
1 



პრეზენტატორი: ეს არ არის ტრენინგი. პროექტის მიზანია მხოლოდ 
სკოლების ხელშეწყობა მშობელთა ჩართულობის გაზრდის პროცესში. 
G-PriEd-მა შეიმუშავა რეკომენდაციები და პროექტების/აქტივობების იდეები 
(მშობელთა მონაწილეობით), რომელსაც გაუზიარებს სკოლებს.  
 
თუ სკოლები გადაწყვეტენ ჩაატარონ ესა თუ ის აქტივობა ან 
გაითვალისწინონ რეკომენდაციები, ეს მათ დაეხმარება გაზარდონ 
ბავშვების სასწავლო პროცესში ჩართული მშობლების რაოდენობა. 
   
პრეზენტაციის მიზანია სკოლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება. კერძოდ, 
რა არის განთავსებული პორტალზე www.kargiskola.ge მშობელთა 
ჩართულობის მიმართულებით და რომელია არსებული რესურსის 
გამოყენების სასურველი  გზა.  
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პრეზენტატორი ახსენებს მონაწილებს რა მნიშვნელობა აქვს მშობელთა 
ჩართულობას ბავშვის სწავლის პროცესში.  
 
მიუხედავად ამ სფეროში არსებული სირთულეებისა, თითოეულ 
მასწავლებელს უნდა ახსოვდეს ამის შესახებ. 
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(დისკუსია-15 წუთი) სასურველია მონაწილეებმა დაასახელონ რომელიმე 
ერთი პრობლემა და მოკლედ ჩამოაყალიბონ, თუ რას აკეთებენ ისინი ამ 
პრობლემის მოსაგვარებლად.  
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პრეზენტატორი: კვლევების შედეგად გამოვლენილია რამდენიმე პრობლემა, 
რომელიც საერთოა როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო  
საზოგადოებისათვის. ამ პრობლემებს ასახელებენ მშობლები. 
 
-------- 
დრო - მშობლები აღნიშნავენ, რომ დროის სიმცირის გამო ისინი ვერ 
ესწრებიან შეხვედრებს. სასკოლო შეხვედრები ხშირად ინიშნება ისეთ დროს, 
როდესაც მშობელი სამსახურშია ან სხვა პროფესიულ ვალდებულებებს 
ასრულებს; 
ენა - მშობლები, რომელიც არ საუბრობენ ქართულ ენაზე ვერ ეცნობიან 
საინფორმაციო მასალებს და უჭირთ კომუნიკაცია; 
გაურკვევლობა - ზოგიერთ მშობელს გააჩნია შესაბამისი კვალიფიკაცია და 
განათლება, თუმცა მათ არ იციან როგორ შეიძლება გამოიყენონ საკუთარი 
შესაძლებლობები; ასევე ზოგიერთ მშობელს ეჭვი ეპარება საკუთარ 
შესაძლებლობებში, რომ გარკვეული დახმარება გაუწიოს მოსწავლეს. 
გვხვდებიან ნაკლებად ინფორმირებული მშობლები, რომლებსაც არ ესმით 
კონკრეტული საკითხის მნიშვნელობა. 
სასკოლო სისტემის არცოდნა - ბევრი მშობელი არ იცნობს სასკოლო 
სისტემას და არ ფლობს შესაბამის ინფორმაციას. აქედან გამომდინარე არ 
იცის როგორ შეიძლება ჩაერთოს სასკოლო ცხოვრებაში და როგორ 
დაეხმაროს მოსწავლეს;  
მიუღებლობის გრძნობა - მშობლებმა შეიძლება თავი არასასურველ  
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სტუმრებად იგრძნონ სკოლაში, რადგან სკოლის თანამშრომლების არასწორი 
დამოკიდებულებისა და ურთიერთობის ფორმის გამო მშობლებში იმატებს 
მიუღებლობის შეგრძნება; 
დაუფასებლობის გრძნობა - გვხვდებიან ბუნებით პასიური მშობლები, 
რომლებსაც აქვთ მასწავლებელთან თანამშრომლობის არასასიამოვნო 
გამოცდილება. ასეთ შემთხვევებში, როცა მასწავლებლები არ გამოხატავენ 
მშობლებთან თანამშრომლობის სურვილს და არ იჩენენ ინიციატივას, ისინი 
ხელს უწყობენ ისედაც პასიური მშობლების ნეგატიურ დამოკიდებულებას  
სკოლის საქმიანობაში ჩართულობისადმი; 
რთული ოჯახური პირობები - სოციალური პრობლემების მქონე ოჯახები 
ხშირად არიდებენ თავს სკოლასთან თანამშრომლობას; შეზღუდული 
ფინანსური რესურსების მქონე მშობლები ამჯობინებენ ოჯახის სხვადასხვა 
საჭიროებებზე ზრუნვას, ვიდრე სკოლის ცხოვრებაში მონაწილეობას. ამ 
კატეგორიის მშობლებს საარსებო სახსრების ძიებაში მთელი 
პასუხისმგებლობა ბავშვის სწავლისა და აღზრდისათვის გაცნობიერებულად 
თუ გაუცნობიერებლად გადაბარებული აქვთ პედაგოგებზე. ასევე, 
მშობლებს შესაძლებელია არ ჰქონდეთ ბავშვის დატოვების შესაძლებლობა 
სკოლის შეხვედრებისა და ღონისძიებების პერიოდში (მაგალითად, იმ 
პერიოდში არ მუშაობდეს საბავშვო ბაღები, ა.შ.). იმავე დროს მშობლებს 
შეიძლება აკრძალული ჰქონდეთ ბავშვის წაყვანა სკოლაში დაგეგმილ 
ღონისძიებაზე.  
 
