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აბსტრაქტი  

 

 აღნიშნული ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს თემაზე: 

„განმავითარებელი შეფასების როლი მოსწავლეთა ჩართულობის ამაღლებაში“, 

რომელიც ჩატარდა სსიპ - მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის, თბილისის N124 საჯარო 

სკოლაში, მე-7ბ კლასში, გეოგრაფიის საგანზე. 

  კვლევის მიზანი იყო, განმავითარებელი შეფასების საშუალებით გაგვეზარდა 

მოსწავლეთა ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში, რადგანაც განმავითარებელი 

შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენება მოსწავლეთა სასწავლო პროცესში ჩართვის 

ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია.  

 კვლევის მიმდინარეობის დროს გამოვიყენეთ სამი სახის კითხვარი: 

მოსწავლეთათვის, მოსწავლეთა ფოკუს-ჯგუფისთვის და მასწავლებელთან 

ინტერვიუსთვის. მოსწავლეთა კითხვარში შემავალი კითხვების ნაწილი ჩვენ მიერ იყო 

შედგენილი, ნაწილი კი ვთარგმნეთ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოქვეყნებული კვლევიდან, რომელიც ეხებოდა მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციას. 

ფოკუს-ჯგუფის და მასწავლებლის ინტერვიუს კითხვები კი სრულად იყო 

ფორმულირებული ჩვენ მიერ. გამოკითხვა ჩავატარეთ დიაგნოსტირებისა და 

ინტერვენციების ეტაპებზე. მოსწავლეთა კითხვარები დიაგნოსტირებისა და 

ინტერვენციების შემდგომი ეტაპისთვის იყო ერთნაირი, ხოლო ფოკუს-ჯგუფის და 

მასწავლებლის ინტერვიუს კითხვარები ინტერვენციების შემდგომ ეტაპზე შევცვალეთ.  

მოსწავლეთა კითხვარი შედგებოდა 16 კითხვისგან, საკვლევ ჯგუფში იყო 26 მოსწავლე.  

დიაგნოსტირების ეტაპზე კითხვარები შევიტანეთ ათკაციან ფოკუს-ჯგუფში, ხოლო 

ინტერვენციების შემდეგ თორმეტკაციან ფოკუს-ჯგუფში. ინტერვიუ ჩავატარეთ მე-7ბ 

კლასის გეოგრაფიის მასწავლებელთან.  

 ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ დაადასტურა, რომ მოსწავლის სასწავლო 

პროცესში ჩართულობის ამაღლებაში დიდი როლი აქვს განმავითარებელ შეფასებას. 

კვლევის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ გაიზარდა როგორც მოსწავლეთა 
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აქტიურობის მაჩვენებელი, ასევე მათი სწავლის მოტივაცია, რაც კავშირშია მათი 

აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლის ზრდასთან. 

 

საკვანძო სიტყვები: განმავითარებელი შეფასება, ჩართულობა, მოტივაცია, აკადემიური 

მოსწრება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


