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2008-2009 სასწავლო წელს საქართველოს 48 საჯარო სკოლაში განხორციელდა 

პროექტი,,საგზაო უსაფრთხოების სწავლება სკოლებში", რომელიც მიზნად ისახავდა მე–

3–მე და მე–4–ე კლასებში საგზაო უსაფრთხოების წესების სწავლებას, ასევე სწორი 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას საგზაო წესების დაცვის მიმართ.  

პროექტი განახორციელა ფონდმა ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“, 

კომპანია BP-სთან, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, 

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების  ცენტრთან და საქართველოში 

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოსთან ერთად.  

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სახელმძღვანელო მოსწავლეებისათვის, რომელიც 

ითვალისწინებს საგზაო მოძრაობის წესების შესწავლას. სახელმძღვანელო აგებულია 

თანამედროვე პედაგოგიურ მეთოდებზე დაყრდნობით, ითვალისწინებს მე-3, მე-4 

კლასის მოსწავლეთა ასაკის ინტერესებს. შეიქმნა აგრეთვე მასწავლებლის 

სახელმძღვანელო, რომელშიც დაწვრილებითაა განხილული თითოეული გაკვეთილის 

სცენარი, ის პედაგოგიური აქტივობები და ხერხები, რომელიც უნდა გამოიყენოს 

მასწავლებელმა, რათა სასურველი შედეგი მიიღოს აღნიშნული სახელმძღვანელოთი 

სწავლებისას. როგორც კურსის დამხმარე რესურსი, დაიბეჭდა ასევე საგზაო ნიშნები 

დიდ ფორმატზე, რომლებიც მოსწავლეებს კლასში ჰქონდათ გამოკრული, და თემატური 

პლაკატები.  

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შეიქმნა აგრეთვე ფილმი, რომელიც მოსწავლეებში 

დიდ ინტერესს იწვევდა.  

პროგრამას უძღვებოდნენ დაწყებითი კლასების დამრიგებლები, რომლებმაც პროექტის 

დაწყებამდე სპეციალური მომზადება გაიარეს - სახელმძღვანელოს ავტორმა ჩაატარა 

მათთან ტრენინგები აღნიშნული კურსის სწავლებასთან დაკავშირებით. 

პერიოდულად ვესწრებოდი გაკვეთილებს სხვადასხვა სკოლებში. გაკვეთილებზე 

დასწრებამ აჩვენა, რომ მოსწავლეები დიდი ინტერესით იყვნენ ჩართული პროგრამაში, 

ხალისით სწავლობდნენ ყოველ გაკვეთილს და მოუთმენლად ელოდნენ შემდეგს.  

ყოველი  გაკვეთილი, რომელსაც დავესწარი, სრულიად განსხავევებული იყო 

ერთმანეთისაგან. ზოგი მასწავლებელი ინტეგრირებულ გაკვეთილს ატარებდა, 

მაგალითად მუსიკასთან, ან ხატვასთან ერთად, ზოგი მხოლოდ სახელმძღვანელოს 

იყენებდა. მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო მოსწავლეთა დაინტერესება, მათი ხალისი და 



3 

 

დამოკიდებულება ამ სწავლებისადმი, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია კარგი შედეგის 

მისაღწევად. 

ამ სასწავლო კურსის მთავარი მიზანი იყო მოსწავლეთა სწორი დამოკიდებულების 

ჩამოყალიბება საგზაო წესების დაცვის მიმართ, ასევე ამ წესების სწავლება და 

გამოყენება.  

კურსის სწავლების ეფექტურობის შეფასების მიზნით ჩატარებულ იქნა კვლევა 

სწავლების დაწყების და დასრულების შემდეგ, შეფასდა მოსწავლეთა ცოდნა ამ 

პერიოდის განმავლობაში. ასევე ჩატარდა გამოკითხვა მშობლებთან.  

კვლევის მეთოდად არჩეულ იქნა რაოდენობრივი კვლევა მოსწავლეებთან, კვლევის 

ინსტრუმენტი იყო ტესტი, რომელიც მომზადდა სასწავლო კურსის სახელმძღვანელოზე 

დაყრდნობით. მშობლებთან კი ჩატარდა თვისობრივი კვლევა ჩაღრმავებული 

ინტერვიუს მეთოდით. 

იმისათვის, რომ კვლევის შედეგები ყოფილიყო ოპტიმალური, მიზანშეწონილ იქნა 

ტესტირების ჩატარება ორ სეგნმენტში - საპილოტე კლასებში (კლასებში, რომელშიც 

განხორციელდა საგზაო უსაფრთხოების სწავლება) და ე.წ. საკონტროლო კლასებში 

(კლასებში, რომელშიც არ განხორციელდა საგზაო უსაფრთხოების სწავლება). კვლევაში 

მონაწილეობა მიიღეს მე-3 და მე-4 კლასის მოსწავლეებმა. კვლევა ჩატარდა 5 ქალაქში - 

შესაბამისად შეირჩა ის ქალაქები, სადაც დაგეგმილი იყო კურსის განხორციელება - 

თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, თელავი. 

აღნიშნულ ხუთ  ქალაქში თანაბრად შეირჩა ოთხი სკოლა: აქედან ორი საპილოტე და 

ორიც საკონტროლო. თითოეულ სკოლაში ტესტირება ჩაუტარდა თითო კლასის 

მოსწავლეებს. ერთ  საპილოტე სკოლაში III კლასის მოსწავლეებს, მეორე საპილოტე 

სკოლაში  - IV კლასის მოსწავლეებს. ასევე  საკონტროლო სკოლებშიც - ერთ  

საკონტროლო სკოლაში III კლასის მოსწავლეებს, მეორე საკონტროლო სკოლაში  - IV 

კლასის მოსწავლეებს. 

სკოლების შერჩევისას მხედველობაში იქნა მიღებული მათი ადგილმდებარეობა: თითო 

ქალაქში შეირჩა ერთი საკონტროლო და ერთი საპილოტე სკოლა, რომელიც ცენტრში 

მდებარეობს, ასევე თითო საპილოტე და საკონტროლო სკოლა, რომელიც პერიფერიაშია. 

აღნიშნული კვლევის შედეგად შეფასდა მოსწავლეთა ცოდნის დონის მაჩვენებელი, 

კონკრეტული თემების შესახებ ინფორმირებულობა და განისაზღვრა ცოდნის დონის 

ინდექსი. 
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ცოდნის დონის საშუალო მაჩვენებელი განისაზღვრა 15 ბალიან სკალაზე, სადაც ”0”  

ნიშნავს - საერთოდ არ არის ინფორმირებული საგზაო უსაფრთხოების შესახებ, ხოლო 

”15” ნიშნავს ძალიან კარგად არის ინფორმირებული საგზაო უსაფრთხოების შესახებ,  

 

კვლევამ აჩვენა, რომ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ მოსწავლეთა ცოდნის საშუალო 

მაჩვენებელი სასწავლო კურსის დაწყებამდე ხუთივე ქალაქში თითქმის მსგავსია, 

თუმცა არის გარკვეული განსხვავებებიც:  

საგზაო უსაფრთხოების ცოდნის ყველაზე მაღალი საშუალო მაჩვენებელი თბილისში  

(9,51) დაფიქსირდა, ყველაზე დაბალი კი ქალაქ რუსთავში (8,88).  

