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saxelmZRvanelos daniSnuleba da
struqtura
XI klasis qarTuli enisa da literaturis saxelmZRvanelo Seqmnilia axali erovnuli saswavlo gegmis mixedviT da enisa da literaturis
integrirebuli swavlebisTvisaa gankuTvnili.
XI klasis saxelmZRvanelo VII, VIII, IX, X klasebis
saxelmZRvaneloebis organul gagrZelebas warmoadgens. amave dros is swavlebis zeda safexuris (X _
XII kl.) meore saxelmZRvaneloa, romelic, avtorTa
koncefciis Tanaxmad, X klasSi dawyebul qarTuli
literaturis istoriul kurss agrZelebs. Sesabamisad, saxelmZRvaneloSi warmodgenilia XIX saukunis qarTuli mwerloba.
XI klasis saxelmZRvanelo qarTuli enisa da
literaturis swavlebis im erTiani koncefciis
nawilia, romelic sabazo da saSualo skolis
safexurebs moicavs. kerZod, sabazo safexuris
bolo, IX klasis, saxelmZRvaneloTi dagvirgvinda
mizanmimarTuli, anu e.w. strategiuli kiTxvis xerxebisa da teqstis mxatvruli analizis elementebis Seswavlis pirveli etapi, romelic saskolo
ganaTlebis zeda safexurze ufro seriozuli da
rTuli amocanebis dasmis saSualebas iZleva. X klasidan ki daiwyo qarTuli literaturis istoriuli kursis Seswavla im unar-Cvevebze dayrdnobiT,
romelTa mizanmimarTul ganviTarebasac uwyobda
xels swavlebis sabazo safexurisaTvis gankuTvnili
saxelmZRvaneloebi.
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saxelmZRvanelos struqtura
saxelmZRvaneloSi warmodgenili literaturuli
masala dayofilia Tavebad qronologiuri da
Tematuri principis mixedviT. TiToeuli Tavi
Cafiqrebulia, rogorc garkveuli pasuxi epoqis mier
dasmul kiTxvebze.
saxelmZRvanelo Sedgeba Sesavlisa da xuTi Tavisagan. esenia:
Sesavali _ literaturas Sefarebuli eri
I Tavi. romantizmi _ saukunis savizito baraTi
II Tavi. qarTuli Teatris dabadeba
III Tavi. axali Taoba
IV Tavi. `xevis saga~, anu dakarguli Tavisuflebis ZiebaSi
V Tavi. miTosTan dabruneba
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მოსწავლეს შეუძლია
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არამხატვრული
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ორგანიზებისათვის.
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: ზეპირმეტყველება
ქართ. XI. 1. მოსწავლეს შეუძლია საჯარო მოხსენების
წარმოდგენა (ზეპირი გამოსვლა)
კონკრეტული
აუდიტორიის წინაშე კონკრეტული მიზნით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x წინასწარ განსაზღვრავს საჯარო გამოსვლის მიზანს (აუდიტორიის ინფორმირება / დაინტერესება /
გადარწმუნება / პროვოცირება...), არჩევს ტექსტის
ტიპს, ენას და აგებს ზეპირი გამოსვლის ტექსტს
კონკრეტული ამოცანის მიხედვით;
x ითვალისწინებს აუდიტორიას (ვინ არის მსმენელი,
რა სოციალურ-კულტურული ინტერესები და ცოდნის დონე აქვს აუდიტორიას, რამდენად იცნობს იგი
განსახილველ საკითხს და ა.შ.);
x წინასწარ მოფიქრებული გეგმის მიხედვით (შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნები) გადმოსცემს
სათქმელს;
x მკაფიოდ, ცხადად და გასაგებად აყალიბებს განსახილველი საკითხის არსს, პრობლემის განმსაზღვრელ ასპექტებს და საკუთარ მოსაზრებას;
x საუბრობს კონკრეტული თემის სპეციფიკის შესაბამისი ცნებებით, ტერმინებით, ფრაზებით, რომლებიც თავადაც კარგად აქვს გააზრებული და
სხვებსაც აგებინებს (აზუსტებს, განმარტავს, პარალელს ავლებს და ა. შ.);
x საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად იყენებს
ციტატებს მხატვრული ნაწარმოებებიდან, სამეცნიერო ლიტერატურიდან, ლიტერატურული კრიტიკიდან და სხვადასხვა საინფორმაციო რესურსს (ფაქ7

x

x

ტებს, ფრაგმენტებს ინტერვიუდან, სტატისტიკურ
მონაცემებს, ბიბლიოთეკას, ინტერნეტს, აუდიო და
ვიზუალურ მასალას და ა. შ.), რითაც ხელს უწყობს
მთავარი იდეის გამოკვეთას;
იყენებს სხვადასხვა სახის საორგანიზაციო მოდელებს (შედარება-შეპირისპირებას, ქრონოლოგიურ
თანამიმდევრობას, სივრცულ განლაგებას, მიზეზშედეგობრიობას, განსაზღვრებას, მნიშვნელობის
ხარისხს, პრობლემას და მის გადაწყვეტას);
ასრულებს საკომუნიკაციო დავალებას იმიტირებულ სიტუაციებში (როლური თამაშები, თეატრალურ-იმპროვიზაციული წარმოდგენები, ინტერვიუს აღება და სხვ.).

