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შესავალი 

,,იყო მკითხველი, ეს თავისთავად სასწაულია... მკითხველი კი სწორედ ისაა, ვისაც 

შეუძლია შეიგრძნოს შემართული, ამაღლებული და ყოვლისშემძლე თავისუფლება... 

როცა იგრძნობ, რომ ,, ოკეანე ხარ, დიდი მოქნილი თევზებით სავსე, ხან -  გაცოფებული 

თავსადატეხილ გრიგალებს  უყეფ, ხანაც კი მშვიდი და ბლანტე  და ფსკერზე ზარმაც 

ფიქრებად ირხევიან ფერად ფერადი მცენარეები, ოკენე ხარ, მზეზე იზმორები და ღამით 

უნებურად გაღვიძებული ისევ სიკვდილზე ფიქრობ და გრძნობ, რომ  მუდამ 

ორთქლდები, რომ აუცილებლად დაიწრიტები და შენი თევზებიც სულს ღაფავენ.... 

მაგრამ არ უნდა მოიწყინო, გული არ უნდა გაიტეხო ... შენს ჯიუტ თევზებს საკვები მაინც 

უნდათ და ისევ დავბოდიალობთ ამ დედამიწის ზურგზე.... რა არ გადაგვხდენია 

თავს...დიდებული რამა თვალი, მაგრამ სულ სხვაა ფანტაზია ასყურა და ასთვალიანი 

დაკაცი ვერ იტყვის ვინა ჭეშმარიტად ნამყოფი პერუსა თუ ნიგერიაში მე, თუ რომელიმე 

ჩიბუხგაჩრილი ბოცმანი, რომელმაც, გემით მთელი მსოფლიო შემოიარა“...  

     თანამეროვე  ქართველი კლასიკოსის გურამ  დოჩანაშვილის ეს გამონათქვამები  

ხატოვნად და ზუსტად განსაზღვრავს, თუ რაოდენ დიდი ფანტაზიითა და 

თავისუფლებით შეიძლება აღავსოს წიგნიერებამ ადამიანის სული. პროგრესი და 

განვითარება, თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბება წიგნიერების გარეშე 

შეუძლებელია . ისევ გურამ  დოჩანაშვილის ცნობილი გამონათქვამის პერიფრაზირება 

რომ მოვიშველიო: რომ  ვიყოთ იმაზე უკეთესები, ვინემ ვართ,  უნდა ვიკითხოთ. 

შეგნებული და გაზრებული კითხვისა და მკითხველის  ჩამოყალიბებაში კი ერთ-ერთი 

განმსაზღვრელი როლი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელს აკისრია. 

პრობლემის აქტუალურობა 

წიგნიერება ლექსიკური მარაგის გამდიდრების, გამართული წერითი და ზეპირი 

მეტყველების,ინტელექტუალური აზროვნების, კვლევის, ძიების ანალიზისა და 

დკვირვების უნარ-ჩვევების საფუძველია. სამწუხაროდ, ბოლო დროინდელმა  კვლევებმა 

დაამსხვრია მითი იმისა, რომ ჩვენ ,რუსთაველის ქვეყნის შვილები, მაღალი 

ინტელექტითა და წიგნიერებით გამოვირჩევით.წიგნის კითხვის უნარების მიხედვით 
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გამოკითხული 45 ქვეყნიდან 38-ე ადგილზე აღმოვჩნდით. .ამიტომაც განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება ამ მხრივ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის 

მუშაობას. დიდი ძალისხმევა უნარი და შემართება სჭირდება იმას,რომ მოსწავლეთა 

წიგნიერების დონე ამაღლდეს. ... ტექნიკური ეპოქა, დაჩქარებული დრო, წაგებული ომები 

და ამ ომების ფონზე ადამიანთა დამსხვრეული ფსიქიკა  ეკონომიური სიდუხჭირე და 

ღირებულებათა ცვლა...წიგნის კითხვის ტრადიციების მოშლა ოჯახებში...20- 25 წლის 

განმავლობაში მუდმივად საგამანათლებლო სისტემის ცვლილებათა რეჟიმი, 

არასტაბილურობის შეგრძნება... ნამდვილი კულტურის ჩანაცვლება მასკულტურით....ეს 

მცირედი ჩამონათვალია იმისა,, რაც მასწავლებელს  ხელს უშლის სწორად განსაზღვროს 

მოსწავლის წიგნიერების ორიენტირი. სწორედ ამ კომპლექსური პრობლემის 

გასაცნობიერებლად და გამოსწორების გზის ძიების მიზნით  დაიგეგმა ეს კვლევა. 

ნაშრომი პრაქტიკული კვლევის ანგარიშია, რომელშიც განხილულია წიგნიერების 

დაბალი დონით გამოწვეული პრობლემები და მისი აღმოფხვრის გზები. 

ლიტერატურის მიმოხილვა: 

კვლევის უკეთ წასამართად გადავწყვიტე გავცნობოდი ამ თემაზე შექმნილ 

ლიტერატურას, ფსიქოლოგიურ დაკვირვებებს, კვლევებს. პრობლემა მაშტაბურია, 

ამიტომაც ამ ბოლო დროს მის გარშემო არაერთი ლიტერატურა და  კვლევა შეიქმნა. 

განსაკუთრებით საინტერესოა ამ მხრივ ინტერნეტ წყაროები, ჟურნალი ,,მასწავლებელი’’  

რამდენიმე ავტორის მოსაზრებას დავიმოწმებ:  

წიგნიერება  მხოლოდ - კითხვის ცოდანა როდია- ეს არის ცოდნის შეძენის, 

გააზრებისა და გამოყენების ერთობლიობა. ეს არის ცოდნის უნარების ფართო სპექტრი, 

რომელიც აუცილებელია ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. პიროვნება,   

წიგნიერებასთან  ერთად  ინფორმაციული წიგნიერებით გამოირჩევა გადაწყვეტილებას 

იღებს ადეკვატური ინფორმაციის და შესაბამისი მსჯელობის, ანალიზის, დასკვნის 

გამოტანის საფუძველზე. ასეთი ადამიანები გამიორჩევიან პასუხისგებლობით, როგორც 

საკუთარი თავის ასევე სხვების წინაშე („წიგნიერება“ ჯეპრას ბლოგი) 
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კვლევებმა აჩვენეს ისიც, რომ მოსწავლის წიგნიერებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

ეკონომიკური ფაქტორი. ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის კავშირი 

აკადემიურ მოსწრებასთან ერთგვარად ჩაკეტილი წრეა. თუ სახელმწიფომ პრიორიტეტად 

არ მიიჩნია განათლებისა და საგამანათლებლო რესურსების ხელმისაწვდომობა   ყველა 

ბავშვისათვის ეკონომიურად დაჩაგრულები ისევ ყურადღების მიღმა დარჩებიან 

(სასწავლო- საგამანათლებლო პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია’’)  

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნისა და საზოგადოებრივი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით, ეროვნული სასწავლო გეგმა გამოყოფს ცხრა პრიორიტულ გამჭოლ 

კომპეტენციას, რომელთა ფლობა აუცილებელია თანამედროვე სამყაროში 

თვითრეალიზებია და სათანადო ადგილის დამკვიდრებისათვის.  პრიორიტეტული 

გამჭოლი კომპეტენციები მოიცავს იმ ძირითად   ცოდნასა და უნარებს, რომელთა 

გამომუშავება და განვითარება ხელს შეუწყობს ეროვნული სასწავლო გეგმით  

გათვალისწინებულ ყველა საგნის სწავლებას. სპეციფიკური კომპეტენციების 

განვითარებასთან ერთად მასწავლებელმა ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლეს, რომ ერთ 

რომელიმე საგანში შეძენილი ცოდნა სხვადასხვა შინაარსობრივ კონტექსტში გადაიტანოს 

და გამოიყენოს. 

პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციებია: 

ა) წიგნიერება ტრადიციული გაგებით. სიტყვა ,, წიგნიერება’’  ნიშნავს  კითხვის, წერის 

მოსმენისა და ლაპარაკის მიზნით ენის გამოყენების უნარს- თანამედროვე გაგებით 

წიგნიერება არის ცვალებად კონტექსტში კითხვის, წერის, ინფორმაციის დამუშავების, 

იდეების და მოსაზრების გამოთქმის, გადაწყვეტილების მიღებისა და პრობლემების 

მოგვარების უნარი. იმ ცოდნის საფუძველზე, რომელსაც ადამიანი მთელი ცხოვრების 

განმავლობაში იძენს. 

