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შესავალი                                      

აღნიშნული ნაშრომი წარმოადგენს ქალაქ თბილისის N136 საჯარო სკოლის 

მასწავლებლის  როზა ვიალოვას მიერ ჩატარებული პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. 

კვლევა განხორციელდა რუსული სექტორის საშუალო საფეხურზე. მასში 

განხილულია საკვლევ თემასთან დაკავშირებული პრობლემები და მისი გამომწვევი 

მიზეზები. კვლევა ეყრდნობა სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებულ ინფორმაციას. 

ქიმიაში ამოცანების ამოხსნის მცდელობა უძველესი დროიდან ჰქონდათ. 

ჩვ.წ.აღ.-ის  III  საუკუნიდან ქიმიის ისტორიაში ალქიმიური პერიოდი დაიწყო. 

“ფილოსოფიური ქვის“ უაზრო ძებნაში ჩამოყალიბდა ექსპერიმენტული ქიმია. 

გაღრმავდა და გაფართოვდა  ნივთიერებებისა და ქიმიური პროცესების ცოდნა.  

 XVII- XVIII საუკუნეებში  გაფართოვდა ნივთიერებების შესახებ პრაქტიკული 

ცოდნა.  კვლევებისას აქტიურად იყენებდნენ ექსპერიმენტულ მეთოდებს. 

XVIII საუკუნის ბოლოს, ქიმიაში დაგროვდა დიდი რაოდენობის 

ექსპერიმენტული მონაცემები, რომელთა სისტემატიზაცია აუცილებელი გახდა.   

ახალი თეორიის ფუძემდებლები გახდნენ ანტუან ლორან ლავუაზიე და მიხეილ 

ვასილის ძე ლომონოსოვი. ქიმიური რეაქციების შესწავლის დროს  მათ  პირველად  

გმოიყენეს  ზუსტი გაზომვები. 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების   განვითარების თანამედროვე ეტაპზე  

XX  საუკუნიდან გამოჩნდა  კვლევის  ახალი ფიზიკური მეთოდები. 

XXI საუკუნის აქტუალური ამოცანებია: 

 საჭირო  თვისებების მქონე ახალი ნივთიერებებისა და კომპოზიციების 

სინთეზი; 

 ხელოვნური სასუქების ეფექტურობის გაზრდა; 

 გარემოს დაცვა; 

 ენერგიის ახალი  წყაროების დამუშავება;                                                       

 ბიოქიმიური პროცესების მექანიზმის ახსნა. 

ეს ყველაფერი დაკავშირებულია  ექსპერიმენტული და გამოთვლითი ქიმიური 

ამოცანების ამოხსნის უნართან. 

ჩემი კვლევის მიზანი იყო დამედგინა  რომელი მეთოდები და აქტივოვები  

დაეხმარებოდა მოსწავლეებს ქიმიური ამოცანების გაგებასა და ამოხსნაში, 

რათა  ამოცანების  დახმარებით მარტივად აეთვისებიათ  ქიმიის ძირითადი ცნებები 

და დაენახათ  ამ ცოდნის ცხოვრებაში გამოყენების აუცილებლობა. 

ლ. დიუის თეორიის თანახმად, გამოცდილებით სწავლებაში  მთავარია 

კრიტიკული აზროვნება და პრობლემის გადაჭრის უნარების განვითარება. 

ამის გამო არჩეულ საკვლევ თემას  ვთვლი აქტუალურად ,რადგან  ამოცანების 

დახმარებით მოსწავლეები ითვისებენ  ქიმიის ძირითად ცნებებსა და კანონებს. 
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სწავლობენ რაოდენობრივ დამოკიდებულებას რეაგენტებსა და პროდუქტებს შორის  

და იძენენ  ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს. 
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თავი I   

საკვლევი თემის მიმოხილვა 

 

1.1  საკვლევი საკითხის მიმოხილვა და მისი აქტუალურობა.  პრობლემის დასაბუთება.  

ჩემი პედაგოგიური პრაქტიკიდან გამომდინარე,  საგნის კვლევის მთავარი 

კითხვაა:-   როგორ ვასწავლო მოსწავლეებს ქიმიის სხვადასხვა ტიპის ამოცანების 

ამოხსნა, ვინაიდან  ამოცანების დახმარებით მოსწავლეები მარტივად ითვისებენ  

ქიმიის ძირითად ცნებებს და ხედავენ ამ ცოდნის ცხოვრებაში გამოყენების 

აუცილებლობას. ამასთანავე, საბუნებისმეტყველო განათლება ყოველთვის 

თამაშობდა მთავარ როლს მოსწავლეთა  სწავლებასა და განვითარებაში.   კვლევის 

ჰიპოტეზა  -   თუ მოსწავლეებს განვუვითარებთ ქიმიის ამოცანების ამოხსნისათვის 

საჭირო შესასწავლი მასალის  გააზრების უნარს (რეფლექსიისთვის),  ეს 

გააუმჯობესებს  სწავლების დონესა და ხარისხს. 

 საკვლევი  პრობლემა არის პედაგოგიური მეთოდების დადგენა, რომლებიც 

დაეხმარება მოსწავლეებს  ქიმიის ამოცანების  გააზრებულ ამოხსნაში. ამ კვლევის 

აქტუალურობა  განპირობებულია იმით რომ  სახელმძღვანელოში  ნაკლებად არის 

სხვადასხვა ტიპის  ქიმიური ამოცანების  ამოხსნის მეთოდები, ტექსტები ცუდად 

ნათარგმნია, მიუხედავად იმისა რომ გაკვეთილზე ვასწორებ აღნიშნულ 

უზუსტობებს, მოსწავლეები სახლში რჩებიან მხოლოდ სახელმძღვანელოსთან; ასევე 

ქართულ სექტორთან შედარებით  საათების გადანაწილება კლასების მიხედვით 

არათანაბარია.                                                                                     

პედაგოგიური მეთოდების შერჩევის პროცესის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი 

არის  ქიმიური განათლება. თანამედროვე სკოლა არის დინამიური განახლების 

სტადიაში, მუდმივად ხდება შინაარსის სრულყოფა, ასევე  ინოვაციური 

ტექნოლოგიების სწავლება. 

ეს კეთდება არა მხოლოდ იმიტომ  რომ მივაწოდოთ ახალი და უფრო 

სრულყოფილი  თეორიული მასალა, არამედ იმისთვის რომ ის იყოს უფრო  

ხელმისაწვდომი სწავლებისათვის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ, პედაგოგები ვხედავთ 

,რომ მოსწავლეებს   არა აქვთ  სწავლის სურვილი, განსაკუთრებულ სიძნელეებს 

ისინი  განიცდიან ამოცანების ამოხსნისას. 

ქიმიური სასწავლო ამოცანა -  არის პრობლემური სიტუაციის მოდელი, რომლის 

ამოხსნა მოითხოვს მოსწავლეებისგან როგორც გონივრულ ასევე  პრაქტიკულ  

ქმედებებს, რომლებიც არიან დაფუძნებული ქიმიური კანონების და თეორიის 

ცოდნაზე.  ქიმიური ამოცანების  ამოხსნა  ხელს უწყობს მიღებული ცოდნის 

ცხოვრებაში  განხორციელებას, ზრდის შრომისმოყვარეობას, მიზანდასახულობას, 

გამოუმუშავებს მსოფლმხედველობას, რადგან  ამოცანების ამოხსნის პროცესში 

ადვილად ხდება საგანთაშორის კავშირების რეალიზაცია.   არ შეიძლება ხასგასმით 
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არ აღინიშნოს  ამოცანების ამოხსნის განმავითარებელი ფუნქცია,  რომელიც 

მოსწავლეებს თავიდან აცილებს  ცოდნის ფორმალიზმს და  უვითარებს  

დამოუკიდებლობას.  ასეთი თანამედროვე განათლების  ხარისხიანი შედეგის მიღება 

შეუძლებელია, თუ მოსწავლეებს არ აქვთ შეძენილი ქიმიური ამოცანების ამოხსნის 

უნარი. 

 საკუთარი პრაქტიკიდან გამომდინარე ჩემი აზრით, ძირითადი პრობლემა    

იმაშია, რომ ამოცანების ამოხსნისას  კარგად ჩანს ის მიზეზები, რის გამოც 

მოსაწავლეებს არ გააჩნიათ, ან  ნაკლებად გააჩნიათ  ეს უნარი. ესენია: 

  მოსწავლეები ამოცანის ამოხსნისას არ აღიქვავენ   საკუთარ მოქმედებას და არ 

უკვირდებიან არც ამოცანის არსს ,არც  ამოხსნის მსვლელობას; 

  არ აანალიზებენ ამოცანის შინაარსს, ვერ იაზრებენ და  ვერ ახდენენ  

დასაბუთებას; 

  ვერ პოულობენ ამოცანის ამოხსნის  ზოგადი მიდგომის გზებს და რაც 

მთავარია, არ შეუძლიათ თანმიმდევრული  მოქმედებების განხორციელება; 

  ხშირად არასწორად იყენებენ   ქიმიურ ფორმულებს, მათემატიკურ 

გამოთვლებს და  არასწორად აღნიშნავენ ფიზიკურ  სიდიდეებს და შესაბამის 

ერთეულებს.                                                         

ამოცანის ამოხსნის პროცესი-  ეს არის მოძრაობა აბსტრაქტულიდან 

კონკრეტულამდე. ყველა ეტაპი ამ გზაზე უნდა იყოს გაჯერებული  მასწავლებლის 

რჩევებით და   კითხვებით.  

ჯერ კიდევ ცნობილი ძველი ბერძენი სწავლული არისტოტელე საკითხს ხსნის 

,როგორც  აზროვნების ფორმას, რომელიც უზრუნველყოფს გადასვლას 

უცოდინარობიდან  ცოდნისკენ. 

 ნებისმიერი კვლევა, ნებისმიერი მოქმედება იწყება პრობლემის ჩამოყალიბებით 

ანუ კითხვის დასმის უნარით. სწორად დასმული კითხვა, როგორც თვლის ცნობილი 

ფსიქოლოგი ი.ლერნერი, გვეხმარება ახალ ფორმატში დავინახოთ დავალების არსი 

და ახალი გზებით  მოვიძიოთ პასუხი.  