ქართ. XI. 2. მოსწავლეს შეუძლია საჯარო გამოსვლების
მოსმენა და კრიტიკულად შეფასება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x ისმენს გამოსვლებს, მათში გამოთქმულ მოსაზრებებს, ახალ ინფორმაციას, დოკუმენტურ მასალას
და გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებას, თუ რამდენად დამაჯერებელია მათში გამოთქმული ჰიპოთეზები და ვარაუდები;
x გამოაქვს დასკვნა როგორც საკუთარი, ისე სხვების
მსჯელობიდან და შენიშნავს მსგავსება-განსხვავებას;
x მსჯელობს იმაზე, რამდენად ლაკონიურად, მკაფიოდ და ეფექტურად არის გამოკვეთილი შესავალ
ნაწილში ტექსტის ძირითადი იდეა, განსახილველი
საკითხები, პრობლემატიკა;
x საუბრობს იმის შესახებ, რამდენად „ამართლებს”
ტექსტის ძირითადი ნაწილი იმ მოლოდინს, რომელიც მსმენელს უჩნდება შესავალი ნაწილის მიხედ8

x

ვით (მაგ., შესავალში დასმული რომელი საკითხი
განიხილა მოსაუბრემ სრულად, რა იყო ბუნდოვანი
და ფრაგმენტული, რა საკითხი დარჩა მოსაუბრის
ყურადღების მიღმა და ა.შ.);
აანალიზებს ზეპირ ტექსტში წარმოდგენილ დასკვნებს ტექსტის ძირითად ნაწილთან შესაბამისობის
თვალსაზრისით (მაგ., რამდენად ლოგიკური ჩანს
დასკვნები მოხსენების ძირითად ნაწილში მოყვანილი ფაქტების, მაგალითების, ციტატების, მოსაზრებების ფონზე).

ქართ. XI. 3. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს და გამოიყენოს საჯარო გამოსვლის ეფექტიანობის გასაძლიერებელი საშუალებები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x ამოიცნობს და იყენებს ზეპირი ენის რიტორიკულ
საშუალებებს: ამა თუ იმ პიროვნების ან ფაქტის
შთამბეჭდავად დახასიათება, დამაჯერებელი არგუმენტაციით მსმენელის დარწმუნება, კონკრეტული მოვლენის ან პიროვნების განსჯა (გამართლება
/ გამტყუნება, გამამართლებელი / გამამტყუნებელი
არგუმენტის ან საბუთის მოძიება და წარმოდგენა,
მოსმენილი ტექსტის ფარგლებში ტყუილის დადგენა და გამოაშკარავება);
x მსმენელის დაინტერესებისა და პროცესში ჩართვის მიზნით მიმართავს დიალოგურ მეტყველებას
(რთავს მსმენელს მსჯელობის პროცესში, მიმართავს აუდიტორიას შეკითხვებით, მათ შორის - რიტორიკულით, აუდიტორიას გამოიწვევს შეკითხვების დასასმელად და ა. შ.);
x ამოიცნობს და მართებულად იყენებს აუდიტორიაზე ზემოქმედების სხვადასხვა ხერხს: გულწრფე9

x

x

ლობისა და პირდაპირობის ეფექტის შექმნა (“მე
თუ მკითხავთ...”, „სიმართლე რომ თქვას კაცმა...“,
„რაც მართალია, მართალია...“), ფაქტებითა და არგუმენტებით იერიში, ფაქტების და არგუმენტების
მარჯვედ / ეფექტურად გამოყენება და ა. შ.;
არ არის ზედმეტად კატეგორიული და საკუთარი
მოსაზრებების გამოხატვისას იყენებს ისეთ ფრაზებს, რომლებიც მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის
შესაძლებლობაზე მიანიშნებს: „მეორე მხრივ...“,
„თუმცაღა...“, „შესაძლოა...“, „დაგეთანხმებით, მაგრამ...“, „მიუხედავად ამისა...“;
აუდიტორიაზე ზემოქმედებისა და დამაჯერებლობის მისაღწევად ცდილობს თავისი გამოსვლის ბოლოს კიდევ ერთხელ ხატოვნად და ეფექტურად გაიმეოროს მთავარი სათქმელი.