 

ქალაქი თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი 

ცოდნის დონის საშუალო 

მაჩვენებელი 

9.51 8.88 8.98 9.05 9.25 

 

სასწავლო კურსის დაწყებამდე მოსწავლეთა ცოდნის საშუალო მაჩვენებელი 9,12-ს 

შეადგენდა. 

სასწავლო კურსის დაწყებამდე ბუნებრივია საპილოტე და საკონტროლო კლასების 

მოსწავლეთა ცოდნის საშუალო მაჩვენებლებს შორის რაიმე მნიშვნელოვანი 

განსხვავება არ დაფიქსირებულა, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ განსხვავებულია 

ასაკობრივ ჯგუფებს შორის საშუალო ცოდნის დონის მაჩვენებელი - მე-4 კლასის  

მოსწავლეები (9,21) უფრო მეტად ინფორმირებულნი არიან საგზაო უსაფრთხოების 

შესახებ, ვიდრე მე-3 კლასელები (9,05). 

 

ქალაქი III კლასი IV კლასი  საპილოტე საკონტროლო 

ცოდნის დონის საშუალო 

მაჩვენებელი 

9.05 9.21  9.10 9.16 

 

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ზოგადი ცოდნის შეფასებასთან ერთად შეფასდა 

კონკრეტული თემებზე მოსწავლეთა ინფორმირებულობაც, პირობითად გამოიყო 5 

ძირითადი თემა:  
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1. გზა და საგზაო მოძრაობის მონაწილენი 

2. ქვეითის მოვალეობები 

3. მგზავრის მოვალეობები 

4. საგზაო ნიშნები და მონიშვნის ხაზები 

5. ველოსიპედი და უსაფრთხოება 

მოსწავლეთა ცოდნა კონკრეტული საკითხების მიმართ გაიზომა სკალაზე, სადაც 

მინიმალური მაჩვენებელია ”0”, ხოლო მაქსიმალური კი ”1”. კვლევამ აჩვენა, რომ ყველა 

აღნიშნული საკითხის შესახებ ინფორმირებულობა საშუალო ან საშუალოზე მაღალია. 

მოსწავლეები ყველაზე უკეთ ინფორმირებულნი გზისა და საგზაო მოძრაობის 

მონაწილეების შესახებ არიან. ამ თემის ცოდნის მაჩვენებელი  0,76-ს შეადგენს. 

 

მოსწავლეებს ყველაზე ნაკლები ინფორმაცია საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნის ხაზების 

შესახებ ქონდათ (0,50), ასევე ნაკლებ ინფორმაციას ფლობდნენ ქვეითის მოვალეობების 

შესახებ (0,57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონკრეტული თემების ცოდნის ხარისხი ქალაქების მიხედვით შემდეგნაირად 

განაწილდა:  

 თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი 

გზა და 

საგზაო 

0.79 0.81 0.76 0.71 0.76 
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მოძრაობის 

მონაწილენი 

ქვეითის 

მოვალეობები 

0.62 0.57 0.54 0.58 0.56 

მგზავრის 

მოვალეობები 

0.69 0.62 0.66 0.71 0.64 

საგზაო 

ნიშნები და 

მონიშვნის 

ხაზები 

0.51 0.47 0.51 0.47 0.55 

ველოსიპედი 

და 

უსაფრთხოება 

0.67 0.64 0.61 0.65 0.69 

 

გზისა და საგზაო მოძრაობის მონაწილეების შესახებ ყველაზე მეტი ცოდნა ქალაქ 

რუსთავის მოსწავლეებს ქონდათ (0,81), ქვეითის მოვალეობები ყველაზე უკეთ 

თბილისელებმა იცოდნენ (0,62). მგზავრის მოვალეობები კი ბათუმელმა მოსწავლეებმა 

(0,71). საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნის ხაზების, ასევე ველოსიპედისა და 

უსაფრთხოების შესახებ ყველაზე მეტად ინფორმირებულნი თელაველები აღმოჩნდნენ.   

ხოლო თუ შევადარებთ თემების ცოდნის ხარისხს კლასების მიხედვით, აღმოჩნდა, რომ 

კურსის გავლამდე საგზაო უსაფრთხოების თითოეული საკითხის შესახებ როგორც მე-3, 

ასევე მე-4 კლასელების ცოდნა მსგავსია, ასევე არ განსხვავდება საპილოტე და 

საკონტროლო კლასების მოსწავლეთა ცოდის მაჩვენებელი ერთმანეთისაგან.  

 

 III კლასი IV კლასი  საპილოტე საკონტროლო 

გზა და 

საგზაო 

მოძრაობის 

მონაწილენი 

0.78 0.75  0.77 0.76 

ქვეითის 

მოვალეობები 

0.57 0.57  0.56 0.59 

მგზავრის 

მოვალეობები 

0.64 0.69  0.68 0.65 

საგზაო 

ნიშნები და 

0.49 0.51  0.50 0.51 
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მონიშვნის 

ხაზები 

ველოსიპედი 

და 

უსაფრთხოება 

0.66 0.65  0.65 0.66 

 

სასწავლო კურსის დაწყებამდე და დასრულების შემდგომ მოსწავლეთა ცოდნის დონის 

გასაზომად და სასწავლო კურსის ეფექტიანობის შესაფასებლად შემოღებულ იქნა 

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ მოსწავლეთა ცოდნის დონის ინდექსი - პირობითად 

მოსწავლეთა ცოდნის დონე დაიყო 5 მაჩვენებლად:  

1. იმ მოსწავლეთა ცოდნა, რომელთაც ტესტის 15-ვე შეკითხვას სწორად უპასუხა, შეფასდა, 

როგორც ცოდნის დონის აბსოლუტური მაჩვენებელი;  

2. იმ მოსწავლეთა ცოდნა, რომელთაც ტესტის 15 შეკითხვიდან 12, 13, ან 14 შეკითხვას 

სწორად უპასუხა, შეფასდა როგორც ცოდნის დონის მაღალი მაჩვენებელი;  

3. იმ მოსწავლეთა ცოდნა, რომელთაც ტესტის 15 შეკითხვიდან 9, 10, ან 11 შეკითხვას 

სწორად უპასუხა, შეფასდა, როგორც ცოდნის დონის საშუალო მაჩვენებელი; 

4. იმ მოსწავლეთა ცოდნა, რომელთაც ტესტის 15 შეკითხვიდან 6, 7, და 8 შეკითხვას სწორად 

უპასუხა, შეფასდა, როგორც ცოდნის დონის დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებელი; 

5. იმ მოსწავლეთა ცოდნა, რომელთაც ტესტის 15 შეკითხვიდან მხოლოდ 5 ან ნაკლებ 

შეკითხვას უპასუხეს სწორად, შეფასდა, როგორც ცოდნის დონის დაბალი მაჩვენებელი. 

