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შესავალი 

 აღნიშნული ნაშრომი  წარმოადგენს სსიპ ქალაქ თბილისის  N136  საჯარო სკოლის 

მასწავლებლის მელანო ბოჭორიშვილის მიერ ჩატარებული  პრაქტიკული კვლევის 

ანგარიშს. მასში განხილულია საკვლევ თემასთან დაკავშირებული პრობლემები და მისი 

გამომწვევი მიზეზები.კვლევა ეყრდნობა სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებულ 

ინფორმაციას.  

 

ინგლისური ენა ფრიზიულ ენათა ჯგუფს ეკუთვნის და ინდოევროპულ ენათა ქვეოჯახის, 

დასავლეთ გერმანული ენების შტოს წარმოადგენს. აღნიშნულ ენას გამორჩეული 

ისტორია აქვს. ისტორიული წყაროების მიხედვით ის,  არც თუ ცივილიზებული ტომების 

ენა იყო ევროპის კონტინენტზე, ჩრდილოეთის ზღვის გაყოლებაზე. მაგრამ ის   იქცა 

ინგლისური მცირეოდენი ტომების სალაპარაკო ენიდან დედამიწის უმთავრეს ენად და ამ 

პროცესში მან რადიკალური ცვლილებები განიცადა.  

ენის ცვალებადობა ნორმალური მოვნელაა. ყოველი ენა გამუდმებით იცვლება. სხვა 

კულტურულ მოვლენებთან შედარებით ენა უფრო ნელა იცვლება , მაგრამ მისი ცვლა 

მუდმივია და აუცილებელი/გარდაუვალი.  

ინგლისური ენის დოკუმენტურად დადასტურებული ისტორია იწყება ჩვ.წ. აღრიცხვით 

დაახლოებით 700 წლიდან, უძველესი წერილობითი ძეგლების სახით. ინგლისური ენის 

ისტორია იყოფა სამ პერიოდად: ძველი ინგლისური (ანგლო-საქსური დასახლებებით 

დაახლოებით ჩვ.წ. აღრიცხვით  459 წლიდან 1100 წლამდე); საშუალო ინგლისური 

პერიოდი 1100 წლიდან 1500 წლამდე და ახალი ინგლისური 1500 წლიდან დღემდე. 

აღნიშნული სამი პერიოდის გამყოფი ხაზები ეფუძნება ინგლისურ ენაში იმავე პერიოდის  

მნიშვნელოვან ცვლილებებს (millward, 1996).  

V საუკუნეში დღევანდელი დანიისა და ჩრდილოეთ გერმანიის ტერიტორიიდან 

ინგლისში გადმოსახლდნენ ანგლები, საქსები და იუტები. ამ ტომთა ენების, ან 

დიალექტების საფუძველზე ჩამოყალიბდა შერეული ენა, რომელიც თანამედროვე 

ინგლისურის ფუძეენას წარმოადგენს.  

ინგლისური ყველაზე გავრცელებული ენაა დღევანდელ მსოფლიოში და მას 

გლობალურ/საერთაშორისო  ან მსოფლიო ენასაც უწოდებენ. მართალია , მოლაპარაკეთა 

რაოდენობის მიხედვით , ყველზე დიდი ენა ჩინურია, მაგრამ მას მშობლიურ ენად 

მხოლოდ, ჩინეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები მიიჩნევენ.  
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სავარაუდოდ ინგლისურ ენაზე მოლაპარაკეთა რიცხვი 380 მილიონს აღემატება. აქედან 

მოლაპარაკეთა ნახევარზე მეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთის 

კუნძულებზე, კანადაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, სამხრეთ აფრიკის 

რესპუბლიკასა და ბრიტანეთის ყოფილ კოლონიებში ცხოვრობს.  

დახლოებით 360-370 მილიონ ადამიანზე მეტისთვის ინგლისური მეორე ენაა, რომლის 

შესწავლის აუცილებლობაც განპირობებულია ცალკეული ქვეყნების: ინდოეთის, 

პაკისტანის, ნიგერიის, კენიისა და სხვა სახელმწიფოების მრავალენოვნებით. ამ ქვეყნებში 

ინგლისური ზერეგიონალური კომუნიკაციის საშუალებას წარმოადგენს და შესაბამისად 

, მეორე ოფიციალური ენაა.  

მრავალი ქვეყნის სკოლაში, სადაც ინგლისური არც პირველი და არც მეორე ოფიციალური 

ენა არ არის, მას სწავლობენ პირველ უცხოურ ენად  იმიტომ, რომ ის საერთაშორისო 

ორგანიზაციების ძირითადი ოფიციალური ენაა, ასევე საერთაშორისო თემატური 

კონფერენციების სამუშაო ენასაც წარმოადგენს.  

ენის დანიშნულებაა კომუნიკაცია-სხვებთან, ლაპარაკის ან წერის ფორმით.  

ფაქტიურად, ნებისმიერ მოლაპარაკეს შეუძლია გამოიყენოს ენის რესურსები-ლექსიკური 

ერთეულები  და გრამატიკული მოდელები - იმისათვის, რათა შექმნას ისეთი 

შეტყობინებები თუ წინადადებები, რომლებიც ადრე არავის  უთქვამს. ენის მეორე 

ასპეტქი ის არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ისეთ საგნებსა თუ მოვლენებზე 

რომლებიც იმ მომენტში  საერთოდ  არ არსებობს, ასევე ადამიანებს შეუძლიათ  

აბსტრაგირება, მოიტყუონ, იყალბონ და ა.შ.  ადამიანები ენას იყენებენ მრავალი მიზნით,  

რაც დაკავშირებული არ არის მათ უშუალო გარემოსთან. და  ბოლოს,  ენის ერთ-ერთი 

დამახასიათებელი ნიშან-თვისება ის არის, რომ იგი გამოიყენება გართობის, 

თავსატეხების, პოეზიის და ა.შ. შექმნისა და გადმოცემის მიზნით.  

ჩემი კვლევის მიზანი იყო დამედგინა, რომელი მეთოდები და სტრატეგიები 

დაეხმარებოდა ჩემს მოსწავლეებს მართლწერის სწავლების პროცესში გამოვლენილი 

ხარვეზების აღმოფხვრაში. საინტერესოა ისიც, რომ კლასში სხვადასხვა  

ინტელექტუალური შესაძლებლობების, განსხვავებული ინტერესის სფეროს მქონე 

ბავშვები იყრიან თავს, შესაძლებელია თუ არა ყველასთან ერთნაირი მეთოდით და 

სტრატეგიით მუშაობა?   იქნება თუ არა  ეფექტური და  რამდენად დამეხმარება მიზნის 

მიღწევში?  

კვლევის ანგარიში მოიცავს იმას, თუ რომელი მეთოდები და სტრატეგიებია ეფექტური 

მართლწერის სწავლებისას დაწყებითი  საფეხურის IV კლასის  მოსწავლეებში. როგორ 

უნდა ვასწავლოთ მართლწერა მოსწავლეებს? რომელია ყველაზე ეფექტური მეთოდი? 
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ნამუშევარში განხილულია მეთოდოლოგია და მოცემულია კვლევის შედეგების 

ანალიზი. კვლევის ანგარიშს თან ერთვის მოსწავლეთა ნამუშევრები, ტესტის ნიმუშები.  

ჩემს მოსწავლეებთან ჩატარებული კვლევის ანგარიშის შედეგად ჩამოყალიბებული 

დასკვნები და რეკომენდაციები . ვფიქრობ, კვლევაში განხორციელებული აქტივობები 

საინტერესო იქნება არა მარტო მეოთხე კლასის მასწავლებელთათვის, არამედ ზოგადად 

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის. მათი გათვალისწინება და სასწავლო 

პროცესში დანერგვა  გაზრდის  მოსწავლეთა მოტივაციას  და დაწყებით საფეხურზე 

აამაღლებს  მართლწერის სწავლების დონეს.  
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თავი I 

საკვლევი თემის მიმოხილვა 

 

1.1 საკვლევი საკითხის მიმოხილვა და მისი აქტუალურობა; პრობლემის დასაბუთება; 

 

ცნობილია, რომ დაწყებითი სასკოლო პერიოდის როლი და მნიშვნელობა მოსწავლის 

განვითარების შემდგომ ეტაპებზე წარმატების მისაღწევად განუზომლად დიდია. 

წარმატებას ძირითადად განსაზღვრავს ის უნარ-ჩვევები , რომლებიც ჯერ კიდევ ადრეულ 

სასკოლო პერიოდში უყალიბდება ბავშვს. 

წერითი მეტყველება  ეროვნული სასწავლო გეგმის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულებაა. 

ე.ს.გ-ს მიხედვით მოსწავლემ უნდა შეძლოს კალიგრაფიული ნორმების დაცვა , მოდელის 

მიხედვით სხვადასხვა ტიპის მარტივი ტექსტების შედგენა. რაც  შეეხება ინდიკატორს,  ის 

შემდგომში მდგომარეობს: კარნახით წერს ნაცნობ სიტყვებს და წინადადებებს. 

(Iუცხ.დაწყ.1.6-2) 

წერის სწავლება ხანგრძლივი და რთული პროცესია. იგი მოითხოვს სისტემატიურ 

მუშაობას, მრავალფეროვანი აქტოვობების გამოყენებას, რათა მოსწავლემ შეძლოს 

სწორად წერა.  ეს კი  განსაკუთრებით  ინგლისურ ენაში წარმოადგენს  უდიდეს 

პრობლებას.  

 საყოველთაოდ ცნობილია, რომ წერის დანიშნულება აზრის სხვისთვის  შეტყობინებაა, 

რაც  საკომუნიკაციო ფუნქციაა,  რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვანია 21-ე საუკუნის 

ადამიანისათვის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თანამედროვე ადამიანი 

ოფიციალურ საქმეებსაც კი ხშირ შემთხვევაში მეილების  საშუალებით აგვარებს, ხოლო 

კომუნიკაცია ძირითადად წერილობითი ფორმითაა სოციალური ქსელების გამოყენებით,  

მართლწერა ძალზედ მნიშვნელოვანი რამაა ახლანდელი თაობის ბავშვებისათვის.  

გამომდინარე იქიდან, რომ ინგლისური საერთაშორისო ენადაა აღიარებული და მისი 

შესწავლის  სურვილის მქონე ადამიანების რიცხვი  მზარდია , მისი ცოდნა  ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია    დასაქმების თვალსაზრისით  და  კარიერული 

წინსვლისათვის.  ჩვენ, კი  ამ საუკუნის  მასწავლებლებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ 

იმისათვის, რომ მოსწავლები, როდესაც სკოლას დაამთავრებენ აღჭურვილნი იყვნენ 

გამოწვევების შესაბამისი ცოდნის დონით.   

ჩემი პედაგოგიური  პრაქტიკიდან გამომდინარე  ერთ- ერთ გამოწვევას   წარმოადგენს  

მართლწერა ინგლისურ ენაში, განსაკუთრებით ეს გამოხატულია დაწყებით საფეხურზე, 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი მეოთხე კლასებში, რადგანაც ეროვნული სასწავლო 

გეგმიდან გამომდინარე  პირველ, მეორე და მესამე კლასებში მასწავლებელი  არ მუშაობს 

აღნიშნული მიმართულებით. ზემოთ აღნიშნულ კლასებში ეროვნულ სასწავლო გეგმაში 
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არ არის შესაბამისი სტანდარტი და ინდიკატორი,  რომელიც  მასწავლებლებს 

დაავალდებულებს სიტყვების კარნახით წერაზე მუშაობას , მეოთხე კლასიდან კი 

შემოდის სტანდარტი , რომელიც სთხოვს მოსწავლეებს , რომ მათ  შეძლონ  ლექსიკური 

ერთეულების კარნახით  წერა. აქ მთელი რიგი პრობლემები იჩენს თავს.  ბავშვებს ძალიან 

უჭირთ სიტყვების მართლწერა, გამომდინარე იქიდან, რომ ინგლისურში 26 ასოა და ეს არ 

არის საკმარისი ინგლისური ბგერითი ერთეულების აღსანიშნავად,  ამიტომ ზოგიერთი 

თანხმოვნის გამოსახატავად იყენებენ  ასოთშეთანხმებებს, რომლებიც  ინგლისური 

სიტყვების ხმოვანებას უფრო საინტერესოს და  სასიამოვნოს  ხდის. თუმცაღა ეს 

ასოთშეთანხმებები პრობლემად იქცევა ხოლმე ბავშვებისათვის, რადგანაც მოსწავლეებს  

უწევთ მათი დამახსოვრება,  რათა შეძლონ ლექსიკური ერთეულების სწორად წერა. 