1.2 მოსალოდნელი შედეგები მოსწავლეთათვის, მასწავლებლისა და კოლეგებისათვის. 

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის მოთხოვნაა მასწავლებლებში 

კვლევის  კომპეტენციის უნარის ფლობა: მასწავლებელი გეგმავს სპეციალურ 

კვლევით სამუშაოებს, ახორციელებს მათ და იყენებს პრაქტიკულ საქმიანობაში 

(პროფესიული განვითარება,მუხლი133,1). მასწავლებელს შეუძლია საკვლევი 

საკითხის დამოუკიდებლად განსაზღვრა ,კვლევის ჩატარება, მონაცემთა დამუშავება-

ინტერპრეტაცია, კვლევის შედეგების გამოყენება საკუთარი და კოლეგების 

პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად (პროფესიული განვითარება, მუხლი 139.2) 

პრაქტიკული კვლევა არის კვლევის ტიპი, რომელშიც სკოლის მოსწავლეები და 

კოლეგები ჩართულნი არიან უშუალოდ მისი განხორციელების პროცესში. 
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მოსწავლეები შეძლებენ: გაიგონ ამოცანის არსი, გაანალიზონ ამოცანის შინაარსი 

და მოახდინონ გააზრება და გადაწყვეტილების დასაბუთება; სწორად გამოიყენონ 

ქიმიური ენა,  სათანადოდ შეასრულონ მათემატიკური გამოთვლები და  რაც 

მთავარია, მოხდება  ფიზიკური სიდიდეების ზუსტად ჩაწერა. 

ასევე კვლევა დაეხმარება კოლეგებს მსგავსი პრობლემების მოგვარებაში  ,ვთვლი 

რომ ჩემი კვლევის შედეგები  სასარგებლო იქნება ჩემი კოლეგებისათვისაც, რადგან 

მათაც უჩნდებათ ანალოგიური პრობლემები  სხვადასხვა  სირთულის და დონის 

ამოცანების ამოხსნის პროცესში. ამიტომ  ჩატარებული კვლევა აუცილებლად 

განხილული იქნება  საბუნებისმეტყველო კათედრის  სხდომაზე. 

ვფიქრობ, რომ კვლევა დამეხმარება , რადგან  ვატარებ რა ასეთ კვლევას, მიხდება  

უფრო ღრმად განვიხილო ჩემი მუშაობის ყველა ასპექტი ,მოსწავლეთა ნებისმიერი 

სახის  სამუშაოს გაანალიზება,  როგორც გაკვეთილის პროცესში, ისე 

სხვადასხვაგვარი საშინაო დავალების შესრულებისას.  ეს მოგვცემს საშუალებას 

საბოლოო შედეგი იყოს კარგი, არა მხოლოდ მოსწავლეთა საგნის თეორიულ 

ცოდნაში, სხვადასხვა სირთულის ქიმიური ამოცანების ამოხსნაშიც. 
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თავი II    

კვლევის მიზნები და ამოცანები 

 

2.1 კვლევის ჰიპოტეზა/კითხვები 

კვლევის მთავრი კითხვაა, როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს, სწავლების 

საშუალო საფეხურზე, სხვადასხვა ტიპის  ქიმიური ამოცანების ამოხსნაში. 

ჰიპოტეზა-მოსწავლეებს უჭირთ  გამოთვლითი ამოცანების ამოხსნა, ვინაიდან არ 

ხდება ამოცანის პირობის სათანადოდ გააზრება, ასევე ვერ ახერხებენ სწორად 

მოცემულობის გაფორმებას(ამოცანაში რა არის მოცემული და რა არის საპოვნი). 

მოსწავლეებს არ შეუძლიათ ამოცანის სტრუქტურის დადგენა და  ასევე ამოხსნის 

გეგმის შედგენა. თუ მათ ამას ვასწავლით, მაშინ ჩვეულებრივი სირთულეები 

,რომლებიც ჩნდება გამოთვლითი  ამოცანების ამოხსნისას, თავისუფლად 

გადაილახება. ეს კი მიიყვანს მათ ამოცანების  ამოხსნის  სწორ  გზამდე. 

 

2.2 კვლევის მიზნები   

ჩემი კვლევის  მიზანია:-  „მოსწავლემ შეძლოს ქიმიის სხვადასხვა ტიპის ამოცანების 

ამოხსნა, რათა  ამოცანების  დახმარებით მარტივად აითვისოს  ქიმიის ძირითადი 

ცნებები და დაინახოს  ამ ცოდნის ცხოვრებაში გამოყენების აუცილებლობა“.  მიზნის 

შესასრულებლად უნდა დავადგინო პრობლემის გამომწვევი მიზეზები. ჩვეულებრივ, 

გამოთვლითი ამოცანების ამოხსნისას მოსწავლეებს  ხვდებათ  განსაკუთრებული 

სირთულეები, რომლებიც დაკავშირებულია ქიმიის მეცნიერების სპეციფიკასთან. 

უპირველეს ყოვლისა ,ეს გამოწვეულია იმით ,რომ ქიმიური გამოთვლებისას საჭიროა 

განსაკუთრებული ფიზიკური სიდიდეების გამოყენება,  რომელსაც უწოდებენ 

„ნივთიერების რაოდენობას“ და მისი საზომი  ერთეული არის - მოლი. თავად ეს 

საზომი ერთეული - მოლი- არის აბსტრაქტული სიდიდე, რომელსაც ვერც აწონი და 

ვერც გაზომავ.  ამ სიდიდის გაგებისათვის  სახელმძღვანელოებში ნაკლები 

ინფორმაციაა. ეს აბსტრაქტული ცნებები  რთულად აღსაქმელია მოსწავლეთათვის, 

რადგან  ამ ცნებებს არ გააჩნიათ ანალოგიები სხვა საგნებში. ამის გარდა, ნივთიერების 

განსაზღვრული რაოდენობის დასადგენად არ არსებობს შესაბამისი ხელსაწყოები.  

შეიძლება განვსაზღვროთ  ნითიერების მასა, მოცულობა, მაგრამ არა ნივთიერებათა 

რაოდენობა მოლებში. მისი განსაზღვრა შესაძლებელია მხოლოდ გამოთვლით . ამის 

გამო მოსწავლეებს, რომელთაც ჯერ არ აქვთ განვითარებული აბსტრაქტული 

აზროვნება,  საჭიროა განვუმარტოთ  ამ მასალის ათვისება თვალსაჩინოებით . მცნება 

“ნივთიერებათა რაოდენობა“ უნდა ავხსნათ გამომდინარე სტრუქტურული 

ნაწილაკების რიცხვიდან -  N,  ხოლო “მოლი“ - ავოგადრო NA  რიცხვიდან. 
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სირთულის მეორე მიზეზი მდგომარეობს იმაში რომ,  ქიმიური გამოთვლების დროს  

უნდა იქნეს გამოყენებული ორი ტიპის ფორმულა-ქიმიური და მათემატიკური. 

მოსწავლეებს უფრო მეტად უჭირთ მათემატიკური გარდაქმნები. 

პირველი პრობლემის გამომწვევი მიზეზის გამოსწორება შესაძლებელია, თუ 

შევძლებთ მოსწავლეებმა  ყველა ამოცანის ამოხსნის  დროს გამოიყენონ ნივთიერების 

რაოდენობის  ერთეული მოლი.  

რა თქმა უნდა ,შეიძლება ამოვხსნათ ამოცანები პროპორციის შედგენით, მაგრამ 

მოსწავლეებს არა აქვთ სათანადო ცოდნა მათემატიკაშიც. და მაინც, თუ მხოლოდ ამ  

მეთოდს გამოვიყენებთ, შეიქმნება საშიშროება,რომ ეს მოსწავლეები მომავალში ვერ 

იაზროვნებენ რაოდენობრივი ქიმიური მცნებებით. 

პრობლემის გამომწვევი მიზეზებეს აღმოსაფხვრელად  საჭიროა: 

 დავეხმაროთ მოსწავლეებს ამოცანის მოკლე პირობის შედგენაში, ე.ი. 

სტრუქტურის გაგებაში. 

 დავეხმაროთ მოსწავლეებს  ამოცანის ახსნის ალგორითმის შექმნაში. 

 დავეხმაროთ მოსწავლეებს იპოვონ ამოცანის ამოხსნის  სწორი და უფრო 

რაციონალური  მეთოდი. 

 დავეხმაროთ მოსწავლეებს პრაქტიკულად  გამოიყენონ  მცნება“მოლი.“ 

2. 3 კვლევის ამოცანები                                                   

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

ხელი მოსწავლეთა სწავლების პროცესის გაუმჯობესებას ქიმიის სხვადასხვა ტიპის 

ამოცანების ამოხსნის გზით.  კვლევის  ჰიპოთეზის შესამოწმებლად და მიზნის 

მისაღწევად ჩემ მიერ    დასახული იქნა შემდეგი ამოცანები: 

 დაკვირვება თითოეულ მოსწავლეზე; 

 დიაგნოსტიკური ტესტის ჩატარება (რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების 

გამოყენება); 

 მოსწავლეთა /პედაგოგთა გამოკითხვა; 

 ინტერვენციების დაგეგმვა; 

 ინტერვენციების განხორციელება; 

 ინტერვენციების შეფასება; 

 კვლევის შედეგების ანალიზი; 

 დიაგნოსტიკური ტესტი გამოიყენება, როგორც კვლევის დასაწყისში, ასევე 

ინტერვენციების განხორციელების შემდეგ. 
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თავი III 

ლიტერატურის მიმოხილვა-ანალიზი 

 

საკვლევი თემის, მიზნისა და ამოცანების დასაზუსტებლად აუცილებელია 

სათანადო ლიტერატურის მიმოხილვა. 

იმისათვის რომ ჩამეტარებინა კვლევა თემაზე: როგორ ვასწავლოთ მოსწავლეებს 

სხვადასხვა ტიპის ქიმიური ამოცანების ამოხსნა, მე გავაანალიზე რამდენიმე წყარო. 

