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აბსტრაქტი 

ინტეგრირებული სწავლება აქტიურად განიხილება, როგორც სწავლა-სწავლების 

ალტერნატიული მიდგომა. თუმცა მისი სასწავლო პროცესში დანერგვა 

დაკავშირებულია გარკვეულ გამოწვევებთან, რომელთა შესწავლა და გადაჭრის 

გზების მოძიება, ერთ-ერთი კერძო სკოლის საჭიროებიდან გამომდინარე, პრაქტიკის 

კვლევის ფარგლებში ვცადეთ.  

პრაქტიკის კვლევა შერჩეულ სკოლაში 2018-2019 წლებში ჩავატარეთ. 

თანმიმდევრულად განხორციელებული ინტერვენციების ციკლების შედეგად 

შესაძლებელი გახდა სასურველი შედეგის მიღწევა. კვლევის მონაწილეებმა მიიღეს 

ინტეგრირებული კურიკულუმის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო გამოცდილება და 

პრაქტიკის შეცვლის გზით გამოსცადეს სწავლა-სწავლების ახალი  მოდელი, რომლის 

დანერგვასაც უახლოეს მომავალში უფრო დიდი მასშტაბით გეგმავენ. 

კვლევის მთავარ მიგნებად შეგვიძლია დავასახელოთ ინტეგრირებული სწავლების 

დანერგვის მოდელის (ე.წ. მენეჯმენტის ფორმა) შექმნა, რომლის დახმარებითაც 

მასწავლებლები გეგმავდნენ კურიკულუმის კვირეულებს და ზომავდნენ ინტეგრაციის 

ხარისხს საგნებს შორის. მსურველები თავისუფლად შეძლებენ აღნიშნული 

ინსტრუმენტის გამოყენებით მულტიდისციპლინური კურიკულუმის შექმნას. 

პრაქტიკის კვლევის განხორციელების პროცესში მივმართეთ ფოკუსირებული 

დაკვირვებისა და კოლექტიური რეფლექსიის მეთოდებს. პრობლემის 

დიაგნოსტირებისას მასწავლებლებთან გამოვიყენეთ კოლექტიური რეფლექსიის 

მეთოდი, გაკვეთილებსა და ჯგუფის შეხვედრებს კი დავაკვირდით ფოკუსირებული 

დაკვირვების ინსტრუმენტებით. ამავე მეთოდებით ვიხელმძღვანელეთ შედეგების 

შეფასების ეტაპზეც. 

კვლევის პროცესში გამოიკვეთა მულტიდისციპლინური მიდგომების სასკოლო 

მიზანთან, ანუ სიღრმისეულ სწავლა-სწავლებასთან თავსებადობა. ამას გარდა, საგნის 

მასწავლებლებმა შეძლეს რეალური თანამშრომლობა სასწავლო პროცესის 
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ერთობლივად დაგეგმვის მიმართულებით, რამაც მათ პრაქტიკის შეცვლისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების, მოსწავლეებს კი  ინტეგრირებულ სასწავლო გარემოში 

განვითარების შესაძლებლობა მისცა. 

საკვანძო სიტყვები: პრაქტიკის კვლევა, მასწავლებელთა პრაქტიკის ცვლილება, 

სიღრმისეული სწავლება, მულტიდისციპლინური მოდელი, ინტეგრირებული 

კურიკულუმი. 
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ABSTRACT 

Integrated learning is actively considered as an alternative approach to teaching and 

learning. However, the introduction of its learning process is related to some of the 

challenges we have studied and solving ways we have tried in the framework of the study, 

based on the need for one of Tbilisi private schools. 

We conducted practice research in the selected school in 2018-2019. The successive 

interventions cycles resulted in the desired result. The participants of the study received the 

necessary experience related to the creation of an integrated curriculum and experienced the 

new model of teaching-learning, which is intended to be implemented in a larger scale in the 

near future. 

The main findings of the research can be to create an integrated teaching model (the so-

called management form), with the help of which teachers planned curriculums and 

measures the integration level between the subjects. Those interested in will be able to create 

a multidisciplinary curriculum using this instrument. 

In the course of the Practice Research, we addressed the methods of focused observation and 

collective reflection. While diagnosing the problem we used the collective reflex method, 

the lessons and the group meetings with observation tools. By the same methods we have 

also conducted the evaluation phase. 

In the course of the study, the multidisciplinary approaches have been identified with the 

school goal, i.e., compatibility in-depth learning-learning. Besides, the teachers of the subject 

were able to make real cooperation in the planning of the study process, which allowed them 

to change the practice and improve their skills, and let the pupils develop in an integrated 

learning environment. 

Key words: Practice research, change of teachers' practice, in-depth training, 

multidisciplinary model, integrated curriculum. 


