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აბსტრაქტი 
 

წინამდებარე ნაშრომი ბენეტის მოდელის მიხედვით იკვლევს მოსწავლეებში 

ინტერკულტურული მგრძნობელობის მაჩვენებელს დაწყებითი საფეხურის მე-5 

კლასში, და კერძოდ, თუ როგორ იცვლება როლური თამაშების დახმარებით 

მოსწავლეებში მიმღებლობის განცდა ქართულის, როგორც მეორე ენის 

გაკვეთილზე. 

ნაშრომი ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ნაწილი მოიცავს საკვლევი საკითხის 

დიაგნოსტირებას, რომელიც აერთიანებს შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვასა 

და მეთოდოლოგიას. მეორე ნაწილში ერთიანდება პრაქტიკული კვლევის 

პროცესი, რომელიც მოიცავს: პრე-ტესტს მოსწავლეებში ინტერკულტურული 

მგრძნობელობის დასადგენად; ინტერვენციას მოსწავლეებში ინტერკულტურული 

მგრძნობელობის ასამაღლებლად და პოსტ-ტესტს მოსწავლეებში 

ინტერკულტურული მგრძნობელობის ხელმეორედ დასადგენად. პრაქტიკული 

კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები შეჯამებულია დასკვნაში და 

მიგნებებში, რის მიხედვითაც შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები. 

საკვლევი საკითხის ირგვლივ აქამდე ჩატარებულ კვლევებზე დაყრდნობით 

დანართში წარმოდგენილია ის ინსტრუმენტები და მოდელები, რომელთა 

დახმარებითაც მოხდა რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება და მათი ანალიზი.  

საკვლევი საკითხის ირგვლივ 2015 წელს ინტერკულტურული განვითარების 

კვლევის ასოციაციამ (IDRA) კომპანია „კოკა-კოლას“ მხარდაჭერით განახორციელა 

პროექტი „One World“. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა მსოფლიოს 26 ქვეყნის 

მოზარდებში სპორტული და როლური თამაშების დახმარებითა და პროექტული 

სწავლებით ინტერკულტურული მგრძნობელობის ამაღლება. აღნიშნული 

პროექტის ანგარიშზე დაყრდნობით, როლური თამაში წარმოადგენს იმ გასაღებს, 
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რომელიც მოზარდებში ემპათიის გრძნობის გაღვივებასა და კულტურათა შორის 

დიალოგს უწყობს ხელს. წინამდებარე კვლევაში კი მოსწავლეთა 

ინტერკულტული მგრძნობელობის გაზრდა სწორედ როლური თამაშების 

მეშვეობით მოხდა. 
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