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აბსტრაქტი 

აღნიშნული სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს თემაზე: 

„დამრიგებლის როლი N სკოლის პროექტზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვაში, 

„სხვა დღის“ მაგალითზე“. კვლევის მიზანია დამრიგებლის როლის ეფექტურობის 

გაზრდა პროექტებზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვაში, კონკრეტული N სკოლის 

ბაზაზე შექმნილი „სხვა დღის“ ფორმატის მაგალითზე. ჩვენი სამიზნე ჯგუფი მოიცავდა 

დაწყებითი საფეხურის IVა, IVბ,  V,  VIა და  VIბ კლასებს, სულ 62 მოსწავლეს. თემის 

შერჩევა განაპირობა სკოლაში გამოკვეთილმა საჭიროებებმა, რომელიც დადგინდა N 

სკოლის დირექტორთან შეხვედრის შემდეგ. 

პრაქტიკის კვლევის განხორციელების პროცესში გამოვიყენეთ რაოდენობრივი და 

თვისებრივი კვლევის მეთოდები. პრობლემის დიაგნოსტირებისას დამრიგებლებთან 

გამოვიყენეთ ფოკუს ჯგუფის მეთოდი, მოსწავლეებთან -  კითხვარი.  შედეგების 

შეფასების ეტაპზეც იგივე მეთოდებით ვიხელმძღვანელეთ.   

პრაქტიკის კვლევა განვახორციელეთ საქართველოს ერთ-ერთ კერძო სკოლაში 2017 

წლის ოქტომბრიდან 2018 წლის მაისის ჩათვლით. წინასწარ დაგეგმილი და კარგად 

გაწერილი ინტერვენციების, ადამიანური და მატერიალური რესურსების მობილიზებით 

შევძელით იმ შედეგების მიღება, რომელიც მნიშვნელოვანი და საჭიროა „სხვა დღის“ 

მომავალი განვითარებისთვის. ინტერვენციების შედეგად შევძელით აქტუალური 

პროექტების ბაზის შექმნა, რომელთა მცირე მოდიფიცირების შემთხვევაში 

დამრიგებლები თავისუფლად  შეძლებენ მათ გამოყენებას. დადებითი ტენდენცია 

გამოიკვეთა მოსწავლეთა განმეორებითი კითხვარის შედეგებშიც, სადაც მოსწავლეთა 

„სხვა დღის“ კმაყოფილება მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი.  

შედეგებმა გვაჩვენა, რომ პროექტზე დაფუძნებული სწავლების ეფექტურიბის 

უზრუნველსაყოფად ამოსავალი ამოცანაა მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინება 

და მათი სრული ჩართულობა განხორციელების პროცესში. ასევე, სწორად გაწერილი 
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აქტივობები, საინტერესო, აქტუალური თემები და დამრიგებელთა სწორი 

ფასილიტაცია, ზოგადად წარმატებული სასწავლო პროცესის საწინდარია.  

საკვანძო სიტყვები: პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, სხვა დღე, ინტერვენციები, 

დამრიგებლის როლი, მოტივაცია; 
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Abstract 

This Master's Thesis is a Practice Research Report on "The Role of the Tutor in the introduction 

of the Project-Based Learning on the example of “Skhva Dghe” (another day) at N Private 

School. .  

The research aims to increase the effectiveness of the tutor/teacher’s role in the implementation 

of the project-based learning on the example of “Skhva Dghe” format on the example of N 

Private School. 

We want to determine the role of the tutor/teacher in the development of Project-Based 

Learning on the example of the “Skhva Dghe”. Our target group includes students of IVa, IVb, V, 

VIa and VIb grades of primary level. The selection of the topic was stipulated by the school's 

requirements, which was established after the meeting with the school principal.  

The research applied quantitative and qualitative methods throughout the implementation of 

practice. In order to identify the problem we used the focus group method with teachers, and 

questionnarie with the students. We have used the same methods in the evaluation phase. 

We conducted a study of the practice at one of the private schools of Georgia from October 2017 

to May 2018. Preparation of preriliminary plan and well-defined interventions, human and 

material resources, made us able to get significant and necessary results for future development 

of “Skhva Dghe” (other day). As a result of the interventions we have been able to create the 

base of the current projects and the tutors will be able to use them in their teaching process, 

Positive tendencies have also been shown in the results of the student's repeated survey, where 

the student’s satisfaction of  “Skhva Dghe” (other day) was significantly increased. 

The results showed that efficiency of the project-based learning  take interests of the students’ 

into account and ensures their full involvement in the implementation process. Correctly 

defined activities, interesting and uptodate topics and the tutors’ proper facilitation are the 

prerequisites for a successful learning process. 

Keywords: project-based learning, another day, interventions, role of the tutor, motivation.  