მშობელთა ჩართულობის მიმართულებით არსებული პრობლემების 
აღმოსაფხვრელად და სირთულების დასაძლევად, მნიშვნელოვანია ბავშვის 
მხარდაჭერა სკოლებისა და მშობლების მხრიდან. იმისთვის, რომ მოსწავლე 
სასურველ შედეგზე გაიყვანოთ უნდა გაზარდოთ მშობელთა ჩართულობა.  
მოსწავლის განვითარებაში ორივე რგოლის, ოჯახისა და სკოლის ჩართვა და 
გააქტიურება ისე უნდა განხორციელდეს, რომ ორივე, კარგად 
აცნობიერებდეს ამ მნიშვნელობას და თავის როლს.  
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პრეზენტატორი: რა გააკეთა პროექტმა ამ მიმართულებით და რას 
სთავაზობს სკოლებს? 
როგორ გეგმავს G-PriEd-ი სკოლების მხარდაჭერას მშობელთა ჩართულობის 
გაზრდაში და ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების მოგვარებაში. 
 
პროექტის მიერ ჩატარდა კვლევა (2012) 
ფოკუს ჯგუფები და მათი მიზანი: 
• სასკოლო-საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული პირების 

(დირექტორის, მასწავლებლის, მშობლის) აზრის გამოკითხვა 
მშობელთა ჩართულობის მოდელის შესახებ;  

• საქართველოში არსებული სიტუაციის შესწავლა. 
 

მხოლოდ პრეზენტატორის ინფორმაციისათვის: G-PriEd-ის კვლევის  
შედეგად  გამოვლენილი პრობლემები: 
დირექტორი: 
• მშობლების უარყოფითი დამოკიდებულება სწავლების ახალი 

მეთოდების მიმართ;  
• დროის სიმცირე/დატვირთული გრაფიკი მშობელთა მხრიდან; 
• მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობები; 
• საზღვარგარეთ მყოფი მშობლები. 

მასწავლებლები: 
• მშობლების მიერ აღზრდის არასწორი მეთოდების გამოყენება; 
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• შვილებისათვის არასაკმარისი დროის დათმობა;  
• მშობლების მხრიდან დაბალი ინტერესი შვილების სასკოლო 

ცხოვრების მიმართ; 
• მშობლების უნდობლობა მასწავლებლის მიმართ. 

მშობლები: 
• სკოლის მხრიდან ინფორმაციის არასრული მიწოდება მშობელთათვის; 
• “გაუგებარი” სახელმძღვანელოები. 

