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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარე ნაშრომი იკვლევს საშინაო დავალებების მოცულობისა და 

ეფექტიანობის კვლევას საბაზო საფეხურის მე-9 კლასში. კერძოდ: რა რაოდენობის საშინაო 

დავალება აქვთ ამ კლასის მოსწავლეებს თითოეულ საგანში, რა დროს უთმობენ მის 

შესრულებას და რამდენად ეფექტურია ეს მათი განვითარებისა და შესაბამისი უნარების 

განვითარებისათვის. კვლევა მოიცავდა ორ ეტაპს: 1. დაკვირვება და სტატისტიკური 

მონაცემების შეკრება;2. მონაცემების ანალიზი და დასკვნების გამოტანა; 3. ინტერვენცია. 

მეორე ეტაპს კლასის მასწავლებელთან კონსულტაცია და განხილვა უძღვოდა. ხოლო 

ინტერვენცია ეფუძნებოდა  კვლევის შედეგებისა და გამოტანილი დასკვნებს. 

კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი 

კვლევის მეთოდები: უშუალო დაკვირვება, ანკეტირება, ინტერვიუ. 

კვლევამ აჩვენა, რომ: ამ საფეხურის მოსწავლეების საშინაო დავალება საკმაოდ 

ვრცელია. ის ბავშვის დროის სრულ 80% საჭიროებს და საკმაოდ დატვირთულია 

განმამტკიცებელი სავარჯიშოებით. ძალიან ხშირად ეს არის დემოტივატორი და იწვევს 

მოსწავლეებში აგრესიაც კი დავალებების შესრულების მიმართ. დავალებების 

აბსოლუტური უმრავლესობა ეყრდნობა სახელმძღვანელოში მოცემულ სავარჯიშოებს. 

იშვიათი გამონაკლისია მასწავლებლის ჩარევა ამ კუთხით და უფრო შემოქმედებითი 

მიდგომა სწავლების პროცესისადმი.  

კვლევის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახლავთ საშინაო დავალებების ეფექტიანობის 

განსაზღვრა და მათი როლი მოსწავლეთა შედეგების გაზომვაში, რომელიც უნდა 

უახლოვდებოდეს ესგ-ით განსაზღვრულ სტანდარტს.  

ამ კუთხით რამდენიმე კვლევაა ჩატარებული, რომლებიც აჩვენებს, რა კავშირია 

საშინაო დევალებებსა და მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებას შორის. ჩვენი კვლევა, 

იმდენად, რამდენადაც პრაქტიკული კვლევაა, სასარგებლო ინფორმაციის შემცველია 

ზოგადსაგანმანათლებლო სფეროთი დაინტერესებული ადამიანებისათვის, 



მასწავლებელებისა თუ მოსწავლეთა მშობლებისათვის. შედეგები კი შესაძლოა პრაქტიკაში 

ძალიან ეფექტურად გამოიყენონ მასწავლებლებმა. 

კვლევამ გვაჩვენა, რომ მოსწავლეებზე დადებითად მოქმედებს, მათ მოტივაციას 

საგრძნობლად ზრდის შემოქმედბითი საშინაო დავალებები. ისინი ინტერესით აკეთებენ 

მათ, თუნდაც საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. მოსწავლეთა სერიოზული 

დემატივატორი აღმოჩნდა დავალებები, რომელიც გაგებული მასალის განმტკიცებას 

ისახავს მიზნად, მოცულობითძალიან ვრცელია და ფაქტობრივად, მექანიკურ 

გამოთვლებსა და მექანიკურ პასუხებს გულისხმობს. საინტერესოა, რომ თითქმის 

ერთნაირი მიდგომა აქვთ საშინაო დავალებების მიმართ სხვადსხვა აკადემიური 

მოსწარების, სხვადასხვა ინტერესებისა თუ უნარების მოსწავლეებს. ეფექტიც საშინაო 

დავალებისა თითქმის ერთნაირია.    

 
საკვანძო სიტყვები: სკოლა, საშინაო დავალება, მასწავლებელი. 
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