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პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება გეოგრაფიაში-მისი მიზნის  კრიტიკული შეფასება, რისკები და 

სარგებელი. 

ერიკ პოუსონი, ერიკ ფორნიე, მარტინ ჰეი, ოსვალდო მუნისი, ჯული ტრაფორდი  და სუზან ვაჟოცკი. 

გეოგრაფილი ჟურნალი უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. 

კენტერბერის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტი, ახალი-ზელანდია;  

სამფორდის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტი, აშშ; 

ოქსფორდ ბრუქსის უნივერსისტეტის გეოგრაფიის ცენტრი, გაერთიანებული სამეფო;  

სერენას სოციალური და ეკონომიკური უნივერსიტეტი, ჩილე;  

ოკლენდის გეოგრაფიის და გარემოსდაცვითი განათლების სკოლა, ახალი-ზელანდია;  

მაკმასტერის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის და გეოლოგიის სკოლა, კანადა. 

 

ანოტაცია- ეს სტატია ეძღვნება პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებას გეოგრაფიაში. აქ განმარტებულ  იქნება რა არის 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, მის შესახებ არსებული სხვადასხვა განმარტების განხილვით, აგრეთვე მისი 
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წარმოშობა სპეციფიურ დისციპლინებში, როგორიცაა მედიცინა. ამ სტატიაში განხილული იქნება პრობლემაზე დაფუძნბული 

სწავლების გამოყენების პრაქტიკა ყველა დონეზე, დაწყებული სუდენტებიდან, დამთავრებული ინსტრუქტორებით და 

ხელმძღვანელებით (მაგალითად, დეკანი). შეფასებულ იქნება თუ რამდენდ მოერგო სწავლების ეს მეთოდი გეოფრაფიის 

კურიკულუმებს, კურსებს და შეფასების სისტემებს. მოცემულ იქნება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების საუკეთესო 

პრაქტიკის მაგალითები, ასევე ზოგიერთი სასარგებლო რესურსი, რომელიც დაეხმარება პროფესიონალებს ამ მეთოდის 

გეოგრაფიიაში დანერგვაში. ის ასკვნის, რომ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არც ისეთი ადვილი დასანერგია და თუ 

ჩვენ გვინდა, რომ წარმატებულად დავნერგოთ ის, ამისათვის საჭიროა სათანადოდ იქნას დაგეგმილი და შერჩეული 

მოსამზადებელი ეტაპები და სცენარი. საჭიროა ვიცოდეთ ის გარემოებები, რომლის დროსაც არ იმუშავა პრობლემაზე 

დაფუძნებულმა სწავლებამ და ის აუცილებელი საფეხურები, რომლებიც უნდა გაიარონ მოსწავლეებმა, მასწავლებლებმა, რათა 

სასურველ შედეგს მიაღწიონ. 

სკვანძო სიტყვები: პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, გეოგრაფია, კურიკულუმი (სტანდარტი), სარგებელი, რისკი, 

საუკეთესო გამოცდილება. 

 

შესავალი 

ეს სტატია განიხილავს პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების არსს-ბუნებას, მის განვითარებას, ასევე მისი 

გამოყენების პრაქტიკას და პოტენციალს გეოგრაფიაში. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ერთ-ერთი უახლესი 

კლასტერია ინოვაციური და აქტიური სწავლების სფეროში, რომელმაცდადებითი შედეგები მოუტანა მოსწავლეებს. ამ 

ჟურნალის წინა გამოცემაში სარედაქციო კოლეგიამ აღნიშნა, რომ სწავლების ასეთი მეთოდი და მიდგომა უზრუნველყოფს 
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ღრმა სწავლებას, კონცეფტების ღრმა გაგების და უნარების განვითარების გზით, აგრეთვე, მოსწავლეების ენთუზიაზმის და 

ჩართულობის გზით (აგნიუ, 2001). 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მიმდევრები, უფრო შორსაც მიდიან და აღნიშნავენ, რომ პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება,არა მარტო სასარგებლოა დავალებებისა და კურსებისთვის, არამედ მთლიანად 

სტანდარტებისთვის და ზოგადად სწავლებისთვის, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე მიგვყვება. ისინი პრობლემაზე 

დაფუძნებულ სწავლებას ხედავენ როგორც ინსტრუქციის სტრატეგიას და მეთოდს, ასევე როგორც კურიკულუმების 

ფილოსოფიას (მოდსლი, 1999). 

რა არის მაშინ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება? რა გამოცდილება არსებობს მოსწავლეებს, ინსტრუქტორებს და 

ხელმძღვანელ პირებში (მაგალითად, დეკანი), რომლებსაც აგნიუ (2001) აღწერს , როგორც იშვიათად შეფასებულ 

ფაქტორებად ახალი, ინვაციური სწავლების მეთოდებისთვის? რა მასშტაბით და ინტენსიურობით არის პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება გეოგრაფიასთან ადაპტირებული, იმ სხვა მეცნიერებებისგან განსხვავებით, (მედიცინა, საინჟინრო 

დარგი), სადაც პირველად მოხდა ამ მეთოდის წარმატებით დანერგვა და აღმოცენება?შეიძლება თუ არა გეოგრაფიის 

კურიკულუმის დანერგვა პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების აქტიური გამოყენებით თუ მისი სრულიად 

უგულვებელყოფით? ეს სტატია იკვლევს  ყველა ამ კითხვას, როგორც მოსამზადებელ საფეხურს საერთაშორისო პროექტის 

ფარგლებში სხვადასხვა საკითხის ღრმად შესასწავლად.  ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის დროებითი ინტერვენცია, რადგან 

მზარდი რაოდენობა ახალი ფაკულტეტებისა უმაღლესი განათლების სისტემაში,  პირდაპირ კავშირშია პრობლემაზე 

დაფუძნებულ სწავლებასთან და ისურვებდნენ მის განვითარებას, ან უკვე ანვითარებენ მის დანერგვას გეოგრაფიის 

კურიკულუმებში. უფრო მეტიც, აღნიშნულ იქნა, რომ „მხოლოდ მცირე კრიტიკა გამოიწვია პრობლემაზე დაფუძნებულმა 

სწავლებამ“ ( ფენუიკი, 1998). სტატია გრძელდება კითხვების დასმით, ან პრობლემების იდენტიფიცირებით, რომელთა 
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ფორმულირება საშუალებას გვაძლევს კარგად გავიგოთ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების არსი და უშუალოდ ამ 

მეთოდის ბუნება. 

რა არის პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება? 