როგორც სასწავლო კურსის დაწყებამდე ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, ზოგადად საგზაო 

უსაფრთხოების შესახებ მოსწავლეთა ცოდნა საშუალო ან საშუალოზე დაბალი აღმოჩნდა 

- კვლევაში მონაწილე მოსწავლეთა თითქმის ნახევარმა (48%) ცოდნის საშუალო 

მაჩვენებელი მიიღო, მოსწავლეთა ერთი მესამედის (33%) ტესტირების შედეგები კი 

დამაკმაყოფილებელია. 
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როგორც მოსალოდნელი იყო, სასწავლო კურსის დაწყებამდე  კვლევაში მონაწილე 

მოსწავლეთაგან არც ერთს არ მიუღია აბსოლუტური ცოდნის მაჩვენებელი.  თუმცა, 

ათიდან ერთი მოსწავლე (13%) საკმაოდ კარგად არის ინფორმირებული საგზაო 

უსაფრთხოების შესახებ, მათ 15 შეკითხვიდან 12-ს ან მეტს სწორი პასუხი გასცეს და 

შესაბამისად, ცოდნის მაღალი მაჩვენებელი დააფიქსირეს.  

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ მოსწავლეთა ცოდნის მაჩვენებელი ხუთივე ქალაქში 

თითქმის მსგავსია, თუმცა არის გარკვეული განსხვავებებიც: საგზაო უსაფრთხოების 

შესახებ ყველაზე მეტად ინფორმირებულნი თბილისელი მოსწავლეები აღმოჩნდნენ, 

მათმა 24%-მა ცოდნის მაღალი მაჩვენებელი აჩვენა, როცა სხვა ქალაქებში აღნიშნული 

მაჩვენებელი ორჯერ ნაკლებია, 12%-ს არ აღემატება. ცოდნის საშუალო დონის 

მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი თელაველ მოსწავლეებშია. დამაკმაყოფილებელი 

მაჩვენებელი კი ქუთაისსა და ბათუმშია  ყველაზე მაღალი.  

 

ცოდნის მაჩვენებელი თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი 

აბსოლუტური  0% 0% 0% 0% 0% 

მაღალი 24% 9% 12% 10% 12% 

საშუალო 42% 50% 44% 47% 56% 

დამაკმაყოფილებელი 27% 33% 39% 38% 26% 

დაბალი 7% 8% 5% 5% 6% 
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საგზაო უსაფრთხოების შესახებ მოსწავლეთა ცოდნის მაჩვენებელი არ განსხვავდებოდა 

მოსწავლეთა ასაკის მიხედვით -  მე-3 და მე-4 კლასის მოსწავლეები ერთნაირად არიან 

ინფორმირებულნი საგზაო უსაფრთხოების შესახებ. სასწავლო კურსის დაწყებამდე,  

ბუნებრივია,  მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდა არც საპილოტე და საკონტროლო 

კლასების მოსწავლეთა ცოდნის დონის მაჩვენებლებიც: 

ცოდნის მაჩვენებელი III კლასი IV კლასი  საპილოტე საკონტროლო 

აბსოლუტური  0% 0%  0% 0% 

მაღალი 12% 14%  15% 11% 

საშუალო 48% 48%  47% 49% 

დამაკმაყოფილებელი 34% 31%  31% 35% 

დაბალი 6% 7%  7% 5% 

 

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ საპილოტე 

სკოლების მოსწავლეთა ცოდნის დონის საშუალო მაჩვენებელი 2 ქულით აღემატება 

საკონტროლო სკოლის მოსწავლეთა იდენტურ მაჩვენებელს. 

 

 

 

 

 

  

ცოდნის დონის მაჩვენებელი შეფასდა 15 ბალიან სკალაზე, სადაც ”0”  ნიშნავს საერთოდ 

არ არის ინფორმირებული საგზაო უსაფრთხოების შესახებ, ხოლო ”15” ნიშნავს ძალიან 

კარგად არის ინფორმირებული საგზაო უსაფრთხოების შესახებ. 

ხოლო თუ შევადარებთ ცოდნის დონის საშუალო მაჩვენებელს კურსის გავლამდე და 

კურსის გავლის შემდეგ საპილოტე და საკონტროლო სკოლებისათვის, სურათი ასეთია: 

ცოდნის დონის საშუალო  

მაჩვენებელი 

საპილოტე 

11 

საკონტროლო 

9 
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 საპილოტე საკონტროლო 

კურსის გავლამდე 9,1 9,16 

კურსის გავლის შემდეგ 11,41 9,17 

მაჩვენებლების ცვლილება +2,31 +0,01 

 

სასწავლო კურსის დასრულების შემდგომ საპილოტე სკოლების მოსწავლეთა ცოდნის 

საშუალო მაჩვენებელი 11,4-ს შეადგენს, რაც 2.31-ით აღემატება სასწავლო კურსის 

დაწყებამდე არსებულ მაჩვენებელს.  აღნიშნული მონაცემი იმაზე მიუთითებს, რომ 

სასწავლო კურსის სწავლება საპილოტე სკოლებში ეფექტურად განხორციელდა.   

რაც შეეხება საკონტროლო სკოლებს, რომლებშიც კურსის სწავლება არ 

განხორციელებულა, მოსწავლეთა ცოდნის დონის მაჩვენებლები უცვლელი დარჩა 

(როგორც მოსალოდნელი იყო), რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საპილოტე 

სკოლების მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლება ერთმნიშვნელოვნად სასწავლო 

კურსის დამსახურებაა და არა რაიმე სხვა ფაქტორების.   

გამოკვლეულ იქნა აგრეთვე ცოდნის დონის საშუალო მაჩვენებელი ქალაქების 

მიხედვით. კვლევამ აჩვენა, რომ საპილოტე სკოლებში სასწავლო კურსის დასრულების 

შემდეგ, საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ყველაზე მეტი ცოდნა თბილისისა და 

რუსთავის მოსწავლეებს აღმოაჩნდათ.  შედარდა აგრეთვე  ცოდნის დონის საშუალო 

მაჩვენებელი კურსის გავლამდე და კურსის გავლის შემდეგ.  