ბ) მედიაწიგნიერება. საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად, 

თანამედროვე სამყაროში, ტრადიციულ ტექტებთან ერთად, მნიშვნელოვანი ადგილი 

დაიკავა მულტიმედიურმა ტექსტებმა- ტექსტებმა, რომელიც ერთდროულად იყენებს 

ენობრივ,ხმოვან და ვიზუალურ საშუალებებს. გარდა ამისა, თანამედროვე მსოფლიოში 
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მედია ყველაზე მძლავრ კულტურული იარაღია, რომელმაც ადამიანის ცხოვრების ყველა 

სფერო  მოიცვა, ამიტომ  აუცილებელია მოსწავლეს შეეძლოს, ერთი მხრივ, ახალი 

სტილისა მრავალგვარი ფორმის მულტიმედია  ტექსტების აღქმა- გააზრება, 

ინტერპრეტირება, გამოყენება და შექმნა. 

მეორე მხრივ,  მედია სამყაროში ორიენტირება, სწორი არჩევანის გაკეთება,ინფორმაციის 

,,გაფილტვრა’’ და მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული შეფასება. ამ  თვალსაზრისით 

მედიაწიგნიერება ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას( ეროვნული 

სასწავლო გეგმა, თავი 8, მუხლი 48) 

 კვლევის დიზაინი (პრობლემის იდენტფიცირირება, საკვლევი  კითხვები) 

საკვლევი პრობლემის აქტუალობა 

  ჩატრებული კვლევა გამოდინარეობს იმ კლასების, და არა მარტო  კლასების  

საჭიროებიდან, რომელსაც მე ვასწავლი. ეს არის 7 ბ კლასის 33 მოსწავლე. მოსწავლეთა ეს 

ასაკი მნიშვნელოვანია კოგნიტურ-ემოციური და ფსიქოლოგიურ-მორალური 

განვითარების თვალსაზრისით. 12-13 წელი ბავშვობიდან თინეიჯერობისაკენ 

გარდამავალი ასაკია და კითხვის უნარ-ჩვევების სწორად წარმართვას   დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება. 

    კვლევის მეთოდოლოგიად ავირჩიე საკუთარი პრაქტიკის კვლევა, რომელიც 

მიეკუთვნება გამოყენებით კვლევათა რიცხვს და წარმოადგენს პროფესიული 

სიტუაციების სისტემატიურ კვლევას, ჩატარებულს მასწავლებელთა მიერ საწავლო 

სიტუაციების და პროფესიონალიზმის დახვეწის მიზნით (ინასარიძე და სხვები, 2016 

წელი) 

წიგნიერების დონე, სამწუხაროდ, დაბალია, როგორც მოსწავლეებში, ასევე 

მშობლებში,უფროსებში.  რის გამოც ღარიბია წერისა და მეტყველების კულტურა. 

 ასევე დაბალია კვლევის, ძიების, დაკვირვების, ანალიტიკური უნარ-ჩვევები. 

მოსწავლეებს უჭირთ ინფორმაციებისა და მოძიებული მასალის საჭირო კონტექსტში თუ 
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სიტუაციებში გადატანა და გამოყენება და საბოლოოდ წიგნიერების დაბალი დონე 

მთლიანად მოქმედებს სასწავლო პროცესის შემოქმედებითად წარმართვაზე. 

საკითხის შესასწავლად გამოვიყენე კვლევის რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდები, 

საკვლევი თემის იდენტიფიცირებისათვის მივმართე თვისებრივი კვლევის 

ინსტრუმენტს, ფოკუს ჯგუფად ავირჩიე 7ბ კლასის 33 მოსწავლე. ეს მონაცემები 

გამოვიყენე ზოგადად პრობლემის აქტუალურობის დასადგენად. რაოდენობრივი 

კვლევის მეთოდად გამოვიყენე ჩაღრმავებული ინტერვიუ დისკუსიისა და კითხვა- 

პასუხის მეთოდი. 

საკვლევი  პრობლემის აქტუალობის დასადგენად ასევე ჩავწერე ინტერვიუ საშუალო და  

დაბალი საფეხურის ქართული ენისა და  ინგლისურის , რუსულის, ისტორიის 

მასწავლებლებთან.ინტერვიუთი გამოიკვეთა  საკითხები, რომლებიც შეიძლება იყოს 

პრობლემის გამომწვევი მიზეზები: 

ა) საათობრივი დატვირვის გამო მასწავლებლები საკმარის დროს ვერ უთმობენ 

წიგნიერების დონის ამაღლებას. 

ბ) ინტერნეტისა და ტექნიკის ეგ, წოდებულ  დაჩქარებულ ეპოქაში წიგნისადმი ინტერესი 

დაქვეითდა. 

გ)  პედაგოგთა და მოსწავლეთა მოტივაცია დაბალია. 

დ) სწავლების მეთოდები გადასახედია და დროის მოთხოვნის შესაბამისად  

გარკვეულწილად შესაცვლელი.   

ე) საზოგადოებაში წიგნის კითხვისა და ზოგადად წიგნიერების აუცილებლობის 

გაუცნობიერებლობა. 

ვ) მასწავლებელთა ნაკლები თანამშრომლობა ერთმანეთთან წიგნიერების გარშემო აზრთა 

გაცვლა-გამოცვლის თვალსაზრისით. 
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ზ) მშობლებისა და მასწავლებლების ნაკლები თანამშრომლობა წიგნიერების 

თვალსაზრისით; 

ჩავატარე ფოკუს-ჯგუფი 7ბ კლასელებთან, რათა დისკუსიით დამეზუსტებინა 

მოსწავლეთა მიერ ინდივიდუალურად იდენტიფიცირებული  პრობლემური საკითხები 

და დამეკონკრეტებინა საკვლევი საკითხი. გამოიკვეთა  პრობლემები, რომლებსაც 

მოსწავლეები წიგნიერების დაბალი დონის გამოწვევ მიზეზებად თვლიან: 

ა) პროგრამების გადატვირთვის გამო ნაკლები დრო რჩებათ წიგნების წასაკითხად. 

ბ) არ აქვთ სურვილი იკითხონ, ვერ ხედავენ ამის აუცილებლობას. 

გ) უმეტესად თავისუფალ დროს კომპიუტერთან ატარებენ (ინტრნეტი, კომპიუტერული 

თამაშები..) 

დ) არ აქვთ მოტივაცია 

ე) წიგნიერებით არ არიან დაინტერესებული მათი მშობლები , ახლობლები. 

ვ) მასწავლებლების მხრიდანაც არ არის სათანადო დაინტერესება. 

ზ) ბევრი მათგანი ფიქრობს, რომ აუცილებელია წიგნიერების დონის ამაღლება,  

მაგრამ არ იციან, როგორ მიაღწიონ, როგორ შეარჩიონ სათანადო ლიტერატურა. 

თ) ფიქრობენ, რომ წიგნიერების გარეშეც შეუძლიათ ივნენ წარმატებული; მაგალთად 

ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებელში, შეიქმნან სხვადასხვა პროფესიული კარიერა; 

მოსწავლეებთან საუბარი, დისკუსია, პრობლემისადმი მათი დამოკიდებულების 

შესწავლა დამეხმარა საკვლევი კითხვების მომზადებაში. 

ფოკუს-ჯგუფში გამოკვეთილი პრობლემების გათვალისწინებით ჩემი საკვლევი თემა 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: წიგნიერების დაბალი დონით გამოწვეული პრობლემები და 

მისი დაძლევის გზები. 
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კვლევის მიზანია: 

შევისწავლო 7ბ კლასის წიგნიერების დონე  და გამოვიკვლიო, რამდენად ეფექტურად 

ვახერხებ ჩემს პრაქტიკაში წიგნის კითხვის უნარ- ჩვევების ჩამოყალიბებას,  რამდენად 

ვითვალისწინებ წიგნების შერჩევისას  მოსწავლეთა აზრს,   მათ ფსიქო-ემოციურ 

ფაქტორს, ასაკობრივ თავისებურებას, სოციალურ მდგომარეობას და პრობლემების 

წამოჭრისას რამდენად ვეძებ მათი გადაჭრის ოპტიმალურ გზებს. 

საკვლევი კითხვებია: 

1. რამდენად კარგად აქვს მე-7 ბკლასის მოსწავლეებს კითხვის უნარ-ჩვევები 

გამომუშავებული? 

2. რამდენად კარგად შეუძლიათ სხვადასხვა ტიპის ტექსტების გააზრება? 

3. აქვთ თუ არა ცოდნის ტრანსფერის უნარი? 

4. რამდენად სწორად ვურჩევ საკითხავ წიგნებს? 

5. რა მეთოდებს ვიყენებ კითხვის მოტივაციის ასამაღლებლად? 

6. ვაჩვევ თუ არა მოსწავლეებს წიგნის დამოუკიდებლად შერჩევას? 

7. რა დროს უთმობენ მოსწავლეები კითხვას? 

8. რამდენად ჩართული არიან ისინი მედიაწიგნიერების პროექტებში? 

9. რამდენად ეხმარებიან მშობლები შვილებს კითხვის უნარ-ჩვევევის 

ჩამოყალიბებაში? 