ქართ. XI. 4. მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი კომუნიკაციის
სტრატეგიების გამოყენება საჯარო გამოსვლის
მომზადების დროს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x ადარებს ერთმანეთს გამოყენებულ საინფორმაციო
წყაროებს (მაგ., CD-ROM, ინტერნეტი, საენციკლოპედიო სტატია და საგაზეთო წერილი), შეაფასებს
თითოეულს მოცემული მიზნის, სანდოობისა და ა.შ.
თვალსაზრისით;
x ამზადებს ტექსტს წინასწარ, აუდიტორიის წინაშე
გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას და მოიპოვებს
დამხმარე (მაგალითად, ვიზუალურ) მასალას საპრეზენტაციოდ;
x ძირითადი იდეისა თუ ინფორმაციის ანალიზისთვის
მოიპოვებს საჭირო მასალას სხვადასხვა საშუალების (მაგ., თვალის გადავლების, ხელახალი წაკითხ10

ვის, ამონაწერების და შენიშვნების ამოკრების და
სხვ.) გამოყენებით;
x ზეპირი გამოსვლის მოსმენისას იყენებს სხვადასხვა
სტრატეგიას (მაგ., ჩაინიშნავს საყრდენ სიტყვებსა
და ფრაზებს, შეადგენს გამოსვლის მოკლე გეგმას
და სხვ.) მტკიცებულებათა ბუნების განსაზღვრისა და მსჯელობის თანმიმდევრულობის შეფასების
მიზნით;
x იყენებს ჩანაწერებს (ანოტაციებს) ძირითადი და
პერიფერიული იდეებისა და ინფორმაციის სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით დასახარისხებლად
და თანამიმდევრობით დასალაგებლად;
x აუდიტორიის ყურადღების მისაპყრობად, საჭიროების შემთხვევაში, ჩაანაცვლებს წინასწარ მომზადებულ ტექსტს იმპროვიზებულით.
მიმართულება: კითხვა

ქართ. XI. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ეპოქის
ტექსტების გაანალიზება მათში ასახული ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და პრობლემატიკის
თვალსაზრისით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x მსჯელობს იმაზე, თუ როგორ განსაზღვრავს კონკრეტული ეპოქა ლიტერატურულ თემებს, იდეებს,
პრობლემატიკას და ინფორმაციის სპეციფიკურობას;
x აანალიზებს კონკრეტული ეპოქის დამახასიათებელ
ნიშნებს და მათს გავლენას ლიტერატურულ ნაწარმოებში ასახული პრობლემის გადაჭრის გზებზე;
x აანალიზებს ერთი ეპოქის ტექსტებში ასახულ
პრობლემებს, თემებს, იდეებს მსგავსება-განსხვა11

ვების თვალსაზრისით;
x ადარებს ერთი და იმავე თემების, იდეების, პრობლემების ინტერპრეტაციას სხვადასხვა ეპოქის ტექსტებში და მსჯელობს მსგავსება-განსხვავებაზე;
x შეაფასებს ეპოქისთვის დამახასიათებელ თემებს,
იდეებსა და პრობლემებს ამავე ეპოქის სოციალურკულტურული კონტექსტის გათვალისწინებით;
x ამოიცნობს კონკრეტული ეპოქისთვის დამახასიათებელ თემებს, იდეებსა და პრობლემებს სხვადასხვა ნაწარმოებში და შეაფასებს ამავე ეპოქისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისა და ფასეულობების კონტექსტში.
ქართ. XI. 6. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს, როგორ
გამოიყენება მხატვრული და არამხატვრული ტექსტის
ელემენტები მისი ინტერპრეტაციის დროს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x მსჯელობს ტექსტის ორგანიზების თავისებურებებზე;
x ლიტერატურული ჟანრების სპეციფიკური ნიშნების ამოცნობის საფუძველზე განსაზღვრავს ნაწარმოების ჟანრს;
x პოლიჟანრულ ნაწარმოებში ამოიცნობს სხვადასხვა ჟანრის ნიშნებს;
x განასხვავებს ეპიკურ და სცენურ თხრობას, მსჯელობს მათს თავისებურებებზე;
x გამოყოფს ტექსტში მხატვრული კონფლიქტის განვითარების საფეხურებს (კვანძის შეკვრა, მოქმედების განვითარება, კულმინაცია, კვანძის გახსნა);
x მსჯელობს ნაწარმოების სტრუქტურული ელემენტების (ექსპოზიცია, პროლოგი, ეპილოგი, რეტროსპექცია) დანიშნულებაზე.
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ქართ. XI. 7. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ნაწარმოების
ენობრივი საშუალებების გაანალიზება მათი ფუნქციონირების თვალსაზრისით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x მსჯელობს მხატვრული ნაწარმოების სტილის განმსაზღვრელი ენობრივი ფიგურების ფუნქციის შესახებ: ფონოლოგიური ფიგურები (ალიტერაცია,
ასონანსი), სემანტიკური ფიგურები (მეტაფორა,
ევფემიზმი, მეტონიმია), სინტაქსური ფიგურები;
x აკავშირებს ლექსის რიტმულ ფორმას ემოციურ ინტონაციასთან;
x ამოიცნობს რითმისა და რიტმის ფუნქციას ბგერწერითი ეფექტისა და ლექსის განწყობის შესაქმნელად;
x პოულობს ლექსში ევფონიის შექმნის საშუალებებს;
x მსჯელობს მხატვრულ ტექსტში შინაარსის გადმოცემის სხვადასხვა ენობრივ და მხატვრულ საშუალებაზე;
x აანალიზებს მხატვრული შინაარსის მქონე ფრაზებს, რომლებიც ენობრივად გაუგებარია და „გაშინაარსება” ხდება იმ ასოციაციებითა თუ რემინისცენციებით, რომელთაც ქმნის ლექსის ბგერწერითი
და სხვა ეფექტები (მაგ., ამ ტიპისა: „მიეთოვოს, მოეთოვოს კედლებს ფარშავანგები“...);
x მსჯელობს მხატვრული შინაარსის იმ ფორმაზე,
რომელიც ენობრივი ნონსენსის მეშვეობით მიიღება (მაგ. ამ ტიპისა: „დისაგანცა უფრო დესი“...).
ქართ. XI. 8. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის ეფექტური
სტრატეგიების არჩევა და გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x განსაზღვრავს კითხვის მიზანს და იყენებს შესაბამის სტრატეგიებს: მოინიშნავს საკითხებს, რო13