საპილოტე თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი 

კურსის 

გავლამდე 

9.72 8.96 8.88 8.79 9.17 

კურსის 

გავლის 

შემდეგ 

11.98 11.94 11.41 10.68 10.79 

მაჩვენებლების 

ცვლილება 

2.26 2.98 2.53 1.89 1.62 

 



11 

 

სასწავლო კურსის განხორცილებამ ყველაზე დიდი შედეგი ქ. რუსთავის სკოლებში 

გამოიღო. აღნიშნულ სკოლებში  კურსის დაწყებამდე მოსწავლეები სხვა ქალაქებთან 

შედარებით ნაკლებად იყვნენ ინფორმირებულნი საგზაო უსაფრთხოების შესახებ, 

კურსის სწავლების შემდეგ კი მათი ცოდნის მაჩვენებელი სხვებზე მეტად  2.98 -ით 

გაიზარდა. ეს მონაცემი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ სასწავლო კურსი 

ყველაზე წარმატებულად სწორედ ქ. რუსთავში განხორციელდა. 

აქვე უნდა გამოირიცხოს რაიმე გარემო პირობების ზემოქმედება მოსწავლეთა ცოდნის 

ზრდაზე, რასაც ადასტურებს საკონტროლო სკოლებში ჩატარებული კვლევა, რომელთა 

მოსწავლეების ცოდნის დონე კურსის დაწყებამდე და კურსის დასრულების შემდგომ 

თითქმის  იდენტურია. 

საკონტროლო თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი 

კურსის 

გავლამდე 

9.28 8.78 9.12 9.28 9.39 

კურსის 

გავლის 

შემდეგ 

8.87 8.45 9.55 10.20 8.56 

მაჩვენებლების 

ცვლილება 

-0.41 -0.33 0.43 0.92 -0.83 

 

გაკეთდა აგრეთვე ცოდნის დონის შედარებითი ანალიზი საპილოტე და საკონტროლო 

კლასებისათვის კლასების მიხედვით.  

სასწავლო კურსი განსაკუთრებით ეფექტური მე-3 კლასელთათვის აღმოჩნდა. რაც იმით 

აიხსნება, რომ კურსის დაწყებამდე უმცროსი მოსწავლეები ბუნებრივია უფროსებზე 

ნაკლებად იყვნენ ინფორმირებულნი საგზაო უსაფრთხოების შესახებ, შესაბამისად, 

სასწავლო კურსის დახმარებით მათ უფრო მეტი ახალი ინფორმაცია მიიღეს, ვიდრე მე-4 

კლასელებმა და ჩმოუყალიბდათ სწორი დამოკიდებულება წესების დაცვის მიმართ. 

 

საპილოტე III კლასი IV კლასი 

კურსის გავლამდე 8.83 9.50 
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კურსის გავლის შემდეგ 11.37 11.46 

მაჩვენებლების ცვლილება 2.54 1.96 

 

ხოლო რაც შეეხება საკონტროლო კლასებს, მოსწავლეების ცოდნის საშუალო 

მაჩვენებელი კურსის დაწყებამდე და კურსის დასრულების შემდგომ თითქმის  

იდენტურია, როგორც მოსალოდნელი იყო. 

 

საკონტროლო III კლასი IV კლასი 

კურსის გავლამდე 9.46 8.96 

კურსის გავლის შემდეგ 8.89 9.41 

მაჩვენებლების ცვლილება -0.57 0.45 

 

რაც შეეხება მოსწავლეთა კონკრეტული თემების შესახებ ინფორმირებულობის 

შეფასებას - კურსის გავლის შემდეგ შეტანილ იქნა იგივე ტესტური დავალებები, რაც 

კურსის გავლამდე და შემოწმდა მოსწავლეთა ინფორმირებულობა. 

მოსწავლეთა ცოდნა კონკრეტული საკითხების მიმართ კვლავ  გაიზომა სკალაზე, სადაც 

მინიმალური მაჩვენებელია ”0”, ხოლო მაქსიმალური კი ”1”.  

საპილოტე სკოლების მოსწავლეები თითქმის თანაბრად აღმოჩნდნენ ინფორმირებულნი 

ყველა სასწავლო საკითხის შესახებ, თუმცა ყველაზე მეტ ცოდნას მათი ასაკისთვის 

ყველაზე შესაფერისი საკითხის - ველოსიპედისა და უსაფრთხოების შესახებ ფლობდნენ. 

ყველაზე ნაკლები ცოდნა კი საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნის ხაზების შესახებ 

აღმოაჩნდათ. დიაგრამაზე აღნიშნული მონაცემები შედარებულია საკონტროლო 

კლასების მოსწავლეებთან: 
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თუ შევადარებთ მოსწავლეთა ინფორმირებულობას კურსის გავლამდე და კურსის 

გავლის შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ სასწავლო კურსის განხორციელების შემდეგ, საპილოტე 

სკოლების მოსწავლეებმა ყველაზე მეტი ახალი ინფორმაცია ქვეითის მოვალეობების 

შესახებ შეიძინეს. ასევე კარგი მაჩვენებლებია სხვა თემების შემთხვევაშიც. ყველაზე 

ნაკლები კი გზისა და საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა შესახებ,  ამ საკითხზე 

მოსწავლეები სასწავლო კურსის დაწყებამდეც კარგად ინფომირებულნი.   

საპილოტე გზა და საგზაო 

მოძრაობის 

მონაწილენი 

ქვეითის 

მოვალეობები 

მგზავრის 

მოვალეობები 

საგზაო ნიშნები 

და მონიშვნის 

ხაზები 

ველოსიპედი 

და 

უსაფრთხოება 

კურსის 

გავლამდე 

0.77 0.56 0.68 0.50 0.65 

კურსის გავლის 

შემდეგ 

0.82 0.76 0.82 0.65 0.83 

მაჩვენებლების 

ცვლილება 

0.05 0.2 0.14 0.15 0.18 

შედარებულ იქნა აგრეთვე საკონტროლო კლასებისათვის იგივე მაჩვენებლები კურსის 

გავლამდე და კურსის გავლის შემდეგ. როგორც მოსალოდნელი იყო, ცვლილება 

უმნიშვნელოა. 

საკონტროლო გზა და საგზაო 

მოძრაობის 

მონაწილენი 

ქვეითის 

მოვალეობები 

მგზავრის 

მოვალეობები 

საგზაო ნიშნები 

და მონიშვნის 

ხაზები 

ველოსიპედი 

და 

უსაფრთხოება 
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კურსის 

გავლამდე 

0.76 0.59 0.65 0.51 0.66 

კურსის გავლის 

შემდეგ 

0.75 0.58 0.68 0.47 0.72 

მაჩვენებლების 

ცვლილება 

-0.01 -0.01 0.03 -0.04 0.06 

 

გამოკვლეულ იქნა ასევე კონკრეტული თემების ცოდნის ხარისხი საპილოტე კლასებში 

ქალაქების მიხედვით. ქვეითის მოვალეობების შესახებ ყველაზე მეტი ცოდნა თელავის 

საპილოტე სკოლების მოსწავლეებმა გამოავლინეს (0,88), საგზაო ნიშნებისა და 

მონიშვნის ხაზების შესახებ კი სხვა ქალაქების მოსწავლეებზე მეტად ინფორმირებულნი 

ქ. თბილისის მოსწავლეები აღმოჩნდნენ (0,78). ყველა დანარჩენი საკითხის მიმართ კი 

ცოდნის ყველაზე მაღალ მაჩვენებლებს რუსთაველი მოსწავლეები ავლენდნენ. 

