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                                                       აბსტრაქტი 

აღნიშნული ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს თემაზე: 

„მოსწავლეთა ავტონომიურობის ხარისხის ზრდა სწავლა/სწავლების პროცესში“, 

რომელიც ჩავატარეთ ქალაქ თბილისის სსიპ N 175 საჯარო სკოლის მე-31 კლასში, 

ეროვნული სასაწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა საგანში.  

 ჩვენი კვლევის მიზანი იყო, სამიზნე სკოლის პედაგოგებთან ერთად, 

შეგვემუშავებინა მოსწავლეთა ავტონომიურობის ხელშემწყობი აქტივობები და ამ 

გზით ხელი შეგვეწყო მოსწავლეთა დამოუკიდებლად მუშაობის უნარ-ჩვევების 

განვითარებისათვის.  

პრაქტიკის კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ, როგორც რაოდენობრივი მეთოდით 

შედგენილი კითხვარები მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და მშობლებისათვის, 

ასევე თვისებრივი მეთოდი - მოსწავლეთა და მშობელთა ჯგუფური ინტერვიუ, 

ინდივიდუალური სიღრმისეული ინტერვიუ მასწავლებლებთან და დირექტორთან. 

შერჩეული მეთოდების გამოყენებით დავადგინეთ, თუ რატომ   არ იყენებენ 

მასწავლებლები ავტონომიურობის ხელშემწყობ აქტივობებს  სასწავლო პროცესში. 

მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შევიმუშავეთ და 

განვახორციელეთ ის ინტერვენციები, რომლებიც ჩვენი აზრით ყველაზე მეტად 

შეუწყობდა ხელს მოსწავლეთა ავტონომიურობის ხარისხის ზრდას, როგორც 

რეალურ, ისე ონლაინ სასწავლო სივრცეში. ინტერვენციების შეფასების მიზნით, 

ჩავატარეთ რაოდენობრივი გამოკითხვა მოსწავლეებთან, მშობლებთან, 

მასწავლებლებთან და ინტერვიუები როგორც კვლევაში მონაწილე 

მასწავლებლებთან, ისე მოსწავლეებთან. 

ინტერვენციების ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა მოსწავლეთა დამოუკიდებლად 

მუშაობის ხარისხის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. შევიმუშავეთ რეკომენდაციები, 

რომელთა გათვალისწინებაც ჩვენი აზრით, სასწავლო პროცესს გახდის საინტერესოს 

და მიმართული იქნება მოსწავლის თავისუფალი აზროვნების განვითარებისკენ. 

კვლევის ბოლოს წარმოდგენილია მიგნებები, დასკვნები და შეზღუდვები.  
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საძიებო სიტყვები: ავტონომიურობა, დამოუკიდებელი, თვითმართვა, სასწავლო 

პროცესი, სწავლების მეთოდები 

                                                         Abstract 

 

This work represents the report of action research of the topic “ The quality growth of 

students’ autonomy in learning – teaching process “ which was conducted in the third grade 

of public school N 175 in Tbilisi (Georgia) in every subject provided by NTP ( National 

Teaching Plan) 

The main goal of our research, along with the target school teachers, was to work out the 

productive activities in students’ autonomy and in this way we could facilitate the 

development of students ‘ independent work abilities. 

In the process of this research we used quantitative method: questionnaire for students, 

teachers and parents as well as qualitative method- students and parents’ focus team, 

individual detailed interviews with the teachers and school principal. With the  using of 

selected method we concluded why teachers don’t use autonomy-facilitating activities in the 

teaching process. 

On the ground of retrieved analysis we collaborated and implemented the interventions that 

would help the growth of academic quality of students’ autonomy in real as well as in online 

studies. To evaluate these interventions, we conducted students, teachers and parents’ 

quantitative questionnaire and interviewed students and teachers who participated in our 

research. 

Intervention analysis demonstrated considerably improved quality of students’ independent 

work. We worked out our recommendations, which make studding process more interesting 

and it will be aimed to the development of students’ freethinking. There are shown findings, 

conclusions and restrictions at the end of research. 

Research words: autonomy, self-sufficiency, teaching process, teaching methods. 

 


