს წარმოადგენდა კლასში მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება და გამოცდაზე 

ორიენტირება. პროექტში მონაწილეობის შემდეგ ის კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების დროს ცდილობს  მოსწავლეებს შესთავაზოს მათ ინტერესებზე მორგებული 

და  შინაგანი მოტივაციის გამომწვევი დავალებები. მოსწავლეებში კი მოტივაციის 

გაჩენა და ინტერესი კვლევითი საკითხის მიმართ მათში აღძრავს სურვილს, 

დამოუკიდებლად ჩაატარონ კვლევები, დაიგროვონ ცოდნა საკუთარი შეცდომების 

ანალიზით. თუმცა, მრავალრიცხოვნების პრობლემა კვლავ აქტუალური რჩება.  

ბაია (დანართი 5) პრე-ინტერვიუში განიხილავს პრაქტიკულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხს. ის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლებისათვის მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციისაგან ფინანსური 

მხარდაჭერა და რესურსებით უზრუნველყოფა. ასევე, აუცილებელია მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარება ტექნოლოგიების ფლობისა და კვლევითი უნარების 

განვითარების თვალსაზრისით. როგორც ის აღნიშნავს, მოსწავლეები თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, მასწავლებლებთან შედარებით 

გაცილებით მეტ ინფორმაციას ითვისებენ მოკლე დროის განმავლობაში. ბაია საკუთარ 

წუხილს გვიზიარებს სწავლების მიდგომების ფლობასთან დაკავშირებით.  იგი 

მიიჩნევს, რომ ჯერ-ჯერობით არ არის მზად კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისათვის, რადგან საამისოდ არ გააჩნია საკმარისი ცოდნა და ინფორმაცია. ამ 

მიზეზის გამო, ძირითადად თეორიულ გაკვეთილებს ატარებს. პრე-ინტერვიუში 

აღნიშნავს: „ხშირად ვფიქრობ, რა შეიძლება გავაკეთო, რომ რაიმე კვლევითი სამუშაო 

მივცე ბავშვს. მიუხედავად ამისა, მაინც უფრო თეორიულ მხარეს მივყვები.“   

პროექტის დასაწყისში ბაია გამოთქვამს მზაობას, მიიღოს მონაწილეობა 

კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებასთან დაკავშირებულ ტრენინგებსა და სემინარებში: 

„მე დიდი სიამოვნებით დავესწრებოდი ტრენინგებს, სადაც გვასწავლიან, თუ რა 

თემებზე და როგორ  შეგვიძლია ჩავუტაროთ ბავშვებს კვლევები.“ პედაგოგი 
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წუხილით აღნიშნავს, რომ მას აქვს ენობრივი ბარიერის პრობლემა - ვერ კითხულობს 

ინგლისურ ენაზე დაბეჭდილ ლიტერატურას. ამიტომ, ითხოვს მზა მასალებსა და 

რესურსებს, რომელიც მას გაუადვილებს კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლების 

დანერგვას საკუთარ პრაქტიკაში, მოსწავლეებთან ჩატარებულ კვლევებზე 

დაყრდნობით: „ზოგი მასწავლებელი შემოქმედებითია და თვითონ შეუძლია 

მოიფიქროს სიახლე, ზოგი კი კარგი შემსრულებელია და მისთვის მნიშვნელოვანია 

მზა მასალები.“ თუმცა, ისიც მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ მასწავლებელმა 

მოახდინოს მზა მასალების მოდიფიცირება სამიზნე კლასის ინტერესის სფეროს, 

ცოდნის დონისა და კვლევითი უნარ-ჩვევების შესაბამისად.  

ის ფაქტი, რომ ბაიას ნამდვილად სჭირდება პროფესიული გადამზადება 

კვლევითი კომპონენტის განვითარების მიზნით, ნათლად ჩანს პრე-ინტერვიუს დროს 

მის მიერ მოყვანილი მაგალითიდან - ბაია კვლევითი გაკვეთილის დაწყებამდე 

მოსწავლეთა ჯგუფებს არ აძლევს ნათელ ინსტრუქციას, რის გამოც მრავალრიცხოვან 

კლასში ირღვევა დისციპლინა. გამოსავალს პოულობს შემდეგში - წყვეტს გაკვეთილს. 

„გავყავი კლასი ხუთ ჯგუფად ... ყველას თავისი  რესურსი ჰქონდა მოტანილი. 

მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნებიდან გამომდინარე, ჯგუფებში წარმოიშვა 

კონფლიქტი და იძულებული გავხდი, შემეწყვიტა გაკვეთილი“. თვითონ 

მასწავლებელი კი ფიქრობს, რომ პრობლემა წარმოიშვა ლაბორატორიული 

აღჭურვილობის სიმცირისა და მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნების გამო და თვლის, 

რომ თითოეულ მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს ინდივიდუალურად მუშაობის 

შესაძლებლობა. ბაია მიიჩნევს, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის 

აუცილებელია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორიული გარემო და აღწერს მას. „მოსწავლეს უნდა შეუქმნა პირობები, რომ 

ინდივიდუალურად ყველას ჰქონდეს თავისი ინსტრუმენტები ამ სამუშაოს 

ჩასატარებლად.“ რეალურად ჩანს, რომ კონფლიქტისა და დისციპლინის დარღვევის 

სხვა მიზეზები არ აქვს გათვითცნობიერებული. ბაია, სხვა მასწავლებელთა მსგავსად 

მსჯელობს და ამბობს, რომ  კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილის მოსამზადებლად 

მასწავლებელს დიდი დრო სჭირდება. მისი აზრით,  საგაკვეთილო პროცესის 

ხანგრძლივობაც მცირეა და ამ მიზეზის გამო კვლევა ბოლომდე ვერ მიდის, 
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მოსწავლეები კი კარგავენ ინტერესს: „იდეალურია კვლევითი გაკვეთილი, როცა 45- 

წუთი კი არ გაქვს, არამედ შეგიძლია გადააბა და დაასრულო საქმე, შეკრა. წყვეტის 

დროს ინტერესი ნელდება და იკარგება.“  მასწავლებელი პრე-ინტერვიუში საუბრობს, 

რომ მოსწავლეებს უჭირთ თეორიული ცოდნის ტრანსფორმაცია პრაქტიკაში.  

სხვადასხვა მიზეზებთან ერთად, ბაია კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

ხელისშემშლელ ფაქტორად და თეორიული სწავლების მიზეზად ასახელებს 

გადატვირთულ პროგრამებსა და დამამთავრებელ კლასებში ჩასაბარებელ „CAT“-ის 

გამოცდებს. იგი აღნიშნავს: „პროგრამების მოცულობიდან და საატესტატო 

გამოცდებიდან გამომდინარე, იძულებული ვარ, რომ ჩარჩოში მოვექცე, 

განსაკუთრებით X-XI კლასებში.“  

ბაია პოსტ-ინტერვიუში საუბრობს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა 

მისი პროფესიული განვითარებისათვის პროექტი „ჯაჭვური რეაქცია“ და თვლის, რომ 

ეს არის მისთვის საუკეთესო გამოცდილება. იგი ასე აღწერს პროექტში მონაწილეობის 

პერიოდს: „პროექტში, ურთიერთობები  დაფუძნებული იყო ხანგრძლივ და 

სასიამოვნო კვლევით პროცესებზე, რომელიც მანამდე ნაკლებად იყო ჩემს 

გამოცდილებაში.“ თუ პირველ ინტერვიუში ის თვლიდა, რომ საერთოდ არ ჰქონდა 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების დასანერგად საჭირო ცოდნა, პოსტ-

ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ ცვლილებებს თვითონაც ხედავს, თუმცა მას სურს კიდევ 

უფრო დახვეწოს სასწავლო პროცესი და ცდილობს, რომ კვლევითი საქმიანობით 

საინტერესო გახადოს საბუნებისმეტყველო გაკვეთილი: „პროგრესი მაქვს ამ 

თვალსაზრისით, სხვანაირად ვუყურებ იმ საკითხებს, რასაც აქამდე ვასწავლიდი და 

ვცდილობ, რომ სასწავლო პროცესი უფრო დავტვირთო  კვლევითი გაკვეთილებით“.  

პროექტში მონაწილეობის შემდეგ, ბაიას კარგად აქვს გააზრებული კვლევითი 

გაკვეთილის არსი და თვლის, რომ იდეალურია კვლევითი გაკვეთილი, რომლის 

დროსაც მოსწავლე პროცესის აქტიური მონაწილეა. „მოსწავლეები თვითონ გრძნობენ 

თავს პროცესის რეჟისორებად, რის გამოც ხდებიან უფრო თავდაჯერებულნი, 

საკუთარი ინტერესითა და მოტივაციით გამოწვეული მუშაობით მიდიან იდეალურ 

შედეგამდე.“ ბაია მიიჩნევს, რომ კვლევითი მუშაობა მოსწავლეს აძლევს 

შესაძლებლობას ერთიან ჭრილში დაინახოს საბუნებისმეტყველო საგნები, ასევე 
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დააკავშიროს სხვა დისციპლინებთან. „კვლევითი პროცესით მოსწავლეები 

საბუნებისმეტყველო საგნებს ერთიანობაში ხედავენ და ცალკეული მოვლენებს 

ბუნებისმეტყველების ჭრილში განიხილავენ.“ კვლევითი გაკვეთილის 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მასწავლებელი პოსტ-ინტერვიუში კვლავ 

კრიტიკულად საუბრობს საგაკვეთილო დროის ხანგრძლივობაზე და თვლის, რომ 

კვლევების განხორციელება უფრო მოსახერხებელია კვლევითი პროექტების 

ფარგლებში: „45 წუთიანი გაკვეთილი არაა საკმარისი დრო კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის, მე მაინც  ვთვლი, რომ კვლევები პროექტის საზღვრებში უნდა 

მიმდინარეობდეს.“  

საგაკვეთილო დროის სიმცირესთან ერთად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ხელისშემშლელ ფაქტორად მიიჩნევს მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნებას კლასში. ამ 

პრობლემაზე ის პრე-ინტერვიუშიც საუბრობს. პოსტ-ინტერვიუში აღნიშნულს სხვა 

კუთხით განიხილავს. ბაია თვლის, რომ მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდისათვის 

მნიშვნელოვანია მათთან ინდივიდუალური მიდგომა და მათი პიროვნული 

ინტერესების გათვალისწინება. მრავალრიცხოვან კლასებში კი თითოეული 

მოსწავლის ინტერესის სფეროს განსაზღვრა და მოტივირება საკმაოდ რთულია:  

„მნიშვნელოვანია მოსწავლეების რაოდენობა კლასში, რადგან მათი ინტერესები 

განსხვავებულია და თითოეული მათგანის ერთნაირად მოტივირება და რომელიმე 

კონკრეტულ სამუშაოში თანაბარი ინტერესით ჩაბმა, რთულია.“ პოსტ-ინტერვიუდან 

ჩანს, რომ მასწავლებელი მოსწავლეთა მოტივაციის ასამაღლებლად მათი პიროვნული 

ინტერესების დადგენას ცდილობს, რათა შესთავაზოს კვლევები მათთვის საინტერესო 

თემებზე და გაზარდოს კლასში მოსწავლეთა ჩართულობა. თუმცა, ბაია მოსწავლეთა 

მოტივირებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარე ფაქტორად, კვლავ მიიჩნევს კარგად 

აღჭურვილ ლაბორატორიულ გარემოს. იდეალური კვლევითი გაკვეთილის 

მოსამზადებლად სჭირდება ბევრი დრო და ლიტერატურა.  

ამრიგად, როგორც ანალიზიდან ჩანს, თუ ბაიას პროექტში მონაწილეობამდე 

ჰქონდა მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნებით, დროის სიმცირითა და რესურსების 

ნაკლებობით განპირობებული დისციპლინური დარღვევები და პროფესიული ზრდის 

საჭიროება. პროექტში მონაწილეობამ მასწავლებელი კვლევაზე დაფუძნებულ 
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სწავლებაში გახადა უფრო კომპეტენტური. მან ისწავლა დროის მართვა, 

ითვალისწინებს მოსწავლის ინტერესებს და პრობლემის შემთხვევაში მიზეზს 

მოსწავლის შინაგანი მოტივაციის ცვლილებაში ეძებს. ის მზად არის გააგრძელოს 

პროფესიული განვითარება.  

გურანდა (დანართი 6) პრე-ინტერვიუში საუბრობს საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლების მიდგომებსა და სწავლა-სწავლების პროცესზე. შერჩეული 

ბარათების მიხედვით, იგი განიხილავს კვლევითსა და პრაქტიკულ გაკვეთილს. 

მასწავლებელი საუბრობს მოსწავლის პასუხისმგებლობაზე, რწმენასა და 

თავდაჯერებულობაზე, რომელიც გამოუმუშავდება კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელებით. ამასთანავე აღნიშნავს, რომ კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას 

ხელს უშლის მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება გაკვეთილზე. მაგალითად მოჰყავს მის 

მიერ ჩატარებული ერთ-ერთი, შედარებით წარუმატებელი კვლევითი გაკვეთილი, 

სადაც მრავალრიცხოვნების გამო შეექმნა დისციპლინის პრობლემა, რადგან ვერ 

განახორციელა მოსწავლისთვის ინდივიდუალური მიდგომა: „კლასში ბავშვების 

რაოდენობა ბევრი იყო და ამიტომ თითოეულ ბავშვთან მისვლა გამიჭირდა. 

განსხვავებული გარემო რომ ყოფილიყო, ცოტა მოსწავლე (20) რომ მყოლოდა, ალბათ 

უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევდი.“ გარდა ამისა, გურანდა აღნიშნავს, რომ მეტი 

სამუშაო დრო სჭირდება თითოეული პრაქტიკული გაკვეთილის მოსამზადებლად, 

რადგან მისი ხედვით, გაკვეთილი არის ერთსაათიანი სპექტაკლი, რომლის დაგეგმვასა 

და მომზადებას  საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება: „მინდა, რომ ბევრი სამუშაო დრო 

მქონდეს თითოეული გაკვეთილის მოსამზადებლად.“ მასწავლებელი პრე-

ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ ტრადიციული მეთოდებით აქვს განათლება მიღებული, 

სხვაგვარ სისტემაში გაიზარდა, თუმცა ხვდება, რომ ცვლილებები საჭიროა. 

მასწავლებელს აქვს მზაობა, შეცვალოს საკუთარი მიდგომები და დაარღვიოს 

სწავლებასთან დაკავშირებული სტერეოტიპები: „...კომპლექსური განათლება 

მჭირდება იმისთვის, რომ ამ კუთხით  ჩემი მიდგომა შევცვალო.“  

პოსტ-ინტერვიუში გურანდა ხაზს უსვამს, რომ კვლევებით, კეთებითა და 

აღმოჩენით სწავლებისათვის მნიშვნელოვანია მასწავლებლის მიერ მოსწავლეთა 

წინარე ცოდნისა და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინება: „კვლევის 
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დაგეგმვის დროს თუ სწორად ვერ გათვალე ასაკობრივი ჯგუფი, ან მოსწავლეთა 

ცოდნა, ასეთი მდგომარეობა შეძლება იყოს გაკვეთილის წარუმატებლად ჩატარების 

მიზეზი.“ კვლევითი საქმიანობის განხორციელებისათვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 

მასწავლებლის საგნობრივ ცოდნასა და კომპეტენციას: „წარუმატებლობის 

განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს პედაგოგის მომზადების დონე.“  

გურანდა პოსტ-ინტერვიუში კვლავ საუბრობს, რომ მნიშვნელოვანია 

მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მიდგომა, თუმცა პრე-ინტერვიუსგან 

განსხვავებით მიზეზად არა მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნებას, არამედ გაკვეთილის 

არასათანადოდ დაგეგმვას ასახელებს: „საგაკვეთილო პროცესი არ შედგა, გამოვიწვიე 

მათი ინტერესი, რადგან დაგეგმვის დროს არ გავითვალისწინე მათი 

ინდივიდუალური საჭიროება.“  

პოსტ-ინტერვიუს დროს გურანდა ბევრს საუბრობს წარმატებულ კვლევით 

გაკვეთილებზე, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საკუთარი თავის მიმართ არის 

კრიტიკული და მუდმივად ფიქრობს, კიდევ რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა იმისათვის, 

რომ მის მიერ დაგეგმილი გაკვეთილი უკეთესად წარმართულიყო: „არ ვარ  

თვითკმაყოფილებაში და ყოველ გაკვეთილს ვუყურებ ისე, უკეთესად როგორ 

შეიძლებოდა რომ ჩამეტარებინა, მუდმივად ძიებაში ვარ და ყოველთვის მაქვს 

საკუთარი თავის წინაშე შენიშვნები.“  

ამრიგად, პროექტში მონაწილეობამდე გურანდა კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისათვის მნიშვნელოვან ხელისშემშლელ ფაქტორად მიიჩნევდა 

მრავალრიცხოვნებას, მონაწილეობის შემდეგ იგი აქცენტს აკეთებს მოსწავლის შინაგან 

ფაქტორებზე, ასაკობრივ თავისებურებებსა და წინარე ცოდნაზე, უპირატესობას 

ანიჭებს კეთებითა და აღმოჩენებით სწავლას, წარმატებული კვლევითი გაკვეთილის 

წინაპირობად მიიჩნევს მასწავლებლის კომპეტენციას, კვლევაზე ორიენტირებულ 

სასწავლო მიდგომასა და სწორ დაგეგმვას.  

დოდო  (დანართი 7) პრე-ინტერვიუს დროს შერჩეული ბარათების მიხედვით 

საინტერესოდ საუბრობს საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების კვლევაზე 

დაფუძნებულ მიდგომებზე. აღნიშნავს, რომ კვლევების განხორციელებისათვის 

მნიშვნელოვანია მასწავლებლის წინასწარი მომზადება და მოსწავლეთა განწყობა და 
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მოტივაცია. როგორც თვითონ ამბობს, ბევრი წარუმატებელი გაკვეთილი აქვს 

ჩატარებული და მიზეზად ასახელებს დაბალ კომპეტენციასა და გაკვეთილის 

ჩატარების საკუთარ მიდგომას. აღნიშნავს, რომ უჭირს წინასწარი დაგეგმვა: „ბევრჯერ 

მაქვს ჩატარებული წარუმატებელი გაკვეთილი  და, ალბათ, ეს იმიტომ, რომ სხვა 

მიზეზებთან ერთად მიდგომა, მეთოდიკა, გლობალური დამოკიდებულება 

გაკვეთილის მიმართ, არასწორი მაქვს.“ ამასთანავე თვლის, რომ აღნიშნული მიზეზის 

გარდა, მასზე და მის მიერ ჩატარებულ გაკვეთილზე დიდ გავლენას ახდენს 

მოსწავლეთა წიგნიერება, ინტერესი, განწყობა და დისციპლინა - შექმნილი სასწავლო 

გარემო, რის გამოც მის მიერ თუნდაც კარგად დაგეგმილი გაკვეთილი წარუმატებელი 

გამოსულა: „მრავალრიცხოვან კლასში დისციპლინური გადაცდომების გამო ვერ 

იქმნება ნორმალური სასწავლო გარემო, მე ძალიან მიჭირს ასეთი (კვლევითი) 

გაკვეთილის ჩატარება და ყოფილა, რომ კარგად დამიგეგმია, მაგრამ გაკვეთილი 

ჩამშლია.“ როგორც პრე-ინტერვიუდან ჩანს, მასწავლებელს იმედი უცრუვდება, როცა 

დაუინტერესებელ, დაბალი წიგნიერების დონის მქონე მოსწავლეებთან აქვს 

ურთიერთობა: „ერთხელ მქონდა მცდელობა, რომ „საიდუმლო კუნძულის“ 

ინტერპრეტაციები გამეკეთებინა, ვთქვათ,  ჩვენც მოგვეწყო ტელეგრაფი, ... მაგრამ 

წიგნის შესახებაც კი არაფერი იცოდნენ, მაშინვე ხელი ჩავიქნიე ამ წამოწყებაზე“.  

პრე-ინტერვიუდან ჩანს, რომ დოდო კვლევაზე დაფუძნებულ იდეალურ 

გაკვეთილად მიიჩნევს როგორც პრაქტიკულ, ასევე თეორიულ კვლევებს. 

მასწავლებლისათვის მნიშვნელოვანია კანონების აღმოჩენის გზის გავლა 

მოსწავლეებთან ერთად, რაც იწვევს  ყველა მოსწავლის ჩართულობასა და მათში 

სწავლის პროცესისგან მიღებულ კმაყოფილებას. საკუთარ წარმატებულ გაკვეთილად 

მიაჩნია გაკვეთილი, როდესაც თეორია პრაქტიკულად დაამტკიცა: „ჯერ თეორია 

შევისწავლეთ, ფორმულა გამოვიყვანეთ და მერე ეს შევამოწმეთ ექსპერიმენტულად“. 

მისი თქმით, ექსპერიმენტული კვლევა და ექსპერიმენტით თეორიის დამტკიცება 

მნიშვნელოვანია, ექსპერიმენტი უნდა იყოს წინასწარ დაგეგმილი და გამოცდილი, 

რათა წარუმატებლობის შემთხვევაში მოსწავლეთა იმედგაცრუება არ გამოიწვიოს.  

პრე-ინტერვიუდან ჩანს დოდოს დამოკიდებულება, რომ კვლევაზე 

დაფუძნებული გაკვეთილების ჩატარება მხოლოდ მაღალი აკადემიური მოსწრების 
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მქონე მოსწავლეებთან არის შესაძლებელი:  „წელს კარგი აკადემიური გარემო გვაქვს 

გაცილებით. ამიტომ წელს უფრო ინტენსიურად ჩავატარებთ ექსპერიმენტებს“. ამ 

ეტაპზე, დოდო კვლევას ექსპერიმენტებთან აიგივებს.  

პროექტში მონაწილეობის შემდეგ დოდო კვლევით და პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების აუცილებელ წინაპირობად, დაგეგმვასთან ერთად, კვლავ 

ასახელებს მოსწავლეთა მოტივაციას. იგი კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილებს 

განარჩევს სხვა პრაქტიკული გაკვეთილებისგან: „თუ მასწავლებელი ატარებს 

კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილს, მაშინ მას საკლასო ოთახში ექნება იდეალური 

სიტუაცია.“ თუ პროექტში მონაწილეობამდე, იგი ჯერ ასწავლიდა თეორიულ მასალას, 

ხოლო შემდეგ ატარებდა პრაქტიკულ მუშაობას, პროექტის დასრულების შემდეგ ახალ 

ინფორმაციას კვლევაზე დაფუძნებული, აღმოჩენით სწავლების პრინციპით 

სთავაზობს მოსწავლეებს. მასწავლებელი თავის საუკეთესო გამოცდილებად მიიჩნევს 

კვლევით განხორციელებულ გაკვეთილებს და საკუთარი პრაქტიკიდან მოჰყავს 

მაგალითები: „საუკეთესო გამოსულა ის გაკვეთილი, რომელზეც მომიხერხებია და 

ბავშვებთან ახალი ინფორმაცია შემითავაზებია კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

პრინციპით“. ნათელია, რომ მასწავლებელმა შეცვალა საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილის ჩატარების ხედვა და მეთოდები, რამაც გაზარდა მოსწავლეებში 

ინტერესი და მოტივაცია, შემცირდა დისციპლინური პრობლემები. პროექტში 

მონაწილეობის შემდეგ გაკვეთილის თემას უკავშირებს ყოველდღიურობას და ნაბიჯ-

ნაბიჯ მიჰყავს მოსწავლეები შედეგამდე. ცდილობს სწავლება პრობლემაზე 

დააფუძნოს. დოდო ამბობს: „მე ერთადერთი ხერხი მაქვს, ბავშვებს არ ვაწვდი 

ინფორმაციას ისე, როგორც მოცემულობას, ყოველთვის ვსვამთ პრობლემას და მერე ამ 

პრობლემის გადაწყვეტას ვცდილობთ ... ფიზიკა არ არის ფორმულები, ფიზიკა არის 

მოვლენების კვლევა, ფორმულა არის მოვლენების მოკლე ჩაწერა“. თუმცა, 

გააზრებული აქვს რა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მოსწავლის მოტივაცია 

წარმატებული გაკვეთილის ჩასატარებლად, მასწავლებელი გულდაწყვეტით 

აღნიშნავს, რომ მისი მცდელობის მიუხედავად, ყველა მოსწავლის დაინტერესებასა და 

მოტივირებას მაინც ვერ ახერხებს და ამბობს: „იშვიათად, მაგრამ მაინც ვხვდებით 

უმოტივაციო მოსწავლეს.“  
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ამრიგად, შეიძლება ვთქვათ, რომ მოუმზადებელი, დაუგეგმავი სამუშაო იწვევს 

დისციპლინის პრობლემას. ამიტომ, კვლევითი ხასიათის, ან პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლებისათვის მნიშვნელოვანია წინასწარი მომზადება და დაგეგმვა. 

მოსწავლეთა მოტივაცია წარმატებული კვლევითი გაკვეთილისათვის 

მნიშვნელოვანია.  

ელენე (დანართი 8) საუბრისას  ძირითად ყურადღებას ამახვილებს 

მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე. განიხილავს აგრეთვე საკლასო 

მენეჯმენტსა და საგაკვეთილო მიდგომებს. პრე-ინტერვიუდან ჩანს, რომ მას კარგად 

აქვს გააზრებული, თუ რა კომპეტენციებს უნდა ფლობდეს საბუნებისმეტყველო 

საგნების მასწავლებელი. იგი მოსწავლეთა წარმატებების მისაღწევად მნიშვნელოვნად 

მიიჩნევს პრაქტიკულ საქმიანობაზე დაფუძნებულ სწავლებას; ათვითცნობიერებს 

კვლევასა და აღმოჩენებზე დაფუძნებული სწავლების მნიშვნელობას და აღნიშნავს, 

რომ კარგად დაგეგმილი კვლევითი სამუშაოს პირობებში, როდესაც რესურსებიც ხელს 

უწყობს მასწავლებელს, ყველა მოსწავლე აქტიურად ერთვება სასწავლო პროცესში, 

მათი თვითრწმენა იზრდება, სვამენ შეკითხვებს და აანალიზებენ შედეგებს. მისი 

მსჯელობით, ამგვარ მიდგომაში მოსწავლეთა თანამშრომლობის ხარისხი მაღალია. 

თუმცა, თვლის, რომ მისი გამოცდილება ამ ტიპის სწავლებისათვის არ არის შესაბამისი 

და აღნიშნავს, რომ მისთვის აუცილებელია პროფესიული ზრდა და კვლევითი 

უნარების განვითარება. იგი მზად არის სიახლეების მისაღებად და აღნიშნავს: „ძალიან 

ბევრი მინდა ისეთი ექსპერიმენტი, რომელიც სიახლე იქნება და მე  გავითავისებ მას 

და ისე ჩავატარებინებ ჩემს მოსწავლეებს. ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი სიახლე მჭირდება 

ექსპერიმენტებზე, აი ამიტომ ჩემი გამოცდილება კიდევ არ არის, რა თქმა უნდა, 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“. აშკარაა, რომ მასწავლებელი ვერ ახერხებს 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების კომპეტენციების დიფერენცირებას სხვა 

პრაქტიკული მიდგომებისაგან. ელენეს აქვს მოლოდინი, რომ პროექტ „ჯაჭვურ 

რეაქციაში“ მონაწილეობით ბევრ სიახლეს შეიძენს და იმედს გამოთქვამს, რომ 

პროექტი გამოცდილების გაზიარებისა და კოლეგებთან ორმხრივად სასარგებლო 

ურთიერთობისათვის საუკეთესო შესაძლებლობა იქნება: „იმედი მაქვს, რომ თქვენთან 
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თანამშრომლობით შევიძენ ისეთ გამოცდილებას, რომ ვიტყვი, ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება არის კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება და სხვასაც გავუზიარებ“.  

ელენე პრე-ინტერვიუში საუბრობს წარუმატებელი გაკვეთილების შესახებ და 

აღნიშნავს, რომ წარმატებული კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილის ჩასატარებლად  

მნიშვნელოვანია სათანადო რესურსების არსებობა და შესაბამისი გარემო: “კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება დაკავშირებულია სასწავლო რესურსთან, სასწავლო 

გარემოსთან, ჩემს პროფესიულ ზრდასთან.“  

პოსტ-ინტერვიუდან ჩანს, რომ ელენე ყოველ გაკვეთილს გეგმავს და ატარებს 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების პრინციპის გათვალისწინებით, ხდება უფრო 

თავდაჯერებული და დარწმუნებული, რომ მისი საუკეთესო გამოცდილება არის 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება. იგი აღნიშნავს: „ჩემი საუკეთესო გამოცდილება 

სწავლებაში არის კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება, ჩემი გამოცდილების 

საფუძველზე ამის არგუმენტირება ნამდვილად შემიძლია.“  

ელენე პოსტ-ინტერვიუში ცალ-ცალკე განიხილავს პრაქტიკულ  საქმიანობებს. ის 

დარწმუნებულია, რომ მოსწავლის კოგნიტური, ფსიქო-მოტორული და სოციალური 

განვითარებისათვის კვლევით სწავლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი და ეფექტური 

მიდგომებია პროექტებით სწავლება, პრაქტიკული გაკვეთილები და 

ექსპერიმენტებით სწავლება: „მოსწავლისათვის ეფექტურია კვლევაში ჩართვა, 

ექსპერიმენტების გაკეთება, ცდების ჩატარება, რადგან იძენს  ისეთ უნარ-ჩვევებს, 

რომელიც ცხოვრებაში გამოადგება.“  

ელენე პრე-ინტერვიუს მსგავსად, პოსტ-ინტერვიუშიც აღნიშნავს რესურსებისა 

და საკლასო გარემოს ორგანიზების მნიშვნელობას. ამასთანავე, მნიშვნელოვნად 

მიიჩნევს დროის ფაქტორს. მას კარგად აქვს გააზრებული, თუ რამდენი დრო და 

რესურსი სჭირდება პრაქტიკული გაკვეთილების მომზადებასა და ჩატარებას: 

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება მოითხოვს მასწავლებლის მხრიდან დიდ დროს 

ძალისხმევას და რესურსს, სხვაგვარად გაკვეთილი არ იქნება წარმატებული“. 

მასწავლებელი ადმინისტრაციას სთხოვს დაწყვილებული გაკვეთილის ჩატარების 

ნებართვას, რათა კვლევების განხორციელებით მიღებული შედეგებით კმაყოფილი 

მოსწავლეების სახე დაინახოს და აღნიშნავს: „თუ არ გაქვს დაწყვილებული 
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გაკვეთილები, ხანდახან ჩერდები იქ, სადაც არ უნდა გაჩერდე, წყვეტ საქმიანობას და 

რჩება დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა ბავშვებშიც და მასწავლებელშიც“.  

მასწავლებელი პრობლემას სახელმძღვანელოებშიც ხედავს და ამბობს, რომ 

საბუნებისმეტყველო საგნების სახელმძღვანელოებში მოცემული მასალა კვლევაზე 

უნდა იყოს დაფუძნებული. ის აღნიშნავს, რომ არ გააჩნია კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების ქართულენოვანი, მეთოდური ლიტერატურა და წუხს, რადგან არ აქვს 

სათანადო კომპეტენცია, გაეცნოს ლიტერატურას ინგლისურ ენაზე.  

ანალიზიდან ნათლად ჩანს, რომ პროექტში მონაწილეობამდე ელენე კვლევით 

მუშაობასთან აიგივებს სხვა პრაქტიკულ საქმიანობებს და პრობლემურ ჭრილში 

განიხილავს რესურსების სიმწირეს. მას აქვს მოლოდინი, რომ პროექტში 

მონაწილეობით იგი შეიძენს ცოდნას კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებასთან 

მიმართებაში. თუმცა პოსტ-ინტერვიუს ანალიზის შედეგად ჩანს, რომ მან კარგად 

გაითავისა კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების არსი და რესურსების საჭიროებასთან 

ერთად, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვისათვის მნიშვნელოვნად  

მიიჩნევს პროფესიულ განვითარებას, დროის ფაქტორსა და შესაბამისი 

ლიტერატურის ქონას.  

ვენერა (დანართი 9) პრე-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ სხვადასხვა მიზეზის გამო, 

არაერთხელ ჩაუტარებია წარუმატებელი საბუნებისმეტყველო გაკვეთილი. 

უპირველეს მიზეზს კი ხედავს საკუთარ თავში და თვლის, რომ მასწავლებელს უნდა 

ჰქონდეს მაღალი კომპეტენცია: „ჩამიტარებია წარუმატებელი გაკვეთილი, რადგან არ 

ვარ ბოლომდე კომპეტენტური.“ დაბალ კომპეტენციასთან ერთად, წარუმატებელი 

გაკვეთილის მიზეზად ასახელებს ლაბორატორიულ პირობებსა და საკლასო 

სიტუაციას. თუმცა, ამ შემთხვევაშიც, ნაწილობრივ პასუხისმგებლობას კვლავ 

მასწავლებელს აკისრებს. აღნიშნავს, რომ „მნიშვნელოვანია, მასწავლებელი მოერგოს 

საკლასო სიტუაციას იდეალურად და, შესაბამისად, ბავშვებიც მოარგოს“. ჩანს, მას არ 

აქვს გააზრებული, რომ სწორედ მასწავლებელი ქმნის იდეალურ საკლასო სიტუაციას 

და ამბობს: „მე ვთვლი, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია თუ არის, დანარჩენი უკვე მასწავლებელზეა დამოკიდებული“.  
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პრე-ინტევიუდან იკვეთება ვენერას აზრი, რომ მნიშვნელოვანია თითოეული 

მოსწავლის წინარე ცოდნის გათვალისწინება და ინდივიდუალური მიდგომა. იგი 

აღნიშნავს, რომ თვითონ ყოველთვის არ ითვალისწინებს კლასის მზაობას: „ბოლომდე 

ვერ გავითვალისწინე, თუ  რა ცოდნა ჰქონდათ მოსწავლეებს კვლევითი გაკვეთილის 

დაწყების წინ ... ეს იყო ჩემი ცუდი გამოცდილება.“  

ვენერას აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი კვლევითი გაკვეთილი კარგად 

დაიგეგმოს და მოსწავლეებმა ზუსტად იცოდნენ კვლევის ინსტრუქცია. შესაბამისად, 

საკლასო გარემო ყოველთვის იქნება ორგანიზებული, მოსწავლეები კი - 

მობილიზებულნი: „საჭიროა ყველა გაკვეთილი წინასწარ დაიგეგმოს, მით უმეტეს, 

კვლევითი გაკვეთილი, ზუსტად განისაზღვროს კვლევის ეტაპები და ბავშვებმა ეს 

უნდა იცოდნენ.“ იგი დარწმუნებულია, რომ მოსწავლისათვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია აღმოჩენის გზით გამოცდილების მიღება: „ნებისმიერ შემთხვევაში 

კარგია გამოცდილების მიღება და სწავლა  აღმოჩენის მეთოდით“. 

ვენერა პოსტ-ინტერვიუში საუბრობს, რომ ყველა გაკვეთილზე უნდა იყოს 

გამოყენებული კვლევითი მიდგომები. ის კატეგორიულად გამორიცხავს მხოლოდ 

ლექციური ტიპის სწავლებასა და თეორიული გაკვეთილის ჩატარებას. აღნიშნავს, რომ 

კვლევით შესაძლებელია როგორც ახალი მასალის წარდგენა, ასევე - შეფასებაც: 

„კვლევა გამოკითხვის პროცესშიც შეიძლება გამოვიყენო, მიმიცია ხელსაწყო და 

დამივალებია, გაზომე ხახუნის კოეფიციენტი... ან რამდენიმე ხელსაწყო მიმიცია და ... 

კიდევ რა ხელსაწყო გვჭირდება, რომ გავზომოთ ესა თუ ის სიდიდე. ან, ამოარჩიე ის 

ხელსაწყო, რომელიც გჭირდება.“ 

პროექტის დასრულების შემდგომ საუბრისას ვენერა აღნიშნავს, რომ 

პედაგოგისთვის მთავარი არ უნდა იყოს მხოლოდ ექსპერიმენტის ჩვენება, მას უნდა 

შეეძლოს პრაქტიკული სამუშაოს ეფექტურად წარმართვა. მოსწავლეს უნდა მისცეს 

დაკვირვებისა და ანალიზისა შესაძლებლობა: „მთავარია მოსწავლე მივიყვანოთ 

სწორი დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობამდე“.  

ვენერა პრე-ინტერვიუში საუბრობს თეორიული ტიპის კვლევაზე და 

ჩვეულებრივ თეორიულ გაკვეთილებზე: „კვლევითი პროცესები შეიძლება 

თეორიული გაკვეთილის პროცესშიც წარმართო.“ პოსტ-ინტერვიუში მოჰყავს  ბევრი 
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პრაქტიკული კვლევითი გაკვეთილის მაგალითი, საკუთარი პრაქტიკიდან, თეორიულ 

გაკვეთილებს კი ამ ეტაპზე უკვე ცუდ გამოცდილებად მიიჩნევს. 

პრე-ინტერვიუში  ერთმანეთთან აიგივებს პრაქტიკულ მუშაობასა და კვლევაზე 

დაფუძნებულ სწავლებას „ჩემთვის კვლევა და პრაქტიკული სამუშაო არის ერთი და 

იგივე“, პოსტ-ინტერვიუში ის უკვე შინაარსობრივად მიჯნავს მათ ერთმანეთისგან და 

წარმოგვიდგენს როგორც ერთმანეთის შემავსებლებს. „პრაქტიკული სამუშაო და 

კვლევა არის ძალიან ახლოს ერთმანეთთან, ერთი მეორის განუყოფელი ნაწილია.“  

ასევე, პრე-ინტერვიუში საუბრობს, რომ პრაქტიკული სამუშაოების 

განხორციელებისთვის სჭირდება მეტი რესურსის შეძენა, პოსტ-ინტერვიუში კი 

აღნიშნავს, რომ მარტივი საყოფაცხოვრებო, ყოველდღიური ნივთებითაც შეიძლება 

კვლევების ჩატარება: „ლაბორატორიაში არ იგულისხმება ძვირად ღირებული 

ხელსაწყოები, რადგან მარტივი და იაფი საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებითაც შეიძლება 

მრავალფეროვანი ექსპერიმენტების ჩვენება.” 

ვენერა პრე-ინტერვიუში მსჯელობს მასწავლებლის მიერ ზუსტად გაწერილ 

ინსტრუქციებსა და კვლევის ეტაპებზე, პოსტ-ინტერვიუში კი ყურადღებას 

ამახვილებს, მოსწავლის მიერ კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვასა და ჩატარებაზე. 

ჩანს, რომ გაიაზრა რა მოსწავლის მიერ კვლევის ეტაპების დამოუკიდებლად 

განხორციელების მნიშვნელობა, დიდ სიფრთხილესა და მოთმინებას იჩენს, რათა 

მოსწავლეებს არ მიაწოდოს მზა პასუხები და მითითებები: „როდესაც კლასში შემაქვს 

ექსპერიმენტი, ვცდილობ, რომ ნაკლებად ჩავერიო და თვითონ დამოუკიდებლად 

აკეთონ ის. უმჯობესია თვითონ დაუშვან შეცდომა, ვიდრე მე ვუთხრა, ან მე გავაკეთო.” 

მისი, როგორც მასწავლებლის საუკეთესო გამოცდილება უკავშირდება კვლევით 

გაკვეთილებს და როგორც თვითონ ამბობს,  „იმ გაკვეთილებს, რომელიც 

მაქსიმალურად დავაფუძნე კვლევაზე”.  

ამრიგად, ვენერას ინტერვიუთა ანალიზიდან ჩანს, რომ პროექტში მონაწილეობის 

შემდეგ, გაიაზრა რა ღია კვლევის მნიშვნელობა, იგი ერთმანეთისაგან მიჯნავს 

თეორიულ და პრაქტიკულ კვლევას, კვლევით გაკვეთილებს კი განასხვავებს 

პრაქტიკული სამუშაოებისაგან.  იგი მიიჩნევს, რომ მასწავლებელი მუდმივად უნდა 

გეგმავდეს და ატარებდეს კვლევით მიდგომებზე დაფუძნებულ გაკვეთილებს და 
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ამისათვის ძვირადღირებულ რესურსებს არ საჭიროებს. პროექტის დასრულების 

შემდეგ, ვენერა ნერგავს მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო მიდგომებს. 

კვლევითი საქმიანობის, ან ექსპერიმენტის ჩატარების დროს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 

მოსწავლეთა დამოუკიდებლად მუშაობას.  

ზეინაბი (დანართი 10) საუბრობს საგაკვეთილო მიდგომებზე, მენეჯმენტზე. 

განსაკუთრებულ ყურადღებას კი ამახვილებს მასწავლებლის პროფესიულ 

განვითარებაზე. იგი პრე-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ კვლევითი საქმიანობის 

განსახორციელებლად არ არის საკმარისი საგაკვეთილო დრო და სათანადო 

ლაბორატორიული რესურსები. ამ მიზეზთა გამო იგი მოსწავლეებს სთხოვს საშინაო 

ექსპერიმენტების ჩატარებასა და ვიდეო-ჩანაწერის გაკეთებას, რომელსაც შემდგომ 

განიხილავენ საკლასო გარემოში. ამასთანავე აღნიშნავს, რომ ხშირად ჩაუტარებია 

თეორიული ტიპის გაკვეთილი, რითაც მოსწავლეთა ინტერესი ვერ გამოიწვია და ასეთ 

გაკვეთილებს საკუთარ წარუმატებლობად მიიჩნევს: „ასეთი გაკვეთილი ბევრი მქონია, 

მაგრამ აღარ მექნება. მოვალეობისათვის გაჩერებული ბავშვების თვალებს რომ ვხედავ, 

მაშინვე ვხვდები, რომ იმ დღეს ჩავიჭერი.“  

ზეინაბი პრე-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ საბუნებისმეტყველო საგნების 

სპეციფიკიდან გამომდინარე, გაკვეთილის წინასწარ, სახლში მომზადება 

შეუძლებელია. ის უნდა მომზადდეს ლაბორატორიაში, რისთვისაც მასწავლებელს 

სჭირდება დიდი დრო: „ფიზიკის მასწავლებელი სახლში გაკვეთილს ვერ მოამზადებს. 

მან მეორე დღის გაკვეთილები უნდა მოამზადოს ლაბორატორიაში“. ზეინაბი 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილისათვის იდეალურ საკლასო სიტუაციად 

მიიჩნევს კარგად დაგეგმილ, დროში გაწერილ და უსაფრთხო საგაკვეთილო პროცესს. 

ის ამბობს: „იდეალურია საკლასო სიტუაცია, სადაც ყველაფერი გაწერილია. თუ 

მასწავლებელი წინასწარ გაკვეთილისთვის ყველაფერს დაალაგებს, დაწერს, ის დროში 

ეტევა.“  

პროექტის დასრულების შემდეგ, ზეინაბი მსჯელობს, რომ აუცილებელია 

მასწავლებლის მუდმივი პროფესიული ზრდა: „ვთვლი, რომ მასწავლებელი 

მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს და ეცნობოდეს თანამედროვე მიდგომებს“. პოსტ-

ინტერვიუში იგი საუბრობს სწავლების დროს მასწავლებელთა შორის 
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ურთიერთთანამშრომლობასა და გამოცდილების გაზიარების აუცილებლობაზე, 

როგორც საგნობრივი, ასევე პროფესიული უნარების თვალსაზრისით. მისი აზრით, 

მასწავლებელთა შორის ამგვარი ურთიერთობა გამორიცხავს დაუგეგმავ გაკვეთილსა 

და მოუმზადებელ ექსპერიმენტს. ზეინაბი აღნიშნავს, რომ პროექტ „ჯაჭვურ 

რეაქციაში“ მონაწილეობის დროს მასწავლებლები ერთად გეგმავდნენ და ატარებდნენ 

ექსპერიმენტებს, უზიარებდნენ ერთმანეთს საკუთარ გამოცდილებას: „პროექტის 

დამსახურებაა, რომ ბუნებისმეტყველების კათედრის მასწავლებლები მჭიდროდ 

თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, უზიარებენ გამოცდილებას. ამ პროექტამდე ეს ასე არ 

იყო.“  

პოსტ-ინტერვიუში ზეინაბი ბევრს საუბრობს, აგრეთვე, კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების ეფექტურობაზე და მიიჩნევს, რომ მოსწავლეები კვლევით 

გაკვეთილში აქტიურად ერთვებიან და მათი მხრიდან უკუკავშირის ხარისხი მაღალია: 

„შეიძლება 100 ამოცანა ამოახსნევინო, მაგრამ ერთი კვლევით მიღებული კმაყოფილება 

სულ სხვა არის მოსწავლეებისათვის.“ ზეინაბი აღარ ჩივის რესურსების ნაკლებობის 

გამო და აღნიშნავს, „ინფრასტრუქტურა უფრო ნაკლები პრობლემაა, ვიდრე 

მასწავლებლის მსოფლმხედველობა, მით უმეტეს, თქვენ მიერ შემოთავაზებული 

წიგნები გვაძლევს საშუალებას, მარტივი საყოფაცხოვრებო ნივთების გამოყენებით 

ბევრი რამ გავაკეთოთ.“ აშკარაა, პროექტის ფარგლებში შეთავაზებული სასწავლო 

რესურსების ეფექტურობა და მასწავლებლის დამოკიდებულებებისა და 

შეხედულებების პოზიტიური ცვლილება საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების 

მიმართ.  

ამგვარად, პროექტში მონაწილეობის შემდეგ მასწავლებელი თვლის, რომ 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის მნიშვნელოვანია მასწავლებელსა და 

მოსწავლეს შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობა, მასწავლებელთა 

თანამშრომლობა კათედრაზე, მუდმივი პროფესიული განვითარება და 

გამოცდილების გაზრდა, რათა მასწავლებელმა ყოველთვის ჩაატაროს უხარვეზოდ 

დაგეგმილი, მთელი პასუხისმგებლობით წინასწარ გაწერილი კვლევითი 

გაკვეთილები. პროექტში მონაწილეობამდე კვლევითი გაკვეთილების ჩასატარებლად 

მასწავლებელი მნიშვნელოვან პრობლემად მიიჩნევდა დროს, ინფრასტრუქტურასა და 
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ხელსაწყოების სიმცირეს, რის გამოც მოსწავლეები ატარებდნენ საშინაო 

ექსპერიმენტებს. თუმცა, პროექტში მონაწილეობის შემდეგ იგი უკვე მიიჩნევს, რომ 

გამოცდილი მასწავლებელი მარტივი საყოფაცხოვრებო ნივთებითაც შეძლებს 

საინტერესო რესურსის შექმნას და კლასში კვლევითი საქმიანობის წარმართვას. 

კვლევის დროს მიღებული შედეგების ანალიზი განაპირობებს მოსწავლეთა ზოგადი 

და პრაქტიკული უნარების, ჰიპოთეზირებისა და არგუმენტირების ჩვევების 

განვითარებას. კვლევითი გაკვეთილის ჩატარებისას აღნიშნული უნარ-ჩვევების 

განვითარებასთან ერთად, საგაკვეთილო პროცესში იზრდება ჩართულობა, 

უკუკავშირი, თანამშრომლობა მოსწავლეთა მხრიდან და ისინი განიცდიან კვლევებით 

მიღებულ კმაყოფილებას. ზეინაბი საკუთარ გამოცდილებას პროქტის დამსახურებად 

მიიჩნევს.  

თამარი (დანართი 11) სხვა მასწავლებელთა მსგავსად, საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლებაზე საუბრისას განიხილავს საგაკვეთილო მიდგომებს, მენეჯმენტს, 

პროფესიულ განვითარებასა და მოსწავლეთა მდგომარეობას. პრე-ინტერვიუდან ჩანს, 

რომ თამარი მუდმივად ითვალისწინებს უსაფრთხოების წესებს. იგი თვლის, რომ უკვე 

ჩამოყალიბებული კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელია. არგუმენტად 

კი მოჰყავს მის მიერ განხორციელებული კვლევები: „ძალიან ბევრი წარმატებული 

კვლევა მაქვს ჩატარებული, არ ვიცი, რომელი ერთი ჩამოვთვალო“. კვლევებზე 

საუბრიდან ჩანს, რომ თამარის მიერ ჩატარებული კვლევებისას თვით მასწავლებელი 

არის პროცესის აქტიური მონაწილე. თუმცა, გააზრებული აქვს კვლევის პროცესში 

მოსწავლის აქტიურობისა და ჩართულობის მნიშვნელობა. მისთვის პროექტ „ჯაჭვურ 

რეაქციაში“ მონაწილეობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, აქტიურად ჩართოს 

მოსწავლეები კვლევით საქმიანობაში, ამავდროულად პროექტიდან მიღებული 

დაფინანსებით გაამდიდროს სასკოლო ლაბორატორია ინვენტარით: „ამიტომაც 

ჩავერთე ამ პროექტში, რომ ლაბორატორია  გამდიდრებულიყო და მოსწავლეებს 

ჰქონოდათ მეტი კვლევითი სამუშაოს ჩატარების საშუალება“. აღსანიშნავია, რომ 

მასწავლებელი პროფესიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 

კოლეგებთან თანამშრომლობას. ამ თვალსაზრისით იგი სხვა სკოლის პედაგოგებთანაც 

ამყარებს კავშირს. თამარი იმედოვნებს, რომ პროექტში მონაწილეობით კიდევ უფრო 
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გააფართოებს პროფესიულ კავშირს კოლეგებთან. თამარი პრე-ინტერვიუში აღნიშნავს, 

რომ კვლევითი გაკვეთილების ჩასატარებლად მას სჭირდება ადმინისტრაციისაგან 

თანადგომა, მხარდაჭერა და მატერიალური რესურსებით უზრუნველყოფა: „ძნელია, 

როდესაც შენ შრომობ და შენ მიღწევას სათანადოდ არ აფასებენ“.   