 

 თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი 

გზა და 

საგზაო 

მოძრაობის 

მონაწილენი 

0.81 0.88 0.85 0.80 0.73 

ქვეითის 

მოვალეობები 

0.76 0.76 0.76 0.69 0.88 

მგზავრის 

მოვალეობები 

0.82 0.87 0.85 0.79 0.76 

საგზაო 

ნიშნები და 

მონიშვნის 

ხაზები 

0.78 0.69 0.60 0.59 0.58 

ველოსიპედი 

და 

უსაფრთხოება 

0.88 0.89 0.87 0.80 0.65 

 

ხოლო იგივე მონაცემების კლასების მიხედვით შედარებისას გზისა და საგზაო 

მონაწილეთა, ასევე ქვეითის მოვალეობების შესახებ მე-4 კლასელებზე მეტად 
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ინფორმირებულნი მე-3 კლასელები აღმოჩნდნენ. დანარჩენ საკითხებზე კი უფრო მეტი 

ცოდნა მე-4 კლასელებს აღმოაჩნდათ.   

 

 III კლასი IV კლასი 

გზა და საგზაო მოძრაობის 

მონაწილენი 

0.85 0.79 

ქვეითის მოვალეობები 0.79 0.74 

მგზავრის მოვალეობები 0.79 0.86 

საგზაო ნიშნები და მონიშვნის 

ხაზები 

0.64 0.66 

ველოსიპედი და უსაფრთხოება 0.80 0.87 

 

შეფასდა ასევე ცოდნის დონის ინდექსი კურსის გავლის შემდეგ (კრიტერიუმები იყო 

იგივე, რაც კურსის გავლამდე). სასწავლო კურსის განხორციელების შემდგომ, საპილოტე 

სკოლის მოსწავლეთაგან ნახევარზე მეტმა (53%) საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნის 

მაღალი ან აბსოლუტური  მაჩვენებელი აჩვენა, რაც მნიშვნელოვნად, თითქმის 4-ჯერ 

აღემატება საკონტროლო სკოლების მოსწავლეთა იდენტურ მაჩვენებელს. 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო კურსის გავლის  შემდეგ, საპილოტე სკოლებში მნიშვნელოვნად - 38%-ით 

გაიზარდა იმ მოსწავლეთა რიცხვი, რომლებმაც აბსოლუტური და მაღალი ცოდნის 

მაჩვენებლები აჩვენეს.   

საპილოტე აბსოლუტური  მაღალი  საშუალო  დამაკმაყოფილებელი დაბალი 



16 

 

კურსის 

გავლამდე 

0% 15% 47% 31% 7% 

კურსის 

გავლის 

შემდეგ 

6% 47% 37% 9% 1% 

მაჩვენებლების 

ცვლილება 

6% 32% -10% -22% -6% 

 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ  ეს მაჩვენებლები საკონტროლო სკოლების მოსწავლეებში 

თითქმის არ შეცვლილა. 

საკონტროლო აბსოლუტური  მაღალი  საშუალო  დამაკმაყოფილებელი დაბალი 

კურსის 

გავლამდე 

0% 11% 49% 35% 5% 

კურსის 

გავლის 

შემდეგ 

0% 12% 55% 27% 5% 

მაჩვენებლების 

ცვლილება 

0% 1% 6% -8% 0% 

 

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნის აბსოლუტური მაჩვენებელი ყველაზე მეტად 

თბილისისა და რუსთავის საპილოტე სკოლების მოსწავლეებთან დაფიქსირდა, 

საშუალო ცოდნას კი ყველაზე მეტად თელაველი მოსწავლეები ფლობდნენ.  

 

ცოდნის მაჩვენებელი თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი 

აბსოლუტური  10% 10% 2% 2% 3% 
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მაღალი 52% 55% 49% 39% 36% 

საშუალო 33% 27% 39% 43% 48% 

დამაკმაყოფილებელი 2% 8% 10% 14% 9% 

დაბალი 2% 0% 0% 2% 3% 

 

რაც შეეხება ცოდნის დონის ინდექსს კლასების მიხედვით, მაჩვენებელი თითქმის 

თანაბარია მე-3 და მე-4 კლასებში, თუმცა ცოდნის დონის მაღალი მაჩვენებელი მე-4 

კლასელებზე მეტად მე-3 კლასელებმა აჩვენეს.  

ცოდნის მაჩვენებელი III კლასი IV კლასი 

აბსოლუტური  5% 7% 

მაღალი 50% 44% 

საშუალო 34% 42% 

დამაკმაყოფილებელი 11% 6% 

დაბალი 1% 2% 

 

სასწავლო კურსის „საგზაო უსაფრთხოება“ ეფექტურობის შესასწავლად გამოკვლეულ 

იქნა აგრეთვე   მშობელთა დამოკიდებულება ამ კურსის მიმართ. გამოკითხვა 

ინტერვიუს მეთოდით ჩატარდა იმ მშობლებთან, რომელთა შვილებმაც გაიარეს ეს 

კურსი.  

კვლევაში მშობელთა დამოკიდებულებებთან ერთად, შესწავლილ იქნა მშობელთა 

თვალით დანახული მათი შვილების მიმართება სასწავლო კურსთან.   

თვისებრივი კვლევის მონაცემებზე  დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ საგნის 

”საგზაო უსაფრთხოება” მიმართ მოსწავლეები ძალზედ პოზიტიურად არიან 

განწყობილნი და დიდი ინტერესით სწავლობენ მას. მშობელთა აღნიშვნით, მათი 

შვილები სახლში, ოჯახის წევრებთან  აქტიურად, დიდი ენთუზიაზმით საუბრობენ 

აღნიშნული საგნის შესახებ.  
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”ჩემი ორივე შვილი სწავლობს საგანს ”საგზაო უასფრთხოება”, ერთი არის მე-3 კლასში, 

ხოლო მეორე- მე-4 კლასში, ორივე აქტიურად საუბრობს სახლში ამის შესახებ 

ერთმანეთთან, ეკითხებიან  საგზაო ნიშნებზე, ძალიან აინტერესებთ და უნდათ რომ 

იცოდნენ საგზაო ნიშნები.” [რუსთავის V სკოლა, III კლასის მშობელი.] 

”ბავშვი ყოველთვის კმაყოფილი მოდის ამ საგნის შემდეგ სახლში”. 

