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სკოლა-წარმომადგენლები 

პირველი 
ექსპერიმენტული 

საჯარო სკოლა 

182-ე საჯარო სკოლა 



ძირითადი საკვლევი ასპექტები: 

• საიდან დადიან მოსწავლეები  

 

• ძირითადად, რატომ დადიან მოსწავლეები სწორედ იმ სკოლაში, 
სადაც დადიან 

 

• საშუალოდ რა დროა საჭირო სკოლამდე მისასვლელად  

 

• სარგებლობენ თუ არა ტრანსპორტით სკოლამდე მისასვლელად 

 

• სამეგობრო წრე - ვისთან ერთად უწევთ სკოლაში სიარული 

 

 



საიდან დადიან მოსწავლეები ამ სკოლაში? 
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პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლის მოსწავლეთა პასუხების 

ანალიზი 

საბურთალო 

ნაძალადევი 

გლდანი 

დიდუბე-ჩუღურეთი 

დიდი დიღომი 

პასუხი არ არის 

*ვარკეთილის 182-ე საჯარ სკოლისათვის მსგავსი დიაგრამის გაკეთება აზრს მოკლებულია, ვინაიდან 
მოსწავლეები ძირითადად იმ მიკრო რაიონებში ცხოვრობენ, რომლებიც სკოლის მახლობლადაა 



სკოლის შერჩევის მთავარი მიზეზი 
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კითხვა #3 

რას დაასახელებდი მთავარ მიზეზად, 

რატომაც დადიხარ სწორედ ამ სკოლაში? 

07) სახლთან ახლოსაა 

08)  ჩემი მეგობრებიც 

აქ დადიან 

09)  მივეჩვიე 

10) კარგი პედაგოგები 

არიან 

11) ჩემი მშობლებიც 

აქ დადიოდნენ 

12)  ჩემი და/ძმაც აქ 

დადიოდა/დადიან 

13) კარგი 

ინფრასტრუქტურაა 

14)  სკოლას კარგი 

სახელი აქვს 

15)  სხვა 

16) პასუხი არ არის 

Figure 2   მოსწავლეთა შედეგები პირველი ექსპერიმენტული სკოლისათვის 
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05)   სახლთან ახლოსაა 

06)  ჩემი მეგობრებიც აქ 

დადიან 

07)  მივეჩვიე 

08)  კარგი პედაგოგები 

არიან 

09)  ჩემი მშობლებიც აქ 

დადიოდნენ 

10)  ჩემ და/ძმაც აქ 

დადიოდა/დადიან 

11)  კარგი 

ინფრასტრუქტურაა 

12)  სკოლას კარგი 

სახელი აქვს 

13)  პასუხი არ არის 

Figure 2   მოსწავლეთა შედეგები  182-ე საჯარო სკოლა 



სკოლის შერჩევის მთავარი მიზეზი მშობლებისათვის 
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კითხვა #2 

რა მიზეზით/მიზნით მიიყვანეთ თქვენი შვილი სწორედ 

ამ სკოლაში? 

05)  სახლთან ახლოსაა 

06)  მისი მეგობრები დადიან 

ამ სკოლაში 

07)  კარგი პედაგოგები არიან 

08)  მიეჩვია ამ სკოლას 

09)  ჩემს სამსახურთან 

ახლოსაა 

10)  მეც/ჩემი მეუღლეც ამ 

სკოლაში ვსწავლობდით 

11) კარგი ინფრასტრუქტურაა 

12)  ამ სკოლას კარგი სახელი 

აქვს 

13)  სხვა 

Figure 4 182-ე სკოლის მოსწავლეთა მშობლების გამოკითხვის შედეგები 
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რა მიზეზით/მიზნით მიიყვანეთ თქვენი შვილი სწორედ ამ 

სკოლაში ? 

05) სახლთან ახლოსაა 

06) მისი მეგობრებიც 

ამავე სკოლაში დადიან 

07)  კარგი პედაგოგების 

გამო 

08) მიევია 

09) ჩემს სამსახუთან 

ახლოსაა 

10) მეც/ჩემი მეუღლეც 

აქ დავდიოდით 

11) კარგი 

ინფრასტრუქტურაა 

12) ამ სკოლას კარგი 

სახელი აქვს 

13) სხვა 

14) პასუხი არ არის 

Figure 4 182-ე სკოლის მოსწავლეთა მშობლების გამოკითხვის 
შედეგები 



სკოლის შერჩევის მთავარი მიზეზი მშობლებისათვის 
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რა მიზეზით/მიზნით მიიყვანეთ თქვენი შვილი სწორედ ამ სკოლაში? 

07)  სასურველ სკოლაში რეგისტრაცია ვერ 

მოვასწარი 

08)  მისი მეგობრები დადიან ამ სკოლაში 

09)  კარგი პედაგოგების გამო 

10)  მიეჩვია ამ სკოლას 

11)  ჩემს სამსახურთან ახლოსაა 

12)  მეც/ჩემი მეუღლეც ამ სკოლაში 

ვსწავლობდით 

13)  კარგი ინფრასტრუქტურაა 

14)  ამ სკოლას კარგი სახელი აქვს 

15)  სხვა 

16)  პასუხი არ არის 

პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლის მოსწავლეთა  მშობლების 
გამოკითხვის შედეგები  (მშობლები, რომელთა შვილებიც სხვა 
უბნებიდან/რაიონებიდან დადიან ამ სკოლაში) 



ტრანსპორტი 
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კითხვა #4 

ძირითადად, როგორ დადიხარ სკოლაში? 

17) ფეხით დავდივარ 

18) საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით 

19) მშობლებს 

მოვყავარ ჩვენი 

მანქანით 

20) სხვა (ტაქსით) 
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კითხვა #3 

ძირითადად, როგორ დადიხარ სკოლაში? 

15)  ფეხით დავდივარ 

16)  საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით (მეტრო, 

ავტობუსი, ე,წ, 

მარშრუტკა 

17) მშობლებს მოვყავარ 

ჩვენი მანქანით 

Figure 9 მოსწავლეები. პირველი 
ექსპერიმენტული 

 

Figure 10  182-ე საჯარო სკოლა. მოსწავლეები 
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