მოგეხსენებათ,  რომ ენის მთავარი დანიშნულება კომუნიკაციის დამყარებაა .   ჩვენ 

ციფრული ტექნოლოგიების საუკუნეში ვცხოვრობთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ  

წერილობითი კონტაქტი ძალიან მნიშვნელოვანია,  იქნება ეს  სოციალური ქსელების 

გამოყენებით თუ ელექსტრონული მეილების საშუალებით. დამეთანხმებით , რომ 

მართლწერა ნამდვილად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ცხოვრებაში, სწორედ მისმა 

აქტუალურობამ განაპირობა ჩემი კვლევა.  

აღნსანიშნავია ის ფაქტიც , რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტომ ჩაატარა  

 „  ნაციონალური მართლწერის  კონკურსი“ ინგლისურ ენაში , რომელშიც  სკოლის 

მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწილეობა.  აღნიშნული ღონისძიების გამართვა 

ყოველწლიურად  იგეგმება იმ მიზნით , რომ სკოლის მოსწავლეები ამ მიმართულებით  

უფრო დაინტერესებულნი და მოტივირებულნი გახდნენ.   

ამ პრობლემის აქტუალურობაზე მოწმობს ისიც, რომ  მართლწერის კონკურსი პირველად  

ჩატარდა  ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1875 წელს  და დღემდე გრძელდება, რომლის  

ანალოგიც  უამრავ ქვეყანაში არსებობს . ეს კონკურსი ყოველთვის ქვეყნის მაშტაბით 

ტარდება. როგორც ხედვათ პრობლემა აქტუალურია არა მარტო ჩვენთვის, როგორც უცხო 

ენის შემსწავლელთათვის, არამედ იმ ადამიანებისთვისაც , ვისთვისაც ინგლისური ენა 

მშობლიურ ენას წარმოადგენს.    

ჩემი აზრით, ძირითადად პრობლემა თავად ინგლისური ენის მართლწერის 

სირთულეშია იმიტომ, რომ ინგლისურში არ ვწერთ ისე როგორც გვესმის. ის ნამდვილად 

ფაზლია მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკეთათვის, ხოლო რთული გამოწვევაა 

შემსწავლელთათვის.  განსაკუთრებით  ძნელია  ჩვენთვის, რადგანაც ქართულ ენაში 

სიტყვას ვწერთ ისე როგორც გვესმის , შესაბამისად,  ჩვენს ენებს შორის კავშირის გაბმა ამ 

მიმართულებით ძალიან რთულია. მოსწავლეები   კი  უცხოური ენის შესწავლისას 

ეყრდნობიან მშობლიური ენის ნორმებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თანხვედრა არ არის. ასევე 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ინგლისურში არის ასოთშეთანხმებები  და  მართლწერის 
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წესები,  რომლებიც ძირითადად რომელიმე კონკრეტული გრამატიკული ნორმების 

დაცვისთვისაა საჭირო .  ასეთი წესები მრავლადაა და მოსწავლებებს უწევთ მათი 

დამახსოვრება , რათა  შემდგომში  მათი გათვალისწინებით ლექსიკური ერთეულები   

სწორად დაწერონ .  

 

1.2 მოსალოდნელი შედეგები მოსწავლეთათვის, მასწავლებლისა და კოლეგებისათვის 

   ვთვლი, რომ  პრაქტიკის  კვლევა  მოსწავლეებს  დაეხმარება მართლწერის 

გაუმჯობესებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია 21 -ე საუკუნის ადამიანისათვის. მათ 

შესაძლებლობა ექნებათ მართლწერის შეცდომების გარეშე დაწერონ სხვადასხვა 

დანიშნულების ტექსტი. შეისწავლონ  ხერხები  და მეთოდები , რომლებიც  დაეხმარებათ 

საკუთარი სწავლის პროცესის გაუმჯობესებაში, დამოკიდებლად სწავლაში . ისინი 

ისწავლიან მეთოდებს,  რომლებსაც გამოიყენებენ მომავალში ახალი ლექსკური 

ერთეულების შესწავლისას, ზუსტად ეცოდინებათ, რომელი მეთოდით უფრო კარგად 

ახერხებენ სიტყვების მართლწერის დამახსოვრებას და ჩამოუყალიბდებათ 

დამოუკიდებელი სწავლის უნარი,  რაც ასევე წარმოადგენს ეროვნული სასწავლო გეგმის 

ერთ-ერთ სტანდარტს: „ I უცხ. დაწყ. (I). 10. 3 მოსწავლემ,  მასწავლებლის დახმარებით , 

უნდა შეძლოს სწავლის პროცესზე დაფიქრება, საკუთარი წინსვლის ხელშეწყობა და 

სწავლის პროცესის წარმართვასა და გაუმჯობესებაში აქტიური მონაწილეობა. 

ინდიკატორი - აცნობიერებს და ასახელებს სისუსტეებს და მიუთითებს გამოსწორების 

შესაძლო გზებს (მაგ. როგორი ხერხით დაიმახსოვროს ლექსიკური ერთეულები).   

სიტყვების მართლწერაში იმუშავებენ ძალიან საიტერესო საიტზე, რაც მათ სასწავლო 

პროცესს საინტერესოს და სახალისოს გახდის. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,  სიტყვების 

მართლწერასთან ერთად  გაიმდიდრებენ ლექსიკური ერთეულების  მარაგს. ეს ყოველივე  

დაეხმარებათ მათ მომავალში მაღალი აკადემიური შედეგების  მიღწევაში.  მართლწერა  

მოსწავლეებს დაეხმარება თანამშრომლობითი სწავლების  უნარების განვითარებაში, 

რადგანაც კვლევის ფარგლებში მათ მოუწევთ წყვილებსა  და ჯგუფებში მუშაობა.  

 კვლევაში ჩემ  მიერ გამოყენებული მეთოდები, სტრატეგიები და  რეკომენდაციები 

დაეხმარება კოლეგებს მართლწერის  პრობლემების მოგვარებაში. მართლწერის 

პორობლემა ინგლისურ ენაში მუდმივადაა , მისი შესწავლა ხანგრძლივი პროცესია, 

რადგანაც ახალი ლექსიკური ერთეულების შესწავლისას, პარალელურად მოსწავლეებს 

უწევთ შეისწავლონ  მისი მართლწერაც. შესაბამისად, ჩემს კოლეგებს ექნებათ მზა 

მეთოდები და სტრატეგიები,  რომელთა  გამოყენების შემთხვევაშიც მათი მოსწავლეები  

გავლენ  მაღალ  აკადემიურ შედეგებზე . ასევე შესაძლებლობა მიეცემათ  ცოდნის 

ტრანსფერი განახორციელონ რეალურ ცხოვრებაში.  
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ვფიქრობ, რომ კვლევა დამეხმარება ,მოვიძიო ახალი და საინტერესო ინფორმაცია  

ინგლისურ ენაში მართლწერის მიმართულებით,   გავეცნო  თანამედროვე ლიტერატურას,  

ინტერნეტ რესურსებს ,მოვიძიო  ახალი მეთოდები და სტრატეგიები,  დავნერგო კვლევის 

პროცესში და შემდგომ, გამოვარკვიო რომელიმე მათგანის პრიორიტეტულობა, 

მოსწავლეებისათვის  საინტერესო გავხადო  სასწავლო  პროცესი, კვლევა ასევე ხელს 

შემიწყობს მოსწავლეთა აკადემიური შედეგების გაუმჯობოსებაში, დამეხმარება ჩემი 

მეთოდების დახვეწასა და გამრავალფეროვნებში. ზუსტად მეცოდინება რომელი 

მეთოდები და სტრატეგიები უნდა გამოვიყენო მართლწერის უნარის 

გასაუმჯობესებლად. ხელს შემიწყობს კოლეგებთან მეტი საქმიანი შეხვედრების 

მოწყობასა  და თანამშრომლური  ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში. კვლევის 

განმავლობაში შესაძლოა შევიძინო „კრიტიკული მეოგობარი“, რომელიც მომცემს 

რეკომენდაციებსა და რჩევებს კვლევის გასაუმჯობესებლად და უკეთესი შედეგების 

მისაღებად.  ვფიქრობ,  კოლეგებთან ხშირი ურთიერთობა და მათი გამოცდილებისა და 

რეკომენდაციების  გაზიარება,  საუკეთესო გზაა  ჩემი პროფესიული განვითარებისათვის. 

პირადად მე,  ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია დამეხმარება ცოდნის გაღრმავებასა და 

პროფესიული კუთხით ზრდაში.  
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თავი II 

კვლევის მიზნები და ამოცანები 

2.1 კვლევის ჰიპოტეზა/კითხვები 

კვლევის მთავრი კითხვაა: როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს მართლწერის 

უნარის განვითარებაში , სწავლების დაწყებით საფეხურზე? 

                   ჰიპოტეზა-მოსწავლეებს უჭირთ:  

  სიტყვების კარნახით წერა; 

 სიტყვებში გამოტოვებულ ადგილას  სწორად ასოების ჩასმა; 

 სიტყვებში არეული ასოების სწორად დალაგება; 

 მართლწერისა და კითხვის  წესების დაცვა და გამოყენება; 

 სიტყვებში დაშვებული  შეცდომების აღმოჩენა  და  გასწორება 

 ასოების ყუთიდან სწორი ასოების ამორჩევა და სიტყვების შედგენა 

 სიტყვების დაყოფა მარცვლებად ან  მასში შემავალ ასოებად, შემდგომ მათი 

წარმოთქმა ანბანური ასოების გამოყენებით.  

ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოუგვარებლობა გამოიწვევს მოსწავლეთა დაბალ  

აკადემიურ შედეგებს, მოგეხსენაბათ, რომ მეხუთე კლასიდან ისინი იწყებენ 

შემაჯამებელი დავალების  წერას . ასევე ისინი  უშეცდომოდ ვერ  შეძლებენ  შესასწავლი 

ენის პრაქტიკული კუთხით გამოყენებას და წერილობითი კომუნიკაციის დამყარებას 

სოციალურ ქსელებსა თუ ელექტრონულ მეილებში, რაც ენის ფუნქციას წარმოადგენს.  

 

2.2 კვლევის მიზნები:  

კვლევის მთავარი მიზანია: მართლწერის უნარის განვითარება დაწყებით საფეხურზე, 

რისთვის განვსაზღვრე მოკლევადიანი მიზნები. ესენია:  

 

 დავადგინო პრობლემის გამომწვევი მიზეზები; 

 დავეხმარო  მოსწავლეებს ასოების სწორად დალაგებაში ისე, რომ მიიღონ სიტყვა;  

 დავეხმარო  მოსწავლეებს ლექსიკურ ერთეულებში დაშვებული  შეცდომების 

აღმოჩენასა  და შემდგომ გასწორებაში; 

 ვასწავლო მოსწავლეებს სიტყვების დაყოფა მარცვლებად, ასოებად და 

წარმოვათქმევინო ისინი ხმამაღლა; 

 თამაშით ვასწავლო სიტყვების მართლწერა, რაშიც გამოვიყენებ ინტერნეტრესურს; 

 დავეხმარო მოსწავლეებს სიტყვებში გამოტოვებული ასოების სწორად ჩასმაში; 

 დავეხმარო მოსწავლეებს მართლწერისა  წესების შესწავლაში; 

 დავეხმარო მოსწავლეებს კარნახისას სიტყვების სწორად დაწერაში; 
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2. 3 კვლევის ამოცანები 

 

კვლევის ამოცანაა, პასუხი გავცეთ კვლევის მთავარ კითხვას: როგორ შევუწყოთ ხელი 

მოსწავლეებს   მართლწერის უნარის განვითარებაში დაწყებით საფეხურზე? 