მიუხედავად იმისა, რომ პრე-ინტერვიუში თამარი დაბეჯითებით საუბრობდა 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების საკუთარ გამოცდილებასა და ჩატარებულ 

კვლევით პროექტებზე, პოსტ-ინტერვიუს დროს ხაზგასმით აღნიშნავს საკუთარ 

პროფესიულ განვითარებას, რადგან კვლევის დაგეგმვის დროს მოსწავლეზეა 

ორიენტირებული და ითვალისწინებს მათ ინდივიდუალურ უნარებს, სწორად 

ანაწილებს დროს. მის მოსწავლეებს განუვითარდათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და 

ისინი დამოუკიდებლად ახორციელებენ კვლევებს. თამარი აღნიშნავს: „ამ პროექტით 

ჩემი ცოდნა გამდიდრდა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები გაღრმავდა. ვისწავლე დროის 

სწორად გადანაწილება. ბავშვებსაც მიეცათ საშუალება თავად ყოფილიყვნენ 

მკვლევარები და დამოუკიდებლად ჩაეტარებინათ უამრავი კვლევა. ამიტომაც ვთვლი, 

რომ პროექტში მონაწილეობა ჩემთვის იყო, არა უბრალოდ გამოცდილება, არამედ 

საუკეთესო და წარმატებული გამოცდილება სწავლებაში.“  

პოსტ-ინტერვიუში თამარი ყურადღებას ამახვილებს კვლევითი პროექტების 

ეფექტურობასა და გუნდურ მუშაობაზე. ის თვლის, რომ კვლევითი პროექტები ზრდის 

ურთიერთთანამშრომლობას, რაც ამცირებს საგაკვეთილო პროცესში დაბალი 

ჩართულობის რისკს, ავითარებს მოსწავლის ფსიქო-სოციალური და კოგნიტური 

უნარებს, როგორიცაა გუნდური მუშაობა, დაგეგმვა, პრობლემის გადაჭრა და სხვა. 

მისი თქმით, „პრაქტიკული სამუშაო ძალიან იოლად აგებინებს მოსწავლეს მასალას“. 

ამიტომ, იგი ცდილობს, მაქსიმალურად ბევრი მოსწავლე ჩართოს კვლევით 

საქმიანობაში: „ჩემი, როგორც კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მასწავლებლის 

სურვილია, მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით მოსწავლეები ჩავრთო პრაქტიკულ 

სამუშაოებში.“ ამ მიზნით, გაკვეთილზე განხორციელებული კვლევითი საქმიანობის 

გარდა, ის არაფორმალურ - კლუბურ მუშაობასაც კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

პრინციპით ატარებს.  
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ამრიგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროექტში მონაწილეობამდე თამარი 

მნიშვნელოვანად მიიჩნევდა ადმინისტრაციის მხარდაჭერას მატერიალური და 

მორალური თვალსაზრისით. პროექტში მიღებული გამოცდილებით შეიცვალა ამ 

მასწავლებლის დამოკიდებულებები და შეხედულებები. პროექტის დასრულების 

შემდგომ მისი ორიენტირი არის კვლევის პროცესში აქტიურად ჩართული მოსწავლე 

და კვლევაზე დაფუძნებული საგაკვეთილო პროცესი.  

ირინე (დანართი 12) განსხვავებულ შეხედულებებს აყალიბებს 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების საგაკვეთილო მიდგომებზე, მენეჯმენტსა 

და მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე პროექტში მონაწილეობამდე და 

შემდეგ. იგი პრე-ინტერვიუში ყურადღებას ამახვილებს კვლევითი გაკვეთილის 

ჩატარებისათვის საჭირო რესურსებზე, მოძველებულ რეაქტივებსა და არასწორ 

დაგეგმვაზე. აღნიშნულ მიზეზთა გამო, ხშირად მის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი 

წარუმატებლად მთავრდება, მოსწავლეები ვერ ხედავენ ექსპერიმენტის შედეგს და ვერ 

გამოაქვთ სათანადო დასკვნები, რაც იწვევს მოსწავლეთა მოტივაციისა და ინტერესის 

კლებას. მისი თქმით, „კარგი გაკვეთილისათვის კი აუცილებელია მოსწავლეთა 

მოტივაცია და ინტერესი“. მასწავლებლისათვის ეს ცუდი გამოცდილებაა. როგორც 

ირინე აღნიშნავს, დაბალ კლასებში მოსწავლეები უფრო მოტივირებულნი არიან: 

„მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე კლასის მოსწავლეებში მოტივაცია მეტია, რადგან ჩვენ მათ 

ბევრ ექსპერიმენტს ვუტარებთ, ისინი უფრო დიდი ენთუზიაზმით ეკიდებიან 

სწავლას. უფროსკლასელები კი პასიურობენ.“ მასწავლებელი ხაზს უსვამს 

ექსპერიმენტების გავლენას მოსწავლეთა მოტივაციის ზრდაზე, თუმცა 

უფროსკლასელების დაბალი  მოტივაციისა და პასიურობის მიზეზებზე არ საუბრობს. 

ირინე თვლის, რომ მნიშნელოვანია მოსწავლეებისათვის საყოფაცხოვრებო 

პრობლემების შესასწავლი კვლევის შეთავაზება ისე, რომ პრობლემების 

გადასაჭრელად კვლევითი საქმიანობები მოსწავლეთა ჯგუფებმა  განახორციელონ. 

ირინესათვის მნიშვნელოვანია, მასწავლებელი იყოს აქტიური, კარგად ფლობდეს 

უცხო ენებსა და კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს. ის აღნიშნავს, რომ პრობლემის 

გადასაჭრელად მასწავლებელი არამარტო მოსწავლეებს უნდა უბიძგებდეს სხვადასხვა 

გზების ძიებისაკენ, არამედ თავად უნდა აძლევდეს პრაქტიკულ მაგალითს. თუმცა, 
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თვლის, რომ მას საამისოდ საკმარისი გამოცდილება არ გააჩნია და ითხოვს 

გადამზადებას.  

პრე-ინტერვიუს მსგავსად, ირინე პოსტ-ინტერვიუშიც საუბრობს გაკვეთილის 

დაგეგმვაზე, თუმცა აღნიშნავს, რომ საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელმა 

არამარტო უნდა დაგეგმოს, არამედ ექსპერიმენტი ყოველთვის წინასწარ უნდა 

ჩაატაროს, შეამოწმოს რესურსები და აღჭურვილობა, დარწმუნდეს, რომ უსაფრთხოა 

და შემდეგ წარუდგინოს მოსწავლეებს, რათა მოუმზადებლობის გამო ექსპერიმენტი 

წარუმატებლად არ დასრულდეს და აღნიშნულმა მიზეზმა მოსწავლეებში მოტივაციის 

კლება არ გამოიწვიოს. თუმცა, სხვა მასწავლებელთა მსგავსად, აღნიშნავს, რომ 

დაშვებულ შეცდომაზე და წარუმატებელ ექსპერიმენტზეც შეიძლება ცოდნის აგება.  

პროექტში მონაწილეობის შემდეგ, ირინეს მყარად ჩამოუყალიბდა აზრი, რომ 

კვლევითი პროექტები და კვლევითი გაკვეთილები პოზიტიურ გავლენას ახდენს 

მოსწავლეების შინაგან მოტივაციაზე, იწვევს ინტერესის გაღვივებასა და მოტივაციის 

ამაღლებას, მოსწავლეთა შორის თანამშრომლობას, საბუნებისმეტყველო საგნების 

სიყვარულსა და მომავალი პროფესიის არჩევას: „შეუძლებელია საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების გაკვეთილი მასწავლებელმა დაგეგმოს და ჩაატაროს მაღალ დონეზე და 

არ გამოიწვიოს მოსწავლეთა დაინტერესება.“ ირინე აღნიშნავს, რომ პროექტის 

ფარგლებში ჩატარებული კვლევითი გაკვეთილები და კოლეგებთან ურთიერთობა 

არის მისთვის საუკეთესო გამოცდილება.  

ამრიგად, პრე- და პოსტ- ინტერვიუთა ანალიზიდან ჩანს, რომ პროექტის 

ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგებითა და კოლეგებთან თანამშრომლობით 

გაიზარდა ირინეს გამოცდილება და კომპეტენცია კვლევითი გაკვეთილების 

ჩასატარებლად და მოსწავლეებში მოტივაციის ასამაღლებლად.  

კესანე (დანართი 13) მიეკუთვნება პროექტში მონაწილე იმ მასწავლებელთა 

ჯგუფს, რომლებიც საბუნებისმეტყველო საგნებისადმი, მოსწავლეთა მოტივაციის 

ნაკლებობაზე საუბრობს და შესაბამის მიზეზსაც ასახელებს. იგი აღნიშნავს, რომ 

ფიზიკური და ქიმიური ამოცანების ამოხსნის გამო მოსწავლეებს დაკარგული აქვთ 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისადმი ინტერესი და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 

პრაქტიკული სამუშაოს ჩართვას გაკვეთილზე, რაც მოტივაციის ზრდასთან ერთად 
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მოსწავლეებში გამოიწვევს მყარი და საფუძვლიანი ცოდნის შეძენას. მოჰყავს ბევრი 

პრაქტიკული გაკვეთილის მაგალითი, რომელიც მას ჩაუტარებია და თვლის, რომ 

პრაქტიკული მუშაობა არის მისი საუკეთესო გამოცდილება: „ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში დაფუძნებულა პრაქტიკაზე, რადგან ბავშვების 

მეხსიერებაში ცოდნა უფრო მყარად ჯდება, ვიდრე სიტყვიერად გადაცემული 

ინფორმაცია.“ კესანე იხსენებს კონკრეტულ მაგალითს ორგანული ქიმიის ნაწილიდან, 

საიდანაც ჩანს, რომ ის მოდელის დათვალიერებას პრაქტიკულ საქმიანობად მიიჩნევს: 

„ორგანულ ქიმიაში ნაკლებად ვაკეთებთ ცდებს, ძირითადად ზეპირად ვსწავლობთ. 

იზომერები მაშინ გაიგეს, როცა მოდელები შევიტანე, ეს პრობლემა გადავჭერით.“  

კესანე პრე-ინტერვიუში პრაქტიკულ საქმიანობასთან ერთად, საუბრობს 

კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე და იხსენებს კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მიდგომით ჩატარებულ რამდენიმე გაკვეთილს. ის აღნიშნავს, რომ 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება დიდ დროს მოითხოვს და არსებული 

საგაკვეთილო დრო ამისათვის საკმარისი არ არის. ამასთანავე, კესანეს შეხედულებით, 

ბუნებისმეტყველების იდეალური კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი ტარდება 

მოსწავლეთა მცირე ჯგუფებისა და საკმარისი ლაბორატორიული აღჭურვილობის 

პირობებში, ლაბორანტის დახმარებით. საკუთარ გაკვეთილებს, რომელიც ჩაუტარებია 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების გათვალისწინებით, არასაკმარისი 

რესურსებისა და მრავალრიცხოვანი ჯგუფების გამო იდეალურთან მიმსგავსებულს 

უწოდებს: „კლასში იჯდა 32 მოსწავლე, 7-7 მოსწავლისაგან შედგენილი ჯგუფებით, არ 

იყო საშუალება, რომ თითოეულ მაგიდაზე დამედო ყველა საჭირო რესურსი.“ კესანეს 

აზრით, მნიშვნელოვანია კვლევების ხშირად ჩატარება, რათა მოსწავლეების მიერ 

ემოციების გამოხატვით არ დაირღვეს საგაკვეთილო დისციპლინა. „როგორც კი 

დაინახავენ, რომ ექსპერიმენტისათვის ვემზადებით აჟიოტაჟს ქმნიან. იდეალური 

იქნება, რომ ეს მათთვის იყოს ჩვეულებრივი და ყოველდღიური.“ მასწავლებლის 

სიტყვებიდან ნათლად ჩანს, თუ როგორ მოსწონთ მოსწავლეებს პრაქტიკული 

აქტივობების განხორციელება. კესანეს თვლის, რომ ეფექტური იქნება ერთი დღე 

დაეთმოს საბუნებისმეტყველო გაკვეთილებს, რათა კვლევის განხორციელების დროს 

არ იყვნენ დროში შეზღუდულნი, მოსწავლეებმა გააანალიზონ მიღებული შედეგები 
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და გამოიტანონ სათანადო დასკვნები. აქვე აღნიშნავს, რომ პრაქტიკული გაკვეთილი 

საჭიროებს სათანადო მომზადებას: „ცდის ჩასატარებლად ვერ ავანთეთ სპირტქურა, ...  

წინასწარ უნდა მომემზადებინა და მომესინჯა, ამას ჭირდება გარკვეული დრო.“  

კესანე იხსენებს პოლონეთში მიღებულ გამოცდილებას და აღნიშნავს, რომ 

თვითონაც ხშირად იყენებს იქ ნასწავლ მეთოდებს. ცდილობს გახდეს მასწავლებელი, 

რომელიც მოსწავლეს არასწორი პასუხის, ან მსვლელობის შემთხვევაში თვითონ კი არ 

მისცემს მზა პასუხს, მოთმინებით დაელოდება, სანამ მოსწავლე თავად არ მივა სწორ 

პასუხამდე. მოჰყავს პოლონეთის სკოლის კლუბური მუშაობის მაგალითი: 

„მასწავლებლის ნებისყოფამ გამაოცა, არ უთხრა მოსწავლეს, თუ რა შეცდომას უშვებდა 

... მოსწავლეებს დამოუკიდებლად მუშაობის საშუალებას აძლევდნენ. მეც მინდა ვიყო 

ასეთი მასწავლებელი.“  

კესანე კვლევების განხორციელებისათვის საუკეთესოდ მიიჩნევს კლუბურ 

მუშაობას, რადგან საგაკვეთილო პროცესისგან განსხვავებით, კლუბში მუშაობისას 

დრო არ არის შეზღუდული. ამიტომ, მასწავლებელს აქვს შესაძლებლობა, მშვიდად 

დაელოდოს მოსწავლის პასუხს და თვალი ადევნოს მათ საქმიანობას: „როდესაც 

დასმულ კითხვას მოსწავლე სწრაფად ვერ პასუხობს,  მე ვეხმარები. ეს შეზღუდული 

დროის ფაქტორია. კლუბში კი დრო არ გვაქვს შეზღუდული.“ თუმცა, მასწავლებელი 

კლუბური მუშაობის უარყოფით მხარეზეც საუბრობს, რადგან ამ დროს ის 

მოსწავლეები რჩებიან დაზარალებულნი, ვინც კლუბში არ არის გაწევრიანებული. 

როგორც მასწავლებელი აღნიშნავს, კლუბში ძირითადად ერთიანდებიან 

დაინტერესებული მოსწავლეები. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიზანი კი ის 

არის, რომ ყველა მოსწავლე ჩაერთოს კვლევით საქმიანობაში და თოთოეულმა 

მათგანმა განიცადოს კვლევით მიღებული სიამოვნება.  

პოსტ-ინტერვიუში კესანე კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვისათვის 

მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მასწავლებლის კომპეტენციასა და მზაობას. ის თვლის, რომ 

იდეალურად მომზადებული მასწავლებელი არის იდეალური გაკვეთილის გარანტი 

და ორივე ერთად ზრდის მოსწავლეთა ჩართულობას. ამიტომ, მასწავლებელი 

დაბეჯითებით საუბრობს, რომ აუცილებელია მუდმივად თვითგანვითარებაზე 

ზრუნვა: „მე ყოველთვის ვცდილობ განვვითარდე და მივაღწიო იმას, რომ ვასწავლო 
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კვლევაზე დაფუძნებული მიდგომით და ამაში იქნება ჩართული მთელი კლასი.“ 

ამასთანავე, ის ხდება უფრო კრიტიკული საკუთარი თავის მიმართ, ადვილად ამჩნევს 

საკუთარ შეცდომებსა და წარუმატებლობის მიზეზებს, მუდმივად ცდილობს მათ 

აღმოფხვრას. ცუდ გამოცდილებად ის მიიჩნევს დაუსრულებელ კვლევას, ან კვლევის 

პროცესში მოსწავლეთა რაოდენობის შემცირებას, კვლევისადმი მათი ინტერესის 

დაკარგვის გამო: „კვლევა დავიწყე მთელ კლასში და მერე გადავედი პატარა 

ჯგუფებზე. კარგი იქნებოდა, თუ ბოლომდე მთელი ჯგუფი იქნებოდა ჩართული, 

როგორც იყო ჩანაფიქრი“.  

კესანე თვლის, რომ მოსწავლეებში კვლევითი პროცესით აღტაცებისა და 

აჟიტირების გამოწვევისთვის აუცილებელია: საბუნებისმეტყველო გაკვეთილის 

ხანგრძლივობის გაზრდა, მოსწავლეთა რაოდენობის შემცირება, პერსონალური 

სამუშაო მაგიდა, საჭირო ტექნიკური საშუალებებითა და რესურსებით და 

მოსწავლეთა ინტერესისა და დონის მიხედვით დიფერენცირებული ჯგუფების 

ორგანიზება. პროექტის აქტივობების დასრულების შემდეგ, კესანე ყოველთვის 

წინასწარ გეგმავს და ატარებს  ექსპერიმენტს. სხვა მასწავლებელთა მსგავსად, კესანე 

მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დამხმარე ლაბორანტის შტატს.  

პოსტ-ინტერვიუში კესანე საუბრობს, რომ პროექტში მონაწილეობით გაიზარდა 

მოსწავლეთა მოტივაცია და ჩართულობა, რაც გამოიხატება მათ აქტიურ საქმიანობაში. 

მოსწავლეებმა შეიძინეს დიდი გამოცდილება, გაიზარდა მათი თავდაჯერებულობა. 

მასწავლებელი განსაკუთრებით უსვამს ხაზს პროექტის ფარგლებში ჩატარებული 

კონფერენციის მნიშვნელობას: „ახლა ნახეს თვითონ კონფერენცია რა არის, როგორი 

საინტერესო იყო და მათაც შეუძლიათ თურმე კითხვების დასმა, პასუხის გაცემა." 

როგორც იგი აღნიშნავს, კონფერენციის შემდეგ: „ძალიან ამაყად მივიდნენ სკოლაში, 

რომ ამ დონის კონფერენციაზე იყვნენ და მათ მიერ დამზადებული ხელსაწყო 

საუკეთესო იყო.“ პოსტ-ინტერვიუდან ჩანს, რომ მასწავლებელმა განსახორციელებელ 

მოდულზე მუშაობის დაწყებამდე, მოსწავლეებთან დანერგა პროექტის ფარგლებში 

ჩატარებულ ტრენინგებზე შესწავლილი სხვა კვლევითი აქტივობები, რითაც 

მოსწავლეებში განავითარა კვლევითი უნარები და ერთგვარად შეამზადა 

დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. ასევე, მან გამოიყენა პროექტის ფარგლებში 
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შეთავაზებული სასწავლო რესურსი -„თქვენ (მიმართავს უნივერსიტეტის 

თანამშრომელს) რომ მოგვეცით წიგნი, ხელსაწყოებზე, ძალიან მოეწონათ 

მოსწავლეებს და გამოიყენეს.“  

პროექტის დასრულების შემდეგ კესანე კვლევითი სამუშაოს მნიშვნელობაზე 

საუბრობს და აღწერს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დადებით გავლენას 

მოსწავლეებზე: „როცა ბავშვი იკვლევს და ისე სწავლობს, ცოდნა უკეთესად უჯდება 

გონებაში, ვიდრე თეორიული სწავლების დროს, ცოდნის ხარისხიც მაღალია, 

გაკვეთილიც გამოდის საინტერესო, მიმზიდველი და ბავშვებსაც ასეთი გაკვეთილის 

მოთხოვნა აქვთ. მოსწავლეები სწავლობენ ინფორმაციის მოძიებას, გადამუშავებას, 

ვარაუდების გამოთქმასა და დასკვნების გამოტანას, ურთიერთპატივისცემას, 

საპირისპირო აზრის პატივისცემას, და სწავლობენ „რატომ“ კითხვაზე პასუხის 

გაცემას.“ მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ მუდმივად ეძებს ისეთ საკვლევ საკითხებს, 

რომლებზეც მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდებს და შემდეგ კვლევით 

დაადასტურებენ, ან უარყოფენ მათ. კესანე აღნიშნავს, რომ კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება არის მოსწავლეებში ცოდნის მიღებისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების 

საუკეთესო საშუალება. მაგ., აპარატურასთან მუშაობა, უსაფრთხოების დაცვა და სხვა.  

კესანე, პარალელურად, ადმინისტრაციულ საქმიანობას ეწევა სკოლაში და პოსტ-

ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ თუ დროის სიმცირის გამო კვლევაზე დაფუძნებული 

გაკვეთილების ჩატარებას ვერ შეძლებს, ის უარს იტყვის ადმინისტრაციულ 

სამსახურზე, ან დატოვებს საბუნებისმეტყველო საგნის მასწავლებლის პოზიციას. 

ნათელია, რომ სრულიად აქვს გათავისებული კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებლის პასუხისმგებლობა.  

ამრიგად, პროექტში მონაწილეობამდე კესანე აღნიშნავს, რომ მხოლოდ 

თეორიული სწავლება და  ამოცანების ამოხსნა მოსწავლეთა დემოტივაციას იწვევს, 

საუბრობს პრაქტიკული სამუშაოების მნიშვნელობაზე და განარჩევს პრაქტიკულ 

საქმიანობასა და კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას ერთმანეთისაგან. პროექტში 

მონაწილეობამდე იგი კვლევით სამუშაოებს, საგაკვეთილო დროის სიმცირის გამო, 

მხოლოდ სასკოლო კლუბებში, არაფორმალური სწავლების პირობებში ახორციელებს. 

ხოლო პროექტში მონაწილეობის შემდეგ კვლევით მუშაობას საგაკვეთილო პროცესში 
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ახორციელებს და მსჯელობს იდეალურად მომზადებული მასწავლებლის მიერ 

კარგად დაგეგმილი და კვლევით საქმიანობაზე დაფუძნებული გაკვეთილების 

შესახებ, რომელიც იწვევს მოსწავლეთა ინტერესისა და ჩართულობის გაზრდას 

საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ.  

ლალის (დანართი 14) მოსაზრებით, მასწავლებლის არასწორმა მიდგომამ და 

წარუმატებლობამ შესაძლებელია მოსწავლეთა იმედგაცრუება გამოიწვიოს. ის 

მნიშვნელობას ანიჭებს პრაქტიკულ მუშაობასა და კეთებით სწავლებას, მოჰყავს 

კონკრეტული მაგალითები. პროექტში მონაწილეობამდე, იგი აღნიშნავს, რომ ხელით 

კეთებისას, მოსწავლეებთან ერთად, მასწავლებელიც განიცდის კმაყოფილებას: 

„წიგნში წაკითხული და საკუთარი ხელით გაკეთებული ერთმანეთს ვერ შეედრება“. 

იგი თვლის, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის არ გააჩნია სათანადო 

გამოცდილება. მას სურს უფრო კომპეტენტურ ადამიანებთან ურთიერთობა, რათა 

მიიღოს მეტი ცოდნა და გამოცდილება, შემდეგ კი დანერგოს საკუთარ პრაქტიკაში: 

„მინდა, რომ ჩემზე უფრო გამოცდილ ადამიანებთან ვითანამშრომლო, ტრენინგებზე 

ვიარო, ვისწავლო მათგან, რომ მერე მე ჩემს პრაქტიკულ მუშაობაში გადავიტანო 

მიღებული გამოცდილება. რაც უფრო ბევრს შევისწავლი, მით მეტს გადავცემ ჩემს 

მოსწავლეებს.“ ლალი ფიქრობს, რომ პროფესიული ზრდა მასწავლებელს სძენს მეტ 

გამოცდილებას და დაახელოვნებს კვლევებით სწავლებაში. მის მიერ ჩატარებული 

გაკვეთილი გახდება უფრო საინტერესო, შესაბამისად, მოსწავლეებში გაიზრდება 

მოტივაცია საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ: „თუ მასწავლებელი 

თვითონ არ არის მაღალ დონეზე, არ აქვს პრაქტიკული გამოცდილება, ის იდეალურ 

გაკვეთილს ვერ ჩაატარებს“.  

ლალი პრე-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ მათთვის საინტერესო ბევრი მასალა 

ინგლისურ ენაზეა და არ არის თარგმნილი, ენობრივმა ბარიერმა კი პრობლემა შეუქმნა 

მას და მის მოსწავლეებს. შესაბამისად, ვერ განახორციელეს კვლევები. ის ითხოვს მზა 

სასწავლო რესურსებს: „წინააღმდეგობას წავაწყდით, რადგან მზა სახით არ გვქონდა 

მოდული. ... ენობრივმა ბარიერმა შეგვიქმნა პრობლემა“. იგი კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისათვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს კარგად აღჭურვილ უსაფრთხო სასწავლო 

გარემოსა და რესურსებს. ლალის თქმით, კვლევების განხორციელების დროს ასევე 
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მნიშვნელოვანი ფაქტორებია მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში და საგაკვეთილო 

დროის ხანგრძლივობა - „კვლევითი გაკვეთილის დროს 30 მოსწავლე ძალიან 

ბევრია...მცირერიცხოვანი ჯგუფები ბევრად უკეთ მუშაობს. არსებითია დროის 

დეფიციტი - 45 წთ. მოსწავლეებს დრო სჭირდებათ შედეგების წარმოდგენისათვის.“  

ლალი პოსტ-ინტერვიუში უკვე საუბრობს პროექტული მუშაობის 

უპირატესობაზე. აღნიშნავს, რომ იგი პროფესიულად ავითარებს, როგორც 

მასწავლებელს, ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლეებში მყარი, ღრმა და გააზრებული 

ცოდნის დაგროვებას. საკუთარ საუკეთესო გამოცდილებად კი, პროექტში 

მონაწილეობას და მის ფარგლებში ჩატარებულ გაკვეთილებს მიიჩნევს: „ჩემი 

საუკეთესო გამოცდილება ისევ და ისევ ამ პროექტს უკავშირდება, მან ძალიან ბევრი 

გამოცდილება მომცა ჩემს მოსწავლეებთან ერთად“. 

პრე-ინტერვიუში ლალი საუბრობს მხოლოდ კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისათვის საჭირო ფაქტორებსა და  წინააღმდეგობებზე. პოსტ-ინტერვიუში კი 

ის ხაზს უსვამს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მნიშვნელობასა და 

აუცილებლობას; აყალიბებს შედეგებს, რომელიც მოჰყვება კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებას. მისი თქმით, მუშაობის დროს წინააღმდეგობების გადალახვით, ცდებითა 

და მოდელირებით ნასწავლი მოსწავლეებს დიდხანს ამახსოვრდებათ: „ზოგ 

შემთხვევაში მოსწავლეები წინააღმდეგობას აწყდებიან და ამ წინააღმდეგობიდან 

გამომდინარე, შემდეგ მიდიან სწორ დასკვნამდე და შედეგამდე.“ უნდა აღინიშნოს, 

რომ პროექტის დანერგვამდე ლალი ჯერ კიდევ ვერ ფლობს კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების კონცეფციებს, რადგან წარმატებულად მიიჩნევს მხოლოდ იმ კვლევით 

გაკვეთილებს, როდესაც მოსწავლის მიერ გამოთქმული ვარაუდი მიღებულ შედეგებს 

ემთხვევა. მასწავლებელს მოჰყავს შესაბამისი მაგალითი პროექტზე მუშაობის 

ეტაპებიდან: „ჩვენს მოდელში, ვედროში სპილენძის მილები დავახვიეთ, მასში წყალი 

გავატარეთ და ველოდით ტემპერატურის მომატებას, შედეგი ვერ მივიღეთ.“  

ლალის პრე-ინტერვიუს შედეგად ჩამოყალიბებულ საბოლოო კონსტრაქტიდან 

ჩანს, რომ კეთებით სწავლება და პროფესიული ზრდა აუცილებელია, რათა 

გაიზარდოს პრაქტიკული საქმიანობის გამოცდილება. ხოლო, პოსტ-ინტერვიუს 

საბოლოო კონსტრაქტიდან იკვეთება, რომ პროექტში ჩართვა ზრდის მოსწავლეების 
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ინტერესსა და მოტივაციას, მუშაობის პროცესში შექმნილი ნებისმიერი 

წინააღმდეგობა კი, მათთვის განვითარებისა და მყარი  ცოდნის შეძენის საფუძველი 

ხდება. მასწავლებელმა მოაგვარა მენეჯმენტთან დაკავშირებული პრობლემები. 

მისთვის კვლავ აქტუალურია საკუთარ პროფესიულ გამოცდილებაზე ზრუნვა.  

მედეა (დანართი 15) პრე-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლების დროს პრაქტიკული სამუშაოების მნიშვნელობა და ხვედრითი 

წილი დიდია და იდეალურად მიიჩნევს დროში გაწერილ, მცირე ჯგუფებად 

ორგანიზებულ ბუნებისმეტყველების გაკვეთილს, სადაც ტარდება ზუსტი 

ინსტრუქციით გაწერილი პრაქტიკული აქტივობები. მისი აზრით, ფიზიკის 

სწავლების დროს ყოფით ცხოვრებასთან კავშირის დამყარება და მრავალფეროვანი 

აღჭურვილობის გამოყენება მოსწავლეში იწვევს მოტივაციის ზრდასა და 

საბუნებისმეტყველო საგნების სიყვარულს.  

მედეა აღნიშნავს, რომ მოცემული დროისათვის მოსწავლეთა დამოკიდებულება 

ფიზიკის მიმართ ნეგატიურია. მაგალითად მოჰყავს მოსწავლეთა მიერ გამოთქმული 

ფრაზები: „ფიზიკა რა საშინელია“; „რა საშინელია ეს ფორმულები და ამოცანების 

წყება“. იგი თვლის, რომ ფიზიკა დატვირთულია მათემატიკური გარდაქმნებით, 

„ფიზიკა კი იკარგება.“ ამიტომ, მისი აზრით, მნიშვნელოვანია მეთოდებისა და 

მიდგომების ცვლილება: „ცარცისა და დაფის დრო წასულია, უკეთესი იქნება სხვა 

მეთოდებითაც თუ ვეცდები სწავლებას.“ იგი აღნიშნავს, რომ საბუნებისმეტყველო 

საგნების გამოცდილი და კომპეტენტური მასწავლებელი აღჭურვილობის 

გამოყენებით უნდა ატარებდეს პრაქტიკულ გაკვეთილებს, რათა გაიზარდოს 

მოსწავლეთა ინტერესი საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ. მედეას დიდი 

სურვილი აქვს მოსწავლეებს „მარტივად“ ასწავლოს ფიზიკა და შეცვალოს მათი 

მიდგომა და დამოკიდებულება ფიზიკისადმი. თუმცა, თვლის, რომ საამისოდ 

სჭირდება გამოცდილების შეძენა: „მოიკოჭლებს ჩემი გამოცდილება და პედაგოგობის 

ხარისხი.“ მედეა ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე. სწორედ ამ მიზნით ჩაერთო 

პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციაში“ და სხვა მასწავლებლების მსგავსად, მასაც აქვს 

მოლოდინი, რომ პროექტში მონაწილეობით გარდაიქმნება იდეალურ მასწავლებლად: 

„პირველი შემოთავაზება როცა ვნახე, მივხვდი, პროექტი იძლევა ამის საშუალებას, 
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გავხდე ისეთი მასწავლებელი, როგორიც მინდა რომ ვიყო... ამიტომაც ვღებულობ 

მონაწილეობას.“ მედეა დარწმუნებულია, რომ პროექტში მონაწილეობის შემდეგ 

გაიზრდება მისი გამოცდილება პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად, 

შეიცვლება მოსწავლეთა დამოკიდებულებები და ფიზიკის მისამართით მათ მიერ 

წარმოთქმული ფრაზები.  

მედეა პოსტ-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ პროექტში მონაწილეობამ მას შესძინა 

გამოცდილება. პროექტის დასრულების შემდგომ ატარებს წინასწარ დაგეგმილ, 

თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებულ პრაქტიკულ გაკვეთილებს,  

თანამშრომლობს კოლეგებთან, იზიარებს მათ გამოცდილებას და იზრდება მისი 

კომპეტენცია: „ვინ შეიძლება დავიხმარო, როცა ვკვეთთ საკითხებს ქიმიასა და 

ბიოლოგიასთან, თუ არა ამ საგნების მასწავლებლები. მაგ. ელექტროლიზთან 

დაკავშირებით, ქიმიის მასწავლებელთან გავიარე კონსულტაცია“. იგი ზუსტად 

ახდენს პრაქტიკული სამუშაოს მნიშვნელობის ფორმულირებას, პრაქტიკულ 

საქმიანობას კი, მოსწავლეთა ინტერესებს უკავშირებს. მედეა საკუთარ 

პასუხისმგებლობად მიიჩნევს თითოეული მოსწავლის წარუმატებლობას: „ვფიქრობ, 

როცა მოსწავლეს რაიმე ეშლება, მასწავლებელმა რაღაც გამოტოვა და ამიტომ შეეშალა 

მოსწავლეს“. მნიშვნელოვნად მიიჩნევს,  ექსპერიმენტის წინასწარ მომზადებას, 

სწორად შერჩეულ სასწავლო მიდგომასა და სათანადო დაგეგმვას. ის კატეგორიულია, 

როცა ამბობს: „ექსპერიმენტი წინასწარ უნდა ჩავატაროთ, სანამ კლასში შევიტანთ, 

თორემ შემთხვევითობა ძალიან ცუდ როლს თამაშობს, შეიძლება ბავშვმა ინტერესი 

დაკარგოს და ხელი ჩაიქნიოს მუშაობის გაგრძელებაზე.“ აქვე აღნიშნავს, რომ 

საამისოდ, მასწავლებელს საკმაოდ დიდი დრო და ძალისხმევა სჭირდება: „ამ 

მეთოდით სწავლება იმიტომაა რთული, რომ ბევრ მუშაობას, დროსა და ენერგიას 

მოითხოვს, დრო კი დეფიციტური გვაქვს.“ თუმცა, მისივე კომენტარიდან ჩანს, რომ 

კვლევითი გაკვეთილების ჩატარება მასწავლებლის მონდომებაზეა დამოკიდებული: 

„თუ მოინდომებ, ყოველთვის შეძლებ, რომ კვლევითი აქტივობა განახორციელო 

გაკვეთილზე.“ მედეა აღნიშნავს, რომ პროექტი მისთვის ერთგვარი სტიმული იყო, 

რადგან პროექტში ჩართვამდე მისი მოტივაცია, ჩაეტარებინა კვლევითი გაკვეთილები, 

საკმაოდ დაბალი იყო.  
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აშკარაა, რომ პროექტში ჩართულობამ გაზარდა მისი, როგორც 

ბუნებისმეტყველების მასწავლებლის კომპეტენცია და გამოცდილება, საგაკვეთილო 

პროცესი გახადა საინტერესო და მრავალფეროვანი, შესაბამისად გაიზარდა 

მოსწავლეთა მოტივაცია და ისინი დამოუკიდებლად ცდილობენ ამა თუ იმ მოვლენის 

დემონსტრირებას.  

ნატალია (დანართი 16) პრე-ინტერვიუში საუბრობს, რომ პრაქტიკული სამუშაო 

ავითარებს მოსწავლის კრიტიკული ანალიზის უნარსა და მეცნიერულ აზროვნებას, 

არსებულ ცოდნაზე აშენებს ახალ ინფორმაციას. როგორც ჩანს, მასწავლებელი 

პრაქტიკულ საქმიანობაში განიხილავს ძირითადად სადემონსტრაციო ცდებს, რადგან 

იგი ხშირად ატარებს ამგვარ პრაქტიკულ სამუშაოს, მოსწავლეები  კი ნანახს 

პრაქტიკულად იმეორებენ. მასწავლებლის თქმით, პრაქტიკული სამუშაოების 

ჩასატარებლად და მოსწავლეთა მოტივაციის ასამაღლებლად აუცილებელია, სკოლაში 

არსებობდეს სათანადო ლაბორატორიული აღჭურვილობა, რესურსები და 

მიმდინარეობდეს ინდივიდუალური მუშაობა: „საკლასო სიტუაცია უნდა იყოს ისეთი, 

სადაც ყველა ბავშვს ექნება საშუალება ჩაატაროს ცდა. ამიტომ, ყველა მაგიდასთან 

უნდა იყოს ონკანი, სინჯარა და ხელსაწყოები.“  

პრე-ინტერვიუში ნატალია საუბრობს ექსპერიმენტის წინასწარ მომზადების 

სირთულეებზე, როგორიცაა მაგ., რეაქტივებისა და ხელსაწყოების წინასწარ შემოწმება, 

ექსპერიმენტის ჩატარება და სხვ: „ერთი გაკვეთილისთვის ერთი ცდის მომზადებაც კი 

ძალიან შრომატევადია.“ მასწავლებელი თვლის, რომ დატვირთული საგაკვეთილო 

საათებიდან გამომდინარე, ლაბორანტის შტატის გარეშე, რთულია პრაქტიკული 

სამუშაოს მომზადება: „ადრე მყავდა ლაბორანტი, რომელიც გვერდით მედგა და 

მეხმარებოდა, ახლა ამის გაკეთება ძალიან რთულია, მითუმეტეს, თუ დღეში მაქვს 5 

გაკვეთილი.“  

ნატალია პრე-ინტერვიუში შედარებით წარუმატებლად მიიჩნევს იმ გაკვეთილს, 

რომელზეც მოსწავლეებს სჭირდებათ სხვა საგნობრივ კომპეტენციებში, მაგალითად, 

მათემატიკასა და ფიზიკაში შეძენილი ცოდნის გამოყენება, მით უმეტეს, თუ 

პრაქტიკულად ჩვენების შესაძლებლობა არ არის: „ქიმიური წონასწორობა და მასზე 

მოქმედი ფაქტორები, ლე-შატელიეს პრინციპი... ფიზიკის ცოდნას მოითხოვს, 
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რთულია ბავშვს სიღრმემდე აუხსნა... აქ ცდას ნაკლებად ვიყენებთ.“ მსგავსი 

პრობლემების მოგვარების მიზნით, მასწავლებელი თანამშრომლობს კოლეგებთან და 

კითხულობს, თუ როგორ ასწავლიან ისინი ამა თუ იმ საკითხს. მასწავლებლისათვის 

მნიშვნელოვანია, აგრეთვე, უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა, რადგან არ აქვს 

წვდომა სამეცნიერო და მეთოდურ ლიტერატურასთან. სხვა მასწავლებლების 

მსგავსად, მასაც აქვს გარკვეული მოლოდინი პროექტიდან. ის აღნიშნავს: „პროექტში 

ჩავერთე, რადგან მივაქციე ყურადღება, რომელი უნივერსიტეტი აკეთებდა ამას და 

ვიცი, ეს პროექტი მომცემს სტიმულს, რომ უფრო მეტი გავუკეთო მოსწავლეებს.“  

პოსტ-ინტერვიუში, ნატალია ყურადღებას ამახვილებს კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებაზე და აღნიშნავს მის უპირატესობას თეორიულ გაკვეთილთან შედარებით, 

კვლევების დროს შესაძლებელია ყველა მოსწავლის თანაბრად ჩართვა სასწავლო 

პროცესში, კვლევები ავითარებს კრიტიკულ აზროვნებას და ზრდის მოსწავლეთა 

მოტივაციას. ამასთანავე, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს მასწავლებელი 

აღმოჩენით ასწავლის და მოსწავლე ადვილად იყენებს სკოლაში მიღებულ ცოდნას  

ცხოვრებაში. ამიტომ ნატალია ცდილობს გაამდიდროს საგაკვეთილო პროცესი 

კვლევითი სამუშაოებით: „მე ვცდილობ ჩავატარო კვლევითი ექსპერიმენტული 

მუშაობა. ქიმიაში ეს არის 80 % მაინც.“  

თუ პროექტში მონაწილეობამდე ნატალიას უჭირდა გაკვეთილის დაგეგმვა, 

პროექტში მონაწილეობის შემდეგ, ის საკუთარ თავში მეტად არის დარწმუნებული, 

თვითონ მუდმივად ატარებს კარგად დაგეგმილ კვლევით გაკვეთილებს და რჩევებსაც 

აძლევს სხვა მასწავლებლებს: „მე არასოდეს ვატარებ წინასწარი დაგეგმვის გარეშე. 

ახალგაზრდა მასწავლებლებს ვურჩევდი, რომ ყველა გაკვეთილი ჩაატარონ კვლევითა 

და ექსპერიმენტით, რათა გაკვეთილი იყოს ეფექტური, მოსწავლეები ფორმულებს 

თავადაც გამოიყვანენ.“ ის კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მხოლოდ თეორიულ 

სწავლებას. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ნატალია ნებისმიერ კვლევით 

გაკვეთილს წარმატებულად მიიჩნევს. მისთვის მთავარია, რომ მოსწავლემ იფიქროს 

კვლევის პროცესში და ისწავლოს ზოგადად კვლევა: „შეიძლება  ჩაატარო რამდენიმე 

წარუმატებელი ექსპერიმენტი, მაგრამ შედეგზე მაინც გახვიდე, რადგან მოსწავლეები 

ეცნობიან საკითხს და რაც მთავარია,  სწავლობენ კვლევას.“  
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ამრიგად, ანალიზიდან ჩანს, რომ ნატალიამ განივითარა კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების მასწავლებლის უნარ-ჩვევები, ყოველთვის წინასწარ 

გეგმავს გაკვეთილს და ატარებს კვლევით აქტივობებს. პროექტის დასრულების 

შემდგომ, გაიაზრა რა ღია კვლევის მნიშვნელობა, მასშტაბისა და შედეგების 

მიუხედავად, ნებისმიერ კვლევას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.  

ოფელია (დანართი 17) პრე-ინტერვიუში საუბრობს, რომ ხმაური პრაქტიკული 

სამუშაოსათვის დამახასიათებელია, რომელსაც თან ახლავს კლასის მართვის 

პრობლემები, რაც ხშირად გამხდარა ადმინისტრაციის მხრიდან მის მიმართ შენიშვნის 

საფუძველი: „გაკვეთილი ხმაურიანია, აღფრთოვანებას გამოხატავენ ბავშვები, ხშირად 

შენიშვნას ვაძლევ, რათა დაწყნარდნენ“. მასწავლებელი კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება რთულია, რადგან ადმინისტრაციისგან არ აქვს მატერიალური მხარდაჭერა - 

არ აქვს ლაბორატორიულ აღჭურვილობა და ხელსაწყოები: „როცა კვლევებს ვატარებთ, 

ხელი მეშლება ხელსაწყოების გამო, გამოხდილი წყალი და ბუნებრივი საღებავები 

სახლში მოვამზადე და ისე წავიღე სკოლაში.“ ოფელიას გააზრებული აქვს 

პრაქტიკული სამუშაოს როლი მოსწავლეთა განვითარებისათვის. ამიტომ, ნაკლებად 

ხელშემწყობი გარემოს მიუხედავად, ცდილობს ჩაატაროს პრაქტიკული მუშაობები და 

თვლის, რომ ეს მისი საუკეთესო გამოცდილებაა. მისთვის არ არის მისაღები 

სადემონსტრაციო ცდების ჩვენება, მაგრამ გამოსავალს ამ ტიპის სწავლებაში ხედავს: 

„ჩვენ ერთ საერთო სადემონსტრაციო ცდას ვატარებთ. იდეალური საკლასო სიტუაცია 

არ არის, რადგან ინდივიდუალურად ვერ მუშაობენ მოსწავლეები.“ პრაქტიკული 

გაკვეთილის ჩატარების შემდეგ მოსწავლეები ავსებენ გრაფებს, დასკვნაც გამოაქვთ და 

კარგად მსჯელობენ. ოფელია თვლის, რომ პრაქტიკულ გამოცდილებაზე 

დაფუძნებული გაკვეთილები შედეგის მომცემია სწავლებაში.  

პროექტში მონაწილეობის შემდეგ ოფელია პრაქტიკულ საქმიანობაში 

ძირითადად კვლევით სამუშაოებს განიხილავს და საუბრობს მის მნიშვნელობაზე. იგი 

თვლის, რომ კვლევები საშუალებას აძლევს  მოსწავლეებს დამოუკიდებლად იმუშაონ 

როგორც ინდივიდუალურად, ასევე წყვილებსა და ჯგუფებში. პოსტ-ინტერვიუს 

დროს ოფელია დაბეჯითებით აღნიშნავს, რომ აუცილებელია კვლევით მუშაობას 

ხშირი ხასიათი ჰქონდეს და განიხილავს მის უპირატესობებს: „კვლევის გარეშე, 
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მხოლოდ თეორიული მასალით შემოფარგვლა ძალიან ცუდია. იგი ავითარებს 

აზროვნებას, ექსპერიმენტის დაგეგმვის, ჩატარების, აღწერისა და დასკვნების 

გამოტანის უნარ-ჩვევებს, ზრდის ურთიერთანამშრომლობას.“ ამიტომ, საათობრივი 

დატვირთვის მიუხედავად, ოფელია ყოველთვის ცდილობს მოსწავლეებს მასალა 

კვლევითი პროცესებით შეასწავლოს. როგორც თვითონ აღნიშნავს, ამგვარი 

მასშტაბური პროექტი მას მოსწავლეებთან არასოდეს განუხორციელებია. 

მასწავლებელი ხაზგასმით საუბრობს მოსწავლეთა მიერ პროექტიდან მიღებულ 

გამოცდილებაზე: „ბავშვებმა თავისი უნარებისა და ჩვევების მობილიზება მოახდინეს. 

გააკეთეს თავისი ნაკეთობების გამოფენა... საუნივერსიტეტო ლაბორატორიებში ბევრი 

კვლევა ჩაატარეს.“  

ოფელია პოსტ-ინტერვიუში, აგრეთვე, საუბრობს პროექტიდან მიღებული 

საკუთარი პროფესიული გამოცდილების შესახებ. ის თვლის, რომ პროექტში შეძენილი 

გამოცდილების წყალობით, მას აღარ აქვს კლასის მართვის პრობლემა. ამასთანავე, 

აღნიშნავს, რომ პროექტისაგან მიიღო ფინანსური მხარდაჭერა, რითაც შეავსო 

სასკოლო ლაბორატორია: „ჩემი საუკეთესო გამოცდილება სწავლებაში არის „ჯაჭვური 

რეაქცია“- კვლევები და პრეზენტაციები... მე ვთვლი, რომ ეს პროექტი იყო საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში. ჩემს პრაქტიკაში, ასეთი პროექტი, პირველი იყო. 

ფინანსური ხელშეწყობაც კარგი გვქონდა“. იგი მზად არის, ყოველთვის მიიღოს 

მონაწილეობა ამგვარ პროექტებში და გააგრძელოს კვლევითი გაკვეთილების სერია 

სკოლაში: „მინდა ხშირად მივიღო მონაწილეობა ასეთ პროექტებში, მიუხედავად 

იმისა, რომ ძალიან ბევრი ვინერვიულე და ძალიან დატვირთული ვიყავი... დიდი 

გამოცდილება მივიღეთ.“  

ამრიგად, მასწავლებელი პროექტში მონაწილეობის შემდეგ დაეუფლა კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს, დაძლია სირთულეები და 

მუდმივად ატარებს კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილებს.  

პროექტში მონაწილეობამდე, პირიმზე (დანართი 18) თეორიულ სწავლებას 

მიმართავს და  საუკეთესო გამოცდილებად თეორიული ტიპის კვლევას მიიჩნევს. 

