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აბსტრაქტი 
 
 
სამაგისტრო ნაშრომი  შეეხება სსიპ ქ. თბილისის N174-ე საჯარო სკოლის მე-8ა კლასში 

ჩატარებული პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში გამოვლენილ მოსწავლეთა 

დისციპლინურ დარღვევების  შესწავლის მიზეზებსა და მათი მოგვარების სტრატეგიებს.   

ნაშრომი მიზნად ისახავს მოსწავლეების ქცევის დარღვევების შემცირებას, ამავე დროს 

საკითხის სიღრმისეულად შესწავლის შემდეგ აღმოჩენილი  პრობლემური საკითხების 

გაუმჯობესებას, კერძოდ, საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეების ჩართულობის 

მაჩვენებლის გაზრდას და ბავშვებსა და მასწავლებლებს შორის პოზიტიური 

დამოკიდებულების შექმნას.  

პრობლემების მიზეზების შესასწავლად და მათი მოგვარების დასადგენად 

გათვალისწინებულია კვლევებით დასაბუთებული ფაქტები, რომლებიც ლიტერატურის 

მიმოხილვის ნაწილშია აღწერილი. 

პრაქტიკული კვლევის ფარგლებში გამოყენებულია რაოდენობრივი და თვისებრივი 

კვლევის კომპონენტები:  შერეული ტიპის კითხვარი, თვითშეფასების რუბრიკა, ფოკუს 

ჯგუფები, საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვება და ჩაღრმავებული ინტერვიუ. სამიზნე 

ჯგუფს წარმოადგენენ მე-8ა კლასის მოსწავლეები და მათი პედაგოგები. პრაქტიკული 

კვლევის პირველი ეტაპი  არსებული პრობლემების გამომწვევი მიზეზების დადგენაა, 

ხოლო მეორე - მათი მოგვარების მიზნით ინტერვენციების დაგეგმვა და 

განხორციელება. რაც შეეხება მესამე საფეხურს, ის მოიცავს ინტერვენციებისას 

მიღებული შედეგების ანალიზს. 

დასასრულს, დასკვნის სახით, ნაშრომში შეჯამებულია  კვლევის დროს აღმოჩენილი 

მიგნებები და წარმოდგენილია არსებული პრობლემების მოგვარების სტრატეგიების 

დახვეწის მიზნით პრაქტიკული კვლევის ჯგუფის მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციები. 
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