 
შეიქმნა მშობელთა ჩართულობის მოდელი  
მოდელის შექმნაში მონაწილეობდნენ :  

• საერთაშორისო ექსპერტები;  
• G-PriEd-ის  წარმომადგენლები;  
• ადგილობრივი სპეციალისტები;  
• სამინისტროს სამუშაო ჯგუფი.  
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პრეზენტატორი: მოდელი ითვალისწინებს თანამშრომლობის მექანიზმის 
შექმნას სკოლებში მშობელთა ჩართულობის მიმართულებით და 
დამატებითი, მარტივად გასაგები მასალების მომზადებას მშობლებისთვის, 
დირექტორებისა და მასწავლებლებისთვის. 
 
2013-2014 წლებში პროექტმა შექმნა რესურსი მშობელთა ჩართულობის 
მიმართულებით და მოცემულ მომენტშიც აგრძელებს მასალების 
მომზადებას. 
 
ყველა რესურსი ატვირთულია პროექტის პორტალზე 
http://kargiskola.ge/parental.php და პერიოდულად განხორციელდება 
მასალების დამატება.  
 
საპილოტე სკოლებში G-PriEd-ის მოდელმა კარგად იმუშავა და 
სკოლებიდან მიღებული ინფორმაციით, ამ მოდელმა ხელი 
შეუწყო სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართვას.  
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თანამშრომლობის ახალი მექანიზმი ითვალისწინებს სკოლაში მშობელთა 
ჩართულობის პროგრამის კოორდინატორის ან საკონტაქტო პირის 
(მშობელთა ჩართულობის საკითხებზე) დანიშვნას და სამი რგოლის: 
სკოლის დირექტორის, ფასილიტატორის და პროგრამის 
კოორდინატორის/საკონტაქტო პირის მჭიდრო თანამშრომლობას.  
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პრეზენტატორი: წარმოგიდგენთ თითოეული ჯგუფის/პიროვნების 
ფუნქციებს და მათ როლს ამ პროცესში.  
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პრეზენტატორი: ფასილიტატორებმა უნდა იმუშაონ მასწავლებლებთან, რომ 
გააქტიურონ ისინი,  დაარწმუნონ გახდნენ ინიციატორები მშობლებთან 
კომუნიკაციაში, დაგეგმონ აქტივობები/პროექტები მშობელთა 
მონაწილეობით და უფრო ხშირად ჩაატარონ ღონისძიებები მშობელთა 
ჩართვის მიზნით.  
 
სასურველია ფასილიტატორებმა ჩაატარონ შეხვედრები მასწავლებლებთან 
კონკრეტულად მშობელთა ჩართულობის თემებზე და ერთად განიხილონ 
არსებული პირობები, მათი გადაჭრის გზები და დაგეგმონ კონკრეტული 
აქტივობები მშობლების ჩართვის მიზნით. 
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1. საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციით სასურველია სკოლაში 
არსებობდეს მშობელთა ჩართულობის ღონისძიებების ერთიანი გეგმა 
(თითოეულ საფეხურზე), რაც ხელს შეუწყობს მასწავლებლებს წინასწარ 
აცნობონ მშობლებს ღონისძიებების გრაფიკი, და ამით მისცენ საშუალება 
მშობლებს წინასწარ დაგეგმონ მათი მონაწილეობა ამა თუ იმ 
აქტივობაში/ღონისძიებაში. სასურველია, ერთიანი გეგმის შედგენაზე 
პასუხისმგებელი იყოს ერთი ადამიანი, მშობელთა ჩართულობის 
პროგრამის კოორდინატორი; 

2. ასევე, რეკომენდებულია მშობელთა ჩართულობის კოორდინატორი 
პასუხისმგებელი იყოს საერთო ღონისძიებების ორგანიზებაზე. 
მაგალითად: სემინარი I კლასის მოსწავლის მშობლებისთვის, რომელსაც 
ჩაატარებს მოწვეული ფსიქოლოგი და ღონისძიება განკუთვნილი იქნება I 
კლასის ყველა მოსწავლის მშობლისთვის.  

     შესაძლებელია კოორდინატორს დაევალოს ერთი კონკრეტული 
მასწავლებლისათვის დახმარების გაწევა ღონისძიების ორგანიზების 
პროცესშიც. 

