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კვლევის  მიზანი და ამოცანები

ძირითადი მიზანი ახალი სასწავლო კურსის ეფექტიანობის
გაზომვა

ამოცანები

საპილოტე კლასების მოსწავლეთა ცოდნის შეფასება

სასწავლო კურსის დაწყებამდე.

საპილოტე კლასების მოსწავლეთა ცოდნის შეფასება

სასწავლო კურსის განხორციელების შემდგომ

მოსწავლეთა ცოდნის ცვლილების მაჩვენებლების

შედარება კურსის დაწყებემდე და კურსის

დასრულების შემდგომ.  
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კვლევის მეთოდოლოგია

ტესტი მომზადდა სასწავლო კურსის
სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით. 

შემუშავებულ იქნა ტესტის 2 ვერსია. იხ. 
დანართში ტესტი #1 და ტესტი #2

რაოდენობრივი კვლევა

კვლევის მეთოდი

ტესტირება ტესტი

კვლევის ტექნიკა კვლევის ტექნიკა
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სამიზნე ჯგუფი

კლასები, რომლებშიც
განხორციელდება საგზაო
უსაფრთხოების სასწავლო

კურსის სწავლება

სასწავლო კურსის ეფექტიანობის გასაზომად ოპტიმალურად
იქნა მიჩნეული ტესტირების ჩატარება 2 სეგმენტში:

საპილოტე კლასები საკონტროლო კლასები

კლასები, რომლებშიც არ
განხორციელდება საგზაო

უსაფრთხოების სასწავლო კურსის
სწავლება

კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს III და
IV კლასის მოსწავლეებმა
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კვლევის არეალი

*ქალაქები შეირჩა დამკვეთთან შეთანხმების საფუძველზე.

თბილისი

კვლევა ჩატარდა სულ 5 ქალაქში, შეირჩა ის ქალაქები, 
სადაც დაგეგმილია სასწავლო კურსის განხორციელება*:

რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი
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შერჩევა

ქვოტური

შერჩევი მეთოდი

457 მოსწავლე

შერჩევი ზომა

5 ქალაქში თანაბრად შეირჩა 4 სკოლა: აქედან 2 საპილოტე და 2 
საკონტროლო.თითი სკოლაში ტესტირება ჩაუტარდა თითო კლასის მოსწავლეებს. 

1 საპილოტე სკოლაში III კლასის მოსწავლეებს, მეორე საპილოტე სკოლაში - IV
კლასის მოსწავლეებს. ასევე საკონტროლო სკოლებშიც - 1 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.

იხ. დანართში კვლევაში მონაწილე სკოლების ჩამონათვალი



2. ანალიზი და ინტერპრეტაცია

2.1.მოსწავლეთა ცოდნის დონის საშუალო 

მაჩვენებელი

2.2. კონკრეტული თემების შესახებ 

ინფორმირებულობა 

2.3. ცოდნის დონის ინდექსი



მოსწავლეთა ცოდნის დონის 
საშუალო მაჩვენებელი
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ცოდნის დონის საშუალო მაჩვენებელი / ზოგადი

15 ბალიან სკალაზე, სადაც ”0”  ნიშნავს საერთოდ არ არის
ინფორმირებული საგზაო უსაფრთხოების შესახებ, ხოლო ”15” ნიშნავს

ძალიან კარგად არის ინფორმირებული საგზაო უსაფრთხოების
შესახებ, სასწავლო კურსის დაწყებამდე მოსწავლეთა საშუალო

მაჩვენებელი 9,12-ს შეადგენს.

0 1 2 13 14 15

სრულიად არ არის
ინფრომირებული საგზაო
უსაფრთხოების შესახებ

ძალიან კარგად არის
ინფორმირებული საგზაო
უსაფრთხოების შესახებ

ცოდნის დონის საშულო
მაჩვენებელი

9, 12
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ცოდნის დონის საშუალო მაჩვენებელი / ქალაქების
ჭრილი

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 (88,8) . 