განსაკუთრებული ყურადრებით დავამუშავე წიგნი: „ქიმიური ამოცანების ამოხსნის 

მეთოდიკა“, რომლის ავტორიც არის ქიმიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი 

ე.ვ. ლაგუტკინი[ალტაის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,2016] . 

კვლევის დროს ეს გახდა ჩემი სამაგიდო წიგნი. 

ამ წყაროს გაანალიზებისას  შევძელი განმესაზღვრა ჩემს პრაქტიკულ 

საქმიანობაში სუსტი ასპექტების პოვნა ქიმური ამოცანების ამოხსნისას . 

“ამოცანების ამოხსნის პროცესი უნდა იყოს საინტერესო და  თვითკმაყოფილების 

მომტანი...“[ე.ვ.ლაგუტკინი], ზუსტად ეს მიმაჩნია, მთავარ პირობად  კვლევის 

ამოცანების მისაღწევად. შეიძლება მოსწავლეებს განვუვითაროთ   ყველა ტიპისა და  

სირთულის ამოცანის ამოხსნის უნარი, თუ ეს მოხდება მუდმივად ყოველ 

გაკვეთილზე, რადგან  ის ანვითარებს რთულ სააზროვნო უნარებს .ქიმიის 

გაკვეთილებზე მოსწავლეებმა უნდა აითვისონ ქიმიის სიმბოლური ენა. 

ქიმიის სტანდარტი მოითხოვს სხვადასხვა ტიპის ექსპერიმენტული, საკვლევი, 

გამოთვლითი  ამოცანების ამოხსნას. სამწუხაროდ, როგორც ზევით ავღნიშნეთ, 

სახელმძღვანელოში  ნაკლებად არის სხვადასხვა ტიპის  ქიმიური ამოცანების  

ამოხსნის მეთოდები, ტექსტები ცუდად ნათარგმნია, ასევე ქართულ სექტორთან 

შედარებით  საათების გადანაწილება კლასების მიხედვით არათანაბარია.   ამიტომ 

საგნის  სწავლება ხდება ფორმალურად, მხოლოდ თეორიულად. მოსწავლეები ვერ 

ხედავენ  ქიმიის პრაქტიკულ მნიშვნელობას . ამოცანების  ამოხსნა, როგორც 

შემოწმება და თვითშემოწმება  განავითარებს დამოუკიდებელი სამუშაოს უნარებს, 

გამოიყენონ მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში, აძლევს საშუალებას გამოავლინონ  

სუსტი მხარეები ცოდნაში და მოიფიქრონ, როგორ აღმოფხვრან ეს ნაკლი. 

ამოცანების გამოყენება სკოლაში  გვაძლევს საშუალებას გადავწყვიტოთ 

აღზრდისა და დასწავლის ძირითადი ფუნქციბი: 

 პრობლემურ სიტუაციაში ორიენტირება; 

 ქიმიური მოვლენების უკეთ გაგება; 

 საგანთა შორის კავშირის დანახვა -განსაკუთრებით ფიზიკასა და 

მათემატიკასთან ; 
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 ამოცანების ამოხსნის  დროს მიღებული ცოდნის გამოყენება პრაქტიკული 

პრობლემის გადაჭრისას. 

თანამედროვე  მეთოდურ ლიტერატურაში დიდი ყურადღება ეთმობა ქიმიური 

ამოცანების კლასიფიკაციას. "საზოგადოდ მიღებულია  ქიმიური ამოცანების 

თვისობრივი  და რაოდენობრივი დაყოფა, რომლებიც იხსნება ზეპირი ,წერითი და 

ექსპერიმენტული მეთოდით.“ (დ.პ.ერიგინი,ქიმიის  ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა, 

განათლება 1989).  ქიმიური გამოთვლითი ამოცანები შეიძლება დავყოთ სამ ჯგუფად: 

1. ამოცანები,რომელთა ამოხსნა ითხოვს ქიმიურ ფორმულებს ან ფორმულის 

დადგენას. 

2. ამოცანები,რომელთა ამოხსნა ითხოვს ქიმიური რეაქციების ტოლობის 

შედგენას. 

3. ამოცანები ხსნარებზე. 

ნებისმიერი ამოცანა შედგება  მოცემულობისა და კითხვისაგან. ასე რომ, ამოცანის 

გასაანალიზებლად საჭიროა  გამოვლინდეს ყველა მონაცემი და 

ურთიერთდამოკიდებულება  მათ შორის. ჩემ მიერ გაანალიზებულმა ლიტერატურამ 

მომცა საშუალება გამეაზრებინა და შემექმნა  კვლევის ამოცანების ამოსახსნელად  

შესაბამისი ინტერვენციები.   
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თავი  IV 

 მეთოდოლოგია 

 

კვლევის სანდოობის გაზრდის მიზნით გამოვიყენე რაოდენობრივი და 

თვისებრივი კვლევის მეთოდები. ამ ტიპის მეთოდებით კვლევამ მომცა 

შესაძლებლობა მეტად რელევანტურად გამომეკვეთა ჩემთვის მნიშვნელოვანი 

ასპექტები და კვლევის პროცესში შემეტანა ცვლილებები კვლევის საჭიროებიდან 

გამომდინარე. თავდაპირველად  ჩავატარე მოსწავლეების ანკეტირება. გამოვიყენე   

შერეული ტიპის კითხვარები (ღია და დახურული). შევკრიბე მონაცემები და 

გავაკეთე მონაცემთა ანალიზი. ამის შემდეგ ჩავატარე დიაგნოსტიკური პრეტესტი, 

რათა დამედგინა მოსწავლეთა არსებული დონე. ამ მონაცემების გათვალისწინებით 

დავგეგმე ინტერვენცია. ინტერვენციის შემდეგ კვლავ გამოვიყენე რაოდენობრივი 

კვლევის მეთოდი, ჩავატარე დიაგნოსტიკური პოსტტესტი.  თვისებრივი კვლევის 

ინსტრუმენტებად გამოვიყენე შერჩევითი და ფოკუსირებული დაკვირვების 

მეთოდები, ასევე  ჩავატარე ინტერვიუ პედაგოგებთან.  

დანართებში მოცემულია კვლევაში გამოყენებული ანკეტირების, ტესტების, 

დავალებების და ა.შ.  ნიმუშები. 

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 ახლევს 

კვლევის ობიექტის უფლება უარი თქვას მონაცემების მიწოდებასა თუ პირადი აზრის 

გამოთქმაზე. 

 ეთიკის კოდექსი  განსაკუთრებულ ყურადღებას  უთმობს რესპონდენტთა 

უფლებების დაცვას. ეს გასაგებიცაა- რესპონდენტები კვლევის უმთავრეს ობიექტს  

წარმოადგენენ. მათი მონაწილეობა კვლევაში დამოკიდებულია მათ კეთილ ნებაზე 

და ჩვენი უპირველესი ვალდებულება  უნდა იყოს უზრუნველვყოთ, რომ ისინი არ 

დაზარალდნენ კვლევაში მონაწილეობის მიღების შედეგად. ზუსტად ამის გამო , 

ვიდრე ჩავატარებდი მოსწავლეთა ანკეტირებას , მე ავუხსენი არა  მხოლოდ 

მოსწავლეებს, არამედ მათ მშობლებსაც, თუ რისთვის მჭირდებოდა ეს გამოკითხვა.  

ავიღე თანხმობა ყველა მოსწავლის  და მშობელისგან. (თანხმობის ფორმა დანართი 1). 

4.2  კვლევის სამიზნე ჯგუფი; 

    კვლევის სამიზნე ჯგუფი: 

1. სსიპ ქალაქ თბილისის N136 საჯარო სკოლის  რუსული სექტორის მე-10 კლასის 20 

მოსწავლე. 

2. ქიმიის პედაგოგები. 
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4.3 მონაცემთა შეგროვების მეთოდები; 

კვლევა 

ნაშრომის მომზადება ასევე გულისხმობს კვლევის დაგეგმვა-განხორციელების ეტაპს. 

კვლევა გულისხმობს მუდმივ ურთიერთობას დაკვირვებასა და ახსნას შორის.  

კვლევის საწყის ეტაპზე გამოყენებული იქნა  ფოკუსირებული დაკვირვება, 

ტესტირება, ანკეტირება. 

ფოკუსირებული დაკვირვება-კვლევის ფარგლებში ვაკვირდებოდი მოსწავლეებს თუ 

როგორ ახერხებენ ამოცანის მოკლე პირობის შექმნას, როგორ იყენებდნენ სხვადასვა 

ფორმულებს, რამდენად იყვნენ ჩართულნი გაკვეთილის პროცესში. 

დაკვირვება-კვლევის პროცესში დაკვირვება გამოვიყენე იმის დასადგენად ,თუ 

რომელი მეთოდი უფრო ეხმარებათ მოსწავლეებს სასწავლო ამოცანების ამოხსნის 

პროცესში . 

ანკეტირება 

ანკეტირება არის ინტერვიუს სტრუქტურირებული (ფორმალიზებული) სახე. 

 ანკეტირების დროს ინტერვიუერს არ უწევს რესპოდენტთან უშუალო 

ურთიერთობა,   შეიძლება, ანკეტირება იყოს ანონიმური, რაც რესპოდენტის ღიაობას 

შეუწყობს ხელს. (მოსწავლეთა ანკეტირება დანართი 2). 

კვლევის ძირითადი ეტაპები: 

პირველი ეტაპი- მოსამზადებელი, შეიცავს პრობლემისა და თემის შერჩევას, კვლევის 

ჰიპოტეზის განსაზღვრას, კვლევის მეთოდების დამუშავებას; 

მეორე ეტაპი- შეიცავს  კვლევის მთავარ საკითხებს; 

მესამე ეტაპი- საკორექციო,  წინარე დასკვნები, მათი აპრობირება და დაზუსტებაა; 

მეოთხე ეტაპი- საკონტროლო; 

მეხუთე ეტაპი-დასკვნითი- შედეგების დაზუსტება და გაფორმება. 