10. კითხულობენ თუ არა მშობლები შვილებთან ერთად წიგნებს? 

11. რამდენად ხშირად ერთიანდება მშობელი, მოსწავლე, მასწავლებელი წიგნიერების 

პრობლემების გარშემო? 

12. რამდენად ხშირად სარგებლობენ სკოლის , საჯარო, საბავშვო ბიბლიოთეკებით 

მოსწავლეები? 

13. იცნობენ თუ არა მშობლიურ ქალაქში მოღვაწე მწერლებსა და პოეტებს და მათ 

შემოქმედებას? 

14. მონაწილეობენ თუ არა მოსწავლეთა სასახლის ,წიგნის მაღაზიებისა და საქალაქო 

ბიბლიოთეკების, მწერალთა სახლის მიერ გამართულ ღონისძიებებსა და 

პროექტებში? 
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დიაგნოსტირების ეტაპი 

იმისათვის, რომ მიმეღო სანდო და სწორი შედეგი, დიაგნოსტირების ეტაპზე 

მონაცემთა შეგროვების მეთოდებად გამოვიყენე ჩართული დაკვირვება, ფოკუს-

ჯგუფი, ანკეტირება, კითხვა-პასუხი, დისკუსია,დიაგნოსტიკური ტესტირება.  

დიაგნოსტიკის ეტაპი დამეხმარა საჭირო ინტერვენციების დაფუძნება-

განხორციელებაში. კერძოდ:                                                                                                                                           

1.მოსწავლეთა წერითი ნამუშევრების ანალიზისა და დაკვირვებისას შევეცადე 

დამედგინა,  რამდენად შეეძლოთ მოსწავლეებს სხვადასხვა ტიპის ტექსტის 

გააზრება,ძირითადი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაციების ამოცნობა და 

განსხვავება,რამდენად შეუძლიათ არაიდენტური სინონიმების, ომონიმების 

,ფრაზეოლოგიზმების სათანადო კონტექსტში გამოყენება.რამდენად მდიდარია მათი 

ლექსიკური მარაგი. შესწევთ თუ არა უნარი ტექსტში გამოყენებული მხატვრული 

ხერხები ამოიცნონ და დაუკავშირონ მთავარ სათქმელს. დიაგნოსტირებისთვის 

შევადგინე ანკეტა,რათა დამედგინა ,თუ რამდენად არიან ჩართული მოსწავლეები 

კითხვის პროცესში.) ანკეტა  დაეფუძნა აღწერითი  და შერჩევითი დაკვირვების 

შედეგებს, დიაგნოსტიკურ ტესტირებას  და წერითი (შემაჯამებელი) ნამუშევრების 

ანალიზს.                                                                                                                                         

2.მოსწავლეთა ნამუშევრების ანალიზისას  გამოიკვეთა მწირი ლექსიკური მარაგი, 

ხშირი ტავტალოგია,(ნაცვალსახელთა შეუსაბამოდ ხშირი ხმარება) სინონიმების 

ცოდნის ნაკლებობა, გადავწყვიტე, ჩამეტარებინა  შემოწმება მხატვრული ხერხებისა და 

სინონიმებისა და ანტონიმების გამოყენება.  

ტესტირების მიზანი იყო მოსწავლეთა მიერ  ლექსიკური მარაგის ცოდნის დადგენა. 

.ფოკუს ჯგუფთან ჩატარებული დისკუსია დამეხმარა გამერკვია, თუ რა სახის 

ლიტერატურით არიან მეტად დაინტერესებული მოსწავლეები,რა პრობლემებს 

აწყდებიან ისინი კითხვისას, ვის უზიარებენ კითხვისას მიღებულ 

შთაბეჭდილებებს,რამდენად ახდენს წიგნის კითხვა გავლენას მათ შეხედულებებსა და 
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აზროვნებაზე. მიღებული ინფორმაცია დავამუშავე ,რის საფუძველზედაც 

გავაანალიზე ანკეტირების შედეგები. დიაგნოსტირების ეტაპი დაიწყო 5.11.2017 და 

დასრულდა10.02.2018-ს. 

 მონაცემთა ანალიზი და ძირითადი მიგნებები:   

   დიაგნოსტიკის ეტაპზე მიღებული შედეგების ანალიზისას გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი 

საკითხები და ძირითადი მიგნებები.  კითხვა- პასუხისა და დისკუსიის მეშვეობით 

გამოვლინდა, რომ: მოსწავლეების ნაწილი ფიქრობს,  რომ სკოლაში ხშირად უნდა 

ტარდებოდეს სახალისო აქტივობები,რომლებიც წიგნის კითხვის მოტივაცის შეუქმნის 

მოსწავლეებს.სასურველი იქნებოდა უფროსების ჩართვა წიგნიერების დონის ამაღლების 

მიზნით.მშობელთა და მასწავლებელთა დახმარება შესაბამისი ლიტერატურის 

არჩევასთან დაკავშირებით. ხშირი შეხვედრები მწერლებთან და შემოქმედებით 

ადამიანებთან.  სასურველია, რომ სახელმძღვანელოებს ახლდეს ასაკისთვის შესაბამისი 

კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურის დანართი, სასკოლო ბიბლიოთეკების 

გამდიდრება. მათთვის საურველი იქნებოდა ცნობილი ადამიანების ვიდეოჩანაწერების 

მოსმენა  მათთვის საყვარელი წიგნის გარშემო.    

შემაჯამებელი წერების ანალიზის შედეგები  

 დიაგნოსტირების ეტაპზე გავაკეთე მე-7ბკლასის 33 მოსწავლის  I სემესტრის 4 და II 

სემესტრის 3 შემაჯამებელი წერის ანალიზი. (შინაარსი კომენტირებით, პერსონაჟის 

დახასიათება, ტესტირება,) ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა , რომ მოსწავლეებს უჭირთ 

სათქმელის სწორად, ზუსტად, ლოგიკურად გამოხატვა, პრობლემის იდენტიფიცირება, 

არგუმენტირება. ღარიბია მათი ლექსიკა, კერძოდ, ბავშვები უმეტესად აზრს შესაბამისი 

ლექსიკით ვერ გადმოსცემენ. ხშირია   ტავტალოგია, რაც სინონიმთა უცოდინარობითაა 

წიგნიერების დაბალი დონითაა გამოწვეული. ხშირია ქართული ენის სინტაქსისთვის 

მიუღებელი წინადადებები, კალკირება. შემაჯამებელი წერების ანალიზმა მომცა 

საშუალება დამედგინა,ძირითადად რა ტიპის შეცდომებს უშვებენ ჩემი მოსწავლეები და 

რა სიხშირით. წერების ანალიზზე დაყრდნობით შევავსე მონიტორინგის რვეულში 

მომზადებული კითხვარი,რომელიც დამეხმარა ინფორმაციის შეგროვებაში.  
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ა) რა სახის  სტილისტურ ხარვეზს უშვებენ ყველაზე ხშირად ჩემი მოსწავლეები?                                                                                                                                                                       

ბ) რა ტიპის დავალებაში უშვებენ ბავშვები ყველაზე მეტ შეცდომას?                                                                                                                          

                            

 ანალიზის საფუძველზე კითხვარის შევსების შემდეგ გამოიკვეთა შემდეგი სურათი:   

 

 

 

 

                                                                                              

.                       

სტილისტური ხარვეზების სიხშირე სხვადასხვა ტიპის  წერით  ნამუშევრებში 

მოსწავლეთა ანკეტირების ანალიზის შედეგები   

დიაგნოსტირების ეტაპზე ანკეტირებაში მონაწილეობა მიიღო მე-7ბკლასის 33-მა 

მოსწავლემ. ანკეტები (იხ.დანართი N3 ) მომზადდა მე-7ბ კლასისათვის. გამოკითხვაში  

მონაწილეობა მიიღო 33-მა მოსწავლემ. ანკეტირებამ საშუალება მომცა განმესაზღვრა 

მოსწავლეთა დამოკიდებულება წიგნიერებისადმი, ასევე გამერკვია რამდენად შეუძლიათ 

სათანადო ლიტერატურის შერჩევა.  

 

 

 

4

3

3

2

6

4.5

3.5

2

5 54

4

3

ტავტოლოგია კალკი პლეონაზმი ბარბარიზმი 4

დიაგრამა 1

ტესტი 1 ესსე 2 თხზულება
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მოსწავლეთა ანკეტირებამ გვიჩვენა რამდენად სისტემატიურად კითხულობენ?   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ეხმარება თუ არა კითხვა სასწავლო მასალის უკეთ 

ათვისებაში?

კი არა მეტნაკლებად

ხშირად იშვიათად არასოდეს
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 (ლექსიკის ცოდნა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს ძირითადი  მიგნებები           

საკვლევი პრობლემის აქტუალობის დასადგენად ინტერვიუ ჩავწერე მე-7ბ კლასის 

რამდენიმე მასწავლებელთან .ინტერვიუს შედეგად გამოიკვეთა ,რა შეიძლება იყოს 

პრობლემის გამომწვევი მიზეზები. პრობლემის ზუსტად განსაზღვრისთვის საჭირო 

გახდა კვლევის ერთ-ერთი მთავარი კითხვის ჩამოყალიბება.   