ქალაქი
თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი

ცოდნის მაჩვენებელი

9.51 8.88 8.98 9.05 9.25
ცოდნის დონის

საშუალო მაჩვენებელი

ქალაქი
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ცოდნის დონის საშუალო მაჩვენებელი / კლასების
ჭრილი

სასწავლო კურსის დაწყებამდე ბუნებრივია საპილოტე და საკონტროლო კლასების
მოსაწვალეთა 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 მაჩვენებელი

9.05 9.21 9.10 9.16
ცოდნის დონის

საშუალო მაჩვენებელი

ქალაქი



კონკრეტული თემების შესახებ 
ინფორმირებულობა
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კონკრეტული თემების შესახებ
ინფორმირებულობა / განმარტება

1. გზა და საგზაო მოძრაობის მონაწილენი

2. ქვეითის მოვალეობები

3. მგზავრის მოვალეობები

4. საგზაო ნიშნები და მონიშვნის ხაზები

5. ველოსიპედი და უსაფრთხოება

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ზოგადი ცოდნის შეფასებასთან ერთად
შეფასდა კონკრეტული თემებზე მოსწავლეთა ინფორმირებულობაც, 

პირობითად გამოიყო 5 ძირითადი თემა: 

*ქვემოთ მოცემულია ტესტში მოცემული თითოეული თემაში
შემავალი საკითხები



16/28

გზა და საგზაო მოძრაობის მონაწილენი

ადამიანს, რომელიც იმყოფება ავტომობილში, მაგრამ არ მართავს მას

ეწოდება მგზავრი;

ადამიანს, რომელიც მართავს ავტომობილს ეწოდება მძღოლი;

გზის იმ ნაწილს, რომელზედაც ფეხით მოსიარულენი ანუ ქვეითები დადიან

ეწოდება ტროტუარი;

ავტომონაქანების მოძრაობისათვის გამოყოფილ ადგილს ეწოდება გზის

სავალი ნაწილი.
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ქვეითის მოვალეობები

ქუჩაზე გადასვლისას ჯერ უნდა გაიხედო მარცხნივ და მერე მარჯვნივ;

გზა შეგიძლია გადაკვეთო მხოლოდ ქვეითთა გადასასვლელზე სახელად

”ზებრა”;

 ნიშანი აღნიშნავს შუქნიშნიან ”ზებრა” გადასასვლელს;

უფროსთან ერთად ქუჩაში მოძრაობისას ბავშვმა უნდა იაროს ტროტუარის

მხარეს ხოლო უფროსმა კი - ავტომობილების სავალი ნაწილის მხარეს; 

დაუსახლებელ ადგილას, გზაზე მოძრაობისას უნდა იარო ავტომანქანების

მოძრაობის საპირისპიროდ;

შუქნიშნის მწვანე ფერი გრთავს ქუჩაზე გადასვლის ნებას; 

შუქნიშნის წითელი ფერი კრძალავს ყოველგვარ მოძრაობას.
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მგზავრის მოვალეობები

ავტობუსს არ შემოუარო არც წინა და არც უკანა მხრიდან;

თუ ხარ 12 წლამდე ასაკის ბავშვი და მგზავრობ ავტომობილით, შენი

უსაფრთხოების მიზნით, უმჯობესია დაჯდე უკანა სავარძელზე; 

ავტომობილის მოძრაობისას არ ეცადო კარის გაღებას;

ავტობუსში არ შეიძლება წინა კარით ასვლა;

როცა მგზავრობ ავტომობილით, შენი უსაფრთხოების მიზნით, უმჯობესია

შეიკრა უსაფრთხოების ღვედი როგორც წინა, ასევე უკანა სავარძელზე ჯდომის

შემთხვევაში;

არ ირბინო მოძრავი ავტობუსის სალონში.
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საგზაო ნიშნები და მონიშვნის ხაზები

თეთრი ფერის მონიშვნის ხაზები სახელად ”ზებრა” აღნიშნავს ქვეითთა გადასასვლელს; 