საკვლევი გარემო -კვლევის ეტაპები მიმდინარეობდა  რამდენიმე თვის განმავლობაში 

დეკემბრიდან მაისის ჩათვლით საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიაში ,რომელიც 

აღჭურვილი იყო: კომპიუტერითა  და პროექტორით. ამ ყველაფერმა ხელი შემიწყო 

კვლევის სრუფასოვნად ჩატარებაში. საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია ჩემი 

მოსწავლეებისთვის არის ნაცნობი  და სასიამოვნო გარემო. 
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4.4 კვლევის ვადები; 

 

აქტივობა XII 

 

I II III IV V 

საკვლევი პრობლემის შერჩევა       X      

კვლევის სავარაუდო გეგმის 

შემუშავება 

X 

 

          

არსებული კვლევებისა და 

ლიტერატურის შესწავლა და 

ანალიზი 

X 

 

 

   X     

კვლევის მეთოდების შერჩევა  X     

დიაგნოსტიკური ტესტის შერჩევა, 

დამუშავება 

X     

 

      

მონაცემთა 

დამუშავება(შეგროვება, ანალიზი) 

 

 

X       X   

სავარაუდო ინტერვენციების 

დაგეგმვა 

 

 

X     

ინტერვენციების განხორციელება   X X   

ინტერვენციების შემდეგ 

დიაგნოსტიკური ტესტის ანალიზი 

(რაოდენობრივი მეთოდი)  

    X  

ინტერვენციების შედეგების ანალიზი      X 

შედეგების გაცნობა კოლეგებისათვის 

პრეზენტაცია  

     X 

 

4.5 მონაცემთა ანალიზი: პირველადი შედეგების ანალიზი განვახორციელე 

დიაგრამების და ცხრილების საშუალებით, რამაც ნათლად დამანახა შედეგები და 

მომცა საშუალებები კვლევის მომდევნო ეტაპის განხორციელების. პირველადი 

კვლევის შედეგები განხილულია, ინტერვენციების შედეგებთან, შედარებითი 

ანალიზის გამოყენებით გზით. 

თავდაპირველად, ჩემი საკვლევი საკითხი გავაცანი კოლეგებს, ქიმიის 

მასწავლებლებს და ჩავატარე ინტერვიუ მათთან. 

       პედაგოგთა გამოკითხვით მინდოდა დამედგინა: 

❖      ჰქონდათ თუ არა პრობლემა მათ ამოცანების ამოხსნის  პროცესში? 

აღმოჩნდა, რომ მათაც აწუხებდათ ეს პრობლემა. 

❖      მიაჩნიათ თუ არა  ჩემი კვლევის თემა აქტუალურად? 
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აღმოჩნდა, რომ 100% -ს თემა მიაჩნია აქტუალურად. 

შემდეგ ჩავატარე ანკეტირება მოსწავლეებთან. 

მოსწავლეთა გამოკითხვით მინდოდა დამედგინა - მათი დამოკიდებულება ქიმიის 

საგნის მიმართ და  თუ რა სირთულეები ხვდებათ ამოცანების ამოხსნის დროს. 

(დანართი2)   

ანკეტირების მონაცემთა ანალიზი: 

კითხვაზე: 

1. როგორ ფიქრობთ, რატომ გიჭირთ ამოცანების ამოხსნა 

ა) ცუდად მაქვს შესწავლილი განვლილი მასალა. 

ბ) მოცემულ ამოცანაში  მიჭირს მთავარი აზრის გამოყოფა. 

გ) ვერ ვახერხებ შესწავლილი თეორიული მასალის გამოყენებას ამოცანის ამოხსნის 

დროს. 

დ) მიჭირს  დამოუკიდებლად მუშაობა. 

ე) სხვა სიძნელეები (მიუთითეთ). 

 

 
 

აღმოჩნდა, რომ 40% თვლის, რომ უჭირთ მიღებული თეორეული ცოდნის გამოყენება 

პრაქტიკაში, 30%-ს ჰგონია, რომ წინა მასალა  ცუდად აქვთ ათვისებული, 15%-ს 

დამოუკიდებლად უჭირს მუშაობა, 10% არ შეუძლიათ ამოცანის მთავარი აზრის 

გამოყოფა, 5%-ხშირად ავიწყდება საჭირო ფორმულები. 

2. სისტემატურად თუ ასრულებთ საშინაო დავალებას ამოცანების ამოხსნაზე 

ა) დიახ; 

ბ) არა (მიუთითეთ მიზეზი); 

გ) მიჭირს, რადგან ანალოგიური ამოცანა კლასში ვერ გავიგე; 

დ) დიდი მოცულობისაა; 

ე) მეზარება; 
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ვ) ვიცი, რომ არ მკითხავენ. 

  

 
  

30%-მა დაადასტურა დადებითი პასუხი, 45%-მა მიზეზად დაასახელა  სიზარმაცე, 

20%  თვლის, რომ  ბევრი დავალების გამო არ ყოფნით დრო, 5 % კლასში ამოხსნილი 

ანალოგიური ამოცანა ვერ გაიგო, 0% ვიცი, რომ არ მკითხავენ. 

3. როგორ ფიქრობთ, დაგჭირდებათ  სწავლის პროცესში ამოცანების ამოხსნის ცოდნა? 

ა) დიახ, იმიტომ რომ ვისწავლი სწორად როგორ ვისწავლო; 

ბ) დიახ, იმიტომ რომ მაინტერესებს სწავლის პროცესი; 

გ) არა, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს სწავლის პროცესი; 

დ) არა, იმიტომ რომ არ მჭირდება ქიმიური ამოცანების ამოხსნის სწავლა. 

 

  

30%-დიახ, იმიტომ რომ დავინტერესდი და ვისწავლი, 40% დიახ, იმიტომ რომ 

მაინტერესებს სწავლის პროცესი, 
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30% არა, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს სწავლის პროცესი, 0% არა, იმიტომ რომ არ 

მჭირდება ქიმიური ამოცანების ამოხსნის სწავლა. 

4. როგორ ფიქრობთ, დაგჭირდებათ  თუ არა  ქიმიის გაკვეთილზე მიღებული ცოდნა 

მომავალში? 

ა) დიახ,იმიტომ რომ დავინტერესდი და ვისწავლი; 

ბ) დიახ,  იმიტომ რომ გამოვიყენებ აღნიშნულ ცოდნას; 

გ) არა, სკოლაში იმიტომ დავდივარ,რომ ასეა საჭირო; 

დ) არა, ეს ცოდნა სულაც შეიძლება არაფერში  დამჭირდეს. 

 

 
 

50%-დიახ, იმიტომ რომ დავინტერესდი და ვისწავლი, 

20% დიახ, იმიტომ რომ გამოვიყენებ აღნიშნულ ცოდნას, 

15% არა, სკოლაში იმიტომ დავდივარ,რომ ასეა საჭირო, 

15% არა, ეს ცოდნა სულაც შეიძლება არაფერში  დამჭირდეს. 

  ანკეტირების შედეგების ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ მოსწავლეების 

უმრავლესობას  მიჩნიათ, რომ ამოცანების ამოხსნის ცოდნა არასოდეს დაჭირდებათ 

ცხოვრებაში, თეორიაში მიღებულ ცოდნას ვერ იყენებენ პრაქტიკაში.  იმისათვის რომ 

მოსწავლეებისთვის მეჩვენებია თუ რა   მნიშვნელობა აქვს ქიმიის ცოდნას 

საყოფაცხოვრებო პირობებში, შევთავაზე მინი პროექტზე -„ ქიმია ჩვენს ირგვლივ“ 

მუშაობა, სადაც მათ უნდა აღეწერათ ერთი დღე- თავისი ცხოვრებიდან. მოსწავლეთა 

ნამუშევრის ნიმუში განთავსებულია დანართებში( დანართი6).  ნამუშევრები 

წარმოადგინეს ესეს სახით, ჩავატარეთ პრეზენტაცია და მოსწავლეებმა თავად 

აღმოაჩინეს,    რომ ყველას მთელი დღის განმავლობაში შეხება ჰქონდათ: ქიმიურ 

ნივთიერებებთან, ქიმიურ მოვლენებთან, ბიო-ქიმიურ პროცესებთან. რაზედაც  აქმდე 

ყურადღებას არ ამახვილებდნენ. მოსწავლეები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ქიმიის 

ცოდნა დაეხმარებათ მთელი ცხოვრების მანძილზე. 
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   შემდგომ ჩავატარე დიაგნოსტიკური პრეტესტი, რომლის მიზანი იყო - 

განმესაზღვრა მოსწავლეთა ცოდნის დონე ამოცანების ამოხსნაში, პირველი 

სემესტრის ბოლოს. (დანართი 3). 

       ფორმა-გამოთვლითი ამოცანების ამოხსნა, 5 ამოცანის ამოხსნა შესაძლებელი იყო 

მხოლოდ ფორმულების გამოყენებით, დანარჩენი 5 ამოცანის ამოხსნა ითხოვდა ღრმა 

თეორიულ ცოდნას.    თარიღი- 0.3.12.2018 წ. 

მონაწილეობა მიიღო 20-მა მოსწავლემ. 

 

საკითხების 

რაოდენობა 

პრეტესტის შინაარსის ელემენტები მოსწავ. 

რაოდე

ნობა 

ცოდნის ხარისხი 

 

 

 

 

 

10 ამოცანა 

 

ამოცანების ამოხსნა ქიმიური 

ფორმულების გამოყენებით.   

ამოცანების ამოხსნა ხსნარებში 

მასური წილის, მინარევების 

დადგენაზე. 

 

 

      

 

20 

 

სრულყოფილად -0% 

 

ნაწილობრივად- 45%  

 

საშუალოზე დაბალ 

დონეზე გაართვა 

თავი   -55% 
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გამოთვლითი ქიმიური ამოცანები კლასიფიცირდება: 

 გამოთვლა ფორმულის მიხედვით; 

 გამოთვლა ქიმიური ტოლობის მიხედვით. 

ჩატარებული დიაგნოსტიკური პრეტესტის ანალიზმა მიჩვენა, რომ ამოცანის  

პირველი ტიპის ამოხსნის დროს, (5 მარტივი ამოცანა), რომელშიც საჭირო იყო 

მხოლოდ ფორმულების გამოყენება, უშეცდომოდ შეასრულა მოსწავლეთა 45 % -მა.  