ითქვა, რომ „პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებას იმდენივე ფორმა აქვს, რამდენ სფეროშიც ის გამოიყენება“  

( მაკდონალდი, 2001). გამოქვეყნებული განმარტებები პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებისა იზიარებს აზრს, რომ ის 

დამყარებულია სწავლებაზე, ვიდრე ინსტრუქციებსა და რწმენაზე, რომ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის 

სტერეოტიპების მსხვრეველი მეთოდი. ამას გარდა, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების განმარტებები ძირითადად 

კონცენტრირებულია სტრქუტურის სხვადასხვა ასპექტებზე, პროცესებსა და მიზნებზე (იხ, ნახ.1). აქედან გამომდინარე ის 

შეიძლება სასარგებლო იყოს საკითხის სხვადასხვა კუთხით შესასწავლად. ერთ-ერთი მაგალითია პრობლემაზე 

დაფუძნებულ სწავლებასა და კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას შორის „ სასიცოცხლო განსხვავებების“ დადგენა (სეივინ-

ბადენი, 2001).  სხვა მნიშვნელვანი მომენტია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების შემოღება და განვითარება: რა 

კონტექსტში და რა მიზნით წარმოიქმნა იგი? ეს ორი მიდგომა განხილულია ამ თავში. მესამე საკითხია, პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების არა მხოლოდ მეთოდების აღწერა, არამედ მისი სარგებლისა და რისკის შეფასება, რომელიც 

განხილულ იქნება შემდეგ ნაწილში. ანალიტიკურად, უპირველეს ყოვლისა უნდა განვსაზღვროთ განსხვავებანი 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებას, პრობლემის გადაწყვეტის მიდგომასა და კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებას 

შორის. სამივე აქტიური სწავლების მიდგომებია, რომლებიც დაფუძნებულია კონსტრუქტიულ რწმენაზე, რომ მოსწავლის 

ჩართულობის გაზრდა ზრდის გაგების პროცესს. თითოეული მათგანი გვთავაზობს ზუსტ, სწორ, მაგრამ განსხვავებულ 

შესაძლებლობებს მოსწავლეებს შორის თანამშრომლობითი სწავლების განსავითარებლად ( ლე ჰერონი და სხვები. 2006). 
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თუმცა, პრობლემის გადაწყვეტაზე და კვლევაზე დაფუძნებულ მიდგომებში, აუცილებელია მოსწავლე წინასწარ ფლობდეს 

ცოდნას, სანამ პრობლემას გაადწყვეტდეს. მაგალითებად შეიძლება მოვიყვანოთ საველე სამუშაოების შემდეგ , მისი 

განვრცობა კლასში, ან ლაბორატორიული ჯგუფური მუშაობა, რომელიც მიზნად ისახავს გამოიკვლიოს კონცეპტები, 

რომლებიც შესწავლილ იქნა ლექციის დროს საკლასო ოთახში. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, მოსწავლეები იკვლევენ და 

წყვეტენ პორობლემებს მკვეთრად განსაზღვრული კურიკულმის მიხედვით (სეივინ-ბადენი, 2001; ლამბი, 2004) ამის 

საპირისპიროდ, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის:“პრობლემა სწავლებამდე“ (სპენსერი და ჯორდანი, 1999). ეს 

არის პრობლემა,რომელიც უმეტეს შეთხვევაში დასმულია ინსტრუქტორის მიერ, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა უნდა 

ისწავლოს მოსწავლემ.  კურიკულუმის შინაარსი (სადაც ის ხშირად იწოდება „წმინდა პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლება“), ან კურსის, ან დავალების შინაარსი (პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების „ჰიბრიდულ“ ფორმებში), 

ორგანიზებულია პრობლემის სცენარის გარშემო, ვიდრე რაიმე თემაზე ან საკითხზე (დალგრენი და ობერგი, 2002; კინგი, 

2001).  

 

ნახ.1 

- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის როგორც კურიკულუმი, ასევე 

პროცესი. კურიკულუმი შედგება სათანადოდ და ფრთხილად შერჩეული 

პრობლემებისგან, რომელიც მსწავლელისგან მოითხოვს სწავლებისადმი 

კრიტიკულად აზროვნების მიდგომის გამოყენებას, პრობლემის გადაწყვეტის 

უნარებს, თვით-განსაზღვრულ სტრატეგიებს და ჯგუფში მუშაობის უნარებს. 
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როგორც პროცესი, ის გამოიყენება, სისტემატური მიდგომის სახით პრობლემის 

გადასაწყევტად, ან იმ გამოწვევების გადალახვა, რომელიც გვხვდება ცხოვრებაში 

და კარიერის პერიოდში. 

- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებს 

კურიკულუმის სტრუქტურირებას ისე, რომ  მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ 

დადგნენ პრობლემის წინაშე რეალურ ცხოვრებაში, რომელიც კარგ სტიმულს 

წარმოადგენს სწავლებისათვის.  

- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება კარგი ინსტრუქციაა მოსწავლეებისთვის „ 

სწავლა სწავლების“ პროცესისთვის, ასევე ჯგუფური მუშაობისთვის რეალური, 

ცხოვრებისეული პრობლემების გადასაწვეტად. ეს კარგი საშუალებაა მოსწავლის 

ცნობისმოყვარეობის გასაღვიძებლად და სხვადასხვა საკითხის 

შესასწავლად.პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება მოსწავლეებს ამზადებს 

კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნებისათვის, აჩვევს მათ მოიძიონ და 

გამოიყენონ  სათანადო სასწავლო რესურსები. 

- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ეს არის ინსტრუქცია და განვითარება, 

რომელიც აგებულია პრობლემაზე,რომელიც თავისი არსით კომპლექსური და 

რთულია, მოითხოვს კვლევაზე დაფუძნებულ მიდგომას, ინფორმაციის 

შეგროვებას და რეფლექსიას;ცვალებადი და დროებითია; არგააჩნია 

ფიქსირებული, ერთი სწორი გამოსავალი-გადაწყვეტილება. 
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- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის ინსტრუქციული სტრატეგია, 

რომელიც ხელს უწყობს აქტიურ სწავლებას. პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლება შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩარჩოდ სხვადასხვა მოდულის, კურსის, 

პროგრამისა და კურიკულუმისთვის. 

 

ნახ.1. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების განმარტებები, წყარო:“ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების საფუძველი“, პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება სემფორდის უნივერსიტეტში(http://www.samford.edu/pbl/definitions.html). 

მოსწავლეები, რომლებიც ჯგუფური მუშაობის დროს ჩართული არიან პრობლემის სცენარში, ამის შემდგომ ისინი 

წყვიტავენ რა ინფორმაცია და  უნარები სჭირდებათ სხვადასხვა სიტუაციის,ან კითხვის ეფექტურად გადასაწყვეტად. 

მთავარი პასუხისმგებლობა ამ დროს არის ის, რომ მოსწავლეებმა განსაზღვრონ საკუთარი სწავლების მოთხოვნლებები და 

დამოუკიდებლად ჩაატარონ კვლევა. ფაკულტეტი ამ დროს ინარჩუნებს დისტანციას აკვირდება რა ჯგუფის მუშაობას 

შორიდან, მის დინამიკას, მიმართულებას და პროგრესს.  ეს მოითხოვს აქტიურ, თანამშრომლობით ურთიერთობას, რაც 

თავის მხრივ არღვევს დიქოტომიურ ურთიერთობებს, რომლებიც არსებობს მოსწავლეებსა და ხელმძღვანელ პირებს შორის 

( ლე ჰერონი და სხვები, 2006). იმის გამო, რომ პრობლემები არ ჯდება ერთი დისციპლინის ფარგლებში, ხშირად 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება მოითხოვს რამდენიმე საგნის კოლაბორაციას. ის მოითხოვს მოსწავლეებისგან 

სხვადასხვა საგნებში ნასწავლი მასალის ინტეგრირებას. ასეთი გამოცდილება, როგორც წესი, აძლიერებს ცოდნის მართვას 

და სინთეზს, აგრეთვე ეხმარება მოსწავლეებს გაიგონთუ როგორ ისწავლონ (ჯენკინსი, 1985). თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 

პირველ ძირითად საერთაშორისო კვლევაში, რომელიც გეოგრაფიაში საუკეთესო სწავლების გამოცდილებას ეხებოდა, 
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პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არ იქნა გამოყენებული ( გოლდი და სხვები, 1991), იმის ფონზე, რომ  პრობლემის 