ამისათვის გამოვიყენე; 

 

 რაოდენობრივი კვლევის  მეთოდები - ანკეტირება და დიაგნოსტიკური ტესტირება  

 ანკეტირების შედეგების ანალიზი კვლევის დასაწყისსა და დასასრულს; 

 პრეტესტისა და პოსტესტის შედეგების  ანალიზი; 

 თვისობრივი კვლევის მეთოდი-ინტერვიუ კოლეგებთან; 

 ინტერვენციების დაგეგმვა მართლწერის უნარის განსავითარებლად; 

 ინტერვენციების განხორციელება; 

 ინტერვენციების შეფასება თუ რამდენად მივღწიე მიზანს (დიაგნოსტიკური 

პოსტესტი); 

 კვლევის შედეგების ანალიზი. 

 

      ანკეტირების კითხვები გამოიყენება, როგორც კვლევის დასაწყისში,  ასევე 

ინტერვენციების განხორციელების შემდეგ. 
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თავი III 

ლიტერატურის მიმოხილვა-ანალიზი 

 
ენის შემადგენელ ბგერებს ჩვენ ვსწავლობთ ისეთი ადრეული ასაკიდან, რომ 

სპეციალურად შესწავლის გარეშე მათ შესახებ თითქმის არაფერი ვიცით. ინგლისური 

ენის ანბანი ყოველთვის შეუსაბამო იყო მისი ბგერითი ერთეულების გადმოსაცემად ; ეს 

განსაკუთრებით ნათლად ჩანს თანამედროვე ინგლისურში. ერთ ასოს შეუძლია 

გამოხატოს ბევრი განსხვავებული ბგერა , მაგალითად , a ისეთ სიტყვებში , როგორებიცაა 

cat, came, calm, any, call და ა.შ. წარმოითქმის ზოგჯერ , როგორც „ე“, ხანდახან როგორც 

„ეი“ და ა.შ.  ერთი ბგერა შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სხვადასხვა ასოთი . ფონეტიკა 

აღწერს ბგერებს და ახდენს მათ კლასიფიკაციას იმის მიხედვით , თუ როგორ 

წარმოიქმნებიან ისინი. სხვადასხვა ბგერა სხვადასხვა მეტყველების ორგანოში 

წარმოიქმნება, იქნება ეს ცხვირის  ღრუ, ტუჩები, კბილები, ალვეოლარული რკალი, ნაქი, 

ენის წვერი, ენის წინა ნაწილი, ენის ზურგი, ხორხი, პირის ღრუ, ხახა და სხვა. 

თანხმოვნების კლასიფიკაცია ხდება მათი არტიკულაციის (წარმოქმნის ადგილის) 

მიხედვით, როგორცა ბაგისმიერი,  დენტალური, პალატალურ-სასისმიერი და 

გლოტალური (pyles, 1971). ინგლისურში ბგერების წარმოთქმა განსხვავებულია 

სხვადასხვა დიალექტს შორის. განსაკუთრებით არასტაბილურია აშშ-ს ახალი ინგლისის 

ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილში და  ნიუ-იორკში.  

თანამდეროვე დამწერლობა მემკვიდრეა ცამეტსაუკუნოვანი ინგლისური დამწერლობისა 

ლათინური ანბანით. ამდენად, გასაკვირი არ არის, რომ ინგლისურში  ადრეული 

დამწერლობის კვალი  შეინიშნება.  

ორთოგრაფია-ამა თუ იმ სალიტერატურო ენის სიტყვათა წერის წესების სათანადოდ 

დადგენილი სისტემაა. ყველა არსებულ ენას არ გააჩნია წერის ამგვარი სანდარტიზაცია, 

რაც აიხსნება ამგავრი ნორმალიზების საჭიროების არქონით. რაც უფრო სცილდება ენა 

დიალექტურ თუ რეგიონალურ საზღვრებს მასზე მოსაუბრეთა რიცხვი იზრდება და 

დგება წერის წესების დადგენის საჭიროება. ლექსიკური ორთოგრაფია განსაზღვრავს 

სიტყვათა წერის მანერას , ყოველ სიტყვას გააჩნია განსაზღვრული ორთოგრაფია . 

ორთოგრაფიის მიზანია ლინგვისტური ნიშნებით გამოსახოს სიტყვათა გამოთქმა, 

განსაზღვრული ასო-ფონემების შესაბამისობის მიხედვით. არსებობს ფონეტიკური 

პრინციპის დამწერლობის მქონე ენები ,რომლებშიც სიტყვების წარმოთქმის 

თავისებურება წერაშიც აისახება . ფონეტიკური ორთოგრაფია ახასიათებს ქართულ, 

თათრულ , ნაწილობრივ ბელარუსულ  და სხვა ენებს. სემანტიკური ორთოგრაფიის მქონე 

ენებში დამწერლობა სრულიად არ უკავშირდება წარმოთქმას. ამგვარ პრონციპზეა  

აგებული ჩინური ენა. არსებობს დეფექტური ორთოგრაფია , სადაც შესაბამისობა ასოებსა 

და ფონემებს შორის არ არის ერთი ერთზე. ჩვეულებრივ ეტიმოლოგიური ან მორფო-

ფონემიკურია მაგ. ინგლისურში  „ჯ“,   რომელიც შესაძლოა დაიწეროს რამდენიმენაირად 

: „j”, “g”, “dj”, “dg”, “ge”.  ენაში არ არის საკმარისი რაოდენობის ასეობი ყველა არსებული 

ფონემის ჩასაწერად , ამის გამო შემოდის დიაკრიტიკული ნიშნები , სადაც ერთი და იგივე 

ასო სხვადასხვა პოზიციაში სხვადასხვაგვარად გამოითქმის.  

მორფოლოგია გრამატიკის ის ნაწილია , რომელიც შეისწავლის უშუალოდ სიტყვათა 

წარმოქმნასა და მათ ფორმაცვალებადობას, ხოლო ტერმინი ორთოგრაფია- იგივე 
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მართლწერაა , რომელიც სიტყვის სწორ , მართებულ  დაწერილობას გულისხმობს. საქმე 

ისაა, რომ ინგლისურ ენაში სიტყვის დაწერილობა არ შეესაბამება მის მორფოლოგიურ 

აგებულებას, სწორედ ეს ქმნის პრობლემებს სიტყვის მართლწერასთან დაკავშირებით.  

სასწავლო პრესის დამაარსებელი და სასწავლო გეგმების განმავითარებელი მარიე 

რიპელი თავის წიგნში „six way we make spelling easy” (Rippel, six way we make spelling easy, 

2015) გვირჩევს, რომ მოსწავლეები დავყოთ მათი ინტელექტის მიხედვით, ეს დაყოფა 

ეფუძნება ჰოვარდ გარდნერის „მრავალხრივი ინტელექტის“ თეორიას. თუმცა,მას  

ძირითადად  მხოლოდ 3 ინტელექსტი  აქვს გამოყენებული , ესენია: კინესთეტიკური, 

ვიზუალურ - სივრცითი და  მუსიკალური/სმენითი. მართლწერის პრობლემების 

გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა იყოს დისლექსია, რომლის დასადგენი ტესტებიც არსებობს 

და სწორედ მათი გამოყენებითაა შესაძლებელი  მასწავლებელმა მოსწავლეებში  

დაადგინოს მართლწერის პრობლემების გამომწვევი მიზეზები.  ამ დარღვევის მქონე 

მოსწავლეებისათვის  არსებობს შესაბამისი კურსი, რომელიც ცნობილია როგორც  „ The 

Orton-Gillingham approach” და შესაძლებელია მოსწავლეების ამ პროგრამაში ჩართვა. 

აღნიშნულ პროგრამაში მოსწავლე სწავლობს იმას,  რაც მას სჭირდება, მან ზუსტად იცის 

რა უნდა  ისწავლოს და რატომ უნდა ისწავლოს. ისინი ამ პროგრამაში სწავლობენ 

პირდაპირი ინსტრუქციებით, არ აქვთ ორაზროვანი, დამაბნეველი ან გამოსაცნობი 

სავარჯიშოები (Orton-Gillingham, 2018). მარიე რიპელი გვირჩევს, რომ მართლწერის 

სწავლებისას  უმჯობესია  ბავშვებს პირველ ეტაპზე  ვასწავლოთ  ისეთი სიტყვები, 

რომლებიც ექვემდებარებიან ლოგიკურ წესებს და შემდეგ გავამახვილოთ ყურადღება 

გამონაკლისებზე. ყველა ბაშვი განსხვავებულია  და   თუ ჩვენ,  გამოვიყენებთ 

მრავალფეროვან აქტივობებს და გავითვალისწინებთ ზემოთ აღნიშნულ  სამ იტელექტს,  

რომლლის მიხედვითავ შედეგს მარტივად მივიღებთ.  (Rippel, all about spelling, 2010). 

ინგლისური ენა შედგება მხოლოდ 26 ასოსაგან, მაგრამ ამ ასოების კომბინაცია ქმნის 44  

გამოსათქმელ ბგერას და არსებობს 240-ზე მეტი გზა სიტყვების მართლწერისა. მაგრამ თუ 

ჩვენ ვასწავლით მოსწავლეებს ზოგად მართლწერის წესებს , ეს დაგვეხმარება შედეგის 

გაუმჯობესებაში. 

ინგლისურის სიტყვების მართლწერის სიძნელე ასევე  გამოწვეულია  იმით, რომ  მას 

სხვადასხვა   ენიდან არაერთი სიტყვა აქვს ნასესხები,  მაგალითად „Zucchini” (Guralnik, 

1980), ეს იტალიური სიტყვაა, “gymnasium” (Guralnik, 1980)ბერძნული სიტყვაა. მაგრამ , 

მიუხედავად სირთულეებისა,  ჩვენ მაინც შეგვიძლია მართლწერის გაუმჯობესება 

სხვადასხვა მეთოდით. დღეს, ისე როგორც არასოდეს,  წერა ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა, 

ჩვენ ვწერთ ყოველდღიურად, ვანახლებთ სოციალური ქსელების სტატუსებს, ვწერთ 

ერთმანეთს ელექტრონულ წერილებს  და ენის პრაქტიკული კუთხით გამოყენება  

ნამდვილად საუკეთესო გზაა  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად, - აღნიშნავს 
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იულია გეიხმანი თვის სტატიაში სახელწოდებით  „როგორ გავაუმჯობესოთ ინგლისური 

ენის მართლწერა“ (Geikhman, 2015)  

როგორც ვიცით, მასწავლებლები  მართლწერაში აღმოჩენილ შეცდომებს ასწორებენ 

წითელი კალმით. მინა შაუგნესიმ (Shaugnessey, 1993) დასვა ეს კითხვა თავი პრაქტიკაში 

და  პარალელურად  ითვლიდა საკუთარი  მოწავლეების მიერ დაშვებულ შეცდომებს. 

კვლევამ აჩვენა ,  რომ მეთოდი კარგია, მაგრამ  ამით მაინც ვერ ხერხდება  შეცდომების 

აღმოფხვრა . მიჩნეულია, რომ მართლწერაში არსებული პრობლემების გადაჭრის 

ყველაზე გავრცელებული გზა იმ ტიპის  ტესტების გამოყენებაა, რომლებშიც  სიტყვები 

შემსწავლელთათვის მშობლიურ ენაზეა ჩამოწერილი და მოსწავლეებს  უწევთ ინლისური 

მნიშვნელობების  მიწერა. თუმცა   გვირჩევენ, რომ   ტრადიციული ვარიანტების ნაცვლად 

გამოვიყენოთ , სხვა მრავალფეროვანი  დავალებები, მაგალითად , ვაჩვენოთ სურათები 

და ვთხოვოთ მოსწავლეებს დაწერონ სურათზე მოცემული სიტყვის  მნიშვნელობა 

შესასწავლ ენაზე, ან სურათი აღწერონ, ასევე შესაძლებელია შევთავაზოთ   სიტყვების 

რამდენიმე ვარიანტი და ამოვარჩევინოთ მათგან  სწორი ფორმა, რა თქმა უნდა  

მართლწერის კუთხით.  

ინლისური ენის მასწავლებელ, ტიმ ბოუენი კი გვასწავლის რამდენიმე გზას რაც 

დაგვეხმარება მართლწერასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. (Bowen, 

2010) 

 მსგავსი სიტყვების ჩამოწერა მაგ:light, right, sight… 

 სიტყვების დახარისხება ჟღერადობის მიხედვით მაგ: plate, fate, state…. 