დანარჩენმა 55%-მა მოახერხა დავალების ნაწილობრივ შესრულება.  მაგრამ მეორე 

ტიპის, უფრო რთული ამოცანები, სადაც საჭირო იყო  მატემატიკურ ფორმულებთან 

ერთად, ქიმიური თეორიის ცოდნაც და ქიმური ტოლობის შედგენა, შეძლო მხოლოდ  

25%-მა. 

 ერთიანობაში კი მივიღე შემდეგი შედეგი:  სრულყოფილად, დავალებას თავი 

ვერც ერთმა მოსწავლემ ვერ გაართვა, ნაწილობრივ, ანუ  ორივე ტიპის ამოცანაზე 

მცირე შეცდომებით - 45%-მა, ხოლო საშუალოზე დაბალ დონეზე, ანუ  

არადამაკმაყოფილებელ დონეზე- 55%-მა. 

    პრეტესტის შედეგად გამოიკვეთა რომ, მოსწავლეები სწორად არ იყენებენ  „SI“  

სისტემის საზომ  ერთეულებს; სწორად ვერ  

აფორმებენ  ქიმიური ამოცანების მოკლე პირობას; უშვებენ შეცდომებს ქიმიური 

ტოლობების ჩაწერასა და გათანაბრებაში. ვერ იყენებენ   ცნებას- ნივთიერების 

რაოდენობას. ხშირად ამის მაგივრად იყენებენ პროპორციას. არ იციან ზეპიარად 

ძირითადი ქიმიური ფორმულები და მათემატიკაში ცოდნის ხარვეზის გამო,  ვერ 

ახერხებენ ფორმულების გარდაქმნას. 
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თავი V   

ინტერვენციები 

ანკეტირების და და პრეტესტის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შევიმუშავე 

ინტერვენციები, რომელთა გამოყენებით ვატარებდი გაკვეთილებს. 

5.1 ინტერვენციების დაგეგმვა-განხორციელება; 

პირველადი შედეგების ანალიზის საფუძველზე შევიმუშავე შემდეგი ინტერვენციები: 

I ინტერვენცია – ამოცანების გაფორმება და „SI“  სისტემაში ერთეულების 

გამოყენება.  საგკვეთილო პროცესზე დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებდი რათა 

მოსწავლეებს სწორად  გამოეყენებინათ ერთეულები „SI“  სისტემაში და სწორად 

გაეფორმებინათ ქიმიური ამოცანები ამოხსნისას. თითქმის ყოველ გაკვეთილზე 

ვმუშაობდი ამ თემებზე.     

II ინტერვენცია - ამოცანის ამოხსნის სტრატეგიებზე მუშაობა. 

 შევიმუშავე  და დავიწყე მუშაობა სტრატეგიებზე: 

 იმისათვის, რომ მოსწავლეებს შეეძლოთ ფორმულების სწორად გამოყენება, 

კედელზე გამოვაკარი უფროსკლასელების მიერ დამზადებული რესურსი 

პლაკატის სახით, რომელზეც ქიმიის ძირითადი ფორმულები და სიდიდეებია 

გამოსახული.   ფორმულების ვიზუალიზაცია, ხშირი გამოყენება და 

ხელმისაწვდომობა, ხელს შეუწყობს მათ დამახსოვრებაში და გააზრებულ 

გამოყენებაში. (დანართი 5) 

III ინტერვენცია - ამოცანების ამოხსნისთვის ზოგადი წესების შემუშავება 

(ალგორითმი). (დანართი 8) 

1. პირველ რიგში ჩაწერეთ ქიმიური რეაქციის ტოლობა (თუ საჭიროა)  და 

გაათანაბრეთ ის. 

2.  დაადგინეთ უცნობი მოცემულობა. 

3. ახლა, თუ საჭიროა, შეადგინეთ პროპორცია ან გამოიყენეთ ცნება- ნივთიერების 

რაოდენობა-მოლი.  

4. თუ ამოცანის ამოხსნისას საჭიროა ფორმულის გამოყენება, ყურადღება 

მიაქციეთ  გამოთვლის ერთეულებს (SI  სისტემაში). 

5. როცა ამოცანის ამოხსნის გზა ნაპოვნია, ნუ აჩქარდებით, კიდევ ერთხელ      

წაიკითხეთ ამოცანის პირობა. 

ეს ალგორითმი გამოკრულია ლაბორატორიის კედელზე და ასევე ხშირად 

გამოგვაქვს ეკრანზე.  ვიყენებთ ყოველ გაკვეთილზე. 

IV ინტერვენცია. სხვადასხვა ტიპის და სირთულის ამოცანების ბაზის შექმნა 

(დანართი9).                                                                                                                                     

        ამოცანის პირობის უკეთ გასაგებად და ამოცანის მოკლე პირობის სწორად 

ჩასაწერად, შევქმენი სხადასხვა ტიპის და სირთულის ამოცანების ბაზა. 
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მაგალითად, ზოგიერთ ამოცანაში  მონაცემები შეცდომით იყო შეტანილი, 

ზოგიერთში აკლდა მოცემულობა, ზოგიერთში კი ზედმეტი მონაცემები იყო 

შეტანილი. ყოველივე ეს განაპირობებდა - მოსწავლეთა ყურადღების კონცენტრაციას. 

V ინტერვენცია. ამოცანების ამოხსნა ბლოკ-სქემების დახმარებით.  (დანართი7) 

ამოცანების ამოხსნის გასამარტივებლად შევქმენი და  ვიყენებდი ბლოკ-სქემებს. 

 ბლოკ-სქემების  შექმნის  დროს ვმუშაობდი პრინციპით: “მარტივიდან რთულამდე“. 

ერთ ბლოკ-სქემაში შედის სხვადასხვა სირთულის 9-10 ამოცანა, ყველა მოსწავლე 

იწყებს მუშაობას საშუალო სირთულის - საბაზო ამოცანიდან,  თუ ამ ამოცანაში 

მიიღებენ სწორ პასუხს, სქემას გადაყავს უფრო რთულ ამოცანაზე, თუ აქაც სწორი 

პასუხი მიიღეს,  პირდაპირ გადადის უფრო  მაღალი სირთულის ამოცანაზე და  აქაც 

სწორი პასუხის შემთხვევაში იღებს მაღალ შეფასებას (9-10) ქულა. ძლიერი მოსწავლე 

ირჩევს ყველაზე მოკლე და  რთულ გზას, 3 ამოცანაში ამთავრებს დავალებას.  იმ 

შემთხვევაში თუ მოსწავლემ საბაზო ამოცანა ვერ ამოხსნა, სქემას  გადაჰყავს უფრო 

მარტივი ამოცანისკენ, სადაც ფორმულაც მოცემულია.  თუ ვერც ეს ამოცანა ამოხსნა - 

კიდევ უფრო მარტივ ამოცანაზე გადადის. აღსანიშნავია რომ  ყველა ნაბიჯზე არის 

შესაძლებლობა მოსწავლე გადავიდეს,  როგორც  უფრო მარტივ, ისე რთულ 

ამოცანაზე და მიიღოს შესაბამისი ქულა, რომელიც უკვე ნაჩვენებია სქემაში. 

VI ინტერვენცია. თანამშრომლობა მოსწავლეებს შორის და ინდივიდუალური საშინაო 

დავალებები. 

         საგაკვეთილო პროცესი დაგეგმილი მქონდა იმგვარად, რომ მოსწავლეეებს 

ეთანამშრომლათ ერთმანეთთან (ჯგუებში, წყვილებში), რომლის დროსაც 

თითოეული მოსწავლე  გრძნობდა პასუხისმგებლობას არა მარტო საკუთარ თავზე, 

არამედ თანაგუნდელებზეც. გაკვეთილებზე ვიყენებდი სასწავლო რესურსს - 

ამოცანების ამოხსნა, ექსპერიმენტები, ტესტები ქიმიაში (დისკი). საშინაო 

დავალებისთვის ვადგენდი, მოსწავლეთა შესაძლებლობებზე მორგებულ 

დიფერენცირებულ დავალებებს  და ვუგზავნიდი მათ ელ. ფოსტით. (დანართი 10). 

VII ინტერვენცია. მინი პროექტი სახელწოდებით: “ჩემი ცხოვრების ერთი დღე და 

ქიმია“. 

ვინაიდან ანკეტირების  ერთ-ერთ კითხვაზე:-“როგორ ფიქრობთ, დაგჭირდებათ  თუ 

არა  ქიმიის გაკვეთილზე მიღებული ცოდნა მომავალში?    - მოსწავლეების 

უმრავლესობამ  აღნიშნა რომ მათ არ დაჭირდებოდათ ქიმია ცხოვრებაში. ამის გამო 

ჩავატარე მინი პროექტი- “ჩემი ცხოვრების ერთი დღე და ქიმია“.  პრეზენტაციის 

დროს თითოეულმა მოსწავლემ აღწერა მისი ცხოვრების ერთი დღე. ისინი მიხვდნენ, 

რომ მათ ორგანიზმში ქიმიური და ბიოქიმიური პროცესები წარიმართება, ამავე 

დროს აღნიშნეს, რამდენ ქიმიურ ნივთიერებასთან ჰქონდათ შეხება. (დანართი 6) 

VIII ინტერვენცია – ინტერვიუ კოლეგებთან 

კოლეგებს დავუსვი შემდეგი კითხვები: 
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  თქვენი აზრით,რატომ უჭირთ მოსწავლეებს ამოცანების ამოხსნა? 

 რას აქვს გადამწყვეტი როლი სწავლის მოტივაციის გაზრდისათვის? 

 თქვენი აზრით, რა ქმედებები უნდა განხორციელდეს, რომ უფრო კარგად  

ვასწავლოთ მოსწავლეებს ამოცანების ამოხსნა? 

100% პედაგოგების თვლიან რომ მათ აქვთ იგივე  პრობლემები და ჩემი კვლევა 

გამოადგებათ  ამ პრობლემების აღმოფხვრაში. 

 

5.2 ინტერვენციების შეფასების მეთოდები. 