x
x

x

მელთა დაზუსტებას, უკეთ გაცნობას ისურვებდა
მომავალში, განიხილავს ეპოქის შესახებ მისთვის
ნაცნობ ინფორმაციას;
მონიშნავს ნაწარმოებში ეპოქისათვის დამახასიათებელ ლექსიკას და ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
ყოფისთვის დამახასიათებელ პასაჟებს;
იყენებს სხვადასხვა სტრატეგიას შესწავლითი კითხვის დროს უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის გასაგებად (კონტექსტი, სიტყვათა აგებულების ცოდნა,
ლექსიკონი);
ადგენს ლექსიკონს და განმარტავს უცნობი სიტყვების მნიშვნელობას.

მიმართულება: წერა

ქართ. XI. 9. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ნაწარმოების
წერილობით გაანალიზება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x განსაზღვრავს ნაწარმოების თემას და იდეას;
x მსჯელობს მის კომპოზიციურ თავისებურებაზე და
სტრუქტურული ელემენტების (ექსპოზიციის, პროლოგის, ეპილოგის) დანიშნულებაზე; სათანადოდ
იყენებს წერის პროცესში თავის ცოდნას;
x აანალიზებს პერსონაჟთა სახეებს, აჯგუფებს კონფლიქტთან მიმართებით და განსაზღვრავს მათს
როლს სიუჟეტის განვითარებაში;
x მსჯელობს ავტორის პოზიციისა და იმის შესახებ,
როგორ გამოიხატება ეს პოზიცია ნაწარმოებში;
x აანალიზებს ტექსტს მხატვრულ-გამომსახველობითი თვალსაზრისით (როგორ ქმნის ავტორი თხრობაში განწყობას, პერსონაჟთა სახეებს; რამდენად
ეფექტურია ნაწარმოების სტილი და ენა; მსჯე14

x

ლობს ლექსის რიტმის, რითმისა და ბგერწერული
ეფექტების შესახებ);
აკავშირებს მხატვრულ ნაწარმოებს ისტორიულ
კონტექსტთან.