არის თუ არა პედაგოგების მიერ სათანადოდ გააზრებული და იდენტიფიცირებული 

წიგნიერების დაბალი დონით გამოწვეული პრობლემები? 

კვლევის მთავარი კითხვის, - აღნიშნული პრობლემების გამომწვევი მიზეზების, 

დადგენაში დამეხმარა პასუხების მოძებნა  შემდეგ ქვეკითხვებზე : 

•რა ასაკიდან იწყებენ ბავშვებთან მუშაობას წიგნიერების დონის ამაღლების მიზნით? 

•არჩევენ თუ არა ასაკობრივი თავისებურების გათვალისწინებით შესაბამის 

ლიტერატურას?  

Sales

სინონიმი ანტონიმი ფრაზეოლოგიზმი
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•რა პრობლემები უჩნდებათ მოსწავლეთა წიგნიერებასთან დაკავშირებით?                                                                                                                                                                                                                                          

• რა სიხშირით აძლევენ დამატებით საკითხავ ლიტერატურას?                                                                                                                                                              

•უთმობენ თუ არა დროს წაკითხული წიგნის განხივა-ანალიზს 

       საპროგრამო თემატიკასთან დაკავშირებით რამდენად ურჩევენ კლასგარეშე 

ლიტერატურას?  

•აძლევენ თუ არა არდადეგებზე წასაკითხ წიგნებს ? 

•როგორ შეიძლება წიგნიერების დაბალი დონით გამოწვეული  პრობლემების დაძლევა?           

მასწავლებლებთან შეხვედრის შედეგად შევჯერდით პრობლემის გამომწვევ მიზეზებზე 

და იმაზე, თუ რა უნდა გაუმჯობესდეს.  დასახელებული მიზეზები ასე გამოიყურება:   

 რადგან სასკოლო პროგრამა ვრცელია , წიგნიებაზე მუშაობისთვის საკმარისი დრო არ 

რჩება; სხვადასხვა საგნის მასწავლებელთა ურთიერთთანამშრომლობა და ერთობლივი 

პროექტები და გასვლითი საღამოები იძლევა კარგ შესაძლებლობას წიგნიერების დონის 

ასამაღლებლად.  

  საჭიროა გამოიყოს დრო კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურისთვის, დაიგეგმოს მეტი 

ინტეგრირებული გაკვეთილები და ღონისძიებები სხვადასხვა საგნის მასწავლებელთა 

თანამშრომლობით.  

• შედგეს საკითხავი ლიტერატურის ნუსხა ,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება 

მოსწავლეთა ასაკობრივ თავისებურებასთან დაკავშირებული პრობლემები;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• გამოიყოს კლასსაათები ერთობლივი კითხვისათვის ;   
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დიაგნოსტირების ეტაპის შეჯამება 

 დიაგნოსტირების ეტაპზე გამოყენებული მეთოდები და ინსტრუმენტები სრულად 

შეესაბამება კვლევის მიზანსა და საკვლევ კითხვებს. პრობლემის საიდენტიფიკაციოდ 

გამოყენებულმა ფოკუს-ჯგუფმა საშუალება მომცა სწორად განმესაზღვრა მე7ბკლასის 

წიგნიერებასთან დაკავშირებული  აქტუალური პრობლემა. შემაჯამებელი წერების 

ანალიზი, მოსწავლეების ანკეტები და  პედაგოგების ინტერვიუები დამეხმარა 

გამეაზრებინა და შემეფასებინა კონკრეტული პრობლემა,  გამოიკვეთა ,რომ წიგნიერების 

ამაღლების თვალსაზრისით   ჰუმანიტარული პროფილის  პედაგოგებს მეტი მუშაობა 

გვჭირდება მოსწავლეების დასახმარებლად. მეტი ურთიერთთანამშრომლობა, 

მეთოდიკის გადახალისება,კრეატიული და სახალისო ღონისძიებები, მოსწავლეთა 

ასაკობრივი თავისებურებებისა და ინტერესების შესწავლა და გათვალისწინება. 

შედეგებმა გამოკვეთა ის სფეროები, რომლებშიც ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ 

მოსწავლეებს დახმარება პრობლემის დასაძლევად.    

ინტერვენციების დაგეგმვა  და განხორციელების ეტაპები 

ინტერვეციების დაგეგმვისას გავითვალისწინე ანკეტირების შედეგად მიღებული 

შემდეგი ინფორმაციები, კერძოდ: რა არის 7ბ კლასში წიგნიერების დაბალი დონის 

გამოწვევი მიზეზები. 

 ინტრვეცია -1 

ტექსტის სწორად  და ესთეტიკურად აღქმის მიზნით მოსწავლეები  ხშირად ისმენდნენ 

ცნობილი  ადამიანების მიერ წაკითხულ ნაწარმოებებს, აუდიო ჩანაწერებს, ლექციებს, 

საუბრებს...ხშირად ვიყენებდი როლურ თამაშებს, მკითხველთა თეატრს, 

ვკითხულობდით მცირე ზომის მოთხრობებს და ვმსჯელობდით მის ირგვლივ, ვწერდით 

წაკითხულის გააზრებას, მთავარ სათქმელს და შეცდომებს განვიხილავდით 

ერთობლივად , დისკუსიის ჭრილში. 
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ინტერვეცია-2  

12-13  წლის ასაკის მოსწავლეებისათვის მნიშვნელოვანია ცოცხალი 

ურთიერთობები.,ამიტომაც  მოსწავლეები ჩავრთე პროექტში ,,ცოცხალი წიგნები“ თვეში 

ერთხელ ვხდებოდით აჭარაში მოღვაწე  მწერლებსა და პოეტებს, მათთან ერთად 

ვმსჯელობდით პოეზიასა და მწერლობაზე, ვიხილავდით მათ შემოქმედებას.  

ინტერვეცია-3 

მოსწავლეთა ინტერესებისა და ასაკობრივი თავისებურების გათვალისწინებით 

ჩვენი სკოლისა და  საჯარო ბიბლიოთეკაში შევარჩიე 10 - მდე წიგნი (დანართი N  1) და 

შევუდექით მათ კითხვას.კლასი დაიყო 4 ჯგუფად .თითოულმა ჯგუფმა  აირჩია 

ხელმძღვანელი, რომელიც ორგანიზებას გაუწევდა კითხვის პროცესს.( დანართი N  1) 

კვირაში ერთი დღე_ პარასკევი გამოიყო, როგორც წიგნის განხილვის- კითხვის დღე. 

ვსაუბრობდით წაკითხულის გარშემო, ვაწყობდით დისკუსიებს , დებატებს...ჯგუფის 

ხელმძღვანელები კითხვის მაღალი უნარებით გამოირჩეოდნენ, ამიტომაც ისინი 

ცდილობდნენ თავიანთი ჯგუფების გააქტიურებას, კითხვაში ჩავრთე მშობლებიც 

ვთხოვე  ეკითხათ შვილებთან ერთად ხმამაღლა, ესაუბრათ წაკითხულის გარშემო . 

აჭარის მწერალთა  სახლმა საჩუქრად გადმოგვცა რამდენიმე ათეული წიგნი, რომელსაც 

თავად ავტორი გადასცემდა აქტიურ მკითხველებს. წახალისებამ  ბავშვებში მოტივაცია 

გააღვიძა და უფრო აქტიურად ჩაებმნენ კითხვის პროცესში.  

ზამთრის არდადეგების შემდეგ კლასის უმრავლესობამ ყველა წიგნი წაიკითხა. ( იყო 5-6 

პასიური მკითხველი) ამის შემდეგ მოვაწყვეთ შიგა ლიტრათურული მარათონი. 

(დანართი N 2), გამარჯვებული გუნდი დაჯილდოვდა სიგელებით.მოსწავლეებმა 

ისაუბრეს, თუ რამდენად  მნიშვნელოვანი იყი კითხვა მათთვის , როგორ გადალახეს 

კითხვისას სიძნელეები. ასევე ვნახეთ გოდეძი ჩოხელის , ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების 

მიხედვით გადაღებული ფილმები, მოეწყო დისკუსია განხილვა- ფილმი და ნაწარმოები. 
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ინტრვეცია -4 

 მოსწავლეთა დაინტერესებისა მოტივაციის მიზნით ვაწყობდით გასვლით 

საღამოებს.მოსწავლეები ჩაერთვნენ მწერალთა სახლის, საჯარო ბიბლიოთეკის, 

მოსწავლეთა სასახლის მიერ მოწყობილ საღამობსა და 

ღონისძიებებში.თანამშრომლობდნენ მათ ლიტრატურულ წრეებსა და სალონებთან, 

თავად დაგემეს შეხვდრა ნოდარ დუმბაძის ქალიშვილთან  ქალბატონ ქეთი დუმბაძესთან, 

ამ შეხვდრებმა მოსწავლეებს კიდევ უფრო გაუღვიძა წიგნის კითხვის ინტერესი. 