ამავდროულად, იგი იხსენებს რამდენიმე კვლევით გაკვეთილს, რომელიც მას 

ჩაუტარებია: „ჩემი საუკეთესო კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი იყო წელს, მე-6 
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კლასში, ორი წლის წინ - მე-7 კლასში... წლების წინ იყო ბუნებისმეტყველებაში, 

როდესაც წინა სააღდგომოდ ჯეჯილი დავთესეთ“. კვლევების ჩატარების 

ინტენსივობიდან გამომდინარე აშკარაა,  რომ ამ დროისათვის მასწავლებელი 

იშვიათად ატარებს კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილებს. პირიმზეს შეხედულებით, 

იდეალური საკლასო სიტუაცია ასოცირდება კარგად მომზადებულ მასწავლებელსა და 

თვალსაჩინოებითა და რესურსებით აღჭურვილ ლაბორატორიასთან: „საკლასო 

სიტუაცია წარმომიდგენია: ჩემი თავი კარგად მომზადებული, ყველა თვალსაჩინოება, 

პლაკატი, მულაჟი, მათი გამოყენება, ექსპერიმენტების ჩატარება, ისტ გამოყენება.“ 

პირიმზე საუბრობს პრაქტიკული სამუშაოს დანიშნულებასა და როლზე. მოიაზრებს, 

რომ მომავალი სასწავლო წელი სხვაგვარად დაგეგმოს, შესთავაზოს ბავშვებს მეტი 

ექსპერიმენტი და გაკვეთილები გახადოს უფრო ხალისიანი: „ამ ეტაპზე როგორიც ვარ, 

მომავალში მინდა სხვაგვარი ვიყო... სხვანაირად მინდა დავგეგმო და წარვმართო 

მომავალი სასწავლო წელი... საერთაშორისო პროექტში ჩართვის შემდეგ, მინდა მეტი 

კვლევა განვახორციელო.“ პირიმზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ექსპერიმენტების 

წინასწარ ჩატარებას. წარუმატებელი ექსპერიმენტის მაგალითად მოჰყავს ის, 

რომელიც წინასწარ არ ჩაატარა და დამნაშავედ საკუთარ თავს მიიჩნევს, აღნიშნავს: 

რომ „წარუმატებლობა ცუდმა გამოცდილებამ გამოიწვია და ამ ცუდი გამოცდილების 

მიზეზი ჩემშია.“ თვლის, რომ კვლევითი გაკვეთილების ჩასატარებლად 

აუცილებელია შეცვალოს სწავლების მიდგომები, რისთვისაც ესაჭიროება 

პროფესიული ზრდა. სხვა მასწავლებელთა მსგავსად, პირიმზე გამოთქვამს იმედს, 

რომ პროექტში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს მის პროფესიულ ზრდა-განვითარებას.  

პირიმზე პოსტ-ინტერვიუს დროს ყურადღებას ამახვილებს მოსწავლეზე 

ორიენტირებულ, არასტანდარტულ გაკვეთილებზე და თვლის, რომ ამ ტიპის 

გაკვეთილები რადიკალურად განსხვავებული შედეგის მომცემია თეორიულ 

გაკვეთილებთან შედარებით. იგი თვლის, რომ ამგვარი სწავლებით იზრდება 

მოსწავლეთა მოტივაცია, იღებენ მყარ ცოდნას, იაზრებენ კვლევის არს და სხვადასხვა 

საგნობრივ კომპეტენციებს შორის ამყარებენ კავშირებს: „კვლევა ჩემთვის და ჩემი 

მოსწავლეებისათვის საუკეთესო პრაქტიკაა, მოსწავლეებში გაიზარდა მოტივაცია, 

სასწავლო პროცესი სხვაგვარად დაინახეს, საფუძვლიანი ცოდნა შეიძინეს.“  



122 
 
 

პირიმზე საუბრობს პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ კვლევებსა და  

მიღებულ გამოცდილებაზე, რომელმაც გამოიწვია მასწავლებლის გარდასახვა და 

სწავლების მიდგომების, ასევე მოსწავლეთა განწყობის შეცვლა. პირიმზე თვლის, რომ 

იდეალური საკლასო გარემოსათვის მნიშვნელოვანია ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა. მისთვის სასიხარულოა, რომ გასცდა სკოლის ფარგლებს და კვლევების 

განსახორციელებლად თანამშრომლობს სხვადასხვა უნივერსიტეტის 

ლაბორატორიებთან. პირიმზე პოსტ-ინტერვიუში საუბრობს კვლევებზე, რომლებსაც 

მოსწავლეთა ინტერესისა და მოტივაციის გამოწვევის მიზნით ატარებდა სხვადასხვა 

კლასში: „წელს, კვლევითი გაკვეთილებით ვცდილობ მათ დაინტერესებას 

საბუნებისმეტყველო საგნებით, ვცდილობ, მეცნიერებასთან ჰქონდეთ კავშირი.“  

პროექტში მონაწილეობის შემდეგ მასწავლებელი გახდა თავდაჯერებული და 

ამბობს: „გადავსხვაფერდი, მივიღე მეტი გამოცდილება კვლევასთან დაკავშირებით და 

შემიძლია კონსულტირება გავუწიო ჩემს კოლეგებს და მოვუწოდებ ჩემს კათედრის 

წევრებს გაიზიარონ ჩემი გამოცდილება.“ იგი საუბრობს პროფესიული ზრდის 

გაგრძელებაზეც.  

პროექტის აქტივობების დანერგვის შემდეგ, პირიმზე ყოველთვის წინასწარ 

გეგმავს და ატარებს ექსპერიმენტებს, საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობს 

შესაბამისი კომპეტენციების მქონე მასწავლებლებთან. პროექტის მეშვეობით დაამყარა 

კავშირი სხვადასხვა საუნივერსიტეტო ბაზასთან. კვლევების განხორციელების დროს 

ითვალისწინებს მოსწავლის შინაგან ფაქტორებს.  

ჟუჟუნა (დანართი 19) პრე-ინტერვიუში საუბრობს, რომ საბუნებისმეტყველო 

საგნების შესწავლისას პრაქტიკული სამუშაოს დანიშნულება დიდია და იწვევს 

ცხოვრებისეული უნარების შეძენა-განვითარებასა და მოტივაციის ზრდას 

საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ: „საბუნებისმეტყველო მეცნიერება ძალიან 

ახლოს დგას ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებასთან ... ვფიქრობ, რომ სკოლაში 

შეძენილი უნარები, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ცხოვრების მომავალ 

გზაზე.“ მიუხედავად ამისა, ის ძირითადად თეორიულ გაკვეთილებს ატარებს, რადგან 

დროის სიმცირე და გამოცდებისათვის მზადება ხელს უშლის პრაქტიკულ მუშაობაში. 

მისი თქმით, გამოცდები თეორიულ ცოდნაზე არის დაფუძნებული. ის წუხილით 
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ამბობს: „მე-11 კლასში პრაქტიკული, კვლევით საქმიანობა ვერ დავგეგმე, რადგან 

სასწავლო წლის ბოლო, წინასაგამოცდო პერიოდი იყო.“  

ჟუჟუნა აღნიშნავს, რომ ჩატარებული აქვს მცირე მასშტაბის საგაკვეთილო 

კვლევები და იმედოვნებს, რომ თუ კვლევებს განავრცობს, მისი გაკვეთილი უფრო 

საინტერესო გახდება. ამასთანავე, იგი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საკვლევი საკითხის 

შერჩევის დროს მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებას, რადგან თვლის, რომ 

ამგვარი ქმედება მოსწავლეებში მოტივაციის ზრდას გამოიწვევს: „საკვლევი საკითხი 

მოსწავლეებთან ერთად უნდა იყოს შერჩეული.“  

ჟუჟუნას წარუმატებლობის მიზეზად,  მიაჩნია პრაქტიკული საქმიანობის დროს 

უსაფრთხოების წესების დარღვევა, წინასწარ მოუმზადებლობა და ნაკლებად 

აღჭურვილი ლაბორატორია: „წარუმატებლობა შეიძლება სხვადასხვა ფაქტორზე იყოს 

დამოკიდებული: ნივთიერებათა კონცენტრაციაზე, ხელსაწყოების სისუფთავეზე, ჩვენ 

მიერ არასწორად დაგეგმილ ცდაზე.“ აქვე აღნიშნავს ადმინისტრაციის მხარდაჭერას: 

„წელს გამოიყო საკლასო ოთახი, რომელიც კაბინეტად უნდა გადაკეთდეს.“ როგორც 

ჩანს, პროექტში ჩართვამ სკოლის ადმინისტრაციის დაინტერესებაც გამოიწვია და 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებისათვის გამოყო ლაბორატორია.  

ჟუჟუნა პრე-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ კვლევითი გაკვეთილების ჩატარების 

ნაკლები გამოცდილება აქვს და მის მიერ ჩატარებული გაკვეთილების 

წარუმატებლობის  ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს არის. მასწავლებელს გარკვეული 

მოლოდინები აქვს პროექტიდან: „ვცდილობთ ფეხი ავუყოლოთ ახალ მოთხოვნებს 

სწავლებაში, მაგრამ კვლევითი გაკვეთილების ჩატარების ნაკლები გამოცდილება 

გვაქვს, ამიტომაც ჩავერთეთ თქვენთან.“  

პოსტ-ინტერვიუში ჟუჟუნა საუბრობს, რომ პრაქტიკული მუშაობა არ არის 

უბრალოდ მუშაობა, ამ დროს მოსწავლე იღებს ღრმა და გააზრებულ ცოდნას. 

მაგალითები საკუთარი გამოცდილებიდან მოჰყავს: „ჩემმა პირადმა გამოცდილებამ 

დამარწმუნა, რომ მოსწავლეს, რომელიც თვითონ უშუალოდ ეხება ნებისმიერ 

საკითხს, არასოდეს დაავიწყდება რადგან ეტაპობრივად მიდის დასკვნებამდე.“  

ჟუჟუნა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პრაქტიკული გაკვეთილების ფარგლებში 

მიღებული ცოდნის გამოყენებას ყოფითი პრობლემების გადასაჭრელად: „სკოლაში 
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მიღებული ცოდნა, გამოიყენოს პრაქტიკულ ცხოვრებაში...“. მასწავლებლის თქმით, 

კვლევის ბოლომდე მიყვანა და გაკვეთილის განზოგადება კვლევითი მუშაობის 

მნიშვნელოვანი და აუცილებელი პირობაა.  

ჟუჟუნა პოსტ-ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ მოსწავლეებში ინტერესის აღძვრა და 

მათი ჩართულობის გაზრდა მასწავლებელზეა დამოკიდებული. იგი მიიჩნევს, რომ 

აუცილებელია საკვლევად აქტუალური საკითხის შერჩევა და მოსწავლეთა 

ინტერესებისა და სურვილების გათვალისწინება, გაკვეთილის ერთობლივად 

დაგეგმვა: „თუ ნაკლებად აქტიურ მოსწავლეს ჩავრთავ და ავიყოლიებ სწავლაში, ეს 

წარმატებას მოუტანს ჩემს პრაქტიკულ გამოცდილებას, და ჩემს მოსწავლესაც მომავალ 

ცხოვრებაში.“  

ვთვლი, რომ პროექტის დამსახურებად უნდა მივიჩნიოთ ჟუჟუნას სიტყვები, რომ 

მის მოსწავლეებს  „არასოდეს დაავიწყდებათ ნაგავსაყრელების პრობლემა, და ამ 

საკითხთან დაკავშირებული კვლევები.“  

ამრიგად, პროექტში მონაწილეობის შემდეგ, მასწავლებელი მნიშვნელოვან 

უპირატესობას ანიჭებს ყოფა-ცხოვრებასთან დაკავშირებული საკვლევი საკითხის 

მოსწავლეებთან ერთად შერჩევასა და თანამშრომლობის გზით კვლევის ერთობლივად 

დაგეგმვას.  

რიფსიმე (დანართი 20) პრე-ინტერვიუში ზოგადად საუბრობს პრაქტიკული 

სამუშაოების უპირატესობაზე, თეორიულ სწავლებასთან შედარებით, მოჰყავს 

მაგალითები საკუთარი პრაქტიკიდან და მსჯელობს მასწავლებლის მცდელობაზე, 

შეაყვაროს მოსწავლეს საბუნებისმეტყველო საგნები: „როცა კვლევას ატარებ, 

აღმოჩენებით, კეთებით ცდილობ ბავშვს შენი საგანი შეაყვარო.“ მისი თქმით, დიდია 

პრაქტიკული სამუშაოს როლი გაკვეთილზე, რადგან ასეთი მიდგომით მოსწავლეებს 

უადვილდებათ სწავლა და ამახსოვრდებათ ხანგრძლივად: „ბუნებისმეტყველებაში 

პრაქტიკულ სამუშაოს  ლომის წილი აქვს... თვალნათლივ რომ ნახავენ, ეს დიდხანს 

დაამახსოვრდებათ. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება 50/50-ზე უნდა იყოს, მეტიც, 

ყველა თემას უნდა ჰქონდეს პრაქტიკული და თვალსაჩინო ნაწილი.“ იგი ყურადღებას 

ამახვილებს მე-7 კლასთან მუშაობაზე. მისი აზრით, პრაქტიკული მუშაობის დროს 

დისციპლინის დარღვევისა და წარუმატებლობის თავიდან ასაცილებლად ძალიან 
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მნიშვნელოვანია მასწავლებლის წინასწარი მომზადება: „ზოგადად წარუმატებელია, 

როდესაც არ გაქვს გაწერილი, წინასწარ დატესტილი უნდა გვქონდეს.“ აქვე აღნიშნავს, 

რომ წინასწარ მომზადებას საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება. მით უმეტეს, თუ 

მასწავლებელი პარალელურად რამდენიმე კვლევას ატარებს სხვადასხვა კლასთან. ამ 

მიზეზით ზოგიერთი მათგანი ბოლომდე ვერ მიჰყავს: „პარალელურ რეჟიმში მქონდა 

ორი პროექტი - მჟავიანობა და საქართველოს სასარგებლო წიაღისეული, სხვა ბევრი 

ფაქტორის გამო დროში გაიწელა და ვერ შევძელით ბოლომდე მიყვანა... კვლევა 

ძალიან ბევრ დროს მოითხოვს...“  

რიფსიმე პრე-ინტერვიუში საუბრობს სასწავლო პროგრამის განტვირთვის 

აუცილებლობაზე. მისი თქმით, ასეთი დიდი მოცულობის მასალის შესწავლა 

არაკომფორტულია კლასის დიდი ნაწილისათვის, ამიტომ გადატვირთულ სასწავლო 

პროგრამასა და საატესტატო გამოცდას წარუმატებლობის მნიშვნელოვან მიზეზებად 

მიიჩნევს: „მე ვფიქრობ პროგრამა გასამარტივებელია. ... მე-11 კლასის ”CAT“- ის 

გამოცდების გამო, ყოველ 3 კვირაში ტარდება მონიტორინგი, რათა კატის გამოცდის 

შედეგი იყოს კარგი, არავინ ჩაიჭრას“, რის გამოც, პრაქტიკული საქმიანობა 

ყურადღების მიღმა რჩება.  

რიფსიმე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ თეორიულად ნასწავლი არ დარჩეს 

თეორიულ ცოდნად, არამედ გამოიყენოს მოსწავლემ ის ცხოვრებისეულ პრაქტიკაში: 

„დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაში გამოიყენებს მოსწავლე მიღებულ ცოდნას, რომ 

თეორია არ დარჩეს თეორიისათვის და მისი გამოყენება პრაქტიკაშიც შეძლოს 

მოსწავლემ“. საბოლოოდ, რიფსიმე, ერთგვარად აჯამებს პრე-ინტერვიუს და ამბობს: 

„ექსპერიმენტით შეიძლება შემოიტყუო მოსწავლე იმ დიდ სფეროში, რომელსაც 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ჰქვია.“  

პოსტ-ინტერვიუში რიფსიმე ხაზგასმით საუბრობს პროექტში მიღებულ 

გამოცდილებაზე, მაშინ, როდესაც პრე-ინტერვიუში არაფერი უთქვამს გამოცდილების 

ნაკლებობაზე. იგი კატეგორიულად გამორიცხავს სადემონსტრაციო ცდებს და 

აღნიშნავს, რომ „როგორც სანახაობას, ისე აღიქვამენ მოსწავლეები, დიდ მნიშვნელობას 

არ ანიჭებენ და არც შემდეგ ახსოვთ.“ ნათლად ჩანს, რომ მასწავლებელი სხვა თვალით 

უყურებს პრაქტიკულ საქმიანობას: „გამოცდილებამაც მიჩვენა, რომ 
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მოსწავლეებისათვის მოსაბეზრებელია ამდენი თეორიის და ფორმულების სწავლა და 

დაფასთან თუ რვეულში წერა, გაცილებით უფრო ხალისით მომყვებიან, როდესაც 

საქმე ეხება პრაქტიკულ მხარეს, ექსპერიმენტებს და განსაკუთრებით, თუ მათ აძლევ 

იმის საშუალებას, რომ დასკვნებამდე თვითონ მივიდნენ“. ის აღარ კარნახობს მზა 

რეცეპტებს, სვამს ბევრ შეკითხვას, ეხმარება პასუხების ფორმულირებაში და 

მოსწავლეები თავად მიდიან დასკვნებამდე. პოსტ-ინტერვიუში რიფსიმე პრაქტიკულ 

მუშაობაში განიხილავს მოსწავლეთა მიერ ხელსაწყოების დამზადებას. თვლის, რომ 

ამისათვის მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს სათანადო მზაობა. პროფესიულად 

მომზადებული მასწავლებელი ატარებს ბევრ ექსპერიმენტს და  მოტივირებული 

მოსწავლეები კი საკუთარი ხელით აწყობენ რესურსებსა და ხელსაწყოებს.   

პოსტ-ინტერვიუში, რიფსიმე აღნიშნავს, რომ კვლევებით სწავლების დროს, 

კარგი ინსტრუქციის პირობებში, მოსწავლეებს აქვთ დამოუკიდებლად მუშაობის 

საშუალება და დისციპლინური გადაცდომები ნაკლებია. იგი ზუსტად საუბრობს 

კვლევის ეტაპებზე: „ვუსვამ მაგალითად ასეთ კითხვას - მათი აზრით, რას ნიშნავს 

ელექტროლიტური დისოციაცია, გამოთქვამენ  ვარაუდებს, რომ ეს კავშირში იქნება 

ელექტრობასთან... დაამზადეს სხვადასხვა კონცენტრაციის ხსნარები და მათ მიერ 

გამოთქმული ჰიპოთეზებისა და კვლევის შედეგების საფუძველზე გააკეთეს 

დასკვნები. ეს გაკვეთილები მათ კარგად ახსოვთ, რადგან თვითონვე იაზროვნეს და 

მიიღეს შედეგი.“ რიფსიმესთვის სირთულეს ქმნის წარუმატებელი კვლევითი 

გაკვეთილის გახსენება, რადგან თვლის, რომ ნებისმიერი კვლევითი გაკვეთილი, 

შედეგის მიუხედავად, წარმატებულია. ამავდროულად ამბობს, რომ „ამ 

გამოცდილებით ვიცი, როგორ უნდა დავგეგმო, რომ გაცილებით ნაკლები შეცდომა 

დავუშვა.“  

რიფსიმე საუბრობს პროექტში მიღებულ საუკეთესო პრაქტიკაზე და აღნიშნავს, 

რომ პროექტმა დადებითად იმოქმედა როგორც მოსწავლეებზე, ასევე 

მასწავლებლებზე, გაიზარდა მათი პასუხისმგებლობა და ინტერესი: „ამ პროექტმა 

მომცა დიდი გამოცდილება, დიდი პასუხისმგებლობით მოვეკიდეთ, ბავშვებსაც სხვა 

ინტერესები გაუჩნდათ თქვენი (იგულისხმება საუნივერსიტეტო კონფერენცია) 

კონფერენციის შემდეგ. მათ უფრო დიდებად, სხვაგვარად იგრძნეს თავი. მეორე 
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დღესვე გამოთქვეს სურვილი, რომ სკოლის დამთავრებამდე მსგავს ღონისძიებაში 

კიდევ მიეღოთ მონაწილეობა“. თუმცა, მასწავლებელი მიიჩნევს, რომ მისი 

გამოცდილება ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილი და მას კვლავ სჭირდება ზრუნვა 

პროფესიული განვითარებისათვის.  

ამრიგად, აშკარაა, რომ პროექტში მონაწილეობის დროს შეძენილი 

გამოცდილების საფუძველზე გააზრებული აქვს რა კვლევითი საქმიანობის 

მნიშვნელობა, ის გეგმავს და ატარებს კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილებს, 

ამავდროულად ზრუნავს თვითგანვითარებაზე.  

სალომე  (დანართი 21) თვლის, რომ პრაქტიკულ სამუშაოებს ხშირად ვერ 

ასრულებს, რადგან ამისათვის საჭიროა კეთილმოწყობილი ლაბორატორია. ის პრე-

ინტერვიუში აღნიშნავს: „ძალიან გვჭირდება კარგი ლაბორატორია, რომელიც 

გათვლილი იქნება პროგრამაზე... ლაბორატორია ეხლა არის ღარიბი.“ იგი მიიჩნევს, 

რომ გაკვეთილი წინასწარ უნდა მომზადდეს, ხელსაწყოები წინასწარ უნდა 

მოისინჯოს. მისი თქმით, პრაქტიკული მუშაობის წინ ჯერ თეორიული მასალა უნდა 

იყოს კარგად გამოკითხული, რათა ბავშვმა დეტალურად იცოდეს, რასთან აქვს საქმე: 

„ჯერ თეორიული მასალა უნდა იყოს გამოკითხული  დეტალურად.“ პარალელურად, 

სალომე საუბრობს პრაქტიკული სამუშაოს უპირატესობებსა და შესაბამისობაზე 

თეორიულ საკითხებთან მიმართებაში: „პრაქტიკულად გაკეთებული და მიღებული 

შედეგი ეხმარება მოსწავლეებს თეორიული მასალის ათვისებაში.“ მაგრამ, 

პრაქტიკული სამუშაოებიდან ყველაზე მნიშვნელოვნად ის მიიჩნევს 

სადემონსტრაციო ცდებს და მსჯელობს: „ბუნებისმეტყველების გაკვეთილებზე 

აუცილებლად უნდა იყოს სადემონსტრაციო მასალა... უბრალოდ აჩვენო, რომ აი ეს 

ხდება“.   

სალომე თვლის, რომ ასე ძირ-ფესვიანად თეორიული საკითხების  შესწავლა არ 

არის აუცილებელი და სხვა მასწავლებლების მსგავსად, ამგვარ სწავლებას  “CAT” -ის 

გამოცდებს უკავშირებს: „მაღალ კლასებში, კვლევაზე ლაპარაკიც არ არის და გული 

მწყდება, ბავშვებს არ უნდათ გაიგონ ფიზიკური პროცესი, უბრალოდ, უნდათ რომ 

ჩააბარონ გამოცდა. მხოლოდ ეს არის მათი მოტივაცია.“  
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პრე-ინტერვიუში სალომე თვლის, რომ ის ჯერჯერობით არ არის იდეალური 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელი და სურს, რომ ასეთი იყოს: „მე, 

როგორიც ახლა ვარ, არ მგონია, რომ ვატარებ იდეალურ გაკვეთილებს და ვასწავლი 

კვლევას.“  

პოსტ-ინტერვიუში, შებრუნებით საუბრობს პრაქტიკულ გაკვეთილებსა და 

თეორიული ტიპის სწავლებაზე. ხაზგასმით აღნიშნავს კვლევითი გაკვეთილების 

უპირატესობას, თეორიულთან შედარებით. მისი თქმით, ჯერ პრაქტიკული, 

ექსპერიმენტული მუშაობა უნდა ჩატარდეს და ამ გზით შეისწავლოს მოსწავლემ 

საკითხი, ხოლო შემდეგ თეორიულ მასალას, ლიტერატურას დაუბრუნდეს: 

„ბუნებისმეტყველებაში ლექციური გაკვეთილები არ არის წარმატებული. ცოდნა არ 

რჩება მოსწავლეებში. პრაქტიკული მუშაობით ადვილდება სწავლა-სწავლება.“ 

სალომე დაზუსტებით საუბრობს კვლევების უპირატესობაზე და აკონკრეტებს, რომ 

პრაქტიკული მუშაობისა და კვლევების როლი მოსწავლეთა დამოუკიდებლად 

მუშაობისა და ლოგიკური აზროვნების განვითარებაში მკვეთრად დიდია, ლექციური 

ტიპის სწავლებასთან შედარებით: „კვლევა ფიზიკაში ავითარებს ლოგიკური 

აზროვნების უნარს. სტანდარტული აზრების წინააღმდეგ უნდა ვიმუშაოთ 

გაკვეთილზე, თეორია უნდა იყოს მაქსიმუმ 10-15%, დანარჩენი კვლევა, პრაქტიკა, 

დემონსტრაცია და სხვა.“  

პოსტ-ინტერვიუში სალომე გვიმხელს, რომ პროექტში დარეგისტრირდა 

ლაბორატორიისთვის აღჭურვილობის შეძენის მიზნით, საუბრობს მოსწავლეთა და 

საკუთარ ემოციებზე: „ფიზიკის ლაბორატორიის შეძენის მიზნით დავრეგისტრირდი, 

მაგრამ როდესაც ბავშვებს დავაკვირდი, რამდენად მოეწონათ და აუმაღლდათ 

მოტივაცია, ცოტა შემრცხვა კიდეც ჩემი ფიქრის.“ იგი საუბრობს საბუნებისმეტყველო 

საგნების მასწავლებელთა მუდმივი პროფესიული ზრდის აუცილებლობაზე; 

მასწავლებელი მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს პროფესიულად, რათა მან ჩაატაროს 

მეტი კვლევითი გაკვეთილი: „მე ვთვლი, რომ მასწავლებელი ყოველთვის უნდა 

ვითარდებოდეს... აუმჯობესებდეს საკუთარ გამოცდილებას, ამისთვის კი საჭიროა 

საკუთარ თავზე მუშაობა.“ პროექტში მონაწილეობის დასასრულს მასწავლებელი 
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დაბეჯითებით აღნიშნავს: „მე ვარ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი.“  

ამრიგად, მნიშვნელოვანია ის, რომ პროექტში მონაწილეობამდე სალომე 

უპირატესობას თეორიულ სწავლებას ანიჭებდა, ხოლო პროექტში მონაწილეობის 

შემდეგ ჯერ პრაქტიკულ, კვლევით სამუშაოებს ატარებს, შემდეგ კი მოსწავლეები ამ 

გზით მიღებულ გამოცდილებაზე აშენებენ მოსწავლეები თეორიულ ცოდნას.  

ტასო (დანართი 22) პრე-ინტერვიუში საუბრობს თავის მიერ ჩატარებულ 

საუკეთესო პრაქტიკულ გაკვეთილებზე. მისი აზრით, კარგად აღჭურვილ 

ლაბორატორიაში მოსწავლეები ატარებენ ცხოვრებისეულ პრაქტიკასთან 

დაკავშირებულ კვლევებს, აკეთებენ დასკვნებს. პროგრამები კი გადატვირთულია და 

დროის დეფიციტის გამო ხშირად ვერ ახერხებს პრაქტიკული გაკვეთილის დაგეგმვასა 

და ჩატარებას: „თეორიული მასალა დატვირთულია, არ რჩება დრო იმისთვის, რომ 

მეტად ჩავუღრმავდეთ კვლევით მუშაობას, ასეთი გაკვეთილი ნამდვილად არ არის 

წარმატებული“. ჩანს, რომ მასწავლებელს კარგად აქვს გაანალიზებული ეროვნული 

სასწავლო გეგმის მოთხოვნა კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებით და კვლევების 

განსახორციელებლად განათლების სამინისტროსგან ითხოვს მატერიალურ 

მხარდაჭერას: „როცა ესგ-ში ასეთ მოთხოვნებს გვიყენებენ კვლევით მუშაობასთან 

დაკავშირებით, მაშინ შესაძლებლობაც უნდა მოგვცეს განათლების სამინისტრომ და 

მოგვიწყოს ლაბორატორიები.“ მასწავლებელს ამავდროულად სჭირდება მეთოდური 

ლიტერატურა. აღნიშნულ მიზეზთა გამო ხშირად ატარებს თეორიულ გაკვეთილებს, 

რაც მისთვის ცუდ გამოცდილებას წარმოადგენს: „არ არის საკმარისი მეთოდური 

გამოცემები, პრაქტიკული კვლევითი მუშაობისთვის საჭირო სავარჯიშოები და 

სიტუაციები ნაკლებია.“ ის იხსენებს მრავალ მაგალითს, საიდანაც ჩანს თუ რა დიდი 

ძალისხმევა და პირადი ნაცნობობის გამოყენებაა საჭირო იმისათვის, რომ 

მოსწავლეებმა კვლევების დროს ჩაატარონ ზუსტი გაზომვები სხვადასხვა 

დაწესებულებაში: „წყლის ლაბორატორიაში გამოცდილი ლაბორანტების მეშვეობით 

გავაკეთეთ კვლევები... იქ აქვთ თერმოსტატი და რეაქტივები...“ მასწავლებელი 

გამოთქვამს წუხილს რომ როდესაც კვლევა სკოლის მიღმა კეთდება, ამ დროს ბევრი 

მოსწავლე პროცესში ვერ ერთვება: „ადგილზე რომ შეგვესრულებინა, შეიძლებოდა 
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მეტი მოსწავლის ჩაბმა და ამ პროცესებზე დაკვირვება, რათა გასჩენოდათ მოტივაცია 

მომავალში ასეთი მუშაობისათვის.“  

ტასო კვლევითი გაკვეთილის წარუმატებლობის მიზეზად, სხვა ფაქტორებთან 

ერთად ასახელებს მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნებასა და დამხმარე ლაბორანტის 

საჭიროებას: „კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა ხელს გვიშლის პრაქტიკული 

მუშობისთვის. 28 ბავშვი და ერთი მასწავლებელი - ძნელია.“  

ტასო პრე-ინტერვიუში საუბრობს, რომ ნაკლები გამოცდილება აქვს 

კომპიუტერული ტექნიკის ფლობის თვალსაზრისით. იგი ფიქრობს, რომ პროექტში 

მონაწილეობით შეიძენს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ ცოდნასა 

და გამოცდილებას. ინტერნეტ კომუნიკაცია დაეხმარება მას კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებასთან დაკავშირებული თვალსაწიერის გაფართოებასა და არაფორმალური 

გაკვეთილების ჩატარებაში, რაც მნიშვნელოვანია მოსწავლეების დამოუკიდებელი 

კვლევითი მუშაობისათვის და  მოტივაციის ზრდისთვის.  

პოსტ-ინტერვიუში, ტასო საუბრობს პროექტიდან მიღებულ საუკეთესო 

პრაქტიკულ გამოცდილებაზე და მსჯელობს გაკვეთილის სათანადოდ დაგეგმვის 

აუცილებლობაზე: „ამ პროექტიდან მივიღე დიდი და საუკეთესო გამოცდილება, 

რომელიც ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციას, საინტერესოს ხდის გაკვეთილს. ყველა 

მოსწავლე ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში.“ ტასო კიდევ უფრო აკონკრეტებს იმ 

დადებით მხარეებს, რომელიც პროექტმა შესძინა მას, სკოლასა და მოსწავლეებს და 

თვლის, რომ პროექტში მონაწილე მოსწავლეებმა კვლევითი უნარების შეძენასთან 

ერთად დიდი თეორიული ცოდნაც დააგროვეს. ისინი კონსულტირებას უწევენ 

თავიანთ კლასელებს. პროექტში მონაწილეობის შემდეგ მასწავლებელი 

მოსწავლეებთან ერთად თეორიულ ამოცანებს ხსნის პრაქტიკულად. „მე-9 კლასში 

მოსწავლეები დაინტერესდნენ, რამდენად შევძლებდით ლაბორატორიაში 

ელექტროლიზის გამოყენებით ამოცანების ამოხსნას... ეს გაკვეთილი წელს 

ჩავატარეთ.“ მასწავლებელი მიიჩნევს, რომ დაგეგმვა მნიშვნელოვანია, ის ამბობს: 

„არასათანადოდ დაგეგმილი კვლევითი გაკვეთილი, მიზანზე ვერ გაგვიყვანს.“  

პროექტის შემდგომ ტასოს რჩება კომპიუტერული ტექნოლოგიების ფლობის  

პრობლემა. მას აქვს მოთხოვნილება დაეუფლოს ყველა სიახლეს და საგაკვეთილო 
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პროცესში გამოიყენოს კომპიუტერული პროგრამები. ის აცხადებს: „ინტერნეტში არის 

პროგრამა, მინდა ვიცოდე, შევადგინო ქიმიური ბმის ტიპები.“   

საბოლოოდ, შეგვიძლია ვთქვათ, პროექტში ჩართვის შემდეგ მასწავლებელმა 

დახვეწა საკუთარი კომპეტენცია კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებასთან 

მიმართებაში. მისი მსჯელობიდან ჩანს, რომ კარგი ლაბორატორია, კვლევაზე 

ორიენტირებული კითხვები და აქტივობები ზრდის მოსწავლეთა ჩართულობასა და 

მოტივაციას, მოსწავლეებში ავითარებს სააზროვნო და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.  

ურსულა (დანართი 23) პრე-ინტერვიუში საუბრობს, რომ მოსწავლეთა 

მოტივაციის ასამაღლებლად, საჭიროა და მნიშვნელოვანია მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარება. მასწავლებელს სურს, რომ მონაწილეობა მიიღოს ბევრ 

ტრენინგში და აიმაღლოს კვალიფიკაცია და გახდეს იდეალური მასწავლებელი - 

ღრმად დაეუფლოს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების ეტაპებს და შედეგად 

ჰყავდეს ბევრი წარმატებული მოსწავლე: „ყოველთვის მინდა ტრენინგების მოსმენა, მე 

ნამდვილად მინდა, რომ კარგი შედეგები ჰქონდეთ ბავშვებს ამ მიმართულებით.“ 

ურსულა აღნიშნავს, რომ კვალიფიკაციის ნაკლებობასთან ერთად, მას კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლებისათვის ხელს უშლის ლაბორატორიულ-ტექნიკური 

აღჭურვილობის არქონა: „მე მინდა, რომ ვიყო კარგი კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, მაგრამ ხელი მეშლება, რადგან არ მაქვს სათანადო 

ტექნიკურ-ლაბორატორიული აღჭურვილობა.“  

პრე-ინტერვიუში მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ პრაქტიკული მუშაობა ზრდის 

მოსწავლეთა მოტივაციას და ავითარებს პრაქტიკულსა და კვლევით უნარ-ჩვევებს, 

მსჯელობს კეთებით სწავლების უპირატესობაზე: „როდესაც ბავშვი თვითონ აკეთებს, 

თვითონ ხედავს და გაკვეთილის უშუალო მონაწილეა, ის უფრო მოტივირებული 

ხდება.“ ურსულას აზრით, მასწავლებელი უშუალო პროცესში არ ერევა, ეხმარება 

მხოლოდ დასკვნების ჩამოყალიბებაში. მისი სიტყვებიდან ჩანს, რომ  მასწავლებელი 

შემოიფარგლება მხოლოდ სიტყვიერი მითითებით და არ იყენებს წინასწარ გაწერილ 

ინსტრუქციებს: „ბავშვები მუშაობდნენ ჩემი სიტყვიერი მითითებებით.“  

ურსულა პროექტის დასრულების შემდგომ ამბობს, რომ მან აიმაღლა 

კვალიფიკაცია. პროექტის ფარგლებში ჩატარებულმა გაკვეთილებმა და მისმა 
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გამოცდილებამ ერთბაშად იმოქმედა მოსწავლეთა მოტივაციაზე: „ამ პროექტმა 

ბავშვებს ისეთი ენთუზიაზმი გაუჩინა, სულ მეკითხებიან: დასრულდა? აღარ იქნება? 

რაც მთავარია ბავშვებში დაინტერესება და მოტივაცია გაზრდილია.“ მოტივაციისა და 

ინტერესის გაზრდამ კი აამაღლა ჩართულობის ხარისხი. ურსულა კმაყოფილია, 

რადგან „პროექტის შემდეგ ლაბორატორია შედარებით გამდიდრდა 

აღჭურვილობით.“  

ურსულა საკუთარ საუკეთესო გამოცდილებად მიიჩნევს მოსწავლეებთან ერთად 

დაგეგმილი კვლევითი გაკვეთილების ჩატარებას: „ჩემს საუკეთესო გამოცდილებად 

ითვლება, როცა მე ბავშვებთან ერთად ვგეგმავ კვლევებს, ვატარებ და შედეგებსაც 

ერთად ვხედავთ.“ წარუმატებლობის მიზეზად კი ასახელებს არასწორ ინსტრუქციას, 

მაშინ როდესაც, პროექტში მონაწილეობამდე მხოლოდ სიტყვიერი კომენტარებითა და 

მითითებებით შემოისაზღვრებოდა. ერთ-ერთი კვლევის აღწერისას აღნიშნავს: 

„ბავშვებს ჰქონდათ მინდობილი და ბევრ წყალს უსხამდნენ ალბათ, ვფიქრობ ამის 

მიზეზი არასრული ინსტრუქციაა.“  

პოსტ-ინტერვიუში ურსულა ხაზს უსვამს კვლევების დროს ქიმიისა და 

ბიოლოგიის მასწავლებლების ურთიერთთანამშრომლობის მნიშვნელობას, რაც პრე-

ინტერვიუში არ ჩანს: „მე და ბიოლოგიის მასწავლებელი ვთანამშრომლობთ კარგად და 

ერთმანეთს ვეხმარებით კვლევებში.“  

ამრიგად, ურსულა პროექტის ფარგლებში პროფესიული მომზადების პროგრამის 

გავლის შემდეგ, ხშირად ატარებს კვლევებს, თანამშრომლობს კოლეგებთან, გაიზარდა 

მოსწავლეთა მოტივაცია და ისინი მუშაობენ დამოუკიდებლად. მასწავლებელი კი 

მხოლოდ ფასილიტატორის როლში გვევლინება. 

 

3.2 მასწავლებელთა რაოდენობრივი კვლევის ანალიზი 

 

 

როგორც აღვნიშნეთ, რაოდენობრივი კვლევისთვის გამოვიყენეთ SoC კითხვარი 

(გვ. 81). მონაცემთა ტექსტური ფორმატით (კითხვარებით) შეგროვების შემდეგ, ისინი 

განვათავსეთ ელექტრონულ ფორმატში. კომპიუტერული ანალიზის ჩასატარებლად 

შეკითხვებზე პასუხები გადაყვანილ იქნა რიცხობრივ მაჩვენებლებში, ანუ, თითოეულ 
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ცვლადს მივანიჭეთ რიცხვითი მნიშვნელობა - მოვახდინეთ კოდირება და შევქმენით 

კოდების წიგნი - მონაცემების მატრიცა, სადაც თითოეული რიგი შეესაბამება 

ცალკეულ რესპონდენტს. ხოლო თითოეული სვეტი - ცალკეულ ცვლადს.  

კოდების შემოწმებისა და მონაცემთა გაწმენდის შემდეგ გამოვთვალეთ 

თითოეული საფეხურის სკალის საშუალო მაჩვენებელი როგორც პრე-, ასევ პოსტ-

კითხვარისთვის. ორივე კითხვარის თითოეული საფეხურის საშუალო მაჩვენებელი 

განსხვავებული ფორმის აღნიშვნებით გადავიტანეთ ერთ გრაფიკზე.   

 

 

 

გრაფიკი 1: პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციაში“ 2014-2015 და 2015-2016 წლებში მონაწილე საბუნებისმეტყველო 

საგნების მასწავლებლების (N=20) SoC გამოკითხვის შედეგები - დამოკიდებულებები შვიდი 

განსხვავებული საფეხურის (SoC) - SoC A (დაუინტერესებელი),  SoC B (ინფორმაციული), SoC  C 

(პიროვნული), SoC D (მენეჯმენტი), SoC E (შედეგები), SoC F (თანამშრომლობა),  SoC G (გარდასახვა) 

საშუალო მაჩვენებლები 
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ცხრილი 3: პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციაში“ 2014-2015 და 2015-2016 წლებში მონაწილე საბუნებისმეტყველო 

საგნების მასწავლებლების (N=20) SoC პრე- და პოსტ-ტესტირების შედეგების შედარება 

დამოკიდებულებების შვიდი განსხვავებული საფეხურის (SoC) - SoC A (დაუინტერესებელი),  SoC B 

(ინფორმაციული), SoC C (პერსონალური), SoC D (მენეჯმენტი), SoC E (შედეგები), SoC F (თანამშრომლობა), 

SoC G (გარდასახვა) მაჩვენებლების მიხედვით: საშუალო მაჩვენებელი(M), სტანდარტული გადახრა (SD), 

სანდოობა (p) [*p<0,05;   **p<0,01;  ***p<0.001], Cohen’s (d)   

 

 

კითხვარის საშუალო მაჩვენებელი თეორიულად არის 4. თუმცა, პრე-ტესტში 

საშუალო მაჩვენებელი შვიდივე საფეხურისათვის არის 5, 57. 

პრე-ტესტში განსაკუთრებით მაღალია საშუალო მაჩვენებელია SoC B 

(ინფორმაციული) და SoC E (შედეგები) საფეხურებზე. ეს აჩვენებს, რომ მასწავლებელს 

სჭირდება უფრო მეტი ცოდნა და ინფორმაცია (SoC B) კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებასთან დაკავშირებით. ამასთანავე, მასწავლებლებს აინტერესებთ, თუ როგორ 

აისახება კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება  მოსწავლეების დამოკიდებულებებზე 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ და ამ საგნებში მათ წარმატებებზე (SoC 

E). 

პოსტ-ტესტში შვიდივე საფეხურისთვის საშუალო მაჩვენებელი არის 5, 51.  

პოსტ-ტესტში მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ SoC A (დაუინტერესებელი) და  SoC 

B (ინფორმაციული) საფეხურებზე საშუალო მაჩვენებელი დაბალია.  

მნიშვნელოვანი ცვლილება არ ჩანს SoC C (პიროვნული), SoC D (მენეჯმენტი), SoC 

E (შედეგები) საფეხურებზე. 

 SoC A SoC B SoC C SoC D SoC E SoC F SoC G 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Pre 

tests 
4,07 1,48 6,30 1,10 5,83 1,52 4,56 1,33 6,38 0,74 6,12 0,92 5,73 0,84 

Post 

tests 
3,09 1,25 6,02 0,87 5,75 0,98 4,63 1,04 6,42 0,64 6,48 0,55 6,18 0,75 

p * n.s. n.s. n.s n. s. n.s * 

d 0,59 / / / / / 0,63 
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SoC F (თანამშრომლობა), SoC G (გარდასახვა) საფეხურებზე საშუალო მაჩვენებელი 

გაზრდილია. 

SoC A (დაუინტერესებელი) პრე-ტესტის შედეგებიდან ჩანს, რომ მასწავლებლები 

მოცემული დროისათვის ნაკლებად არიან დაინტერესებულნი კონცეფციით - 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება. პრე-ტესტთან შედარებით, პოსტ-ტესტის 

შედეგების საშუალო მაჩვენებელი შემცირებულია, რაც ნიშნავს, რომ მასწავლებელთა 

ინტერესი კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლების მიმართ გაიზარდა.  

SoC B (ინფორმაციული) პრე-ტესტის საშუალო მაჩვენებელი მაღალია, რადგან 

მასწავლებლებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

შესახებ. მათ აგრეთვე არ ჰქონდათ შესაბამისი სასწავლო-მეთოდური რესურსი  და 

მასალა. პოსტ-ტესტში საშუალო მაჩვენებლის შემცირება მიუთითებს, რომ 

მასწავლებლებმა პროექტის ფარგლებში შეთავაზებული რესურსებით მიიღეს 

ინფორმაცია და შესაბამისად ცოდნა კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებასთან 

დაკავშირებით.   

SoC F (თანამშრომლობა) და SoC G (გარდასახვა) პრე- და პოსტ-ტესტების 

შედეგების შედარებისას ნათლად ჩანს, რომ გაიზარდა მასწავლებელთა შორის 

თანამშრომლობის სურვილი, რის შედეგადაც მასწავლებლები მუდმივად ზრუნავენ, 

გაიუმჯობესონ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების პრაქტიკა. ამასთანავე 

თანამშრომლობა მოქმედებს  მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე და ისინი 

ყალიბდებიან კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების ინოვაციური მიდგომების 

გამტარებელ მასწავლებლებად. 

T-test ანალიზის მიხედვით, მასწავლებელთა პრე- და პოსტ-მონაცემების 

შედარებისას სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება და Cohen’s d დაიკვირვება  

SoC A (დაუინტერესებელი) და SoC G (გარდასახვა) საფეხურებზე.  
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3.3 მოსწავლეთა თვისებრივი კვლევის ანალიზი 

 

ფოკუს ჯგუფის პრე- და პოსტ-მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის შემდეგ 

მოვახდინეთ მათი კატეგორიზება. პროექტის აქტივობებს შორის, შინაგანი 

მოტივაციის გამომწვევი მიზეზები იყო:   

✓ კვლევითი მოდულების დანერგვა სკოლაში 

✓ მოსწავლეთა დამოუკიდებლობა საკლასო სივრცეში 

✓ თანამშრომლობითი გარემო 

✓ საუნივერსიტეტო და სხვა კვლევით ლაბორატორიებთან ურთიერთობა 

✓ ფინალური კონფერენცია 

კვლევის პირველ ეტაპთან შედარებით, მოსწავლეები რადიკალურად 

განსხვავებულ მოსაზრებებს აყალიბებენ  კვლევის დასასრულს. 

პროექტის დასაწყისში მოსწავლეებისთვის საბუნებისმეტყველო გაკვეთილის 

საკლასო გარემო ასოცირდება სახელმძღვანელოში დასწავლილი ტექსტის 

მოყოლასთან, რასაც მოსდევს, მასწავლებლის მიერ ახალი თეორიული მასალის 

გადაცემა. მათი პრაქტიკული სამუშაოები, ძირითადად, მხოლოდ მარტივი ცდების 

ჩატარებით შემოიფარგლება. მოსწავლე აღნიშნავს: „მასწავლებელი რომ ჩაატარებს 

ცდას, ჩვენ ვუყურებთ, შემდეგ ვმსჯელობთ ნანახის შესახებ და ვუკავშირებთ 

თეორიულ მასალას.“ აშკარაა, რომ ამ ეტაპისათვის საგაკვეთილო პროცესში არ 

მიმდინარეობს კვლევაზე დაფუძნებული საქმიანობა.  

კვლევის მეორე ეტაპზე, ფოკუს ჯგუფში მოსწავლეები საუბრობენ, რომ  

სიამოვნებითა და კმაყოფილებით ატარებდნენ კვლევებს, რადგან თავისუფლად 

გამოთქვამდნენ საკუთარ მოსაზრებებს და ჰქონდათ შესაძლებლობა, 

ერთმანეთისათვის გაეზიარებინათ აზრები, ჰიპოთეზები, პრობლემის გადაჭრის 

გზები და კვლევის შედეგები. ერთ-ერთი მოსწავლე აღნიშნავს: „ჩვენ 

დამოუკიდებლად ვწყვეტდით საკითხებს, და ურთიერთთანამშრომლობით 

ჭეშმარიტებამდე მივდიოდით.“  მოსწავლეებს რეალურად აქვთ გააზრებული აქვთ, 

რომ მათ მიერ ჩატარებული კვლევები არაფრით არ განსხვავდება ნამდვილი 
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სამეცნიერო კვლევებისაგან. ამიტომაც საკუთარ საქმიანობას მეცნიერებასთან 

აიგივებენ: „ჩემი ჯგუფის მუშაობამ მომანიჭა ბევრი სიამოვნება. მეცნიერება 

სიამოვნებაა!“ 

მოსწავლეებზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა საუნივერსიტეტო 

ლაბორატორიებში ვიზიტებმა და პროფესორ-მასწავლებლებთან ურთიერთობამ. 

კვლევის პირველ ეტაპზე ერთ-ერთი მოსწავლე ამბობს: „სკოლის დამთავრების 

შემდეგ, უნივერსიტეტში მექნება შესაძლებლობა, ჩავატარო სამეცნიერო კვლევები.“ ამ 

ეტაპზე მოსწავლეებს ვერ წარმოუდგენიათ, რომ საუნივერსიტეტო კარი სკოლის 

მოსწავლეებისათვის ღიაა და შესაძლებელია უნივერსიტეტის მკვლევარებთან ერთად 

რაიმე კონკრეტული პრობლემის გამოკვლევა. პროექტის მიწურულს, ერთ-ერთი 

მოსწავლე კმაყოფილებით საუბრობს კვლევითი საქმიანობის შესახებ: „პროექტის 

ფარგლებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტის ლაბორატორიებში ვიკვლევდით ნიადაგის 

შედგენილობას, ფილტრატის თვისობრივ ანალიზებს ვაკეთებდით, ვსაზღვრავდით 

მცენარეში ნიტრატების შემცველობასა და მცენარის ზრდა-განვითარებისათვის 

სასურველ პირობებს, სასუქების გავლენას. ხანგრძლივი ექსპერიმენტების პროცესში 

ვაკეთებდით ცხრილებს, დიაგრამებს, გამოვიტანეთ დასკვნები.“ 

მოსწავლეები განსაკუთრებული აღფრთოვანებით საუბრობენ პროექტ „ჯაჭვური 

რეაქციის“ ფარგლებში ჩატარებული ეროვნული და საერთაშორისო კონფერენციის 

შესახებ და აღნიშნავენ, რომ სხვა სიკეთეებთან ერთად, პროექტის ფარგლებში 

ისწავლეს კვლევის „შეფუთვა“ და გამოიმუშავეს ფართო აუდიტორიის წინაშე 

საკუთარი ნამუშევრის წარდგენის უნარები, სხვისი აზრის პატივისცემის განცდა: 

„პროექტის ყველაზე საინტერესო მომენტი იყო კონფერენცია - ურთიერთობა სხვა 

მოსწავლეებთან, ერთსა და იმავე საკითხზე აზრთა გაზიარება!“ ეროვნულ 

კონფერენციაზე გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეებიდან  ერთ-ერთი მოსწავლე 

აღნიშნავს: „ვერც წარმოვიდგენდი, თუ ასეთი შედეგი გვექნებოდა, ბულგარეთში 

წასვლამ კიდევ უფრო გაზარდა ჩემი მოტივაცია და პასუხისმგებლობა ფიზიკის, 

ბიოლოგიისა და ქიმიის სწავლის მიმართ.“  კონფერენციებში მონაწილეობამ ისინი 

უფრო თავდაჯერებულნი გახადა. კონფერენციაზე დასმული კითხვებისა და 

შეფასების შემდეგ გაიაზრეს რა საკუთარი სამეცნიერო მუშაობა, რიგ საკითხთა 
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დასაზუსტებლად დაგეგმეს სამომავლო კვლევითი მუშაობა: „ზაფხულის 

არდადეგების დროს გავაუმჯობესებ ჩემს კვლევას“. კომენტარიდან ნათელია, რომ 

მოსწავლეთათვის კვლევა სასიამოვნო პროცესად იქცა და თავისუფალ დროს 

კვლევებით დაკავდებიან. 