 სიტყვებში  პრეფიქს-სუფიქსების გამიჯვნა   მაგ: statement, improvement, 

encouragement… 

 გრძელი და მოკლე ბგერების კონტრასტის მიხედვით დალაგება მაგ: hat-hate, cap-

cape, pin-pine…. 

 მართლწერის თამაშების გამოყენება , როგორიცაა „ჩამოკიდებული კაცი“ 

 აქცენტის გაკეთება ასოებზე, რომლებსაც არ გამოვთქვამთ მაგ: know, hour, right….. 

 ყურადღების გამახვილება  მუნჯ  „ე“-ზე  მაგ: love, like, plate……. 

 სხვადასხვა კვლევებიდან  თუ  სტატიებიდან გამომდინარე, შევაგროვე მრავალი   

მეთოდი და სტრატეგია ,  რაც დამეხმარება მართლწერის პრობლემების მოგვარებაში. 

მართლწერის  სწავლებისას უმჯობესია: 

 ერთობლივი წერის მეთოდის გამოყენება; 

  სიტყვებში გამოტოვებული ასოების ჩასმა; 

  ლექსიკურ ერთეულებში დაშვებული შეცდომების აღმოჩენა  და გასწორება; 

  კარნახით წერა; 
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 არეული ასოების სწორად დალაგება; 

 მეთოდის სახელწოდებით „ჩამოკიდებული კაცი“(hangman) გამოყენება; 

  სიტყვების დაკვირვება და მასში კიდევ ერთი სიტყვის პოვნა; 

  სიტყვების ნაწილებად დაშლა და ისე წარმოთქმა; 

   სიტყვებში ცალ-ცალკე შემავალი ასოების წარმოთქმა ანბანური 

მნიშვნელობებით;  

  სიტყვების დაშლა  და  სუფიქსების, პრეპიქსებისა  და სიტყვის ძირის 

დამახსოვრება;   

 მართლწერის წესებისა და გამონაკლისების დასწავლა; 

  მსგავსი მართლწერის მქონე სიტყვების მოძიება , მათი დაჯგუფება და შემდგომ 

დამახსოვრება; 

  სიტყვის სინონიმების პოვნა და ისე დამახსოვრება; 

 სიტყვის წარმოშობის გაცნობა  და მართლწერის წესების გამორკვევა კონკრეტულ 

სიტყვასთან დაკავშირებით.  

 ყველა ზემოთ აღნიშნული მეთოდი, სტრატეგია თუ აქტივობა დაგვეხმარება 

მართლწერის უნარის განვითარებაში.  მიმაჩნია, რომ  კარგად შერჩეული მეთოდი და 

მეთოდების მრავალფეროვნება მიზნის მიღწევის საუკეთესო გზაა.  
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თავი  IV 

მეთოდოლოგია 

 

კვლევის დროს გამოვიყენე შემდეგი მეთოდები:  

 რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი- ანკეტირება , დიაგნოსტიკური პრეტესტი და 

პოსტტესტი  მოსწავლეთათვის.  

ამ ტიპის მეთოდებით კვლევამ მომცა შესაძლებლობა მეტად რელევანტურად 

გამომეკვეთა ჩემთვის მნიშვნელოვანი ასპექტები. თავდაპირველად  მოსწავლეებში 

ანონიმური ანკეტირება  ჩავატარე(დანართი  N2) , გამოვიყენე მხოლოდ დახურული  

ტიპის კითხვები, შევკრიბე მონაცემები და გავაკეთე მათი ანალიზი. ამის შემდეგ  

დიაგნოსტიკური პრეტესტი  ჩავატარე(დანართი  N3), რათა დამედგინა მოსწავლეთა 

არსებული ცოდნის დონე საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე. ინტერვენციების 

განხორციელების შემდეგ , კვლავ გამოვიყენე იმავე  ტიპის კვლევის მეთოდები. 

განვახორციელე,  როგორც ანკეტირება(დანართი  N2), ასევე დიაგნოსტიკური 

ტესტირება(დანართი  N4).  

 ასევე მქონდა გამოყენებული თვისობრივი კვლევის მეთოდი -  ინტერვიუ 

კოლეგებთნ.  

4.1 კვლევის ეთიკა 

       კვლევის ეთიკა არის მორალური წესების და პროფესიული კოდების ერთობლიობა 

რომლითაც სოციოლოგიურ კვლევაში ხელმძღვანელობენ და ინფორმაციის შეგროვების, 

ანალიზის, წარდგენის და პუბლიკაციის პროცესში, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს 

კონფიდენციალობის დაცვაზე. ამას თან ახლავს კვლევის ობიექტის უფლება უარი თქვას 

მონაცემების მიწოდებასა თუ პირადი აზრის გამოთქმაზე. 

კვლევის დაწყებამდე გავეცანი კვლევის ეთიკას და სავარაუდო რესპოდენტებსაც 

ვესაუბრე აღნიშნულ თემაზე.  მოსწავლეებს  მივაწოდე ინფორმაცია იმის შესახებ , რომ  

კვლევაში მონაწილეობა იყო ნებაყოფლობითი და მათ ნება-სურვილზე დამოკიდებული, 

წინასწარვე შევთანხმდით,  რომ მათი ნამუშევრები და შედეგები იქნებოდა 

კონფიდენციალური და  კვლევის შედეგების  ანალიზისას არ იქნებოდა ნახსენები 

არცერთი მათგანის გვარი და სახელი. ასევე თანხმობები ავიღე მათი მშობლებისაგან 

(დანართი  N1), თანხმობის ფორმა. 
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კვლევის ძირითადი ეტაპები: 

 

4. 2     კვლევის სამიზნე ჯგუფი; 

 

კვლევის სამიზნე ჯგუფი: სსიპ ქალაქ  თბილისის N136  საჯარო სკოლის მე-4 კლასის  28 

მოსწავლე. კვლევის ეთიკის გაცნობის შემდეგ, მეოთხე კლასის ყველა მოსწავლემ 

გამოთქვა სურვილი კვლევაში ჩართვისა.  

 

4.3 მონაცემთა შეგროვების მეთოდები; 

   მონაცემთა შეგროვების მიზნით ,  კვლევის ფარგლებში გამოვიყენე რაოდენობრივი 

კვლევის მეთოდები, როგორიცაა ანონიმური ანკეტირება და დიაგნოსტიკური ტესტი. 

რაოდენობრივმა კვლევის მეთოდებმა საშუალება მომცა კვლევა ყოფილიყო გაზომვადი 

და  შემძლებოდა თითოეული რეპოდენტის, ამ შემთხვევაში მოსწავლის შედეგებზე 

დაკვირვების შესაძლებლობა, მათი პროგრესის გამოვლენა და გამოსახვა 

მაორგანიზებელი სქემებით. აღნიშნული მეთოდები დამეხმარა  დავკვირვებოდი და 

სქემებით გამომესახა მათი დამოკიდებულებების ცვლილებები კვლევის საკითხთან 

მიმართებით , შედარება გამეკეთებინა მათ დამოკიდებულებებზე/შეხედულებებზე,  

კვლევის დაწყების წინ   და  დასასრულს.  ასევე შემედარებინა ერთმანეთისათვის მათ 

მიერ მიღებული შედეგები . მიმაჩნია, რომ სქემებით შედეგების გამოსახვა უფრო 

თვალსაჩინოდ წარმოადგენს პროგრესსა თუ რეგრესს, თვალნათლივ გვაჩვენებს კვლევა 

წარმატებით განხორციელდა თუ არა. აგრეთვე გამოვიყენე თვისობრივი კვლევის 

მეთოდი- ინტერვიუ კოლეგებთან, რაც დამეხმარა მიმეღო და გამეთვალისწინებინა 

თანამშრომელთა გამოცდილები და რეკომენდაციები.  

     

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი - ანკეტირება 

 

ანკეტირება არის ინტერვიუს სტრუქტურირებული (ფორმალიზებული) სახე. 

ანკეტირების დროს ინტერვიუერს არ უწევს რესპოდენტთან უშუალო ურთიერთობა, 

მითუმეტეს როცა შეიძლება, რომ ანკეტირება იყოს ანონიმური, რაც რესპოდენტის 

ღიაობას უწყობს ხელს. სწორედ გულწრფელობისათვის,  რეალური შედეგის მისაღებად 

გამოვიყენე ანონიმური ანკეტირება, რაც დამეხმარა  საკვლევი საკითხის აქტუალურობის 

გამოვლენაში. აღნიშნულმა კვლევის მეთოდმა ხელი შეუწყო მოსწავლეთა ღიაობას, 

სანდოობას . მათი პასუხებიდან გამომდინარე ნათლად ჩანს, რომ დასმულ კთხვებს 

პასუხი გულწრფელად გასცეს. რომ არა ანონიმური ანკეტირება, მათი პასუხები ასეთი 

უშუალო და გულწრფელი არ იქნებოდა.  
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რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი- დიაგნოსტიკური ტესტირება 

დიაგნოსტიკური ტესტირება დამეხმარა  საკვლევი  პრობლემის სიმწვავის დადგენაში.  

აგრეთვე,  ხელი შემიწყო  ზუსტად განმესაზღვრა  საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით ,   

რომელი მოსწავლე საჭიროებდა უფრო მეტ მუშაობას და რომელი - ნაკლებს. აღნიშნული 

მეთოდის გამოყენებამ საშუალება მომსცა მიღებული შედეგი  მაორგანიზებელ სქემებში 

გამომესახა   და უფრო თვალსაჩინო გამეხადა მათი შდეგები, რაც შემდგომში დამეხმარა 

ინტევენციების დაგეგმვასა  და  იმის განსაზღვრაში,  თუ რა სიხშირით უნდა 

გამეხორციელებინა ესა თუ ის ინტერვენცია. რა თქმა უნდა, ინტერვენციების სიხშირე 

დამოკიდებული იყო საკვლევი საკითხის სიმწვავეზე.  

  

  

თვისობრივი კვლევის მეთოდი- ინტერვიუ პედაგოგებთან 

 კოლეგებთან განხორციელებულმა ინტერვიუმ   დიდი როლი ითამაშა  კვლევის 

შედეგების გაუმჯობესებაში. მათ მომცეს ძალიან კარგი რეკომენდაციები და რჩევები თუ 

რომელი მეთოდი და სტრატეგია იქნებოდა უპრიანი ჩემი კვლევისათვის. 

ინტერვენციების ჩამოყალიბებაშიც  ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს, რამაც კვლევის 

წარმატებით განხორციელებას ხელი შეუწყ 

კვლევის ძირითადი ეტაპები: 

I -  პრობლემისა და თემის შერჩევა; კვლევის ჰიპოტეზის განსაზღვრა;  კვლევის 

მეთოდების დამუშავება; 

II- ლიტერატურის დამუშავება საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით;  

III- მეთოდებისა  და სტრატეგიების განსაზღვრა ; 

IV- ინტერვენციების განხორციელების ეტაპი; 

V- ინტერვენციების ანალიზი; 

VI-კვლევის საბოლოო სახით ჩამოყალიბების ეტაპი; 

 

 

4.4  კვლევის ვადები ; 

 

აქტივობა X 

 

XI 

 

XII I II III IV V VI 

საკვლევი პრობლემის 

შერჩევა 

 

X         
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კოლეგებთან ინტერვიუ 

 

 

X         

კვლევის სავარაუდო გეგმის 

შემუშავება 

 

 

X         

არსებული კვლევებისა და 

ლიტერატურის შესწავლა და 

ანალიზი 

 

 

 

 X 

 

 

       

კვლევის მეთოდების 

შერჩევა 

  X       

კითხვარის შერჩევა, 

დამუშავება 

  X       

 

მოსწავლეთა ანკეტირება და 

დიაგნოსტიკური პრეტესტი 

(რაოდენობრივი მეთოდი) 

 

 

 

 

X       

მონაცემთა 

დამუშავება(შეგროვება, 

ანალიზი) 

 

 

 

 

X      X 

სავარაუდო 

ინტერვენციების დაგეგმვა 

და კოლეგებთან 

კონსულტაციის გავლა  

 

 

 

 

X       

ინტერვენციების 

განხორციელება 

  X X X X     X    X  

ინტერვენციების შემდეგ 

მოსწავლეთა ანკეტირება 

(რაოდენობრივი მეთოდი)  

        X 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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ინტერვენციების შემდეგ 

დიაგნოსტიკური ტესტის 

ჩატარება 

მოსწავლეებისათვის 

(რაოდენობრივი მეთოდი)  

        X 

ინტერვენციების შედეგების 

ანალიზი 

        X 

შედეგების გაცნობა 

კოლეგებისათვის 

პრეზენტაცია  

        X 

 

4.5 მონაცემთა ანალიზი 

პირველადი შედეგების ანალიზი განვახორციელე  დიაგრამების  საშულებით, რამაც 

ნათლად დამანახა შედეგები და  საშუალება მომცა  კვლევის მომდევნო ეტაპის 

განხორციელების. პირველადი კვლევის შედეგები განხილულია, ინტერვენიების 

შედეგებთან, შედარებითი ანალიზის გამოყენების  გზით. 

