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აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ქალაქ თბილისის ერთ-ერთ  საჯარო 

სკოლასა და წალკის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სკოლაში ჩატარებული კვლევის 

ანგარიშს. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა წერის უნარების განვითარებისათვის 

ხელშემწყობი რამდენიმე თანამედროვე სტრატეგიის გამოცდა ქართული ენისა და 

ლიტერატურის გაკვეთილზე V კლასში. 

წერა წარმოადგენს წიგნიერების ერთ-ერთ კომპონენტს და, ასევე, კომუნიკაციის 

საშუალებაცაა. 

კვლევის ფარგლებში გამოვიყენეთ შერეული მეთოდი,  თვისებრივი 

მეთოდებიდან - საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვება და ინტერვიუ, რაოდენობრივი 

მეთოდებიდან - კვაზი ექსპერიმენტი, რომელიც მოიცავდა პრეტესტსა და პოსტტესტს 

ექსპერიმენტულ და საკონტროლო ჯგუფებთან ინტერვენციების შედეგების გასაზომად.  

    კვლევამ აჩვენა, რომ ინტერვენციების სახით ჩვენ მიერ შეტანილი წერის 

თანამედროვე სტრატეგიების გამოყენებით შესაძლებელია მოსწავლეებში წერის 

უნარების გაუმჯობესება.   

   კვლევაში  აღწერილია ის სტრატეგიები, რომელთა გამოყენებაც ეფექტურად 

მივიჩნიეთ წერის პრობლემის გადასაჭრელად. პრობლემის კვლევისა და ინტერვენციის 

ანალიზის შედეგად შემუშავდა  რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც 

შემდგომში გაუადვილებს V კლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლებს მოსწავლეების წერის უნარების გაუმჯობესებაზე მუშაობას და ხელს 

შეუწყობს მოსწავლეებში წერის უნარების განვითარება/გაუმჯობესებას.   
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  Abstract 

    This papere – presents the results of an small – scale study of student writing skills in two 

– rural and urban – schools of Georgia. The objective of the study was to examine the effect of 

some strategies on student writing skills in the fifth grade. This study is a mixed method study. We 

have used classroom obsertavtions and indepth interviews to identify main challenges that teachers 

face in teaching writnig skills. Based on the results, we have adapted our intervetions to the local 

context. Quazi   experimental design with pre-test and post test with experimental and control 

groups was used tu evaluate the effect of our interventions.   

    The study has shown that by the using of some new writing strategiescen have positive 

impact on student writing skills. The effect statistically significant in both – rural and urban – 

settings 
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