ინტრევენციების შედეგების შეფასება 

ჩემი მიზანი  იყო მოსწავლეებს აემაღლებინათ წიგნიერების დონე, დახვეწათ წერის და 

მეტყველების კულტურა. 

ინტერვეციის განხორციელების შემდეგ მოსწავლეები საკმაოდ გააქტიურდნენ, თუ ადრე 

მე ვაძალებდი კითხვას, საბავშვო და საჯარო ბიბლიოთეკაში ჩაწერის ინიციატორი 

ძირითადად მე ვიყავი, ახლა თავად გამოჰქონდათ წიგნები,ერთმანეთში ცვლიდნენ 

აზრებსა და შეხედულებებს, კამათობდნენ , ებმებოდნენ დისკუსიებში წაკითხულის 

გარშემო.წიგნის კითხვა მათთვის პრიორიტეტის გამოკვეთის ერთგვარი გზა გახდა. ნელ-

ნელა იზრდებოდა კარგ  მკითხველთა რიცხვი. წაკითხულის გარშემო სისტემატური 

მონიტორინგი, წაკითხულის გააზრების წერა, სად  და როდის ტიპის ტესტების 

გამოყენება, შიგა სასკოლო ლიტერატურული მარათონის მოწყობა, მკითხველთა თეატრი, 

ხშირი შეხვედრები რეგიონში მოღვაწე პოეტებთან და მწერლებთან, გასვლითი 

საღამოები, ,,ცოცხალი წიგნების’’ პროექტში ჩაბმა,მოსწავლეებს დახმარა კითხვის 

ტექნიკის დაუფლებაში და  წაკითხულის უკეთ გააზრებაში. 

იმისათვის, რომ დამედგინა, რამდენად გაუმჯობესდა კითხვა, ჩავატარეთ  კითხვის 

მონიტორინგი და წაკითხულის გააზრების წერა. შედეგი საკმაოდ გაუმჯობესდა. 

განსაკუთრებით საინტერესო იყო ,,ცოცხალი წიგნების’’ პროექტი, რომელშიც 

მოსწავლეთა მშობლებიც ხალისით ჩაებმნენ. მოსწავლეები ხალისით ისმენდნენ ნოდარ 

დუმბაძის ქალიშვილის- ქეთი  დუმბაძის საუბარს  მწერლის შემოქმედების გარშემო. 
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გარემომ , რომელიც საჯარო ბიბლიოთეკაში დახვდა მოსწავლეებს ისინი კიდევ ერთხელ 

ჩააფიქრა წიგნის კითხვის აუცილებლობაზე. 

აქვე მინდა აღვნიშნო,რომ გასვლითი  ღონისძიებების დროს მოსწავლეები ხშირად 

ისმენდნენ  სხვა სკოლის მოსწავლეთა გამოსვლებს, იყო აზრთა გაზიარება, დამეგობრება 

,კამათი წაკითხული წიგნების გარშემო.ყოველივე ამან  მოსწავლეთა უმრავლესობა 

აქტიურ მკითხველად ჩამოაყალიბა. 

     დიაგნოსტირების ეტაპზე გამოყენებულ ანკეტაში განმეორებითი გამოკითხვისას 

აშკარად აისახა ცვლილებები. 

მოსწავლეთა განმეორებითი ანკეტირების ანალიზის შედეგები 

         მოსწავლეთა განმეორებითმა ანკეტირებამ გვიჩვენა, რომ მე-7 ბ კლასში 

წიგნიერებით მოსწავლეთა დაინტერესება საგრძნობლად გაიზარდა. კლასის 

უმრავლესობა ჩამოყალიბდა აქტიურ მკითხველად. შესაბამისად ამაღლდა მოსწავლეთა 

სხვადასხვა უნარი:წერის კულტურა, კვლევის, ძიების, ანალიზის უნარ-ჩვევები. 

გაიზარდა მშობელთა ჩართულობაც კითხვის პროცესში. მოსწავლოეთა განმეორებითმა 

ანკეტირებამ გვიჩვენა გაუმჯობესებული შედეგები, რაც ასახულია ცხრილში. 

ა) რა სახის  სტილისტურ ხარვეზს უშვებენ ყველაზე ხშირად ჩემი მოსწავლეები?                                                                                                                                                                       

ბ) რა ტიპის დავალებაში უშვებენ ბავშვები ყველაზე მეტ შეცდომას?                                                                                                                          
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(ლექსიკის ცოდნა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეხმარება თუ არა კითხვა სასწავლო მასალის უკეთ 

ათვისებაში?

კი არა მეტნაკლებად

სინონიმი ანტონიმი ფრაზეოლოგიზმი
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                              დისკუსია კვლევის ეფექტურობის შესახებ 

     ჩატარებული აქტივობების შედეგებიდან გამომდინარე პრაქტიკის კვლევა 

წარმატებით ჩატარდა2018-2019 სასწავლო წლისათვის. კვლევის წარმატების საზომად 

შეიძლება ჩაითვალოს: 

 სტილისტურ შეცდომებზე შექმნილი სავარჯიშოები, მიზნობრივად დაგეგმილი 

აქტივობები ( ცოცხალი წიგნების პროექტი, გასვლითი საღამოები მწერალთა და 

მოსწავლეთა სასახლეებში, საჯარო ბიბლიოთეკაში, ლიტერატურული მარათონის 

ტიპის ტესტები), რომელიც არა მარტო კონკრეტულად მე-7 ბ კლასისთვის 

გამოვიყენე, არამედ ხელმისაწვდომია ყველა კლასისათვის.  

 პრაქტიკული კვლევა საკმაო გამოცდილებას იძლევა და კონკრეტულ კლასზე 

დაკვირვებით, გვეხმარება გავიაზროთ ამა თუ იმ პრობლემის მასშტაბები და 

მომავალში მოსწავლეებთან ერთად უფრო შემოქმედებითად წარვმართოთ 

მუშაობა. 

ინტერვენციის განხორციელების ვადები 
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პრობლემის იდენტიფიცირება      √        

კვლევის სავარაუდო გეგმის 

შემუშავება 

      √       

კითხვის დიაგნოსტიკა       √       

მშობელთა კითხვარის 

დამუშავება და შევსება 

       √      

მოსწავლეთა კითხვარის 

დამუშავება და შევსება 

       √      
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კვლევის ნაკლოვანებები და რეკომენდაციები 

მინდა  აღვნიშნო, რომ მეთოდების ანალიზმა, რომელიც კვლევისას გამოვიყენე  

დამარწმუნა, რომ საკვლევი მასალის იდენტიფიცირება 7ბ კლასში სწორად წარიმართა, 

თუმცა 10 წიგნის შეტანისას  გამიჭირდა თითოეული ბავშვის სრული მონიტორინგი, 

იყვნენ პასიური მკითხველებიც, 5- 6 მოსწავლე უმეტესად მსმენელის როლში დარჩა, ან 

წაიკითხა მხოლოდ 1, ისიც მცირე მოცულობის მოთხრობა. იყო შემთხვევები, როდესაც 

ვერ ან არ კითხულობდნენ, მაგრამ იტყუებოდნენ წავიკითხეო, თუმცა ცდილობდნენ  

ნაწარმოების შინაარსი მოესმინათ სხვებისაგან და ამით ამ ეტაპზე იოლი გზა მოენახათ. 

სამწუხაროდ, ვერ შევძელი მათში გამეღვიძებინა კითხვის მოტივაცია, თუმცა ისინი 

სიამოვნებით ჩაერთვნენ გასვლით  საღამოებსა და ღონისძიებებში, ,, ცოცხალი წიგნების’’ 

პროექტში  და მეტ-ნაკლებად აქტიური მსმენელის როლი მოირგეს- უჩნდებოდათ 

კითხვები ,აზრები... რომლებსაც უკომპლექსოდ აფიქსირებდნენ.  მწამს, თუ კლასი 

აქტიურ მკითხველად  დარჩება მომ ავალში  ეს მოსწავლეებიც   მსმენელიდან  მკითველის  

როლს მოირგებენ.  