კვლევის პერიოდში, ექვსი თვის მანძილზე,  განვახორციელე რვა 

ინტერვენცია.  თავდაპირველად, კვლევის დასაწყისში  გამოვიყენე რაოდენობრივი 

და თვისობრივი კვლევის მეთოდები, რამაც საშუალება მომცა სწორად შემერჩია 

ინტერვენციის ფორმები.   ინტერვენციების  შესაფასებლად კი დამჭირდა მხოლოდ 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი. კერძოდ, ჩავატარე დიაგნოსტიკური პოსტტესტი. 

     შედეგების კვლევა მოხდა პრეტესტის დროს გამოყენებული ანალოგიური 

დავალებების გამოყენებით, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო შედეგების შედარება, 

შედარებითი ანალიზის გაკეთება და დაკვირვება, თუ რამდენად ეფექტური 

აღმოჩნდა ინტერვენციები შედეგების გასაუმჯობესებლად. 

დიაგნოსტიკური პოსტტეტსი ჩავატარე  5 მაისს, მონაწილეობა მიიღო 20-მა 

მოსწავლემ. 

დიაგნოსტიკური პოსტტესტი (დანართი 4). 

 

ფორმა-გამოთვლითი ამოცანების ამოხსნა  თარიღი  05.05.2019 წ. 

 

საკითხების 

რაოდენობა 

პოსტტესტის შინაარსის 

ელემენტები 

მოსწ. რაოდენობა ცოდნის ხარისხი 

 

      

10   ამოცანა  

 

ამოცანების ამოხსნა 

ქიმიური ფორმულების 

გამოყენებით. 

ამოცანების ამოხსნა 

ხსნარებში მასური 

წილის, მინარევების 

დადგენაზე. 
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სრულყოფილად -60% 

 

ნაწილობრივად-35  %  

 

ვერ გაართვა თავი   5% 
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ჩატარებული დიაგნოსტიკური პოსტტესტის ანალიზმა მიჩვენა,რომ   პირველი 

ტიპის ამოცანა,(5 მარტივი ამოცანა), რომელშიც საჭირო იყო მხოლოდ ფორმულების 

გამოყენება, უშეცდომოდ შეასრულა ყველა მოსწავლემ. მეორე ტიპის, უფრო რთული 

ამოცანები, სადაც საჭირო იყო  მათემატიკურ ფორმულებთან ერთად, ქიმიური 

თეორიის ცოდნაც და ქიმური ტოლობის შედგენა, სრულყოფილად შეასრულა 60%-

მა,  35%-მა ნაწილობრივ , ხოლო 5%-მა ვერ გაართვა თავი.  ერთიანობაში პოსტტესტმა 

მიჩვენა, რომ  20 მოსწავლიდან სრულყოფილად გაართვა თავი ორივე ტიპის 

ამოცანების ამოხსნას- 60%-მა, ნაწილობრივ 35%-მა, ხოლო თავი ვერ გაართვა  5%-მა.   

ეს შედეგი მაძლევს საშუალებას ვთქვა ,რომ ჩემს მიერ განხორციელებული 

ინტერვენციები იყო მიზანზე ორიენტირებული და მომცა კარგი შედეგი. 

აღსანიშნავია ის რომ    პრეტესტის დროს სრულყოფილად ამოცანები ვერავინ ვერ 

შეასრულა, პოსტეტის დროს კი 60%-მა. 
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თავი VI 

კვლევის შედეგების ანალიზი. 

 

6.1 პირველადი მონაცემებისა და ინტერვენციების შედეგები; 

ჩატარებული დიაგნოსტიკური პრეტესტის ანალიზმა მიჩვენა, რომ ამოცანის  

პირველი ტიპის ამოხსნის დროს(5 მარტივი ამოცანა) , რომელშიც საჭირო იყო 

მხოლოდ ფორმულების გამოყენება, უშეცდომოდ შეასრულა მოსწავლეთა 45 % -მა .  

დანარჩენმა 55%-მა მოახერხა დავალების ნაწილობრივ შესრულება.  მაგრამ მეორე 

ტიპის, უფრო რთული ამოცანები, სადაც საჭირო იყო  მათემატიკურ ფორმულებთან 

ერთად, ქიმიური თეორიის ცოდნაც და ქიმური ტოლობის შედგენა, შეძლო მხოლოდ  

25%-მა. 

ერთიანობაში კი სრულყოფილად, დავალებას თავი ვერც ერთმა მოსწავლემ ვერ 

გაართვა, ნაწილობრივ, ანუ  ორივე ტიპის ამოცანაზე მცირე შეცდომებით - 45%-მა , 

ხოლო საშუალოზე დაბალ დონეზე, ანუ  არადამაკმაყოფილებელ დონეზე- 55%-მა. 

ინტერვენციის შემდეგ, რომლის განხორციელება  გრძელდებოდა 5თვის 

მანძილზე, ჩავატარე დიაგნოსტუკური პოსტტესტი. 

ჩატარებული დიაგნოსტიკური პოსტტესტის ანალიზმა მიჩვენა, რომ   პირველი 

ტიპის ამოცანა (5 მარტივი ამოცანა), რომელშიც საჭირო იყო მხოლოდ ფორმულების 

გამოყენება, უშეცდომოდ შეასრულა ყველა მოსწავლემ. მეორე ტიპის, უფრო რთული 

ამოცანები, სადაც საჭირო იყო  მათემატიკურ ფორმულებთან ერთად, ქიმიური 

თეორიის ცოდნაც და ქიმური ტოლობის შედგენა, სრულყოფილად შეასრულა 60%-

მა,  35%-მა ნაწილობრივ,ხოლო 5%-მა ვერ გაართვა თავი. ერთიანობაში  20 

მოსწავლიდან, სრულყოფილად გაართვა თავი ორივე ტიპის ამოცანების ამოხსნას- 

60%-მა, ნაწილობრივ 20%-მა, ხოლო საშუალოზე დაბალი დონე აჩვენა 5%-მა.   ეს 

შედეგი მაძლევს საშუალებას ვთქვა, რომ ჩემს მიერ განხორციელებული 

ინტერვენციები იყო მიზანზე ორიენტირებული და მომცა კარგი შედეგი.    
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6.2 კვლევის  შედეგების ანალიზი 

დიაგნოსტიკური პრეტესტის შედეგი 

 
 

 

დიაგნოსტიკური პოსტტესტის შედეგი 

 
 

დიაგნოსტიკურ პრეტესტსა და პოსტესტს შორის შუალედი შეადგენს 5 თვეს.  

პრეტესტის შედეგები ჩემთვის იყო შემაშფოთებელი. ამ ხნის მანძილზე დაგეგმილი 

და განხორციელებული იტერვენციების საშუალებით, მივაღწიე შედეგს, რომელიც 

ჩანს პოსტესტის დიაგრამაზე. 

თუ შევადარებთ ამ ორ დიაგრამას, ნათელია, რომ  შედეგი სახეზეა, 

აღსანიშნავია ის რომ    პრეტესტის დროს სრულყოფილად ამოცანები ვერავინ ვერ 

შეასრულა, პოსტეტის დროს კი 60%-მა. 
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პრეტესტის შედეგად გამოიკვეთა რომ, მოსწავლეები სწორად არ იყენებენ  „SI“  

სისტემის საზომ  ერთეულებს; სწორად ვერ აფორმებენ  ქიმიური ამოცანების მოკლე 

პირობას; უშვებენ შეცდომებს ქიმიური ტოლობების ჩაწერასა და გათანაბრებაში. ვერ 

იყენებენ   ცნებას- ნივთიერების რაოდენობას. ხშირად ამის მაგივრად იყენებენ 

პროპორციას. არ იციან ზეპირად ძირითადი ქიმიური ფორმულები და მათემატიკაში 

ცოდნის ხარვეზის გამო,  ვერ ახერხებენ ფორმულების გარდაქმნას. 

ინტერვენციების შედეგად კი მოსწავლეებმა შეძლეს: 

        - ქიმიური ამოცანების მოკლე პირობების სწორად გამოტანა, გაფორმება. 

        - „ SI“  სისტემის საზომი  ერთეულების სწორი გამოყენება. 

        - ქიმიური ტოლობების ჩაწერა-გათანაბრება. 

რა თქმა უნდა დარჩა ხარვეზებიც, რაც გამოწვეულია მათემატიკური  გარდაქმნების 

არასწორი შესრულებით და ქიმიაში არასაკმარისი თეორიული  ცოდნით. 

მე ვთვლი რომ ჩემი კვლევის მთავარი მიზანი:-  „მოსწავლემ შეძლოს ქიმიის 

სხვადასხვა ტიპის ამოცანების ამოხსნა, რათა  ამოცანების დახმარებით  მარტივად 

აითვისოს  ქიმიის ძირითადი ცნებები და დაინახოს  ამ ცოდნის ცხოვრებაში 

გამოყენების აუცილებლობა“, მიღწეულია. 
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თავი VII   

მიგნებები, რეკომენდაციები, ნაკლოვანებები, მიგნებები 

 

          პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევამ  დამანახა,  თუ რამდენად საჭიროა 

თანამედროვე ლიტერატურის, აღმოჩენების, მიდგომების მუდმივი თვალყურის 

დევნება და გამოყენება სასწავლო პროცესში.  სამწუხაროდ, მიუხედავად ჩემი 47 

წლიანი პედაგოგიური გამოცდილებისა, ყოველთვის ვატარებდი დიაგნოსტიკურ 

ტესტებს, მაგრამ არასოდეს ჩამიტარებია პრეტესტი და პოსტტესტი-ცოდნის 

შედარების მიზნით. 

ასევე არ ვატარებდი ანკეტირებას. 

რეკომენდაციები: 

 აღნიშნული კვლევის საფუძველზე კოლეგებს შემიძლია მივცე რეკომენდაცია, 

პირველ რიგში მოსწავლეებს დაანახონ ქიმიის ცოდნის აუცილებლობა ყოფა-

ცხოვრებაში. აუცილებლად ჩაატარონ ანკეტირება, რაც მისცემს საშუალებას 

დაადგინონ პრობლემები.  ასევე პრობლემების აღმოსაფხვრელად დაგეგმონ 

ინტერვენციები. გამოიყენონ დიაგნოსტიკური პრეტესტი და პოსტტესტი, ასწავლონ 

ამოცანის ტექსტიდან მოცემულობის პირობის გაფორმება და უცნობის დადგენა. 