3. ბუნებრივია, მასწავლებლების მიერ ჩატარებული ღონისძიებები 
განსხვავებულია. ამიტომ მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მოძიება, თუ 
რომელ ღონისძიებაში უფრო აქტიურად ერთვება მშობელი და ამ 
ინფორმაციის გაზიარება ყველა მასწავლებლისთვის სასწავლო ჯგუფის 
შეხვედრების დროს. ეს ფუნქციაც უნდა ჰქონდეს მშ კოორდინატორს, 
რომელიც სისტემატიურად შეაგროვებს ინფორმაციას იმის შესახებ,  
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რომელი აქტივობა უფრო საინტერესოა კონკრეტული კატეგორიის 
მშობლისთვის. 

4. სკოლის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დირექტორს/ადმინისტრაციას 
შეუძლია თავად მიანიჭოს კონკრეტული ფუნქციები საჭიროებიდან 
გამომდინარე...  

ასევე, სკოლას თავად შეუძლია შეიმუშაოს მონიტორინგის და ინფორმაციის 
მოძიების მექანიზმი და/ან თუნდაც ინფორმაციის გაზიარების ფორმა 
(წერილობით, შეხვედრებზე და ა.შ).  
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პრეზენტატორი: G-PriEd-ის მშობელთა ჩართულობის მოდელი ასევე 
გულისხმობს მშობლებისთვის/სკოლებისთვის დამატებითი რესურსების 
შექმნას, რომელიც განთავსებულია პორტალზე www.kargiskola.ge სივრცეში 
„მშობელთა ჩართულობა“. 
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პრეზენტატორი: პროექტის მიერ შექმნილი რესურსი არის განთავსებული 
პროექტის პორტალზე მშობელთა ჩართულობის სივრცეში. მასალები 
პერიოდულად დაემატება. 
 
ახლა გაგაცნობთ რა რესურსის ნახვა და გამოყენება შეუძლიათ სკოლების 
წარმომადგენლებს. ასევე, რეკომენდაციების სახით წარმოგიდგენთ 
მშობლებისათვის განკუთვნილი რესურსის გადაცემის სასურველ გზას. 

 
  

13 



პირველი მნიშვნელოვანი რესურსი ეს არის მშობლებისთვის განკუთვნილი 
აქტივობების ბარათები, რომელშიც წარმოდგენილია აქტივობების აღწერა 
მშობლებისთვის. კრებულში მოცემული აქტივობები ემსახურება კითხვისა 
ან მათემატიკური უნარების გაუმჯობესებას. 
თითოეული აქტივობის ბარათი არის შექმნილი სტანდართან 
შესაბამისობაში და ერთი კონკრეტული უნარის განვითარებაზეა 
მიმართული. 
აქტივობის ბარათები დაჯგუფებულია კლასების მიხედვით (I-II, III-IV და V-VI 
კლასები).  
 
პროექტმა გადასცა კრებული EMIS-ის ბაზაში არსებული 122 საპილოტე 
სკოლის დაწყებითი საფეხურის ყველა მოსწავლის მშობელს. 
 
ეს არის I-II კლასების მოსწავლის მშობლებისთვის განკუთვნილი ბარათები. 
თითოეულ ბარათზე მოცემულია აქტივობის შესაბამისი ილუსტრაცია (I-II 
კლასი). 
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III-IV და V-VI კლასების მოსწავლეების მშობლებისთვის განკუთვნილ 
ბარათებში გამოყენებულია მოცემული აქტივობის შესაბამისი ფოტო 
მასალა.  
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ეს არის V-VI კლასი. 
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ეს არის დამატებითი რეკომენდაციები, რომელიც წარმოადგენს დამატებით 
რესურს მშობლებისთვის და რომელიც ასევე შეიძლება გადაეცეს მშობლებს 
სკოლების მიერ. 
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შემდეგი რესურსი: პროექტის მიერ შეიქმნა რეკომენდაციები 
მშობლებისთვის, რომელიც განთავსდა გაზეთში „კვირის პალიტრა“ და 
დაიბეჭდება ჟურნალში „კარუსელი“. 
 