 რეკომენდაციები: 

ფოკუსჯგუფთან შეხვედრა        √      

ინტერვიუ მშობლებთან        √      

მონაცემთა ანალიზი           √     

1 ინტერვენციის 

განხორციელება 

        √     

მე-2 ინტერვენციის 

განხორციელება 

        √     

მე-3 ინტერვენციის 

განხორციელება 

         √    
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ინტერვენციების შედეგების ანალიზის საფუძველზე შევიმუშავე რეკომენდაციები 

წიგნიერების დონის ამაღლების მიზნით: 

 ენისა და ლიტერატურის კათედრამ სასურველია ერთად დაგეგმოს 

წიგნიერების პრობლემასთან დაკავშირებული სხვადასხვა აქტივობა; 

 შედგეს სამუშაო შეხვედრების გრაფიკი და ერთობლივად შეირჩეს 

კლასგარეშე ლიტერატურა მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურების 

გათვალისწინებით; 

 სემესტრში ორჯერ შესაძლებელია წარმოადგინონ შემაჯამებელი წერების 

ანალიზი მოცემულ პრობლემასთან დაკავშირებით;  

 მოსწავლეთა წერით ნამუშევრებს ყოველთვის დაურთონ კომენტარები;   

შეჯერდნენ პრობლემის დაძლევის მეთოდებსა და აქტივობებზე; 

 გაუმჯობესდეს სწავლების მეთოდები, შეიძლება ბავშვებთან  ერთად  

სახალისო, მოტივაციის ასამაღლებელი აქტივობების მოფიქრება  ; 

 ორგანიზებული სახე მიეცეს გასვლით საღამოებსა და შეხვედრებს 

რეგიონის შემოქმედებით ორგანიზაციებთან,ლიტერატურულ კლუბებთან, 

სალონებთან(მოსწავლეთა სახლი, მწერალთა სახლი, საჯარო ბიბლიოთეკა)    

 დაიგეგმოს მოსწავლეთა ორგანიზებული შეხვედრები რეგიონში მოღვაწე 

მწერლებთან, პოეტებთან, შემოქმედებით ადამიანებთან; 

 შეიქმნას შიგა სასკოლო ლიტერატურული გაზეთი, რომელიც ასახავს 

სკოლის ლიტერატურულ ცხოვრებას; 

 მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით ჩატარდეს ლიტერატურული 

შეჯიბრებები, დისკუსიები, დებატები, მარათონი; 
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ინტერვენციის შეფასება 

ინტერვეციის შეფასების მიზანს წარმოადგენდა   გამეგო, თუ რამდენად ეფექტური იყო ჩემ მიერ 

დაგეგმილი აქტივობები, რამდენად დამეხმარა იგი მოსწავლეთა წიგნიერების დონის 

გაუმჯობესებაში,შევძელი თუ არა მოსწავლეთა აზროვნების, კვლევის, ძიების, დაკვირვების, 

ანალიზისა და წერითი კულტურის გაუმჯობესება. რამდენად გაიზარდა მოსწავლეთა და 

მშობელთა ჩართულობა წიგნიერებასთან დაკავშირებულ აქტივობებში. შეძლეს თუ არა 

მოსწავლეებმა მიღებული ცოდნის დაკავშირება ამა თუ იმ პრობლემებთან, რამდენად 

გაუმჯობესდა ცოდნის ტრანსფერის უნარ-ჩვევები. 

ყველა ამ კითხვასა და პრობლემაზე პასუხის მისაღებად ჩავატარე ინტერვიუები ჰუმანიტარული 

პროფილის კათედრის წევრებთან, გავიზიარე მათი გამოცდილება და რჩევები.      

კათედრის წევრებმა აღნიშნეს, რომ წიგნიერებით მოსწავლეთა დაინტერესების მიზნით 

აუცილებელია მეტი სახალისო აქტივობები, ცოცხალი ურთიერთობები შემოქმედებით 

ადამიანებთან, მოსწავლეთა ხშირი წახალისება და მოტივაციის ამაღლება, მოსწავლეთა 

ასაკობრივი თავისებურებებისა და ინტერესების გათვალისწინება. 

კათედრის სხდომაზე დაიგეგმა წიგნიერების პრობლემის გადაჭრის კონკრეტული გზები.                                                                                                       

შევთანხმდით, რომ წარმატების მიღწევის საშუალებებია: მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება, 

შემოქმედებითი თანამშრომლობა, ურთიერთდახმარება და ხშირი კომუნიკაცია, ხშირი 

შეხვედრები შემოქმედებით ადამიანებთან,   

 

დასკვნა 

 მე-7ბ კლასში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე (კვლევა შეიცავდა პრობლემების 

გააზრებისა და შესწავლის , ცვლილებების დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების 

ეტაპებს. იგი დაიწყო 2018 წლის ოქტომბერში და გაგრძელდა 2019 წლის მაისის 

ჩათვლით) შემიძლია დავასკვნა, რომ მოსწავლეთა წიგნიერების დაბალი 

დონის(გლობალური პრობლემების გარდა)მიზეზებია: 

 მოსწავლეთა დაბალი მოტივაცია; 
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 წიგნის კითხვისა და ზოგადად წიგნიერების აუცილებლობის გაუცნობიერებლობა; 

 მშობლებისა და მასწავლებლების ნაკლები თანამშრომლობა წიგნიერების 

თვალსაზრისით; 

  პროგრამების გადატვირთვა, რის გამოც მოსწავლეებს ნაკლები დრო რჩებათ 

წიგნის წასაკითხად; 

 მასწავლებელთა ნაკლები თანამშრომლობა ერთმანეთთან წიგნიერების გარშემო 

აზრთა გაცვლა გამოცვლის თვალსაზრისით; 

 სწავლების მეთოდები გადასახედია და დროის მოთხოვნის შესაბამისად 

გარკვეულწილად შესაცვლელი;   

 აქტივობები სახალისო უნდა იყოს და ითვალისწინებდეს მოსწავლეთა 

ინტერესებსა და ასაკობრივ თავისებურებებს;                                                                                                                     

აღნიშნული პრობლემების აღმოსაფხვრელად გადაიგა გარკვეული ნაბიჯები, 

განხორციელებული ინტერვენციების შეფასებისას გამოვლინდა, რომ მათი უმეტესობა 

შედეგიანი იყო და სასურველია მუშაობამ ამ მხრივ უფრო ინტენსიური და 

შემოქმედებითი სახე მიიღოს. 
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ბიბლიოგრაფია 

1. ეროვნული სასწავლო გეგმა, 2011-2016 სასწავლო წელი ,ელექტრონული ვერსია;  

2. ინასარიძე მ.ლობჟანიძე ს., რატიანი მ.სამსონია ი.2016,                                                                                                      

მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და 

კარიერული წინსვლის გზამკვლევი. ნაწ.II. თბილისი: მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; 

3. ჭუმბურიძე ზ. გაბეჩავა რ. ქართული ენა, Xკლასის სახელმძღვანელო, გამომცემლობა        

„განათლება“, თბილისი- 1999;    

4. გურამ დოჩანაშვილი _ ,, კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა“, 

(გამომცემლოა ,,მერანი“ 2013;) 

5. ჟურნალი ,,მასწავლებებელი“ _( 2016 წლის №2 და 2013 წლის №3) 

6. საგანმანათლებლო პროექტი_,,წიგნი სიყვარულია“ 

7. წიგნიერება / ჯეპრას ბლოგი 

8. წიგნიერების საერთაშორისო კვლევის საგანგაშო შედეგები: 

https://www.ambebi.ge/article/222967-cignierebis-saertashoriso-kvlevis-sagangasho-

shedegebi-sakartveloshi-9-10-clis-moscavleebis-14-s-cakitxulis-gaazrebis-minimaluri-unari-ar-

gaachnia/ 

9. ელისო დუაძე, შორენა ბითაძე, თეონა ხვედელიძე _  როგორ გავაუმჯობესოთ 

მასწავლებელთა შორის თანამშრომლობა პრაქტიკული კვლევების მეშვეობით; 

10. ზურაბ ვახანია  ,,მეტყველებისა და აზროვნების მიმართება“ 

https://geopsychology.org    

 

                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                 .                                                                             

https://www.ambebi.ge/article/222967-cignierebis-saertashoriso-kvlevis-sagangasho-shedegebi-sakartveloshi-9-10-clis-moscavleebis-14-s-cakitxulis-gaazrebis-minimaluri-unari-ar-gaachnia/
https://www.ambebi.ge/article/222967-cignierebis-saertashoriso-kvlevis-sagangasho-shedegebi-sakartveloshi-9-10-clis-moscavleebis-14-s-cakitxulis-gaazrebis-minimaluri-unari-ar-gaachnia/
https://www.ambebi.ge/article/222967-cignierebis-saertashoriso-kvlevis-sagangasho-shedegebi-sakartveloshi-9-10-clis-moscavleebis-14-s-cakitxulis-gaazrebis-minimaluri-unari-ar-gaachnia/
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დანართები: 

დანართი №1 წიგნების ნუსხა, რომელისც მოსწავლეებს მიეცა წასაკითხად: 

 1),,ადამიანთა სევდა“-გოდერძი ჩოხელი 

 2) ,,პატარა უფლისწული“- სანკტ ეკზიუპერი 

3),,ჯინსების თაობა“- დათო ტურაშვილი 

4),,გოგოთურ და აფშინა“-ვაჟა ფშაველა 

5),,გლახის ნაამბობი“-ილია ჭავჭავაძე 

6),,წიგნის ქურდი“- მარკუს ზეზაკი 

7),,საამი მუშკეტერი“-ალექსანდრე დიუმა 

8)აქა ხარ, ღმერთო ჩემო მარგარიტა_ჯუდი ბლუმი 

9),,მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“-ნოდარ დუმბაძე 

10),,პატარა ქალაქის ზღაპრები“-გურამ პეტრიაშვილი 

დანართი  N2  „რა ,სად ,როდის“ ტიპის კითხვები ფინალური შეჯიბრისთვის: 

1.შეკითხვა: სარფში დასასვენებლდ ჩასული,,  ჯინსების თაობის’’ გმირი ამ ენის 

შესასწავლად ჩუმად მეცადინეობს,ახალ სიტყვებსაც კი ჩურჩულით იმეორებს,რათა 

საზღვართან ახლოს მყოფ მასპინძელს ეჭვი არაფერში შეეპაროს 

დასახელეთ,რომელ ენაზეა საუბარი. 