გადაწყვეტის მიდგომა გამოყენებულ იქნა. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება თავიდან განვითარებულ იქნა გამოყენებით  დარგებში, როგორებიცაა 

მედიცინა და საინჟნრო დარგი, კანადასა და ახალ ზელანდიაში, ეს ფაქტი იმით აიხსნება, რომ ამ დარგების 

წარმომადგნლები მთელ თავიანთ ცხოვრებას და კარიერას პრობლემების სცენარების გადაწყვეტაში ატარებენ. მათ 

სჭირდებათ სხვადასხვა სახლმძღვანელოების დამუშავება, რადგან ერთი ორგანო არ არის განყენებული ერთეული, არამედ 

წარმოადგენს ერთიანი სხეულის ნაწილს, ამიტომ საჭიროა კომპლექსური მიდგომა. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

განვითარდა კვლევების შედეგად,  1960-იანი წლებიდან, როდესაც სამედიცინოს სტუდენტებს დასჭირდათ თავიანთი 

ცოდნის დაკავშირება რეალურ პრობლემასთან- პაციენტის დაავადებასთან (შვარცი და სხვები, 2001).სხვა სიტყვებით, რომ 

ვთქვათ, სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტებს სჭირდებათ როგორც ცოდნა, ასევე მისი მისი ინტეგრირება პრაქტიკასთან, 

ასევე ყოველთვის უნდა ითვალისწინებდეს და არ ჩამორჩნენ სიახლეეებს მედიცინაში, რათა სათანადო და სწრაფი 

დახმარება აღმოუჩინონ პაციენტს. მათ ასწავლიან, რომ „იმის ნახევარი, რასაც ისინი სწავლობენ დაიხვეწება 10 წელიწადში“ 

(ა. ჰომბლოუ, პერსონალური კომუნიკაცია, კენტერბერის უნივერსიტეტი, 2004 წლის 17 მაისი). იგივე შეიძლება ითქვას 

გეოგრაფიის სტუდენტებზე, რომელთა კარიერა დაკავშირებულია ისეთ დარგებთან, რომლებისთვისაც თავდაპირველად 

მოპოვებული ცოდნა არ წარმოადგენს საბოლოოს. ამ სტუდენტებს სასიცოცხლოდ აუცილებელია გააჩნდეთ ცოდნით 

ლავირების  და მისი პრაქტიკაში ტრანსფერის უნარი,ისინი ნაკლებად არიან დამოკიდებილი შინაარსზე დაფუძნებულ 

ინსტრუქციებზე (ვუ და ფორნიე, 2000). თუნდაც იმ სტუდენტებს, რომელთა სამსახურიც დაკავშირებულია პირდაპირ მათ 

ხარისხთან და უნივერსიტეტში მოპოვებულ ცოდნასთან (მაგალითად, გარემოსდაცვითი მმართველი კადრი, გეო-

ინფორმაციული სისტემების წარმოამდგენლები), ამ შემთხვევაშიც მათ სჭირდებათ განუწყვეტლად თავიანთი ცოდნის 
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განახლება და შევსება, როგორც ეს სამედიცინოს სტუდენტების შემთხვევაში იყო. ძირითადი, ე.წ. „ბირთვული“ 

კომპეტენციები აუცილებელია, თუმცა გაგებულ უნდა იქნას ღრმად, მისადაგებულ უნდა იყოს სხვადასხვა სიტუაციებთან 

და ადაპტირებული ცვლილებებთან და განვითარებასთან. რა მოხდება შემდეგ, უკვე პირდაპირ დამოკიდებულია, თუ 

როგორ შეუძლია სტუდენტს „ისწავლოს როგორ ისწავლოს“ (დიუკი, 1995), ვიდრე ცოდნაზე და ნაფიქრზე (ჰილი, 2005). 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების პრაქტიკა.  

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ არსებული ლიტერატურის უმეტესი ნაწილი აქცენტირებას აკეთებს 

მის პრაქტიკულ გამოყენებაზე,“ ვიდრე იმ სირთულეებსა და გამოწვევებზე, რომელიც მისი დანერგვის დროს აღმოცენდება“ 

( სეივინ-ბადენი, 2001). ასეთი ლიტერატურის უმეტესი ნაწილი ემყარება დასკვნებს, როლებიც არ არის დატესტილი და 

უმეტესად მოიცავს მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია სტუდენტების სასწავლო პროცესთან, საერთოდ 

უგულვებელყოფილია ის საჭიოებანი, რომ ეს ცოდნა და ინსტრუქციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას უფრო გამიზნულად. 

ნაკლები ყურადღება ექცევა იმ უარყოფით მხარებს, რომლებიც შეიძლება წაროიშვას პროცესში, ასევე ნაკლებად არის 

განხილული ამ მეთოდის სარგებელი (გამონაკლისია გეოგრაფიული სტატიები პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების 

შესახებ, როგორებიცაა: ლი-2001 წელი და ბერინგერის-2005 წელი ნაშრომები). 

რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს ინსტრუქტორებისთვისა და სტუდენტებისათვის დროზე დამოკიდებულებას,  ან 

რესურსების მნიშვნელობას მმართველი კადრისთვის? (აგნიუ, 2001)  რა განსხვავებაა პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლების დროს სტუდენტებიმიერ თვდაპირველად მოპოვებულ ცოდნასა და მის გამოყენებას შორის? (შვარცი და სხვები, 

2001). საბოლოო ჯამში თანხვდება თუ არა სარგებელი პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების რიტორიკას? 

ლიტერატურაში სულ იმაზეა საუბარი თუ რა სარგებელი მოაქვს პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებას. ნახ. 1 შემთხვევაში 
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მისი პირველი ნაწილი უმეტესად ეხება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების დადებით მხარეებს სტუდენტებისა და 

ინსტრუქტორებისათვის (და არა მმართველი კადრისთვის). 

ეს მეთოდი გამიზნულია იმისათვის, რომ „შექმნას პრობლემის გადამჭრელი, კრეატიულად მოაზროვნე კადრი, 

რომლებსაც შეუძლიათ თავისი შემოქმედებითი უნარის გამოყენება ორგანიზაციასა და დაგეგმვაში“ (ქეისი და ჰოუსონი, 

1993). ის  ემსახურება სტუდენტების ორიენტირებას ინფორმაციის გამიზნულად შენახვისათვის, ხელს უწყობს მათ მიერ 

მოპოვებული ცოდნისა და უნარების სრწაფ ადაპტაციას სხვადასხვა სიტუაციებთან და პრობლემებთან. ცოდნის ამ ახალი 

ორგანზიების შედეგად  მსწავლელები აღწევენ გაგების უფრო მაღალ დონეს (რემი,1998). პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლებისას სტუდენტებს შეიძლება შეექმნათ წარმოდგენა, რომ სწავლობენ უფრო ნაკლებს, ვიდრე სხვები,  თუმცა 

გამოცდის შედგებმა აჩვენა, რომ მათ თითქმის იგივე შედეგები მიიღეს ტესტებში, როგორც იმ სტუდენტებმა, რომლებმაც 

ცოდნა ლექციების შედეგად მიღეს. სხვა კვლევებმა აჩვენა, რომ შინაარსის ნაკლებობა პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლების დროს კომპენსირებულია იმ უნარებით, რომლებიც საჭიროა მთელი ცხოვრების განმავლობაში (დოჩი და სხვები, 

2003). სტუდენტებმა პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება შეიძლება უფრო საინტერესოდ და სახალისოდ ჩათვალონ 

(ალბანესი და კიტჩელი, 1993; ბლაი, 1995) და დასწრებაც გაცილებით მეტი იყოს, ვიდრე სალექციო სწავლების დროს ( ლიუ, 

1996). 