მსგავსი რესურსების შექმნა გაგრძელდება და მასალები პერიოდულად 
აიტვირთება ჩვენს პორტალზე. 
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პრეზენტატორი: ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია თითოეული რესურსის 
შინაარსი, მაგრამ არანაკლებ გასათვალისწინებელია, თუ როგორ 
განხორციელდება ამ რესურსის გადაცემა მშობლებისთვის.  
 
სასურველია, რომ დაიგეგმოს კონკრეტული ღონისძიება 
(სემინარი/კონფერენცია), სადაც დამრიგებელი/მასწავლებელი აუხსნის 
მშობლებს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მათ ჩართვას და მონაწილეობას 
მოსწავლის სწავლის პროცესში. ასევე, აუცილებელია მშობლებმა მიიღონ 
ინფორმაცია, თუ რა დადებითი გავლენა აქვს მათ მონაწილეობას სასკოლო 
ცხოვრებაში და ზოგადად სკოლასთან თანამშრომლობას. 
 
როგორც აღვნიშნეთ, პორტალზე განთავსებულია ყველა რესურსი, ამიტომ 
სკოლას შეუძლია თავისი სურვილით გამოიყენოს მასალა. (მაგალითად, 
გადასცეს აქტივობების ბარათები არა ერთიანად, არამედ ნაწილ-ნაწილ. 
ასევე, შეუძლია გამოიყენოს მხოლოდ რამდენიმე რეკომენდაცია (თემების 
მიხედვით) და მასწავლებლის შეხედულებისამებრ გადასცეს მშობლებს 
მასალა (მაგალითად: მოსწავლის საჭიროების მიხედვით). 
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პრეზენტატორი: მოგახსენებთ, შემდეგი რესურსის, ელექტრონული 
რეკომენდაციების შესახებ. 
მშობლებისთვის ასევე არის განკუთვნილი პორტალზე განთავსებული 1 
წუთიანი კლიპები. კლიპებში გადმოცემულია ექსპერტების, მშობლების, 
მასწავლებლების (ჩვენი ტრენერები) კონკრეტული რეკომენდაციები. 
მშობლების ჩართულობის დადებით მხარეზე საუბრობენ ასევე ბავშვებიც. 
სკოლებს ამ კლიპების გამოყენებაც შეუძლიათ მშობლებთან შეხვედრებზე 
და სემინარებზე. შესაძლებელია, სკოლებმა განათავსონ კლიპები სოციალურ 
ქსელში სკოლის გვერდზე ან ვებ-გვერდზე. 
 
გრძელდება ამ პროექტში მონაწილეობა და ამ ეტაპზე განხორციელდება 
საპილოტე სკოლების წარმომადგენელთა გადაღება, ვინც უშუალოდ მიიღო 
დადებითი შედეგი და დღესაც აგრძელებს G-PriEd-ის რეკომენდაციების 
გათვალისწინებას. 

20 



პროექტში შეიქმნა გზამკვლევი, რომელშიც მოცემული კონკრეტული 
რეკომენდაციები მშობელთა ჩართულობის მიმართულებით.  
შემდეგ სლადებში გაგაცნობთ რა ინფორმაციას მოიცავს ეს გზამკვლევი. 
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გზამკვლევში განხილულია მოსწავლის და იმ ჯგუფების სარგებელი, 
რომელიც ჩართულია ბავშვის აღზრდისა და განათლების პროცესში. 
 
ეს არის მშობელი, მასწავლებელი და სასკოლო საზოგადოება. 
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პრეზენტატორი: კვლევებმა გვიჩვენა, რომ სკოლების და მშობლების 
უმეტესობას აქვს კომუნიკაციის პრობლემა. ამიტომ, ამ გზამკვლევში 
მოცემულია კონკრეტული რეკომენდაციები კომუნიკაციის 
გაუმჯობესებისათვის.   
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რეკომენდაციების ჩამოყალიბებისას გათვალისწინებულია მშობლების 
განსხვავებული კატეგორიები და შესაბამისად, ინფორმაცია კომუნიკაციის 
სხვადასხვა საშუალებების შესახებ სკოლებს დაეხმარება, წარმატებით 
ითანამშრომლონ განსხვავებული კატეგორიის მშობლებთან.  
 