პასუხი : ინგლისური 

წყარო: დათო ტურაშვილი,, ჯინსების თაობა’’,არჩილ სულაკაურის გამოცემა,2008 წელი, 

გვ:65. 

2.დათო ტურაშვილის ,, ჯინსების თაობის ‘’ გმირებს ზღვის გადაცურვა შესაძლებლად 

მიაჩნიათ, მათ ყავთ მეგობარი , რომელმაც ამ თემაზე შექმნა სიმღერა, რომელიც თქვენ 

თაობაშიც კი დღემდე პოპულარულია. 

დასახელეთ ამ სიმღერის ავტორი. 

პასუხი: ირაკლი ჩარკვიანი. 

კომენტარი: ირაკლი ჩარკვიანი იყო  ,, ჯინსების თაობის ‘’ გმირების უახლოესი 

მეგობარი,განსაკუთრებით გეგა კობახიძის, მან შექმნა სიმღერა, რომელიც ასე იწყება  

,, მე გადავცურავ  ზღვას’’... 
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წყარო:დათო ტურაშვილი ,, ჯინსების თაობა“, 2008 წელი, არჩილ სულაკაურის 

გამოცემა,გვ:79. 

3..შეკითხვა: გოდეძი ჩოხელი,, ადამიანთა სევდის’’შ ესავალში  აღნიშნავს,რომ ახლა 

ყველა ადმიანი მოთხრობა ჰგონია,თუმცა ადრე მხოლოდ ამ ადგილის მცხოვრებები 

მიაჩნდა მოთხრობებად.მაშ ასე, რომელი ადგილის მცხოვრებლები მიაჩნდა ადრე 

გოდერძი ჩოხელს  

მოთხრობებად? 

პასუხი: გუდამაყარი. 

კომენტარი: გუდამაყარი არის გოდერძი ჩოხელის მშობლიური ხეობა, სწორედ ეს 

ადგილი ფიგურირებს მის მოთხრობებსა  და ფილმებში 

წყარო:გოდერძი  ჩოხელი,,ადამიანთა სევდა“ 

4.. მოისმინეთ ნაწყვეტი ვაჟა  ფშაველას პოეზიიდან: 

,,კაცისად იარაღისა აყრა სიკვდილის სწორია 

ეხლაღა მოხვედ  ჭკვაზედა,ეხლა მოეც გონია, 

კაცს მიშვებ უიარაღოს კაცი არა ხარ ღვთიანი?’’ 

დაასახელეთ ეს ნაწარმოები 

პასუხი: ,, გოგოთურ და აფშინა“ 

წყარო:ვაჟა ფშაველა  ,, გოგოთურ და აფშინა“, გამომცემლობა,, საქართველოს 

მაცნე’’იანთა სევდა’’,გამომცემლობა ,,ბაკმი’’2011 წელი. გვ:4. 

• 28 

5.შეკითხვა:ნაწარმოებში,,გლახის ნაამბობი’’ილია ჭავჭავაძე მოგვითხრობს,რომ,როცა 

გაბრიელმა წერა-კიტხვა კარგა დ  შეისწავლა და მღვდელსაც ბევრ რამეს ეკითხებოდა და 

ეკამათებოდა მან( მღვდელმა) გამოაღო თახჩის კარი,გადმოიღო ერთი დაბეჭდილი 

წიგნი და გაბრიელს საჩუქრად გადასცა მაშ ასე:დაასახელეთ რა წიგნი გადასცა 

გაბრიელს მღვდელმა 

პასუხი:,, ვეფხიტყაოსანი’ 

წყარო:ილია ჭავჭავაძე’პროზაგამომცემ ლობა ,,პალიტ რა“ , გვ: 266 



30 
 

6..მოისმინეთ ამონარიდი:,, დავუსვი ამ ამბავს ბოლო წერტილი,დავუძახე ჩემს 

ქალიშვილს, რომლის თვალებზეც ვამოწმებ ხოლმე, როგორ მოქმედებს ჩემი დაწერილი 

ამბები სხვებზე. მეგონა, თვალები გაბრწყინებული ექნებოდა აღტაცებთ მან კი 

შეეჭვებულად მკითხა’’   

 მაშ ასე: რა ჰკითხა მწერალს ქალიშვილმა?  

პასუხი,,:ვითომ დაფრთხებოდნენ დამბაჩის ხმაზე ყვავები მამა?’’ 

წყარო:რევაზ ინანიშვილი მოთხრობები, ,, ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე?’, 

გამომცელობა საბა, 2012 წელი გვ: 29. 

7. შეკითხვა: ჯუდის ბლუმის მოთხრობის მთავარი გმირი 11-12 წლის გოგონა მარგარიტ 

საიმონი. არცერთ რელიგიას არ აღიარებს, თუმცა იგი ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენის 

დროს მიმართავს ღმერთს და ამ მიმართვით ღმერთში საკუთარ არსებობას ადასტურებს. 

დაასახელეთ ამ ნაწარმოების სათაური? 

პ.ს. სათაური და მიმართვა  ემთხვევა ერთმანეთს. 

პასუხი: „აქა ხარ ღმერთო? ეს მე ვარ მარგარეტი“  

წყარო: ჯუდი ბლუმი,  „აქა ხარ,  ღმერთო? ეს მე ვარ, მარგარიტი“, გამომცემლობა, 

წიგნები ბათუმში, 2015წ., გვ. 132. 

8. შეკითხვა: ნოდარ დუმბაძე „მე ბებია  ილიკო და ილარიონში’’  მოგვითხრობს ,თუ 

როგორ უხსნის ზურიკელა მერის სიყვარულს და, რადგან ამ გრძნობის გამხელას 

პირდაპირ ვერ ბედავს , იგი იქსის სახლით ლაპარაკობს? მაშ ასე, დაასახელეთ იქსი? 

პასუხი: ზურეკელას საყვარელი ძაღლი მურადა 

წყარო: ნოდარ დუმბაძე,  „მე ბებია  ილიკო და ილარიონი“  , გამომცემლობა 

„მეცნიერება“თბ. 1960წ. , გვ. 78 

9.  შეკითხვა: კრიტიკოსები ამ ორ ნაწარმოებს ტყუპისცალებს ადარებდნენ. რადგან 

საერთო განწყობასა და სათავგადასავლო სიუჟეტს თავი, რომ დავანებოთ ერთი 

წარმოდგენს მეორეს გაგრძელებას. მთავარი გმირებიც საერთოა. თუმცა, მეორე 

ნაწარმოები ათი წლის შემდეგ დაიწერა. არც ერთი და არც მეორე ნაწარმოები 

განსაკუთრებით არ უყვარდათ ობივატელ მასწავლებლებს,  რადგან, ამ ნაწარმოების 

გმირები სკოლას ციხეს ადარებდნენ. დაასახელეთ ეს ნაწარმოებები? 

პასუხი: მარკ ტვენი „ტომ სოიერის და ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი“, „პალიტრა L“, 

თბ. 2013 
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10. შეკითხვა: ჰარიეტ ბიჩერ სტოუს „ბიძია თომას ქოხში“  ავტორი გვიამბობს, თუ 

როგორ დასაჯა ჯორჯი ბატონმა: იგი ქარხნიდან წაიყვანა და შავ სამუშაოზე დააყენა 

მამულში. ქარხნის ადმინისტრაცია, რომელიც ჯორჯის მიმართ პატივისცემით იყო 

განწყობილი ბატონს ევედრებოდა, რომ გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ჯორჯი 

ქარხანაში დაებრუნებინა.  

მაშ ასე, რა გააკეთა ჯორჯმა ისეთი რითაც ერთდროულად ბატონის რისხვა და ქარხნის 

ადმინისტარაციის ყურადღება დაიმსახურა. 