[კურდღელაურის სკოლა, III კლასის მშობელი, ეკა ხუციშვილი] 

მოსწავლეები ცდილობენ ერთის მხრივ, თავიანთი ცოდნა გაუზიარონ მშობლებს და 

ოჯახის სხვა წევრებს, ხოლო მეორეს მხრივ, მათგან მიიღონ ახალი ინფორმაცია. ამგვარი 

ქცევა კიდევ ერთხელ მიუთითებს ბავშვების დიდ ინტერესზე საგზაო უსაფრთხოების 

მიმართ. 

”ბავშვი ხშირად საუბრობს ხოლმე სახლში ამ საგნის შესახებ, როცა გაკვეთილი 

უტარდებათ, სახლში რომ მოდის, მოგვაწვდის ხოლმე ახალ ინფორმაციას. მაგ. 

გადასასვლელზე, ან თუ რამე ახალს გაიგებს მანქანაში როგორ უნდა მოიქცეს, რა წესები 

უნდა დაიცვას”. [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

 ”ოჯახის წევრებთან სულ ამ საგნის სახელმძღვანელო დაჰქონდა ხოლმე და გვაჩვენებდა - 

დღეს ეს ვისწავლეთ, დღეს ეს გავაკეთეთო.  რაღაც წესს რომ ისწავლიდა, გვეუბნებოდა და 

გვისვამდა კითხვებს, აინტერესებდა, ჩვენ თუ გავცემდით სწორ პასუხს. ვიცოდით თუ არა 

ჩვენ და თუ არ ვიცოდით, უნდოდა, რომ ჩვენც გვესწავლა.” [რუსთავის V სკოლა, IV 

კლასის მშობელი.] 

ბავშვების დიდი ინტერსი სასწავლო კურსის მიმართ განპირობებული აღმოჩნდა ერთის 

მხრივ მათი ასაკით, როდესაც ისინი განსაკუთრებული ცნობისმოყვარეობით ეკიდებიან 

ყველაფერს. ხოლო მეორეს მხრივ, თავად საგნის ”საგზაო უსაფრთხოება”  სწავლების 

ინოვაციური, ბავშვებისთვის მეტად საინტერესო და სახალისო მეთოდით. საგნის 

მიმართ მოსწავლეების პოზიტიურ განწყობას მშობელთა აზრით, იწვევს როგორც 

სწავლების შემადგენელი სახალისო თამაშები, ვიდეორგოლები და სხვ., ასევე 

მოსწავლეთათვის გასაგებ ენაზე შექმნილი სახელმძღვანელოც. წიგნის ლამაზი 

დიზაინი, მასში მოცემული საბავშვო ნახატები, გასაფერადებლები და დავალებები 

მოსწავლეთათვის კიდევ უფრო სახალისოს ხდის მეცადინეობის პროცესს.  

”ბავშვს ძალიან მოსწონს ეს  საგანი, სახელმძვანელო, სადაც არის საინტერესო ნახატები, 

გასაფერადებლები, პოლიციელები”. [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი. 

”ბავშვს მოსწონს ვიდეორგოლები, სახალისო თამაშობები, რასაც კლასში აკეთებენ.” 

[რუსთავის V სკოლ,ა III კლასის მშობელი.]  

”ბავშვი იყო ძალიან გახარებული, ძალიან ლამაზი წიგნები დაგვირიგესო და 

აინტერესებდა ძალიან. თავიდან წიგნის დიზაინმა მიიპყრო ყურადღება, მერე რაც შიგნით 

ეწერა, იმანაც დააინტერესეა. უხაროდა ძალიან იმ დღეს, როცა ქონდა საგზაო 
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უსაფრთხოების გაკვეთილი. მოსწონდა ის, რომ გაკვეთილი იყო განსხვავებული და 

საინტერესო, სახალისო.” [რუსთავისV  სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

თვისებრივი კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, ილუსტრირებული 

სახელმძღვანელოსა და სწავლების სახალისო მეთოდის გარდა, მოსწავლეების მოწონება 

დაიმსახურა იმ დამატებითმა აქტივობებმა,  რომელიც რიგ შემთხვევაში თან ერთვოდა 

ამ საგნის სწავლებას.  

თვისებრივი კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ საპილოტე 

სკოლების მშობლები საკმაოდ კარგად არიან გათვიცნობიერებული საგნის ”საგზაო 

უსაფრთხოება” შესახებ. 

მოსწავლეებთან ერთად, სასწავლო კურსის მიმართ მშობელთა დამოკიდებულება 

ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიურია. საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ბავშვების 

ინფორმირება მათი აზრით,  მნიშვნელოვანი და აუცილებელია.  

”აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს ყველა სკოლაში ეს საგანი, რადგან ბავშვმა უნდა 

იცოდეს ქუჩაში მოძრაობა და დაზღვეული იყოს.” [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის 

მშობელი.] 

”ბავშვი უნდა ფლობდეს ცოდნას საგზაო მოძრაობის წესებზე, რადგან დაიცავს მათ და 

თვითონაც იქნება დაცული საგზაო შემთხვევბიდან, არ დაზიანდება, ტრამვებს არ 

მიიღებს, არც თვითონ დაზარალდება და არც სხვას დააზიანებს.” [რუსთავის 21-ე სკოლა, 

IV კლასის მშობელი.] 

საპილოტე სკოლების მშობლებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ იმ შემთხვევაში, თუ 

სკოლის სასწავლო პროგრამაში არ იქნებოდა საგანი ”საგზაო უსაფრთხოება”, ისინი 

თავად აუცილებლად შეასწავლიდნენ შვილებს საგზაო უსაფრთხოების წესებს.  

”ბავშვმა უნდა იცოდეს საგზაო მოძრაობის წესები, სკოლაში რომ არ ესწავლებინათ ჩვენ 

თვითონ ვასწავლიდით.” [კურდღელაურის სკოლა. III კლასის მშობელი] 

”საგზაო წესების ცოდნა აუცილებელია, სკოლაში თუ არ ასწავლიდნენ, ოჯახში უფრო 

მეტად მოგვიწევდა ამის სწავლება, რადგან ყოველთვის მშობელი ვერ ეყოლება ბავშვს 

გვერდით. ეს არის მისი უსაფრთხოება და მე ვიქნები უფრო იმედიანად”.[თბილისის 53-ე 

სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

თუმცა, საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ბავშვებისთვის საგზო უსაფრთხოების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდების საუკეთესო და ყველაზე ეფექტურ საშუალებად მშობლები 

სკოლას მიიჩნევენ. რადგან:  
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1. საგნის სკოლაში სწავლებას სისტემატური ხასიათი აქვს, რაც ბავშვებს ეხმარება 

ცოდნის უფრო ეფექტურად ათვისებაში -  ბავშვებს მთელი წლის განმავლობაში 

სისტემატურად, სულ მცირე კვირაში ერთხელ უტარდებათ  აღნიშნული საგანი, რაც 

ხელს უწყობს მიღებული ინფორმაციის დამახსოვრებას და შეძენილი ცოდნის კიდევ 

უფრო მეტად გაღრმავებას; 

 

2. სკოლაში მკვეთრად არის ჩამოყალიბებული  სასწავლო კურსის სწავლების მეთოდი, 

რომელიც შემუშავებულია პროფესიონალების მიერ და ამრიგად, აღნიშნული 

მეთოდით სწავლება მშობელთა თვალთახედვით უფრო ეფექტიანია; 

 

3. სკოლაში სწავლებისათვის შექმნილია სპეციალური სახელმძღვანელო, რომელზედაც  

პროფესიონალთა გუნდი მუშაობდა. სახელმძღვანელო იძლევა იმის საშუალებას, 

რომ ბავშვებს თანმიმდევრულად მიეწოდოს ცოდნა და ამასთან, არ გამორჩეს არც 

ერთი საკითხი. 