ქართ. XI. 10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის
ესეის დაწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x წერს ესეის, რომელშიც პირად ან ლიტერატურულ
გამოცდილებაზე დაყრდნობით მსჯელობს მოცემული თემის, პრობლემების შესახებ (ამტკიცებს /
უარყოფს, გამოთქვამს ვარაუდს, ადარებს, ავლებს
პარალელებს);
x წერისას იყენებს მხატვრულ-გამომსახველობით
ხერხებს, რომელთა საშუალებითაც უკეთ წარმოაჩენს თავის შემოქმედებით, ესთეტიკურ დამოკიდებულებას ტექსტისადმი;
x მოცემული თემის შესახებ მოიძიებს, აფასებს და
შეარჩევს შესაბამის წყაროებს, ლიტერატურულ პარალელებს, იხსენებს ცხოვრებისეულ ფაქტებს და
სხვ.;
x განიხილავს პერსონაჟის ხასიათს, ქცევის მოტივს,
ღირებულებებსა და ფასეულობებს (ფსიქოლოგიური პორტრეტი);
x წერს ლიტერატურულ ესეის, რომელშიც ახასიათებს პერსონაჟს ან განიხილავს ნაწარმოებში ასახულ პრობლემას;
x განიხილავს ნაწარმოებში ასახულ პრობლემას,
რისთვისაც იყენებს ლიტერატურულ ან ცხოვრებისეულ პარალელებს;
x წერს ესეის შემოქმედებითი თვითგამოხატვისთვის,
განწყობილებების, შთაბეჭდილებების, ემოციების
და ა. შ. გადმოსაცემად.
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ქართ. XI. 11. მოსწავლეს შეუძლია რეცენზიის დაწერა
წაკითხულ წიგნზე ან მხატვრულ ნაწარმოებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x განიხილავს წაკითხულ ტექსტს პირადი და ლიტერატურული გამოცდილების კონტექსტში;
x წარმოადგენს ნაწარმოებში ასახულ პრობლემას და
აყალიბებს საკუთარ შეხედულებებს პრობლემის
გადაჭრის ავტორისეულ ვარიანტზე;
x აკრიტიკებს ან იზიარებს ავტორის თვალსაზრისს
სათანადო არგუმენტების მოშველიებით;
x აანალიზებს მისთვის მნიშვნელოვან და საინტერესო
საკითხებს, რისთვისაც იყენებს სხვადასხვა რესურსს:
ციტატებს ლიტერატურულ-კრიტიკული თხზულებებიდან, ეპიზოდებს ანალოგიური ან მსგავსი პრობლემის შემცველი ნაწარმოებიდან და სხვ.
ქართ. XI. 12. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხასიათის
არამხატვრული ტექსტების შეთხზვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x წერს პირად და ოფიციალურ წერილებს სათანადო
მოდელების გამოყენებით და იყენებს შესაბამისი
დარგის პროფესიულ ტერმინოლოგიას;
x წერს ჩატარებული სამუშაოს (მაგალითად, პროექტის, ღონისძიების, პრეზენტაციის და სხვ.) ანგარიშს;
x წერს სასწავლო ღონისძიებების ოქმებს სათანადო
სქემისა და სტანდარტის გამოყენებით;
x წერს საინფორმაციო ხასიათის მიმოხილვას სხვადასხვა ასაკის, ინტერესების, ცოდნის დონისა და ა.
შ. აუდიტორიისათვის;
x წერს ე. წ. CV-ს.
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ქართ. XI. 13. მოსწავლეს შეუძლია ადეკვატურად გამოიყენოს სათანადო ენობრივ-გრამატიკული საშუალებები სხვადასხვა სახის ტექსტების შესაქმნელად.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x ადეკვატურად იყენებს თხრობითი, მსჯელობითი
და აღწერითი ხასიათის ტექსტისთვის დამახასიათებელ ზმნა-შემასმენლის ფორმებს, ავტორისეული პოზიციის გამომხატველ დამხმარე ზმნებს,
გაიაზრებს და აგებს თხრობითი (აღწერითი, მსჯელობითი) ხასიათის ტექსტისთვის დამახასიათებელ
სინტაქსურ კონსტრუქციებს და ამ კონსტრუქციების კავშირებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა
ფორმებს, ჩართულ სიტყვებსა და გამონათქვამებს,
ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს,
სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ განმეორებებს,
სინონიმურ და ანტონიმურ ჩანაცვლებებს;
x სათანადოდ იყენებს ფუნქციურ სტილთა შესაძლო
მონაცვლეობას კონტამინაციური ტექსტის ფარგლებში, როცა ერთმანეთს ენაცვლება თხრობა,
მსჯელობა, აღწერა;
x ენობრივი და სტილური საშუალებების გათვალისწინებით, განსხვავებული ფორმით გადმოსცემს
მთავარ სათქმელს (მაგ. როლური ტექსტის სახით