 

ცხრილი 1. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების სარგებელი და რისკები ტრადიციულ მეთოდებთან შედარებით: 

სტუდენტების, ინსტრუქტორებისა და მმართველი კადრისთვის (მაგალითად, დეკანი). 
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სტუდენტები ინსტრუქტორები მმართველი კადრი 

სარგებელი Iსტუდენტზე ორიენტირებული მიდგომა 

II სტუდენტების მიერ აღქმულია, როგორც 

უფრო სახალისო და საინტერესო მიდგომა 

 III უზრუნველყოფს უფრო ღრმა და 

საფუძვლიან გაგებას 

IV სტუდენტები უნივერსიტეტს თავიანთ 

უნარებში დარწმუნებულობით ამთავრებენ. 

 ამ მიდგომის დადებითი მხარეები, 

შეიძლება არ გამოვლინდეს მოკლე 

პერიოდში, უცბადვე, მაგრამ უნდა ვენდოთ 

მას. 

 

I. ზრდის კლასში 

დასწრებას 

II. მიმართულია 

შინაგან 

განვითარებაზე 

III. სტუდენტებში 

ზრდის გაგების 

დონეს 

IV. სტუდენტებს 

უბიძგებს მეტი დრო 

დახარჯონ სწავლაზე 

V. ანვითარებს 

ინტერდისციპლინუ

რობას 

სტუდენტებს ასწავლის 

პასუხისმგებლობა აიღონ 

თავიანთ სწავლის პროცესზე 

და მოითხოვს „პარადიგმის 

 

I. პრიორიტეტია 

სტუდენტების 

სწავლება 

II. ეხმარება 

სტუდენტებს 

ცოდნის 

შენარჩუნებაში 

III. დაკავშირებულია 

რეალურ, 

ცხოვრებისეულ 

პედაგოგიურ 

გამოცდილებასთან 

IV. უზრუნველყოფს 

მტკიცებულებებს, 

რომ ინსტიტუტის 

მთავარ 

ღირებულებას 
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შეცვლას“, რომ ლექცია არ არის 

საუკეთესო გზა 

სწავლებისათვის 

 

სწავლება 

წარმოადგენს 

V. უზრუნველყოფს 

საჯარო 

ურთიერთობების 

სარგებელიანობას. 

დადებითი მხარეების 

დათვლა ძნელია, რადგან 

ღირებულება საკმაოდ 

საგრძნობია. 

 

რისკები I წინარე ცოდნა შეიძლება საკმარისი არ 

იყოს სტუდენტების მოსამზადებლად 

II სჭირდება მეტი დრო, რამაც შეიძება 

გავლენა იქონიოს სხვა საგნებზე 

III უსაფრთხოების ნაკლებობა, ლექციებზე 

„უფრო მეტი არეულობის“ გამო,რაც 

გამოწვეულია პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლების სპეციფიკით 

 

I. პრობლემისთვის 

შესაბამის 

სცენარების შექმნა 

II. ზრდის 

მოსამზადებელი 

დროს 

 

I „პარადიგმის შეცვლის“ 

აუცილებლობა, იმ  

სუდენტებში, რომლებიც 

უმეტესწილად სწავლობდნენ 

ლექციური ტიპის მეთოდით 

II მოითხოვს მეტ 

ინსტრუქტირებას და მეტ 

დახარჯულ დროს   



13 
 

IV შეიძლება ჩავარდნები გვქონდეს 

ჯგუფური მუშაობის დროს 

V ნაკლები მოპოვებული ცოდნა  

 

III. მოითხოვს 

ვალდებულებას, რომ 

დააკმაყოფილოს 

სტუდენტების 

შეკითხვები 

 

IV. ჯგუფური 

დინამიკის 

მოდერაცია 

 

V. რა  და როგორ უნდა 

შეფასდეს? 

 

 

III მოითხოვს კადრის 

განვითარებას 

IVდამოკიდებულია ცვალებად 

საკლასო სივრცესა და 

ბიბლიოთეკის რესურსებზე 

Vსურვილი ამ მეთოდით 

სწავლებისა, შეიძლება 

შეზღუდულ იქნას მისი 

ეფექტურობის 

მტკიცებულებების სიმცირის 

გამო 

 

 

 

სხვებისთვის ეს მტკიცებულება შეიძლება პრობლემატური აღმოჩნდეს, როგორც ეს ცხრილშია მოყვანილი, დადებით 

მხარეებს და სარგებელს შეიძლება მოჰყვეს რისკი. ყველაზე ხშირად გავრცელებული რისკები მოყვანილია ცხრილის 

ბოლოში, როგორ უნდა დავარწმუნოთ ის ფაკულტეტები, რომლებსაც ლექცია ყველაზე ეფექტურ სწავლების გზად 

მიაჩნიათ, რომ გამოიყენონ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, ანუ ნაკლები ორგანიზებულობა, მეტი დროის 
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საჭიროება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების ფასილიტაციისთვის, როდესაც შედეგები შეიძლება არ იყოს ისეთი 

ხელშესახები და საგრძნობი პირველ პერიოდში? (პრიდო და სხვები, 2001). როგორ უნდა მოვახერხოთ ჯგუფური მუშაობის 

დინამიკის კონტროლი, როდესაც ერთი სტუდენტი შეიძლება დომინანტად მოგვევლინოს, სხვები კი არ გამოჩნდნენ დავერ 

შეძლონ ჩართვა მუშაობაში? დომინანტმა სტუდენტებმა შეიძლება გამოიწვიონ სხვების დემორალიზება, რომელთაც არ 

გააჩნიათ საკმარისი ცხოვებისეული გამოცდილება, რომელსაც პრობლემის გადაჭრისას გამოიყენებდნენ (ბენბოუ და 

მაკმაონი, 2001).  ასეთი სიტუაციები შეიძლება გამწვავებულ იქნას ისეთ ფაკულტეტებზე, სადაც სტუდენტების ჩარიცხვა 

მაღალი ქულების შედეგად მოხდა. ჯგუფურ მუშაობაზე გადართვა შეიძლება შოკი და ანათემა აღმოჩნდეს ასეთი 

სტუდენტებისთვის, უფრო მეტიც, სკოლების უმეტესობა არ უზრუნველყოფს მოსწავლეების კოოპერაციულ სწავლებას. ამ 

ფონზე, ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა: ავსტრალია, აშშ, გაერთიანებული სამეფო და ახალი ზელანდია, სადაც სწავლის 

გადასახადი ძალიან მაღალია და სტუდენტები და მშობლები ამის საზღაურად ითხოვენ სწავლას და მოპოვებულ ცოდნას 

და არა სწავლების მცდელობას, ძალიან რთული იქნება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავების დანერგვა. ამრიგად,  ამ 

ქვყნებში ეს ყველაფერი მიწოდებულია შემდეგნაირად: „სწავლება ეს არის ცოდნის ტრანსფერი პრაქტიკაში“, ხოლო  

„სწავლა-ცოდნის ამაღლება“ ( ბრედბეარი და სხვები, 2004).ასეთი კონცეფციები როგორებიცაა:“ სწავლა სწავლისთვის, 

ვისწავლოთ არა იმიტაციისთვის“ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მიმდევრებისთვის შეიძლება გამოწვევად იქცეს 

(ჩეპელი, 2006). ამან შეიძლება გამოიწვიოს დავა, რომ ეს ყველაფერი იმის მიზეზია, რომ პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლება წარდგენილ იქნას სტუდენტებისა და ინსტრუქტორებისთვის. თუმცა სტუდენტები შეიძლება წინააღმდეგნი 

იყვნენ იმ „არეულობისა“, რომელიც გამოწვეულია პრობლემების სცენარებით და რომლებიც მიჩვეულნი არიან იმ 

„უსაფრთხო“ და მოწესრიგებულ სასწავლო გარემოს, რომელიც ლექციური სწავლების დროს იქმნება (ბერინგერი, 2005). 