მოახდინონ ყველა საჭირო ფორმულის ვიზუალიზაცია, რათა არ იყოს საჭირო 

დაზეპირება. ასევე  გამოიყენონ  ჩემს კვლევაში  განხორციელებული აქტივობები და 

ერთად დავგეგმოთ  და განვახორციელოთ  სხვადასხვა საჭიროებებზე  მორგებული 

კვლევები. 

          თავად მე  ყველა კლასში, სადაც შევდივარ, აუცილებლად  გამოვიყენებ კვლევის 

შედეგებს.  გავაგრძელებ სხვა პრობლემების აღმოფხვრაზე მუშაობას.  

ნაკლოვანებები: 

კვლევის ნაკლოვანებად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ კვლევაში მონაწილეობა 

მიიღო მარტო ოცმა მოსწავლემ. კარგი იქნებოდა  კვლევაში  საშუალო საფეხურის 

ყველა  მოსწავლეს  მიეღო მონაწილეობა, რითაც მოგვეცემოდა საშუალება  ამ 

პრობლემის უფრო სიღრმისეული კვლევისა. 
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      დანართი N1 

 

                                                     სსიპ ქალაქ  თბილისის  N136 საჯარო სკოლის                                    

ქიმიის მასწავლებელის რ. ვიალოვას 

      ამავე სკოლის  მე-11აკლასის 

                                                        მოსწავლის მშობლის 

                  

                                                 

  თანხმობა 

  

 მე       ------------------------      ვარ თანახმა, რომ ქიმიის მასწავლებელმა ანონიმური 

ანკეტირება ჩაუტაროს ჩემს შვილს ქიმიის საგანში. 

  

  

  

ხელმოწერა: 
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დანართი N2 

მოსწავლეთა ანკეტირება (ქართული და რუსული ვარიანტი) 

 

როგორ ფიქრობთ, რატომ გიჭირთ ამოცანების ამოხსნა? 

 ცუდად მაქვს შესწავლილი განვლილი მასალა. 

 მოცემულ ამოცანაში  მიჭირს მთავარი აზრის გამოყოფა. 

 ვერ ვახერხებ შესწავლილი თეორიული მასალის გამოყენებას ამოცანის 

ამოხსნის დროს. 

 მიჭირს  დამოუკიდებლად მუშაობა. 

 სხვა სიძნელეები (მიუთითეთ). 

 სისტემატურად   თუ ასრულებთ საშინაო დავალებას ამოცანების ამოხსნაზე? 

 დიახ; 

 არა   (მიუთითეთ მიზეზი); 

 მიჭირს, რადგან ანალოგიური ამოცანა კლასში ვერ გავიგე; 

 დიდი მოცულობაა; 

 მეზარება; 

 ვიცი, რომ არ მკითხავენ. 

როგორ ფიქრობთ, დაგჭირდებათ ამოცანების ამოხსნა დასწავლის პროცესში? 

 დიახ, იმიტომ, რომ ვისწავლი როგორ ვისწავლო; 

 დიახ, იმიტომ, რომ მაინტერესებს სწავლის პროცესი; 

 არა, იმიტომ, რომ არ მაინტერესებს  სწავლის პროცესი; 

 არა, იმიტომ, რომ არ მჭირდება ქიმიური ამოცანების ამოხსნის სწავლა; 

როგორ ფიქრობთ, გჭირდებათ თუ არა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რაში 

გამოადგებათ სკოლაში მიღებული ცოდნა? 

 დიახ, იმიტომ რომ დავინტერესდები და ვისწავლი; 

 დიახ, იმიტომ რომ გამოვიყენებ აღნიშნულ ცოდნას; 

 არა, სკოლაში იმიტომ დავდიარ, რომ ასეა საჭირო; 

 არა, ეს ცოდნა სულაც შეიძლება არაფერში დამჭირდეს; 

Как вы думаете ,почему испытываете трудности при решении задач? 

 Плохо усвоен предыдущий  материал 

 Не умею выделять главное  в предложенной задаче 

 Не умею применять изученный теоретический материал при решении задач 

 Не умею работать самостоятельно 

 Другие затруднения(указать) 

Систематически ли ты выполняешь домашние задания на решение задач? 
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 Да; 

 нет(указать причину); 

 Затрудняюсь потому, что не понял в классе решение аналогичной задачи на 

уроке; 

 Большой объем  заданий; 

 Ленюсь; 

 Знаю что не спросят; 

 Другие причины(указать); 

Как вы думаете понадобится ли умение решать задачи в процессе обучения? 

 დიახ, იმიტომ რომ ვისწავლი როგორ ვისწავლო; 

 დიახ, იმიტომ  რომ მაინტერესებს წავლის პროცესი; 

 არა, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს  სწავლის პროცესი; 

 არა, იმიტომ რომ არ მჭირდება ქიმიური ამოცანების ამოხსნის სწავლა; 

Как вы думаете нужна ли информация о том  насколько вам понадобятся знания 

полученные в школе? 

 დიახ, იმიტომ რომ დავინტერესდები და ვისწავლი; 

 დიახ, იმიტომ რომ გამოვიყენებ აღნიშნულ ცოდნას; 

 არა, სკოლაში იმიტომ დავდიარ, რომ ასეა საჭირო; 

 არა, ეს ცოდნა სულაც შეიძლება არაფერში დამჭირდეს. 
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დანართი N3 

დიაგნოსტიკური პრეტესტი 

 

Диагностический тест по химии    10 класс декабрь 2018 год 

1) Определите массу  карбоната натрия  количеством вещества 0 .25 моль. 

 2) Какое количество вещества содержится в оксиде серы ( VI) массой 12 г.? 

 3) Рассчитайте массовую долю  марганца в оксиде марганца (IV) 

4) Массовые доли  серы и кислорода  в оксиде серы  равны соответственно  40 и 60 %. 

Определите простейшую формулу  этого оксида. 

 5) Определите плотность сероводорода по водороду  и по воздуху. 

6) Какую массу фосфора надо сжечь для получения оксида фосфора (V)  массой 7, 1 г? 

7) В избытке соляной кислоты растворили магний массой 6 г и цинк массой 6 ,5 г 

.Какой объем водорода, из меренный при нормальных условиях  выделится при  этом? 

8) К раствору, содержащему нитрат серебра массой 25,5 г прилили раствор 

,содержащий  сульфид натрия массой  7, 8 г .Какая масса осадка образуется при этом? 

9)  Оксид углерода (IV) ,полученный при сжигании угля  массой 50 г,  пропустили 

через раствор гидроксида бария.  Какая масса осадка образовалась ,если массовая доля 

углерода  в угле составляет 96%? 

10) Природный бром содержит два изотопа.  Молярная доля изотопа 79Br    равна    55% . 

Какой еще изотоп входит  в состав элемента брома  если его относительная  атомная 

масса  равна  79, 9? 
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დანართი N4 

დიაგნოსტიკური პოსტტესტი 

Диагностический тест по химии  10 класс апрель  2019 год 

 

1) Определить приблизительную атомную массу  элемента,  стоящего между  Са   -

атомная масса 40, Sr-атомная масс 87, 62 ,Cu- атомная масса  63, 54 и Ga- атомная масса  

69, 72. 

2) Рассчитайте массовую долю  марганца в оксиде марганца (VII) 

3) Определите массу   гидрокарбоната натрия  количеством вещества 0 . 5 моль 

4) В избытке соляной кислоты растворили никель массой 5 г и цинк массой 6 г .Какой 

объем водорода, из меренный при нормальных условиях  выделится при  этом? 

5) Определите плотность хлороводорода по кислороду и по воздуху. 

6) Какую массу углерода надо сжечь для получения оксида углерода (IV)  массой 8, 8 г? 

7)Массовые доли  серы и кислорода  в оксиде серы  равны соответственно  50 и 50 %. 

Определите 

простейшую формулу  этого оксида. 

8)Какое количество вещества содержится в оксиде магния массой 20 г.? 

9)К раствору, содержащему хлорид бария массой 35 ,5 г прилили раствор ,содержащий  

сульфат натрия массой  8, 8 г .Какая масса осадка образуется при этом? 

10) Оксид углерода (IV) ,полученный при сжигании угля  массой 100 г,  пропустили 

через раствор гидроксида кальция.  Какая масса осадка образовалась, если массовая 

доля углерода  в угле составляет 95%? 
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დანართი N5 

ქიმიური ფორმულები 
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დანართი N6 
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დანართი N7 



37 

 

დანართი N7/2 
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დანართი N8 

ამოცანების ამოხსნის ალგორითმი 

 

1. პირველ რიგში ჩაწერეთ ქიმიური რეაქციის ტოლობა (თუ საჭიროა)  და 

გაათანაბრეთ ის. 

2. დაადგინეთ უცნობი მოცემულობა. 

3. ახლა, თუ საჭიროა, შეადგინეთ პროპორცია ან გამოიყენეთ ცნება- ნივთიერების 

რაოდენობა-მოლი. 

4. თუ ამოცანის ამოხსნისას საჭიროა ფორმულის გამოყენება, ყურადღება მიაქციეთ  

გამოთვლის ერთეულებს(ხშირად  SI  სისტემაში). 

5. როცა ამოცანის ამოხსნის გზა ნაპოვნია, ნუ აჩქარდებით, კიდევ 

ერთხელ  წაიკითხეთ ამოცანის პირობა. 
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დანართი N9 

სხვადასხვა ტიპის ამოცანების ნიმუშები  

1) За 5 минут предложи 3 способа решения задачи условия, которой   перед вами. 

Смешали 100 г.  20%-ного раствора и 50 г . 32 %-ного  раствора некоторого вещества. 

Какова массовая  доля  растворенного вещества  во вновь полученном растворе. 