ჩაწერს თხრობით ტექსტს ან პირიქით, როლურ
ტექსტს გადააკეთებს თხრობით ტექსტად);
x განარჩევს და შესაბამისი ენობრივ-გრამატიკული
საშუალებების გამოყენებით წერილობით ტექსტში წარმოადგენს ინფორმაციას, კომენტარს, პროგნოზს, ვარაუდს, ეჭვს და ა.შ.
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ქართ. XI. 14. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების
გამოყენება ნაწერის ორგანიზებისათვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
x განსაზღვრავს მიზანს, აუდიტორიას და ამის შესაბამისად ირჩევს სტრატეგიას;
x გეგმავს და წერს შავ ვარიანტს;
x წერილობითი ტექსტის შესაქმნელად წინასწარ მოიპოვებს დამხმარე მასალას;
x აყალიბებს სათქმელს თანმიმდევრობით;
x იყენებს ჩანაწერებს ძირითადი და პერიფერიული
იდეების / ინფორმაციის სხვადასხვა კრიტერიუმის
მიხედვით დასახარისხებლად და თანმიმდევრობით
დასალაგებლად;
x შავად შესრულების შემდეგ გადაამუშავებს ნაწერს
(გადახედავს კრიტიკული თვალით; ამოიღებს, ჩაამატებს, გადააადგილებს მონაკვეთებს იმის მიხედვით, არის თუ არა სათქმელი ლოგიკურად დალაგებული; არის თუ არა შესავალი და დასკვნა
ეფექტური; არის თუ არა კავშირი წინადადებებსა
და აბზაცებს, ტექსტის ცალკეულ ნაწილებს შორის;
მიესადაგება თუ არა ტექსტი სათაურს);
x საბოლოო ვარიანტის რედაქტირების დროს ასწორებს გრამატიკულ, პუნქტუაციურ და ორთოგრაფიულ შეცდომებს.
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საშუალო საფეხურის (X-XII კლასების)
სავალდებულო ლიტერატურა
(ქვემოთ წარმოდგენილი ჩამონათვალი შეადგენს
საშუალო საფეხურისათვის განკუთვნილი მთლიანი
შინაარსის 60 პროცენტს)
1. იაკობ ცურტაველი – „შუშანიკის წამება”;
2. იოვანე საბანისძე – „აბოს წამება”;
3. გიორგი მერჩულე – „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება”, 12 ეპიზოდი: 1. გრიგოლის ცხოვრება სასულიერო
მოღვაწეობის დაწყებამდე; 2. ზენონის ეპიზოდი; 3.
გრიგოლი და გაბრიელ დაფანჩული; 4. გრიგოლისა და
აშოტ კურაპალატის პირველი შეხვედრა; 5. საბა იშხნელისა და ბაგრატ კურაპალატის დიალოგი; 6. გრიგოლი დასავლეთ საქართველოში; 7. გრიგოლის შეხვედრა დედასთან; 8. ჯავახეთის საეკლესიო კრება; 9.
ეფრემ მაწყვერელის ღვაწლი; 10. რომანული ეპიზოდები (აშოტი, ადარნერსე); 11. ცქირის ეპიზოდი; 12.
გრიგოლის აღსასრული.
4. შოთა რუსთაველი – „ვეფხისტყაოსანი“: „დასაწყისიდან” „ტარიელის თათბირის” ჩათვლით; „დასასრული“.
5. სულხან-საბა ორბელიანი – „წიგნი სიბრძნე სიცრუისა“: ლეონის თავგადასავალი; იგავ-არაკები: „მეფე
ხორასანისა“, „ძუნწი დიდვაჭარი’’, ,,უგუნური მცურავი“, ,,სამნი ბრმანი“, ,,მეფუნდუკე და დიდვაჭარი“;
6. დავით გურამიშვილი – „დავითიანი“: ,,ქართლის ჭირი”
(ისტორიული ნარატივი); ,,კაცისა და საწუთროს ცილობა“; „ვაი, რა კარგი საჩინო“, „სახით სიტყვა-შუენიერო“, „საწუთრო სოფლის სამდურავი“;
7. ალექსანდრე ჭავჭავაძე – „გოგჩა“;
8. გრიგოლ ორბელიანი – „თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში“, „საღამო გამოსალმებისა“, „პასუხი შვილთა“;
9. ნიკოლოზ ბარათაშვილი – „მერანი”, „შემოღამება
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მთაწმინდაზედ”, „ხმა იდუმალი”, „სულო ბოროტო”,
„ვპოვე ტაძარი”;
10. ილია ჭავჭავაძე – „მგზავრის წერილები”, „კაცია-ადამიანი?!”, „პასუხის პასუხი”, „ოთარაანთ ქვრივი”, „განდეგილი“, „ბედნიერი ერი”, „ორიოდე სიტყვა” (მითითებული სახით), „ზოგიერთი რამ” (მითითებული სახით);
11. აკაკი წერეთელი – „გამზრდელი”, „ქებათა ქება (სხვებმან სვან ღვინო...), „აღმართ-აღმართ”;
12. ალექსანდრე ყაზბეგი – „ხევისბერი გოჩა”;
13. ვაჟა-ფშაველა – „ალუდა ქეთელაური”, „სტუმარ-მასპინძელი”, „ბახტრიონი”, „რამ შემქმნა ადამიანად”,
„კრიტიკა ბ. იპ. ვართაგავასი” (მითითებული სახით),
„კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი” (მითითებული