სასურველია, ფასილიტატორებმა მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფებში, 
განიხილონ ეს რეკომენდაციები და ერთად ამოარჩიონ კომუნიკაციის 
მისაღები ფორმა/ები. 
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გზამკვლევში მოცემულია კონკრეტული აქტივობების/ღონისძიებებისა და 
სხვადასხვა პროექტების ნუსხა, რომელიც დაეხმარება სკოლებს ჩართონ 
მშობლები სასკოლო ცხოვრებაში და შვილის სწავლის პროცესში.  
 
ასევე, სასურველია ფასილიტატორებმა მასწავლებელთა სასწავლო 
ჯგუფებში განიხილონ შემოთავაზებული აქტივობები და ერთად შეარჩიონ  
კონკრეტული საფეხურისთვის/კლასისთვის შესაფერისი პროექტები. 
 
მნიშვნელოვანია, რომ გზამკვლევში მოცემული აქტივობებისთვის არ არის 
საჭირო ფინანსური რესურსი. 
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გზამკვლევის ბოლოს მოცემულია გამოკითხვის ფორმები, რომელიც 
დაეხმარება სკოლას წინასწარ დაადგინონ მშობელთა საჭიროებები, მათი 
მოლოდინი, შესაძლებლობები, ინტერესის სფერო და სასკოლო 
ღონისძიებებში მათი ჩართვის მზაობა.  
 
მსგავსი გამოკითხვების ჩატარება მნიშვნელოვანია, რათა სკოლამ უკეთ 
დაგეგმოს აქტოვობები მშობელთა მონაწილეობით. 
 
სკოლას მიეცემა შესაძლებლობა უფრო მეტი და ღირებული ინფორმაცია 
მიიღოს ბავშვის შესახებ. მაგალითად: სკოლის დაწყებიდან ორი ან სამი 
კვირის შემდეგ მასწავლებელმა შეიძლება სახლში გაუგზავნოს მშობელს 
კითხვარი, რომელიც მოიცავს მსგავს შეკითხვებს: როგორი იყო თქვენი 
შვილი ბავშვობაში? რა არის თქვენი შვილის ძლიერი და სუსტი მხარე? რას 
აკეთებს თქვენი შვილი თავისუფალ დროს? ეს ინფორმაცია დაეხმარება 
მასწავლებელს გაიცნოს თითოეული ბავშვი როგორც პიროვნება და 
მოსწავლე. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები ისეთივე დაკავებულები 
არიან როგორც მასწავლებლები, ისინი დიდი მონდომებით დაუთმობენ 
დროს მათი შვილების შესახებ ინფორმაციის დაწერას. 
 
სასურველია, რომ ამ ინფორმაციის განხილვაც მოხდეს მასწავლებელთა 
სასწავლო ჯგუფებში ფასილიტატორების მიერ.  
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პრეზენტატორი: საერთაშორისო ექსპერტების ერთ-ერთი რეკომენდაციაა, 
სკოლებმა დემონსტრირება გაუკეთონ იმ ფაქტს, რომ ისინი ყურადღებას 
აქცევენ „მშობელთა ჩართულობას“ და ხაზი გაუსვან ამ კომპონენტის 
მნიშვნელობას. პირველ ეტაპზე, ამისთვის შესაძლებელია გამოყენებული 
იყოს ვიზუალური მასალა (ბანერები, დროშა (ლოგოთი) და სხვა), 
რომელსაც თავად სკოლა შექმნის.  
 
პროექტის პორტალზე განთავსებულია ორი ბანერი კითხვისა და 
მათემატიკის მიმართულებით, რომლის გამოყენება შეუძლია ყველა 
სკოლას. 
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2013-2014 აკადემიური წლის განმავლობაში, რამდენიმე აქტივობამ 
დააინტერესა  სკოლები და ყველაზე ხშირად ტარდებოდა პროექტები 
„კითხვის საათი“, „მოთხრობის საათი“, „მოხალისე მშობელი“, „ლექსი ჩემს 
ჯიბეში“.... 
 