 

4. მასწავლებელი პროფესიონალი პედაგოგია და  მას ნებისმიერ მშობელზე უკეთ აქვს 

განვითარებული სწავლებისთვის აუცილებელი უნარები: გადმოცემის უნარი,  

ბავშვის დაინტერესების უნარი და სხვ. 

 

5. თანატოლები, როდესაც ერთად სწავლობენ რაიმეს, უფრო მეტად ინტერესდებიან, 

და ხშირად საუბრობენ ერთმანეთთან ამ საგნის შესახებ, ბავშვების ერთობლივი 

მსჯელობა, აზროვნება კი ხელს უწყობს ცოდნის ეფექტიან ათვისებას; 

 

6. ყველა მშობელს არ აქვს საკმარისი დრო, საკმარისი ცოდნა, ან საერთოდაც ვერ 

აცნობიერებს ბავშვისათვის საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნის მიწოდების 

აუცილებლობას.    

მოსწავლეთა მსგავსად საპილოტე სკოლების მშობლებს პოზიტიური დამოკიდებულება 

აქვთ თავად საგნის სწავლების მეთოდისა და არსებული სახელმძღვანელოს მიმართ. 

მშობელთა აზრით, სასწავლო კურსის სახელმძღვანელო ბავშვებისათვის გასაგებ ენაზეა 

დაწერილი და გაფორმებულია ბავშვებისთვის მიმზიდველი ილუსტრაციებით. 

მშობელთა მოწონებას იმსახურებს ის ფაქტიც, რომ საგანი ”საგზაო უსაფრთხოება” 

შემეცნებით-გასართობი ხასიათისაა და ბავშვები ერთგვარი თამაშით იღებენ მათთვის  

საჭირო ინფორმაციას.  

”წიგნი ვნახე და ძალიან კარგია, სახალისოა შესასწავლად, მე როგორც პედაგოგი, 

დადებითად ვაფასებ ამას. წიგნი უნდა იყოს საინტერესეო და ადვილად გასაგები 
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ბავშვისთვის და აუცილებალად ისეთნაირად გაკეთებული, რომ დაინტერესედეს ბავშვი. 

ვიზუალური მხარეც ძალიან კარგია. მოკლედ ეს წიგნი ყველა ამ კრიტერიუმს 

აკმაყოფილებს.” [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

მშობელთა მოწონებას იმსახურებს სასწავლო კურსის პედაგოგთა მიერ მასალის 

გადმოცემის ფორმა, რაც სავარაუდოდ დიდ წილად პედაგოგთათვის შექმნილი 

სახელმძღვანელოს და იმ ტრეინინგების დამსახურებაა, რომელიც სასწავლო კურსის 

ფარგლებში განხორციელდა. 

”პედაგოგი ჰყავს ძალიან კარგი  და ამ მასალას აწვდის ძალიან სახალისოდ და გასაგებად. 

ძალიან მომწონს მეც, იმიტომ რომ ბავშვისთვის ხდება უფრო კარგად გასაგები საგზაო 

მოძრაობის წესები და ეხმარება ბავშვს ქალაქში გადადგილებისათვის.”[თბილისის 53-ე 

სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნის მიღებას მშობელთა  აზრით, პრაქტიკული 

მნიშვნელობა აქვს და უპირველესად, მათი შვილების უსაფრთხოების ერთგავრი 

გარანტია. მშობლებთა აღქმაში, სკოლაში მიღებულ ცოდნას ბავშვები პრაქტიკაში 

აუცილებლად გამოიყენებენ - სწორად გადაკვეთავენ გზას, დაიცავენ უსაფრთხოების 

ნორმებს ავტომობილში თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და სხვ.   

”უნდა ისწავლებოდეს ეს საგანი სკოლებში, რადგან ბავშვებს ბავშვობიდან ეცოდინებათ 

როგორ უნდა მოიქცენ, რა შემთხვევაში სად უნდა დარეკონ, უნდა მიეჩვევიან 

უსაფრთხოების წესებს.” [ბათუმის მე-2 სკოლა, III კლასის მშობელი]. 

მშობელთა აღნიშვნით, ბავშვები უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის გამო ხშირად 

ხდებიან საავტომობილო უბედური შემთხვევების მიზეზი. ბავშვებმა, რომლებიც არ 

ფლობენ ცოდნას ქუჩაში მოძრაობის წესების შესახებ, უფრო დიდი ალბათობით 

შეიძლება ჩაიგდონ თავი საფრთხეში და საფრთხე შეუქმნან სხვას (მაგ. გზაზე მოძრავ 

ავტომანქანას). საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნის მიღება კი მშობელთა აზრით, 

ამცირებს ამგვარი შემთხვევების მოხდენის ალბათობას. 

”ძალიან კარგია, უნდა ისწავლონ ეს საგანი ბავშვებმა მათი უსაფრთხოება რომ იყოს 

დაცული, ბავშვებმა კი არა, ბევრმა დიდმაც არ იცის მოძრაობის წესები. ძალიან ბევრი 

ავარიები ხდება და ბევრი უბედური შემთხვევები, ამ საგნის სწავლება კი შეამცირებს 

ასეთი შემთხვევების რიცხვს. ”  [რუსთავის V სკოლა IV კლასის მშობელი.] 

თვისებრივი კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ ერთწლიანი 

სწავლების შემდეგ, ბავშვები აქტიურად იყენებენ მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში. 

მშობელთა აღნიშვნით, მათ შვილებს უკვე შეუძლიათ ქუჩის დამოუკიდებელად 

გადაკვეთა, იცავენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თუ ავტომანქანაში მგზავრობისას 

უსაფრთხოების წესებს, ველოსიპედით უსაფრთხოდ მოძრაობის წესებს  და სხვ. 
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მშობელთა განმარტებით ეს ყოველივე დიდწილად სასწავლო კურსის დამსახურებაა, 

რადგან სასწავლო კურსის დაწყებამდე მოსწავლეები მინიმალურ ცოდნას ფლობდნენ 

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ.   

”მას შემდეგ, რაც ამ საგნის სწავლება დაიწყო, ჩემი შვილი დამოუკიდებლად დადის 

ქუჩაში, ცეკვაზე დაწტყო მარტო სიარული.” [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის 

მშობელი.] 