სახით);
14. დავით კლდიაშვილი – „სამანიშვილის დედინაცვალი”;
15. მიხეილ ჯავახიშვილი – „ჯაყოს ხიზნები”;
16. ნიკო ლორთქიფანიძე – „შელოცვა რადიოთი”;
17. კონსტანტინე გამსახურდია – „დიდოსტატის მარჯვენა”;
18. პოლიკარპე კაკაბაძე – „ყვარყვარე თუთაბერი” (I და IV
მოქმ.);
19. გალაკტიონ ტაბიძე – „თოვლი”, „სილაჟვარდე ანუ
ვარდი სილაში”, „მშობლიური ეფემერა”, „შერიგება”,
„მე და ღამე”, „მთაწმინდის მთვარე”, „ქებათა-ქება ნიკორწმინდას“;
20. ტიციან ტაბიძე – „ლექსი მეწყერი”, „ანანურთან”;
21. გიორგი ლეონიძე – „ყივჩაღის პაემანი“, „ნინოწმინდის
ღამე”;
22. გურამ რჩეულიშვილი – „ალავერდობა”;
23. ანა კალანდაძე – „მკვდართა მზე ვარ” (...ორი ქვეყნის,
ორი ქვეყნის საზღვრად ვდგევარ...);
24. გურამ დოჩანაშვილი – „კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა”;
25. ჯემალ ქარჩხაძე – „იგი”.
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ამონარიდებისა და ფრაგმენტების მითითებები
საბაზო და საშუალო საფეხურის სავალდებულო
ლიტერატურისათვის
სულხან-საბა ორბელიანი:
„მოგზაურობა ევროპაში”, ს.-ს. ორბელიანი,
თხზულებანი, ტ. 1, თბ., 1959.
ფრაგმენტი
ფ
გ ე ტ 1.
დასაწყისი: „წამოვედით სადილს უკან...” (გვ. 196, სტრ.
5 – ქვემოდან) – დასასრული: „...და წამოვედით...” (გვ.
197, სტრ. 21).
ფრაგმენტი
ფ
გ ე ტ 2.
ა) დასაწყისი: „მალთელები...” (გვ. 231, სტრ. 19) –
დასასრული: „...ქართული...” (გვ. 231, სტრ. 25).
ბ) დასაწყისი: „მალთისელნი...” (გვ. 237, სტრ. 2 –
ქვემოდან) – დასასრული: „...მე დაუშალე...” (გვ. 238,
სტრ. 6).
დავით გურამიშვილი:
„სწავლა მოსწავლეთა“, დავით გურამიშვილი,
დავითიანი, თხზულებათა სრული კრებული, გამომც.
“სახელგამი“, თბ., 1955 წ. (სტრ. 20, 25-29, 23, 30-37).
ნიკოლოზ ბარათაშვილი:
წერილი მაიკო ორბელიანისადმი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, თხზულებათა სრული კრებული, პეგ. თბ. 2005.
თავიდან (გვ. 83) შემდეგ სიტყვებამდე: „...მეტადრე თუ
ბევრ ამბებსაც მომწერ” (გვ. 84).
ილია ჭავჭავაძე:
„ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძის ერისთავის
კაზლოვიდგან “შეშლილის” თარგმნაზედა”, ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად,
ტ. 5, თბ., გამომც. „მეცნიერება”, 1991. სიტყვებიდან:
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„ჩვენ ყველანი ქართულ ენის ხმარებაში...” (გვ. 30)
სტატიის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...
ჩვენ ვინა და კალამი ვინა?” (გვ. 31).
„ზოგიერთი რამ”, ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა
სრული კრებული ოც ტომად, ტ. 5, თბ. გამომც.
„მეცნიერება“, 1991. თავი III მთლიანად – სიტყვებიდან:
„პატარა დალაგებით რომ დაუფიქრდე...” (გვ. 162)
შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...შვილი აღარა
ჰსწოვს” (გვ. 163); V თავი მთლიანად – სიტყვებიდან:
„იმერელი, გურული, მეგრელი...” (გვ. 164) შემდეგი
სიტყვების ჩათვლით: „...ჩვენ – იშვიათი” (გვ. 165);
VII თავის ორი აბზაცი სიტყვებიდან: „მამული!.. ამ
სიტყვის...” (გვ. 166) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით:
„...საყევარში ერთად ბმულა” (გვ. 167) და VIII
თავი მთლიანად სიტყვებიდან: „ზღვა კოვზით არ
დაილევაო...” შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...თავის
მოძმეს გაეხმაუროს მაინცა” (გვ. 168).
„ერი და ისტორია“, ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა
სრული კრებული ოც ტომად, ტ. 10, თბ. “ილიას
ფონდი”, 2007. დასაწყისი სიტყვებიდან: „ჩვენ არა
ერთხელ გვითქვამს” (გვ. 385) იმავე გვერდზე,
აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით:
„...ყოველივე ბუნებური კანონი“; სიტყვებიდან: „...
შვილმა უნდა იცოდეს” (გვ. 387) შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „...მის მიბაძვას ეცადოს” (გვ. 389).
