
 

მშობელთა ჩართულობა 



G-PriEd-ის მიზანი  
 

სკოლების ხელშეწყობა მშობელთა ჩართულობის გაზრდის 
პროცესში  

მშობელთა ჩართულობის მიმართულება 
 



მიუხედავად ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური სტატუსის, ეთნიკური 
წარმომავლობისა თუ მშობელთა განათლების დონისა 

 

როდესაც მშობელი ჩართულია ბავშვის განათლების 
პროცესში, მოსწავლეს აქვს: 

 
 

 უფრო მაღალი აკადემიური მოსწრება; 

 უკეთესი შედეგი გამოცდებსა და ტესტებში; 
 უკეთესი დასწრების მაჩვენებელი; 
 უფრო ხარისხიანად შესრულებული საშინაო დავალება;  

 სკოლის მიმართ დადებითი განწყობა; 
 საკუთარი თავისა და შესაძლებლობების რწმენა;  
 უკეთესი ქცევა; 

 დისციპლინური სანქციების დაბალი მაჩვენებელი. 

მშობელთა ჩართულობის მნიშვნელობა  
 



მშობელთა ჩართულობის მიმართულებით 
არსებული მდგომარეობა  

 

რა პრობლემებს ვაწყდებით  

და რას ვაკეთებთ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად?  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მშობელთა ჩართულობის ბარიერი  
 

რა არის მშობელთა წარმატებული ჩართულობის  
ბარიერი?  

მშობლის მიერ დასახელებული პრობლემები  

• დრო; 

• ენა; 

• გაურკვევლობა;  

• სასკოლო სისტემის არცოდნა; 

• მიუღებლობის გრძნობა;  

• დაუფასებლობის გრძნობა; 

• რთული ოჯახური პირობები.   

 
 



• ჩატარდა კვლევა; 

• შემუშავდა ქართული 

მოდელი; 

• მოდელის პილოტირება 

2013-2014 წლებში. 

G-PriEd-ის მშობელთა ჩართულობის კომპონენტი 
 



• თანამშრომლობის ახალი მექანიზმის 

შექმნა; 

 

• რესურსი მშობლებისთვის;  
ადვილად გასაგები, უმცირესობების ენებზე. 

 
• მასალები სკოლებისთვის.  

დირექტორებისთვის /მასწავლებლებისთვის 

G-PriEd-ის მშობელთა ჩართულობის მოდელი 
 



თანამშრომლობის ახალი მექანიზმი  
 



 მშობელთა ჩართულობის ღონისძიებების ჩატარების 
ხელშეწყობა; 

 

 ფასილიტატორების მუშაობის ხელშეწყობა; 

 

 კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა მშობლებისათვის; 

 

 მასწავლებელთა დარწმუნება, რომ  

გახდნენ ინიციატორები  

მშობლებთან კომუნიკაციაში. 

სკოლის დირექტორის როლი  
 



ფასილიტატორის როლი 
 

 

 მასწავლებელთა დარწმუნება, რომ 
მნიშვნელოვანია მშობლების 
აქტიური თანამონაწილეობა 
შვილის სასკოლო ცხოვრებაში;  

 

 მასწავლებლებისთვის 
ინფორმაციის მიწოდება, თუ რა 
ხერხებს უნდა მიმართონ მათ 
მშობლებთან ურთიერთობისას, რომ 
ერთობლივად გაიყვანონ მოსწავლე 
სასურველ შედეგზე; 

  

 მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის შეხვედრებზე მათთან 
ერთად ღონისძიებების/აქტივობების დაგეგმვა მშობელთა 
ჩართვის მიზნით. 



 

 ფასილიტატორთან და მასწავლებლებთან 
თანამშრომლობით ღონისძიებებისა და 
აქტივობების გეგმის შედგენა;  

 

 მშობელთა მონაწილეობით ღონისძიებათა 
ორგანიზება/ხელის შეწყობა; 
 

 მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაციის 
შეგროვება მონიტორინგის მიზნით და 
კოლეგებთან გაზიარება. 

 

მშობელთა ჩართულობის პროგრამის 
კოორდინატორის როლი  



 

 

რესურსები მშობლებისთვის/სკოლებისთვის  
G-Pr iEd-ის პორტალი  



 

 

 

• აქტივობების ბარათების კრებული (4 ენაზე); 

• საგნობრივი რეკომენდაციები; 

• ვიდეო რეკომენდაციები „1 წუთი  

      მაესტროზე“ პროექტის ფარგლებში. 

 

 

• გზამკვლევი; 

• კითხვის კონკურსების იდეები კლასების მიხედვით; 

• მშობელთა ჩართულობის სარეკლამო ბანერები; 

• პრეზენტაციები მშობლებისთვის. 

რესურსი მშობლებისთვის  
მშობელთა ჩართულობის სივრცე  



აქტივობების ბარათები მშობლებისთვის 
I-II კლასები   

 

 

 



აქტივობების ბარათები მშობლებისთვის 
III-IV კლასები   

 

 

 



აქტივობების ბარათები მშობლებისთვის  
V-VI კლასები   



რეკომენდაციები მშობლებისთვის  



რეკომენდაციები მშობლებისთვის  

 

 

 

ეს რეკომენდაციები განთავსდა გაზეთში „კვირის პალიტრა“ და 
დაიბეჭდება საბავშვო ჟურნალში „კარუსელი“. 