პროექტის დასასრულს, მოსწავლეები აღნიშნავენ, რომ პროექტში მონაწილეობა, 

მათთვის ახალი გამოწვევა იყო, მიიღეს უდიდესი გამოცდილება, განივითარეს 

კვლევითი, კომუნიკაციური და თანამშრომლობითი უნარები. შეიძინეს საფუძვლიანი 

ცოდნა კონკრეტული საკითხების შესახებ. ერთ-ერთი მათგანი აღნიშნავს: „არასოდეს 

დამავიწყდება ნაგავსაყრელების პრობლემის გადასაჭრელად ჩატარებული კვლევა, და 

ეს საკითხი ყოველთვის აქტუალური იქნება ჩემთვის.“ მოსწავლეებმა პროექტში 

მონაწილეობით აიმაღლეს ეკოლოგიური და მეცნიერული ცნობიერება, შეიძინეს 

ბევრი ახალი მეგობარი როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. 
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თავი 4. კვლევის შედეგების შეჯამება / დისკუსია 

 

 ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, ჩვენ მიერ გამოკვლეულ 

პოპულაციაში გამოიკვეთა საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა 

შეხედულებებისა და დამოკიდებულებების ოთხი ძირითადი კატეგორია: 

• მენეჯმენტი 

• პროფესიული განვითარება 

• საგაკვეთილო მიდგომები 

• მოსწავლის მდგომარეობა                                                                                                                                      

პრე- და პოსტ-ინტერვიუების ანალიზის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოთხივე 

სფეროში აშკარად შეინიშნება კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების 

მიმართ მასწავლებელთა შეხედულებებისა და დამოკიდებულებების პოზიტიური 

ცვლილებები.   

მასწავლებლები კვლევის ორივე ეტაპზე საუბრობენ გაკვეთილის წინასწარ 

დაგეგმვის აუცილებლობაზე. თუმცა, პრე-ინტერვიუში ისინი მსჯელობენ 

ტრადიციული საგაკვეთილო აქტივობების მიხედვით, დროში ზუსტად გაწერილი 

გეგმის შესახებ. პოსტ-ინტერვიუში კი, გეგმის ჩამოყალიბებასთან ერთად 

ექსპერიმენტის მომზადებას და მის წინასწარ ჩატარებას განიხილავენ. მათი აზრით, 

ამგვარი ქმედება გამორიცხავს კვლევითი გაკვეთილის წარუმატებლობას. 

მასწავლებელთა დიდი ნაწილი პრე-ინტერვიუში ხაზს უსვამს კვლევითი 

აქტივობების განხორციელებისათვის დროის მენეჯმენტის პრობლემას. ისინი 

კვლევების ვერ / არ ჩატარების მიზეზად რთულ სამუშაო გრაფიკსა და გადატვირთულ 

სასწავლო პროგრამებს ასახელებენ. კვლევების ჩასატარებლად მათ არ რჩებათ 

საკმარისი დრო. პოსტ-ინტერვიუების ანალიზიდან ჩანს, რომ მასწავლებლებმა 

დაინახეს და გაიაზრეს კვლევითი საქმიანობის მნიშვნელობა, გაკვეთილის დაგეგმვის 

დროს მათთვის პრიორიტეტული გახდა კვლევაზე ორიენტირება. პროექტის 

კვლევითი აქტივობების განხორციელების დროს მათ ისწავლეს დროის სწორად 

მართვა და რაციონალურად გამოყენება. მიუხედავად ამისა, მასწავლებლები მაინც 
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თვლიან, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საათების 

რაოდენობა კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის არ არის საკმარისი. ამიტომ 

მასწავლებლებისათვის დროის პრობლემა კვლავ აქტუალური რჩება. 

პროექტში მონაწილეობამდე, მასწავლებლებს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

პრობლემად ესახებათ მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება. მათი მსჯელობით, 

მრავალრიცხოვან კლასებში რთულია კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება, რადგან 

უჭირთ მოსწავლეთა მართვა და იკვეთება დისციპლინური დარღვევები. 

მასწავლებლები კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხმაურსა და 

ლაბორატორიაში თავისუფლად გადაადგილებას დარღვევად მიიჩნევენ, რადგან იმ 

დროისათვის მათთვის საბუნებისმეტყველო გაკვეთილი სიჩუმესა და 

მოწესრიგებულად ჯდომასთან ასოცირდებოდა. მაგრამ, მასწავლებლებმა პროექტის 

ფარგლებში გაიაზრეს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების კონცეფციის არსი, მიიღეს 

ცოდნა და გამოცდილება ამ მიდგომასთან დაკავშირებით. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, 

წინასწარ გეგმავენ გაკვეთილს, საკვლევი საკითხის შერჩევის დროს მუდმივად 

ითვალისწინებენ მოსწავლეთა ინდივიდუალურ ინტერესებს. შესაბამისად, კვლევითი 

მოდულების დანერგვის ბოლოს გაიზარდა მოსწავლეთა მოტივაცია და ჩართულობა 

სასწავლო პროცესში, დისციპლინური პრობლემები კი შემცირდა. პროექტის 

დასრულების შემდგომ მასწავლებლები საგაკვეთილო, სამუშაო ხმაურს განიხილავენ, 

როგორც კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისა და სამუშაო პროცესის აუცილებელ 

მახასიათებელს. 

 როგორც პრე-, ასევე პოსტ-ინტერვიუებში, თითქმის ყველა მასწავლებელი 

საუბრობს საბუნებისმეტყველო გაკვეთილის ჩატარებისათვის აუცილებელ გარემოზე 

- ლაბორატორიაზე. პროექტში მონაწილეობამდე ისინი ადმინისტრაციისგან ითხოვენ 

კვლევებისათვის საჭირო ფინანსურ მხარდაჭერასა და მატერიალურ რესურსებს, 

როგორიცაა - ლაბორატორიული აღჭურვილობა, ხელსაწყოები, რეაქტივები. სხვა 

შემთხვევაში ისინი ვერ/არ ატარებდნენ ღია კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილებს. 

პროექტის ფარგლებში მიღებული გამოცდილებითა და პროექტის მიერ 

შეთავაზებული ლიტერატურის საშუალებით მათ ისწავლეს იაფი ტექნოლოგიების - 

საყოფაცხოვრებო საგნების, სამუშაო იარაღებისა და მარტივი ხელსაწყოების 
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გამოყენება, მოსწავლეებთან კვლევების წარმართვის მიზნით. ისინი აღარ ელოდებიან 

ადმინისტრაციის მიერ შეძენილ ძვირადღირებულ აღჭურვილობას. მასწავლებელთა 

ნაწილი აღჭურვილობის საჭიროების შემთხვევაში მიმართავს საუნივერსიტეტო 

ბაზებსა და ადგილობრივ, საკვლევი თემის შესაბამის დაწესებულებებს. ამგვარი 

ქმედებებით მოსწავლეებს მეცნიერებასთან კიდევ უფრო აახლოვებენ.  

უსაფრთხოების საკითხს მასწავლებლები უმეტესწილად არ განიხილავენ, თუმცა 

არ ნიშნავს, რომ ეს საკითხი მათთვის ნაკლებ მნიშვნელოვანია. ვფიქრობ, 

უსაფრთხოებაზე ზრუნვა მათ წესად აქვთ ქცეული და ამ საკითხზე განსაკუთრებულ 

ყურადღებას აღარ ამახვილებენ. 

მატერიალური უზრუნველყოფის გარდა, მასწავლებელთა შეხედულებებით, 

პროექტის დასაწყისში მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციის მხრიდან სიტყვიერი 

წახალისება. თუმცა, პოსტ-ინტერვიუთა ანალიზიდან ჩანს, რომ ისინი ყოველთვის 

მზად არიან, დანერგონ საგაკვეთილო კვლევითი მოდულები და აფასებენ ამ ტიპის 

მოდულების დანერგვის შედეგს მოსწავლეებისთვის.  

მასწავლებლები კვლევის ორივე ეტაპზე პრობლემურ ჭრილში განიხილავენ 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის ხელისშემშლელ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ფაქტორს - სასკოლო საატესტატო გამოცდას, რომელიც მათივე შეხედულებით, 

მხოლოდ ფაქტობრივი ცოდნის შემოწმებაზეა ორიენტირებული. ნათელია, რომ 

გამოცდის მოთხოვნები და კრიტერიუმები იმდენად სცდება კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების პრინციპებს, რომ პროექტის დასასრულს მასწავლებელთა 

დამოკიდებულება გამოცდების მიმართ უცვლელია.  

მასწავლებელთა გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების პროგრამის 

განხორციელებამდე, საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლები პროფესიული 

განვითარებისა და საკლასო აქტივობების მრავალფეროვნებაზე ზრუნვას სკოლის 

ადმინისტრაციას მიაწერენ. ამ ეტაპისთვის, მათი აზრით, პროფესიული განვითარება 

და თანამედროვე მიდგომების დაუფლება ადმინისტრაციის მხარდაჭერის გარეშე  

შეუძლებელა, ანუ ადმინისტრაციის მხარდაჭერა არის მათი პროფესიული 

განვითარების ერთადერთი გზა. პროექტში მონაწილეობის შემდეგ მასწავლებლები 

დამოუკიდებლად ზრუნავენ ინოვაციური მეთოდების დაუფლებასა და სიახლეების 
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საკლასო სივრცეში დანერგვაზე. პროექტში მონაწილეობამდე, მასწავლებელთა ერთი 

ნაწილი საუბრობს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის საკუთარი 

გამოცდილების ნაკლებობაზე,  ხოლო მასწავლებლების მეორე ჯგუფი აღნიშნავს, რომ 

კვლევებს ხშირად ატარებენ და ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ 

დაგროვილი. თუმცა, პროექტის ფარგლებში ჩატარებულმა მუშაობამ მათ აჩვენა, 

როგორი უნდა იყოს მათი ცოდნა და გამოცდილება რეალურად, რათა ჩაატარონ 

წარმატებული კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილები. თუ პროექტში 

მონაწილეობამდე მათი კვლევითი გაკვეთილები მასწავლებლის მიერ იყო მართული, 

პროექტში მონაწილეობის შემდეგ გაკვეთილები მოსწავლეზე ორიენტირებულ ღია 

კვლევად გადაიქცა. ამიტომაა, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ თითქმის ყველა 

მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ გაიაზრეს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების არსი, 

განივითარეს კვლევითი უნარები და შეიძინეს უდიდესი გამოცდილება. 

აშკარაა, რომ პროექტმა მასწავლებლებს მისცა გარკვეული ცოდნა და 

გამოცდილება კვლევების წარმართვის კუთხით, მაგრამ ისიც ნათელია, რომ ისინი 

განაგრძობენ ამ კუთხით განვითარებას - კიდევ უფრო მეტად უღრმავდებიან 

აღნიშნულ საკითხს, ცდილობენ მეტი დეტალის შესწავლას, ატარებენ კვლევით 

გაკვეთილებს, რათა სწავლების პროცესში კიდევ უფრო გაიზარდოს მათი 

გამოცდილება. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ზრუნავენ თვითგანვითარებაზე.  

მასწავლებელთა აზრით, პროფესიული ზრდისთვის მნიშვნელოვანია კოლეგებს 

შორის თანამშრომლობა, გამოცდილების გაზიარება და ეფექტური კომუნიკაცია. ამ 

თემაზე საუბარს დიდი დრო დაუთმეს პროექტში მონაწილეობის შემდეგ, რადგან 

მოდულებზე მუშაობის დროს დაინახეს, თუ რა დიდი როლი აქვს  თანამშრომლობას 

კვლევით საქმიანობაში, გამოიმუშავეს თანამშრომლობითი უნარ-ჩვევები, ერთმანეთს 

გაუზიარეს საკუთარ სკოლებში მოდულების დანერგვის პრაქტიკული გამოცდილება. 

თანამშრომლობითა და გამოცდილების გაზიარებით მოგვარდა ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიცაა კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლების შესახებ 

მეთოდოლოგიური ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა ქართულ ენაზე და 

საგაკვეთილო კვლევითი მოდულების გავრცელება. უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის 

ფარგლებში შემუშავებული ლიტერატურა და მასალები ელექტრონულად არის 
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განთავსებული პროექტ „ჯაჭვური რეაქციის“ ვებ-გვერდზე (http://chain-

reaction.iliauni.edu.ge/). 

მასწავლებელთა გრძელვადიანი პროფესიული პროგრამის გავლამდე, 

საგაკვეთილო მიდგომაზე საუბრისას მასწავლებლები ძირითადად საუბრობენ 

პრაქტიკული გაკვეთილების შესახებ და ერთ ჭრილში განიხილავენ ექსპერიმენტებისა 

და ცდების ჩატარებას, კვლევით საქმიანობას, კეთებით სწავლებას და სხვა. როგორც 

ცხრილიდან ჩანს (იხ. დანართი 5), პროექტში მონაწილეობის შემდეგ ისინი მარტივი 

პრაქტიკული საქმიანობისგან მკვეთრად მიჯნავენ კვლევით მუშაობას, რადგან 

თვლიან, რომ კვლევითი მუშაობის დროს მოსწავლეებს ფიქრის, აზროვნებისა და 

კითხვების დასმისთვის მეტი თავისუფლება აქვთ. ამასთანავე, კვლევითი 

საქმიანობით მოსწავლეები დამოუკიდებლად ეძიებენ პრობლემის გადაჭრის 

ალტერნატიულ გზებს, დამოუკიდებლად ატარებენ ექსპერიმენტებს, შედეგებზე 

დაფუძნებით გამოაქვთ ლოგიკური დასკვნები. საბოლოოდ კი წარადგენენ შესაბამისი 

აუდიტორიის წინაშე. 

აღნიშნულმა კვლევამ დაადასტურა ჩვენ მიერ შემუშავებული მასწავლებელთა 

პროფესიული მომზადების ახალი, 50 საათიანი პროგრამის წარმატება. 

როგორც თვისებრივი, ასევე რაოდენობრივი ანალიზიდან ნათლად ჩანს, რომ 

მასწავლებლები პროექტში მონაწილეობამდე საკუთარ წარმატებულ გამოცდილებად 

თეორიული გაკვეთილებს მიიჩნევდნენ და ძირითადად ტრადიციულ მიდგომებზე 

დაფუძნებულ ლექციურ გაკვეთილებს ატარებდნენ. პროექტის კვლევითი 

მოდულების დანერგვის შემდეგ მასწავლებლები აქტიურად ნერგავენ კვლევაზე 

დაფუძნებულ გაკვეთილებს, შესაბამისად აღინიშნება მოსწავლეთა მოტივაციის ზრდა 

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისადმი, ვლინდება ამ საგნების მიმართ მათი 

დამოკიდებულებების პოზიტიური ცვლილება, მნიშვნელოვნად იზრდება 

მოსწავლეთა ინტერესი და ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში, მათ შორის 

თანამშრომლობა და სურვილი, დამოუკიდებლად განახორციელონ კვლევები.  

მასწავლებელთა კატეგორიებს თუ დავუბრუნდებით, პროექტში 

მონაწილეობამდე  მასწავლებელთა დიდი ნაწილი მოსწავლეთა მოტივაციის 

ნაკლებობის შესახებ საუბრობს, ხოლო პროექტის დასრულების შემდეგ ყველა 

http://chain-reaction.iliauni.edu.ge/
http://chain-reaction.iliauni.edu.ge/
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მონაწილე მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ გაიზარდა მოსწავლეთა ჩართულობა 

საკლასო პროცესში და მათი სურვილი, დამოუკიდებლად ჩაატარონ კვლევები.  

ფოკუს ჯგუფების შედეგების ანალიზი აგრეთვე ამტკიცებს, რომ გაიზარდა 

მოსწავლეთა ინტერესი კვლევითი საქმიანობისა და შესაბამისად, საბუნებისმეტყველო 

საგნების მიმართ. მკვეთრად გაიზარდა მოსწავლეთა მოტივაცია და მათი ჩართულობა 

საგაკვეთილო პროცესში, მათი სამომავლო გეგმებიც კვლევით საქმიანობას 

უკავშირდება. 

მიღებული შედეგები აჩვენებს პროექტის ფარგლებში შემუშავებული 

მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების პროგრამის ეფექტურობას, რაც 

ადასტურებს საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა სწავლების მიდგომებისა 

და დამოკიდებულებების ცვლილებას, ეს კი თანხვედრაშია მოსწავლეთა 

დამოკიდებულებებისა და თანამშრომლობის სურვილის ცვლილებასა და  

მოტივაციის ზრდასთან. 

 

კვლევის შეზღუდვები 

კვლევის დროს შეზღუდულნი ვიყავით მასწავლებელთა რაოდენობაში, რადგან 

კვლევა წარიმართა პროექტ „ჯაჭვურ რეაქციაში“ მონაწილე მასწავლებლებზე. 

თვისებრივი კვლევისათვის შერჩევითი მოცულობა შეესაბამება მოთხოვნას. 

რაოდენობრივი კვლევის შერჩევითი მოცულობა ქვედა ზღვარზე ბევრად დაბალია. 

მასწავლებელთა რაოდენობრივი კვლევა ჩატარდა თვისებრივი კვლევის შედეგების 

გასამყარებლად.  

კვლევის პირველ ეტაპზე, მოდერატორის მცდელობის მიუხედავად, 

მოსწავლეები თავშეკავებით გამოთქვამდნენ აზრებს, რაც განპირობებული იყო 

საქართველოში კვლევის კულტურის დაბალი ცნობიერების დონით. კვლევის მეორე 

ეტაპზე ეს შეზღუდვა მოიხსნა. 
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თავი 5. დასკვნები 

 

 

 სადისერტაციო პროექტის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ ხაზი გაუსვა 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კვლევაზე დაფუძნებული პროგრამის 

მნიშვნელობას ზოგადად, განსაკუთრებით კი „ჯაჭვური რეაქციის“ ფარგლებში 

მომზადებულ პროგრამის ეფექტურობას, რომელიც საქართველოში განახორციელა 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია 

დავასკვნათ: 

• პროექტ „ჯაჭვური რეაციის“ ფარგლებში შემუშავებული მასწავლებელთა 

გრძელვადიანი პროფესიული გადამზადების პროგრამა ეფექტურია და 

რეკომენდებულია გამოყენებულ იქნეს საბუნებისმეტყველო საგნების 

მასწავლებლებელთა პროფესიული გადამზადებისათვის 

 

• პროექტ „ჯაჭვური რეაციის“ ფარგლებში შემუშავებულმა საგაკვეთილო 

კვლევითმა მოდულებმა პოზიტიური გავლენა მოახდინა მოსწავლეთა 

მოტივაციაზე და შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს საქართველოს საჯარო 

და კერძო სკოლების საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებთან 

 

• მასწავლებელთა გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების პროგრამები 

იწვევს მასწავლებელთა ჩართულობის ზრდას, საბუნებისმეტყველო 

განათლების ხარისხის გაძლიერებას 

 

• პროექტ „ჯაჭვური რეაქციაში“ მონაწილეობით: 

 

✓ გაიზარდა ურთიერთთანამშრომლობა საბუნებისმეტყველო საგნების 

პედაგოგებს შორის 
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✓ ჩამოყალიბდა მასწავლებელთა პოზიტიური დამოკიდებულება 

პროფესიული განვითარების მიმართ 

 

✓ საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების ტრადიციული მიდგომა 

შეიცვალა კვლევაზე დაფუძნებული სასწავლო მიდგომით  

 

✓ გაუმჯობესდა საკლასო მუშაობა - მასწავლებელზე ორიენტირებული 

გაკვეთილი შეიცვალა მოსწავლეზე ორიენტირებული გაკვეთილით 

 

✓ გაიზარდა საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლა-სწავლების ხარისხი და 

ამაღლდა მოსწავლეთა მოტივაცია  

 

 

• განათლების რეფორმის წარმატება შეუძლებელი მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების გარეშე. 
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თავი 6. რეკომენდაციები 

 

 

6.1 რეკომენდაციები საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლებისათვის, 

განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების 

დეპარტამენტისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციებისათვის 

 

მნიშვნელოვანია მუდმივად ხორციელდებოდეს მასწავლებელთა გრძელვადიანი 

პროფესიული გადამზადების პროგრამები, კერძოდ, რეკომენდაციას ვუწევთ პროექტ 

„ჯაჭვური რეაქციის“ ფარგლებში მომზადებულ პროგრამას, რომელიც ხელს შეუწყობს 

მასწავლებელთა ურთიერთთანამშრომლობას, გამოცდილების გაზიარებას, 

საბუნებისმეტყველო განათლების სპეციალისტებთან მუდმივ კონტაქტსა და 

ინოვაციური მეთოდების დაუფლებას. 

 

საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამები 

უნდა განხორციელდეს ლაბორატორიულ სივრცეში, რათა მასწავლებლებმა  

პრაქტიკულად იმუშაონ და განივითარონ კვლევითი უნარ-ჩვევები, რასაც 

გამოიყენებენ საგაკვეთილო პროცესში.  

 

საკლასო გარემოში მოდულების დანერგვას არ უნდა ჰქონდეს ერთჯერადი 

ხასიათი. მოსწავლეებში კვლევითი მოდულების დანერგვით გამოწვეული 

მოტივაციის შესანარჩუნებლად და მდგრადი ეფექტისთვის მნიშვნელოვანია 

საგაკვეთილო პროცესში პერმანენტულად მიმდინარეობდეს კვლევითი მუშაობა.   

 

გადაიხედოს ეროვნული სასწავლო გეგმა და ცვლილებები განხორციელდეს 

საბუნებისმეტყველო საგნების საათობრივ ბადეში, კერძოდ, შემუშავდეს ისეთი 
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მექანიზმი, რომელიც ხელს შეუწყობს სასკოლო გარემოში კვლევითი მოდულების  

განხორციელებას - მაგალითად, შეწყვილებული საათი კვირაში ერთხელ. 

 

6.2 რეკომენდაციები შემდგომი კვლევებისთვის 

I  

საქართველოს გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის კვლევებმა 

აჩვენა, რომ საქართველოს სოფლის სკოლების მოსწავლეთა საშუალო დონე ბევრად 

ჩამორჩება ქალაქის სკოლის მოსწავლეთა დონეს, რომელიც თავის მხრივ 

საერთაშორისო დონესთან შედარებით ძალიან დაბალია, ასევე, საჯარო სკოლის 

მოსწავლეთა საშუალო დონე ჩამორჩება კერძო სკოლის მოსწავლეთა საშუალო დონეს.  

სასურველია, ჩვენ მიერ შერჩეული მეთოდიკით ჩატარდეს შემდგომი კვლევა -

ალბათური გზით შერჩეული სამიზნე სკოლების საბუნებისმეტყველო საგნების 

მასწავლებლებთან:  

• საჯარო და კერძო სკოლები 

• ქალაქისა და სოფლის სკოლები 

გამოკვლეულ იქნეს: 

1. გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების პროგრამების გავლენა 

თითოეულ ჯგუფზე  

2. მასწავლებელთა დამოკიდებულებები და შეხედულებები კვლევაზე 

დაფუძნებულ სწავლებასთან მიმართებაში 

მიღებული პრე- და პოსტ-შედეგები შედარდეს ერთმანეთს. 

 

II  

გამოკვლეულ იქნეს, პროექტ „ჯაჭვური რეაქციაში“ (სამი წლის მანძილზე) 

მონაწილე მოსწავლეთაგან, რამდენმა აირჩია საბუნებისმეტყველო მიმართულება 

მომავალ პროფესიად. 
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დანართი 1:  

მასწავლებელთა თვისობრივი კვლევისათვის გამოყენებული ბარათები 

 

 

 

 

 

1 (9)კვლევაზე 

დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

(2)პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

(5)ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

2 (3)კვლევაზე 

დაფუძნებული 

სწავლებისათვის 

იდეალური საკლასო 

სიტუაცია 

 

(8) ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

(7) მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

3 (4) ჩემი საუკეთესო 

კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

 

(1) კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  
 

(6) ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

  

 

 

 

1 კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მასწავლებელი,  როგორიც მე მინდა ვიყო  

 პრაქტიკული სამუშაოს დანიშნულება ბუნებისმეტყველების   გაკვეთილებზე  

 კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის იდეალური საკლასო სიტუაცია 

 ჩემი საუკეთესო გამოცდილება სწავლებაში 

 ჩემი საუკეთესო კვლევაზე დაფუძნებული საბუნებისმეტყველო გაკვეთილი 

 ჩემი შედარებით წარუმატებელი ბუნებისმეტყველების კვლევითი გაკვეთილი 

 მე, როგორც  კვლევაზე  დაფუძნებული  სწავლების  მასწავლებელი 

 ჩემი შედარებით ცუდი გამოცდილება 

 კვლევაზე დაფუძნებული იდეალური საბუნებისმეტყველო გაკვეთილი 
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დანართი 2:  

მასწავლებელთა რაოდენობრივი კვლევისათვის გამოყენებული SoC კითხვარი 

 

 

 

შემდეგში მოცემულია მნიშვნელოვანი ასპექტები გაკვეთილის კონცეფციის შესახებ  „კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“.  გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს ასპექტები ყურადღებით მანამ, სანამ 

დაიწყებდეთ კითხვარის შევსებას.   

 

1. ზოგადი  მონაცემები: 

მონაცემთა შედარებისა  და ანონიმურობის დასაცავად გთხოვთ შეადგინოთ 

პერსონალური კოდი:   

 

 

 

 

 

სქესი:    მ   ქ     ასაკი:____      

1. საგანი:  _______________    2.   საგანი: _______________       

 

2.  მონაცემები  "კვლევაზე დაფუძნებულ  სწავლებასთან" მიმართებაში თქვენი 

გამოცდილების შესახებ.   

 

გაკვეთილისათვის რამდენად რელევანტურად მიგაჩნიათ   კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება?         

 ძალიან რელევანტურია    რელევანტურია       საერთოდ არაა რელევანტური 

   

სკოლაში გაკვეთილი მიმყავს "კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების" მოდელის 

მიხედვით.  (მონიშნეთ უჯრა, რომელ პასუხთანაც თვლით რომ ახლოა თქვენი 

მოსაზრება) 

ამჟამად სრულიად  არ შემესაბამება        ამჟამად სრულიად შემესაბამება 

უჯრა 1: თქვენი დაბადების დღე(მხოლოდ დღე) 

უჯრა 2: დედის სახელის პირველი ორი ასო 

უჯრა  3: მამის სახელის პირველი ორი ასო 

1 2 3 



160 
 
 

 

 გაკვეთილის კონცეფცია - "კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება" ორიენტირებულია 

მოსწავლეებზე, მათ ქმედებებსა და კომპეტენციებზე. რაც ნიშნავს, რომ  "კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება"... 

• არის მოსწავლეთა მისწრაფებებსა  და მოთხოვნებზე ორიენტირებული, 

• მოიცავს  ცხოვრებისეულ თემებს, 

• უღრმავდება ასაკის შესაბამის ბუნებისმეტყველების მნიშვნელოვან თემებს, 

• გაკვეთილის მსვლელობის ცენტრში მოაქცევს მრავალმხრივ საბუნებისმეტყველო ცოდნას,  

• ითვალისწინებს იმ კომპეტენციის სფეროებს, რომლებიც დადგენილია   ეროვნული 

სასწავლო გეგმის მიხედვით  

• მიზნად ისახავს გაკვეთილის მსვლელობის დროს სწავლისადმი შინაგანი მოტივაციის 

გაღვიძებას 

• თემატურად მოიცავს კლასიკურ საბუნებისმეტყველო საგნებს   

 

მომდევნო გვერდებზე მოცემულია დებულებები სხვადასხვა მოსაზრებებზე და 

დამოკიდებულებებზე, რომლთა შესახებაც თქვენ, როგორც მასწავლებელს, საკუთარი 

მოსაზრებები გაგჩენიათ გაკვეთილის კონცეფციაზე-  „კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ 

ფიქრის დროს.  

შესაძლოა, თქვენ აქამდე ინტენსიურად იყავით დაკავებული კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების კონცეფციით, ან პირიქით ძალიან ცოტა რამ გსმენიათ  მის შესახებ.   

ასევე შესაძლოა, რომ ზოგიერთი დებულების შინაარსი თქვენთვის საერთოდ არ არის 

რელევანტური.  ამიტომ გთხოვთ, რომ კითხვარის შევსებისას გაითვალისწინოთ შემდეგი:  

 

თუ თქვენ რომელიმე ქვევით მოცემულ დებულებაზე ოდესმე უკვე გიფიქრიათ, მაშინ 

მიუთითეთ რამდენად  შესაბამისობაშია იგი თქვენთან .  ამისათვის მოცემულია  სულ შვიდი 

სკალა: 1-დან („ამ დროისათვის საერთოდ არ შემესაბამება„)  7-მდე („სრულად შემესაბამება„).  

თუ კი თქვენთან საერთოდ არაა შესაბამისობაში  მოცემული დებულება (მაგალითად იმიტომ, 

რომ  არასდროს  გიფიქრიათ  მის  შესახებ), მაშინ  გთხოვთ  ჩასვათ ჯვარი 0-ის კუბიკში ( 

მოცემული დროისათვის ირელევანტური).  

 

მაგალითი დაგეხმარებათ ზემოთ მოცემულის უკეთ გაგებაში.   მაგალითისათვის შერჩეული 

პიროვნებისათვის, პირველი დებულება მოცემული დროისათვის აბსოლუტურად 

ირელევანტულია, მაშინ როდესაც მეორე დებულება, კითხვარის შევსების მომენტისათვის,  

მასთან  ტენდენციურია.  
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გთხოვთ, უპასუხოთ მოცემულ დებულებებს ზემოთ აღწერილი მითითებების 

გათვალისწინებით.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7  0 

1 ვფიქრობ იმის შესახებ, თუ როგორ 

შემიძლია  გაკვეთილის კონცეფციის  

„ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ 

ოპტიმირება. 

    

    X 

2 მიუხედავად იმისა, რომ დეტალური 

ცოდნა არ გამაჩნია გაკვეთილის 

კონცეპციის „კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“  შესახებ, მაინც ვფიქრობ მასზე.  

    

X    
 

 

 

ირელე- 

ვანტურია 

აბსოლუტურად 

შემესაბამება 

მოცემული დროისათვის 

საერთოდ არაა ჩემთან 

შესაბამისობაში  
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1 ამჟამად დაკავებული ვარ უფრო მეტად 

სხვა თემებით, ვიდრე გაკვეთილის 

კონცეფციით - „კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“      

1 2 3 4 5 6 7 0 

2 მზად ვარ, სხვა მასწავლებლებს 

დავეხმარო გაკვეთილის კონცეფციის - 

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

დაგეგმვასა და წარმართვაში   

        

3 ვიცი როგორ შემიძლია გაკვეთილის 

კონცეფციის „კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“  გაუმჯობესება 

        

4 ვფიქრობ იმის შესახებ, თუ როგორ 

შემიძლია  ჩემთვის არსებული მასალები 

შევუსაბამო გაკვეთილის კონცეფციას - 

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

ისე, რომ შესაძლო გახდეს მათი 

გაკვეთილზე გამოყენება 

        

5 ჩემთვის საინტერესოა,  თუ რას 

ფიქრობენ მოსწავლეები გაკვეთილის 

კონცეფციის -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“ შესახებ 

        

6 მინდა ვიცოდე, თუ რა არის გაკვეთილის 

კონცეფცია -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“ 

        

7 ვშიშობ,  არასაკმარისი დრო მაქვს 

იმისათვის,  რომ გაკვეთილი ყოველთვის 

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების “ 

კონცეფციის მიხედვით  წარვმართო 

        

8 სიამოვნებით ვიმუშავებდი სხვებთან 

ერთად გაკვეთილის კონცეფციის -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ 

პრაქტიკაში გადატანისათვის 

        

9 მინდა ვიცოდე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს 

გაკვეთილის კონცეფციას -„კვლევაზე 

        

ირელე- 

ვანტურია 

აბსოლუტურად 

შემესაბამება 

მოცემული დროისათვის 

საერთოდ არაა ჩემთან 

შესაბამისობაში  
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დაფუძნებული სწავლება“ ჩემი 

პროფესიული მომავლისათვის 

10 მინდა ვიცოდე, თუ როგორ შეიძლება 

გაკვეთილის კონცეფციის -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“ წარმართვა 

        

11 ამ დროისათვის არ ვარ დაკავებული 

გაკვეთილის კონცეფციით -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“ 

        

12 ვფიქრობ იმის შესახებ, თუ როგორ 

შემიძლია  განვახორციელო პრაქტიკაში 

ჩემი იდეები გაკვეთილის კონცეფციის 

შესახებ -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“ 

        

13 ვფიქრობ იმის შესახებ, წარმოშობს თუ 

არა გაკვეთილის კონცეფცია - „კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“  კონფლიქტს 

ჩემს ინტერესებსა და ჩემს სხვა 

ვალდებულებებს შორის   

        

14 მინდა ვიცოდე, თუ სად  მივიღებ 

რჩევებს   გაკვეთილის წარმართვისათვის 

კონცეფციის მიხედვით  -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“    

        

15 ვფიქრობ იმის შესახებ, თუ რა გავლენა 

აქვს გაკვეთილის კონცეფციას -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

მოსწავლეებზე 

        

16 ჩემი ცოდნა უფრო სრულყოფილია სხვა 

თემებთან მიმართებაში, ვიდრე  

გაკვეთილის კონცეფციაზე -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“ 

        

17 სიამოვნებით მივიღებდი ინფორმაციას 

იმის შესახებ, თუ რა 

პირობებს/გარემოებებს მოითხოვს 

გაკვეთილის კონცეფციის -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“  მიხედვით 

წარმართვა 

        

18 მინდა გაკვეთილის კონცეფციის -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ 

მნიშვნელოვანი ასპექტები შევიმუშაო 
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19 მინდა ვიცოდე, თუ რა გავლენა 

შეიძლება ქონდეს გაკვეთილის 

კონცეფციას -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“  ჩემი გაკვეთილის 

დაგეგმვაზე 

        

20 ჩემთვის საინტერესოა, თუ რამდენად  

წარმატების მომტანია 

მოსწავლეებისთვის გაკვეთილის 

კონცეფცია  „კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“ 

        

21 ვფიქრობ იმის შესახებ, თუ როგორ 

შემიძლია გაკვეთილის კონცეფციის -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

ოპტიმირება 

        

22 მაწუხებს ის, რომ არასაკმარისი დრო 

მაქვს გაკვეთილის კონცეფციის -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

ყველა მოთხოვნების 

გასათვალისწინებლად 

        

23 მზად ვარ გავაცნო სხვა მასწავლებლებს 

გაკვეთილის კონცეფცია -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“ 

        

24 მინდა ვიცოდე, თუ რა მოთხოვნებთან 

იქნება დაკავშირებული გაკვეთილის 

კონცეფციის -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“  განხორციელება  ახლო 

მომავალში 

        

25 აქამდე ცოტა დროს ვუთმობდი 

გაკვეთილის კონცეფციზე -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“ ფიქრს 

        

26 სიამოვნებით ვითანამშრომლებდი 

სხვებთან,  გაკვეთილის კონცეფციის -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ 

გავლენის გასაზრდელად 

        

27 სურვილი მაქვს გადავამუშაო 

გაკვეთილის კონცეფცია -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“ 

 

        

28 სურვილი მაქვს მოსწავლეებს მივცე 

სტიმული  გაკვეთილის კონცეფციაში -
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„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ 

მონაწილეობის მისარებად 

29 სურვილი მაქვს გავზარდო გაკვეთილის 

კონცეფციის -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“  პრაქტიკაში გამოყენება 

        

30 ვფიქრობ იმაზე, საჭიროა თუ არა ბევრი 

დრო  დავუთმო გაკვეთილისაგან შორს 

მდგარ პრობლემებს, იმისათვის რომ 

განვახორციელო გაკვეთილის კონცეფცია 

-„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“   

        

31 მინდა ვიცოდე, რა ძალისხმევას 

მოითხოვს ჩემგან გაკვეთილის 

კონცეფციის -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“ წარმართვა 

        

32 მინდა ვიცოდე, თუ რა პრიორიტეტები 

აქვს გაკვეთილის კონცეფციას -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

გაკვეთილის ჩატარების სხვა 

მიდგომებთან შედარებით 

        

33 ამ დროისათვის სხვა მნიშვნელოვანი 

დავალებები მაფერხებს, რომ ყურადღება 

დავუთმო გაკვეთილის კონცეფციას -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ 

        

34 სურვილი მაქვს გაკვეთილის 

კონცეფციის -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“  წარმართვის პროცესი 

შევცვალო. 

        

35 სიამოვნებით მოვისმენდი სხვების აზრს 

იმის შესახებ, თუ როგორ წარმართავენ 

ისინი გაკვეთილის კონცეფციას -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“ 

        

36 მინდა გავიგო, რას ფიქრობენ 

მოსწავლეები გაკვეთილის კონცეფციის -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

შესახებ 

        

37 ვფიქრობ გაკვეთილის კონცეფციის -

„კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება“  

წარსამართად იმდენად ბევრი დრო 

მჭირდება, რომ სხვა დავალებებისთვის 

დრო აღარ მრჩება 
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38 მინდა ვიცოდე, როგორ შეიცვლება ჩემი 

პროფესიული როლი გაკვეთილის 

კონცეფციის -„კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება“  წარმართვისას 

        

39 ჩემთვის საინტერესოა, როგორ შეიძლება 

გაკვეთილის კონცეფციის -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“  განვითარება 

        

40 მინდა ვიცოდე, სად შემიძლია მოვიძიო 

მასალები, რომლებიც საჭიროა 

გაკვეთილის კონცეფციის -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“  

წარმართვისათვის 

        

41 მინდა ვიცოდე, რა  

წინააღმდეგობებთანაა დაკავშირებული 

არსებული მასალების გაკვეთილის 

კონცეფციასთან -„კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება“  მისადაგება 
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დანართი 3 

მასწავლებელთა ნუმერაცია 

 

ანეტა მასწავლებელი 1 ლალი მასწავლებელი 11 

ბაია  მასწავლებელი 2 მედეა მასწავლებელი 13 

გურანდა მასწავლებელი 3 ნატალია მასწავლებელი 13 

დოდო მასწავლებელი 4 ოფელია მასწავლებელი 14 

ელენე მასწავლებელი 5 პირიმზე მასწავლებელი 15 

ვენერა მასწავლებელი 6 ჟუჟუნა მასწავლებელი 16 

ზეინაბი მასწავლებელი 7 რიფსიმე მასწავლებელი 17 

თამარი მასწავლებელი 8 სალომე მასწავლებელი 18 

ირინე მასწავლებელი 9 ტასო მასწავლებელი 19 

კესანე მასწავლებელი 10 ურსულა მასწავლებელი 20 

 

მასწავლებელთა კატეგორიები 

მენეჯმენტი 

 

გაკვეთილის დაგეგმვა პრე 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 

პოსტ 1, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20 

დრო პრე 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 

პოსტ 2, 5, 7  

მრავალრიცხოვნება პრე 1, 2,  3, 4, 10, 11, 18, 19 

პოსტ 2, 11, 14 

დისციპლინა პრე 1, 2, 4, 10, 11, 14, 17 

პოსტ  

რესურსები პრე 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 

პოსტ 5, 9, 10, 14 

ადმინისტრაციის 

მხარდაჭერა 

პრე 1, 2,  8, 14, 16, 19 

პოსტ 5, 14 

უსაფრთხოება პრე 7, 8, 11, 12,  14, 16 

პოსტ 9 

დამხმარე პერსონალი  პრე 1, 5, 10, 13, 19 

პოსტ 10, 14, 17 

პროგრამები პრე 2, 3, 17, 19 

პოსტ 17 

გამოცდა პრე 1, 2, 16, 17, 18 

პოსტ 3, 8, 11,  16 

 

 

 

 

 



168 
 
 

პროფესიული ზრდა 

 

გამოცდილების 

ნაკლებობა 

პრე 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16,  20 

პოსტ 4, 7, 12 

გამოცდილების 

გაზიარება / 

თანამშრომლობა 

პრე 1, 5, 8,  11, 12, 13, 15 

პოსტ 7, 9, 11, 12, 15, 20 

თვითგანვითარებაზე 

ზრუნვა 

პრე 2, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 20 

პოსტ 3, 7, 10, 12, 17, 18 

ლიტერატურის 

ხელმისაწვდომობა 

პრე 2,  9, 11, 12, 13, 19 

პოსტ 2, 5, 9, 19 

მასწავლებლის 

კომპეტენცია 

პრე 3, 6, 10, 16 

პოსტ 2, 7, 9,  15 

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

პრე  

პოსტ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20 

 

საგაკვეთილო მიდგომა 

 

პრაქტიკული 

გაკვეთილი 

პრე 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  16, 17, 18, 

19, 20 

პოსტ 5, 10,  16, 17 

ექსპერიმენტებით  

სწავლება 

პრე 5, 7, 17 

პოსტ 4, 5 

კვლევითი გაკვეთილი პრე 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 19, 20 

პოსტ 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 

პრობლემის გადაჭრაზე 

ორიენტ.გაკვეთილი 

პრე 9 

პოსტ 4 

კეთებით სწავლება პრე 4, 8, 11,  

პოსტ 3, 10, 16, 17, 20 

კვლევითი პროექტების 

განხორციელება 

პრე 10, 14,  15 

პოსტ 2, 8, 9,  11, 15, 16 

აღმოჩენით სწავლება 
 

პრე 4, 5, 6 

პოსტ 4, 13, 16 

ინდივიდუალური 

მიდგომა 

პრე 2, 3, 5, 6, 7, 13 

პოსტ 2, 3, 5, 14 

თეორიული სწავლება პრე 2, 3, 5, 6, 7, 13 

პოსტ 2, 3, 5, 14 

შეცდომებზე სწავლა პრე  

პოსტ 9 
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მოსწავლეთა მდგომარეობა 

 

მოტივაცია/ინტერესი 

 

პრე 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20 

პოსტ 2, 3, 4, 9, 19 

ასაკობრივი თავისებურებები პრე 3, 9, 17, 20 

პოსტ 3 

წინარე ცოდნა პრე 4, 5, 6, 17 

პოსტ 3 

ცოდნის ტრანსფერი პრე 2, 17, 19 

პოსტ 13, 16, 17 

მოსწავლეთა ჩართულობა/ 

დამოუკ. კვლევების ჩატარება 

პრე 20 

პოსტ 1, 2,  3, 5, 6, 7, 8,  9,  10, 19, 20 

მოსწავლეთა უკუკავშირი პრე 16 

პოსტ 7,  16, 20 

კლასის განწყობა პრე 4, 5, 12,19 

პოსტ 1, 4, 15 
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დანართი 4 

ანეტას ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ანეტა-პრე 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• მოსწავლეთა მცირე 

რაოდენობა, მცირე 

ჯგუფები 3 

• კლასის მართვა 

მნიშვნელოვანია 2 

 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

 

• ექსპერიმენტული გაზომვა 

სამოტივაციოდ 3 

• პროგრამა ბევრია2 

• სადემონსტრაციო ცდები 

მნიშვნელოვანია 3  

• წარმატებულ 

მოსწავლეებად ითვლება ის, 

ვინც ამოცანებს ხსნის 2 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• ტექნიკური ბაზის არქონა 

3 

• წარუმატებელი 

ექსპერიმენტი,  

ექსპერიმენტების ვერ 

ჩატარება 3 

• ცენტრალიზებული 

გამოცდა, როგორც გარე 

ხელის შემშლელი 

ფაქტორი 3 

კვლევა მცირერიცხოვან ჯგუფებში VS ცენტრალიზებული გამოცდა 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  

• მეტი კვლევაზე 

დაფუძნებული 

გაკვეთილი, ცდების 

ჩატარება 3 

• სკოლის ადმინისტრაციის 

მხარდაჭერა 

მნიშვნელოვანია 2 

• თანამშრომლობა 

კოლეგებთან 2 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

 

• ზრდის მოტივაციას 3 

• მთელი კლასის ჩართვა 3 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

 

• ექსპერიმენტის დროს 

ხმაური მიუღებელია 3 

• საჭიროა დამხმარე 

ლაბორანტი 2 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS დისციპლინა კლასში 

1. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  

• მოსწავლე აქტიურად უნდა 

ჩაერთოს კვლევაში 2 

• მოტივაცია თუ ექნება 

მოსწავლეს, ადვილად 

დაძლევს ამოცანებს 3 

• პედაგოგებს შორის 

გამოცდილების გაზიარება, 

თანამშრომლობა 3 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• ამოცანების ამოხსნა 

ადვილია ცდების 

დახმარებით 3 

• იდეალური არის კვლევაზე 

დაფუძნებული  2 

• მასწავლებლების მხრიდან 

კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მიდგომის 

მიუღებლობა 2 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• თეორიული გაკვეთილი 

ექსპერიმენტის, კვლევის 

გარეშე 3 

პედაგოგებს შორის გამოცდილების გაზიარებაVS თეორიული გაკვეთილი 
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I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევა მცირერიცხოვან ჯგუფებში უნდა ჩატარდეს, სადემონსტრაციო ცდები  

მნიშვნელოვანია,  ამოცანების ამოხსნა მოსწავლეთა წარმატებას განსაზღვრავს. 

I კონტრასტული ხედვა: 

ცენტრალიზებული გამოცდა და ტექნიკური ბაზის არქონა ხელისშემშლელი ფაქტორებია, 

წარუმატებელი ექსპერიმენტი ცუდი გამოცდილებაა. 

      I კონსტრაქტი 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილის დროს კვლევა მცირერიცხოვან ჯგუფებში უნდა 

ჩატარდეს, აუცილებელია ტექნიკური ბაზა, სადემონსტრაციო ცდები. 

კვლევა მცირერიცხოვან ჯგუფებში VS ცენტრალიზებული გამოცდა 

     II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილები და ცდები ზრდის მოტივაციას, მთელი კლასის 

ჩართვა სასურველია. მნიშვნელოვანია სკოლის ადმინისტრაციის მხარდაჭერა და 

თანამშრომლობა კოლეგებთან. 

II კონტრასტული ხედვა: 

ექსპერიმენტის დროს უნდა იყოს წესრიგი, მასწავლებელს სჭირდება დამხმარე. 

II კონსტრაქტი:  

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილები ზრდის მოტივაციას, გაკვეთილზე წესრიგი 

აუცილებელია. მნიშვნელოვანია სკოლის ადმინისტრაციის მხარდაჭერა და თანამშრომლობა 

კოლეგებთან. 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS დისციპლინა კლასში 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

იდეალური გაკვეთილი დაფუძნებულია კვლევაზე. ექსპერიმენტები ეხმარება მოსწავლეებს 

ამოცანების ამოხსნაში. პედაგოგებს შორის გამოცდილების გაზიარება და თანამშრომლობა 

მნიშვნელოვანია. 

III კონტრასტული ხედვა: 

გაკვეთილზე ექსპერიმენტი და კვლევა მნიშვნელოვანია.  

III კონსტრაქტი 

იდეალურ საბუნებისმეტყველო გაკვეთილზე კვლევა და ექსპერიმენტი აუცილებელია. 

პედაგოგებს შორის გამოცდილების გაზიარება და თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია და 

მცირდება თეორიული გაკვეთილების რიცხვი. 