პასუხი: სელის საძენძი მანქანა გამოიგონა.   

კომენტარი: ჯორჯი ძაფსართავ ქარხანაში მუშაობდა და გამოიგონა მანქანა, რომელიც 

შრომას შეამსუბუქებდა.თუმცა, მონათფლობელობის დროს, მონას ადამიანად არ 

თვლიდნენ, იგი დაუცველი იყო და ამიტომაც მიიღო ბატონის სასჯელი. 

დანართი N3. კითხვარი (კოლეგების უკუკავშირი კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით) 

ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკური საჯარო სკოლა                                                                                                                                            

ძვირფასო მეგობრებო! თქვენ გაეცანით ჩემ მიერ ჩატარებულ კვლევას VII კლასში 

თემაზე:   წიგნიერების დაბალი დონის გამომწვევი მიზეზები და მისი დაძლევის გზები. 

 გთხოვთ, შეავსოთ   კითხვარი,რათა მივიღო თქვენგან უკუკავშირი ჩემი კვლევის 

შედეგებთან დაკავშირებით.წინასწარ გიხდით მადლობას!                                                         

                                                             კითხვარი                                                                                                                                             

(კოლეგების უკუკავშირი კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით)                                                                         

თარიღი:პედაგოგის სახელი და გვარი:                                                                                                                                                                          

რომელ კლასებს ასწავლის:                                                                                                                                                                 

1.რამდენად საინტერესოიყო თქვენთვის კვლევის პრეზენტაცია? ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------        

2.ფიქრობთ თუ არა, რომ აღნიშნული კვლევის შედეგები სანდოა? რამ დაგარწმუნათ 

ამაში?                        -----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------             3.რამდენად მისაღებია თქვენთვის მოცემული 

კვლევის რეკომენდაციები?  ------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

4.რამდენად ნაცნობია კვლევის ფარგლებში სწავლა-სწავლებისას გამოვლენილი 

პრობლემები წიგნიერებასთან დაკავშირებით? --------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
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-5.როგორ ფიქრობთ, გამოიყენებთ თუ არა თქვენს პედაგოგიურ პრაქტიკაში  იმ 

სასწავლო მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს,რომლებსაც კვლევის პრეზენტაციის 

ფარგლებში გაეცანით?-------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------6.სურვილისამებრ შეგიძლიათ გააკეთოთ სხვა კომენტარი                                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------                  .                            მადლობა თანამშრომლობისათვის! გისურვებთ 

წარმატებას! 

დანართი №4.   მშობლებისთვის განკუთვნილი კითხვარი 

   მოგესალმებით, 

   პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა მიზნად ისახავს სკოლის მე-7 კლასში წიგნიერების 

დაბალი დონის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი დაძლევის გზების ძიებას. თქვენი 

ჩართულობა მნიშვნელოვანია შესაბამისი ინტერვენციების განსახორციელებლად და 

სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად. 

   გამოკითხვა კონფიდენციალურია. გთხოვთ, გულდასმით გაეცნოთ კითხვებს და  

უპასუხოთ ობიექტურად.  

   მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!  
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   რესპოდენტის მახასიათებლები: 

სქესი 

     □ მდედრობითი   

     □ მამრობითი 

 

რომელი კლასის მოსწავლეს მშობელი ხართ? 

     □ I 

     □ II 

     □ III 

     □ IV 

 

   ძირითადი კითხვები: 

1. რამდენად ადევნებთ თვალს სასწავლო პროცესში მიმდინარე სიახლეებს და 

ჩართული ხართ სკოლის ცხოვრებაში? 

            ა. არ ვარ საქმის კურსში დროის უქონლობის გამო; 

            ბ. ვარ დაინტერესებული  და შეძლებისდაგვარად ვერთვები სასწავლო პროცესში; 

     გ. დიახ, ჩართული ვარ და აქტიურად ვიგებ სიახლეებს. 

 

2. რა დროს უთმობს თქვენი ქართული ენისა და ლიტერატურის მეცადინეობას, 

კითხვასა და ტექსტური დავალებების შესრულებას? 

     ა. არ ვარ დაკვირვებული; 

     ბ. დიდ დროს უთმობს; 

     გ. ნახევარ დღეს; 

     დ. რამდენიმე საათს. 

 

3. რამდენად დამოუკიდებლად ართმევს თავს თქვენი შვილი კითხვასა და ტექსტურ 

დავალებებს?  

     ა. დამოუკიდებლად მეცადინეობს; 

     ბ. ხანდახან ვეხმარები და ვაძლევ მითითებებს; 

     გ. მუდმივად ვადევნებ თვალს და ჩართული ვარ დავალებების მომზადებაში. 

3.1 როგორ ფიქრობთ, რატომ უჭირს თქვენს შვილის ტექსტის კითხვა და გაგება-

გააზრება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში? 

     

_____________________________________________________________________________

____ 
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4. თქვენი აზრით შეესატყვისება თუ არა ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სახელმძღვანელოებში მოცემული ტექსტების მოცულობა და შინაარსი თქვენი 

შვილის ასაკსა და გონებრივი განვითარების დონეს? 

ა. დიახ; 

ბ. ნაწილობრივ; 

გ. არა. 

 

5. რა ჟანრის ნაწარმოებები მოსწონს თქვენს შვილს უფრო მეტად? 

ა. საინფორმაციო ტექსტები; 

ბ. ზღაპრები; 

გ. მხატვრული ლიტერატურა. 

 

6. რა სიხშირით კითხულობს თქვენი შვილი კლასგარეშე/მხატვრულ ლიტერტურას? 

ა. ხშირად; 

ბ. ხანდახან; 

გ. ვერ კითხულობს დროის უქონლობის გამო. 

 

7. მოგწონთ თუ არა მასწავლებლის დამოკიდებულება მოსწავლეების მიმართ, 

არსებული სტანდარტები და მიდგომები? 

            ა. დიახ. 

     ბ. არა. 

 

7.1 რის შეცვლას ან გაუმჯობესებას ისურვებდით? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

კვლევის შედეგების გაზიარების რეფლექსია 

მეცნიერებისა და ტექნიკის ეპოქაში, როდესაც სკოლები ყოველდღე ახალ-ახალი მიზნებისა და 

გამოწვევების წინაში დგას წიგნიერების პრობლემა რჩება ერთ-ერთ-მტკივნეულ და მაშტაბურ 

პრობლემად. ამიტომაც ავირჩიე სასკოლო პრაქტიკის კვლევის თემად წიგნიერების დაბალი 

დონით გამოწვეული პრობლემები და მისი გადაჭრის გზების ძიება. 

   სამიზნე გუფად სსიპ ბათუმის N 6  ფიზიკა-მათემატიკური საჯარო სკოლის VII კლასი შევარჩიე, 

რადგან 12-13 წლის ასაკი გამოირჩევა ფსიქოლოგიური თავისებურებით, იგი ბავშვობიდან 

თინეიჯერობისაკენ გარდამავალი ასაკია და ამ ასაკში ხდება ყველაზე მეტად მოსწავლეთა  

წიგნიერების გემოვნების ჩამოყალიბება. კვლევაში ჩართული იყვნენ ამ კლასის მასწავლებლებიც 

და მშობლებიც. 

   დიაგნოსტიკის ეტაპზე მონაცემთა შეგროვების მეთოდად გამოვიყენე ჩართული დაკვირვება, 

ფოკუს ჯგუფი, ანკეტირება,  კითხვა-პასუხი, დისკუსია და დიაგნოსტიკური ტესტირება. 

   კვლევა დავიწყე 2018 წლის ოქტომბერში და გაგრძელდა 2019 წლის მაისის ჩათვლით. 

   კვლევის შედეგები პრეზენტაციის სახით გვუზიარე კოლეგებს  2019 წლის 10 ივნისს ქართული 

ენისა და ლიტერტურის  კათედრის სხდომაზე და პედსაბჭოს სხდომაზე (2019 წლის 12 ივნისი). 

   აზრთა გაზიარებისას შევჯერდით, რომ  წიგნიერების თვალსაზრისით წარმატების მიღწევის 

საშუალებებია: მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება, მოსწავლის მასწავლებელისა და მშობლის 

შემოქმედებითი თანამშრომლობა- ურთიერთდახმარება და სისტემატიური კავშირი, ხშირი 

შეხვედრები და ურთიერთობები შემოქმედებით ადამიანებთან, სწავლების მეთოდების 

გადახედვა და უფრო სახალისო და საინტერესო აქტივობების დანერგვა. 

   კოლეგების მხრიდან ინტერვენციების   შფასებისას გამოვლინდა, რომ მათი უმეტესობა 

შედეგიანი იყო და წიგნიერების ხაზით მუშაობა მომავალში უფრო ინტენსიურად და 

შემოქმედებთად უნდა წარიმართოს. 

---------------------------------  ქეთო გიორგაძე 

20.06.2019 წ 