გზაზე ყვითელი ფერის ტეხილი ხაზები აღნიშნავს ავტობუსის (სამარშრუტო ტრანსპორტის) 

გაჩერების ადგილს;

მაფრთხილებელი ნიშანი მძღოლს აფრთხილებს გზაზე მოსალოდნელი საშიშროების

შესახებ;

ამკრძალავი ნიშანი მძღოლს უბრძანებს რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა; 

წითელი ფერის საგზაო ნიშნები მოითხოვს ”ეს არ გააკეთო”;

ლურჯი ფერის საგზაო ნიშნები გირჩევს ”ეს გააკეთე”;

 ეს არის მიმთითებელი ნიშანი;

 ეს არის ამკრძალავი ნიშანი
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ველოსიპედი და უსაფრთხოება

ველოსიპედით უნდა იმოძრავო გზის სავალი ნაწილის მარჯვენა კიდეზე, 

ტროტუართან ახლოს;

ველოსიპედით მოძრაობისას ყველა შემთხვევაში ვალდებული ხარ თავზე

გეხუროს ჩაფხუტი;

14 ქლამდე ასაკის ბავშვს არ აქვს უფლება ქუჩაში იმოძრაოს ველოსიპედით;

ველოსიპედით მოძრაობისას ტვირთი უნდა მოათავსო საგანგებოდ

გამოყოფილ ადგილას.
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გზა და საგზაო მოძრაობის მონაწილენი

ქვეითის მოვალეობები

მგზავრის მოვალეობები

საგზაო ნიშნები და მონიშვნის ხაზები

ველოსიპედი და უსაფრთხოება

0.76

0.57

0.67

0.50

0.65

კონკ.თემების ცოდნის ხარისხი/ ზოგადი

მოსწავლეთა ცოდნა კონკრეტული საკითხების
მიმართ გაიზომა სკალაზე, სადაც მინიმალური
მაჩვენებელია ”0”, ხოლო მაქსიმალური კი ”1”. 

ყველა 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
აქვთ (0,50), ასევე ნაკლებ ინფორმაციას ფლობენ

ქვეითის მოვალეობების შესახებ (0,57).

0 0,1 0,2 0,98 0,99 1

სრულიად არ არის
ინფრომირებული

კონკერული თემების
შესახებ

ძალიან კარგად არის
ინფორმირებული

კონკრეტული თემების
შესახებ
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კონკ.თემების ცოდნის ხარისხი / ქალაქების ჭრილი

გზისა და საგზაო მოძრაობის მონაწილეების შესახებ ყველაზე მეტი ცოდნა ქალაქ რუსთავის
მოსწავლეებს აქვთ (0,81), ქვეითის მოვალეობები ყველაზე უკეთ თბილისელებმა იციან (0,62). 
მგზავრის მოვალეობები კი ბათუმელმა მოსწავლეებმა (0,71). საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნის
ხაზების, ასევე ველოსიპედისა და უსაფრთხოების შესახებ ყველაზე მეტად ინფორმირებულნი

თელაველები არიან.  

ქალაქი

თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი
ცოდნის მაჩვენებელი

გზა და საგზაო მოძრაობის
მონაწილენი 0.79 0.81 0.76 0.71 0.76

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

კონკ.თემები

ქალაქი
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კონკ. თემების ცოდნის ხარისხი / კლასების ჭრილი

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. 

ქალაქი

III კლასი IV კლასი საპილოტე საკონტროლო
ცოდნის მაჩვენებელი

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 მონიშვნის ხაზები 0.49 0.51 0.50 0.51

ველოსიპედი და უსაფრთხოება 0.66 0.65 0.65 0.66

კონკ.თემები

კლასი

*კლასებს შორის განსხვავება ცოდნის მაჩვენებლის მიხედვით
არ აღმოჩნდა სტატისტიკურად სანდო



ცოდნის დონის ინდექსი
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ცოდნის დონის ინდექსის განმარტება

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.

