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Abstract 

 

The following master’s piece of work represents practice research report about the issue: "Model 

of assessment and development of students' autonomous learning for the school”. 

The abovementioned research was conducted in the two grades of the basic level (7th and 8th 

grades) of Tbilisi Public School #175, by the students of Ilia State University - Master of 

Education Administration Program. 

The research aims at developing and implementing a model together with the teachers of the 

target school, which will definitely support the periodic research of students' independent 

learning skills or competencies and their improvement. 

Both qualitative and quantitative research methods are used in the practice research process to 

obtain more reliable data. In particular, at the diagnostic stage, a semi-structured in-depth 

interview was conducted with the school principal, which highlighted the school experience in 

promoting the development of autonomous learning skills in students.  

Two semi-structured (by classes) group interviews were conducted with the teachers 

participating in the study. The interviews revealed teachers 'attitudes and experiences in 

developing students' independent learning skills. 

Quantitative research method was used to get information from students - students in both 

classes were interviewed with special questionnaires. Through the survey, they evaluated their 

own learning process, based on which it was determined how self-regulatory this process is. 

Based on the conducted interviews and survey analysis, the relevant intervention was developed 

and implemented in the form of a complex task.  

In order to evaluate this intervention, in-depth individual interviews were conducted with the 

teachers participating in the study, which highlighted the challenges and key achievements in 
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the work process. In addition, students were interviewed (through questionnaires). They 

actually made a self-reflection of the process of working on a complex task. 

Analysis of the data obtained as a result of the intervention evaluation showed that complex 

assignments are effective and contribute to the development of independent learning skills in 

students. Accordingly, recommendations have been developed to take into account that the 

learning process will be more productive, effective and focused on the development of students' 

self-directed skills. 

The last part of the study presents the research limitations, conclusions and recommendations. 

Key Words: autonomy, metacognition, self-directed learning, complex task, learning-teaching. 
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