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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

თბილისი, 2017 
 

განაცხადი 
 
„ როგორც წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი 

წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ 

აქამდე გამოქვეყნებულ , გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ 

მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო 

წესების შესაბამისად“. 

 

 

სოფიკო ჭიღლაძე/ს.ჭიღლაძე/ 

გვანცა შავშიშვილი/გ.შავშიშვილი/ 
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აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს დისერტაციას, რომელიც ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტებმა,  სოფიკო ჭიღლაძემ და გვანცა შავშიშვილმა განვახორციელეთ, 

რომელიც ეძღვნება ბილინგური სწავლების მეთოდოლოგიას, მასალის ათვისების 

თავისებურებებს ბილინგურ ბავშვებში, სკოლაში ბილინგური სწავლების 

სოციალიზაციას. 

ბილინგური სწავლება გულისხმობს საგაკვეთილო პროცესში ორ ენაზე განათლების 

მიღებას. 

ნაშრომი დაეფუძნა პრაქტიკული კვლევის მეთოდოლოგიას. აღნიშნული კვლევის 

მიზანი გახლავთ ქალაქ გარდაბნის N3 საჯარო სკოლის ბავშვებისათვის 

საგანმანათლებლო პროცესის გაუმჯობესება, მათი დაინტერესება ბილინგური 

სწავლებით. შევხვდით სკოლის დირექტორს ბატონ აიათ მეხრაბოვს. დეტალურად 

გავაცანით ჩვენი მისვლის მიზანი და ავიღეთ ნებართვა კვლევის განხორციელების 

შესახებ. 

სკოლის დირექტორთან შეხვედრის შემდეგ შევხვდით ქ. გარდაბნის N3საჯარო 

სკოლის ქართული,როგორც მეორე ენის პედაგოგებს, წარვუდგინეთ პრეზენტაცია 

პრაქტიკული კვლევის შესახებ. გავარკვიეთ ისინი პრაქტიკული კვლევის არსსა და 

დანიშნულებაში, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა პრაქტიკულ კვლევას სკოლისათვის 

და ხაზი გავუსვით მათი მონაწილეობის როლს მიღებულ კვლევის პროცესში. 

 

კვლევა ძირითადად განხორციელდა თვისობრივი მეთოდების გამოყენებით. ამ 

მეთოდით კვლევამ საშუალება მოგვცა უფრო სრულყოფილად შეგვესწავლა საკვლევი 

საკითხები: 
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1. მეხუთე კლასის მოსწავლეებში ახალი მასალის ათვისების პრობლემური 

საკითხები; 

2. გაკვეთილებზე დაკვირვების შედეგად ახალი მასალის ახსნის და გაგების 

სპეციფიკა; 

3. მოსწავლეებში ათვისების ხელისშემშლელი ან პირიქით, ხელისშემწყობი 

ფაქტორები; 

4. მასწავლებლის როლი ახალი საკითხის შესწავლის დროს; 

5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეუწყობს თუ არა ხელს სასწავლო 

პროცესის გაუმჯობესებას. 

კვლევისგანმავლობაშისწორადდაგეგმილმადაგანხორციელებულმაინტერვენციებმად

აგვანახა, რომსაკვლევსკოლაშიმასალის ათვისების ხარისხი გაიზარდა.  
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