       თავდაპირველად , ჩემი საკვლევი საკითხი გავაცანი კოლეგებს, ინგლისური ენის 

მასწავლებელებს , რომლებთანაც მქონდა  ინტერვიუ . 

       პედაგოგთა გამოკითხვის მიზნით მინდოდა დამედგინა: 

 ჰქონდათ თუ არა პრობლემა მართლწერასთან დაკავშირებით სწავლების 

დაწყებით საფეხურზე? 

აღმოჩნდა, რომ მათაც ჰქონდათ აღნიშნული პრობლემა და არა მარტო  სწავლების 

დაწყებით საფეხურზე. ერთმნიშვნელოვნად  აღნიშნეს, რომ მართლწერის პრობლემა 

საშუალო და საბაზო საფეხურებზეც იჩენდა  თავს.  

 მიაჩნდათ  თუ არა საკვლევი საკითხი აქტუალურად? 

ყველა მათგანი დამეთანხმა, რომ თემა მართლა აქტუალურია და ამასთანავე არა  მარტო 

სკოლის დონეზე. საკვლევი საკითხის აქტუალურობის მაშტაბი მთელი ცხოვრების 

განმავლობაში გრძელდება.  

 

კვლევის დასაწყისში ჩავატარე მოსწავლეთა ანონიმური ანკეტირება . რაც დამეხმარა 

საკვლევი საკითხის პრობლემურობის სიმწვავის დადგენაში. 

კითხვაზე: 
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1. შეგიძლიათ  სიტყვების სწორად დაწერა? 

სავარაუდო პასუხებია : კი, არა, ნაწილობრივ 

 

აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეთა  46% -ს  უჭირს სიტყვების სწორად დაწერა, ხოლო 54% -ს  არ 

შეუძლია მართლწერის ნორმების დაცვა.  არ გამოკვეთილა მოსწავლე, რომელსაც 

სრულყოფილად შეეძლო  ლექსკური ერთეულების სწორად დაწერა.  

 

         
 

 

 

2. რთულია  თქვენთვის ლექსიკური ერთეულების მართლწერა? 

 

გამოკითხული მოსწავლეების   71%  აღნიშნავს, რომ რთულია ლექსიკური 

ერთეულების მართლწერა, ხოლო 29% ამბობს, რომ ნაწილობრივ უჭირს მართლწერის 

ნორმების დაცვა.  რაც ყველაზე ყურადსაღებია არცერთ მოსწავლეს არ აღუნიშნავს, 

რომ მას შეუძლია სიტყვების სწორად დაწერა.  

 

0%

54%

46%

შეგიძლია სიტყვების სწორად დაწერა?

კი არა ნაწილობრივ
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3. გჭირდებათ  დახმარება ამ მიმართულებით? 

 

გამოკითხული მოსწავლეების  100%  აღნიშნავს, რომ ყველა მათგანს სჭირდება   ამ 

მიმართულებით დახმარება.  

 

 

 

ანკეტირების შედეგების ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ მოსწავლეების 

უმრავლესობას უჭირს სიტყვების სწორად დაწერა და თითოეულ  მათგანს სჭირდება ამ 

მიმართულებით დახმარება. აბსოლუტური უმრავლესობა  თანხმდება იმ საკითხზე, რომ 

ინგლისურ ენაში ლექსიკური ერთეულების მართლწერა რთულია.  

 

71%
0%

29%

რთულია ლექსიკური ერთეულების 

მართლწერა?

კი არა ნაწილობრივ

100%

0%

0%

გჭირდება დახმარება  

ამ მიმართულებით ?

კი არა ნაწილობრივ
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 ამის შემდეგ მოსწავლეებს ჩავუტარე  დიაგნოსტიკური პრეტესტი, რათა დამედგინა 

რამდენად კარგად შეეძლოთ სიტყვების მართლწერა. სულ იყო 30 სიტყვა, შესაბამისად, 

ტესტის მაქსიმალური ქულა განისაზღვრა 30-ით. ერთი სიტყვის არასწორად დაწერა 

ნიშნავდა მინუს ერთ ქულას. მაქსიმალური 30  ქულა კი  დავყავი 5 ნაწილად. (1-დან-6-

მდე; 6-დან - 12-მდე;  12-დან - 18-მდე; 18-დან-24-მდე და 24-დან 30-მდე). 

ფორმა- სიტყვების კარნახი. 

თარიღი: 3.12.2018წ. 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 28 მოსწავლე. 

 

 

 
 

ჩატარებული დიაგნოსტიკური პრეტესტის ანალიზმა მიჩვენა, რომ  28 მოსწავლიდან  14% 

-მა (4 მოსწავლე)   მიიღო   1-6 ქულამდე. მოსწავლეთა  35,5% -მა (10 მოსწავლე)  მიიღო 6-

12 ქულამდე, ხოლო  12-18 ქულამდე დააგროვა მოსწავლეთა 29%-მა (8 მოსწავლე).  18-24 

ქულამდე კი მიიღო  მოსწავლეთა  18%-მა (5 მოსწავლე)   და მხოლოდ ერთმა მათგანმა 

ანუ 3,5%-მა მიიღო   24 დან 30  ქულამდე. 

      ერთიანობაში კი  გამოიკვეთა შემდეგი:  მხოლოდ  ერთმა მოსწავლემ გაართვა თავი 

დავალებას სრულყოფილად . აღსანიშნავია ის ფაქტიც ,რომ მოსწავლეთა 49,5%-მა  მიიღო 

საშუალოზე დაბალი ქულა(1-დან 12-მდე). 

საშუალო შედეგი აჩვენა მოსწავლეთა 29%-მა, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც, გამოკვეთილ 

მოსწავლეებთან ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი, რათა ისინი გავიდნენ 

დამაკმაყოფილებელ შედეგზე.   

4 მოსწ. - 14%

10 მოსწ. - 35,5% 8 მოსწ. - 29%

5 მოსწ. - 18%

1 მოსწ. - 3,5%
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საშუალოზე მაღალი შედეგი აჩვენა მოსწავლეთა 18%-მა (5მოსწავლე). რაც  წარმოადგენს 

მოსავლეთა უმცირესობას. საერთო ჯამში  საშუალოზე მაღალ და მაღალ  შედეგზე გავიდა 

21,5% (6 მოსწავლე), რაც წარმოადგენს მოსწავლეთა მეოთხედზე ნაკლებს. ყოველივე ეს  

კი  დაბალ შედეგზე მოწმობს და საკვლევი საკითხის პრობლემურობის სიმწვავეს 

ასაბუთებს. პრეტესტმა მაჩვენა , რომ უმრავლესობა მათგანი სიტყვებს ისე წერდა , 

როგორც ესმოდა.  შეცდომების უმრავლესობას განაპირობებდა   ასოთშეთანხმებების 

არასწორად გამოყენება,   მართლწერის წესების არცოდნა,  როგორიცაა Y-ზე 

დაბოლოებული სიტყვების მრავლობითი რიცხვი ,  ზმნების გადაყვანა წარსულ დროში, 

ან ზედსართავი სახელების ჩასმა შედარებით და აღმატებით  ხარისხში. აღნიშნულ 

სიტყვებთან და ზმნებთან “Y “ არ გადაუკეთებიათ “ I  “ და პირდაპირ დაუმატეს ჩემ  მიერ 

ნაკარნახევი სუფიქსი. მაგ. Happy-happier, cherry-cherries.  
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თავი V 

ინტერვენციები 

 

    შედეგების ანალიზის საფუძველზე შევხვდი კოლეგებს , სადაც განვიხილეთ შედეგები 

და ჩემ მიერ დამუშავებული ლიტერატურა. მოძიებული მასალისა და შედეგების 

გათვალისწინებით,  ერთობლივად  შევიმუშავეთ ინტერვენციები, რომელთა 

გამოყენებით ვატარებდი გაკვეთილებს. ინტერვენციების განხორციელება დავიწყე 

დეკემბრის შუა რიცხვებიდან და გაგრძელდა მაისის ბოლომდე.   

        

5.1 ინტერვენციების დაგეგმვა-განხორციელება; 

ინტერვენცია I –მართლწერისა  წესების შესწავლა, პოსტერების  შექმნა  

და  საკლასო ოთახში  საინფორმაციო ფურცლების გამოფენა.  

მოსწავლეებს გავაცანი    მართლწერის  წესები   და მათთან ერთად გავაკეთე პოსტერები. 

ეს  იტერვენცია ძალიან დამეხმარა მართლწერის უნარის განვითარებაში, რადგანაც 

აღნიშნულ თემაზე შესრულებული  პოსტერი  კლასში  თვალსაჩინო ადგილას გვქონდა   

გამოკრული და სიტყვების მართლწერას შევისწავლიდით წესებიდან გამომდინარე. რა  

თქმა უნდა გავითვალისწინე მარიე რიპელის  რჩევა და ჯერ შევისწავლეთ ის სიტყვები , 

რომლებიც ენის გარკვეულ წესებსა და ნორმებს ექვემდებარებოდნენ. ამით მოსწავლეებს 

გაუჩნდათ თვითდარწმუნების უნარი, რომ ინგლისური სიტყვის დამწერლობა ქაოსური 

სულაც  არ არის და ის რაღაც წესებს ემორჩილება, ამან გამოიწვია მათი 

თავდაჯერებულობის ზრდა და რწმენა იმისა, რომ შეძლებდნენ სიტყვების მართლწერას 

(დანართიN5). აგრეთვე, მართლწერის წესების უკეთ დასამახსოვრებლად მოვიძიე 

საინფორმაციო ფურცლები და გამოვფინე თვალსაჩინო ადგილას. (დანართიN6). 

 

ინტერვენცია II- სიტყვებში დაშვებული შეცდომების პოვნა  და გასწორება; 

მეორე ინტერვენცია აღმოჩნდა ბავშვებისათვის საინტერესო და სახალისო, რადგანაც მათ 

უწევდათ სიტყვებში დაშვებული შეცდომების პოვნა და შესწორება. მოტივაციის 

გაზრდის მიზნით , მე გამოვიყენე როლური თამაში და მოსწავლეებს ვთხოვე თავი 

წარმოედგინათ მასწავლებლებად, რომლებიც პოულობენ სიტყვებში შეცდომებს და 

ასწორებენ. უნდა აღვნიშნო , რომ ამ აქტივობამ გამოიწვია ძალიან დიდი მონდომება და 

ინტერესი, ყველა სიტყვას განსაკუთრებით აკვირდებოდნენ და ცდილობდნენ არ 

გამოპარვოდათ სიტყვებში დაშვებული შეცდომები. ამ აქტივობაში კარგი იყო ისიც, რომ 

დავალების შესასრულებლად  კლასის ორგანიზების ჯგუფური  ფორმა გამოვიყენე, ამით 

მათ მივეცი საშუალება თუ ვერ იპოვიდნენ, ან გაუჭირდებოდათ დაშვებული შეცდომის  

შესწორება,  უფლება ჰქონდათ „კოლეგებთან“ გაევლოთ კონსულტაცია და  

დასახმარებლად  მიემართათ მათთვის . (დანართიN7). 
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ინტერვენცია III - სიტყვებში გამოტოვებულ  ადგილას სწორი ასოების ჩასმა; 

მესამე ინტერვენციისას   შევიტანე დაბეჭდილი  სიტყვები , სადაც სპეციალურად 

ცარიელი  ადგილები მქონდა  გამოყოფილი  ასოების ჩასაწერად და მოსწავლეებმა 

ზუსტად იცოდნენ, სად უნდა ჩაეწერათ გამოტოვებული  ასო, შესაბამისად  აქტივობა არც 

ისე  რთული იყო და მათ მარტივად გაართვეს თავი. სიმარტივიდან გამომდინარე ყველა 

მოსწავლე აქტიურად იყო ჩართული აღნიშნულ  დავალებაში. ისინი მუშაობდნენ 

წყვილებში და შესაძლებლობა ჰქონდათ გაურკვევლობის შემთხვევაში დახმარება 

ეთხოვათ მეწყვილესათვის. ეს ყოვლივე კი  მათ დაეხმარათ, შიშის დაძლევაში. 