პედაგოგებს შორის გამოცდილების გაზიარება, თანამშრომლობა  VS თეორიული 

გაკვეთილი 
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ანეტა-პოსტ 

 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• მოსწავლეების მიერ 

კვლევის დამოუკიდებლად 

დაგეგმვის და ჩატარების 

შესაძლებლობა 3 

• სწავლა აღმოჩენით 2 

• უარი შეჯიბრებითობაზე 2 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• მეტი დამოუკიდებლობა 

და თავისუფლება 

მოსწავლეებს  კვლევითი 

აქტივობების ჩატარების 

დროს 2 

 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

• კლასში არ არის განწყობა 3 

• მასწავლებელმა შეიძლება 

შეცვალოს გაკვეთილის 

პროექტი 3 

მოსწავლეთა მიერ კვლევების დამოუკიდებლად ჩატარების სურვილი VS კლასის განწყობა 
3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• ბავშვების რაოდენობა 3 

• შესაბამისი აღჭურვილობა 

3  

• წინასწარ მომზადებული 

ცდები 3 

• მასწავლებლის მზაობა 2 

•  ბავშვების განწყობა 2 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• კანონები მივაწოდოთ 

ცდების საფუძველზე 3 

• დასკვნების 

გაკეთება/განზოგადება 3 

 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების 

კვლევითი გაკვეთილი 

• ვერ კეთდება დასკვნები 2 

• ზოგჯერ წარუმატებლობის 

მიზეზის ძებნით სწავლობენ 

მოსწავლეები 3 

 

კარგად მომზადებული და დაგეგმილი ექსპერიმენტული გაკვეთილი VS შეცდომებზე სწავლა 
2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილზე 

• ინტერესი მოსწავლეთა 

მხრიდან 3 

• მოსწონთ ხელით კეთება 3 

• გახადოს გაკვეთილი 

მიმზიდველი 3 

 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილი 

• დამოუკიდებლად კანონის 

აღმოჩენა  2 

• არსებულ ცოდნაზე 

დაყრდნობით ახლის 

აღმოჩენა 

• თეორიულად ნასწავლი 

პრაქტიკულად 

განხორციელება 2 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• მუშაობაში და კვლევაში არ 

მოგყვება კლასი 3 

• მოულოდნელი ტექნიკური 

პრობლემები 2 

• გამოცდილების 

მნიშვნელობა 2 

• მოსწავლეთა დიდი 

რაოდენობა კლასში 3 

მოსწავლეთა მოტივაცია/ინტერესი VS მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მოსწავლეები დამოუკიდებლად გეგმავენ  ცდებს, თავისუფალნი არიან კვლევითი 

აქტივობების განხორციელების დროს და სწავლობენ აღმოჩენითა და  თანამშრომლობით. 

I კონტრასტული ხედვა:  

 მასწავლებელს შეუძლია შეცვალოს დაგეგმილი გაკვეთილი მოსწავლეთა ინტერესებისა და 

განწყობის მიხედვით. 

I კონსტრაქტი:  
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მასწავლებელს შეუძლია შეცვალოს დაგეგმილი გაკვეთილი მოსწავლეთა ინტერესებისა და 

განწყობის მიხედვით, რათა მოსწავლეებმა დამოუკიდებლად დაგეგმონ ცდები, თავისუფალნი 

იყვნენ კვლევითი აქტივობების განხორციელების დროს, ისწავლონ აღმოჩენითა და  

თანამშრომლობით.  

მოსწავლეთა მიერ დამოუკიდებელი კვლევების ჩატარების სურვილი VS კლასის 

განწყობა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

იდეალურია, როცა კლასში არის მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა, კარგი ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა, მასწავლებლისგან წინასწარ მომზადებული ცდები და გაკვეთილისთვის 

განწყობილი მოსწავლეები. კარგია, როცა კანონებს მოსწავლე ცდებით სწავლობს და დასკვნებს 

განაზოგადებს. 

II კონტრასტული ხედვა: 

მოსწავლეები დასკვნების ვერ მიღების შემთხვევაში, წარუმატებლობის მიზეზის ძებნით 

სწავლობენ.  

II კონსტრაქტი:  

იდეალურია, როცა კლასში არის მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა, კარგი ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა, მასწავლებლისგან წინასწარ მომზადებული ცდები და გაკვეთილისთვის 

განწყობილი მოსწავლეები. კარგია, როცა კანონებს მოსწავლე ცდებით სწავლობს და დასკვნებს 

განაზოგადებს. მოსწავლეები ასევე სწავლობენ დასკვნების ვერ მიღების შემთხვევაში 

წარუმატებლობის მიზეზის ძებნით. 

კარგად მომზადებული და დაგეგმილი ექსპერიმენტული გაკვეთილი VS შეცდომებზე 

სწავლა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრაქტიკულ სამუშაოზე ხელით კეთება გაკვეთილს ხდის მიმზიდველს და იწვევს ინტერესს, 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილის საშუალებით, არსებულ ცოდნაზე დაყრდნობით 

მოსწავლე დამოუკიდებლად აღმოაჩენს კანონს, თეორიულად ნასწავლს პრაქტიკაში 

განახორციელებს 

III კონტრასტული ხედვა: 

კვლევითი გაკვეთილის ჩასატარებლად მასწავლებელს არ აქვს გამოცდილება. ცუდია, თუ 

ბევრი მოსწავლეა კლასში, არ არის მოტივაცია მოსწავლეებში. წარმოიშვება ტექნიკური 

პრობლემები.  

III კონსტრაქტი:  

პრაქტიკულ სამუშაოზე ხელით კეთება გაკვეთილს ხდის მიმზიდველს და იწვევს ინტერესს, 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილის საშუალებით, არსებულ ცოდნაზე დაყრდნობით 

მოსწავლე დამოუკიდებლად აღმოაჩენს კანონს, თეორიულად ნასწავლს პრაქტიკაში 

განახორციელებს. კვლევითი გაკვეთილის ჩასატარებლად მნიშვნელოვანია მასწავლებლის 

გამოცდილება, მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა კლასში, გამართული ტექნიკური 

აღჭურვილობა და დაინტერესებული მოსწავლეები. 

პრაქტიკული გაკვეთილი VS მასწავლებლის გამოცდილება 
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პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

კვლევა მცირერიცხოვან ჯგუფებში VS ცენტრალიზებული გამოცდა 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS დისციპლინა კლასში 

პედაგოგებს შორის გამოცდილების 

გაზიარება;  თანამშრომლობა 

VS თეორიული გაკვეთილი 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

მოსწავლეთა მიერ კვლევების 

დამოუკიდებლად  ჩატარების სურვილი 

VS კლასის განწყობა 

კარგად მომზადებული და დაგეგმილი 

კვლევითი გაკვეთილი 

VS შეცდომებზე სწავლა 

მოსწავლეთა მოტივაცია/ინტერესი VS მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში 

  

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება 

VS ცენტრალიზებული გამოცდა, 

დისციპლინა კლასში 

პოსტ მოსწავლეთა მიერ 

დამოუკიდებლად კვლევების 

ჩატარების სურვილი 

VS შეცდომებზე სწავლა; მოსწავლეთა 

რაოდენობა კლასში 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება; 

დისციპლინა; ადმინისტრაციის 

მხარდაჭერა 

გაკვეთილის დაგეგმვა 

პროფესიული 

ზრდა 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობით 

სწავლება 

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი და 

კვლევითი გაკვეთილი 

კვლევითი გაკვეთილი. 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

საატესტატო გამოცდა 

 

მოსწავლეთა 

ჩართულობა/დამოუკიდებლად 

კვლევების ჩატარების სურვილი 
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დანართი 5 

ბაიას ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ბაია-პრე 

 

6.  ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• კლასში 

დისციპლინის 

საკითხები 

/კლასის მართვა 

(3) 

• მოსწავლეთა 

მრავალრიცხოვან

ი კლასი (3) 

• თითოეულ 

კლასზე/მოსწალე

ზე მორგებული 

მეთოდები და 

ინსტუქციები (3) 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• ნაკლები ინფორმაცია 

კვლევაზე 

დაფუძნებული 

სწავლების შესახებ (3) 

• მასწავლებელების 

გადატვირთული 

ცხრილი (2) 

• გაკვეთილის 

მოსამზადებლად 

არასაკმარისი დრო (3) 

• საგამოცდო 

პროგრამებზე 

ორიენტირება (3) 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• შესაბამისი სივრცე და 

აღჭურვილი  

ლაბორატორია(3) 

• მულტიმედია 

საშუალებები (3) 

• სკოლის ფინანსური 

მხარდაჭერა (2) 

საგამოცდო პროგრამებზე ორიენტირება და არასაკმარისი  დრო VS  კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია 

1.კვლევაზე 

დაფუძნებული 

სწავლების 

მასწავლებელი, როგორიც 

მე მინდა ვიყო  

 

• უკმაყოფილება 

საკუთარი თავის 

მიმართ (2) 

• დროის ნაკლებობა 

თვით 

განვითარებისათვის/ 

დამატებითი 

შემოსავლის 

წყაროების ძებნა, 

რეპეტიტორობა(3) 

• მოსწავლეთა 

რაოდენობა კლაში 

(2) 

• ინგლისური ენის 

ცოდნა (3) 

• მოსწავლეებსა და 

მასწავლებლების 

სიახლეების 

გაცნობის  

7. მე, როგორც კვლევაზე  

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• მასწავლებელის 

თანამედროვე მიღწევებზე 

ინფორმირებულობა (2) 

 

• ტრეინინგები პროფესიული 

ზრდისთვის(2) 

 

• სათანადო რესურსები 

მასწავლებლებისთვის (2) 

 

 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკული სამუშაოების 

აუცილებლობა (3) 

• თეორიულის 

პრაქტიკულთან 

დაკავშირება (3) 

• ცოდნის ტრანსფერის 

პრობლემა (3) 

• ექსპერიმენტული კვლევა 

ხელს უწყობს აზროვნების 

განვითარებას (3) 
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შესაძლებლობებს 

შორის განსხვავება 

(2) 

მასწავლებლის პროფესიული განვითარება VS ცოდნის ტრანსფერის პრობლემა 

4. ჩემი საუკეთესო 

კვლევაზე დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• ექსპერიმენტის 

შემდეგ 

მსჯელობა (2) 

• პროგრამები 

გასამარტივებელი

ა (2) 

• კვლევას 

სისტემატური 

ხასიათი უნდა 

ჰქონდეს (3) 

 9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალურისაბუნეისმეტყველო 

გაკვეთილი 

 

• მეტი დრო 

ექსპერიმენტული 

გაკვეთილისთვის(2) 

• მულტიმედია 

რესურების გამოყენება 

(2) 

• შესაბამისი გარემო (2) 

 

3.კვლევაზედაფუძნებულისწავლ

ებისთვის იდეალური 

საკლასოსიტუაცია 

• არასათანადო სასწავლო 

გარემო 

საქართველოში(3) 

 

შესაბამისი გარემო VS არასათანადო სასწავლო გარემო 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისას მნიშვნელოვანია დისციპლინა კლასში, მოსწავლეთა 

ოპტიმალური რაოდენობა და თითოეულ კლასზე/მოსწავლეზე მორგებული მეთოდები და 

ინსტრუქციები. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება საჭიროებს ცოდნას IBSE შესახებ, 

გარკვეულ დროს მოსამზადებლად, მასწავლებლის გადატვირთული ცხრილი და საგამოცდო 

პროგრამებზე ორიენტირება კი ხელისშემშლელი ფაქტორებია. 

I კონტრასტული ხედვა 

იდეალური IBSE საჭიროა შესაბამისი სივრცე და აღჭურვილი  ლაბორატორია, მულტიმედია 

საშუალებები და სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა  

I კონსტრაქტი 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისას მნიშვნელოვანია თითოეულ კლასზე/მოსწავლეზე 

მორგებული მეთოდები და ინსტრუქციები, აღჭურვილი  ლაბორატორია და მომზადებული 

მასწავლებელი. 

საგამოცდო პროგრამებზე ორიენტირება და არასაკმარისი დრო 

VS კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში და  დროის ნაკლებობა (რეპეტიტორობა დამატებით 

შემოსვლის ძებნის გამო) ხელისშემშლელია,  

უკმაყოფილება საკუთარი თავის მიმართ, უცხოური ენის არ ცოდნა. საჭიროა პროფესიული 

ზრდა, მასწავლებელის თანამედროვე მიღწევებზე ინფორმირებულობა, სათანადო რესურსები 

მასწავლებლებისთვის. 

II კონტრასტული ხედვა 

პრაქტიკული სამუშაოები და თეორიულის პრაქტიკულთან დაკავშირება აუცილებელია, 

ექსპერიმენტული კვლევა - ხელს უწყობს აზროვნების განვითარებას. 
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II კონსტრაქტი 

მასწავლებელი საჭიროებს პროფესიულ ზრდას, თანამედროვე მიღწევებზე 

ინფორმირებულობას და სათანადო რესურსებს. პრაქტიკული სამუშაოები მნიშვნელოვანია 

მასწავლებლის პროფესიული განვითარება VS ცოდნის ტრანსფერის პრობლემა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა 

ექსპერიმენტული გაკვეთილი დროსა და შესაბამის გარემოს საჭიროებს, აუცილებელია 

მულტიმედია რესურსების გამოყენება, პროგრამების გამარტივება. კვლევას სისტემატური 

ხასიათი უნდა ჰქონდეს. 

III კონტრასტული ხედვა 

საქართველოში არ არის კვლევითი გაკვეთილისთვის შესაბამისი გარემო. 

III კონსტრაქტი 

კვლევითი გაკვეთილი შესაბამის გარემოსა და დროს საჭიროებს. 

კვლევითი, ექსპერიმენტული გაკვეთილი VS არასათანადო სასწავლო გარემო 

 

ბაია-პოსტ 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• ხანგრძლივი კვლევითი 

პროცესი პროექტის 

ფარგლებში 3 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• მინი კვლევები 3 

• ჯანსაღი 

კონკურენციის 

წარმოქმნა 3 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებილი სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• დაუკმაყოფილებლობის 

განცდა 2 

• პროფესიული ზრდის 

აუცილებლობა, 

შემოქმედებითი მიდგომა, 

მასწავლებელი როგორც 

სასწავლო პროცესის 

წარმმართველი/ფასილიტატო

რი 3 

• მოსწავლეებისათვის 

არჩევანის მიცემის საშუალება 

2 

• ბავშვებს ცოდნა უნდა 

შესძინოს პედაგოგმა 2 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS დაუკმაყოფილებლობის განცდა პროფესიული ზრდის 

თვალსაზრისით 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილზე 

• თეორიის 

გააზრებული 

შესწავლა პრაქტიკის 

საშუალებით 3 

• მოსწავლეებმა უნდა 

დაინახონ 

მეცნიერების 

ერთიანობა 3 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• მოსწავლეთა მცირე 

რაოდენობა კლასში 3 

• სათანადო 

აღჭურვილობა 3 

• არასაკმარისი დრო 3 

• ინდივიდუალური 

მუშაობა 

მოსწავლეებთან 2 

6.ჩემი შედარებით წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების კვლევითი 

გაკვეთილი 

• არასაკმარისი რესურსების 

გამო კლასში 

წარმოქმნილი 

კონფლიქტური სიტუაცია 

3 

• პროფესიული ზრდის 

საჭიროება 2 
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მეცნიერების ერთიანობის გააზრება პრაქტიკული სამუშაოების საშუალებით VS არასაკმარისი 

რესურსები, კონფლიქტური სიტუაცია 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• ინფორმირებული, 

მოტივირებული 

კარგი გარემო 

პირობებით 3 

• მეთოდური 

ლიტერატურის 

ხელმისაწვდომობა 

• თვითგანვითარებაზე 

მუშაობა და 

შესაძლებლობა 3 

• უნდა იყოს 

პროექტული 3 

• ინდივიდუალური 

კონტაქტი 3  

 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• არასაკმარისი დრო 

თავის თავზე 

სამუშაოდ 3 

• სადემონსტრაციო 

ცდების ჩვენება და 

ერთი საგაკვეთილო 

საათით  

შემოფარგლული 

კვლევა 3 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• როდესაც ბავშვი თვითონ 

გრძნობს თავს პროცესის 

რეჟისორად 3 

• მოსწავლე 

მოტივირებულია 2 

• მოსწავლეს კვლევითი 

უნარ-ჩვევა უყალიბდება 2 

• კვლევითი პროცესი 

პიროვნულ თვისებებსაც 

აყალიბებს 2 

• შედარებით პასიური 

მოსწავლეების 

გააქტიურება 3 

• მოსწავლეების ფარული 

პოტენციალის 

გამომჟღავნება 2 

 

მასწავლებლის არასაკმარისი დრო, ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა VS მოსწავლეთა 

მოტივაცია/ჩართულობა 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კარგი გამოცდილებაა ხანგრძლივი კვლევითი პროექტები, მინი კვლევები და ჯანსაღი 

კონკურენცია 

I კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებლისთვის მუდმივი პროფესიული ზრდა აუცილებელია. ის გაკვეთილს უდგება 

შემოქმედებითად და არის ფასილიტატორი. ცოდნას სძენს მოსწავლეებს და ეხმარება 

პროფესიის არჩევაში. 

I კონსტრაქტი: 

მასწავლებლისთვის მუდმივი პროფესიული ზრდა აუცილებელია. ის გაკვეთილს უდგება 

შემოქმედებითად და არის ფასილიტატორი. ხანგრძლივი კვლევითი პროექტებითა და მინი 

კვლევებით ცოდნას სძენს მოსწავლეებს და ეხმარება პროფესიის არჩევაში.  

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS დაუკმაყოფილებლობის განცდა პროფესიული 

ზრდის თვალსაზრისით  

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

აუცილებელია კლასში მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა, მეტი დრო და აღჭურვილობა და 

ინდივიდუალური მუშაობა. თეორიის გააზრებული შესწავლა ხდება პრაქტიკით და 

მეცნიერებას მოსწავლეები ხედავენ ერთ მთლიანობაში. 

II კონტრასტული ხედვა: 

რესურსების ნაკლებობა კლასში იწვევს კონფლიქტებს. აუცილებელია მასწავლებლის 

პროფესიული ზრდა 

II კონსტრაქტი: 
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აუცილებელია კლასში მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა, მეტი დრო, აღჭურვილობა და 

ინდივიდუალური მუშაობა. თეორიის გააზრებულის შესწავლა ხდება პრაქტიკით და 

მეცნიერებას მოსწავლეები ხედავენ ერთ მთლიანობაში. კლასის მართვა ადვილია და არ 

წარმოიშვება კონფლიქტები, თუ მასწავლებელს აქვს გამოცდილება და რესურსები 

მეცნიერების ერთიანობის გააზრება პრაქტიკული სამუშაოების საშუალებით VS 

არასაკმარისი რესურსები, კონფლიქტური სიტუაცია 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მასწავლებელს სჭირდება მოტივაცია გარემო პირობებით, მეტი სამუშაო ლიტერატურა, მეტი 

დრო საკუთრ თავზე სამუშაოდ, თვითგანვითარებისთვის. ატარებს სადემონსტრაციო ცდებსა 

და მინი-კვლევებს, პროექტ-გაკვეთილებსა და კლასგარეშე კვლევით აქტივობებს. მუშაობს 

ინდივიდუალურად. 

IIIკონტრასტული ხედვა: 

კვლევითი გაკვეთილით ხდება შედარებით პასიური მოსწავლეების გააქტიურება და მათი 

ფარული პოტენციალის გამომჟღავნება. მოსწავლე თავს გრძნობს პროცესის რეჟისორად, 

მოტივირებულია. უყალიბდება კვლევითი უნარ-ჩვევები და პიროვნული თვისებები. 

III კონსტრაქტი: 

მასწავლებელს სჭირდება მოტივაცია გარემო პირობებით, მეტი სამუშაო ლიტერატურა, მეტი 

დრო საკუთრ თავზე სამუშაოდ, თვითგანვითარებისთვის. ატარებს სადემონსტრაციო ცდებსა 

და მინი-კვლევებს, პროექტ-გაკვეთილებსა და კლასგარეშე კვლევით აქტივობებს. მუშაობს 

ინდივიდუალურად. რათა მოახდინოს შედარებით პასიური მოსწავლეების გააქტიურება და 

მათი ფარული პოტენციალის გამომჟღავნება. კვლევის დროს მოსწავლე თავს გრძნობს 

პროცესის რეჟისორად, მოტივირებულია. უყალიბდება კვლევითი უნარ-ჩვევები და 

პიროვნული თვისებები. 

მასწავლებლის არასაკმარისი დრო საკუთარი განვითარებისათვის/ლიტერატურის 

ხელმისაწვდომობა VS მოსწავლეთა მოტივაცია/ჩართულობა 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

საგამოცდო პროგრამებზე ორიენტირება და 

არასაკმარისი დრო 

VS კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია 

მასწავლებლის პროფესიული განვითარება VS ცოდნის ტრანსფერის პრობლემა 

კვლევითი, ექსპერიმენტული გაკვეთილი

  

VS არასათანადო სასწავლო გარემო  

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS დაუკმაყოფილებლობის განცდა 

პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით 

მეცნიერების ერთიანობის გააზრება 

პრაქტიკული სამუშაოების საშუალებით 

VS არასაკმარისი რესურსები, 

კონფლიქტური სიტუაცია 
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მასწავლებლის არასაკმარისი დრო, 

ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა 

VS მოსწავლეთა მოტივაცია/ჩართულობა 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე მასწავლებლის პროფესიული 

განვითარება 

VS ცოდნის ტრანსფერის პრობლემა; კარგად 

აღჭურვილი ლაბორატორია 

პოსტ მასწავლებლის არასაკმარისი დრო, 

ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა 

VS მოსწავლეთა მოტივაცია, ჩართულობა 

 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი დრო;  

მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება; 

დისციპლინა;  

რესურსები; 

ადმინისტრაციის მხარდაჭერა; 

პროგრამები; 

საატესტატო გამოცდა 

დრო; 

მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება 

პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა; 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა; 

 ლიტერატურის 

ხელმისაწვდომობა- 

ტექნოლოგიების 

ფლობა/ინგლისური ენა 

ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა-

ტექნოლოგიების ფლობა/ინგლისური 

ენა  

მასწავლებელის კომპეტენცია; 

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

კვლევითი გაკვეთილი; 

თეორიული გაკვეთილი; 

ინდივიდუალური მიდგომა 

კვლევითი გაკვეთილი; კვლევითი 

პროექტები; 

ინდივიდუალური მიდგომა; 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

ცოდნის ტრანსფერი 

 

მოტივაცია/ინტერესი; მოსწავლეთა 

ჩართულობა/კვლევების 

დამოუკიდებლად ჩატარება 
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დანართი 6 

გურანდას ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი     

გურანდა-პრე 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• კარგად დაგეგმილი და 

გააზრებული გაკვეთილი 

3 

• ინტერესი მოსწავლეთა 

მხრიდან 2 

• კომფორტული, 

სასიამოვნო გარემო 3 

• მოსწავლის 

თავისუფლება 2 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• რეფლექსია - რამდენად 

შეიძლებოდა გაკვეთილი 

ყოფილიყო უკეთესი 3 

• ყოველთვის 

შესაძლებელია უკეთესი 

გაკვეთილი 2 

• რამოდენიმე ხერხით 

ჩვენება 2 

6. ჩემი შედარებით  

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• როდესაც მთელი 

კლასი არ არის 

ჩართული 3 

• ნაკლები ინტერესი 3 

• კურიკულუმის 

პრობლემა 3  

კარგად დაგეგმილი, რეფლექსიაზე ორიენტირებული გაკვეთილი VS დემოტივირებული 

მოსწავლეები 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება - 

დამოუკიდებელი კვლევა, 

ხელით კეთება 3 

• მასწავლებელი - 

შემოქმედი 3 

• მასწავლებელი უნდა იყოს 

თავისუფალი 2 

• ლაბორატორია 

აუცილებელია, 

სასურველია ღია 

ლაბორატორია 2 

• მოსწავლეთა 

შესაძლებლობების რწმენა 

2 

• საკმარისი დრო 3 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• მასწავლებელს უნდა 

შეეძლოს საკუთარი 

აზროვნების შეცვლა-

სტერეოტიპების რღვევა2 

• პედაგოგის თავისუფლება2 

6. ჩემი შედარებით  

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• მოსწავლეთა 

რაოდენობა კლასში 3 

• არასაკმარისი 

ძალისხმევა 

მოსწავლეთა 

ინდივიდუალური 

სწავლების 

საჭიროებისათვის 2 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS მრავალრიცხოვანი კლასები 
2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• მოსწავლეში რწმენის 

გამომუშავება - მე ეს 

შემიძლია 3 

3. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• სკოლა ეკუთვნის 

მოსწავლეს და არა 

მასწავლებელს 2 

• გაკვეთილის 

განსხვავებული 

სცენარის ქონა 2 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• მნიშვნელოვანია 

პასუხისმგებლობების 

გადანაწილება 

მოსწავლესა და 

მასწავლებელს შორის 3 

• მნიშვნელოვანია 

მოსწავლის ცუდი ქცევის 

მიზეზის ცოდნა 3 
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• მოთმინება 2 

მოსწავლის რწმენა VS უპასუხისმგებლობა 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისთვის იდეალური საკლასო სიტუაციაა, როდესაც 

გაკვეთილი კარგადაა დაგეგმილი და გააზრებული, სასიამოვნო და კომფორტული გარემოა. 

მოსწავლე ინტერესით ერთვება მასში. მოსწავლის თავისუფლება მნიშვნელოვანია. 

იდეალური გაკვეთილის ჩატარება შესაძლებელია, როდესაც მასწავლებელი აფასებს 

ჩატარებულს და განიხილავს, როგორ შეიძლება ყოფილიყო უკეთესი, საკითხის 

სწავლებისათვის რამდენიმე მეთოდს შეიმუშავებს. 

I კონტრასტული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი წარუმატებელია, როდესაც მთელი კლასი არაა 

ჩართული და ნაკლები ინტერესია. კურიკულუმი გადატვირთულია. 

I კონსტრაქტი: 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისთვის მნიშვნელოვანია როდესაც გაკვეთილი კარგადაა 

დაგეგმილი და გააზრებული, სასიამოვნო და კომფორტული გარემოა, მოსწავლე 

თავისუფალია და მთელი კლასი ინტერესითაა ჩართული. მასწავლებელი  მუდმივად 

ახორციელებს  რეფლექსიას. კურიკულუმი გადატვირთულია. 

კარგად დაგეგმილი, რეფლექსიაზე ორიენტირებული გაკვეთილი VS 

დემოტივირებული მოსწავლეები 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება მოიცავს ხელით კეთებას და დამოუკიდებელ კვლევას, 

ამიტომ მასწავლებელი შემოქმედი უნდა იყოს. მნიშვნელოვანია კლასის თავისებურებების 

გათვალისწინება. მასწავლებელი თავისუფალი უნდა იყოს და უყვარდეს მოსწავლე, მას 

საკმარისი დრო უნდა ჰქონდეს. მასწავლებელს უნდა შეეძლოს საკუთარი აზროვნების 

შეცვლა-სტერეოტიპების რღვევა. ლაბორატორია აუცილებელია. 

II კონტრასტული ხედვა: 

მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში და ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება 

მნიშვნელოვანია კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის. 

II კონსტრაქტი 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისას მასწავლებელი უნდა იყოს თავისუფალი, შემოქმედი, 

უყვარდეს მოსწავლე და ითვალისწინებდეს კლასის თავისებურებებს. მას საკმარისი დრო 

უნდა ჰქონდეს გაკვეთილის მოსამზადებლად. მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში და 

ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია. 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS მრავალრიცხოვანი კლასები 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკული სამუშაო მოსწავლეს უვითარებს რწმენას. მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს 

გაკვეთილის განსხვავებული სცენარები. 

III კონტრასტული ხედვა: 
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მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობის გადანაწილება მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. 

მასწავლებელს უნდა ქონდეს მოთმინება, სასურველია მოსწავლის ცუდი ქცევის მიზეზის 

ცოდნა. 

III კონსტრაქტი 

მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობის გადანაწილება მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. 

მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს მოთმინება, სასურველია იცოდეს მოსწავლის ცუდი ქცევის 

მიზეზი. 

პრაქტიკული სამუშაო მოსწავლეში ავითარებს რწმენასა და თავდაჯერებულობას. 

მოსწავლის რწმენა VS უპასუხისმგებლობა 

 

გურანდა-პოსტ 

 

2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილზე 

• კვლევისა და ზოგადი 

უნარების განვითარება 

3 

• ცოდნის სინთეზი 3 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• ბავშვმა თავისი ხელით  

აკეთოს 2 

• ექსპერიმენტის 

ჩატარება 2 

• დაკვირვება, 

დასკვნების გამოტანა 2 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების 

კვლევითი გაკვეთილი 

• ხარვეზები დაგეგმვაში 

(ასაკობრივი 

შესაძლებლობები, 

წინარე ცოდნა) 3 

 

კვლევისა და ზოგადი უნარების განვითარება VS ასაკობრივი თავისებურებები 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• ექსპერიმენტი არ არის 

გართობა, ეს არის სწავლა 

და შემეცნება 3 

• ასაკისა და ცოდნის დონის 

გათვალისწინება 2 

• მოსწავლემ თვითონ 

შეარჩიოს სამუშაო მასალა 

2 

• სწავლა აღმოჩენით 3 

1. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• მუდმივად 

უკეთესობისკენ სწრაფვა, 

თვითგანვითარება 3 

• მასწავლებელი 

შემოქმედი, მეცნიერი 3 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• როცა დაგეგმილი 

გაკვეთილი ყველა 

მოსწავლის ცოდნას არ 

ითვალისწინებდა 3 

• მოსწავლეები, რომლებმაც 

ვერ განიცადეს პროგრესი 

3 

 

სწავლა კეთებით, აღმოჩენით VS თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონის გათვალისწინება 

3. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისათვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• ყველა ბავშვი ინტერესით 

არის ჩართული კვლევის 

პროცესში 3 

• შეფასება/ნიშანი  არ არის 

წამყვანი მოტივატორი 2 

• კომფორტული გარემო 3 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• საგნის მიმართ 

დამოკიდებულების 

შეცვლა პოზიტიურისკენ 

3 

• ინტერესის გაჩენა 2 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების 

კვლევითი გაკვეთილი 

• მოსწავლეები რომლებიც 

დაინტერესება ვერ 

მოხერხდა 3 

• ინდივიდუალური 

მიდგომა 3 
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• თავისუფალი ფიქრის 

შესაძლებლობა 2 

• მასწავლებელი და 

მოსწავლე ერთად 

განიცდიან და იზიარებენ 

კვლევის შედეგად 

მიღებულ სიამოვნებასა და 

სიხარულს 3 

 

• კვლევა და ექსპერიმენტის 

კომპონენტი გაკვეთილზე 

2 

მოტივირებული მოსწავლეები VS არამოტივირებული მოსწავლეები 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

როდესაც მოსწავლე თავისი ხელით აკეთებს, ატარებს ექსპერიმენტს, აკვირდება და გამოაქვს 

დასკვნები, ვითარდება კვლევითი და ზოგადი უნარები და ხდება ცოდნის სინთეზი. 

I კონტრასტული ხედვა: 

რესურსების ნაკლებობა და მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გაუთვალისწინებლობა იწვევს 

წარუმატებლობას. 

I კონსტრაქტი:  

მნიშვნელოვანია რესურსების მრავალფეროვნება და მოსწავლეთა წინარე ცოდნის განსაზღვრა 

გაკვეთილის დაგეგმვის დროს. როდესაც მოსწავლე თავისი ხელით აკეთებს, ატარებს 

ექსპერიმენტს, აკვირდება და გამოაქვს დასკვნები, ვითარდება კვლევითი და ზოგადი უნარები 

და ხდება ცოდნის სინთეზი. 

კვლევისა და ზოგადი უნარების განვითარება VS ასაკობრივი თავისებურებები 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მასწავლებელი უნდა იყოს შემოქმედი და მუდმივად ზრუნავდეს თვითგანვითარებაზე. 

გაკვეთილს გეგმავს ასაკისა და ცოდნის დონის გათვალისწინებით. მოსწავლე 

ექსპერიმენტისთვის თვითონ არჩევს სამუშაო მასალას და სწავლობს აღმოჩენით. 

ექსპერიმენტი არის სწავლა, შემეცნება. 

II კონტრასტული ხედვა: 

ცუდია, როცა დაგეგმილი გაკვეთილი ყველა მოსწავლეზე არ არის მორგებული და ყველა 

მოსწავლე ვერ განიცდის პროგრესს. 

II კონსტრაქტი:  

მასწავლებელი უნდა იყოს შემოქმედი და მუდმივად ზრუნავდეს თვითგანვითარებაზე. 

გაკვეთილს გეგმავს ასაკისა და ცოდნის დონის გათვალისწინებით და ყველა მოსწავლე 

განიცდის პროგრესს. მოსწავლე ექსპერიმენტისთვის თვითონ არჩევს სამუშაო მასალას და 

სწავლობს აღმოჩენით. ექსპერიმენტი არის სწავლა, შემეცნება. 

სწავლა კეთებით, აღმოჩენით VS თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონის 

გათვალისწინება 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

საუკეთესო გამოცდილებაა გაკვეთილში კვლევისა და ექსპერიმენტის კომპონენტის ჩართვა, 

მოსწავლეთა დამოკიდებულების შეცვლა პოზიტიურად და ინტერესის გაზრდა. 

კომფორტული გარემო და თავისუფლად ფიქრის შესაძლებლობა, მასწავლებლისა და 

მოსწავლეების მიერ კვლევით მიღებული სიხარულის განცდა არის მოტივატორი. 
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III კონტრასტული ხედვა: 

ინდივიდუალური მოდგომა იწვევს მოსწავლეთა დაინტერესებას 

III კონსტრაქტი:  

საუკეთესო გამოცდილებაა გაკვეთილში კვლევისა და ექსპერიმენტის კომპონენტის ჩართვა, 

მოსწავლეთა დამოკიდებულების შეცვლა პოზიტიურად და ინტერესის გაზრდა. 

კომფორტული გარემო და თავისუფლად ფიქრის შესაძლებლობა, მასწავლებლისა და 

მოსწავლეების მიერ კვლევით მიღებული სიხარულის განცდა არის მოტივატორი. 

ინდივიდუალური მოდგომა იწვევს მოსწავლეთა დაინტერესებას. 

მოტივირებული მოსწავლეები VS არამოტივირებული მოსწავლეები 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

კარგად დაგეგმილი, რეფლექსიაზე 

ორიენტირებული გაკვეთილი  

VS დემოტივირებული მოსწავლეები 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS მრავალრიცხოვანი კლასები 

მოსწავლის რწმენა  VS უპასუხისმგებლობა 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

კვლევისა და ზოგადი უნარების განვითარება VS ასაკობრივი თავისებურებები 

სწავლა კეთებით, აღმოჩენით VS თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონის 

გათვალისწინება 

მოტივირებული მოსწავლეები VS არამოტივირებული მოსწავლეები 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS მრავალრიცხოვანი კლასები 

პოსტ სწავლა კეთებით, აღმოჩენით 

ჩატარების სურვილი 

VS თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონისა 

და ასაკობრივი თავისებურებების 

გათვალისწინება 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა; 

დრო; 

მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება; 

პროგრამები; 

გაკვეთილის დაგეგმვა; 

საატესტატო გამოცდა 

პროფესიული ზრდა მასწავლებლის კომპეტენცია  თვითგანვითარებაზე ზრუნვა 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კვლევითი გაკვეთილი; 

ინდივიდუალური მიდგომა; 

კვლევითი გაკვეთილი; 

კეთებით სწავლება; 

ინდივიდუალური მიდგომა; 
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მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

მოტივაცია/ინტერესი; 

ასაკობრივი თავისებურებები 

 

მოტივაცია/ინტერესი; 

ასაკობრივი თავისებურებები; 

წინარე ცოდნა; 

მოსწავლეთა 

ჩართულობა/დამოუკიდებლად 

კვლევების ჩატარება 
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დანართი 7 

დოდოს ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი     

დოდო-პრე 

 7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• უნდობლობა 

თანამდეროვე მეთოდების 

მიმართ და ინფორმაციის 

პრიორიტეტი (2) 

• თეორიული კვლევების 

მნიშვნელობა (3) 

• ფიზიკისადმი ნეგატიური 

განწყობის 

პოზიტიურისკენ შეცვლა 

და ფიზიკისადმი 

ინტერესის აღძვრა (2) 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

გაკვეთილი- იდეალური 

გაკვეთილი (3) 

• მეცნიერების ცოდნა 

ყოველდღიურობაში 

დანახული მოვლენების 

ასახსნელად (2) 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

გაკვეთილის დაგეგმვა 

რთულია (3) 

• კანონების აღმოჩენის გზის 

გავლა მოსწავლეებთან 

ერთად (3) 

• ინტენსიური 

ექსპერიმენტები და 

მისთვის საჭირო 

რესურსები (2) 

6. ჩემი შედარებით  

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• სწავლების მიდგომები და 

მეთოდები (3) 

• კლასის მართვის 

პრობლემები (დისციპლინა, 

მრავალრიცხოვანი 

კლასები) (3) 

• დიდი დოზით 

მათემატიკური ოპერაციები 

(3) 

 

კარგად დაგეგმილი კვლევითი გაკვეთილი VS კლასის მართვის პრობლემები 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  

 

• კანონების აღმოჩენის გზის 

გავლა მოსწავლეებთან 

ერთად(3) 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისათვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• ყველა მოსწავლის 

ჩართულობა (3) 

• სწავლის პროცესისგან 

კმაყოფილების განცდა (2) 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• მასწავლებლის დაბალი 

კომპეტენცია (3) 

• მოსწავლეების წიგნიერების 

დაბალი დონე და დაბალი 

ინტერესი (3) 

• გარემოს გაუჯობესება (2) 

• მასწავლებლის პროფესიის 

დაბალი პრესტიჟი (2) 

აღმოჩენით სწავლა VS დაბალი ინტერესი, მოტივაციის ნაკლებობა 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• წარმატებული გაკვეთილი 

დაკავშირებულია 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• ექსპერიმენტით თეორიის 

დამტკიცება (3) 

6. ჩემი შედარებით  

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 
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ექსპერიმენტულ 

კვლევასთან (3) 

 • მოუმზადებელი  -

წარუმატებელი 

ექსპერიმენტი  (3) 

• მოსწავლეების 

იმედგაცრუება (2) 

ექსპერიმენტული კვლევა VS მოუმზადებელი ექსპერიმენტული სამუშაო 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი - იდეალური გაკვეთილია, რომელიც ინტენსიური 

ექსპერიმენტებითა და თეორიული კვლევითაა გაჯერებული, ხდება კანონების აღმოჩენა. 

საჭიროა დრო, დაგეგმვა რთული პროცესია.  მნიშვნელოვანია ფიზიკისადმი ნეგატიური 

განწყობის პოზიტიურისკენ შეცვლა და ფიზიკისადმი ინტერესის აღძვრა. 

I კონტრასტული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილისთვის მნიშვნელოვანია შესაბამისი გარემო,  მიდგომა და 

მეთოდები, კლასის მართვა, ნაკლები მათემატიკა. 

I კონსტრაქტი 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი - იდეალური გაკვეთილია, რომელიც ინტენსიური 

ექსპერიმენტებითა და თეორიული კვლევითაა გაჯერებული, ხდება კანონების აღმოჩენა. 

საჭიროა დრო, ნაკლები მათემატიკა, შესაბამისი გარემო და მიდგომა. დაგეგმვა რთული 

პროცესია. მნიშვნელოვანია ფიზიკისადმი ნეგატიური განწყობის პოზიტიურისკენ შეცვლა. 

კარგად დაგეგმილი კვლევითი გაკვეთილი VS კლასის მართვის პრობლემები 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კანონების აღმოჩენის გზის გავლა მოსწავლეებთან ერთად, იწვევს  ყველა მოსწავლის 

ჩართულობას და მოსწავლეებში სწავლის პროცესისგან კმაყოფილების განცდას.  

II კონტრასტული ხედვა: 

კარგი საგაკვეთილო პრაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია  მასწავლებლის მაღალი კომპეტენცია,   

მოსწავლეების წიგნიერების მაღალი დონე და ინტერესი.  გაუმჯობესებული გარემო. 

მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლება.  

II კონსტრაქტი 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი იდეალურია, თუ შესაბამისი საკლასო სიტუაციაა, 

გაკვეთილზე მიმდინარეობს კვლევა, მასწავლებლის კომპეტენცია მაღალია და მოსწავლე 

კმაყოფილია ნასწავლით. 

აღმოჩენით სწავლა VS დაბალი ინტერესი, მოტივაციის ნაკლებობა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

ექსპერიმენტული კვლევა და ექსპერიმენტით თეორიის დამტკიცება მნიშვნელოვანია 

III კონტრასტული ხედვა: 

მოუმზადებელმა,  წარუმატებელმა  ექსპერიმენტმა შეიძლება გამოიწვიოს მოსწავლეების 

იმედგაცრუება. 

III კონსტრაქტი 
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ექსპერიმენტული კვლევა და ექსპერიმენტით თეორიის დამტკიცება მნიშვნელოვანია, 

ექსპერიმენტი უნდა იყოს წინასწარ დაგეგმილი, რათა წარუმატებლობის შემთხვევაში არ 

გამოიწვიოს მოსწავლეთა იმედგაცრუება.  

ექსპერიმენტული კვლევა VS მოუმზადებელი ექსპერიმენტული სამუშაო 

 

დოდო-პოსტ 

 

1. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• ჩაატარონ 

დამოუკიდებელი კვლევა 2 

• კვლევას არ ჰქონდეს 

თამაშის სახე 2 

• სწავლა აღმოჩენით 2 

• უმოტივაციო / გულგრილი 

მოსწავლეები 3 

3. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• ტექნიკური საშუალებები 

3 

• მოსწავლეების განწყობა 2 

• კვალიფიკაციის 

ნაკლებობა 3 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• სწავლაზე (სწავლებაზე) 

ორიენტირებული 

მასწავლებელი 3 

• მუდმივი მოტივაცია 

როგორც სკოლაში, ასევე 

სახელმწიფოს მხრიდან 2 

• სკოლების აღჭურვილობა 

2 

კვლევებითა და აღმოჩენებით სწავლება VS სწავლებაზე ორიენტირებული 

მასწავლებელი/უმოტივაციო მოსწავლე 
4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• კანონის მოსწავლეების 

მიერ აღმოჩენა/სწავლა 

აღმოჩენით 2 

 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• პრობლემის დასმა და მისი 

გადაწყვეტის გზების 

ძიება 3 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• მცირე გამოცდილება 2 

• ბავშვები არ იცავენ 

საკლასო რეჟიმს 3 

• სხვაობა მოსწავლეთა 

ინტერესში ასაკის 
მიხედვით 3 

პრობლემის გადაჭრაზე  დაფუძნებული სწავლება VS მოსწავლეთა მოტივაცია 
2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილზე 

• სადემონსტრაციო ცდა 

ნაკლებად ეფექტურია, 

უშუალოდ ჩატარებასთან 

შედარებით 3 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• კონკრეტული პრაქტიკული 

მიზნის გადაჭრა 

ექსპერიმენტულად 3 

• გამოცდილების შეძენა 3 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების 

კვლევითი გაკვეთილი 

• ვერ მოვახერხეთ 

პრაქტიკული მიზნის 

დასახვა 2 

• შეცდომები გაზომვების 

დროს 2 

• წინასწარ მომზადება 3 

პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული სწავლება VS წინასწარ არასათანადოდ მომზადებული 

სამუშაო 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვალიფიცირებული მასწავლებელი, ტექნიკური საშუალებები, ამაღლებს მოსწავლის 

განწყობას, თუმცა არიან გულგრილი, უმოტივაციო მოსწავლეებიც. დამოუკიდებლად 

ჩატარებულ კვლევა არ არის თამაში, არამედ სწავლობენ აღმოჩენით 
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I კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებელს უნდა იყოს სწავლა-სწავლებაზე ორიენტირებული. ჰქონდეს მოტივაცია 

სკოლიდან და სახელმწიფოსგან. მნიშვნელოვანია სკოლების აღჭურვა. 

I კონსტრაქტი:  

სწავლა-სწავლებაზე ორიენტირებული მასწავლებელს სჭირდება გარე  მოტივაცია. 

კვალიფიციური მასწავლებელი და ტექნიკური აღჭურვილობა ზრდის მოტივირებულ 

მოსწავლეთა რიცხვს, რომლებიც სწავლობენ აღმოჩენით. 

კვლევებითა და აღმოჩენებით სწავლება VS სწავლებაზე ორიენტირებული 

მასწავლებელი/უმოტივაციო მოსწავლე 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრობლემის გადასაჭრელად მოსწავლეებისთვის მნიშვნელოვანია აღმოჩენით სწავლა.  

II კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებლის მცირე გამოცდილება და მოსწავლეთა სხვადასხვა ინტერესი იწვევს 

მენეჯმენტის პრობლემას. 

II კონსტრაქტი:  

გამოცდილი მასწავლებელი და დაინტერესებული მოსწავლე კლასში ქმნის აღმოჩენით 

სწავლისა და პრობლემის გადაჭრისთვის შესაფერის მდგომარეობას 

პრობლემის გადაჭრაზე  დაფუძნებული სწავლება VS მოსწავლეთა მოტივაცია 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

ცდა თვითონ უნდა ჩაატარონ მოსწავლეებმა, რათა გადაჭრან პრაქტიკული მიზანი და 

შეიძინონ გამოცდილება 

III კონტრასტული ხედვა: 

წინასწარი მომზადება ხელს უწყობს პრაქტიკული მიზნის დასახვას და გამორიცხავს 

შეცდომებს 

III კონსტრაქტი:  

წინასწარი მომზადების შემდეგ დასახული პრაქტიკული მიზნის გადასაჭრელად 

მოსწავლეები ატარებენ ცდებს, იღებენ გამოცდილებას. 

პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული სწავლება VS წინასწარ არასათანადოდ 

მომზადებული სამუშაო 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

კარგად დაგეგმილი კვლევითი გაკვეთილი VS კლასის მართვის პრობლემები 

აღმოჩენით სწავლა VS დაბალი ინტერესი, მოტივაციის 

ნაკლებობა 

ექსპერიმენტული კვლევა VS მოუმზადებელი ექსპერიმენტული 

სამუშაო 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები:  

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS სწავლებაზე ორიენტირებული 

მასწავლებელი,  უმოტივაციო მოსწავლე 
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პრობლემის გადაჭრაზე  დაფუძნებული 

სწავლება   

VS მოსწავლეთა მოტივაცია 

პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული 

სწავლება   

VS წინასწარ არასათანადოდ მომზადებული 

სამუშაო 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე ექსპერიმენტული კვლევა VS მოუმზადებელი ექსპერიმენტული 

სამუშაო 

პოსტ პრობლემის გადაჭრაზე 

დაფუძნებული სწავლება 

VS მოსწავლეთა მოტივაციის ნაკლებობა 

 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა; 

მრავალრიცხოვნება; 

დისციპლინა; 

 

პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა  

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

კვლევითი გაკვეთილი; 

კეთებით სწავლება; 

აღმოჩენით სწავლება; 

თეორიული სწავლება; 

 

ექსპერიმენტებით სწავლება; 

კვლევითი გაკვეთილი; 

პრობლემის გადაჭრაზე 

ორიენტირებული გაკვეთილი; 

აღმოჩენით სწავლება; 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

მოტივაცია/ინტერესი; 

წინარე ცოდნა; 

კლასის განწყობა 

მოტივაცია/ინტერესი;  

კლასის განწყობა 
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დანართი 8  

ელენეს ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი     

ელენე-პრე 

 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• აქტიურად ჩართული 

მოსწავლეები 3 

• საინტერესო, სახალისო 

გაკვეთილი 3 

• ექსპერიმენტის ოქმები 3 

 

 

 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

 

• კარგად დაგეგმილი 2 

• დადებითი განწყობა 3 

• ყველა მოსწავლე 

ჩართულია 3 

• შედეგების ანალიზი 3 

• კითხვების გაჩენა 2 

• თანამშრომლობით 

სწავლება 3 

• ექსპერიმენტული და 

თეორიული კვლევა 2 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• კომუნიკაცია 3 

• ყველა მოსწავლის 

წარმატების რწმენა 2 

• პროფესიული ზრდის 

საჭიროება 3 

 

 

 

 

 

 

ექსპერიმენტებით სწავლება VS პროფესიული ზრდის აუცილებლობა 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  

• კვლევასთან უნდა იყოს 

დაკავშირებული ყველა 

გაკვეთილი 2 

 

• გარე ხელისშემშლელი 

ფაქტორები: 

სახელმძღვანელო, 

საკლასო ოთახი, 

ლაბორატორიის არ 

არსებობა, ასისტენტის 

არყოლა 3 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

• მოსწავლეებისთვის 

აღმოჩენით სწავლების 

შესაძლებლობა 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• მხოლოდ თეორია 

             ექსპერიმენტის გარეშე3  

• გაკვეთილზე 

• მოუმზადებელი 

შესვლა 3 

• საჭიროა სიახლე 2 

 

აღმოჩენებით სწავლება VS თეორიული სწავლება 
6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• მოუმზადებელი / 

დაუგეგმავი 

გაკვეთილით 

გამოწვეული 

სირთულეები 3 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• კლასგარეშე / საველე 

კვლევითი 

აქტივობებისთვის 

რესურსების ნაკლებობა 

3 

1. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  

 

• საკუთარი 

გამოცდილების 

გაზიარების მზაობა 3 

 

 

მოუმზადებელი გაკვეთილი და რესურსების ნაკლებობა VS გამოცდილების გაზიარება 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კარგად დაგეგმილი გაკვეთილის დროს ყველა მოსწავლე აქტიურად არის ჩართული, 

გაკვეთილი საინტერესო და სახალისოა. კითხვების დასმა, ექსპერიმენტის ოქმების შედგენა, 
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შედეგების ანალიზი მნიშვნელოვანია.  ექსპერიმენტული და თეორიული კვლევის დროს 

ხდება თანამშრომლობითი სწავლება 

I კონტრასტული ხედვა: 

შედეგებზე გასასვლელად აუცილებელია პროფესიული ზრდა, კომუნიკაცია, მოსწავლეებში 

წარმატების რწმენა. 