განსაკუთრებულად აქტიურები კი სკოლები იყვნენ პროექტის 
“მკითხველთა კლუბი“ განხორციელებისას (სკოლების 60 %). 
 
სკოლებმა შეარჩიეს საკითხავი მასალა (G-PriEd-ის წიგნებიდან) და გააცნეს 
მშობლებს. 
დანიშნეს „კლუბის წევრების“ (მოსწავლეებისა და მშობლების) შეხვედრების 
ერთი დღე კვირაში. გააკეთეს გრაფიკი მთელი წლისთვის. 
სთხოვეს მშობელს შვილთან ერთად ამ წიგნების კითხვის პროცესში ჩართვა. 
მასწავლებლებმა შექმნეს მშობლების დასწრების გრაფიკი.  
ხშირ შემთხვევაში „მკითხველთა კლუბი“ იკრიბებოდა „კითხვის საათის“ 
დროს. 
დამრიგებლები რეკომენდაციებს აძლევდნენ მშობელს განეხილათ 
წაკითხული მასალა სახლში. ასევე, ატანდნენ წიგნებს და გაზეთებს. 
 
წლის ბოლო კი ჩატარდა კითხვის კონკურსი. კითხვარები შეიქმნა პროექტის 
მიერ და დაეგზავნა ყველა სკოლას. 
კითხვარი მოიცავდა კითხვებს პროექტის პატარა წიგნებიდან, რომელიც  
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ბავშვებმა და მშობლებმა წლის განმავლობაში იკითხეს.  
  
კონკურსის მთავარი პირობა იყო მშობლების აქტიური მონაწილეობა 
პროცესში. კლასში იქმნებოდა პატარ-პატარა ჯგუფები, რომლებშიც იყვნენ 
მშობლები შვილებთან ერთად, ერთერთი მშობელი იყო ფასილიტატორი და 
ის კითხულობდა კითხვებს. მშობლები მართავდენენ დისკუსიას, 
მოსწავლეებს ეხმარებოდნენ სწორი პასუხის მოძებნაში და კონკრეტული 
დეტალების გახსენებაში.  
 
მონიტორინგის შედეგად დავინახეთ, რომ მშობლები იყვნენ ძალიან 
აქტიურები და სიამოვნებით ერთვებოდნენ პროცესში. 
ამ პროექტის წარმატება განაპირობა რამდენიმე ფაქტმა: 
 
• აქტივობა ტარდებოდა სავალდებულო პროგრამის ფარგლებში 

(დამრიგებლის „კითხვის საათი“); 
• არ მოითხოვს მშობლისგან სპეციალურ უნარ-ჩვევას; 
• ტარდებოდა წლის განმავლობაში რადენჯერმე; 
• მშობლებმა წინასწარ იცოდნენ გრაფიკი, რამაც მათ შესაძლებლობა მისცა 

მონაწილეობა მიეღოთ აქტივობაში მინიმუმ ორჯერ;  
• რამდენიმე თვით ადრე ფლობდნენ ინფორმაციას შემაჯამებელი 

ღონისძიების (კონკურსის) შესახებ. 
 

 
ფოტო/ვიდეო მასალა აქტივობების და კონკურსების  აიტვირთება 
პორტალზე  
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ამიტომ მნიშვნელოვანია, სკოლებმა გაითვალისწინონ სხვა სკოლების 
გამოცდილება და შესაბამისი ფორმით დაგეგმონ კონკრეტული აქტივობები. 
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საპილოტე სკოლების ინფორმაციით, მათ მშობლების ჩართვაში დაეხმარათ  
სოციალურ ქსელში „Facebook“ სკოლის გვერდის შექმნა, სადაც წლის 
განმავლობაში იდებოდა მშობლების მონაწილეობით ჩატარებული 
სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ფოტო/ვიდეო მასალა და 
შესაბამისი ინფორმაცია. 
  
საპილოტე სკოლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, სასურველია, 
სკოლებმა შექმნან გვერდი სოციალურ ქსელში, ამ ფორმით მიაწოდონ 
ინფორმაცია და დაუკავშირდნენ მშობლების გარკვეულ ნაწილს.   
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