(დანართიN8). 

 

ინტერვენცია IV –სიტყვების დაყოფა მარცვლებად ან ბგერებად  და ხმამაღლა წარმოთქმა; 

შემდეგი  ინტერვენცია გულისხმობდა სიტყვების   მარცვლებად ან  ბგერებად  დაშლას 

და მათ ხმამაღლა წარმოთქმას. აღნიშნული აქტივობა საინტერესო იყო, მოსწავლეებს 

უწევდათ ეფიქრათ, თუ როგორ უნდა წარმოეთქვათ სიტყვა მარცვლებად ან  ბგერებად. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი , რომ სიტყვების მარცვლებად დაშლას  და მერე წარმოთქმას 

უფრო მარტივად გაართვეს თავი, ვიდრე  ბგერებად  დაშლასა  და  ხმამაღლა წარმოთქმას 

. პირველ ეტაპზე  ერთი სიტყვის წარმოთქმისას დაგვჭირდა კლასელების დახმარება, 

მაგრამ აქტივობის სიხშირიდან გამომდინარე  მათ,  უკვე შეძლეს დამოუკიდებლად 

სიტყვების დაშლა ბგერებად  და  მათი ანბანური მნიშვნელობებით წარმოთქმა .  

 

ინტერვენცია V- ასოების ყუთიდან ასოების ამორჩევა და სიტყვის შექმნა; (მეთოდი 

„Hangman” 

ამი შემდეგ უფრო გავართულე დავალება და მოსწავლეებს  შევთავაზე სახალისო , მაგრამ 

შედარებით რთული აქტივობა რომელიც ცნობილია,  როგორც „Hangman” ქართულად  

„ჩამოკიდებული კაცი“. ეს აქტივობა განვახორციელე კომპიუტერის და პროექტორის 

გამოყენებით. მოვიძიე საიტი https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ სადაც  

სიტყვები დალაგებულია თემებად, მაგალითად სახლი, საავადმყოფო, სკოლა და ა.შ. 

მოსწავლეები ირჩევდნენ მათთვის საინტერესო თემას, არჩევის შემდეგ ეკრანზე 

გამოდიოდა ჩარჩოში მოცემული რამდენიმე  სიტყვა, რომელიც  შემდგომში დაშლილი 

იყო ასეობის  სახით და ჩვენ უნდა დაგველაგებინა ისე, რომ მიგვეღო სწორი სიტყვა. 

სიტყვაში შემავალი ხმოვნები გამოტანილი იყო მარცხენა მხარეს,  ხოლო  ყუთში 

მოთავსებული  თანხმოვნები- კი მარჯვნივ.  სიტყვის აწყობას ვიწყებდით ხმოვნებიდან, 

ყოველი არასწორი ასო-ბგერის არჩევისას თავად იხატებოდა თანდათანობით 

სახჩრობელა და თავი.  ერთი ასოს შეცდომისას მხოლოდ ერთ მოხაზულობას აკეთებდა 

პროგრამა , მაგალითად მხოლოდ თვალები, თავი, სახჩრობელა, თოკი და ასე შემდეგ. 

https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/
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მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი  აღნიშნულ თამაშში, რადგანაც ძალიან 

სახლისო იყო. უნდა აღვნიშნო,  რომ ამ აქტივობის  გამოყენებას საგაკვეთილო პროცესში 

ყველაზე ხშირად მთხოვდნენ.  

 

ინტერვენცია VI- სამუშაო ბარათები- სიტყვებში  არეული ასოების სწორად დალაგება; 

ასევე ვიყენებდი  არეული ასოების სწორად დალაგების აქტივობას. გაკვეთილებზე 

შემქონდა სამუშაო ბარათები სადაც, ეწერა კონკრეტული სიტყვები , მაგრამ სიტყვებში 

ასოები იყო არასწორი თანმიმდევრობით დალაგებული. მოსწავლეებს ვთხოვდი 

დაელაგებითან ასოები ისე, რომ მიეღოთ სწორი სიტყვა. ამ აქტივობას მოსწავლეები 

ასრულებდნენ ინდივიდუალურად ,თუმცა საჭიროების შემთხვევაში  უფლება  ჰქონდათ  

დახმარება ეთხოვათ თანაკლასელისათვის.  აღნიშნული დავალება მათთვის საინტერესო 

და სახალისო აღმოჩნდა . თითქმის არცერთი აქტივობის შესრულებისას არ შემიზღუდია 

ისინი ეთანამშრომლად თანაკლასელებთან თუ ეს მათ სჭირდებოდათ,  რადგან არ 

მინდოდა შეცდომის შიში გასჩენოდათ , ან ეფიქრათ, რომ რაღაც მაინც არ გამოსდიოდათ 

და მოტივაცია დაეკარგათ. ამავდროულად,  ჩემი აქტივობებით ხელს ვუწყობდი 

თანამშრომლობითი გარემოს  ჩამოყალიბებას.(დანართიN9). 

ინტერვენცია VII- სიტყვების წერა კარნახით; 

ბოლო ინტერვენცია ყველაზე რთული აღმოჩნდა მათთვის, რადგანაც მოსწავლეებს 

სიტყვები კარნახით  უნდა დაეწერათ  ინდივიდუალურად.  ეს საკმაოდ რთული იყო 

ზოგიერთი მოსწავლისათვის, მაგრამ  კარნახის შედეგების შემოწმებისას  გამოიკვეთა, 

რომ კლასში არის მხოლოდ ორი მოსწავლე  რომელსაც ,  კიდევ სჭირდება ამ 

მიმართულებით მუშაობა. თუმცაღა , აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მართლწერის 

შესწავლა  ხანგრძლივი პროცესია, ახალი ლექსიკური ერთეულების შესწავლისას 

პარალელურად ხდება სიტყვების მართლწერის შესწავლაც.  

თამამად შემიძლია ვთქვა , რომ მეოთხე კლასის მოსწავლეებმა მოახერხეს  მათ მიერ, 

წლის განმავლობაში შესწავლილი ლექსიკური ერთეულების მართლწერის  შესწავლა. 

რაშიც დამეხმარა ყველა ზემოთ აღნიშნული მეთოდი თუ სტრატეგია. განსაკუთრებით 

მინდა გამოვყო ორი მათგანი  , ეს იყო „ჩამოკიდებული კაცი“  და  როლური თამაში „ მე 

მასწავლებელი ვარ“. გამომდიდარე იქიდან, რომ ისინი დაწყებითი საფეხურის ბავშვები 

არიან და თამაშით სწავლა უპრიანი და შედეგიანია  ამ საფეხურზე, აღნიშნული 

აქტივობისა და მეთოდის გამოკვეთა ლოგიკურია. ისინი ნამდვილად მორგებულია მათ 

ასაკსა და ინტერესებზე.  
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5.2 ინტერვენციების შეფასების მეთოდები; 

 

1. ინტერვენციების შემდეგ განვახორციელე  მოსწავლეთა  ანონიმური ანკეტირება  

(რაოდენობრივი მეთოდი)  

 

ანონიმური ანკეტირების დროს გამოვიყენე  იგივე კითხევები, რაც მქონდა კვლევის 

დასაწყისში, რადგანაც მინდოდა ნათლად დამენახა, თუ რა ცვლილებები მოხდა მათ 

დამოკიდებულებებში ინგლისური ენის მართლწერასთან დაკავშირებით. 

მოგეხსენებათ, რომ კვლევის ხანგრძლივობა იყო 9 თვე და მე  6 თვის განმავლობაში 

ვახორციელებდი ინტერვენციებს , რომლებმაც ხელი შეუწო საკვლევი პრობლემის 

გადაჭრასა და მოგვარებას.  

     პირველ კითხვაზე: შეგიძლიათ თუ არა სიტყვების სწორად დაწერა ,-

გამოკითხულთა უმრავლესობამ  ანუ 57% -მა  თქვა, რომ მათ შეეძლოთ მართლწერის 

ნორმების დაცვა , 39% აღნიშნავს , რომ ნაწილობრივ ახერხებდა  სიტყვების სწორად 

დაწერას. მხოლოდ 4%-მა აღნიშნა , რომ მათ არ შეეძლოთ სიტყვების სწორად დაწერა.  

 

 
 

 

      მეორე  კითხვაზე:  რთულია თუ არა ლექსკური ერთეულების მართლწერა,- 

მოსწავლეთა 7 %-მა  განაცხადა, რომ ძნელია; 32% -მა კი აღნიშნა, რომ ნაწილობრივ 

მაინც წარმოადგენდა  სირთულეს სიტყვების სწორად დაწერა ; ხოლო  მოსწავლეთა 

უმრავლესობამ,  61%-მა   თქვა , რომ მათ არ  უჭირდათ  მართლწერის ნორმების დაცვა.   

 

57%

4%

39%

შეგიძლია  სიტყვების 

სწორად დაწერა?
კი არა ნაწილობრივ
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მესამე კითხვაზე:  გჭირდებათ თუ არა დახმარება ამ მიმართულებით,-  7 % -მა   

აღნიშნა, რომ  სჭირდებათ  დახმარება მართლწერის წესების განსავითარებლად; 29 %-

მა  განაცხადა, რომ  ნაწილობრივ  საჭიროებდნენ  დახმარებას ამ მიმათულებით,  

ხოლო  გამოკითხულთა უმრავლესობამ  ანუ 64% -მა აღნიშნა, რომ აღარ საჭიროებდა 

დახმარებას მართლწერის უნარის განსავითარებლად.  

 

 

 
 

 

7%

61%

32%

რთულია  ლექსიკური ერთეულების მართლწერა?

კი არა ნაწილობრივ

7%

64%

29%

გჭირდებათ  დახმარება ამ მიმართულებით?

კი არა ნაწილობრივ
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2.  დიაგნოსტიკური პოსტტესტი.  

 

მინდა აღვნიშნო, რომ შედეგების დასადგენად  გამოვიყენე  დიაგნოსტიკური პოსტტესტი, 

არ  შემიცვლია ტესტის ფორმა და მოსწავლეებს   კვლავ ვუკარნახე   მათ მიერ შესწავლილი  

ლექსიკური ერთეულები. ერთი და  იგივე მეთოდის ანალოგიური სახით გამოყენებამ  

საშუალება მომცა შედეგის პროგრესის თვალსჩინოდ წარმოდგენაში.  

დიაგნოსტიკური პოსტტესტი  ჩავატარე 2019 წლის  31 მაისს . ფორმა- ლექსიკური 

ერთეულების კარნახი. (დიაგნოსტიკური პოსტეტსი დანართიN4). პოსტტესტის 

მაქსიმალური ქულა,  კვლავაც 30  იყო , რაც   გადავანაწილე 5 დონეზე , ანალოგიურად , 

როგორც პრეტესტში, რათა უფრო თვალსაჩინო ყოფილიყო მოსწავლეთა შედეგების 

პროგრესი.  

პოსტტესტში 1დან-6-მდე მიიღო მოსწავლეთა 3,5% -მა (1მოსწავლე)  და ასეთივე 

შედეგი დაფიქსირდა   6-დან - 12-ქულამდეც,  რაც ჯამში წარმოადგენს  მოსწავლეთა 6%-

ს.   12დან-18  ქულამდე  დააგროვა  მოსწავლეთა მხოლოდ 14%-მა (4 მოსწავლე).  ხოლო  

18-დან 24 ქულამდე მოსწავლეთა 29 % -მა(8 მოსწავლე)  მიიღო და  50%-მა(14 მოსწავლე)   

მიიღო 24-30 ქულამდე . საშუალო დონეზე გავიდა მოსწავლეთა 14%, ხოლო საშუალოზე 

მაღალი დონე აჩვენა 29%-მა(8 მოსწავლე) , მაღალ შედეგზე კი გავიდა მოსწავლეთა 50%  

ანუ 14 მოსწავლე. აღნიშნული შედეგი მართლაც მოწმობის კვლევის წარმატებით 

განხორციელებაზე და გამოყენებული მეთოდებისა თუ აქტივობების მართებულობაზე.  