”ამ საგნის სწავლების შემდეგ ბავშვი უსაფრთხოების ღვედებს ხმარობს, იცის რომ არ უნდა 

დაჯდეს სავარძელზე წინ.” რუსთავის სკოლა, III კლასის მშობელი. 

საგულისხმოა ისიც, რომ მოსწავლეები შეშფოთებას ვერ მალავენ იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ხედავენ სხვების მიერ საგზაო უსაფრთხოების წესების დარღვევას.  

”როდესაც ვზივართ ტრანსპოტში, ბავშვი ძალიან არის შეშფოთებული, როდესაც ხედავს 

არასწორ მოძრაობას მანქანებისას ქუჩაში ან არასწორად გადასვლას ქუჩაზე. მეუბნება, ნახე 

იმ ქალმა არასწორად გაიარა და სხვ.” [თბილისის I სკოლა, III კლასის მშობელი] 

”სადაც ნახულობს მიწისქვეშა გადასასვლელებს, და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხედავს 

ზემოდან გადამსვლელ ადამიანებს, ამაზე აქვს ძალიან დიდი რეაქცია, რადგან ფიქრობს 

რომ ისინი ამით თავს საფრთხეში იგდებენ.”[თბილისის 53-ე სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

თვისებრივი კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ მშობელთა 

თვალსაზრისით, ”საგზაო უსაფრთხოების” სწავლება დაწყებით კლასებში 

ოპტიმალურია. მშობელები ერთის მხრივ აღნიშნავდნენ, რომ სასწავლო კურსის დაწყება 

მე-3, მე-4 კლასებში უნდა მოხდეს, რადგან ამ ასკში ბავშვებს უფრო მეტად 

უვითარდებათ აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი, რაც აუცილებელია საგზაო 

უსაფრთხოების წესების დაცვის მნიშვნელოვნების აღსაქმელად. ამავდროულად, 

მშობელთა აზრით, ბავშვი სწორედ ამ ასაკში დგამს პირველ ნაბიჯებს დამოუკიდებელი 

ცხოვრებისაკენ. საგზაო უსაფრთხოების წესების ცოდნა კი მას დაეხმარება ქუჩაში 

დამოუკიდებელ და უსაფრთხო გადაადგილებაში.  

”ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს  მესამე კლასიდან, რადგან  ამ დროს ბავშვი უკვე 

დამოუკიდებლობას იწყებს, შეუძლია მარტოც წავიდეს სკოლაში.”   [თბილისის 

24-ე სკოლა, IV კლასის მშობელი] 

”მესამე კლასიდან უნდა ისწავლებოდეს ეს საგანი, რადგან ამ ასაკიდან ბავშვები პირველად 

იწყებენ დამოუკიდებლად მოძრაობას და მათ განსაკუთრებული ყურდაღება სჭირდებათ. ბავშვს 

ბავშვობიდან რომ ვასწავლიდეთ ამას,  რომ გაიზრდება, უფრო გაუადვილდება შემდეგ საგზაო 

მოძრაობის წესების დაცვა”. [კურდღელაურის სკოლა,  III კლასის მშობელი.] 

”ეს საგანი უნდა ისწავლებიოდეს მე-4 კლასიდან, რადგან პატარა ბავშვებმა შეიძლება ვერ 

დაიმახსოვრონ ნიშნები, მე-4 კლასელ ბავშვებს უკვე ჩამოყალიბებლი აზროვნება აქვთ და 
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შეუძლია დისკუსიის გამართვა მასწავლებელთან.” [რუსთავის 21-ე სკოლა, IV კლასის 

მშობელი.] 

მშობლების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სასწავლო კურსის სწავლება პირველივე კლასიდან 

უნდა განხორციელდეს, რადგან ბავშვმა თავიდანვე გაითავისოს საგზაო მოძრაობის 

წესები.  

”ბავშვი შეეჩვევა თავიდანვე წესრიგის დაცვას ქუჩაში, რაც საქართველოში ძალიან ჭირს 

და ადამიანების უმრავლესობა არ იცავს ამას, არც ფეხით მოსიარულე და არც მანქანით 

მოსიარულე. ის კი ბავშვობიდანვე შეეჩვევა და მერეც დაიცავს. ” [რუსთავის V სკოლა, IV 

კლასის მშობელი.] 

”ბავშვმა პატარაობიდან რომ იცის საგზაო მოძრაობის წესები, მერე უფრო გაუადვილდება 

მოძრაობა, როცა გაიზრდება.”  [კურდღელაურის სკოლა.  III კლასის მშობელი.] 

”მე ვთვლი, რომ ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს I კლასიდან, რათა ბავშვმა თავიდანვე   

შეისისხლხორცოს ეს წესები.”[თბილისის I სკოლა, III კლასის მშობელი] 

ამასთან, მშობელთა აზრით, სასწავლო კურსი ”საგზაო უსაფრთხოება” უნდა 

ისწავლებოდეს მთელი სასწავლო პერიოდის მანძილზე - დაწყებითი კლასებიდან 

უფროსი კლასების ჩათვლით. მათი აზრით, თანდათან უნდა მოხდეს  ” საგზაო 

უსაფრთხოების”  სასწავლო პროგრამის გართულებაც.   

” ეს საგანი, შესაფერისია მე-3-4 კლასისთვის, რა დონეზეც ისწავლება ეხლა, მაგრამ მე 

ვთვლი, რომ კიდევ უფრო რთული საგზაო წესები უნდა ისწავლებოდეს უფრო მაღალ 

კლასებშიც.” [რუსთავის V სკოლა, IV კლასის მშობელი.] 

სასწავლო კურსის გახანგრძლივებასთან ერთად, მშობლებმა სასურველად მიიჩნიეს 

თეორიულთან ერთად პრაქტიკული მეცადინეობების დანერგვაც. მაგ. ბავშვების ქუჩაში 

გაყვანა და მათთვის რეალურ გარემოში სიტუაციების ახსნა. აღნიშნული მეთოდი, 

მშობელთა აზრით, დაეხმარება ბავშვებს უფრო მეტად გაითავისონ საგზაო 

უსაფრთხოების წესების დაცვის აუცილებლობა. ყველა ზემოთ მოცემული 

რაოდენობრივი და თვისებრივი შედეგი აჩვენებს აღნიშნული კურსის წარმატებულობას 

და მის ეფექტიანობას.  სასწავლო კურსის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს დამსახურებას 

წარმოადგენს ის, რომ მოსწავლეებმა გააცნობიერეს და გაითავისეს თავიანთი 

პასუხისმგებლობა ქუჩაში მოძრაობისას. მათ ჩამოუყალიბდათ სწორი დამოკიდებულება 

საგზაო მოძრაობის წესების დაცვის მიმართ.  

მარიკა კაპანაძე 

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი 