დავობენ აგრეთვე იმ ფაქტზეც, რომ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების დროს აქცენტირება კეთდება პრობლემაზე, რაც 
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მოითხოვს ჯერ რეაგირებას, კეთებას, შემდეგ კი ფიქრს და რეფლექსიას. ფენუიკი(1998) ასეთ მიდგომას აიგივებს „ 

მოდერნისტულ ეფექტურობასთან, გაზომვად შედეგებთან“. ბევრი შეიძლება არ დაეთანხმოს ამ მტკიცებულებას და თქვას 

რომ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ინსტრუქტორებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ მიდგომები, რათა 

მოახდინონ სწავლების გამოყენება ცვლებად სიტუაციებში სხვადასხვა გზით. უფრო მეტიც, ამ მიდგომის ძირითადი იდეაა 

მეტა-კოგნიტური უნარების განვითარება რეფლექსიის გზით (ბაროუსი და ტამბლინი, 1980). ამავდროულად სტუდენტები 

შეიძლება წავიდნენ მცდარი გზით, რაც აძლევს მათ შეცდომების დაშვების თავისუფლებას და თავის შეცდომებზე სწავლის 

საშუალებას (კინგი, 2001). 

 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება გეოგრაფიის კურიკულუმებში . 

რამდენად თავსებადია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება გეოგრაფიის კურიკულუმებისთვის? რა მასშტაბით 

იქნა ის შემოღებული? გეოგრაფიაში ის დაინერგა საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ რაც ეს მეთოდი აღმოცენდა მედიცინასა და 

საინჟინრო დარგში. გოლდის და სხვების ნაშრომში აღნიშნულ იქნა მისი კვლევის არარსებობის შესახებ. 

ასევე არ იხსნა მოხსენებული მისი სახელი ინგლისის უმაღლესი განათლების ფონდის საბჭოს ხარისხის შეფასების 

კვლევაში (1994-1995), მიუხედავად ამისა, იმის გამო, რომ გეოგრაფია ფართო სპექტრით ხასიათდება. სტუდენტებს ფართო 

არჩევანის საშუალება, რომ აირჩიონ ერთ-ერთი დარგი გეოგრაფიისა, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს მათ აღჭურვას 

მრავალმხრივი უნარებით, რომლებიც გამოყენებულ იქნება რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში. იმისდა მუხედავად, 

რომ ლექციას ცენტრალური ადგილი უჭირავს გეოგრაფიის კურიკულუმებში, ამ ანგარიშში ბევრი რამ: კათოლიკური 

მიდგომა, დაინტერესება სწავლების  სხვადასხვა  მეთოდით, ასევე პასტორალური მხრიდან დახმარება, ეს ყველაფერი 

მეტყველებს იმაზე, რომ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ინგლისში დანერგილ იქნება და მისთვის „ნაყოფიერი 

ნიადაგი“ არსებობს ამ ქვეყანაში. ბოლო დროს, ახალ ზელანდიურ კვლევებზე დაყრდნობით, შეიძლება ვიმსჯელოთ რომ 



16 
 

„მიუხედავად პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების სიახლისა გეოგრაფიაში, მისი მეთოდები იდეალურად ეთანხმება ამ 

დისციპლინას, მისი ბუნების გამო, თავისი არსით გეოგრაფია ინტერდისციპლინური დარგია, რომელიც ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ელემენტია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებისთვის“ (სპრონკენი-სმიტი, 2006).მაგალითად ფიზიკური 

გეოგრაფიის თემები თანმიმდევრულად იქნება გარჩეული სხვადასხვა თავებში. ტროპიკული ციკლონები და სანაპიროს 

ეროზია შეიძლება სულ სხვადასხვა თავებში იქნას განხილული, იგივე შეიძლება ითქვას ტურიზმზე, რომელიც სხვა 

კურსში, ან წიგნში შეიძლება იქნას გაფანტული. მრავალმხრივ პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების სცენარი, რომელიც 

ეხება ბარიერული მარჯნის კუნძულზე საკურორტო კომპლექსის განვითარებას, სტუდენტებს საშუალებას აძლევს 

განიხილონ სხვადასხვა თემები და მათი ურთიერთკავშირი, რომლის დროსაც ისინი შეიმეცნებენ, რომ ცხოვრება არ არის 

დაყოფილი ცალკეულ თავებად, არამედ წარმოადგენს ერთ მთლიან, ურთიერთდაკავშირებულ კომპლექსს. დამატებით 

შეიძლება ვთქვათ, რომ გეოგრაფიას დიდი გამოცდილება გააჩნია ჯგუფური მუშაობისა, რომელის ასე რიგად 

მნიშვნელოვანია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებისთვის. ბრედბეერის მიერ არა ერთხელ იქნა ხაზგასმული, რომ 

არსებობს ბევრი მსგავსება საველე სამუშაოებსა და პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომებს შორის. ეს 

დებულება თანხვედრაშია გეოგრაფიის კურიკულუმთან. კურიკულუმის ეს ნაწილები, თავისი არსით გამოყენებითია, 

როგორც ეს მედიცინისა და საინჟინრო დარგის  შემთხვევაში ხდება. დიდი ნაწილი კურიკულუმისა, რა თქმა უნდა 

ძირითადად დაკავშირებულია ხელოვნებასთან და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან, რომლებისთვისაც დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება შინაარსისა და კონცეფციის გაგებას.რამდენად გამოსადეგარია აქედან გამომდინარე პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება ერთმანეთისგან ასე განსხვავებული სფეროებისთვის? ან არის თუ არა რომელიმე განსხვავება 

უფრო მკაფიო ვიდრე რეალური? მიმდინარე სტატია ჟურნალ ბუნებაში, რომლის სათაურია:“შესაძლებლობების 

კარტოგრაფირება“, სწორედ ამ საკითხს ეხება.  ამ სტატიაში ნათქვამია, რომ აშშ-ს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტმა 
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გეოტექნოლოგიები ერთ-ერთ მთავარ, ნოვაციურ სფეროდ ჩათვალა ბიოტექნოლოგიასა და ნანოტექნოლოგიასთან ერთად 

(გიუნი, 2004). გამახვილებულ იქნა ყურადღება გეოგრაფიის დარგების განვითარების აუცილებლობაზე, რადგან ეს 

სტუდენტებისთვის საწინდარია ხელსაყრელი სამუშაო ადგილების პოვნისათვის. თუმცა, აქვე ნახსენებ იქნა გეოგრაფიული 

კონცეპტების მნიშვნელობაზე და შინაარსის ღრმა გაგებაზე, რომელიც ეფექტურად მუშაობის საწინდარია 

გეოტექნოლოგიურ სფეროში. 