 

 

 

 
                                                      

1 მოსწ. - 3,5% 1 მოსწ. - 3,5%

4 მოსწ. - 14%

8 მოსწ. - 29%

14 მოსწ. - 50%
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პოსტტესტი
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                                                           თავი VI 

                                        კვლევის შედეგების ანალიზი 

  6.1 პირველადი მონაცემებისა და ინტერვენციების შედეგები; 

 

1. რაოდენობრივი კვლევის მეთოდის- ანონიმური ანკეტირება კვლევის დასაწყისსა 

და კვლევის ბოლოს. 

პირველი კითხვა: შეგიძლიათ თუ არა სიტყვების სწორად დაწერა? 

 

კვლევის დასაწყისში 

 

 
  

კვლევის ბოლოს 

 
 

 

0%

54%

46%

შეგიძლია სიტყვების სწორად დაწერა?

კი არა ნაწილობრივ

57%

4%

39%

შეგიძლია  სიტყვების 

სწორად დაწერა?
კი არა ნაწილობრივ
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კვლევის დასაწყისში არცერთ მათგანს არ აღუნიშნავს, რომ მას შეუძლია სიტყვების 

სწორად დაწერა,  კვლევის ბოლო კი ჩვენთვის ნათელი გახდა , რომ მოსწავლეთა 57% 

-მა  ამ კითხვას უპასუხა დადებითად , მათ  აღნიშნეს რომ,  შეეძლოთ  სიტყვების 

სწორად დაწერა, რაც კვლევის წარმატებით განხორციელების ერთ-ერთი  თვალსაჩინო 

მაჩვენებელია. ხოლო იმ მოსწავლეთა რაოდენობა , რომელიც კვლევის დასაწყისში 

ამბობდა, რომ  ნაწილობრივ შეეძლოთ სიტყვების მართლწერა , 46% - დან ჩამოვიდა 

39%-მდე . აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 39% -ში   მოიაზრებიან ის მოსწავლეები, 

რომელთაც კვლევის დასაწყისში აღნიშნეს, რომ  მათ არ შეეძლოთ სიტყვების სწორად 

დაწერა.  თუკი კვლევის დასაწყიში 54 % აღნიშნავდა, რომ მათ არ შეეძლოთ 

ლექსიკური ერთეულების მართლწერა, კვლევის ბოლოს მათი რიცხვი 50%-ით 

შემცირდა და კვლევის დასასრულს მხოლოდ, მოსწავლეთა 4% აღნიშნავს, რომ მას 

კვლავ არ შეუძლია სიტყვების მართლწერა.  

 

მეორე კითხვაზე;  რთულია თუ არა ლექსისკური ერთეულების მართლწერა?- 

 

კვლევის დასაწყისში : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%
0%

29%

რთულია ლექსიკური ერთეულების მართლწერა?

კი არა ნაწილობრივ
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კვლევის ბოლოს: 

 
 

 

თუ კი კვლევის დასაწყისში მოსწავლეთა 71 % აღნიშნავდა, რომ რთული იყო  

ლექსიკური ერთეულების მართლწერა,  მათი რიცხვი შემცირდა 64%-მდე  და კვლევის 

ბოლოს, მხოლოდ 7% -მა  განაცხადა , რომ რთული იყო   სიტყვების მართლწერა.  

კვლევის დასაწყისში მხოლოდ 29 % ამბობდა, რომ ნაწილობრივ რთული იყო 

ლექსიკური ერთეულების მართლწერა, კვლევის ბოლოს კი მათი რიცხი გაიზარდა და  

32% გახდა. რა თქმა უნდა  აქ იგულისხმებიან ის ბავშვები, რომლებმაც კვლევის 

დასაწყისში აღნიშნულ კითხვაზე  პასუხად   დიახ დააფიქსირეს, რაც კვლევის 

დასაწყისში  71%-ს  წარმოადგენდა.  

 

მესამე კითხვაზე- გჭირდებათ დახმარება ამ მიმართულებით? 

 

კვლევის დასაწყისში: 

 
 

7%

61%

32%

რთულია  ლექსიკური ერთეულების მართლწერა?

კი არა ნაწილობრივ

100%

0% 0%

გჭირდება დახმარება  

ამ მიმართულებით?

კი არა ნაწილობრივ
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კვლევის ბოლოს: 

 

 
 

 

კვლევის დასაწყისში აღნიშნულ კითხვაზე აბსოლუტური უმრავლესობა 100% 

აღნიშნავდა, რომ მათ სჭირდებოდათ  დახმარება ამ მიმართულებით.   კვლევის 

ბოლოს კი პასუხები ასე გადანაწილდა : მოსწავლეთა 64% პროცენტი აღარ საჭიროებს 

დახმარებას ამ მიმართულებით, 29%-ს ნაწილობრივ კვლავ სჭირდება ჩემი 

მხარდაჭერა  და მხოლოდ 7%  აღნიშნავს იმას, რომ ისინი კვლავ საჭიროებენ 

დახმარებას მართლწერის უნარის განვითარებაში. თუ გავითავლისწინებთ იმას, რომ 

კვლევის დასაწყისში ყველა მოსწავლე საჭიროებდა ჩემს დახმარება და კვლევის 

ბოლოს მათი რაოდენობა მხოლოდ 7%-ს  შეადგენს, ვფიქრობ, რომ ნათელია 

განხორციელებული ინტერვენციების დადებითი ზეგავლენა მოსწავლეთა შედეგებზე.  

 

რაც შეეხება პრეტესტისა და პოსტესტის შედარებით ანალიზსს, ის ასე გამოიყურება: 

 

7%

64%

29%

გჭირდებათ  დახმარება ამ მიმართულებით?

კი არა ნაწილობრივ



35 
 

 
 

 

 

 
 

შედეგების ანალიზის მიზნით გაკეთებული დიაგრამები თვალნათლივ აჩვენებს 

მოსწავლეთა პროგრესს მართლწერის უნარის გავითარებაში. კვლევის დაწყებამდე 

მაქსიმალური ქულა (24 - დან 30 - მდე)  ,  მხოლოდ  ერთმა მოსწავლემ  აიღო, რაც 

4 მოსწ. - 14%

10 მოსწ.-35,5% 8 მოსწ. - 29%

5 მოსწ. - 18%

1 მოსწ. - 3,5%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1-დან 6 

ქულამდე

6-დან 12 

ქულამდე

12-დან 18 

ქულამდე

18-დან 24 

ქულამდე

24-იდან 30 

ქულამდე

პრეტესტი

1 მოსწ. - 3,5% 1 მოსწ. - 3,5%

4 მოსწ. - 14%

8 მოსწ. - 29%

14 მოსწ. - 50%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1-დან 6 

ქულამდე

6-დან 12 

ქულამდე

12-დან 18 

ქულამდე

18-დან 24 

ქულამდე

24-დან 30 

ქულამდე

პოსტტესტი
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წარმოადგენდა მოსწავლეთა 3,5%-ს,  მაშინ როდესაც ანალოგიური ქულა პოსტტესტში 

მიღებული აქვს მოსწავლეთა 50 %-ს(14 მოსწავლე). მაქსიმალური ქულის შედეგი 

ერთი მოსწავლედან გაიზარდა და  პოსტტესტში მიაღწია 14 მოსწავლეს ანუ 3,5% -დან 

გაიზარდა და გახდა 50%. ვფიქრობ, აღნიშნული შედეგი კვლევის წარმატებით 

განხორციელების კოეფიციენტია.  18-დან - 24 ქულამდე პრეტესტში მიიღო 

მოსწავლეთა 18%-მა (5 მოსწავლე)   და კვლევის დასრულების შემდეგ მათი რიცხვი 

11%-ით  გაიზარდა და  შეადგენს 29%-ს(8 მოსწავლე).  12-დან - 18 ქულამდე კვლევის 

დაწყების წინ მიიღო მოსწავლეთა  29%-მა (8 მოსწავლე), ხოლო კვლევის დამთავრების 

შემდეგ მათი რიცხვი  15%-ით  შემცირდა და წარმოადგენს  14%-ს (4 მოსწავლე). 6-დან 

12-ქულამდე კვლევის დასაწყისში დააგროვა  35,5%-მა (10 მოსწავლე), მაგრამ კვლევის 

ბოლოს მათი რიცხვი შემცირდა 31,5%-ით და პოსტტესტში აღნიშნული შედეგის მქონე  

მხოლოდ ერთი მოსწავლეა ანუ 3, 5%. რაც შეეხება იმ მოსწავლეებს , რომლებმაც 

კვლევის დასაწყისში მიიღეს 1-დან - 6 ქულამდე, რაც წარმოადგენდა მოსწავლეთა 

14%-ს (4 მოსწაქვლე) , მათი რაოდენობა შემცირდა და კვლევის ბოლოს პოსტტესტმა 

მიჩვენა,  რომ  მხოლოდ ერთმა მოსწავლეემ მიიღო ანალოგიური შედეგი ანუ 3,5%-მა.  

ზოგადად,კვლევის დასაწყისში  საშუალოზე დაბალი შედეგი აჩვენა მოსწავლეთა 49,5 

%-მა, ხოლო კვლევის ბოლოს მათი რიცხვი  42,5%-ით შემცირდა  და წარმოადგენს 

მხოლოდ 7%-ს. საშუალო შედეგი კვლევის დასაწყისში აჩვენა მოსწავლეთა 29% -მა და 

კვლევის ბოლოს აღნიშნული შედეგი მიიღო , მხოლოდ მოსწავლეთა 14%-მა, 

საშუალოზე მაღალი და მაღალი შეფასება კვლევის დასაწყიში მხოლოდ 21,5% -ს 

ქონდა მიღებული, კვლევის ბოლოს კი შედეგი გამჯობესდა 57, 5 %-ით და საბოლოო 

ჯამში მათი ერთობლივი რაოდენობა წარმოადგენს მოსწავლეთა 79%. თუ 

დავუკვირდებით მიღებულ შედეგებს და ტესტს დავყოფთ დაბალ, საშუალოზე 

დაბალ, საშუალო, საშუალოზე მაღალ და მაღალ დონეებად ყველა მიმართულების 

დაანგარიშებისას ვრწმუნდებით, რომ  განხორციელებულმა ინტერვენციებმა 

დადებითი შედეგი აჩვენა და  პროგრესი თვალნათელია. კვლევის პროცესში 

განხორციელებულმა ინტერვენციებმა დადებითი გავლენა იქონია მოსწავლეთა 

შედეგების გაუმჯობესებაზე ,რამაც  კიდევ ერთხელ დამარწმუნა  ინტერვენციების 

დროს  გამოყენებული მეთოდებისა და აქტივობების მართებულობაში.  

 ვთვლი, რომ ჩემი მიზანი „ მოსწავლემ შეძლოს შესწავლილი ლექსიკური 

ერთეულების მართლწერა „ მიღწეულია.  
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თავი VII 

მიგნებები, რეკომენდაციები, ნაკლოვანებებიმიგნებები:  

 
 კვლევის განხორციელებისას აღმოვაჩინე უამრავი სტრატეგია და მეთოდი , რომელიც 

ხელს უწყობს მართლწერის უნარის განვითარებას, მათმა პრაქტიკაში გამოყენებამ კი 

მასწავლა , თუ რომელი მეთოდია უფრო ეფექტური აღნიშნული უნარის 

განსავითარებლად და რომელი ნაწილობრივ. ზუსტად ვიცი,  სხვა დროს იმავე 

პრობლემის მოსაგვარებლად რა აქტივობები უნდა გამოვიყენო. შემიძლია ზუსტად  

განვსაზღვრო აქტივობათა სიხშირე სხვა კლასებთან მართლწერის პრობლემების 

მოსაგვარებლად. კვლევა დამეხმარა გამომევლინა ჩემ  მიერ შეთავაზებული 

აქტივობებიდან ,თუ  რომელმა მათგანმა  გამოიწვია მოსწავლეთა მოტივაციის ზრდა. 

