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აქტივობა მშობლების ჩართვისათვის 

სასკოლო ცხოვრებასა და ბავშვის განათლების პროცესში 

 

1 ეტაპი 

მკითხველთა კლუბის შექმნა 

G-PriEd-ის პორტალზე განთავსებულია დამატებითი საკითხავი წიგნები და საბავშვო გაზეთები 

„კითხვის დრო“, რომლის გამოყენების შესაძლებლობა ეძლევა პროექტის საპილოტე ყველა სკოლას.  

გააცანით მშობლებს დამატებითი საკითხავი რესურსი და სთხოვეთ, ჩაერთოს შვილთან ერთად ამ 

წიგნებისა და გაზეთების კითხვის პროცესში.  

კლასის დამრიგებელმა უნდა ჩამოაყალიბოს „მკითხველთა კლუბი“, დანიშნოს კვირაში ერთი დღე 

და სასწავლო წლის განმავლობაში უზრუნველყოს „მკითხველთა კლუბის“ წევრების სისტემატიური 

შეხვედრები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მშობლები, ბავშვები და მასწავლებლები. კლუბში 

შექმნილ სახალისო ატმოსფეროში მშობლები შვილებთან ერთად წაიკითხავენ G-PriEd-ის წიგნებსა 

და გაზეთებს. სასურველია, მასწავლებლებმა საბავშვო გაზეთი „კითხვის დრო“ გაატანონ 

მოსწავლეებს შინ მშობლებთან ერთად წასაკითხად/დასამუშავებლად.  

მნიშვნელოვანია კლუბში წაკითხული მასალის განხილვა როგორც კლასში მასწავლებელთან 

ერთად, ასევე შინ მშობელთან ერთად. სასურველია მშობელს მიეცეს რეკომენდაცია, თუ რა ტიპის 

კითხვები უნდა დაუსვას ბავშვს, როგორ დაეხმაროს წაკითხული მასალის კარგად გააზრებაში. 

მაგალითად, ურჩიეთ მშობელს ჰკითხოს ბავშვს: „სხვანაირად როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს 

მოთხრობა?“ „რომელი პერსონაჟი უფრო მოგეწონა?“ „რა არ მოგეწონა?“ „რატომ გაიბუტა პატარა 

შუქნიშანი?“ და ა.შ. 
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2 ეტაპი 

კითხვის კონკურსი 

მნიშვნელოვანია, ტარდებოდეს „მკითხველთა კლუბის“ შეხვედრების შემაჯამებელი აქტივობები, 

რაც გულისხმობს წელიწადში 1-2 ჯერ სახალისო კონკურსის ჩატარებას მშობლების აქტიური 

მონაწილეობით. კონკურსი დაეხმარება მასწავლებელს დაახლოვდეს მშობლებთან, გააქტიუროს 

ისინი და დაინახოს რამდენად კარგად აითვისეს ბავშვებმა წაკითხული მასალა. ასევე, 

მასწავლებელს მიეცემა შესაძლებლობა კონკურსის მსვლელობისას ასწავლოს მშობელს როგორ 

უნდა ჩაერთოს იგი სწორედ სწავლის პროცესში და როგორ უნდა შეუწყოს ხელი შვილის 

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებას.  

 

2015 წლის მაისში საპილოტე სკოლებში ჩატარებულმა კონკურსმა დაგვანახა, რომ მშობლები 

განსაკუთრებული აქტიურობით ერთვებიან მსგავს აქტივობაში და ითვალისწინებენ 

მასწავლებლების რეკომენდაციებს. 
 

ვებ-გვერდზე განთავსებულია კითხვარები, რომელიც მომზადდა G-PriEd-ის მიერ პროექტის 

წიგნების/საბავშვო გაზეთის ტექსტებიდან დონეების შესაბამისად.  
 

კონკურსი შეიძლება ჩაუტარდეს დაწყებითი კლასის ყველა მოსწავლეს. მასწავლებლის სურვილის 

შესაბამისად, კონკურსი შესაძლებელია ჩატარდეს ერთ კლასში მოსწავლეთა პატარა ჯგუფებს შორის 

ან პარალელურ კლასებს შორის. ბავშვები უნდა გადანაწილდნენ პატარ-პატარა ჯგუფებში 

მშობლებთან ერთად (4-5 მოსწავლე). ერთ-ერთი მშობელი დაინიშნება ჯგუფის ფასილიტატორად, 

რომელიც უხელმძღვანელებს კითხვარების შევსებისა და ბავშვებს შორის დისკუსიის პროცესს.  

 

მშობლების მონაწილეობა ითვალისწინებს მოსწავლეთა დახმარებას კითხვარების შევსების 

პროცესში. თუ რომელიმე ბავშვი ვერ იხსენებს კონკრეტულ ფაქტს, მშობელი უნდა დაეხმაროს 

შვილს და მინიშნებებით მიიყვანოს სწორ პასუხამდე.  

 

კონკურსის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა, რომ მოსწავლეებმა შეძლებისდაგვარად განავრცონ პასუხი 

და ჩაწერონ დამატებითი ინფორმაცია კითხვარში მოცემულ კითხვასთან დაკავშირებით.  

 
კონკურსის პირობებისა და პროცესის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და 2015 წლის 
განმავლობაში საპილოტე პერიოდში ჩატარებული კონკურსების ვიდეო მასალების გასაცნობად იხილეთ ვებ-
გვერდზე განთავსებული მასალა „კონკურსის პირობები“. 