A3 ფორმატი, ფერადი, 
ორმხრივი, იკეცება წიგნად 



რესურსების გადაცემა მშობლებისთვის  

• სასურველია, სკოლამ ჩაატაროს სემინარი 
მშობლებისთვის და მიაწოდოს მათ ინფორმაცია 
მშობლის ჩართულობისა და თითოეული რესურსის 
მნიშვნელობაზე (მაგ.: აქტივობის ბარათები); 
 

• სკოლას შეუძლია თავად განსაზღვროს 
მშობლებისთვის გადასაცემი ბარათების რაოდენობა; 
 

• შესაძლებელია ბარათები გადასცენ მშობლებს 
მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროების 
მიხედვით. 

 



სატელევიზიო პროექტი „1 წუთი მაესტროზე“  

ელ. რესურსი მშობლებისთვის 
 



რესურსი სკოლებისთვის 
 (დირექტორებისა და მასწავლებლებისთვის)  

სტრუქტურა  

• მშობელთა ჩართულობის მნიშვნელობა; 

• დადებითი მხარეები; 

• არსებული პრობლემები, კვლევის  

    შედეგები; 

• პრობლემების გადაწყვეტის  გზები/ 

    რეკომენდაციები; 

• აქტივობების ჩამონათვალი; 

• რესურსები სკოლებისთვის.  



მშობელთა აქტიური ჩართულობა დადებითად აისახება: 

 

 
 

 მოსწავლეებზე 

 მშობლებზე 

 მასწავლებლებზე 

 სასკოლო საზოგადოებაზე 

მშობელთა ჩართულობის  დადებითი მხარეები 
 



კომუნიკაციის გაუმჯობესება 
 

ს 
კ 

ო
 ლ

 ა
  

ო
 ჯ

 ა ხ
 ი

 
ოჯახისა და სკოლის  თანამშრომლობა გულისხმობს ორმხრივ 

დიალოგსა და ერთობლივ ქმედებებს 

 



პერსონალიზაცია 
 

კომუნიკაციის 

მექანიზმების 

შემუშავება 

ყველა 

კატეგორიის 

მშობლებთან 



აქტივობები და პროექტები 
 

 მოხალისე მშობელი; 

 მოთხრობის საათი; 

 საერთაშორისო დღე „ლექსი 
ჩემს ჯიბეში“; 

 როგორ გამოიყურება 
მილიონი?; 

 გამოფენა; 

 ღია/საჩვენებელი გაკვეთილი; 

 კითხვის სასკოლო კულტურა; 

 ფოტო მშობლებთან ერთად; 

 ოჯახური კინოკლუბი; 

 ოჯახური კითხვის საღამო; 

 
 

 

 

 

 

 მათემატიკის ოჯახური დღე; 

 თამაშის საღამო; 

 კითხვის კონკურსი 

 მკითხველთა კლუბი; 

 იკითხეთ ყოველდღე; 

 ცხობის დღე მშობლებთან 
ერთად; 

 კულტურული ღონისძიებები; 

 სპორტული შეჯიბრი; 

 ექსკურსია მშობლებთან 
ერთად; 

 მშობლის დღიური. 

 

 
 

 

 

 

 



გამოკითხვის ფორმები სკოლებისთვის 
 

 
გამოკითხვის/კვლევის/შეფასების/დაგეგმვის ფორმები 

 
• სკოლის აქტივობების ჩამონათვალი: იდეების პრაქტიკული 

განხორციელება;  

• პუნქტების ჩამონათვალი, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა 

იყოს მშობელთა ჩართულობის პროგრამაში;  

• ჩამონათვალი თქვენი სკოლის გარემოს შეფასებისთვის; 

• მშობელთა ჩართულობის კვლევა;  

• მშობელთა კმაყოფილების კვლევა;  

• მშობელთა ჩართულობის  

კვლევა – სახლი/სკოლა;  

• მშობელთა ჩართულობის 

აქტივობების დაგეგმვა. 



 

 

 

რესურსი სკოლებისთვის 
ბანერები 



კითხვის საათი/ 

მკითხველთა კლუბი 

o დედები და მამები 

o ბებიები და ბაბუები 

o უფროსი დედმამიშვილები 

o დეიდები, ბიძები, ძიძები.....  
 

კითხვის კონკურსი 
 

 

 

წარმატებული პრაქტიკა  
 



კითხვის კონკურსი  
კითხვარი - I კლასი   



კითხვის კონკურსი  
კითხვარი - VI კლასი   



FB სკოლის გვერდი მშობლებისთვის  
 

 

შექმენით FB გვერდი მშობლებისთვის 

 

 

 რეკომენდაციები/რჩევები; 

 

 აქტივობის ბარათები; 

 

  ისტორიები; 

 

 მშობელთა მონაწილეობით  

      ღონისძიებების სურათები. 

 

 



გმადლობთ ყურადღებისათვის ! 
 

ანა აბულაძე 

aabuladze@gpried.ge 