I კონსტრაქტი 

კითხვების დასმა, ოქმების შედგენა, შედეგების ანალიზი, თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია.  

აუცილებელია კომუნიკაცია და პროფესიული განვითარება. 

ექსპერიმენტებით სწავლება VS პროფესიული ზრდის აუცილებლობა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კარგი ლაბორატორიული აღჭურვილობის პირობებში თუ  ყველა გაკვეთილი კვლევითი 

ტარდება, მოსწავლეები აღმოჩენით სწავლობენ. 

II კონტრასტული ხედვა: 

ექსპერიმენტები აუცილებელია გაკვეთილზე. მნიშვნელოვანია წინასწარ მომზადება 

გაკვეთილისთვის და სიახლეების ძიება. 

II კონსტრაქტი 

კარგად აღჭურვილ ლაბორატორიაში, მასწავლებლისგან წინასწარ მომზადებული  

ექსპერიმენტების დროს მოსწავლეები სწავლობენ აღმოჩენით 

აღმოჩენებით სწავლება VS თეორიული სწავლება 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მოუმზადებელი, დაუგეგმავი გაკვეთილი, ასევე რესურსების ნაკლებობა იწვევს სირთულეებს.  

III კონტრასტული ხედვა: 

გამოცდილების გაზიარება მნიშვნელოვანია.  

III კონსტრაქტი 

აუცილებელია ექსპერიმენტებისთვის რესურსები, კარგად დაგეგმვა და გამოცდილების 

გაზიარება .  

მოუმზადებელი გაკვეთილი და რესურსების ნაკლებობა VS გამოცდილების გაზიარება 

 

ელენე-პოსტ 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• მოდელის შექმნა 3 

• ჯგუფური მუშობა 2 

• დასკვნების გაკეთება 

არგუმენტირება 2 

 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება 3 

• ჯგუფური მუშობა 2 

• თვალსაჩინოების 

მნიშვნელობა 2 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• მხოლოდ თეორიულ 

მასალას  გადავცემთ 

ლექციური სახით 3 

 

 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS ლექციური სწავლება 
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4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• არასტანდარტული 

მიდგომა, პრაქტიკული 

გაკვეთილი 3 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• კვლევა გაკვეთილზე 3 

• პედაგოგიური პრაქტიკის 

დასაწყისიდან კვლევით 

სამუშაოების 

განხორციელება 2 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• იდეალური გაკვეთილი არ 

არსებობს 2 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება მოითხოვს 

მასწავლებლის მხრიდან 

დიდ დროსა და 

ძალისხმევას 3 

პრაქტიკული გაკვეთილი VS არასაკმარისი დრო მასწავლებლისთვის 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• ექსპერიმენტის  

განზოგადება 2 

• მუშაობა წარმოებს 

დამოუკიდებლად 3 

• მოსწავლეთა  მცირე 

რაოდენობა 3 

• დაწვრილებითი 

ინსტრუქცია 2 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• მოსწავლეს მიუწვდება 

ხელი სასწავლო რესურსზე 

3 

• ოქმის შედგენა 2 

 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• დროის უკმარისობა 3 

• მოუქნელი ცხრილი, 

შეწყვილებული 

გაკვეთილების 

აუცილებლობა 3 

• წყვეტის დროს მოსწავლეთა 

მოტივაციის კლება 2 

• რესურსების არქონა 3 

• მოსწავლეთა ქცევა და 

ჩართულობა 2 

დამოუკიდებლად კვლევების ჩატარება VS არასაკმარისი რესურსები 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს მნიშვნელოვანია ჯგუფებში მუშაობა. 

თვალსაჩინოების გამოყენება და მოდელირება ეხმარება მოსწავლეებს დასკვნების გაკეთებასა 

და არგუმენტირებაში. 

I კონტრასტული ხედვა: 

კარგია, თუ მხოლოდ თეორიულ მასალაზე და ლექციურ ტიპზე  არ დავაფუძნებთ გაკვეთილს. 

I კონსტრაქტი:  

გაკვეთილი ეფექტურია, თუ ჯგუფებში მუშაობა კვლევაზეა დაფუძნებული  და ხდება 

მოდელირება და თვალსაჩინოებების გამოყენება. 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS ლექციური სწავლება 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კარგია, როცა მასწავლებელი პედაგოგიური მოღვაწეობის დასაწყისიდან ატარებს 

არასტანდარტულ, პრაქტიკულ, კვლევით გაკვეთილებს.  

II კონტრასტული ხედვა: 
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არ არსებობს იდეალური საბუნებისმეტყველო გაკვეთილი, მასწავლებელს სჭირდება დიდი 

დრო და ძალისხმევა. 

II კონსტრაქტი:  

 მასწავლებელს სჭირდება დიდი დრო და ძალისხმევა  იდეალური პრაქტიკული, კვლევითი 

გაკვეთილის ჩასატარებლად, თუნდაც დიდი ხნის გამოცდილება ჰქონდეს. 

პრაქტიკული გაკვეთილი VS არასაკმარისი დრო მასწავლებლისთვის 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მცირერიცხოვან კლასში, დაწვრილებითი ინსტრუქციის მიცემის შემდეგ მოსწავლეები 

დამოუკიდებლად ადგენენ ოქმს, განაზოგადებენ ექსპერიმენტს, თუ ხელი მიუწვდება მას 

ყველა საჭირო რესურსზე. 

III კონტრასტული ხედვა: 

ექსპერიმენტის ჩატარებისთვის კარგია დაწყვილებული გაკვეთილი და მეტი რესურსი, 

შესაბამისად მაღალია მოტივაცია და ჩართულობა 

III კონსტრაქტი:  

ექსპერიმენტის ჩატარებისთვის და მოსწავლეთა მოტივაციის ასამაღლებლად და  

დამოუკიდებლად მუშაობისთვის  კარგია დაწყვილებული გაკვეთილი, ხელმისაწვდომი 

რესურსები, დაწვრილებითი ინსტრუქცია.  

დამოუკიდებლად კვლევების ჩატარება VS არასაკმარისი რესურსები 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

ექსპერიმენტებით სწავლება VS პროფესიული ზრდის აუცილებლობა 

აღმოჩენებით სწავლება VS თეორიული სწავლება 

მოუმზადებელი გაკვეთილი და რესურსების 

ნაკლებობა 

VS გამოცდილების გაზიარება 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS ლექციური სწავლება 

პრაქტიკული გაკვეთილი VS არასაკმარისი დრო მასწავლებლისთვის 

დამოუკიდებლად კვლევების ჩატარება VS არასაკმარისი რესურსები 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე გამოცდილების გაზიარება, 

პროფესიული ზრდის აუცილებლობა 

VS რესურსების ნაკლებობა, მოუმზადებელი 

გაკვეთილი 

 

პოსტ პრაქტიკული გაკვეთილი და 

დამოუკიდებლად კვლევების 

ჩატარება 

VS არასაკმარისი დრო, არასაკმარისი 

რესურსები 
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მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა; 

რესურსები; 

დამხმარე პერსონალი(ლაბორანტი) 

დრო; 

რესურსები; 

 ადმინისტრაციის მხარდაჭერა;  

პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა; 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა; 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა 

ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა-

ტექნოლოგიების 

ფლობა/ინგლისური ენა; 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

ექსპერიმენტებით სწავლება; 

აღმოჩენით სწავლება; 

ინდივიდუალური მიდგომა; 

თეორიული სწავლება; 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

ექსპერიმენტებით სწავლება; 

კვლევითი გაკვეთილი; 

ინდივიდუალური მიდგომა; 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

წინარე ცოდნა; 

კლასის განწყობა 

 

მოსწავლეთა 

ჩართულობა/დამოუკიდებლად 

კვლევების ჩატარება; 
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დანართი 9 

ვენერას ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ვენერა-პრე 

 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილი ღია 

კვლევას უნდა 

ეფუძნებოდეს 3 

• კვლევა და 

პრაქტიკული სამუშაო 

ერთი და იგივეა 3 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• იდეალური გაკვეთილი 

კვლევას უნდა 

ეფუძნებოდეს 3 

• პრაქტიკული სამუშაოები 

აუცილებელია2 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

• სწავლა აღმოჩენის გზით 3 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება შეიძლება იყოს 

პრაქტიკული და 

თეორიული 3 

ღია კვლევა  VS თეორიული კვლევა 
6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• არაკომპეტენტური 

მასწავლებელი 3 

• მნიშვნელოვანია 

წინარე ცოდნის 

გათვალისწინება 3 

• მოსწავლეთათვის 

დავალების შერჩევა 

ინდივიდუალურად 2 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• დასახულ შედეგებზე 

ვერ გასვლა 2 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• ლაბორატორია 3 

• კარგად 

ორგანიზებული 

საკლასო გარემო 3 

არაკომპეტენტური მასწავლებელი VS საკლასო გარემოს ორგანიზება 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  

 

• მასწავლებელი უნდა 

მოერგოს საკლასო 

სიტუაციას 3 

• მოწესრიგებული 

მასწავლებელი 2 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• იდეალუად 

მოწესრიგებული 

გარემო/ ლაბორატორია  

2 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• დაუგეგმავი 

გაკვეთილიც ზოგჯერ 

შესაძლოა კარგი 

გამოვიდეს 3 

კომპეტენტური მასწავლებელი VS დაუგეგმავი გაკვეთილი 
 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

იდეალური ბუნებისმეტყველების გაკვეთილი ღია კვლევასა და პრაქტიკულ მუშაობას 

ეფუძნება. 

I კონტრასტული ხედვა: 

აღმოჩენის გზით სწავლება მნიშვნელოვანია თეორიულ კვლევასთან შედარებით 

I კონსტრაქტი 

კვლევა და ექსპერიმენტები იწვევს აღმოჩენებით სწავლებას. 
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ღია კვლევა  VS თეორიული კვლევა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

შედეგზე გასვლა მოხდება, თუ მასწავლებელი კომპეტენტურია და ინდივიდუალურად 

უდგება მოსწავლეებს 

II კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია 

II კონსტრაქტი 

კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია, ინდივიდუალური მიდგომა იწვევს შედეგზე გასვლას 

არაკომპეტენტური მასწავლებელი VS საკლასო გარემოს ორგანიზება 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია, მასწავლებლის მიერ მოსწავლეთა 

ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინება 

III კონტრასტული ხედვა: 

დაუგეგმავი გაკვეთილი 

III კონსტრაქტი 

კარგად აღჭურვილი ლაბორატორიის პირობებში, თუ მასწავლებელი მოსწავლის 

შესაძლებლობებს ითვალისწინებს, კარგად დაგეგმილი გაკვეთილი ჩატარდება  

კომპეტენტური მასწავლებელი VS დაუგეგმავი გაკვეთილი 

 

ვენერა-პოსტ 

 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• კვლევაზე 

დაფუძნებული  

გაკვეთილების 

ჩატარება 3 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• გონებრივი იერიში 

საკვლევ საკითხზე 3 

• ექსპერიმენტი,   

სიმულაციები 2 

• ბავშვები თვითონვე 

მიდიან სწორ 

პასუხამდე, დასკვნამდე 

2 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• როცა არ არის 

დაფუძნებული 

კვლევაზე 2 

• ლექციური ტიპის 

გაკვეთილი 3 

კვლევითი გაკვეთილიVS ლექციური ტიპის გაკვეთილი 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• ბავშვი თავისი ხელით 

აკეთებს რაღაცას, 

უკეთესად 

ამახსოვრდება  3 

• ჯერ პრაქტიკა, შემდეგ 

თეორია 2 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• რესურსის დიდი 

არჩევანი 3 

• იაფი ხელსაწყოები 2 

• რაც შეიძლება მეტი 

ექსპერიმენტი 

გაკვეთილზე 3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• თეორიული 

გაკვეთილი, არ არის 

პრაქტიკული სამუშაო 

3 

პრაქტიკული გაკვეთილი VS თეორიული გაკვეთილი 
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1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• პრაქტიკული სამუშაოს 

ეფექტურად წარმართვა 3 

• მოსწავლე მივიყვანოთ 

სწორი დასკვნების 

გაკეთების 

შესაძლებლობამდე 3 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• კვლევაზე 

დაფუძნებული 

სწავლების მიდგომების 

გათვალისწინება 

პრაქტიკაში 3 

 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• არ არის პრაქტიკული 

სამუშაო 3 

 

კვლევითი მიდგომები გაკვეთილზე VS თეორიული გაკვეთილი 
 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილების ჩატარება თუ ხდება გონებრივი იერიშით, 

ექსპერიმენტითა და სიმულაციებით, მოსწავლეები თავისით მიდიან სწორ დასკვნამდე, 

პასუხამდე. 

I კონტრასტული ხედვა: 

კარგია, თუ გაკვეთილი კვლევაზე იქნება დაფუძნებული და არ იქნება ლექციური ტიპის 

I კონსტრაქტი:  

კვლევითი ტიპის გაკვეთილით მოსწავლეები თავად მიდიან დასკვნებამდე, რასაც ვერ 

ვიტყვით ლექციურ გაკვეთილზე 

კვლევითი გაკვეთილი VS ლექციური ტიპის გაკვეთილი 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

ექსპერიმენტების საშუალებით მოსწავლე თავისი ხელით აკეთებს და კარგად ამახსოვრდება. 

კარგია ჯერ პრაქტიკა და შემდეგ თეორია. ექსპერიმენტებისთვის აუცილებელია რესურსები 

II კონტრასტული ხედვა: 

კარგია, როცა ყველა გაკვეთილზე არის პრაქტიკული. 

II კონსტრაქტი:  

ექსპერიმენტებით, კეთებით ნასწავლი მოსწავლეს კარგად ამახსოვრდება. რესურსები 

აუცილებელია 

პრაქტიკული გაკვეთილი VS თეორიული გაკვეთილი 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების გათვალისწინება გვეხმარება პრაქტიკული 

სამუშაოს ეფექტურად წარმართვაში, რომელზეც დამოკიდებულია მოსწავლეთა მიერ 

გამოტანილი დასკვნები.  

III კონტრასტული ხედვა: 

უნდა იყოს პრაქტიკული სამუშაო 

III კონსტრაქტი:  

მასწავლებელი ითვალისწინებს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომებს, რათა 

უკეთესად წარმართოს პრაქტიკული გაკვეთილი და გაუადვილდეთ მოსწავლეებს დასკვნების 

გამოტანა 

კვლევითი მიდგომები გაკვეთილზე VS თეორიული გაკვეთილი 
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პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

ღია კვლევა VS თეორიული კვლევა 

არაკომპეტენტური მასწავლებელი VS საკლასო გარემოს ორგანიზება 

კომპეტენტური მასწავლებელი VS დაუგეგმავი გაკვეთილი 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

კვლევითი გაკვეთილი VS ლექციური ტიპის გაკვეთილი 

პრაქტიკული გაკვეთილი VS თეორიული გაკვეთილი 

კვლევითი მიდგომები გაკვეთილზე VS თეორიული გაკვეთილი 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე კომპეტენტური მასწავლებელი VS დაუგეგმავი გაკვეთილი 

პოსტ კვლევითი გაკვეთილი VS ლექციური, თეორიული გაკვეთილი 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა;  

რესურსები 

 

პროფესიული ზრდა მასწავლებლის კომპეტენცია  

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კვლევითი გაკვეთილი 

აღმოჩენით სწავლება; 

ინდივიდუალური მიდგომა; 

 თეორიული სწავლება 

კვლევითი გაკვეთილი 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

წინარე ცოდნა 

 

მოსწავლეთა ჩართულობა/კვლევის 

დამოუკიდებლად ჩატარება 
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დანართი 10 

ზეინაბის ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ზეინაბი-პრე 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• ლაბორატორია 2 

• გუნდური, წყვილში 

მუშაობა 2 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

• საშინაო ექსპერიმენტებისა 

და ვიდეო ჩანაწერების  

კლასში განხილვა 3  

• წინასწარ მომზადებული 

გაკვეთილი, ექსპერიმენტი 

2 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• საჭიროა მონიტორინგი 2 

• თვითშეფასება 3 

• გამოცდილების ნაკლებობა 

3 

• მოსწავლეთა 

ინდივიდუალური 

საჭიროებების არ 

გათვალისწინება 2 

საშინაო ექსპერიმენტები VS გამოცდილების ნაკლებობა 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  

• გამოცდილების გაზიარება 

კოლეგებს შორის  3 

• თანამშრომლობა 3 

• წინასწარ ყველა ნიუანსის 

გათვლა  და გაწერა 2 

• ინგლისურის ცოდნა 3 

• მასწავლებელს კარგი 

ანაზღაურება უნდა 

ქონდეს 2 

• შეძლოს ბავშვის 

მოტივაციის ამაღლება და 

შენარჩუნება 3 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• მოსამზადებლად მეტი 

დროის საჭიროება 3 

• განსაზღვრული წესები 2 

• საჭიროა მეთოდური 

ლიტერატურა 3 

6.  ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• მხოლოდ ვერბალური 

კომუნიკაცია 3 

• სიახლე და კვლევა 

აუცილებელია  2 

• ფიზიკის გაკვეთილი 

ლაბორატორიაში უნდა 

მომზადდეს 2 

გამოცდილების გაზიარება, თანამშრომლობა VS მხოლოდ ვერბალური კომუნიკაცია 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• მოსწავლემ თვითონ 

უნდა ჩაატაროს ცდა 3 

• ექსპერიმენტები 

გაკვეთილზე 

მნიშვნელოვანია 3 

3.კვლევაზე დაფუძნებულის 

წავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• უსაფრთხო გარემო 3 

• გაკვეთილის მიზანი 

წინასწარ განსაზღვრულია 

2 

• სახალისო 

ექსპერიმენტები ყველა 

გაკვეთილზე 3 

• ზუსტად განსაზღვრული, 

წინასწარ მომზადებული 2 

• შესაფერისი 

ინფრასტრუქტურა2 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• გაკვეთილი წინასწარ უნდა 

მომზადდეს 3 

 

ექსპერიმენტი ყველა გაკვეთილზე VS მოუმზადებელი გაკვეთილი 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 
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წინასწარ დაგეგმვა, საშინაო ექსპერიმენტების ჩატარება-განხილვა, თანამშრომლობითი 

მუშაობა, კარგი ლაბორატორია მნიშვნელოვანია 

I კონტრასტული ხედვა: 

აუცილებელია მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მიდგომა, პროფესიული ზრდა  

I კონსტრაქტი 

მნიშვნელოვანია წინასწარ დაგეგმვა, თანამშრომლობითი მუშაობა, კარგი ლაბორატორია, 

მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მიდგომა, პროფესიული ზრდა  

საშინაო ექსპერიმენტები VS გამოცდილების ნაკლებობა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია გამოცდილების გაზიარება, წესების განსაზღვრა, მეტი დრო, უცხო ენების 

ფლობა და მეთოდური ლიტერატურა განვითარებისთვის 

II კონტრასტული ხედვა: 

გაკვეთილისთვის მზადება ლაბორატორიაში უნდა ხდებოდეს და მნიშვნელოვანია მეტი 

კვლევა, ნაკლები ვერბალური  კომუნიკაცია 

II კონსტრაქტი 

პროფესიული ზრდა და წესების დაცვა იწვევს კარგად დაგეგმილ ექსპერიმენტებს 

გაკვეთილზე  

გამოცდილების გაზიარება, თანამშრომლობა VS მხოლოდ ვერბალური კომუნიკაცია 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

უსაფრთხო გარემოში ექსპერიმენტს მოსწავლე თვითონ აკეთებს წინასწარ განსაზღვრული 

მიზნის მისაღწევად 

III კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია გაკვეთილის წინასწარ მომზადება 

III კონსტრაქტი 

მოსწავლე დამოუკიდებლად ატარებს ექპერიმენტს უსაფრთხო გარემოში, თუ 

მასწავლებელს წინასწარ აქვს დაგეგმილი  

 

ექსპერიმენტი ყველა გაკვეთილზე VS მოუმზადებელი გაკვეთილი 

 

ზეინაბი-პოსტ 

 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• უნარ-ჩვენების 

ნაკლებობას/გამოცდილე

ბის ნაკლებობა 3 

• მასწავლებელი 

მუდმივად უნდა 

ვითარდებოდეს 2 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• თეორიული გაკვეთილი 

3 

• სათანადოდ დაუგეგმავი 

გაკვეთილი 2 

• ბუნებისმეტყველება არ 

არის მხოლოდ ახსნა და 

ამოცანები 3 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკული სამუშაო 

შეუცვლელია/პრაქტიკული 

სამუშაო ბევრად მეტის 

მომცემია, ვიდრე 

თეორიული მასალა 3 

• კვლევით მიღებული 

კმაყოფილება  2 
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• გაკვეთილი ბუნებაში 

მნიშვნელოვანია 2 

 

• თანამშრომლობა 

კათედრაზე 3 

• კარგად გაწერილი 

ინსტრუქცია 2 

• ვარაუდების გამოთქმა, 

შედეგების ანალიზი 2 

გამოცდილების ნაკლებობა VS თანამშრომლობა 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• მასწავლებელს ქონდეს 

მეტი დრო 

მოსამზადებლად 3 

• შესაბამისი ხელფასი 3 

• გამოცდილება, 

ინფრასტრუქტურა, 

ხელსაწყოები 2 

• მარტივი 

საყოფაცხოვრებო 

ნივთებით შეიძლება 

ბევრი რამის გაკეთება 2 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• საშინაო ცდა 3 

• ზოგადი და 

პრაქტიკული 

უნარების 

განვითარება 3 

 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• გაკვეთილის ახსნა და 

ამოცანები 3 

• მოსწავლეთა უკუკავშირი 

3 

 

მეტი დრო გაკვეთილის  მოსამზადებლად  VS მოსწავლეთა უკუკავშირის არარსებობა 
4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• დამოუკიდებელი 

მუშაობა გაკვეთილზე 

და სახლში 2 

• მასწავლებლის და 

მოსწავლის 

თანამშრომლობა 3 

• გარე მოტივატორი 

(ჯილდო) 2 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• რესურსების 

დეფიციტის დროს 

საშინაო 

ექსპერიმენტების 

განხილვა საკლასო 

სივრცეში 2 

 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• წინასწარი ინსტრუქცია 

კვლევისათვის 3 

• ხარვეზები დაგეგმვაში 

3 

• პასუხისმგებლობა 2 

მასწავლებლისა და მოსწავლის თანამშრომლობა VS ხარვეზები დაგეგმვაში 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:   

ცუდია, თუ მასწავლებელს არ აქვს გამოცდილება, არ ვითარდება და ატარებს  

თეორიულ, დაუგეგმავ გაკვეთილებს მხოლოდ ახსნითა და ამოცანების ამოხსნით. კარგია 

გაკვეთილის ბუნებაში ჩატარება.  

    I კონტრასტული ხედვა: 

კარგად გაწერილი ინსტრუქციის დროს პრაქტიკულ სამუშაოზე მოსწავლეები გამოთქვამენ 

ვარაუდებს, აანალიზებენ მიღებულ შედეგებს და განიცდიან კმაყოფილებას. თანამშრომლობა 

კათედრაზე მნიშვნელოვანია. 

I კონსტრაქტი:  

მნიშვნელოვანია მასწავლებლების თანამშრომლობა კათედრაზე, მუდმივი განვითარება  და 

გამოცდილების გაზრდა, რათა ჩაატაროს კარგად დაგეგმილი, წინასწარ გაწერილი კვლევითი 
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გაკვეთილები, სადაც მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდებს, აანალიზებენ მიღებულ 

შედეგებს და განიცდიან კმაყოფილებას. კარგია გაკვეთილის ბუნებაში ჩატარება.    

  გამოცდილების ნაკლებობა VS თანამშრომლობა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევითი გაკვეთილის ჩასატარებლად მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს მეტი დრო, 

ანაზღაურება, ინფრასტრუქტურა და ხელსაწყოები, თუმცა  გამოცდილი მასწავლებელი 

მარტივი საყოფაცხოვრებო ნივთებითაც ბევრ რამეს აკეთებს. საშინაო ცდები და მათი ანალიზი 

განაპირობებს მოსწავლეთა ზოგადი და პრაქტიკული უნარების განვითარებას. 

II კონტრასტული ხედვა: 

ცუდი გამოცდილებაა გაკვეთილის ახსნითა და ამოცანების ამოხსნით წარმართული 

გაკვეთილი, მოსწავლეთა მხრიდან უკუკავშირის არქონა. 

II კონსტრაქტი:  

კვლევითი გაკვეთილის ჩასატარებლად მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს მეტი დრო, 

ანაზღაურება, ინფრასტრუქტურა და ხელსაწყოები, თუმცა  გამოცდილი მასწავლებელი 

მარტივი საყოფაცხოვრებო ნივთებითაც ბევრ რამეს აკეთებს. საშინაო ცდები და მათი ანალიზი 

განაპირობებს მოსწავლეთა ზოგადი და პრაქტიკული უნარების განვითარებას. გაკვეთილი 

კვლევაზე უნდა იყოს დაფუძნებული, სადაც ხდება უკუკავშირი მოსწავლეთა მხრიდან 

მეტი დრო გაკვეთილის  მოსამზადებლად VS მოსწავლეთა უკუკავშირის არარსებობა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

რესურსების დეფიციტის დროს მოსწავლეები დამოუკიდებლად ატარებენ საშინაო 

ექსპერიმენტებს და განიხილავენ კლასში. მნიშვნელოვანია მასწავლებელსა და მოსწავლეს 

შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობა და გარეგანი მოტივაცია. 

III კონტრასტული ხედვა: 

შედეგს ვერ მივიღებთ, თუ არ არის პასუხისმგებლობა და წინასწარ,  უხარვეზოდ დაგეგმილი 

გაკვეთილი 

III კონსტრაქტი:  

რესურსების დეფიციტის დროს მოსწავლეები დამოუკიდებლად ატარებენ საშინაო 

ექსპერიმენტებს და განიხილავენ კლასში. მნიშვნელოვანია მასწავლებელსა და მოსწავლეს 

შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობა და გარეგანი მოტივაცია. მასწავლებელი მთელი 

პასუხისმგებლობით წინასწარ, უხარვეზოდ გეგმავს გაკვეთილს. 

მასწავლებლისა და მოსწავლის თანამშრომლობა VS ხარვეზები დაგეგმვაში 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

საშინაო ექსპერიმენტები VS გამოცდილების ნაკლებობა 

გამოცდილების გაზიარება, 

თანამშრომლობა 

VS მხოლოდ ვერბალური კომუნიკაცია 

 

ექსპერიმენტი ყველა გაკვეთილზე VS მოუმზადებელი გაკვეთილი 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

გამოცდილების ნაკლებობა VS თანამშრომლობა 

მეტი დრო გაკვეთილის  მოსამზადებლად VS მოსწავლეთა უკუკავშირის არარსებობა 
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მასწავლებლისა და მოსწავლის 

თანამშრომლობა 

VS ხარვეზები დაგეგმვაში 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე საშინაო ექსპერიმენტები, 

ექსპერიმენტი ყველა გაკვეთილზე 

VS მოუმზადებელი გაკვეთილი 

 

პოსტ მასწავლებლისა და მოსწავლის 

თანამშრომლობა 

VS მოსწავლეთა უკუკავშირის არარსებობა 

 
მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა; 

დრო; 

უსაფრთხოება 

დრო; 

 

პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა; 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა; 

 

გამოცდილების ნაკლებობა; 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა; 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა; 

მასწავლებლის კომპეტენცია; 

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

ექსპერიმენტებით სწავლება; 

ინდივიდუალური მიდგომა; 

თეორიული სწავლება 

 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

 ჩართულობა/დამოუკიდებლად 

კვლევების ჩატარება; 

მოსწავლეთა უკუკავშირი; 
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დანართი 11 

თამარის ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

თამარი-პრე 

 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  გაკვეთილი 

• პრაქტიკული სამუშაო 3 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

გაკვეთილი 3 

 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკის და თეორიის 

გაერთიანება 3 

• ინიციატივები 

მოსწავლეების მხრიდან 2 

• უსაფრთხოების წესები 3 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ადმინისტრაციის 

არასწორი შეფასება 3 

• რეაქტივების მოპოვება 

ცდებისთვის 3 

კეთებით, კვლევით სწავლა VS ადმინისტრაციის გულგრილობა 
6. ჩემი შედარებით წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  კვლევითი 

გაკვეთილი 

• ინვენტარის უქონლობა 3 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• ვერ აკონტროლებს 

სახლში ჩატარებულ 

ექპერიმენტს 3 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• ბარათებით სწავლება 

- მეთოდის დახვეწა 3 

ინვენტარის არქონა VS მეთოდების დახვეწა 
7. მე, როგორც 

კვლევაზედაფუძნებულისწავლების 

მასწავლებელი 

• სხვა სკოლებთან 

თანამშრომლობა 3 

• მუდმივი პროფესიული 

ზრდა 3 

 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• კითხვების დასმა 

მნიშვნელოვანია 2 

 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• მოსწავლეთა 

დაინტერესება ნაკლებია 

საჯარო სკოლებში 2 

• ადმინისტრაციის 

არასათანადო 

მხარდაჭერა 2 

• ლაბორატორიული 

აღჭურვილობის 

სიმცირე 2 

მუდმივი პროფესიული ზრდა თანამშრომლობითVS ადმინისტრაციის გულგრილი დამოკიდებულება 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკული სამუშაო მუდმივად თან ახლავს კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილს. კარგია, 

როცა ინიციატივას მოსწავლე იჩენს. მნიშვნელოვანია თეორიისა და პრაქტიკის დაკავშირება, 

ასევე უსაფრთხოების წესების დაცვა. 

I კონტრასტული ხედვა: 
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რეაქტივების არქონა და დირექციის არაკომპეტენტური ნეგატიური შეფასება ხშირად 

არასასურველ შედეგებს იწვევს. 

I კონსტრაქტი 

პრაქტიკული სამუშაო მუდმივად თან ახლავს კვლევაზე დაფუძნებულ გაკვეთილს. კარგია, 

როცა ინიციატივას მოსწავლე იჩენს. მნიშვნელოვანია თეორიისა და პრაქტიკის დაკავშირება, 

დირექციის მხარდაჭერა, სათანადო რეაქტივები. ასევე, უსაფრთხოების წესების დაცვა. 

კეთებით, კვლევით სწავლა VS ადმინისტრაციის გულგრილობა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

ლაბორატორიული აღჭურვილობა და ინვენტარი მნიშვნელოვანია კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისათვის და მისი არქონა ხელს უშლის სასწავლო პროცესს. ამის გამო თუ მოსწავლე 

სახლში ატარებს ექსპერიმენტს, მასწავლებელს უჭირს მისი გაკონტროლება. 

II კონტრასტული ხედვა: 

მუდმივად უნდა ხდებოდეს სწავლების  მეთოდების  დახვეწა და მოსწავლეებისთვის 

საგაკვეთილო პროცესის გამდიდრება. 

II კონსტრაქტი 

ლაბორატორიული აღჭურვილობა და ინვენტარი მნიშვნელოვანია.  

მუდმივად უნდა ხდებოდეს სწავლების  მეთოდების  დახვეწა და მოსწავლეებისთვის 

საგაკვეთილო პროცესის გამდიდრება. 

ინვენტარის არქონა VS მეთოდების დახვეწა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მასწავლებელს სჭირდება მუდმივი პროფესიული ზრდა, გამოცდილების გაზიარება სხვა 

სკოლის პედაგოგებთან. კითხვების დასმა მოსწავლეთა მხრიდან მნიშვნელოვანია. 

III კონტრასტული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის ხელშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს საჯარო 

სკოლებში დაბალი ინტერესის დონე მოსწავლეთა მხრიდან, ასევე ადმინისტრაციის მხრიდან. 

ასევე ლაბორატორიული აღჭურვილობის სიმცირე. 

III კონსტრაქტი 

მასწავლებელს სჭირდება მუდმივი პროფესიული ზრდა, გამოცდილების გაზიარება სხვა 

სკოლის პედაგოგებთან.  

მნიშვნელოვანია კითხვების დასმა მოსწავლეთა მხრიდან და მათი მოტივაცია, 

ლაბორატორიული აღჭურვილობა და ადმინისტრაციის მხარდაჭერა 

მუდმივი პროფესიული ზრდა თანამშრომლობითVS ადმინისტრაციის გულგრილი 

დამოკიდებულება 

 

თამარი-პოსტ 

 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი  
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• პროექტში 

მონაწილეობა 3 

 

 

• გამოცდილების 

გარღმავება 3 

• მოსწავლეთა 

ინდივიდუალური 

უნარების 

გათვალისწინება 2 

• პრაქტიკული უნარ-

ჩევები 2 

• დროის სწორად 

განაწილება 3 

• დამოუკიდებლად 

მუშაობის საშუალება 2 

• ხარვეზების 

გამოსწორება 3 

 

პროექტში მონაწილეობა VS ხარვეზები 
8.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• მოსწავლეების მიერ 

დამოუკიდებლად 

დასკვნების გამოტანა 3 

• მეტი მოსწავლის ჩართვა 3 

• არაფორმალური სწავლება 

3 

2.პრაქტიკულისამუშოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილზე 

• ასწავლის გუნდურ 

მუშაობას 3 

• მოსწავლეთა 

დაინტერესება 3 

• ზოგადი უნარების 

განვითარება 3 

 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• როცა ვერ მოხერხდა 

პრაქტიკული 

კომპონენტის ჩართვა 3 

• როცა მოსწავლე არ არის 

ჩართული, არ სვამენ 

კითხვებს 3 

მოსწავლეთა მიერ დამოუკიდებლად დასკვნების გამოტანა, გუნდური მუშაობა VS ნაკლები 

ჩართულობა 
4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი  

• კვლევითი პროექტი 3 

• მოსწავლეთა 

ინიციატივა 2 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• როლური თამაშებით 

სწავლება 2 

 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების 

კვლევითი გაკვეთილი 

• ექსპერიმენტის ჩვენება 

წინასწარი მომზადების 

გარეშე 3 

კვლევითი პროექტები VS მოუმზადებელი ექსპერიმენტი 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:   

პროექტში მონაწილეობის შემდეგ პედაგოგების გამოცდილება გაღრმავდა, ისწავლეს დროის 

სწორად განაწილება. მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ინდივიდუალური უნარების 

გათვალისწინება პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის და დამოუკიდებლად 

მუშაობისთვის. 

I კონტრასტული ხედვა: 

ხარვეზების გამოსწორებით შესაძლებელია ცოდნის მიღება. 

I კონსტრაქტი:  
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პროექტში მონაწილეობის შემდეგ პედაგოგებს გამოცდილება გაღრმავდა, ისწავლეს დროის 

სწორად განაწილება. მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ინდივიდუალური უნარების 

გათვალისწინება პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის და დამოუკიდებლად 

მუშაობისთვის. ხარვეზების გამოსწორებით შესაძლებელია ცოდნის მიღება. 

პროექტში მონაწილეობა VS ხარვეზები 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრაქტიკული სამუშაო ასწავლის მოსწავლეს გუნდურ მუშობას, ზრდის მოტივაციას, 

მოსწავლეს თავისუფლად  და ავითარებს ზოგად უნარებს, შეუძლიათ დასკვნების გამოტანა 

დამოუკიდებლად. არაფორმალური კვლევითი აქტივობებით მეტი მოსწავლის ჩართვაა 

შესაძლებელი 

II კონტრასტული ხედვა: 

ცუდია, როცა არ არის პრაქტიკული გაკვეთილზე და ნაკლებია მოსწავლეთა ჩართულობა და 

კითხვების დასმა. 

II კონსტრაქტი:  

 პრაქტიკული სამუშაო ზრდის მოსწავლეთა ჩართულობას და მოსწავლეთა მხრიდან 

კითხვების დასმის საშუალებას. ასწავლის მოსწავლეს გუნდურ მუშობას, ზრდის მოტივაციას, 

მოსწავლეს თავისუფლად  და ავითარებს ზოგად უნარებს, შეუძლიათ დასკვნების გამოტანა 

დამოუკიდებლად. არაფორმალური კვლევითი აქტივობებით მეტი მოსწავლის ჩართვაა 

შესაძლებელი 

მოსწავლეთა მიერ დამოუკიდებლად დასკვნების გამოტანა, გუნდური მუშაობა VS 

ნაკლები ჩართულობა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

როლური თამაშებით სწავლება, კვლევითი პროექტების განხორციელება საუკეთესოა. 

მოსწავლეთა ინიციატივა მნიშვნელოვანია. 

III კონტრასტული ხედვა: 

ცუდია, თუ ექსპერიმენტი წინასწარ არ ჩატარდა 

III კონსტრაქტი:  

როლური თამაშებით სწავლება, კვლევითი პროექტების განხორციელება საუკეთესოა. 

მოსწავლეთა ინიციატივა მნიშვნელოვანია. ექსპერიმენტი ყოველთვის წინასწარ უნდა 

ჩაატაროს მასწავლებელმა. 

კვლევითი პროექტები VS მოუმზადებელი ექსპერიმენტი 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

კეთებით, კვლევით სწავლება VS ადმინისტრაციის გულგრილობა 

ინვენტარის არქონა VS მეთოდების დახვეწა 

მუდმივი პროფესიული ზრდა 

თანამშრომლობით 

VS ადმინისტრაციის გულგრილი 

დამოკიდებულება 
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პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

პროექტში მონაწილეობა VS ხარვეზები 

მოსწავლეთა მიერ დამოუკიდებლად 

დასკვნების გამოტანა, გუნდური მუშაობა 

VS ნაკლები ჩართულობა 

 

კვლევითი პროექტები VS მოუმზადებელი ექსპერიმენტი 

 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე კეთებით, კვლევით სწავლება VS ადმინისტრაციის გულგრილობა 

პოსტ კვლევითი პროექტები, გუნდური 

მუშაობა 

VS ნაკლები ჩართულობა, მოუმზადებელი 

ექსპერიმენტი 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი რესურსები; 

ადმინისტრაციის მხარდაჭერა; 

უსაფრთხოება 

გაკვეთილის დაგეგმვა; 

საატესტატო გამოცდა; 

 

პროფესიული ზრდა გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა  

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კვლევითი გაკვეთილი; 

კეთებით სწავლება; 

თეორიული სწავლება 

კვლევითი გაკვეთილი;  

კვლევითი პროექტების 

განხორციელება 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

 მოსწავლეთა ჩართულობა/ 

კვლევების დამოუკიდებლად 

ჩატარება 
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დანართი 12 

ირინეს ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ირინე-პრე 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• ’’უშუალო’’სიტუაცია 

კითხვების დასმით 3 

• საინტერესო თემა 3 

• ინტერესი  დაბალ 

კლასებში 3 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• მოტივაცია 3 

• აღჭურვილობა, ისტ  3 

• სწორად დაგეგმილი 

გაკვეთილი 2 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• წარუმატებელი 

ექსპერიმენტი, 

მოძველებული 

რეაქტივები  3 

• ენობრივი ბარიერი 2 

 

მოსწავლეთა მოტივაცია VS ძველი აღჭურვილობა, წარუმატებელი ექსპერიმენტი 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• პრაქტიკული კვლევა, 

საყოფაცხოვრებო 

პრობლემის განხილვა 3 

• პრეზენტაციები, 

დიაგრამები 2 

• კვლევაზე 

დაფუძნებული 

ჯგუფური პროექტები 2 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

ასწავლებელი 

 

• ცოდნის გამოყენება 

პრაქტიკაში 3 

• ბუნების სიყვარული 2 

 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

  

• აქტიური მასწავლებელი 

(ინგლისური, კომპ. 

პროგრამების ცოდნა) 3 

ცოდნის გამოყენება პრაქტიკაში VS პასიური მასწავლებელი 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• გზების ძიება, 

პრობლემის გადაჭრა 3  

• ინფორმაციის 

თეორიულად გადაცემა 2 

 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• კვლევაზე 

დაფუძნებული 

გაკვეთილი 2 

• გამოცდილება 

გამომდინარეობს 

პრაქტიკიდან 2 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• ეხმარება მოსწავლეებს 

ბუნებაში მიმდინარე 

პროცესების შეცნობაში 3  

ინფორმაციის ცუდად მიწოდება VS  ბუნებაში მიმდინარე პროცესების შეცნობა 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

იდეალურია საკლასო სიტუაცია, თუ კითხვების დასმა უშუალოდ მოხდება საინტერესო 

თემების ირგვლივ. ინტერესი დაბალ კლასებში მეტია. იდეალური კვლევითი 

გაკვეთილისთვის მნიშვნელოვანია მოტივაცია, გაკვეთილის სწორად დაგეგმვა და 

აღჭურვილობა 

I კონტრასტული ხედვა: 
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ცუდ გამოცდილებას იწვევს წარუმატებელი ექსპერიმენტი, მოძველებული რეაქტივები და 

ენობრივი ბარიერი 

I კონსტრაქტი 

იდეალურია საკლასო სიტუაცია თუ კითხვების დასმა უშუალოდ მოხდება საინტერესო 

თემების ირგვლივ. ინტერესი დაბალ კლასებში მეტია. იდეალური კვლევითი 

გაკვეთილისთვის მნიშვნელოვანია მოტივაცია, გაკვეთილის სწორად დაგეგმვა, სათანადო 

რეაქტივები და აღჭურვილობა, უცხო ენის ფლობა 

მოტივაცია VS ძველი აღჭურვილობა, წარუმატებელი ექსპერიმენტი 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევა, დაფუძნებული საყოფაცხოვრებო   პრობლემებზე, მისი განხილვა პრეზენტაციები, 

დიაგრამების აგება მნიშვნელოვანია. 

კვლევაზე დაფუძნებული ჯგუფური პროექტები  იწვევს ცოდნის გამოყენებას უნარების 

განვითარებას  პრაქტიკაში, ასევე  ბუნების სიყვარულს 

II კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებელი უნდა იყოს აქტიური, ფლობდეს უცხო ენებსა და კომპიუტერულ 

ტექნოლოგიებს 

II კონსტრაქტი 

კარგია, როცა კვლევა ეფუძნება საყოფაცხოვრებო   პრობლემებს. პრაქტიკული კვლევა და 

კვლევაზე დაფუძნებული ჯგუფური პროექტები  მნიშვნელოვანია. 

აუცილებელია უცხო ენისა და ისტ ტექნოლოგიების ფლობა 

ცოდნის გამოყენება პრაქტიკაში VS პასიური მასწავლებელი 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრობლემის გადასაჭრელად სხვადასხვა გზის ძიება და ინფორმაციის კარგად მიწვდა , 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი საუკეთესო რომ იყოს ამისთვის გამოცდილებაა საჭირო 

III კონტრასტული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი ეხმარება მოსწავლეებს ბუნებაში მიმდინარე 

პროცესების შეცნობაში 

III კონსტრაქტი 

პრობლემის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა გზის ძიება და ინფორმაციის კარგად 

მიწვდა გამოცდილი მასწავლებლის მიერ. კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი ეხმარება  

მოსწავლეებს ბუნებაში მიმდინარე პროცესების შეცნობაში 

ინფორმაციის თეორიულად გადაცემა VS ბუნებაში მიმდინარე პროცესების შეცნობა 

 

ირინე-პოსტ 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• გავაღვივოთ ინტერესი 

ბავშვებში 3 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• კვლევითი პროექტი 3 

• საბუნებისმეტყველო საგნების 

სიყვარული 3 

•  მომავალში არჩევანი 3 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების 

კვლევითი გაკვეთილი 

• მოტივაცია, ინტერესი 3 

• რეაქტივების ხარისხი 2 
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 • გაკვეთილის წინასწარ 

დაგეგმვა, 

ექსპერიმენტების 

ჩატარება 3 

კვლევითი პროექტები VS მოტივაცია 

2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილზე 

• ხელით კეთება 3 

• ეფუძნება კვლევას 3 

• ცოდნა მთელი 

ცხოვრების 

მანძილზე 3 

• პრაქტიკული და 

მაღალი სააზროვნო 

უნარების 

განვითარება 3 

 

 

3. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური საკლასო 

სიტუაცია 

 

• სათანადო 

რესურსები/მატერიალური 

საშუალება 3 

• ურთიერთობა 

მასწავლებელსა და 

მოსწავლეს შორის 2 

• მოსწავლეების მოტივაცია 3 

• ხელმისაწვდომობა 

ინტერნეტთან 3 

• ექსპერიმენტის ჩატარების 

უსაფრთხო პროცესი 2 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება  

 

 

• აღჭურვილობის არ 

არსებობა 2 

• სკოლის პედაგოგებს 

არ აქვთ სხვა სკოლის 

პედაგოგებთან 

აქტიური 

თანამშრომლობის 

საშუალება 3 

 

მოსწავლეთა მოტივაცია VS თანამშრომლობა 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

 

• პროექტის 

გაკვეთილები 3 

• საინტერესო 

ექსპერიმენტების 

ჩატარება 

კოლეგებთან 

ერთად და 

ურთიერთობა 3 

 

5.ჩემი საუკეთესო გამოცდილება 

სწავლებაში 

 

 

• კვლევების განხორციელება 2 

• კეთებით სწავლება 2 

 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების 

კვლევითი გაკვეთილი 

• პედაგოგმა არ უნდა 

დაუშვას შეცდომა 2 

• მოსწავლის კითხვის 

დასმის შესაძლებლობა 

3 

• შეცდომებზე სწავლა 2 

• გამოცდილების 

ნაკლებობა 3 

• არ უნდა იყოს ზღვარი 

მოსწავლესა და 

მასწავლებელს შორის 3 

თანამშრომლობა VS გამოცდილების ნაკლებობა 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევითი პროექტები იწვევს მოსწავლეებში ინეტერესის გაღვივებას,  საბუნებისმეტყველო 

საგნების სიყვარულს და განაპირობებს პროფესიის არჩევანს 

I კონტრასტული ხედვა: 

 ბუნებისმეტყველების წარმატებული გაკვეთილისთვის აუცილებელია მოსწავლეთა 

მოტივაცია, ინტერესი. რესურსების ხარისხი, ასევე გაკვეთილის წინასწარ დაგეგმვა, ცდების 

ჩატარება მნიშვნელოვანია გაკვეთილის წარმატებისთვის 

I კონსტრაქტი: 
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კვლევითი პროექტებითვის აუცილებელია ხარისხიანი რესურსები და წინასწარი დაგეგმვა,  

ინტერესი მოსწავლეთა მხრიდან. თავის მხრივ კვლევითი პროექტები ზრდის მოსწავლეთა 

მოტივაციას და უადვილებს პროფესიის არჩევას. 

კვლევითი პროექტები VS მოტივაცია 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

ხელით კეთებით სწავლება ეფუძნება კვლევას და მოსწავლეს დიდხანს ამახსოვრდება და 

უვითარებს მაღალ სააზროვნო უნარებს. კვლევითი გაკვეთილისთვის აუცილებელია 

სათანადო ლაბორატორიული და ისტ რესურსები, კარგი ურთიერთობები და უსაფრთხო 

გარემო 

II კონტრასტული ხედვა: 

პედაგოგებს უნდა ჰქონდეთ მეტი რესურსი და ურთიერთობა სხვა პედაგოგებთან 

II კონსტრაქტი 

კვლევით გაკვეთილზე ხელით მუშაობა, ლაბორატორიული და ისტ აღჭურვილობა იწვევს 

მასალის ხანგრძლივად დამახსოვრებასა და მაღალი სააზროვნო უნარების განვითრებას. 

აუცილებელია მეტი კომუნიკაცია და უსაფრთხო გარემო. 

მოსწავლეთა მოტივაცია VS თანამშრომლობა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევითი გაკვეთილები, კეთებით სწავლება და 

კოლეგებთან ურთიერთობა საუკეთესო გამოცდილებაა 

III კონტრასტული ხედვა: 

მკვეთრი ზღვარი მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის მოსწავლეს აფერხებს კითხვების 

დასმაში. პედაგოგმა არ უნდა დაუშვას შეცდომები, თუმცა ამ შეცდომებზეც სწავლობენ 

მოსწავლეები 

III კონსტრაქტი:  

 პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევითი გაკვეთილებით, კეთებით სწავლებითა და 

კოლეგებთან ურთიერთობით იზრდება გამოცდილება და ირღვევა მკვეთრი ზღვარი. 

მოსწავლეები სვამენ შეკითხვებს. სწავლობენ შეცდომებზეც.  