სასწავლო კურსის დაწყებამდე და დასრულების შემდგომ მოსწავლეთა
ცოდნის დონის გასაზომად და სასწავლო კურსის ეფექტიანობის

შესაფასებლად შემოღებულ იქნა საგზაო უსაფრთხოების შესახებ მოსწავლეთა
ცოდნის დონის ინდექსი - პირობითათ მოსწავლეთა ცოდნის დონე დაიყო 5 

მაჩვენებლად:



სასწავლო კურსის ეფექტიანობის კვლევა 26/28იანვარი, 2009

აბსოლიტური მაჩვენებელი

მაღალი მაჩვენებელი

საშუალო მაჩვენებელი

დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებელი

დაბალი მაჩვენებელი

0%

13%

48%

33%

6%

ცოდნის დონის ინდექსი / ზოგადი

ზოგადად საგზაო უსაფრთხოების შესახებ
მოსწავლეთა ცოდნა საშუალო ან საშუალოზე

დაბალია (81%)  - კვლევაში მონაწილე მოსწავლეთა
თითქმის ნახევარმა (48%) ცოდნის საშუალო

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

დამაკმაყოფილებელია. 

როგორც მოსალოდნელი იყო, სასწავლო კურსის
დაწყებამდე, კვლევაში მონაწილე მოსწავლეთაგან

არც ერთს არ მიუღია აბსოლუტური ცოდნის
მაჩვენებელი.  თუმცა,მიუხედავად იმისა რომ

კვლევა სასწავლო კურსის დაწყებამდე ჩატარდა, 
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. 

81%
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ცოდნის დონის ინდექსი / ქალაქების ჭრილი

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 12%-ს არ

აღემატება. 

ცოდნის საშუალო დონე ყველაზე მეტად თელავის მოსწავლეებშია. დამაკმაყოფილბელი მაჩვენებელი კი ქუთაისა
და ბათუმში არის ყველაზე მაღალი. 

ქალაქი

თბილისი რუსთავი ქუთაისი ბათუმი თელავი
ცოდნის მაჩვენებელი

აბსოლუტური მაჩვენებელი 0% 0% 0% 0% 0%

მაღალი მაჩვენებელი 24% 9% 12% 10% 12%

საშუალო მაჩვენებელი 42% 50% 44% 47% 56%

დამაკმაყოდილებელი
მაჩვენებელი

27% 33% 39% 38% 26%

დაბალი მაჩვენებელი 7% 8% 5% 5% 6%

ცოდნის მაჩვენებელი

ქალაქი

*ქალაქებს შორის განსხვავება ცოდნის მაჩვენებლის მიხედვით არ აღმოჩნდა
სტატისტიკურად სანდო
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ცოდნის დონის ინდექსი/ კლასების ჭრილი

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ მოსწავლეთა ცოდნის მაჩვენებელი არ განსხვავდება მოსწავლეთა ასაკის
მიხედვით - მე-3 და მე-4 კლასის მოსწავლეების ერთნაირად არიან ინფორმირებულნი საგზაო უსაფრთხოების

შესახებ. სასწავლო კურსის დაწყებამდე,  ბუნებრივია,  არ განსხვავდება არც საპილოტე და საკონტროლო კლასების
მოსწავლეთა ცოდნის დონის მაჩვენებლებიც. 

ქალაქი

III კლასი IV კლასი საპილოტე საკონტროლო
ცოდნის მაჩვენებელი

აბსოლუტური მაჩვენებელი 0% 0% 0% 0%

მაღალი მაჩვენებელი 12% 14% 15% 11%

საშუალო მაჩვენებელი 48% 48% 47% 49%

დამაკმაყოდილებელი
მაჩვენებელი 34% 31% 31% 35%

დაბალი მაჩვენებელი 6% 7% 7% 5%

ცოდნის მაჩვენებელი

კლასი

*კლასებს შორის განსხვავება ცოდნის მაჩვენებლის მიხედვით
არ აღმოჩნდა სტატისტიკურად სანდო