აქედან გამომდინარე, შეიძლება თუ არა გეოინფორმაციული სისტემები, ან გარემოსდაცვითი დისტანციური კვლევა, 

ისევე როგორც გეოტექნოლოგიები ნასწავლი იქნას პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების გამოყენებით? ევროპული 

კონფერენციის მასალების მიხედვით, რომელიც გეოინფორმაციულ სისტემებს მიეძღვნა, ნათქვამია, რომ მნიშვნელოვანი 

ნაწილის ამ სფეროსი, კვლავ ფართოდ იყენებს ტექნოლოგიებს და მის ღირებულებას სივრცითი გავრცელების ასაღწერად 

და ანალიზისათვის (დონერტი, 2005).თუმცა, რაღაც დოზით ხდება აქტიური სწავლების მეთოდების გამოყენება, რომელიც 

მოიცავს ერთობლივ დაგეგმვას და გარემოს შეფასებას გეოინფორმაციული სისტემების საშუალებით, როგორც ეს 

პრადოვაში, იტალიაში ხდება (დე მარკი, 2005),ასევე აღსანიშნავია ეგზეტერის უნივერსიტეტი, სადაც პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება გამოიყენება გეოინფორმაციული სისტემების კურსებში (ფრეიზერი, 2005). ეგზეტერის მიდგომა 

დაფუძნებულია იმ მეთოდებზე, რომ კოლაბორაციული, ჯგუფური მუშაობა ეფექტური იქნება, მხოლოდ 

გეოინფორმაციული სისტემების უშუალო პრაქტიკის გავლის შემდგომ. მაგრამ არის თუ არა აუცილებელი ძირითადი 

გეოგრაფიული კონცეფციების ღრმად შესწავლა? არის თუ არა მათი სწავლების საუკეთესო გზა პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლების გამოყენება? რა თქმა უნდა, არსებობს გზები და მეთოდები, რომელთა საშუალებითაც ეს შეიძლება მიღწეულ 

იქნას, თუმცა ბევრი მიმართულებისთვის პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის მხოლოდ მცირე ნაწილი 

კურიკულუმისა, ვიდრე თვით ამ კურიკულუმის ძირითადი ნაწილი. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომები 
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კარგად შეიძლება იქნას ინტეგრირებული ლექციებზე დაფუძნებულ კურსებთან და როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, ეხმარება 

ისეთი კურსების შემთხვევაში, როგორებიც „მსოფლიო რეგიონალური გეოგრაფიაა“, რომლის სწავლებაც ძალიან დიდ 

დროს მოითხოვს (ფორნიე, 2002). ნახ. 2 -ში მოცემულია ჩილეს მაგალითი, სადაც პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

ფართოდ გამოიყენება „ მსოფლიო რეგიონალური გეოგრაფიის“ კურსში. ამ შემთხვევაში, სავარჯიშოს მიზანია სტუდენტებს 

გააგებინოს მრავალმხრივი პრობლემა- განვითარებად ქვეყნებში მოსახლეობის ზრდა, ასევე გამოიკვლიოს ისეთი 

ტერმინები, როგორებიცაა: დემოგრაფიული ცვლილების დინამიკის სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტი, რომელიც ამ 

ყველაფერს მოიცავს. შეიძლება გაკვეთილზე მოსწავლეებს ორი განსახილველი ისტორია მივცეთ როგორც დავალების 

პირველი ეტაპი, რასაც თან უნდა ახლდეს მკაფიოდ განსაზღვრული პროცესის აღწერილობა, რათა დავალება და მისი 

შეფასება სათანადოდ შესრულდეს. 

 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების პრაქტიკა გეოგრაფიაში. 
 

მცირე ინფორმაცია არსებობს პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებისა და მისი ჰიბრიდების გამოყენების შესახებ 

გეოგრაფიის კურსებსა და კურიკულუმებში. თუნდაც მისი გამოყენების  სპეციფიური მაგალითებიც არ არის ნახსენები 

ლიტერატურაში. ბერინგერმა (2005) თავის ანგარიშში, რომელიც შეეხებოდა პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების 

გამოყენებას საგანში  „დედამიწის სისტემების ურთიერთკავშირი“, იპოვა მხოლოდ ერთი წყარო-ბრედბეერის (1996) 

ნაშრომი გაერთიანებული სამეფოდან, რომელიც შეეხბოდა საველე სამუშაოს, როგორც გეოგრაფიაში პრობლემაზე. 

დაფუძნებული სწავლების ადრეულ მაგალითს. ასევე შეიძლება ვახსენოთ სპრონკენ-სმიტის (2005)-ახალი ზელანდიიდან 

საკვლევი მეთოდების კურსი, ასევე „პლანეტის“ სპეციალური გამოშვების (2001) მაგალითები, რომლებიც ეძღვნებოდა 

ცხვრებისეულ მაგალითებს პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებაში გეოგრაფიიდან, დედამიწის შემსწავლელი და 
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გარემოსდაცვითი მეცნიერებებიდან (კინგი, 2001). გაერთიანებული სამეფოს ნაშრომები აფასებს პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების როგორც დადებით, ასევე უარყოფით მხარეებს-რისკებს. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების ყველაზე საუკეთესო  საიტები, რომლებიც ჩამოთვლილია ცხრილ 2-ში, მოიცავს, ან 

უბრალოდ გაკვრით ახსენებს გეოგრაფიის გამოყენებას.  მაგალითად, გაერთიანებული სამეფოს ვებ-საიტი: 

www.jiscmail.ac.uk/lists/pbl.htmlმოიხსენიებს მხოლოდ ორ გეოგრაფიულ წყაროს თავის საძიებო არქივში. მაასტრიხტის 

უნივერსიტეტის პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების ბიბლიოგრაფია-www.unimaas.nl/pbl/default.htm მოიცავს 3393 

დეტალს, სადაც მხოლოდ 7 მოიცავს სიტყვა გეოგრაფიას. 2000 წელს, სინგაპურში ჩატარებული აზია-წყნარი ოკეანის 

კონფერენციის მასალები მოიცავს მრავალ თემას, მათ შორის საკითხებს, როგორებიცაა გამჭოლი კულტურის საკითხები, 

ეთიკა და მათი დანერგვის სირთულეები სხვადასხვა საგნებში, სადაც სამწუხაროდ არ არის მოხსენებული გეოგრაფია. 

აშკარად უფრო მეტად გამოიყენება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება გეოგრაფიაში, ვიდრე ეს ამ წყაროებშია 

ნაჩვენები. თუმცა რამდენი, როგორ და რა გზით ეს არი არის ცხადი. 

არსებობს თუ არა სუფთა პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების კურიკულუმი? თუ გეოგრაფია მხოლოდ ერთადერთი 

მაგალითია მისი ჰიბრიდისა? ასეთი შეკითხვები მეტ კვლევას საჭიროებს. შემდგომი საკითხი იქნება პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების გამოყენებისა გეოგრაფიაში მსოფლიოს სხვადახვა ნაწილში. მეორე გამოცემა შეეხება იმას, თუ 

რას ფიქრობენ სტუდენტები, მენეჯერები (მმართველი კადრი) და ინსტრუქტორები პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების 

დადებით და უარყოფით მხარეებზე. 