დამეხმარა მოსწავლეებისათვის მესწავლებინა, როგორ შეეძლოთ სახლში , 

დამოუკიდებლად მართლწერის უნარის  განვითარება ხალისითა  და თამაშით. კვლევის 

ფარგლებში მოსწავლეებს,  რამდენჯერმე  გამოვაყენებინე ინტერნეტ თამაში , რომლის 

საიტის მისამართიც ჩავაწერინე ყველა მათგანს და ისინი , სახლში დამოუკიდებლად 

მუშაობდნენ აღნიშნულ საიტზე. (https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/) 

კვლევის პროცეში დამუშავებულმა ლიტერატურამ შესაძლებლობა მომცა 

გავზრდილიყავი პროფესიული კუთხით, ტომას ფილის და სი ემ მილვარდის წიგნები 

ინგლისური ენის ისტორიაზე. რომ არა კვლევა, სხვა შემთხვევაში მე ნამდვილად არ 

მომიწევდა აღნიშნული წიგნების  გაცნობა და დამუშავება. ჩემში,  კვლევის მიგნებად 

მივიჩნევ,   უამრავი სტრატეგიიდან საუკეთესოს ამორჩევის უნარის განვითარებას  და 

ინგლისური ენის ისტორიის , მისი განვითარების ეტაპების შესახებ ინფორმაციის 

შეძენას.  

 

 

რეკომენდაციები: 

 

 აღნიშნული კვლევის საფუძველზე კოლეგებს შემიძლია მივცე რეკომენდაცია, რომელი 

მეთოდი/სტრატეგია უფრო შედეგიანი და ეფექტური მართლწერის უნარის 

განსავითრებლად.ვურჩევდი, რომელი ელექტრონული რესურსის გამოყენებაა ძალიან 

კარგი აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად. ამასთან დაკავშირებით , შემიძლია 

რეკომენდაციები მივცე ჩემს კოლეგებს და დავეხმარო მათ   , თუ როგორ განავითარონ  

მოსწავლეებში  დამოუკიდებელი სწავლების უნარები.  ვურჩევდი, რომ დაამუშონ ჩემ 

მიერ მოძიებული ლიტერატურა , რაც ნამდვილად საინტერესოა. ასევე შევთავაზებდი 

გაეთვალისწინებინათ  მარიე რიპელის წიგნში მოცემული რეკომენდაციები აღნიშნული 

უნარის გასავითარებალად. აგრეთვე შემიძლია დახმარება გავუწიო  კვლევის უნარების 

განვითარებაში, ტექნიკური თუ თეორიული თვალსაზრისით,  მივაწოდო  კონკრეტული 

საიტები , რომლებიც დაეხმარებათ კვლევის ეტაპების განსაზღვრაში, ამასთანავე გავაცნო 

მათ კვლევის ეთიკაც.  
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ნაკლოვანებები: 

 

კვლევის ნაკლოვანებად შეიძლება ჩაითვალოს, ის რომ საჭირო იყო მეტი აქტივობების 

განსაზღვრა და გამოყენება სიტყვების ზეპირად დამახოსვრების მიზნით. რა  თქმა უნდა 

ამ მიმართულებითაც ვიყენებდი საგაკვეთილო პროცესში სხვადასხვა მეთოდებს, 

აქტივობებს მაგრამ ვთვლი, რომ შესაძლებელი იყო მეტი მუშაობა ამ მიმართულებით. 

შესაძლოა ლექსიკური მარაგის გამდიდრებასა და მართლწერაზე  კომპლექსურ მუშაობას  

უფრო კარგი შედეგი მოეტანა. ასევე მიმაჩნია , რომ მართლწერის უნარების 

გასავითარებლად შესაძლებელი იყო კონსულტაციები გამევლო არა მარტო ჩემი სკოლის 

მასწავლებლებთან, არამედ სხვა სკოლის წარმომადგენლებთანაც. ასევე შესაძლებელი 

იყო კვლევის ფარგლებში ჩამერთო პარალელი კლასის მოსწავლეებიც, რაც კვლევის 

მაშტაბს გაზრდიდა და  ზოდაგად, სკოლაში  აკადემიური ცოდნის დონის ამაღლებას 

შეუწყობდა ხელს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კვლევას პირველად ვაწარმოებდა  

და ეს ჩემთვის ნამდვილად რთული გამოწვევა იყო, ვფქირობ და კვლევის შედეგზე 

დაყრდნობით შემიძლია ვივარაუდო კვლევის წარმატებულობა, მიუხედავად  ჩემ  მიერ 

გამოკვეთილი ნაკლოვანებებისა.  
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          დანართი N1 

 

მშობლის თანხმობა 

 

                                                     სსიპ ქალაქ  თბილისის  N136 საჯარო სკოლის                                    

ინგლისური ენის მასწავლებელის მელანო ბოჭორიშვილს 

      ამავე სკოლის  მე-4ბკლასის 

                                                        მოსწავლის მშობლის 

                  

                                                 

  თანხმობა 

  

 მე       ------------------------       თანახმა ვარ, რომ ინგლისური ენის მასწავლებელმა 

ანონიმური ანკეტირება ჩაუტაროს ჩემს შვილს ინგლისურ ენაში, როგორც კვლევის 

დასაწყისში ასევე კვლევის დასასრულს. 

  

  

  

ხელმოწერა: 
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დანართი N2 

ანკეტირება კვლევის დასაწყისა და დასასრულს 

შეგიძლიათ სიტყვების სწორად დაწერა? 

1. კი                            2. არა                           3. ნაწილობრივ 

 

რთულია თქვენთვის ლექსიკური ერთეულების მართლწერა? 

1. კი                            2. არა                           3. ნაწილობრივ 

გჭირდება დახმარება ამ მიმართულებით? 

1. კი                            2. არა                           3. ნაწილობრივ 
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დანართი N3 

                         დიაგნოსტიკური პრეტესტი-სიტყვების კარნახი 

1. Cat 

2. Bear 

3. Join 

4. Tiger 

5. Fish 

6. Washing 

7. Machine 

8. Think 

9. Teach 

10. Shoulder 

11. Eye 

12. Nose 

13. Mouth 

14. Fruit 

15. Strawberries 

16. Cherries 

17. Flies 

18. Cries 

19. Happier 

20. Smile 

21. Potatoes 

22. Important 

23. National 

24. Church 

25. Cut 

26. Cool 

27. Pool 

28. Doll 

29. Dall 

30. Funnier 
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დანართი N4 

        დიაგნოსტიკური პოსტტესტი- სიტყვების კარნახი 

1. Bandage 

2. Bone 

3. Border 

4. Brain 

5. Check-up 

6. Eyelash 

7. Berries 

8. Strawberries 

9. Fool 

10. Carries 

11. Cries 

12. Hospital 

13. Ill 

14. Injection 

15. Knee 

16. Know 

17. Need 

18. Passes 

19. Nurse 

20. Patient 

21. Pills 

22. Happiest 

23. Plaster 

24. Shoulder 

25. Toothache 

26. Cast 

27. Chase 

28. Flies 

29. High 

30. Heart 
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დანართი N5 

პოსტერი - მართლწერის წესები 
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დანართი N6 

საინფორმაციო ფურცლები მართლწერის წესების შესახებ 
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48 
 

 



49 
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დანართი N7 

სიტყვებში დაშვებული შეცდომების პოვნა და გასწორება 

Find mistakes  in the words  and correct them: 

Eround  

Outumn  

Bisy  

Fira  

Autdoors  

Rilatives  

Seison  

Sprung  

stady  

villige  

Weether  

wintar  

Epple  

Broccole  

cerrot  

spinech  

cresps  

fud  

fruat  

hem  

meil  

piar  

papper  

plam  

potuto  

steik  

vegetebles  

eisy  

oceen  

skarf  

sauth  

sanray  

treiners  

injoy  

kalm  

pawer  

seil  

slaw  

sanscreen  

shawer  

 

 

 



51 
 

დანართი N8 

სიტყვებში გამოტოვებულ ადგილას სწორის ასოების ჩასმა 

 

Put the correct letters: 

f--- rm,     me---t,  oce----n,  che---se, dan-----erous, l---g, a-----r, b-----ck, cr----, fun----y, n---ck,  

s---ve,  st----ong,  sca---ed, tal---, th-----n, fol------ow, la----gh. 
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დანართი N9 

          სამუშაო ბარათები - სიტყვებში არეული ასოების სწორად დალაგება 

Put  the letters  in the correct order: 

tac   

Erab  

Owc  

Dilecroco  

Odg  

Phindol  

Keymon  

Ukcd  

Phaelent  

Shif  

Fferagi  

Neh  

Orseh  

Nlio  

Rrotpa  

Usemo  

Eepsh  

Derispa  

Tierg  

Ifow  

Braze  
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რეფლექსია 

კვლევის მიზანი იყო- „ ინგლისურ ენაში , დაწყებით საფეხურზე მართლწერის უნარის 

განვითარება“. ხოლო საკვლევი პრობლემა იყო - პედაგოგიური მეთოდების დადგენა და 

ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა იმ მეთოდებიდან და სტრატეგიებიდან , რომლებიც მე 

მოვიძიე საკვლევი საკითხის შესახებ ლიტერატურის, სტატიების და კვლევების 

დამუშავებისას. კვლევის განსახორციელებლად დამჭირდა მონაცემთა შეგროვება , 

რომლის დროსაც გამოვიყენე რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები- ანკეტირება და 

დიაგნოსტიკური ტესტირება. მონაცემთა მონიტორინგით გამოვლინდა პრობლემები,  

რომლის  აღმოსაფხვრელადაც შევიმუშავე ინტერვენციები. გამოვიყენე მრავალფეროვანი 

აქტივობები, რომლებსაც ვახორციელებდი  საგაკვეთილო  პროცესის დროს. კვლევის 

ჩატარებისას   მიღებული გამოცდილება და მისი პრაქტიკაში გამოყენება დამეხმარა  

მოსწავლეებში ამემაღლებინა მოტივაცია. ასევე დიდი როლი ითამაშა კვლევის 

წარმატებით განხორციელებაში კოლეგების მიერ გაწეულმა რეკომენდაციებმა. კვლევის 

დასრულების შემდეგ  კვლავ შევხვდი  კოლეგებს და გავაცანი ნაშრომი. შეხვედრაზე, 

რომელიც გაიმართა 2019 წლის  10 ივნისს შედეგების გაზიარება საინტერესო აღმოჩნდა. 

კოლეგებს  გაუჩნდათ საკუთარი პრაქტიკის კვლევის განხორციელების სურვილი. 

მათთვის საინტერესო იყო ჩემ  მიერ განხორციელებული აქტივობები და სურვილი 

გამოთქვეს მსგავსი აქტივობების გამოყენებისა სასწავლო პროცესში, რადგანაც  დაინახეს 

ინტერვენციების მართებულობა კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით.  აღნიშნეს, რომ კვლევა 

პრაქტიკულად  ღირებულებულია პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით. კოლეგებმა 

კვლევის ზოგიერთ კომპონენტს მისცეს მაღალი შეფასება. მაგალითად, მათთვის 

საინტერესო აღმოჩნდა ინტერვენციები და კვლევის მეთოდოლოგია. შევეცადე, რომ 

ყველა დაინტერესებული პირი სრულად ინფორმირებული  ყოფილიყო კვლევის  შესახებ. 

ინფორმაცია ერთი კვირის განმავლობაში  გამოკრული იყო  სამასწავლებლოში.მინდა 

აღვნიშნო, რომ  ჩემთვის ძალიან ღირებულია კოლეგების  შეფასება და  რეკომენდაციები.  

    კვლევის შემდეგ ჩატარებულმა პოსტტესტმა ნათლად აჩვენა, რომ კვლევა წარმატებით 

განხორციელდა და ჩემ  მიერ გამოყენებული აქტივობებიც  შედეგიანი აღმოჩნდა. 

ვაპირებ, მსგავსი ინტერვენციები,  სხვა კლასებშიც  გამოვიყენო.  

    კვლევისას   გამოვლინდა  რიგი ნაკლოვანებებიც. უმჯობესი იქნებოდა აღნიშნულ 

კვლევაში ჩამერთო  პარალელური  კლასის მოსწავლეებიც. თუმცა, როგორც უკვე 

აღვნიშნე,  ანალოგიურ აქტივობებს  აუცილებლად გამოვიყენებ სხვადასხვა კლასში.  

კვლევის  ავტორი: სსიპ ქალაქ  თბილისის  N136    საჯაროს  სკოლის               

მასწავლებლი: მელანო ბოჭორიშვილი 