თანამშრომლობა VS გამოცდილების ნაკლებობა 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

მოსწავლეთა მოტივაცია VS ძველი აღჭურვილობა, წარუმატებელი 

ექსპერიმენტი 

ცოდნის გამოყენება პრაქტიკაში VS პასიური მასწავლებელი 

ინფორმაციის თეორიულად გადაცემა VS ბუნებაში მიმდინარე პროცესების 

შეცნობა 

 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

კვლევითი პროექტები VS მოტივაცია 

მოსწავლეთა მოტივაცია VS თანამშრომლობა 

თანამშრომლობა VS გამოცდილების ნაკლებობა 
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საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე მოსწავლეთა მოტივაცია VS ძველი აღჭურვილობა, წარუმატებელი 

ექსპერიმენტი 

პოსტ კვლევითი პროექტები, მოსწავლეთა 

მოტივაცია 

VS თანამშრომლობა 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა; 

რესურსები 

გაკვეთილის დაგეგმვა; 

რესურსები; 

უსაფრთხოება; 

პროფესიული ზრდა  გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა; 

მასწავლებლის კომპეტენცია; 

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრობლემის გადაჭრაზე 

ორიენტირებული გაკვეთილი; 

თეორიული სწავლება; 

კვლევითი პროექტების 

განხორციელება 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

მოტივაცია/ინტერესი; 

ასაკობრივი თავისებურებები 

მოტივაცია/ინტერესი; 

მოსწავლეთა 

ჩართულობა/დამოუკიდებლად 

კვლევების ჩატარება 
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დანართი 13  

კესანეს ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

კესანე-პრე 

 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  

 

• მოთმინების უნარი 3 

• დრო შეზღუდული არ 

უნდა იყოს 2 

• კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლება 

უფრო შესაძლებელია 

კლუბებში ვიდრე 

გაკვეთილებზე 3 

7.  მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებულის წავლების 

მასწავლებელი 

 

• მოსწავლეებს 

დამოუკიდებელი მუშაობის 

უნარი უნდა გამოუმუშავო 

3 

 

 

6.  ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

გაკვეთილი 

წარუმატებელი ვერ იქნება 

3 

• მატერიალური ბაზაა 

საჭირო 3 

• ლაბორანტი 2 

IBSE გაკვეთილის გარეთ (კლუბებში)VS მატერიალური ბაზა 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• პრაქტიკული სამუშაოს 

საშუალებით 

მიღებული ცოდნა 

მყარია, თეორიულთან 

შედარებით  3 

• თვალსაჩინოებების 

მნიშვნელობა 3 

 

 

2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• სწავლება 

დაფუძნებულია 

პრაქტიკაზე  2 

 

 

 

 

 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• ამოცანების ამოხსნა 

აქვეითებს მოტივაციას 3 

• წესების დაზეპირება ცუდია 

2 

• ანალიტიკური აზროვნების 

განვითარება 2 

• მოსწავლეების გამოკითხვა 

მშობლების მოთხოვნით 2 

პრაქტიკული სამუშაოებით მიღებული მყარი ცოდნა VS მოსწავლეთა დემოტივაცია ამოცანების 

ამოხსნით 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

 

• ერთი დღე მხოლოდ 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილები 3 

• ალღო სჭირდება 

მასწავლებელს 2 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• ექსპერიმენტი 

გაკვეთილზე 2 

4.  ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

 

• მოსწავლეებმა 

ყოველდღე კვლევა 

უნდა აკეთონ 2 

 

 

-  
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• ზოგადი პედაგოგიური 

უნარების მორგება 

საგანზე 3 

ერთი დღე მხოლოდ კვლევითი გაკვეთილები  VS ყოველდღიური კვლევები 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მასწავლებელი დროში არ უნდა იყოს შეზღუდული, შეცვალოს მეთოდები და მოთმინების 

უნარი უნდა ჰქონდეს. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება უფრო ეფექტურია კლუბებში, 

ვიდრე კლასში. მოსწავლეებს უმუშავდებათ დამოუკიდებლად მუშაობის უნარ-ჩვევები 

I კონტრასტული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატებულია, თუმცა 

საჭიროა მატერიალური და ადამიანური რესურსი დახმარებისთვის 

I კონსტრაქტი 

მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს საკმარისი  დრო,  მოთმინების უნარი, ახალი  მეთოდები, 

საჭიროა მატერიალური და ადამიანური რესურსი. 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება უფრო ეფექტურია კლუბებში, ვიდრე კლასში.  

IBSE გაკვეთილის გარეთ (კლუბებში)VS მატერიალური ბაზა 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკული სამუშაოს საშუალებით მიღებული ცოდნა მყარია, თეორიულთან 

შედარებით.განსაკუთრებით ეფექტურია თვალსაჩინოებების შექმნა, მოდელირება. 

II კონტრასტული ხედვა: 

მშრალი ამოცანების ამოხსნა, წესების დაზეპირება, მშობელთა დაჟინებული მოთხოვნით 

მოსწავლეთა გამოკითხვა-მოყოლა, ვერ ავითრებს ანალიტიკურ აზროვნებას 

II კონსტრაქტი 

პრაქტიკული სამუშაოს საშუალებით მიღებული ცოდნა მყარია, თეორიულთან შედარებით. 

ამოცანების ამოხსნა, წესების დაზეპირება, მშობელთა დაჟინებული მოთხოვნით მოსწავლეთა 

გამოკითხვა-მოყოლა, ხელს უშლის ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

პრაქტიკული სამუშაოებით მიღებული მყარი ცოდნა VS მოსწავლეთა დემოტივაცია 

ამოცანების ამოხსნით 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

საუკეთესო იქნება, თუ ერთი დღე მთლიანად დაეთმობა საბუნებისმეტყველო 

საგნებს.ზოგადი პედაგოგიური უნარები მასწავლებელმა საგანს უნდა მოარგოს. 

III კონტრასტული ხედვა: 

მცირე კვლევა ყველა გაკვეთილზე უნდა განხორციელდეს 

III კონსტრაქტი 

საუკეთესო იქნება, თუ ერთი დღე მთლიანად დაეთმობა საბუნებისმეტყველო 

საგნებს.ზოგადი პედაგოგიური უნარები მასწავლებელმა საგანს უნდა მოარგოს. კვლევა ყველა 

გაკვეთილზე უნდა განხორციელდეს 

ერთი დღე მხოლოდ კვლევითი გაკვეთილები VS ყოველდღიური კვლევები 
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კესანე-პოსტ 

 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• ხშირად გამოიყენებს 

კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებას 2 

• მთელი კლასის ჩართულობა 

3 

• კლასგარეშე აქტივობების 

როლი 3 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• ჯგუფური მუშაობა 3 

• მრავალრიცხოვან კლასზე 

მორგება 3 

• წინასწარ უნდა დიდი 

მომზადება 2 

• საკმარისი დრო 3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• კლასის დაინტერესება 3 

• ლაბორატორიული 

აღჭურვილობის სიმცირე 3 

მრავალრიცხოვანი კლასის ჩართულობა კვლევით სამუშაოებში VS აღჭურვილობის სიმცირე 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილის 

ხანგრძლივობის 

გაზრდა 3 

• მოსწავლეების 

პერსონალური სამუშაო 

მაგიდა 3 

• მოსწავლეთა 

რაოდენობა 3 

• ლაბორანტები უნდა 

მუშაობდნენ 3 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• იდეალური 

მასწავლებელი 3 

• მასალა  დაგეგმილი 

• ექსპერიმენტი 

გატესტილი 3 

• ტექნიკურ 

საშუალებები და 

რესურსები 2 

• დიფერენცირებული 

ჯგუფები ინტერესის 

მიხედვით 3 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• ექსპერიმენტული 

სამუშაო 2 

• ყველა მოსწავლე უნდა 

იყოს ჩართული 3 

 

იდეალურად მომზადებული მასწავლებელი და გაკვეთილი VS მოსწავლეთა ჩართულობა 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკული სამუშაოს 

გავლენა ცოდნის 

ხარისხზე 3 

• საინტერესო მიმზიდველი 

გაკვეთილი 2 

• ცოდნისა და უნარ-

ჩვევების მისაღებად 

საუკეთესო საშუალება 3 

• აპარატურასთან მუშაობის 

პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები 2 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• პრაქტიკულ მუშაობა 3 

• ვარაუდების გამოთქმა 

და მათი პრაქტიკული 

შემოწმება 3 

 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• პრაქტიკული 

გაკვეთილების იშვიათად 

ჩატარება 3 

• დროის პრობლემა 2 

• ლაბორანტის არ არსებობა 

3 

 

პრაქტიკული სამუშაო  VS დამხმარე ლაბორანტი 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

 მასწავლებელს კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილის მოსამზადებლად  სჭირდება დიდი 

დრო და რესურსი რათა მრავალრიცხოვანი კლასი მართოს და ჯგუფური მუშობით მთელი 
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კლასი ჩართოს კვლევაში. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისთვის კარგია კლასგარეშე 

აქტივობებიც 

I კონტრასტული ხედვა: 

კლასის დაინტერესებისათვის მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა 

I კონსტრაქტი 

მასწავლებელს კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილის მოსამზადებლად და მოსწავლეებში 

ინტერესის გამოსაწვევად სჭირდება მრავალფეროვანი ლაბორატორიული აღჭურვილობა და  

დიდი დრო, რათა მრავალრიცხოვან კლასი მართოს და ჯგუფური მუშობით ყველა მოსწავლე 

ჩართოს კვლევაში. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისთვის კარგია კლასგარეშე 

აქტივობებიც 

მრავალრიცხოვანი კლასის ჩართულობა კვლევით სამუშაოებში VS აღჭურვილობის 

სიმცირე 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მოსწავლეებში კვლევით აღტაცებისა და აჟიტირების გამოსაწვევად აუცილებელია გაზრდილი 

საბუნებისმეტყველო გაკვეთილი, მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა, პერსონალური სამუშაო 

მაგიდა საჭირო ტექნიკური საშუალებებითა და რესურსებით, ან მოსწავლეთა ინტერესისა და 

დონის მიხედვით დიფერენცირებულ ჯგუფებში მუშაობა და დამხმარე ლაბორანტი. 

მასწავლებლისგან წინასწარ დაგეგმილი და დატესტილი ექსპერიმენტი 

  II კონტრასტული ხედვა: 

ექსპერიმენტში ყველა მოსწავლე უნდა იყოს ჩართული 

II კონსტრაქტი  

ექსპერიმენტში ყველა მოსწავლის ჩასართავად და მათში  კვლევით აღტაცებისა და 

აჟიტირების გამოსაწვევად აუცილებელია გაზრდილი საბუნებისმეტყველო გაკვეთილი, 

მოსწავლეთა მცირე რაოდენობა, პერსონალური სამუშაო მაგიდა საჭირო ტექნიკური 

საშუალებებითა და რესურსებით, ან მოსწავლეთა ინტერესისა და დონის მიხედვით 

დიფერენცირებულ ჯგუფებში მუშაობა და დამხმარე ლაბორანტი. მასწავლებლისგან წინასწარ 

დაგეგმილი და დატესტილი ექსპერიმენტი  

იდეალურად მომზადებული მასწავლებელი და კვლევითი გაკვეთილი VS 

მოსწავლეთა ჩართულობა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკული მუშობის დროს გაკვეთილი საინტერესო ხდება, მოსწავლეები გამოთქვამენ 

ვარაუდებს და ამოწმებენ მას. ამ ტიპის მუშაობა გავლენას ახდენს ცოდნის ხარისხზე და 

ვითარდება როგორც ზოგადი უნარ-ჩვევები, ასევე აპარატურასთან მუშობის პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევები  

III კონტრასტული ხედვა: 

მეტი პრაქტიკული გაკვეთილის ჩასატარებლად საჭიროა ბევრი დრო და დამხმარე 

ლაბორანტი 

III კონსტრაქტი 

მეტი პრაქტიკული გაკვეთილის ჩასატარებლად საჭიროა ბევრი დრო და დამხმარე 

ლაბორანტი.  პრაქტიკული მუშობის დროს გაკვეთილი საინტერესო ხდება, მოსწავლეები 
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გამოთქვამენ ვარაუდებს და ამოწმებენ მას. ამ ტიპის მუშაობა ამაღლებს ცოდნის ხარისხს და 

ავითარებს როგორც ზოგადი უნარ-ჩვევებს, ასევე აპარატურასთან მუშობის პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევებს. 

პრაქტიკული სამუშაო  VS დამხმარე ლაბორანტი  

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

IBSE გაკვეთილის გარეთ (კლუბებში) VS მატერიალური ბაზა 

პრაქტიკული სამუშაოებით მიღებული 

მყარი ცოდნა 

VS მოსწავლეთა დემოტივაცია ამოცანების 

ამოხსნით 

ერთი დღე მხოლოდ კვლევითი 

გაკვეთილები 

VS ყოველდღიური კვლევები 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

მრავალრიცხოვანი კლასის ჩართულობა 

კვლევით სამუშაოებში 

VS აღჭურვილობის სიმცირე 

 

იდეალურად მომზადებული 

მასწავლებელი და გაკვეთილი 

VS მოსწავლეთა ჩართულობა 

პრაქტიკული სამუშაო   VS დამხმარე ლაბორანტი  

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე კლუბური მუშაობა VS მოსწავლეთა დემოტივაცია ამოცანების 

ამოხსნით 

პოსტ იდეალურად მომზადებული 

მასწავლებელი და გაკვეთილი 

VS მოსწავლეთა ჩართულობა 

 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი დრო; 

მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება;  

დისციპლინა; 

რესურსები; 

დამხმარე პერსონალი(ლაბორანტი) 

გაკვეთილის დაგეგმვა; 

რესურსები; 

დამხმარე პერსონალი(ლაბორანტი) 

პროფესიული ზრდა მასწავლებლის  კომპეტენცია თვითგანვითარებაზე ზრუნვა; 

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 
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საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კლუბური მუშაობა; 

კვლევითი პროექტების 

განხორციელება; 

თეორიული სწავლება 

პრაქტიკული გაკვეთილი;  

კვლევითი გაკვეთილი;  

კეთებით სწავლება 

 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

მოტივაცია/ინტერესი 

 

მოსწავლეთა 

ჩართულობა/დამოუკიდებლად 

კვლევების ჩატარება 
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დანართი 14 

ლალის ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ლალი-პრე 

 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო  

• პროფესიული ზრდა 

აუცილებელია 3 

• ენობრივი ბარიერის 

გადალახვა 2 

• ლიტერატურა2 

 

 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• ზრდის მოტივაციას 3 

• გარემო, რესურსები 

მნიშვნელოვანია 2 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• ხმაური ცდის ჩატარების 

დროს 3 

• ხელსაწყოების ნაკლებობა 

2 

პროფესიული ზრდის მნიშვნელობა VS პრობლემები კლასის მართვისას 
4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• კეთებით სწავლება 3 

• მასწავლებლის 

კმაყოფილება ასეთი 

გაკვეთილის ჩატარების 

დროს 3 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• პროფესიული ზრდის 

საჭიროება 3  

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• მასწავლებლის არასწორი 

გათვლა და მცირე 

გამოცდილება იწვევს 

მოსწავლის 

იმედგაცრუებას 3 

კეთებით სწავლება, პროფესიული ზრდა  VS  გამოცდილების ნაკლებობა 
3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• უსაფრთხო გარემო 3 

• ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა 2 

 

 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• კლასში მოსწავლეთა 

რაოდენობა 3 

• კვლევითი  

გაკვეთილისთვის 

განსაზღვრული დრო 2 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• პრაქტიკული 

გამოცდილება 

მნიშვნელოვანია 3 

 

კვლევითი  გაკვეთილისათვის განსაზღვრული დრო  VS პრაქტიკული გამოცდილება 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

აუცილებელია მუდმივი პროფესიული ზრდა და ენობრივი ბარიერის გადალახვა, მოტივაციის 

გასაზრდელად გარემო პირობები და რესურსები მნიშვნელოვანია 

I კონტრასტული ხედვა: 

ხელსაწყოების სიმცირე იწვევს ხმაურს ექსპერიმენტის ჩატარების დროს 

I კონსტრაქტი 

აუცილებელია მუდმივი პროფესიული ზრდა და ენობრივი ბარიერის გადალახვა, მოტივაციის 

გასაზრდელად გარემო პირობები და რესურსები მნიშვნელოვანია 
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ხელსაწყოების სიმცირე იწვევს ხმაურს ექსპერიმენტის ჩატარების დროს 

პროფესიული ზრდის მნიშვნელობა VS პრობლემები კლასის მართვისას 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

როდესაც მოსწავლეები კეთებით სწავლობენ მასწავლებელი თავად განიცდის კმაყოფილებას, 

აუცილებელია პროფესიული ზრდა ამ მიმართულებით 

II კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებლის არასწორმა გათვლამ შეიძლება გამოიწვიოს მოსწავლეების იმედგაცრუება 

II კონსტრაქტი:  

როდესაც მოსწავლეები კეთებით სწავლობენ მასწავლებელი თავად განიცდის კმაყოფილებას, 

აუცილებელია პროფესიული ზრდა ამ მიმართულებით 

მასწავლებელმა სწორად უნდა გათვალოს საგაკვეთილო პროცესი, რომ არ გამოიწვიოს 

მოსწავლეების იმედგაცრუება. 

კეთებით სწავლება, პროფესიული ზრდა  VS  გამოცდილების ნაკლებობა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს ჰქონდეთ კარგად აღჭურვილი, უსაფრთხო ლაბორატორია, 

შემცირდეს კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა და კვლევითი გაკვეთილისთვის გაიზარდოს 

დრო 

III კონტრასტული ხედვა: 

პრაქტიკული გამოცდილება მნიშვნელოვანია 

III კონსტრაქტი 

მნიშვნელოვანია კარგად აღჭურვილი, უსაფრთხო ლაბორატორია, შემცირდეს კლასში 

მოსწავლეთა რაოდენობა და კვლევითი გაკვეთილისთვის გაიზარდოს დრო. პრაქტიკული 

გამოცდილება მნიშვნელოვანია 

კვლევითი  გაკვეთილისთვის განსაზღვრული დრო VS პრაქტიკული გამოცდილება 

 

 

ლალი-პოსტ 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება საინტერესოა 2  

• ცდები და მოდელებით 

ნასწავლი უფრო 

ამახსოვრდებათ 2 

• წინააღმდეგობების 

გადალახვა, სწორი 

დასკვნები 3 

• პრაქტიკული კვლევა 2 

• მოსწავლეების ვარაუდი 

და კვლევით მიღებული 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• პროექტული მუშაობა 3 

• პროექტში 

მონაწილეობა 3 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• მოდელის შექმნაზე     

წარმოქმნილი 

პრობლემები 3 

• როცა ვერ აღწევს 

მიზანს და ვერ გადიხარ 

შედეგზე 3 

• გამოცდილების 

ნაკლებობა 2 
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შედეგი თუ დაემთხვა ეს 

არის წარმატება 2 

პროექტული მუშაობა VS წარუმატებლობა 
2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• ცოდნა უფრო ღრმაა 

პრაქტიკული 

სამუშაოთი 3 

• პრაქტიკული მუშაობა 

აუცილებელია 3 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• ტექნიკურად 

მოწყობილი ლაბ. 3 

• მოსწავლეთა 

მცირერიცხოვნება  2 

 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ექსპერიმენტს 

მოსწავლეებმა თავი 

ვერ გაართვეს 3 

• ზედაპირული ცოდნა  

სიღრმისეული ცოდნის 

ნაკლებობა 3 

 

სიღრმისეული ცოდნა VS ზედაპირული ცოდნა 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• მასწავლებელთა 

გადამზადება 

პრაქტიკული კუთხით 

აუცილებელია 3 

• გამოცდებისათვის 

სათანადო მომზადება/ 

რომ არ დასჭირდეთ 

რეპეტიტორი 2 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• გამოცდილების 

ნაკლებობა 3 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• ბუნებისმეტყველების 

საყრდენი მიდგომა - 

პრაქტიკული სამუშაო 3 

გამოცდილების ნაკლებობა VS პრაქტიკული სამუშაო 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრაქტიკულ, კვლევით პროექტებზე მუშაობა და კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება 

საინტერესოა. მუშაობის დროს წინააღმდეგობების გადალახვით, ცდებით და მოდელირებით 

ნასწავლი მოსწავლეებს დიდხანს ამახსოვრდებათ. წარმატებაა, როცა მოსწავლის მიერ 

გამოთქმულ მოსაზრებებს ემთხვევა მიღებული შედეგი 

I კონტრასტული ხედვა: 

გამოცდილების ნაკლებობა იწვევს შეფერხებას მოდელის შექმნის დროს და ვერ მიიღწევა 

მიზანი 

I კონსტრაქტი:  

პრაქტიკულ, კვლევით პროექტებზე მუშაობა და კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება 

საინტერესოა. გამოცდილების ნაკლებობა იწვევს შეფერხებას მოდელის შექმნის დროს და ვერ 

მიიღწევა მიზანი, მაგრამ წინააღმდეგობების გადალახვით, ცდებით და მოდელირებით 

ნასწავლი მოსწავლეებს დიდხანს ამახსოვრდებათ. წარმატებაა, როცა მოსწავლის მიერ 

გამოთქმულ მოსაზრებებს ემთხვევა მიღებული შედეგი. 

პროექტული მუშაობა VS წარუმატებლობა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  
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პრაქტიკული მუშობის დროს ტექნიკურად მოწყობილი ლაბორატორია და მცირერიცხოვანი 

კლასი ხელს უწყობს ღრმა ცოდნის შეძენას 

II კონტრასტული ხედვა: 

მოსწავლეთა ზედაპირული ცოდნა ხელს უშლის ექსპერიმენტის დამოუკიდებლად ჩატარებას 

II კონსტრაქტი:  

პრაქტიკულად მუშაობის დროს ექსპერიმენტის დამოუკიდებლად ჩატარებას სჭირდება 

მოსწავლეთა ღრმა ცოდნა, ტექნიკურად მოწყობილი ლაბორატორია და მცირერიცხოვანი 

კლასი. ამით კიდევ უფრო ღრმავდება ცოდნა 

სიღრმისეული ცოდნა VS ზედაპირული ცოდნა 

 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

გამოცდილებისა და მოსწავლეთა აკადემიური მაჩვენებლების გაზრდის მიზნით  

მასწავლებელს მუდმივად სჭირდება გადამზადება პრაქტიკული კუთხით 

III კონტრასტული ხედვა: 

პრაქტიკული სამუშაო ბუნებისმეტყველების საყრდენი მიდგომაა 

III კონსტრაქტი:  

მასწავლებელს მუდმივად სჭირდება გადამზადება, რათა ჩაატაროს პრაქტიკული მუშაობები 

ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე 

გამოცდილების ნაკლებობა VS პრაქტიკული სამუშაო 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

პროფესიული ზრდის მნიშვნელობა VS პრობლემები კლასის მართვისას 

კეთებით სწავლება, პროფესიული ზრდა VS გამოცდილების ნაკლებობა 

კვლევითი  გაკვეთილისათვის 

განსაზღვრული დრო 

VS პრაქტიკული გამოცდილება 

 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

პროექტული მუშაობა VS წარუმატებლობა 

სიღრმისეული ცოდნა VS ზედაპირული ცოდნა 

გამოცდილების ნაკლებობა VS პრაქტიკული სამუშაო 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე კეთებით სწავლება, პროფესიული 

ზრდა 

VS გამოცდილების ნაკლებობა 

პოსტ პროექტული მუშაობა VS წარუმატებლობა, ზედაპირული ცოდნა 
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მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი დრო; 

მრავალრიცხოვნება; 

დისციპლინა; 

რესურსები; 

უსაფრთხოება 

მრავალრიცხოვნება; 

საატესტატო გამოცდა 

პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა; 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა; 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა; 

ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა-

ტექნოლოგიების 

ფლობა/ინგლისური ენა 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა;  

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კეთებით სწავლება 

კვლევითი გაკვეთილი; 

კვლევითი პროექტების 

განხორციელება 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

 გამოცდა; 

ზედაპირული ცოდნა 
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დანართი 15 

მედეას ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

მედეა-პრე 

 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• ფიზიკა არ არის 

ამოცანის ამოხსნა 3 

• ყოველდღიურ 

ცხოვრებასთან კავშირი 

3 

• შეაყვაროს მოსწავლეს 

საგანი 3 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• კლასში მოსწავლეთა 

დიდი რაოდენობა 3 

 

• ნაკლები ინვენტარი და 

აღჭურვილობა 2 

 

 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• არამოტივირებული 

მოსწავლეები 3 

• წინასწარ დაგეგმილი 

აქტივობა არ გამოვიდა 

3 

 

ყოველდღიურ ცხოვრებასთან კავშირიVS არამოტივირებული მოსწავლე 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• დაგეგმილი 

პრაქტიკული 

საქმიანობა 3 

• საბაზისო ცოდნა 2 

• ჰიპოთეზის გამოთქმა 

და პრაქტიკული 

სამუშაოთი მისი 

გადამოწმება 3 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკული სამუშაოს 

დიდი ხვედრითი წილი 

3 

• საკუთარი ხელით 

გაკეთებული 

ამახსოვრდებათ 

ძალიან კარგად 3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• მწირი  პირადი 

გამოცდილება 3 

• აღჭურვილობა გვაქვს, 

მაგრამ ვერ ვიყენებთ 2 

• მოსწავლეთა განწყობა 2 

პრაქტიკული სამუშაო VS მასწავლებლის მწირი გამოცდილება 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• მცირერიცხოვნობა 

კლასებში საჭიროა 3 

• შესაფერისი საკლასო 

გარემო, 

ინფრასტრუქტურა 3 

• ზუსტად გაწერილი 

ინსტრუქცია 3 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• უსაფრთხოების 

ზომების დაცვა 3 

• წინასწარ აქვთ 

დაგეგმილი 2 

• ყველა მოსწავლე თავად 

არის ჩართული 

პროცესში 3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• მასწავლებელთა 

მოტივაცია დაბალია2 

• ცოტა კვლევითი 

გამოცდილება 2 

 

საკლასო გარემო VS მასწავლებლის მწირი გამოცდილება 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

ფიზიკის სწავლების დროს ცხოვრებასთან კავშირის დამყარება, მოსწავლეების მცირე 

რაოდენობა და აღჭურვილობა მოსწავლეში იწვევს საგნის შეყვარებას.    

I კონტრასტული ხედვა: 

მოტივაციაზეა დამოკიდებული გაკვეთილის ხარისხი. 

I კონსტრაქტი 
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საბუნებისმეტყველო საგნების ცხოვრებასთან დაკავშირება და ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა იწვევს მოსწავლეებში მოტივაციის ზრდას და წარმატებულ გაკვეთილებს. 

ყოველდღიურ ცხოვრებასთან კავშირიVSარამოტივირებული მოსწავლე 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკული სამუშაო იწვევს საბაზისო ცოდნის გაღრმავებას, გამოთქმული ჰიპოთეზების 

დადასტურებას და ხანგრძლივად დამახსოვრებას 

II კონტრასტული ხედვა: 

ნაკლები გამოცდილების გამო აღჭურვილობის ვერ გამოყენება 

II კონსტრაქტი: 

გამოცდილი მასწავლებელი აღჭურვილობის გამოყენებით ატარებს პრაქტიკულ გაკვეთილებს 

და ხდება  მოსწავლეთა ცოდნის გამყარება, ჰიპოთეზების დადასტურება. 

პრაქტიკული სამუშაო VS მასწავლებლის მწირი გამოცდილება 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევითი გაკვეთილებისთვის მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მცირერიცხოვნება, 

ინფრასტრუქტურა და უსაფრთხოება,  ზუსტად გაწერილი ინსტრუქცია 

III კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებელს ჭირდება მეტი მოტივაცია და კვლევითი გამოცდილება 

III კონსტრაქტი 

გამოცდილი მასწავლებელი წინასწარ გაწერილი ზუსტი ინსტრუქციითა და უსაფრთხოების 

დაცვით ატარებს კვლევებს. მნიშვნელოვანია საკლასო გარემო 

საკლასო გარემო VS მასწავლებლის მწირი გამოცდილება  

 

მედეა-პოსტ  

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• მასწავლებლის 

გამოცდილება 2 

• პრაქტიკული სამუშაო 3 

 

 2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• მოსწავლის ინტერესი 2 

• თანამედროვე 

მეთოდები 3 

• საკუთარი ხელით 

კეთება 3 

 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• პრაქტიკული სამუშაოს 

წინასწარ დაგეგმვა-

ჩატარება 3 

•  პროექტიდან 

მიღებული 

გამოცდილება 3 

პრაქტიკული მუშაობა   VS   წინასწარ დაგეგმვა 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• მეტი შრომა, დრო და 

ენერგია საჭირო 2 

• მასწავლებლის 

მონდომება 3 

• მოსწავლეებს მიეცემათ 

სტიმული 2 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• კოლეგებთან 

თანამშრომლობა 3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• ნაკლები გამოცდილება 

2 

• პროფესიულ 

განვითარებაზე 

ზრუნვა 3 
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მასწავლებლის მონდომებაVS პროფესიული ზრდა       

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

 

• ვმუშაობ კვლევაზე 

დაფუძნებული 

სწავლების მეთოდით 

მცირე დოზით 2 

 

 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

 

• მოსწავლეები აკეთებენ 

მოდელებს საკუთარი 

ხელით2 

• საშინაო ცდების 

პრეზენტაცია 2 

• ზუსტი გათვლა და 

ინსტრუქცია 3 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

 

• კვლევის მეთოდების 

ცოდნა 3 

• დაგეგმვა 3 

 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის ზუსტი გათვლა და ინსტრუქცია   VS  კვლევის 

მეთოდების ცოდნა, დაგეგმვა 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

გამოცდილი მასწავლებელი ითვალისწინებს მოსწავლის ინტერესს, ატარებს თანამედროვე 

მიდგომებზე დაფუძნებულ პრაქტიკულ გაკვეთილებს, მოსწავლეები აკეთებენ საკუთარი 

ხელით 

I კონტრასტული ხედვა: 

პროექტმა მასწავლებლებს აჩვენა წინასწარი დაგეგმვის აუცილებლობა და ასწავლა ის. 

I კონსტრაქტი:  

პროექტმა მასწავლებელს შესძინა  დაგეგმვის, მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინების, 

კვლევითი გაკვეთილების ჩატარების  გამოცდილება  

პრაქტიკული მუშაობა  VS  წინასწარ დაგეგმვა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მასწავლებლის მონდომება და თანამშრომლობა მოსწავლეს აძლევს სტიმულს 

II კონტრასტული ხედვა: 

პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა ზრდის გამოცდილებას 

II კონსტრაქტი:  

პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა, მასწავლებლის მონდომება და კოლეგებთან 

თანამშრომლობა აისახება მოსწავლის სტიმულსა და მოტივაციაზე. 

მასწავლებლის მონდომებაVS პროფესიული ზრდა       

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს ატარებენ კვლევებს, საშინაო ცდებს ზუსტად 

გათვლილი ინსტრუქციით, აკეთებენ მოდელებს, პრეზენტაციებს  

III კონტრასტული ხედვა: 

კვლევის მეთოდებისა და დაგეგმვის ცოდნა მნიშვნელოვანია 

III კონსტრაქტი:  

კვლევის მეთოდებისა და დაგეგმვის ცოდნა მნიშვნელოვანია, რათა მოსწავლეებმა 

ჩატარებული კვლევებით მიიღონ ცოდნა და განივითარონ უნარები 



230 
 
 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის ზუსტი გათვლა და ინსტრუქცია  VS 

კვლევის მეთოდების ცოდნა, დაგეგმვა 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

ყოველდღიურ ცხოვრებასთან კავშირი VS არამოტივირებული მოსწავლე 

პრაქტიკული სამუშაო VS მასწავლებლის მწირი გამოცდილება 

საკლასო გარემო VS მასწავლებლის მწირი გამოცდილება 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

პრაქტიკული მუშაობა VS წინასწარ დაგეგმვა 

მასწავლებლის მონდომება VS  პროფესიული ზრდა       

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის 

ზუსტი გათვლა და ინსტრუქცია 

VS კვლევის მეთოდების ცოდნა, დაგეგმვა 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე პრაქტიკული სამუშაო VS მასწავლებლის მწირი გამოცდილება 

პოსტ მასწავლებლის მონდომება VS პროფესიული ზრდა  

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

        კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა; 

დრო; 

უსაფრთხოება 

გაკვეთილის დაგეგმვა 

პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა; 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა; 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა; 

ლიტერატურის 

ხელმისაწვდომობა-

ტექნოლოგიების 

ფლობა/ინგლისური ენა 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა; 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა; 

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 
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დანართი 16  

ნატალიას ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ნატალია-პრე 

 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი/ 

 

• სასწავლო პრაქტიკის 

კვლევა 2 

• დიფერენცირებული 

დონის ტესტები 2 

• ღია გაკვეთილები და 

გამოცდილების 

გაზიარება 2 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• შემაჯამებელი წერები 3 

• კრიტიკული 

აზროვნების 

განვითარება 2 

• ლაბორანტი-დამხმარე 

2 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• მოსწავლის 

კრიტიკული ანალიზის 

განვითარება 3 

• მოსწავლეთა 

დაინტერესება 2 

შემაჯამებელი წერები VS კრიტიკული აზროვნების განვითარება 
6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• როცა არ არის 

პრაქტიკულად 

ჩვენების 

შესაძლებლობა 3 

• სკოლაში არასათანადო 

პირობები 3 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 
 
 

• მოსწავლეების 

დიფერენცირება 3 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• მოსწავლეებთან 

ინდივიდუალური 

მიდგომა 3 

• პრაქტიკული სამუშაო 3 

• სადემონსტრაციო 

ცდები 2  

• მოტივაცია 3 

• ზედა კლასებში 

დემოტივირებული 

მოსწავლეები 2 

არასათანადო ლაბორატორიული აღჭურვილობა VS პრაქტიკული მუშობა 
3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• კარგად აღჭურვილი  

ლაბორატორია 3 

• ინდივიდუალურად 

მუშაობის 

შესაძლებლობა 3 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• წინასწარ, კლასთან 

ერთად დაგეგმილი 

კვლევა 3 

• მასწავლებლის 

შემოქმედებითობა 3 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ტექნიკური პრობლემა 

ექსპერიმენტის დროს 2 

• თეორიული 

გაკვეთილი 

ექსპერიმენტის გარეშე 

3 

ინდივიდუალური მუშაობა VS თეორიული გაკვეთილი 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია სასწავლო პრაქტიკის კვლევა, რომელიც განაპირობებს დიფერენცირებული 

ტესტების შედგენას შემაჯამებელი წერისთვის. 

I კონტრასტული ხედვა: 
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სერიოზული კვლევები ავითარებს კრიტიკულ აზროვნებას და ზრდის მოსწავლეთა 

მოტივაციას. 

 I კონსტრაქტი 

შემაჯამებელი წერები ხელს უშლის კრიტიკული აზროვნების განვითარებას 

შემაჯამებელი წერები VS კრიტიკული აზროვნების განვითარება 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

არასათანადო პირობებისა და ლაბორატორიული აღჭურვილობის გამო ნაკლები კვლევა და 

ექსპერიმენტი. აქცენტი ძლიერ მოსწავლეებზე. 

II კონტრასტული ხედვა: 

მოსწავლეებთან ინდივიდუალური, პრაქტიკული მუშაობა ზრდის მოტივაციას. 

II კონსტრაქტი: 

პრაქტიკული მუშაობისთვის და მოსწავლეთა მოტივაციის ზრდისთვის აუცილებელია 

სათანადო ლაბორატორიული აღჭურვილობა და მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მიდგომა 

არასათანადო ლაბორატორიული აღჭურვილობა VS პრაქტიკული მუშობა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია, ინდივიდუალური მიდგომა კარგად აღჭურვილ ლაბორატორიაში, 

მასწავლებლის შემოქმედებითობა და წინასწარ, კლასთან ერთად დაგეგმილი კვლევა 

III კონტრასტული ხედვა: 

ცუდია მხოლოდ თეორიული გაკვეთილი, პრაქტიკულის გარეშე 

III კონსტრაქტი 

პრაქტიკული მუშობის დროს ხდება ინდივიდუალური მიდგომა თეორიულისგან 

განსხვავებით. 

ინდივიდუალური მუშაობა VS თეორიული გაკვეთილი 

 

 

ნატალია-პოსტ 

 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• წინასწარ დაგეგმვა 3  

• მეტი კვლევაზე 

დაფუძნებული 

გაკვეთილი 3 

 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• საშინაო ექსპერიმენტის 

ჩატარება 2 

 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ექსპერიმენტის 

შედეგის ვერ მიღება 2 

• რეაქტივების პრობლემა 

3 

• ზომიერების დაცვა 2 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი   VS  რეაქტივების პრობლემა 
2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• მცირე ჯგუფებში 

მუშაობა 2 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 
 

• წინასწარი დაგეგმვა 3 
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• სკოლაში მიღებული 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენება 3 

 

 

 • ყველა გაკვეთილზე 

ცდა და ექსპერიმენტი 2 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება   VS  წინასწარი დაგეგმვა 
5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

• კვლევაზე 

დაფუძნებული 

სწავლება 3 

• სტიმულის მიცემა 2 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• ცხოვრებაში გამოყენება 

3 

• აღმოჩენით სწავლება 2 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

• ყველა მოსწავლე 

თანაბრად ჩაერთოს-

ძლიერი და სუსტი 3 
 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება   VS  ყველა დონის მოსწავლის ჩართვა 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მნიშვნელოვანი მეტი წინასწარ დაგეგმილი საგაკვეთილო  

I კონტრასტული ხედვა: 

ზომიერების დაუცველობა და რეაქტივების პრობლემა აფერხებს ექსპერიმენტის შედეგს 

  I კონსტრაქტი 

მნიშვნელოვანია მეტი წინასწარ დაგეგმილი, მოსინჯული  ექსპერიმენტის ჩატარება და 

ზომიერების დაცვა 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი   VS  რეაქტივების პრობლემა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკული სამუშაოები  ხელს უწყობს სკოლაში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენებას 

II კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია, ყოველ გაკვეთილზე ჩატარდეს კარგად დაგეგმილი ექსპერიმენტი 

II კონსტრაქტი: 

დაგეგმილი პრაქტიკული სამუშაოები და ექსპერიმენტები ხელს უწყობს სკოლაში მიღებული 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება  VS წინასწარი დაგეგმვა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს მასწავლებელი აღმოჩენით ასწავლის და 

მოსწავლე ადვილად იყენებს ნასწავლს ცხოვრებაში 

III კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია კვლევაში თანაბრად ჩაერთოს ყველა აკადემიური დონის მოსწავლე 

III კონსტრაქტი 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დროს მასწავლებელი აღმოჩენით ასწავლის და ყველა 

აკადემიური დონის მოსწავლე თანაბრად ერთვება კვლევის პროცესში.  აღმოჩენით  ნასწავლს 

მოსწავლე ადვილად იყენებს ცხოვრებაში. 
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კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება  VS ყველა დონის მოსწავლის ჩართვა 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

შემაჯამებელი წერები VS კრიტიკული აზროვნების განვითარება 

არასათანადო ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა 

VS პრაქტიკული მუშაობა 

ინდივიდუალური მუშაობა VS თეორიული გაკვეთილი 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

კვლევაზე დაფუძნებული გაკვეთილი VS რეაქტივების პრობლემა 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება VS წინასწარი დაგეგმვა 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS ყველა დონის მოსწავლის ჩართვა 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე არასათანადო ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა 

VS პრაქტიკული მუშაობა 

პოსტ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება   VS რეაქტივების პრობლემა  

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი დრო; 

 რესურსები; 

დამხმარე პერსონალი(ლაბორანტი) 

გაკვეთილის დაგეგმვა; 

 

პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა; 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა; 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა; 

ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა-

ტექნოლოგიების 

ფლობა/ინგლისური ენა 

 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

თეორიული გაკვეთილი; 

ინდივიდუალური მიდგომა 

კვლევითი გაკვეთილი; 

აღმოჩენით სწავლება 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

მოტივაცია/ინტერესი 

 

ცოდნის ტრანსფერი 
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დანართი 17 

ოფელიას ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ოფელია-პრე 

 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• კვლევითი პროექტებით 

სწავლება 3 

• ცოდნის გამყარება 

კვლევითა და 

ექსპერიმენტებით 2 

• მოსწავლეთა ინტერესი 2 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• პრაქტიკული კვლევა 3 

• კავშირი ყოველდღიურ 

ცხოვრებასთან 2 

 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• უსაფრთხოება 

გაკვეთილზე 3 

კვლევითი პროექტები VS უსაფრთხოება 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკული სამუშაო 2 

• სამუშაო წინასწარ 

მზადდება თემის 

შესაბამისად  2 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• პრაქტიკული 

სამუშაოები 3 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• ხმაურიანი გაკვეთილი 

3 

• პერსონალური სამუშაო 

სივრცე 

ლაბორატორიაში 3 

პრაქტიკული სამუშაო VS  კლასის მართვის სირთულეები 
6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ცუდად აღჭურვილი 

ლაბორატორია 3 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია 2 

 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• კარგი ლაბორატორია 3 

• ICT აღჭურვილობა 3 

ცუდად აღჭურვილი ლაბორატორია VS კარგად  აღჭურვილი ლაბორატორია 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

 კვლევითი პროექტებით ხდება მოსწავლეთა ინტერესის ზრდა, ცოდნის გაღრმავება და 

კავშირი ყოველდღიურ ცხოვრებასთან 

I კონტრასტული ხედვა: 

კვლევითი გაკვეთილების დროს მნიშვნელოვანია უსაფრთხოება 

I კონსტრაქტი: 

უსაფრთხო გარემოში კვლევა ზრდის მოტივაციას, აღრმავებს ცოდნას და ამყარებს კავშირს 

ცხოვრებასთან. 

კვლევითი პროექტები   VS  უსაფრთხოება 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

წინასწარი მომზადებაა საჭირო, რათა ჩატარდეს პრაქტიკული სამუშაო 
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II კონტრასტული ხედვა: 

 

პრაქტიკულ მუშობას ახლავს ხმაური გაკვეთილზე  

II კონსტრაქტი:  

წინასწარი დაგეგმვაა საჭირო, რათა ჩატარდეს პრაქტიკული მუშაობა დისციპლინური 

გადაცდომის გარეშე 

პრაქტიკული სამუშაო VS  კლასის მართვის სირთულეები 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევზე დაფუძნებული სწავლებისთვის მნიშვნელოვანია კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია 

III კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოავანია ლაბორატორიის კომპიუტერული ტექნოლოგიებით აღჭურვა 

III კონსტრაქტი: 

კვლევითი გაკვეთილებისთვის აუცილებელია საბუნებისმეტყველო და ისტ ლაბორატორია 

ცუდად აღჭურვილი ლაბორატორია VS  კარგად  აღჭურვილი ლაბორატორია 

 

ოფელია-პოსტ 

 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• კვლევის შედეგებზე 

დაფუძნებით ახალი 

მასალის შესწავლა 2 

• სამოტივაციო 

აქტივობები 2 

• მაპროვოცირებელი 

კითხვები 2 

• პრაქტიკული 

მუშაობები 3 

3. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია 2 

• მონდომება 

მასწავლებლის 3 

 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• რესურსების 

სიმცირე/არქონა 2 

• საათობრივი 

დატვირთვა 3 

მასწავლებლის მონდომება   VS  საათობრივი დატვირთვა 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• საბუნებისმეტყველო 

საგნები პრაქტიკულ 

მუშაობაზეა 

დაფუძნებული 2 

• ავითარებს სააზროვნო, 

თანამშრომლობით და 

კვლევით უნარებს 3 

• მოსწავლეთა მცირე 

რაოდენობა 2 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

• პროექტის 

გამოცდილება 3 

• მოტივაციის ამაღლება 

3 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• თანადგომა 

დირექციისაგან 3 

• კარგი ლაბორატორია 2 

პროექტის გამოცდილება  VS  თანადგომა დირექციისაგან 
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3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• კარგი ლაბორატორია 2 

• ინდივიდუალური ან 

წყვილებში მუშაობა 2 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• ინდივიდუალურად 

მუშაობა  ან წყვილებში 

2  

• დამოუკიდებლად 

მუშაობა 3 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• უსაფრთხოების 

ზომების დაცვა 

მნიშვნელოვანია 3 

დამოუკიდებლად მუშაობა   VS   უსაფრთხოება 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მასწავლებლის მონდომებაზეა დამოკიდებული კვლევების ჩატარება, პრაქტიკული მუშაობა 

სამოტივაციო აქტივობები.  

I კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებელს ხელს უშლის საათობრივი დატვირთვა 

I კონსტრაქტი:  

მასწავლებელს ჭირდება მეტი თავისუფალი დრო, რათა ხშირად ჩაატაროს კვლევითი 

სამუშაოები 

მასწავლებლის მონდომება  VS  საათობრივი დატვირთვა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პროექტმა აამაღლა მოსწავლეთა მოტივაცია და განუვითარა უნარები 

II კონტრასტული ხედვა: 

კვლევების განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია, თანადგომა დირექციისგან, კარგი 

ლაბორატორია და მოსწავლეთა მცირერიცხოვნება  

II კონსტრაქტი:  

პროექტის გამოცდილებიდან, კვლევები მცირერიცხოვან ჯგუფებში ავითარებს მოტივაციასა 

და უნარებს,   

პროექტის გამოცდილება VS თანადგომა დირექციისაგან 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მოსწავლეთა დამოუკიდებლად მუშაობა მნიშვნელოვანია 

III კონტრასტული ხედვა: 

უსაფრთხოების  წესების დაცვა აუცილებელია 

III კონსტრაქტი:  

აუცილებელია უსაფრთხოების  წესების დაცვა დამოუკიდებლად მუშაობის დროს 

დამოუკიდებლად მუშაობა  VS  უსაფრთხოება 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

კვლევითი პროექტები VS უსაფრთხოება 

პრაქტიკული სამუშაო VS კლასის მართვის სირთულეები 
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ცუდად აღჭურვილი ლაბორატორია VS კარგად  აღჭურვილი ლაბორატორია 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

მასწავლებლის მონდომება VS საათობრივი დატვირთვა 

პროექტის გამოცდილება VS თანადგომა დირექციისაგან 

დამოუკიდებლად მუშაობა VS უსაფრთხოება 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

 

 

 

 

პრე პრაქტიკული სამუშაო VS კლასის მართვის სირთულეები 

პოსტ პროექტის გამოცდილება VS საათობრივი დატვირთვა 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი დრო; 

დისციპლინა; 

რესურსები; 

ადმინისტრაციის მხარდაჭერა; 

უსაფრთხოება 

მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნება; 

რესურსები; 

ადმინისტრაციის მხარდაჭერა; 

დამხმარე პერსონალი(ლაბორანტი) 

 

პროფესიული ზრდა  პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კვლევითი პროექტების 

განხორციელება 

კვლევითი გაკვეთილი; 

ინდივიდუალური მიდგომა 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 
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დანართი 18  

პირიმზე ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

პირიმზე-პრე 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• პრაქტიკული 

გაკვეთილი 3 

• ეფექტიანი, ხალისიანი 

გაკვეთილი 3 

• მიღწეული მიზანი 2 
 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• კვლევები და 

აღმოჩენები მოსწავლეს 

ღრმა ცოდნას აძლევს 3 

• დაკვირვება, კვლევა 

თვით მოსწავლეების 

მიერ 2 

 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• მეტი კვლევა, 

ხალისიანი 

ექსპერიმენტი, 

თვალსაჩინოება 3 

• გაკვეთილები საკლასო 

სივრცის გარეთ  3 

• ხარვეზების 

გამოსწორება 2 

• წინასწარი მზადება 

სასკოლო 

პროცესისთვის 3 

• სწავლების მიდგომების 

შეცვლა, პროფესიული 

ზრდა  3 

კვლევებითა და აღმოჩენებით სწავლება VS სწავლების მიდგომები/ მასწავლებლის პროფესიული 

ზრდა 
6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• დაუგეგმავი, 

სპონტანურად 

ჩატარებული 

გაკვეთილი  2 

• დაუგეგმავი, 

წარუმატებელი 

ექსპერიმენტი 3 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• არასაკმარისი 

პრაქტიკული 

გამოცდილება 3 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 
 
 

• პროექტებით სწავლება 

3 

• თეორიული კვლევა 3 

• პრაქტიკული 

გაკვეთილი 2 

არასაკმარისი პრაქტიკული გამოცდილება VS პროექტებით სწავლება 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• მოსწავლე თვითონ 

აკეთებს კვლევას 2 

• იწვევს მოსწავლეში 

მოტივაციას  3 

• გაკვეთილი 

• ავითარებს 

საკომუნიკაციო,  

კვლევით და 

სააზროვნო უნარ-

ჩვევებს 2 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 
 

• რესურსები, 

ლაბორატორია 3 

• კარგად მომზადებული 

მასწავლებელი 3 

• მოსწავლის მოტივაცია 

2 

• ხალისიანი გაკვეთილი 

3 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• კვლევა-ძიება 3 

• კეთებით სწავლა 2 
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რესურსები VS კეთებითა და კვლევა-ძიებით სწავლება 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრაქტიკულ გაკვეთილზე მოსწავლეთა მიერ კვლევითი პროცესის დამოუკიდებლად 

განხორციელება იწვევს ღრმა ცოდნას და მიზნის მიღწევას 

I კონტრასტული ხედვა: 

პროფესიული ზრდა მნიშვნელოვანია, რათა შეიცვალოს სწავლების მიდგომები და იყოს მეტი 

კვლევითი გაკვეთილი. 

I კონსტრაქტი:  

სწავლების მიდგომების შესაცვლელად და კვლევითი გაკვეთილების ჩასატარებლად 

აუცილებელია პროფესიული ზრდა. 