 

პირველი ისტორია აფრიკაში სოფლის მაცხოვრებელთა ოჯახს შეეხება: 

 კენიელ ფერმერ-მარის ეხლახანს ეყოლა მესამე ბიჭი. მისი შვილების მამა ოჯახისგან შორს ცხოვრობს სამსახურის გამო და 

წელიწადში მხოლოდ რამდენიმე კვირა ნახულობს თავის ოჯახს. ის ირჩევნს საკუთარ თავს და მცირედით ეხმარება 

ოჯახს.მარიმ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სამი შვილი ბედნიერებისთვის საკმარისია და ეხლა, 29 წლის ასაკში, ის იკეთებს 

http://www.jiscmail.ac.uk/lists/pbl.html
http://www.unimaas.nl/pbl/default.htm
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ოპერაციას, რის შემდგომაც მას აღარ ეყოლება შვილები. მას მხოლოდ ერთი ძროხა და მცირედი მიწა გააჩნია, ისე, რომ მას 

შვილებს ვერ გაუყოფს, ერთადერთი, რაც მას შეუძლია მისცეს შვილებს, არის განათლება, მარი ამბობს, რომ მას არ შეუძლია 

შვილებისთვის განათლების მიცემა. ასეთი მიდგომა კენიაში ფართოდ აარის გავრცელებული, რადგან როგორც ცნობილია 

იქ არ არის საკმარისი საკვები, სამსახური და ჯანდაცვის სისტემაც გაუმართავია. მარი აპირებს დაიწყოს ბიზნესი, 

რომლისთვისაც მან განაცხადი შეიტანა ბანკში სესხის მისაღებად. ბიზნესის წარმატება ნიშნავს, რომ მარის შვილებს 

საშუალება მიეცემათ მიიღონ სათანადო განათლება, თვითონ კი სახელი გაითქვას. ამის შემდეგ ის გახდება მაგალითი 

ქალისა, რომელმაც წარმატებას მიაღწია. 

 

წყარო: ჯეფრი  გოლდბერგის სტატიის ადაპტირებული ვერსია, „ ნიუ-იორკ მეგეზინ“, 1997, 2 მარტი:39. „მსოფლიოს 

რესურსები“ (1996-1997) ნიუ-იორკი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესა, 1996). 

 
 

მეორე ისტორია ბრაზილიაში სოფლის მაცხოვრებელთა ოჯახს შეეხება: 
 

ჟაირი ფაზენდის მესაკუთრეა, რომელიც ნიშნავს რანჩოს მესაკუთრეობას. როგორც სხვა ფერმერები, ჟაირი, მისი ცოლი 

მარიელენა და სამი შვილი მინაის-ჟერაისის შტატში, უბერლანდიაში რიო-გრანდე დე სულიდან ემიგრირდნენ. მათ იშოვეს 

მიწა , ჯერ დასაქირავებლად, ხოლო შემგომ კი იყიდეს ის 5 წლის შემდეგ, მესაქონლეობით მიღებული შემოსავლის 

საშუალებით. თუმცა ამ  მიწაზე მათ ასევე დაიწყეს შაქრის ლერწმის და სოიოს მოყვანა, შტატის მთავრობის სპეციალური 

შემოთავაზების შემდეგ. ამ ცვლილებამ მეტი მუშაობა მოითხოვა, თუმცა ასევე ხელი შეუყო ეკონომიკურ განვითარებას. ამ 

წარმატებული წლების განმავლობაშიმათ კიდევ ორი შვილი ეყოლათ.ოჯახის დაგეგმვის შესახებ მათ ლოკალური 

სააგენტოებიდან შეიტყვეს, თუმცა არ მიაქციეს დიდი ყურადღება, ისევე როგორც ამ სოფლის სხვა მაცხოვრებლებმა. ორივეს 

სჯერა, რომ ცხოვრება უნდა იყოს შეზღუდვების გარეშე. მათ მიაჩნიათ, რომ შვილები ღვთის საჩუქარია. ისინი ამბობენ, რომ 

შვილები მათ სიბერის ჟამს მიხედავენ. 

 

წყარო: ოსვალდო ა. მიუნისის სტატიის ადაპტირებული ვერსია „სასოფლო დასახლებების ელექტრიფიკაცია და 

ინოვაციური ელექტრო მოწყობილობები მინაის-ჟერაისში. ანგარიში წარდგენილ იქნა მსოფლიო ბანკში. 1992. 
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შეკითხვები: 

- რა შეიტყვეთ ამ ისტორიებიდან? 

- რისი ცოდნა გჭირდება? 

- რა დამატებითი ცოდნა გჭირდება? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ისინი მიჰყვებიან სამოქმედო გეგმას 

-ისტორიების შესახებ ფაქტები 

- გამოტოვებული მომენტები 

-ძირითადი კონცეპტები 

მეტი კვლევა ან განსაზღვრებები 

მოქმედების გეგმა 

3-5 კაციანი ჯგუფები გააკეთებენ: 

-რეგიონალურ ანალიზს 

-მოსახლეობის ანალიზს 

-ჩამოთვლიან რესურსებს 

კვლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობა, რომელიც შერულებულია 

თითოეული ჯგუფის მიერ 

ისტორიების შემდგომი განხილვა-

გადახედვა 

-ანგარიშების აწყობა 
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ნახ.2 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მაგალითები: ორი ისტორიის შედარება 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 2.  .პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების ზოგიერთი ინტერნეტ რესურსი (ხელმისაწვდომი:  2004 წლის 

აგვისტო).  

შესავალი პრობლემაზე 

დაფუძნებულ სწავლებაში 

 

კარლტონის 

უნივერსიტეტი, კანადა 

 

ადალაიდას 

უნივერსიტეტი, 

ავსტრალია 
 

შესავალი, რომელიც მოიცავს 

ფრანგულ ენაზე არსებული 

წყაროებისგან შემდგარ 

ბიბლიოგრაფიას, ჰონგ-კონგში 

პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლების შემოღება 

 

 

 

 

http://www.carleton.ca/(jchevali/PBLFOLDER/PBLNOTE/PBL.html 
 

 

 
http://www.adelaide.edu.au/ltdu/leap/leapinto/prob_based_lrng.pdf 

http://edweb.sdsu.edu/clrit/learningtree/Ltree.html 

http://www.hku.hk/pblhk/pblhk.htm 
 

 
http://www.udel.edu/pbl/ 

-შეკითხევის გადახედვა 

-შემდგომი კვლევა 

კვლევის პროდუქტი 

(არჩევითი) 

ქაღალდი, ჯგუფური პრეზენტაცია 

შეფასება 

მკვლევარი მოსწავლეები აფასებენ 

-საკუთარ პრეზენტაციას ან საბოლოო 

პროდუქტს 

- თავისი ჯგუფის წევრების პრეზენტაციას 

-პრობლემის ხარისხს 

-მთლიანად პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლების პროცესს 

http://www.carleton.ca/(jchevali/PBLFOLDER/PBLNOTE/PBL.html
http://www.hku.hk/pblhk/pblhk.htm


23 
 

 

კალიფორნიის შტატის 

უნივერსიტეტი 

 

ჰონგ-კონგის 

პოლიტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 

სტატიები, მაგალითები, 

კურსის პორტფოლიოები 
 

დელავერის 

უნივერსიტეტი, აშშ 

 მაასტრიხტის 

უნივერსიტეტი, 

ნიდერლანდები 

 სამფორდის 

უნივერსიტეტი, აშშ 

ბრაიტონის 

უნივერსიტეტი, აშშ 

 უმაღლესი განათლების 

აკადემია, 

გაერთიანებული სამეფო 

 ცენტრი პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება 

გეოგრაფია, დედამიწის 

შემსწავლელ და 

გარემოსდაცვით 

განათლებაში-(GEES) 

 

გავლენიანი 

ინტერდისციპლინარული 

საიტი 

 