 

2) Перед вами краткая запись задачи за 3 минуты составьте условие  и решите ее 

Дано: 

w(C)  =75% 

w(H)  = 25 % D( H2) =8 

Найти: м/ф( вещества) 

 

3) В условие задачи включено лишнее данное , за 4 минуты  решите задачу  и назовите 

лишнее данное в условии. 

  

Юный химик на занятии кружка решил получить азотную кислоту  реакцией обмена  

между нитратом калия и  концентрированной серной кислотой . Вычислите массу 

азотной кислоты,  котороую он получил  из 20 ,2 г нитрата калия , если  маасовая  доля 

выхода  была 0, 98. 

 

4) За 2 минуты  составьте условие задачи  и решите ее  если даны следующие 

параметры: 

     

н. у.  V(SO2) - ? 

m(S)   =3,2 г 

  

5) Из 4 предложенных решений задачи  за 5 минут нужно выбрать  одно правильное. 

  

Какой объем  углекислого газа (н у) выделится при сжигании  500 г угля содержащего 8 

%  негорючих примесей примесей 

  

Решение 

I.  C + O2  = CO2  

500г.     -    х л. 

12 г.  - 22, 4л               х = 933, 3 л. 
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II. C + O2  = CO2 

40г.   -  х л.                                          w примеси   = 8  х 500 : 100 = 40г 

12 г.   - 22 ,4 л 

Х = 74 ,7 г. 

     

III. C + O2  = CO2 

100%- 8% = 92% 

m чистого = 92%                    х  =500г  :100% = 460г. 

  

460 г.  - х л. 

12 г.   - 44 г.     х =  1686, 7 л. 

  

IV.C + O2  = CO2    

500 г  -100% 

х г    - 8%                                       х = 40г (примеси) 

  

500 -40 = 460г чистого 

460 г.  - х л. 

12г.   - 22 4л.        х= 858, 7 л. 

  

  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

დანართი N10 

დიფერენცირებული საშინაო დავალების ნიმუშები   

Дифферинцированное домашнее задание 

1 уровень 

1) Напишите  полное и сокращенное ионные уравнения: 

CO2      +   Ca(OH)2   = CaCO3   +H2O 

2) Решите задачу: 

Образец соды содержит 98% карбоната натрия. Вычислите объем углекислого газа(при 

н. у.),  выделившегося при действии соляной кислоты на образец соды массой 1, 08 г. 

Дифферинцированное домашнее задание 

2 уровень 

1) С какими из веществ –гидроксид кальция ,хлорид кальция(р-р) ,цинк, соляная 

кислота-будет реагировать карбонат натрия, находящийся в водном растворе? 

Напишите уравнения реакций. 

2) Решите задачу: 

При   прибавлении гидроксида кальция к 100г. раствора соды выпал осадок массой1 г. 

Рассчитайте массовую долю(%) карбоната натрия в данном растворе. 

Дифферинцированное домашнее задание 

3 уровень 

Решите задачу: 

1) При обжиге 110 тонн известняка получили 22, 4 х 103  м3 углекислого газа(н. у.). Чему 

равна массовая доля примесей в этом известняке? 

2) Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

CO------CO2-----Na2CO3------карбонат кальция-----гидрокарбонат кальция. 
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რეფლექსია 

ბოლო წლებში  დიდი ყურადღება ექცევა რეფლესიას  პედაგოგიურ პრაქტიკაში. 

რეფლექსია ხომ გვაძლევს საშუალებას  სწავლის პროცესს ვუყუროთ „მოსწავლეთა 

თვალებით“, გავითვალისწინოთ მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობები. 

როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, პედაგოგები ძირითადად იყენებენ რეფლექსიის 

სხვადასხვა  მეთოდებს, რომლებიც მხოლოდ  მოსწავლეთა ემოციურ მდგომარეობაში 

გვარკვევენ, მაგრამ ვერ ვაფასებთ ისეთ მნიშვნელოვან  ფაქტს როგორიცაა თუ როგორ 

აღიქვამს თვითონ მოსწავლე პედაგოგს, და/ან მოსწავლე როგორ აფასებს წინსვლას 

საგნის ათვისებაში. 

რეფლექსია პედაგოგიკაში არის  პროცესი და შედეგი მასწავლებელთა 

პროფესიულ ზრდაში. უფრო მეტიც, როგორც დასავლელი ფსიქოლოგები დ. ბოუდი 

და რ. კეოგი ამტკიცებენ,  რეფლექსია შეიძლება იქცეს  საგანმანათლებლო პროცესის 

ფუნდამენტად. 

კვლევის მიზანი იყო -  „მოსწავლემ შეძლოს ქიმიის სხვადასხვა ტიპის ამოცანების 

ამოხსნა, რათა  ამოცანების დახმარებით მარტივად აითვისოს  ქიმიის ძირითადი 

ცნებები და დაინახოს  ამ ცოდნის ცხოვრებაში გამოყენების აუცილებლობა“.   ხოლო  

  საკვლევი  პრობლემა იყო პედაგოგიური მეთოდების დადგენა, რომლებიც 

დაეხმარება მოსწავლეებს  ქიმიის ამოცანების  გააზრებულ ამოხსნაში.  კვლევისათვის 

დამჭირდა მონაცემთა შეგროვება, რომელიც  მოვახდინე შემდეგი მეთოდების 

გამოყენებით: რაოდენობრივი მეთოდი-წერილობითი გამოკითხვა, ანუ ანკეტირება. 

მეთოდი-ინტერვიუ (პედაგოგებთან). მეთოდი-ფოკუსირებული დაკვირვება. 

მონაცემთა მონიტორინგით გამოვლინდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება. 

შევიმუშავე  ინტერვენციები, განვახორციელე ცვლილებები, გამოვიყენე 

მრავალფეროვანი აქტივობები, რომელთაც ვატარებდი როგორც გაკვეთილზე, ისე 

არასაგაკვეთილო პროცესში. მუშაობის პროცესში  კვლევის თითოეულმა ეტაპმა 

მომცა საშუალება  გამესწორებინა შეცდომები, გადამელახა დაბრკოლებები. კვლევის 

ჩატარების დროს მიღებული გამოცდილება  და მომავალში მისი პრაქტიკაში 

განხორციელება, ის მიგნებები და რეკომენდაციები, რომელიც გამოიკვეთა,  ხელს 

შეუწყობს მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლებას.   კვლევის დაწყებამდე შევხვდი 

კოლეგებს და მათთან  ჩავატარე ინტერვიუ,  რომლითაც მინდოდა დამედგინა: 

ჰქონდათ თუ არა მათ მოსწავლეებსაც პრობლემა  ამოცანების ამოხსნის  პროცესში და 

მიაჩნიათ თუ არა  ჩემი საკვლევი თემა აქტუალურად.    აღმოჩნდა, რომ მათაც 

აწუხებდათ ეს პრობლემა   და საკვლევი თემა მიიჩნიეს აქტუალურად.    კვლევაზე 

მუშაობის დროს გავეცანი ლიტერატურას და ვთანამშრომლობდი  კოლეგებთან, 

რომელთაც უკვე ჰქონდა კვლევის ჩატარების გამოცდილება. კვლევის პროცესში და 

დასრულების შემდეგ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კოლეგების 
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შეხედულებები და პროფესიული რეკომენდაციები. კვლევის თემით 

დაინტერესებულ  ქიმიის მასწავლებლებს გავაცანი ნაშრომი შეხვედრაზე, რომელიც 

შედგა  2019 წ.  11 მაისს. წარვუდგინე კვლევის პრეზენტაცია და მისი დასრულების 

შემდეგ ვუპასუხე კოლეგების მიერ დასმულ კითხვებს. კითხვები ეხებოდა 

პრაქტიკაში არსებულ სირთულეებს. კვლევის შედეგების გაზიარება საინტერესო 

აღმოჩნდა  კოლეგებისთვის, დაინტერესდნენ შედეგებით  და გაუჩნდათ  საკუთარი 

პრაქტიკის  კვლევის განხორციელების სურვილი. აღნიშნეს, რომ კვლევა 

პრაქტიკულად  ღირებულია პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით.  კოლეგებმა 

კვლევის ზოგიერთ კომპონენტს მისცეს მაღალი შეფასება. მაგალითად, მათთვის 

საინტერესო აღმოჩნდა  ანკეტირება, ინტერვენციები და კვლევის მეთოდოლოგია. მე 

შევეცადე, რომ ყველა დაინტერესებული პირი სრულად ინფორმირებული 

ყოფილიყო კვლევის შესახებ. ინფორმაცია ერთი კვირის მანძილზე გამოკრული იყო 

სკოლის საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიაში. ჩემთვის ძალიან ღირებული იყო 

მათი შეფასება და რეკომენდაციები. 

საკმაოდ კარგი  შედეგი აჩვენა კვლევის ბოლოს ჩატარებულმა პოსტტესტმაც. 

რის შემდეგაც განვახორციელე უკუკავშირი მოსწავლეებთან, მათ  აღნიშნეს, რომ 

კვლევის პროცესში მოტივაცია გაეზარდათ, რამაც ასახვა ჰპოვა გაკვეთილზე 

ჩართულობის ხარისხზე, გააკეთეს დასკვნა იმის შესახებ, რომ აუცილებელია 

ქიმიური ამოცანის ამოხსნამდე შეიმუშაონ და გაიაზრონ ამოცანის მოკლე 

მოცემულობა, რაც მთავარია ქიმიის საგანში მიღებული ცოდნა გამოადგებათ მთელი 

ცხოვრების მანძილზე.          

ვთვლი, რომ კვლევა, ჩემთვის, როგორც პედაგოგისთვის შედეგიანი აღმოჩნდა-

კვლევის დროს შემუშავებულ ინტერვენციებს  გამოვიყენებ სხვა კლასებშიც, მსგავსი 

პრობლემის  მოგვარებისათვის. 

კვლევის პროცესში გამოიკვეთა ნაკლოვანებები, კარგი იქნებოდა, კვლევაში  

მონაწილეობა მიეღო  საშუალო საფეხურის  უფრო  მეტ მოსწავლეს და ასევე 

აქტიურად  ჩართულიყვნენ  მშობლებიც. 

 

 


