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აბსტრაქტი 

 

ნაშრომი წარმოადგენს ქ. თბილისის ტიციან ტაბიძის სახელობის N43-ე საჯარო სკოლაში 

მასწავლებლებს შორისთანამშრომლობითი გარემოს ხელშემწყობი სტრატეგიების 

კვლევის ანგარიშს. კვლევა განხორციელდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის „განათლების 

ადამინისტრირება“ სტუდენტების მიერ. 

კვლევის შედეგებმა დაადასტურა სკოლის ადმინისტრაციის მიერ ჩამოყალიბებული 

ჰუპოთეზა და გამოავლინა ფაქტორები, რომლებიც აფერხებდა სკოლაში 

თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას.  

საქართველოს სკოლებში მასწავლებელთა შორის თანამშრომლობითი გარემოს შესახებ 

ემპირიული მონაცემები და ამ მიმართულებით ჩატარებული კვლევის შედეგები არ 

მოიპოვება. შესაბამისად, წინამდებარე კვლევა შეიძლება საინტერესო აღმოჩნდეს 

როგორც ამ სკოლისთვის, ასევე  სხვა ნებისმიერი სკოლისთვის, განათლების 

პოლიტიკის გამტარებლებისა და მისი გაუმჯობესებით დაინტერესებული 

პირებისათვის. 

 

 

ძირითადი თემატური საძიებო სიტყვები: პრაქტიკული კვლევა, თანამშრომლობითი 

გარემო, ინტეგრირებული პროექტი, ინტეგრირებული გაკვეთილი, საგნობრივი 

კათედრა 
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