კვლევებითა და აღმოჩენებით სწავლება VS სწავლების 

მიდგომები/მასწავლებლის პროფესიული ზრდა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კარგად დაგეგმილი და წარმატებული გაკვეთილისა და ექსპერიმენტის მისაღებად 

აუცილებელია პრაქტიკული გამოცდილება 

II კონტრასტული ხედვა: 

პროექტებით სწავლება მნიშვნელოვანია 

II კონსტრაქტი:  

პროექტებით სწავლებას, წარმატებულ გაკვეთილს და ექსპერიმენტს სჭირდება მასწავლებლის 

პროფესიული ზრდა და პრაქტიკული გამოცდილების შეძენა 

არასაკმარისი პრაქტიკული გამოცდილება VS პროექტებით სწავლება 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

რესურსები და ლაბორატორია იწვევს მოსწავლეში მოტივაციის ამაღლებას, 

პრაქტიკულ მუშაობას, რაც თავის მხრივ იწვევს უნარ-ჩვევების განვითარებას. 

III კონტრასტული ხედვა: 

კეთებითა და კვლევით სწავლა მნიშვნელოვანია  

III კონსტრაქტი:  

კეთებით სწავლისათვის აუცილებელია რესურსები. მოსწავლეთა მოტივაცია 

რესურსები VS კეთებითა და კვლევა-ძიებით სწავლება 

 

პირიმზე-პოსტ 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• ცვლადებზე 

დაკვირვება 2 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი                                                                  

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• წინასწარი დატესტვის 

გარეშე 3 
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• ცხრილებისა და 

დიაგრამების აგება 2 

• საუნივერსიტეტო 

ბაზებთან  

თანამშრომლობა 3 

• პროექტის ფარგლებში 

ჩატარებული გაკვეთილები 

3 

• მოტივაციის გაზრდა 2 

 

 

საუნივერსიტეტო ბაზებთან თანამშრომლობა  VS  წინასწარი დაგეგმვა 
9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• სასწავლო გარემო, 

მეთოდები, 

ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა 3 

• მოსწავლეთა განწყობა 3 

• მცირე 

ექსპერიმენტები2 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 
 

• პროექტზე მუშაობა 

• კვლევებით შეძენილი 

ცოდნა 3 

• მასწავლებლის 

გარდასახვა ცვლილება 

მეთოდებში 3 

 

3. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისათვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• მეტად მნიშვნელოვანია 

საუკეთესო 

გაკვეთილის 

ჩატარებისათვის 

ტექნიკური 

აღჭურვილობა 3 

მასწავლებელთა და მოსწავლეთა გარდასახვა VS ტექნიკური აღჭურვილობა 
7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• მოსწავლეების დატვირთვა 

კვლევებითა და 

აზროვნებაზე 

ორიენტირებული 

დავალებებით 3 

1. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• გავიყვანო მოსწავლეები 

ჩაკეტილი სივრციდან 3 

• მქონდეს სახალისო 

გაკვეთილები 2 

• მეტი ექსპერიმენტი 3 

• საკუთარი გაკვეთილის 

რეფლექსია 2 

2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილის თანმდევი 2 

• თეორიული ცოდნის 

პრაქტიკაში გადატანა 3 

 

მოსწავლეზე ორიენტირებული „არასტანდარტული“ გაკვეთილები     VS    თეორიული ცოდნა 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პროექტმა ხელი შეუწყო საუნივერსიტეტო ბაზებთან თანამშრომლობასა და 

მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდას 

I კონტრასტული ხედვა: 

წინასწარი დაგეგმვა 

I კონსტრაქტი:  

პროექტმა გაზარდა საუნივერსიტეტო ბაზებთან ურთიერთობა, გაკვეთილის 

დაგეგმვის აუცილებლობა, მოსწავლეთა მოტივაცია 

საუნივერსიტეტო ბაზებთან თანამშრომლობა  vs   წინასწარი დაგეგმვა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პროექტის დროს განხორციელებული კვლევებით მოხდა მასწავლებელთა გარდასახვა 

და მოსწავლეთა განწყობის შეცვლა 

II კონტრასტული ხედვა: 

ტექნიკური აღჭურვილობა და კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლება მნიშვნელოვანია  

II კონსტრაქტი:  
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პროექტმა გარდასახა მასწავლებელთა მიდგომები და მოსწავლეთა განწყობა. 

ტექნიკური აღჭურვილობა მნიშვნელოვანია კვლევითი გაკვეთილისთვის 

მასწავლებელთა და მოსწავლეთა გარდასახვა   vs    ტექნიკური აღჭურვილობა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მასწავლებლის თვითგანვითარებაზე ზრუნვა, მოსწავლეთა გაყვანა საგაკვეთილო 

სივრციდან და სააზროვნო დავალებებზე ორიენტირება 

III კონტრასტული ხედვა: 

თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანა 

III კონსტრაქტი:  

მოსწავლეზე ორიენტირებული, არასტანდარტული გაკვეთილების ჩატარება და 

თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანა 

მოსწავლეზე ორიენტირებული „არასტანდარტული“ გაკვეთილები    vs   

თეორიული ცოდნა 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

კვლევებითა და აღმოჩენებით სწავლება  VS სწავლების მიდგომები / მასწავლებლის 

პროფესიული ზრდა 

არასაკმარისი პრაქტიკული გამოცდილება VS პროექტებით სწავლება 

რესურსები VS კეთებითა და კვლევა-ძიებით სწავლება 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

საუნივერსიტეტო ბაზებთან 

თანამშრომლობა 

VS წინასწარი დაგეგმვა 

მასწავლებელთა და მოსწავლეთა 

გარდასახვა 

VS ტექნიკური აღჭურვილობა 

მოსწავლეზე ორიენტირებული 

„არასტანდარტული“ გაკვეთილები 

VS თეორიული ცოდნა 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე არასაკმარისი პრაქტიკული 

გამოცდილება 

VS კეთებითა და კვლევა-ძიებით სწავლება 

პოსტ მოსწავლეზე ორიენტირებული 

„არასტანდარტული“ გაკვეთილები 

VS თეორიული ცოდნა 
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მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა; 

რესურსები 

 

პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა; 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა;  

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა 

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა; 

მასწავლებლის კომპეტენცია;  

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კვლევითი პროექტების 

განხორციელება 

თეორიული გაკვეთილი 

კვლევითი გაკვეთილი;  

კვლევითი პროექტების 

განხორციელება 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

 კლასის განწყობა 
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დანართი 19 

ჟუჟუნას ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ჟუჟუნა-პრე 

 

2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკული 

გაკვეთილები 

მნიშვნელოვანია 2 

 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

 

• გაკვეთილის დაგეგმვა 

მოსწავლეებთან ერთად3 

• საჭიროა ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა, ტექნიკა და 

რეაქტივები 3 

• მოტივაციის ამაღლება 3  

• ცხოვრებისეული უნარების 

განვითარება 2 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• კვლევითი გაკვეთილის 

ჩატარების მცდელობა 2   

• ნაკლები გამოცდილება2 

• დროის სიმცირე 2 

• საგამოცდო პერიოდის 

დამთხვევა 2 

• არასწორად დაგეგმილი 

ცდა 3 

• უსაფრთხოების ნორმების 

დაცვა 2 

პრაქტიკული მუშაობა VS გამოცდები 
3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• მოსწავლე ჩართულია 

საკვლევი თემის შერჩევის 

პროცესში 3 

• წინასწარი დაგეგმვა 3 

• უსაფრთხოების დაცვა 3 

• საყოფაცხოვრებო 

რესურსების გამოყენება 

კვლევაში 2 

• აღჭურვილი 

ლაბორატორია 3 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• მოსწავლის ნდობა 3  

• მასწავლებელს უნდა 

ქონდეს სიღრმისეული 

ცოდნა და უნარები 2 

• მასწავლებელს უნდა 

შეეძლოს შეცდომის 

აღიარება 2 

 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• მოსწავლის ჩართვა 

პროცესში, თუ ის 

მოტივირებულია  3 

• მოსწავლეების 

ეტაპობრივი მიყვანა 3 

მასწავლებლის კომპეტენცია VS მოსწავლეების მოტივირება 
3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• კარგად დაგეგმილი 

პროცესი 2 

• საველე გაკვეთილი 2 

• აღჭურვილობა 3 

• სასწავლო გარემო ხელს 

უწყობს კვლევის 

ჩატარებას და 

შესაძლებლობების 

მაქსიმალურად 

გამოვლენას 2 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• წინასწარი დაგეგმვა 3 

• ალტერნატიული გეგმის 

შემუშავება 3 

• შრომით პროცესში 

წინააღმდეგობების 

შეხვედრა ინტერესს ზრდის 

3 

• კვლევით გაკვეთილში 

მოსწავლეები მეტი 

მონდომებით ერთვებიან 3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• პირადი პრობლემებისაგან 

გათავისუფლება 3 

• დაუმსახურებელი მაღალი 

ქულა მოსწავლეზე ცუდ 

გავლენას ახდენს/ 

სამართლიანობა 3 

• მოსწავლეს მასწავლებლის 

თანადგომა სჭირდება 2 

კვლევებისთვის ხელსაყრელი სასწავლო გარემო VS მასწავლებლის პირადი პრობლემები 
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I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკული გაკვეთილების ჩატარებისთვის, რომელიც იწვევს ცხოვრებისეული 

უნარების განვითარებას,  აუცილებელია წინასწარ დაგეგმვა, ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა და მოტივაცია. 

I კონტრასტული ხედვა: 

ნაკლები  დრო და გამოცდილება და საგამოცდო პერიოდი ზღუდავს კვლევითი 

გაკვეთილების ჩატარებას 

I კონსტრაქტი 

პრაქტიკული სამუშაოები ნაკლებია საგამოცდო პერიოდში 

პრაქტიკული მუშაობა VS გამოცდები 

 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მასწავლებლისთვის აუცილებელია ღრმა ცოდნა და უნარები, კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია. მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად ირჩევს საკვლევ თემას, რითიც 

იზრდება მოსწავლეთა მოტივაცია 

II კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია ყველა მოსწავლის მოტივირება და სასწავლო პროცესში ჩართვა 

II კონსტრაქტი:  

ღრმა ცოდნისა და უნარების მქონე მასწავლებელი, კარგ ლაბორატორიულ პირობებში ქმნის 

მოსწავლეთა მაღალ მოტივაციას 

მასწავლებლის კომპეტენცია VS მოსწავლეების მოტივირება 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

კვლევებისთვის ხელსაყრელი გარემო და წინასწარი დაგეგმვა ზრდის მოტივაციას 

III კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებელი კლასში თავისუფალი უნდა იყოს პირადი პრობლემებისგან 

III კონსტრაქტი 

მასწავლებლის პირადი პრობლემები და არახელსაყრელი გარემო ხელს უშლის გაკვეთილის 

წინასწარ დაგეგმვასა და მოსწავლეთა მოტივაციას 

კვლევებისთვის ხელსაყრელი სასწავლო გარემო VS მასწავლებლის პირადი 

პრობლემები 

 

ჟუჟუნა-პოსტ 

 
3. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• სივრცე აღჭურვილი უნდა 

იყოს ბიბლიოთეკით, ისტ, 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• პრაქტიკულად მიღებული 

ცოდნა 3 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• წინასწარი დაგეგმვა 3 

• მოსალოდნელ შედეგებზე 

ორიენტირება 3 
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ასევე ლაბორატორიული 

აღჭურვილობით 2 

• სწავლების დონის ამაღლება 

3 

 

 

პრაქტიკულად მიღებული ღრმა ცოდნა   VS   დაუგეგმავი გაკვეთილი 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• აქტუალური საკითხების 

განხილვა, მოსწავლეთა 

ინტერესების 

გათვალისწინება 2 

• ნაკლებად აქტიური 

მოსწავლეების ჩართვა 2 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• მოსწავლის დაინტერესება 3 

• თეორიული ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენება 3 

• პრაქტიკული სამუშაოთი 

ცოდნის მიღება 2 

• ქცევის წესები 2 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• მასწავლებლის სიზარმაცე 

3 

 

მოსწავლეთა დაინტერესება   VS   მასწავლებლის სიზარმაცე 
4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• პრაქტიკული სამუშაო 2 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

• კეთებით სწავლება 3 

• პრაქტიკული სამუშაო 2 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• დაგეგმვა 2 

• კვლევის ეტაპებს 

მიტოვება/დაუსრულებელი 

კვლევა 3 

• გაკვეთილის 

განზოგადება/ანალიზი 2 

პრაქტიკული სამუშაო   VS  მიტოვებული დაუსრულებელი კვლევა 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრაქტიკულად მიღებული ცოდნით მაღლდება სწავლების დონე 

I კონტრასტული ხედვა: 

დაუგეგმავი გაკვეთილით რთულია შედეგზე ორიენტირება 

I კონსტრაქტი:  

შედეგებზე ორიენტირებულად დაგეგმვა, ლიტერატურით, ისტ და ხელსაწყოებით 

აღჭურვილ გარემოში პრაქტიკული მუშაობის დროს,  მოსწავლე იძენს ღრმა ცოდნას. 

პრაქტიკულად მიღებული ღრმა ცოდნა  VS  დაუგეგმავი გაკვეთილი 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა, დაინტერესება, თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენება 

II კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებლის სიზარმაცე 

II კონსტრაქტი:  

მასწავლებელზე ბევრად არის დამოკიდებული მოსწავლეთა დაინტერესება, 

ჩართულობის გაზრდა, თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

მოსწავლეთა დაინტერესება  VS  მასწავლებლის სიზარმაცე 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  
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პრაქტიკული სამუშაო მნიშვნელოვანია 

III კონტრასტული ხედვა: 

აუცილებელია კვლევის ბოლომდე მიყვანა და გაკვეთილის განზოგადება 

III კონსტრაქტი:  

კვლევის ბოლომდე მიყვანა და გაკვეთილის განზოგადება კვლევითი მუშაობის 

მნიშვნელოვანი და აუცილებელი პირობაა 

პრაქტიკული სამუშაო  VS  მიტოვებული დაუსრულებელი კვლევა 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

პრაქტიკული მუშაობა VS გამოცდები 

მასწავლებლის კომპეტენცია VS მოსწავლეების მოტივირება 

კვლევებისთვის ხელსაყრელი სასწავლო 

გარემო 

VS მასწავლებლის პირადი პრობლემები 

 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

პრაქტიკულად მიღებული ღრმა ცოდნა VS დაუგეგმავი გაკვეთილი 

მოსწავლეთა დაინტერესება VS მასწავლებლის სიზარმაცე 

პრაქტიკული სამუშაო VS მიტოვებული დაუსრულებელი კვლევა 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე პრაქტიკული მუშაობა VS გამოცდები 

პოსტ პრაქტიკულად მიღებული ღრმა 

ცოდნა 

VS დაუგეგმავი გაკვეთილი, დაუსრულებელი 

კვლევა 

 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა; 

დრო; 

რესურსები; 

ადმინისტრაციის მხარდაჭერა; 

უსაფრთხოება; 

საატესტატო გამოცდა 

გაკვეთილის დაგეგმვა; 

საატესტატო გამოცდა 
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პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა; 

მასწავლებლის კომპეტენცია; 

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

თეორიული გაკვეთილი 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კეთებით სწავლება; 

კვლევითი პროექტების 

განხორციელება 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

მოტივაცია/ინტერესი; 

მოსწავლეთა უკუკავშირი 

ცოდნის ტრანსფერი; 

მოსწავლეთა უკუკავშირი 
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დანართი 20 

რიფსიმეს ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

რიფსიმე-პრე 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• მოსწავლეები 

აქტიურად იყვნენ 

ჩართულები 2 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

 

• ყველაფერი გათვლილი 

და გააზრებული უნდა 

იყოს 3 

• იდეალური ჩვენთვის 

ნიშნავს 

მოწესრიგებულს 2 

• ყველა მოსწავლე უნდა 

იყოს ჩართული 2 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• დროის სიმცირე 3 

• გამოსაშვები 

გამოცდები, როგორც 

შემაფერხებელი 

ფაქტორი 3 

• სპონტანური 3 

 

მოსწავლეთა ჩართულობა VS გამოცდები 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• ბევრი ექსპერიმენტი 3 

• დისტანციის შემცირება 

მასწავლებელსა და 

მოსწავლეს შორის 3 

• პრაქტიკული 

გამოყენება 

• ასაკის შესაბამისი 

სწავლება 3  

• კვლევა კეთებით, 

აღმოჩენით 3 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• სტანდარტის 

პრობლემა 3 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• კვლევაზე 

დაფუძნებული 

სწავლება 50/50-ზე 

უნდა იყოს 3 

• ცდები და 

ექსპერიმენტები 

აუცილებელია 2 

სტანდარტი VS პრაქტიკული სამუშაო 
3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• წინარე ცოდნის 

სწორად მიწოდება 3 

•  

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• წინასწარ კარგად 

დაგეგმილი გაკვეთილი 

2 

• პრაქტიკული სამუშაო 2 

• თეორიული ცოდნა 

აუცილებელია 3 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• ცოდნის პრაქტიკული 

გამოყენება 3 

თეორიული ცოდნა VS  ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მოსწავლეთა ჩართულობა და გაკვეთილის წინასწარი დაგეგმვა იწვევს წესრიგს. 

I კონტრასტული ხედვა: 

კვლევითი გაკვეთილების ჩატარებას ხელს უშლის და აფერხებს საგამოცდო პერიოდი 
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I კონსტრაქტი 

კვლევითი გაკვეთილების ჩატარებისთვის მნიშვნელოვანია დრო და გაკვეთილში 

მოსწავლეთა ჩართულობა. გამოცდები აფერხებს კვლევებს. 

მოსწავლეთა ჩართულობა VS გამოცდები 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარებასა და კეთებით სწავლებას ხელს უშლის 

სტანდარტი 

II კონტრასტული ხედვა: 

სწავლება  მუდმივად  ცდებით და ექსპერიმენტებით 50/50 -ზე უნდა მიდიოდეს 

II კონსტრაქტი: 

სტანდარტი ხელს უშლის ცდებით და ექსპერიმენტებით, პრაქტიკული მუშაობით  

სწავლებას 

სტანდარტი VS პრაქტიკული სამუშაო 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეს ჰქონდეს წინარე  თეორიული ცოდნა, რათა კარგად 

დაგეგმილ გაკვეთილზე ის პრაქტიკულად განახორციელოს. 

III კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება 

III კონსტრაქტი 

მნიშვნელოვანია თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება 

თეორიული ცოდნა VS პრაქტიკული გამოყენება 

 

რიფსიმე-პოსტ 

 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• მოსწავლეთა 

დაინტერესება 2 

• პრაქტიკული სამუშაო 3 

• დამხმარე ლაბორანტი 2 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• დამხმარე, პრაქტიკულ 

მუშაობაზე  2 

• აზროვნებაზე 

ორიენტირებული2 

• საკვლევი კითხვების 

დასმა და ეტაპების 

მოაზრება 3 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• მოსწავლეებს აზრი არ 

უნდა მოახვიოს 

მასწავლებელმა 3 

• კარგად 

დაგეგმვა/დაუგეგმავი 3 

• დისციპლინის 

პრობლემა 2 

• გამოცდილების შეძენა 

3 

პრაქტიკული სამუშაო   VS  მასწავლებლის ზეგავლენა სამუშაო პროცესზე 
4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 
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• პრაქტიკული 

გაკვეთილი 3 

• ხელსაწყოს დამზადება 

3 

• აზროვნებაზე 

ორიენტირება 2 

• ექსპერიმენტების 

ხშირად ჩატარება 2 

 

 

• პროექტის შემდეგ 

მოსწავლეთა მოტივაცია 

გაიზარდა 2 

• მასწავლებლის  მზაობა 3 

• პროექტის სიტუაცია 

იდეალურია 3 

  ხელსაწყოების დამზადება/პრაქტიკული მუშაობა   VS   მასწავლებლის ნაკლები მზაობა 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• თეორიისა და 

პრაქტიკის შერწყმა  3 

 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

 

• პროექტში 

მონაწილეობა 3 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• იდეალური არ 

არსებობს 2 

• რესურსები2 

• მოსწავლეთა 

მონდომება 2 

თეორიისა და პრაქტიკის შერწყმა  VS  რესურსები/მოსწავლეთა მონდომება 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

მასწავლებელი მხოლოდ ეხმარება საკვლევი კითხვების ფორმულირებაში, კვლევის ეტაპების 

განსაზღვრაში  და  პრაქტიკულ მუშაობაში  

I კონტრასტული ხედვა: 

საკუთარ  აზრს  არ ახვევს მოსწავლეებს,  დისციპლინური დარღვევები არასწორი დაგეგმვის 

შედეგია. 

 I კონსტრაქტი 

კარგი ინსტრუქციის პირობებში მოსწავლეებს აქვთ დამოუკიდებლად მუშაობის 

საშუალება და დისციპლინური გადაცდომები ნაკლებია 

პრაქტიკული სამუშაო   VS  მასწავლებლის ზეგავლენა სამუშაო პროცესზე 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პრაქტიკულ გაკვეთილზე ბევრი ექსპერიმენტი და ხელსაწყოების დამზადება 

II კონტრასტული ხედვა: 

საჭიროა მეტი რესურსი და მასწავლებლის მზაობა.  პროექტის სიტუაცია იდეალურია, 

მოსწავლეთა მოტივაცია გაიზარდა. 

II კონსტრაქტი: 

გადამზადებული მასწავლებელი ატარებს ბევრ ექსპერიმენტს  და  მოტივირებული 

მოსწავლეები კი  საკუთარი ხელით აწყობენ რესურსებს და ხელსაწყოებს . 

ხელსაწყოების დამზადება/პრაქტიკული მუშაობა   VS   მასწავლებლის ნაკლები 

მზაობა 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა: 

პროექტი ეს არის თეორიისა და პრაქტიკის შერწყმა 

III კონტრასტული ხედვა: 
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იდეალური გაკვეთილისთვის აუცილებელია რესურსები და მოსწავლეთა 

მონდომება 

III კონსტრაქტი 

თეორიისა და პრაქტიკის შერწყმა VS  რესურსები/მოსწავლეთა მონდომება 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

პრაქტიკული სამუშაო VS მასწავლებლის ზეგავლენა სამუშაო 

პროცესზე 

ხელსაწყოების დამზადება, პრაქტიკული 

მუშაობა 

VS მასწავლებლის ნაკლები  მზაობა 

თეორიისა და პრაქტიკის შერწყმა VS რესურსები, მოსწავლეთა მონდომება 

 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე პრაქტიკული სამუშაო VS თეორიული ცოდნა 

პოსტ ხელსაწყოების დამზადება, 

პრაქტიკული მუშაობა   

VS მასწავლებლის ნაკლები მზაობა 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი გაკვეთილის დაგეგმვა; 

დრო; 

დისციპლინა; 

რესურსები; 

პროგრამები; 

საატესტატო გამოცდა 

პროგრამები; 

დამხმარე პერსონალი (ლაბორანტი) 

პროფესიული ზრდა  თვითგანვითარებაზე ზრუნვა 

მოსწავლეთა ჩართულობა VS გამოცდები 

სტანდარტი VS პრაქტიკული სამუშაო 

თეორიული ცოდნა VS პრაქტიკული გამოყენება 
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საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

ექსპერიმენტებით სწავლება 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კეთებით სწავლება; 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

ასაკობრივი თავისებურებები; 

წინარე ცოდნა; 

ცოდნის ტრანსფერი 

ცოდნის ტრანსფერი 
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დანართი 21  

სალომეს ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

სალომე-პრე 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• მცირე ჯგუფებში 

მუშაობა 3 

• ბევრი ხელსაწყო 2 

• მოტივაცია 2 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• პრაქტიკული სამუშაოები 

3 

• მოსწავლემ მკაფიოდ 

უნდა იცოდეს რა არის  

კვლევის მიზანი 2 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ექსპერიმენტი წინასწარ 

უნდა გაკეთდეს 3 

• ჯერ თეორიული მასალაა 

მნიშვნელოვანია 3 

პრაქტიკული სამუშაო VS მასწავლებლის წინასწარ მოუმზადებლობა 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკული მუშაობით 

უკეთ ხდება აღქმა 3 

• პრაქტიკული 

გაკვეთილების 

შესაბამისობა 

თეორიულთან 3 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• სადემონსტრაციო მასალა 

3 

• სათანადო აღჭურვილობა 

3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 
 

• გამოცდები 3 

 

პრაქტიკული სამუშაო VS გამოცდები 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

 

• კლასგარეშე სამუშაო 3 

• კარგი ლაბორატორია 3 

 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

 

• ხელსაწყოები 2 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

 

• აღჭურვილობის 

ნაკლებობა 2 

• მოტივაცია 3 

კარგი ლაბორატორია VS მოუწყობელი ლაბორატორია 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრაქტიკული მუშაობა მოტივაციას ამაღლებს და უფრო ეფექტურია მცირე  ჯგუფებში, 

კარგ ლაბორატორიაში 

I კონტრასტული ხედვა: 

ექსპერიმენტი მასწავლებლის მიერ წინასწარ უნდა მომზადდეს და დაშენებული უნდა 

იყოს მოსწავლეთა თეორიულ ცოდნაზე 

I კონსტრაქტი:  

წინასწარ მომზადებული ექსპერიმენტი  წარმატებით განხორციელდება კარგ 

ლაბორატორიაში 

პრაქტიკული სამუშაო VS მასწავლებლის წინასწარ მოუმზადებლობა 
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II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მნიშვნელოვანია პრაქტიკული მუშაობა თეორიულ მასალასთან იყოს შესაბამისი 

II კონტრასტული ხედვა: 

გამოცდები ხელს უშლის პრაქტიკულ მუშაობას 

II კონსტრაქტი:  

გამოცდები ხელს უშლის პრაქტიკულ მუშაობას 

პრაქტიკული სამუშაო VS გამოცდები 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისთვის მნიშვნელოვანია კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია, ხელსაწტოები ა და კლასგარეშე სამუშაოები 

III კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მოტივაცია და აღჭურვილობა 

III კონსტრაქტი:  

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისთვის მნიშვნელოვანია კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია 

კარგი ლაბორატორია VS მოუწყობელი ლაბორატორია 

 
სალომე-პოსტ 

 

4. ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• პრაქტიკული სამუშაო 3 

• კვლევა 2 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• ლოგიკური 

აზროვნებისა და 

დამოუკიდებლად 

მუშაობის უნარი 2 

• პრაქტიკული სამუშაო 

აადვილებს სწავლას 3 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ნაკლები კვლევა 3 

• ლექციური სწავლება 3 

• შეცდომებზე სწავლა 2 

პრაქტიკული სამუშაო   VS   ლექციური სწავლება 
8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• პრაქტიკული 

სამუშაოების ვერ 

ჩატარება 3 

 

 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• ლაბორატორიის არქონა 2 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• ნებისმიერი კვლევითი 

გაკვეთილი იდეალურია 3 

• მოტივაცია 2 

პრაქტიკული სამუშაოს ვერ ჩატარება   VS  კვლევითი გაკვეთილი 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• მუდმივი პროფესიული 

ზრდა 2 

• პრაქტიკული სამუშაო 3 

2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• მოვლენების სრულად 

დანახვა 2 

6. ჩემი შე დარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• თეორიული 

გაკვეთილი 3 
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 • პრაქტიკული 

სამუშაოებით ცოდნის 

მიღება 3 

 

პრაქტიკული სამუშაოებით ცოდნის მიღება   VS   თეორიული გაკვეთილი 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრაქტიკული მუშაობითა და კვლევით მოსწავლე გამოიმუშავებს დამოუკიდებლად მუშაობის 

უნარს, ლოგიკურ აზროვნებას, ადვილდება სწავლა 

I კონტრასტული ხედვა: 

ლექციური სწავლება და ნაკლები კვლევა წარუმატებლობას იწვევს 

I კონსტრაქტი:  

პრაქტიკული მუშაობა და კვლევები უპირატესობა მოსწავლეთა დამოუკიდებლად მუშაობისა 

და ლოგიკური აზროვნების განვითარებაში მკვეთრად დიდია, ლექციური ტიპის 

სწავლებასთან შედარებით 

პრაქტიკული სამუშაო  VS  ლექციური სწავლება 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

ცუდი გამოცდილებაა ლაბორატორიის არქონა და პრაქტიკული სამუშაოების ვერ 

ჩატარება 

II კონტრასტული ხედვა: 

კვლევითი გაკვეთილი ამაღლებს მოტივაციას 

II კონსტრაქტი:  

ნებისმიერი კვლევითი გაკვეთილი ამაღლებს მოტივაციას და მასწავლებელი იძენს 

კარგ გამოცდილებას 

პრაქტიკული სამუშაოს ვერ ჩატარება  VS  კვლევითი გაკვეთილი 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მასწავლებლის მუდმივი პროფესიული ზრდა მოსწავლეს საშუალებას აძლევს 

პრაქტიკული სამუშაოებით მიიღოს ღრმა ცოდნა 

III კონტრასტული ხედვა: 

თეორიული გაკვეთილი წარუმატებლობას იწვევს 

III კონსტრაქტი:  

მასწავლებელმა მუდმივად უნდა გაიაროს პროფესიული განვითარება, რათა ჩაატაროს 

მეტი კვლევითი გაკვეთილი 

პრაქტიკული სამუშაოებით ცოდნის მიღება VS თეორიული გაკვეთილი 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

პრაქტიკული სამუშაო VS მასწავლებლის წინასწარ მოუმზადებლობა 

პრაქტიკული სამუშაო VS გამოცდები 

კარგი ლაბორატორია VS მოუწყობელი ლაბორატორია 
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პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

პრაქტიკული სამუშაო VS ლექციური სწავლება 

პრაქტიკული სამუშაოს ვერ ჩატარება VS კვლევითი გაკვეთილი 

პრაქტიკული სამუშაოებით ცოდნის მიღება VS თეორიული გაკვეთილი 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე პრაქტიკული სამუშაო VS მოუწყობელი ლაბორატორია 

პოსტ კვლევითი გაკვეთილი VS თეორიული გაკვეთილი 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი დაგეგმვა; 

მრავალრიცხოვნება; 

რესურსები; 

საატესტატო გამოცდა 

 

პროფესიული ზრდა  

 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კვლევითი გაკვეთილი; 

თეორიული სწავლება; 

კვლევითი გაკვეთილი;  

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 
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დანართი 22 

ტასოს ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი. 

ტასო-პრე 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• კვლევაში მოსწავლეები 

აქტიურად ერთვებიან 3 

• თავად აკეთებენ დასკვნებს  

3 

• სასკოლო კვლევა 

დაკავშირებულია 

ცხოვრებისეულ 

პრაქტიკასთან  3 

• სკოლის ფარგლებს სცდება 

პრაქტიკული მუშაობა  2 

 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია  3 

• ყველა მოსწავლე 

ჩართულია პროცესში  3 

 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• თეორიული გაკვეთილი  3 

• დრო მცირე აქვს 

მასწავლებელს კვლევითი 

მუშაობისათვის 3 

• ლაბორატორიული 

აღჭურვილობის სიმცირე  3 

• დამხმარე ლაბორანტი  3 

• მოსწავლეთა 

მრავალრიცხოვნება 3 

პრაქტიკული მუშაობა VS თეორიული გაკვეთილი 

7. მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• ყურადღებას ამახვილებს 

გაკვეთილის ძირითად 

მიზანზე 2 

• უპირატესობას ანიჭებს 

კვლევით აქტივობებს  3 

 

5. ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

• მასწავლებელმა შეუქმნას 

მოსწავლეებს მოტივაცია 

დამოუკიდებლად 

ჩაატარონ ექსპერიმენტები  

3 

• კვლევაზე 

ორიენტირებული 

სწავლება  3 

8. ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• ინტერნეტ სივრცესთან 

წვდომა 3 

• ნაკლები სასწავლო 

ექსკურსია  2 

კვლევაზე ორიენტირებული სწავლება VS ნაკლები ისტ კომუნიკაცია 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია  3 

• მოსწავლეთა მცირე 

რაოდენობა   3 

• მოსწავლეთა მოტივაცია 3 

• საჭირო ლიტერატურა 2 

9. კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• მოსწავლეთა მაღალი 

ცოდნის დონე 3 

• სახელმძღვანელოებისა და 

პროგრამების დახვეწა 3 

• პრაქტიკული კვლევითი 

მუშაობისთვის საჭირო 

სავარჯიშოები 2 

• კვლევის შედეგებიდან 

მივიდეს დასკვნამდე 2 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• მოსწავლეთა ნაკლები 

ინტერესი და განწყობა 3 

კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია VS ნაკლები ინტერესი 
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I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კარგად აღჭურვილ ლაბორატორიაში მოსწავლეები ატარებენ ცხოვრებისეულ პრაქტიკასთან 

დაკავშირებულ კვლევებს, აკეთებენ დასკვნებს 

I კონტრასტული ხედვა: 

დროისა და ლაბორატორიული აღჭურვილობის სიმცირის, მოსწავლეთა 

მრავალრიცხოვნების გამო მხოლოდ თეორიული გაკვეთილები  

 

I კონსტრაქტი:  

კარგად აღჭურვილ ლაბორატორიაში, მცირერიცხოვან კლასებში  მოსწავლეები ატარებენ 

კვლევებს 

პრაქტიკული მუშაობა VS თეორიული გაკვეთილი 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევაზე ორიენტირებული სწავლება ამაღლებს მოსწავლეთა მოტივაციას და ისინი 

მუშაობენ დამოუკიდებლად.  

II კონტრასტული ხედვა: 

ინტერნეტ კომუნიკაცია და არაფორმალური სწავლება მნიშვნელოვანია კვლევების დროს 

II კონსტრაქტი:  

ინტერნეტ კომუნიკაცია და არაფორმალური სწავლება მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი 

კვლევითი მუშაობისთვის, მოტივაციის ზრდისთვის. 

კვლევაზე ორიენტირებული სწავლება VS ნაკლები ისტ კომუნიკაცია 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

მოსწავლეთა ინტერესებსა და განწყობას ზრდის კარად აღჭურვილი ლაბორატორია, 

პრაქტიკული სავარჯიშოები აღრმავებს ცოდნას. 

III კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ინტერესი და განწყობა 

III კონსტრაქტი:  

მოსწავლეთა ინტერესებსა და განწყობას ზრდის კარად აღჭურვილი ლაბორატორია. 

პრაქტიკული სავარჯიშოები აღრმავებს ცოდნას. 

კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია VS ნაკლები ინტერესი 

 

 

ტასო-პოსტ 

 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• მოტივირებული 2 

• ყველა მოსწავლე 

ჩართულია 3 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• პროექტიდან მიღებული 

საუკეთესო გამოცდილება 3 

• საკუთარი ხელით 

დამზადებული ხელსაწყოს 

გამოყენება 3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• ისტ უნარები 3 
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პროექტიდან მიღებული საუკეთესო გამოცდილება   VS   ისტ უნარები 
2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• ზრდის მოსწავლეთა 

ჩართულობასა და 

მოტივაციას 2 

• ავითარებს სააზროვნო და 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს 

3 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• კითხვების დასმაზე და 

კვლევაზე 

ორიენტირებული 

აქტივობები 3 

• აღჭურვილი 

ლაბორატორია 3 

6. ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• არასათანადო 

დაგეგმილი კვლევითი 

გაკვეთილი 3 

კითხვების დასმაზე და კვლევაზე ორიენტირებული აქტივობები VS  არასათანადო დაგეგმვა 
1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• ყველა გაკვეთილი 

კვლევაზე 

დაფუძნებული 3 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• მოსწავლეების 

აქტიური ჩართულობა 

კვლევებში 3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

• ისტ გამოცდილება 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება   VS   ისტ გამოცდილება 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პროექტმა მისცა მასწავლებელს საუკეთესო გამოცდილება, მოსწავლეებს მოტივაცია 

აუმაღლა, ხელსაწყოებს ამზადებენ საკუთარი ხელით 

I კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებლისთვის აუცილებელია ისტ უნარების განვითარება 

I კონსტრაქტი:  

პროექტში მონაწილეობა კომპიუტერული ტექნოლოგიების კარგ ცოდნასთან ერთად 

ხელს უწყობს მასწავლებლის გამოცდილების ამაღლებასა და მოსწავლეთა 

მოტივაციის გაზრდას. 

პროექტიდან მიღებული საუკეთესო გამოცდილება  VS  ისტ უნარები 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კარგი ლაბორატორია, კვლევაზე ორიენტირებული კითხვები და აქტივობები ზრდის 

მოსწავლეთა ჩართულობასა და მოტივაციას, ავითარებს სააზროვნო და პრაქტიკულ 

უნა-ჩვევებს 

II კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია, რომ კვლევითი გაკვეთილი კარგად იყოს დაგეგმილი 

II კონსტრაქტი:  

კარგად დაგეგმილი  კვლევითი გაკვეთილის დროს იზრდება მოტივაცია და 

ვითარდება სააზროვნო და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები 

კითხვების დასმაზე და კვლევაზე ორიენტირებული აქტივობები VS  

არასათანადო დაგეგმვა 
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III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება იწვევს მოსწავლეთა აქტიურ ჩართვას სწავლებაში 

III კონტრასტული ხედვა: 

მასწავლებლისთვის აუცილებელია ისტ უნარების განვითარება 

III კონსტრაქტი:  

ისტ უნარების განვითარება ეხმარება მასწავლებელს კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების დანერგვაში 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება  VS  ისტ გამოცდილება 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

პრაქტიკული მუშაობა VS თეორიული გაკვეთილი 

კვლევაზე ორიენტირებული სწავლება VS ნაკლები ისტ კომუნიკაცია 

კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია VS ნაკლები ინტერესი 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

პროექტიდან მიღებული საუკეთესო 

გამოცდილება 

VS ისტ უნარები 

კითხვების დასმაზე და კვლევაზე 

ორიენტირებული აქტივობები 

VS არასათანადო დაგეგმვა 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება VS ისტ გამოცდილება 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე პრაქტიკული მუშაობა VS თეორიული გაკვეთილი, ნაკლები 

ინტერესი 

პოსტ პროექტიდან მიღებული საუკეთესო 

გამოცდილება 

VS არასათანადო დაგეგმვა 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი დრო; 

მრავალრიცხოვნება;  

რესურსები; 

ადმინისტრაციის მხარდაჭერა 

დამხმარე პერსონალი(ლაბორანტი); 

პროგრამები 

გაკვეთილის დაგეგმვა; 
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პროფესიული ზრდა ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა-

ტექნოლოგიების 

ფლობა/ინგლისური ენა; 

მასწავლებლის კომპეტენცია 

ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა-

ტექნოლოგიების 

ფლობა/ინგლისური ენა; 

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 

საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული გაკვეთილი; 

კვლევითი გაკვეთილი; 

თეორიული გაკვეთილი; 

კვლევითი გაკვეთილი; 

 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

მოტივაცია/ინტერესი; 

ცოდნის ტრანსფერი; 

კლასის განწყობა 

მოტივაცია/ინტერესი; 

მოსწავლეთა 

ჩართულობა/დამოუკიდებლად 

კვლევების ჩატარება 
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დანართი 23 

ურსულას ინტერვიუს ტრანსკრიპტის ანალიზი 

ურსულა-პრე 

 

2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე    

• საკუთარი ხელით 

კეთება ამაღლებს 

მოტივაციას 3 

• ავითარებს 

პრაქტიკულ, კვლევით 

უნარ-ჩვევებს 3 

 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• მასწავლებელი 

მიმართულების 

მიმცემია 3 

• შედარებებისა და 

დასკვნების გაკეთება 2 

 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• წარუმატებელი 

ექსპერიმენტი 3 

 

პრაქტიკული მუშაობა VS წარუმატებელი ექსპერიმენტი 
7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• ხშირია კვლევითი 

გაკვეთილები 2 

• საკვლევი კითხვის 

ჩამოყალიბება და 

პასუხების გაცემა 2 

• მოსწავლეები 

დამოუკიდებლად 

ატარებენ ცდებს 2 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• პროფესიული 

განვითარების 

მნიშვნელობა 3 

• იდეალური 

მასწავლებელი 2 

• სათანადო ტექნიკურ-

ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა 2 

3.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

• მოტივირებული 

ბავშვები 3 

• კარგად აღჭურვილი 

ლაბორატორია 3 

• მასწავლებელი-გეზის 

მიმცემი 3 
 

ნაკლები პროფესიული განვითარება VS მიმართულების მიმცემი მასწავლებელი 
2.პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• პრაქტიკული და 

კვლევითი უნარ-

ჩვევების განვითარება 3 

 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი    

 

• მასწავლებელი 

მიმართულებას აძლევს 

მოსწავლეებს 

კვლევების ჩატარებაში  

3 

8.ჩემი შედარებით ცუდი 

გამოცდილება 

 

 

• ნაკლები 

ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა 3 

კვლევითი გაკვეთილები VS ნაკლები ლაბორატორიული აღჭურვილობა 

 

 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრაქტიკული მუშაობა ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციას და ავითარებს პრაქტიკულ და 

კვლევით უნარ-ჩვევებს. მასწავლებელი უშუალო პროცესში არ ერევა, ეხმარება მხოლოდ 

დასკვნების ჩამოყალიბებაში. 

I კონტრასტული ხედვა: 

წარუმატებელ გაკვეთილს იწვევს წარუმატებელი ექსპერიმენტი 
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I კონსტრაქტი:  

პრაქტიკული მუშაობა ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციას, ავითარებს კვლევით უნარ-ჩვევებს 

და მცირდება წარუმატებელი გაკვეთილების რიცხვი 

პრაქტიკული მუშაობა VS წარუმატებელი ექსპერიმენტი 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

აუცილებელია მასწავლებლის პროფესიული განვითარება და სათანადო ტექნიკურ-

ლაბორატორიული აღჭურვილობა, რათა ხშირად ჩატარდეს კვლევითი გაკვეთილები 

და მოსწავლეებმა იმუშაონ დამოუკიდებლად 

II კონტრასტული ხედვა: 

კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია და ფასილიტატორი მასწავლებელი ზრდის 

მოსწავლეების მოტივაციას. 

II კონსტრაქტი:  

მასწავლებლის პროფესიული გადამზადების შემდეგ, სათანადო ლაბორატორიული 

აღჭურვილობის პირობებში, მასწავლებელი ხშირად ატარებს კვლევებს. იზრდება 

მოტივაცია და მოსწავლეები მუშაობენ დამოუკიდებლად. 

ნაკლები პროფესიული განვითარება VS მიმართულების მიმცემი 

მასწავლებელი 

III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კარგად ვითარდება მოსწავლეებში, თუ მასწავლებელი 

მხოლოდ მიმართულების მიმცემია 

III კონტრასტული ხედვა: 

მნიშვნელოვანია მასწავლებლის მხრიდან მხოლოდ გეზისა და მიმართულების 

მიცემა კვლევების ჩატარების დროს 

III კონსტრაქტი:  

კარგი ლაბორატორიული აღჭურვილობის პირობებში თუ მასწავლებელი 

მიმართულების მიმცემია, ვითარდება პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. 

კვლევითი გაკვეთილები VS ნაკლები ლაბორატორიული აღჭურვილობა 

 

ურსულა-პოსტ 

 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

•  პროექტის ფარგლებში 

ჩატარებული კვლევების 

გამოყენება 3 

 

7.მე, როგორც კვლევაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

მასწავლებელი 

• კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლება 3 

• პროექტის შემდეგ 

მოტივაციის გაზრდა 

მოსწავლეებში 3 

2. პრაქტიკული სამუშაოს 

დანიშნულება 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე 

• მოტივაციის ამაღლება 3 

• კეთებით სწავლა 3 

• ჩართულობა 3 

პროექტში მონაწილეობა VS მოსწავლეთა მოტივაციისა და ჩართულობის ზრდა 



265 
 
 

3. კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლებისთვის იდეალური 

საკლასო სიტუაცია 

 

• იდეალური საკლასო 

სიტუაცია იწვევს 

იდეალურ გაკვეთილს 2 

• ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა 2 

 

9.კვლევაზე დაფუძნებული 

იდეალური 

საბუნებისმეტყველო 

გაკვეთილი 

• პროექტის ფარგლებში 

ჩატარებული 

გაკვეთილები 3 

 

 

1.კვლევაზე დაფუძნებული 

სწავლების მასწავლებელი, 

როგორიც მე მინდა ვიყო 

• მოსწავლეთა მოტივაცია 3 

• თითქმის ყოველ 

გაკვეთილზე კვლევა 3 

• მეტი ინტერესი 3 

• კვლევა-დასკვნების 

გამოტანის საფუძველი 2 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული გაკვეთილები  VS  დაბალი მოტივაცია და ინტერესი 

4.ჩემი საუკეთესო კვლევაზე 

დაფუძნებული 

საბუნებისმეტყველო  

გაკვეთილი 

• კვლევების ჩატარება 3 

 

5.ჩემი საუკეთესო 

გამოცდილება სწავლებაში 

 

• კვლევების დაგეგმვა და 

ჩატარება 

მოსწავლეებთან ერთად 

3 

• თანამშრომლობა 3 

6.ჩემი შედარებით 

წარუმატებელი 

ბუნებისმეტყველების  

კვლევითი გაკვეთილი 

• არასრული და/ან 

არასწორი ინსტრუქცია 

3 

• კვლევის ბოლომდე ვერ 

მიყვანა 2 

თანამშრომლობა  VS არასრული ან არასწორი ინსტრუქცია/დაუსრულებელი კვლევა 

 

I ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

პროექტში მონაწილეობის დროს ჩატარდა ბევრი კვლევითი გაკვეთილი და 

გაიზარდა მოტივაცია 

I კონტრასტული ხედვა:  

კეთებით სწავლა იწვევს მოტივაციის ამაღლებასა და ჩართულობას 

I კონსტრაქტი:  

პროექტში მონაწილეობის დროს ჩატარებული კვლევითი გაკვეთილები და  კეთებით 

სწავლა ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციასა და ჩართულობას 

პროექტში მონაწილეობა VS მოსწავლეთა მოტივაციისა და ჩართულობის 

ზრდა 

II ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

იდეალურია პროექტის ფარგლებში ჩატარებული გაკვეთილები, მნიშვნელოვანია 

ლაბორატორიული აღჭურვილობა  

II კონტრასტული ხედვა: 

თითქმის ყველა გაკვეთილზე კვლევა და დასკვნების გამოტანა აუცილებელია, 

რადგანაც  იწვევს  მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას  

II კონსტრაქტი:  

კვლევითი გაკვეთილები და კარგად აღჭურვილი ლაბორატორია ამაღლებს 

მოსწავლეთა მოტივაციას 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული გაკვეთილები VS  მოსწავლეთა დაბალი 

მოტივაცია და ინტერესი 
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III ფაქტობრივად არსებული ხედვა:  

კვლევების დაგეგმვა - ჩატარება, მოსწავლეებთან თანამშრომლობა 

III კონტრასტული ხედვა: 

არასწორი დაგეგმვა და ინსტრუქცია, შესაძლოა კვლევის მიტოვების მიზეზი გახდეს 

III კონსტრაქტი:  

თანამშრომლობა მოსწავლეებთან და სწორად დაგეგმვა მნიშვნელოვანია 

თანამშრომლობა VS არასრული ან არასწორი ინსტრუქცია / დაუსრულებელი 

კვლევა 

 

პირველადი პრე-კონსტრაქტები: 

პრაქტიკული მუშაობა VS წარუმატებელი ექსპერიმენტი 

ნაკლები პროფესიული განვითარება VS მიმართულების მიმცემი მასწავლებელი 

კვლევითი გაკვეთილები VS ნაკლები ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა 

 

პირველადი პოსტ-კონსტრაქტები: 

პროექტში მონაწილეობა VS მოსწავლეთა მოტივაციისა და 

ჩართულობის ზრდა 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული 

გაკვეთილები 

VS მოსწავლეთა დაბალი მოტივაცია და 

ინტერესი 

თანამშრომლობა VS არასრული ან არასწორი 

ინსტრუქცია/დაუსრულებელი კვლევა 

 

საბოლოო პრე- და პოსტ-კონსტრაქტები 

პრე პრაქტიკული მუშაობა VS წარუმატებელი ექსპერიმენტი, ნაკლები 

ლაბორატორიული აღჭურვილობა 

პოსტ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული 

გაკვეთილები 

VS ნაკლები მოტივაცია / დაუსრულებელი 

კვლევა 

 

მასწავლებლის შეხედულებები კატეგორიებისა და ქვე-კატეგორიების მიხედვით 

კატეგორია ქვეკატეგორია 

პრე პოსტ 

მენეჯმენტი რესურსები; გაკვეთილის დაგეგმვა; 

პროფესიული ზრდა გამოცდილების ნაკლებობა; 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა;  

გამოცდილების 

გაზიარება/თანამშრომლობა;  

პროექტიდან მიღებული 

გამოცდილება 
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საგაკვეთილო 

მიდგომა 

პრაქტიკული მუშაობა; 

კვლევითი გაკვეთილი 

კვლევითი გაკვეთილი;  

კეთებით სწავლება 

მოსწავლეთა 

მდგომარეობა 

მოტივაცია/ინტერესი; 

ასაკობრივი თავისებურებები; 

ჩართულობა/დამოუკიდებლად 

კვლევის ჩატარება 

მოსწავლეთა უკუკავშირი; 

ჩართულობა/დამოუკიდებლად 

კვლევის ჩატარება; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