 

მოიცავს ბიბლიოგრაფიას 400 

სტატიით 

ხელს უწყობს პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

ინტერდისციპლინარულ 

დანერგვას სამფორდის 

უნივერსიტეტში. პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების 

დანერგვა. პროექტების ქსელი 
 

რესურსების მონაცემთა ბაზა 

Online discussion listserv: http://www.udel.edu/pbl/ud-pbl-

undergrad.html 

http://www.unimaas.nl/pbl/default.htm 
 
http://www.samford.edu/pbl/ 

Insight Newsletter with reports on PBL from around the world: 

http://www.samford. 

edu/pbl/articlelist.html 

Brighton University, UK PBL course directory, 

by subject and institution 

http://interact.bton.ac.uk/pbl/index.php 

Higher Education Academy, 

UK 

Problem Based Learning 

Project Network 

http://www.heacademy.ac.uk/709.htm 

PBL in Geography 

Geography, Earth and 

Environmental Subject Centre 

(GEES) 

Resource Database http://www.gees.ac.uk/search.htm; including 

GEES magazine Planet, with PBL issue: 

http://www.gees.ac.uk/planet/PBL.pdf 

http://www.unimaas.nl/pbl/default.htm


24 
 

 

 

 

 ცხრილი 3.  პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების საუკეთესო პრაქტიკა        

მომზადება 

-წინასწარ სათანადოდ მომზადება, თუ შესაძლებელია სასწავლო დროის შეთანხმება 

- მსგავსი კურსების ან დავალებების მოძიება, კოლეგებთან იდეების გაზიარება, თუნდაც სხვა დარგების 

წარმომადგენლებთან. 

- რესურსების აწყობა და მომზადება სტუდენტებისთვის: არსებული ბიბლიოთეკის რესურსები ან თუ საჭიროება მოითხოვს 

ინტერნეტ რესურსები გამოყენება 

- სტუდენტების მომზადების დონის განსაზღვრა. არიან თუ არა ისინი პირველ კურსელები თუ  უბრალოდ სემინარზე 

დამსწრები სტუდენტები? 

 

სცენარის დიზაინი 

- პრობლემის სცენარი რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს და ასახოს რეალობა 

- სცენარი უნდა იყოს  დასაბუთებული, მყარი, რათა უზრუნველყოს სტუდენტების დაინტერესება და თვით-

მოტივაცია 
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- სცენარი უნდა იყოს კომპლექსური, მოიცავდეს მრავალმხრივ პრობლემებს და გადაწყვეტილებებს, რაც საშუალებას 

მისცემს სტუდენტებს ჯგუფებში მუშაობას. 

- სცენარი უნდა იყოს ფოკუსირებული პრობლემაზე, რათა გადაწყვეტილ იქნას მოცემულ დროში. 

დანერგვა 

- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების პრაქტიკა უნდა დაიწყოს სემესტრის დასაწყისში, იდეალური შემთხვევაა, 

როდესაც ეს სამუშაო ორგანულდ ეწყობა კლასის კულტურულ თავისებურებებს და არ არის შემთხვევითი. 

- სტუდენტების დაჯგუფება უნდა მოხდეს ინსტრუქტორის მიერ მუდმივ 4-6 ჯგუფად. მუდმივი ჯგუფების არსებობა 

სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გამოიმუშავონ ჯგუფში მუშაობის უნარები. ამცირებს ბარიერებს და 

წინააღმდეგობებს ჯგუფის წევრების არჩევისას (მაგალითად, ჯგუფის ლიდერი, ჩამწერი, სკეპტიკოსი და ასე შემდეგ). 

-  

- ინსტრუქტორებმა უნდა იმუშავონ უშუალოდ ჯგუფებთან, რომ მისცენ მკაფიო ინსტრუქციები და მითითებები, 

შეკითხვების საშუალებით მათ უნდა მოახდინონ ფასილიტაცია და სტუდენტებს დაეხმარონ კვლევაში (სტუდენტის 

დონის გათვალისწინებით). 

- აუცილებლად უნდა მოხდეს მკაფიო პროდუქტის შექმნა პრობლემისთვის. სტუდენტებმა უნდა იცოდნენ თუ რას 

მოელიან მათგან: ანგარიშს? ვერბალურ პრეზენტაციას? თუ პრობლემის გადაწყვეტას თავისი წყაროების მითითებით? 

  შეფასება 

- ავთენტური შეფასების მექანიზმების განვითარება, რომელიც კარგად ასახავს პრობლემას 

- ინსტრუქტორებს უნდა ჰქონდეთ მკაფიოდ, წინასწარ შემუშავებულიკ რიტერიუმები, რომელიც გამჭირვალე და 

გასაგები იქნება სტუდენტებისთვის. 
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- ნიშანში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სტუდენტის ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის შედეგები 

სტუდენტებს შეიძლება ვთხოვოთ გააკეთონ თვით-შეფასება , ასევე შეფასდენ წყვილებში, როგორც პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების მეთოდებში, ასევე ჯგუფში მუშაობის უნარების მიხედვით. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვა არ არის იოლი პროცესი, ამიტომ  მისი წარმატებული იმპლემენტაციის 

მაქსიმიზაციისთვის საჭიროა სათანადო სცენარების მომზადება. სტუდენტები უნდა ვუზრუნველყოთ მკაფიო, გასაგები 

ინსტრუქციებით, მათ უნდა იცოდნენ რას ელიან მათგან, შეფასების სისტემა (მაკ-დონალდი და სეივინ-ბადენი, 2004). 

აქედან გამომდინარე ცხრილი 3 ინსტრუქტორებისათვის წარმოადგენს საწყისს მეგზურს, რომელიც დაფუძნებულია ფართო 

სპექტრის  არა გეოგრაფიულ წყაროებზე. 

 

 

 

დასკვნა 

 

ამ სტატიაში განხილულ იქნა  პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების პერსპექტივები. მისი მხარდამჭერებისთვის 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება წარმოადგენს გამოწვევას უმაღლესი სასწავლებლებისთვის „როგორ ასწავლიან 

კოლეგები და  როგორ სწავლობენ სტუდენტები? (ლი, 2001), ან შერბრუკის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ფაკულტეტის 

წევრის სიტყვებით რომ ვთქვათ:“ რას ვაკეთებთ უნივერსიტეტში და როგორ შეიძლება ჩვენი მუშაობის გაუმჯობესება?“ 

 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება აქტიური სწავლების მეთოდია, რომელიც ხელს უწყობს გაგების დონის 

ამაღლებას და კომპეტენციების ამაღლებას, ვიდრე მხოლოდ ცოდნის მოპოვებას და შენარჩუნებას. ხშირად ის გამოიყენება 
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ჯგუფურ გარემოში, როდესაც კონცენტრაცია ხდება პრობლემის გადაწყვეტაზე, ან სხვადასხვა სცენარების დამუშავებისას. 

ამ დროს ხდება უნარების გამომუშავება, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიგვყვება.თუმცა , მიუხედავად იმისა, 

რომ ლიტერატურა სავსეა მაგალითებით (მაგრამ მათ შორის მხოლოდ რამდენიმეა გეოგრაფიული), რომელთა მიხედვითაც 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვა ხშირად არც ისე წარმატებულია. ჩვენი დასკვნაა, რომ ყველა ეს თემა 

მოითხოვს მეტ დამუშავებას, რათა ის წარმატებით იქნას დანერგილი გეოგრაფიულ კურიკულუმებში. 

 

 

 