„შინაური მიმოხილვა“, (სიტყვა გლეხობისადმი
მიმართული წინამძღვრიანთკარში სკოლის გახსნაზე
ჩართულია შინაურ მიმოხილვაში), ილია ჭავჭავაძე,
თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად, ტ.7,
თბ. “ილიას ფონდი”, 2005. სიტყვებიდან: „ღმერთმა
რომ ქვეყანა გააჩინა” (გვ. 172) შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „...უფრო ბლომად ამოიღებო” (გვ. 173) და
ერთი აბზაცი 175-ე გვერდზე სიტყვებიდან: „...ამიტომ
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ვამბობ...” აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „...დაიწყებს ლაპლაპს“.
„ჩვენი ეხლანდელი სიბრძნე-სიცრუე“, ილია ჭავჭავაძე,
თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად, ტ. XIII,
თბ. “ილიას ფონდი”, 2007. სიტყვებიდან: „საბა
ორბელიანმა რომ თავისი ზღაპრები დასწერა...” (გვ.
177) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...ყურმოჭრილ
მსახურად უხდის სიბრძნესა” (გვ. 180).
„რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?” ილია ჭავჭავაძე,
თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად, ტ. XIII,
თბ. “ილიას ფონდი”, 2007. დასაწყისი სიტყვებიდან:
„...აჰა, კიდევ ერთი ახალი წელიწადი!...” (გვ. 492)
აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...
რით გაგახაროთ?“; სიტყვებიდან: „...რა არ გადაგვხდენია
თავს...” (გვ. 493) სტატიის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „...მაინც აღარა სთქვას: რა გითხრათ? რით
გაგახაროთ?” (გვ. 496).
იაკობ გოგებაშვილი:
„შინაური
მიმოხილვა“,
იაკობ
გოგებაშვილი,
თხზულებანი, ტ. I, თბ. 1955. სიტყვებიდან: “დიაღ, სუსტია
ჩვენში...” (გვ. 362) იქვე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით:
„თავიანთ ქვეყნის ბედნიერება” და სიტყვებიდან: „ჩვენში
პატრიოტობა...” (გვ. 363) იქვე, შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „ევროპის დემოკრატიისა“.
„ბურჯი ეროვნებისა“, იაკობ გოგებაშვილი, თხზულებანი,
ტ. II, საქ. სსრ გან. სამინ. პედაგოგიურ მეცნიერებათა
სამეცნ. ინსტიტუტი, თბ. 1954. XIII თავი სიტყვებიდან:
„ხოლო ერის გადაგვარება...” (გვ.239) აბზაცის ბოლომდე
შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „დიდებულს სალაროს“.
„რანი ვიყავით გუშინ“, იაკობ გოგებაშვილი, თხზულებანი,
ტ. I, ტ. II, საქ. სსრ გან. სამინ. პედაგოგიურ მეცნიერებათა
სამეცნ. ინსტიტუტი, თბ. 1955.
სიტყვებიდან:
„ჩვეულებრივის აზრით...” (გვ. 339) იქვე, შემდეგი
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სიტყვების ჩათვლით: „...ამტყუნებს ამ შეხედულებასა”
და სიტყვებიდან: „მართალია, მაშინდელი ჩვენი...”
(გვ. 343) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...დადგინება
საქართველოში რესპუბლიკისა” (გვ. 344).
ვაჟა-ფშაველა:
„ნიჭიერი მწერალი“, ვაჟა-ფშაველა, თხზულებათა სრული
კრებული ათ ტომად, გამომც. “საბჭოთა საქართველო”,
თბ. 1964, ტ. IX, სიტყვებიდან: „მწერალს, უპირველეს
ყოვლისა...” (გვ. 294) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით:
„...ინდივიდუალობის ბრალია” (გვ. 295) და გვ. 298
სიტყვებიდან: „ვინ არის ნიჭიერი მწერალი? ვისაც დიდად
უყვარს ადამიანი...” ბოლომდე, შემდეგ სიტყვებამდე:
„ყალბი იყავ და ყალბად მაჟღერებდიო“.
„ენა“, ვაჟა-ფშაველა, თხზულებათა სრული კრებული ათ
ტომად, გამომც. “საბჭოთა საქართველო”, თბ. 1964, ტ.
IX, სიტყვებიდან: „რას ჰქვიან ენის ცოდნა?..” (გვ. 186)
შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...უმწიკვლოდ ქართული
ენა” (გვ. 187).
„კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“, ვაჟა-ფშაველა,
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად, გამომც.
“საბჭოთა საქართველო”, თბ. 1964, ტ. IX, თავიდან,
სიტყვებიდან: „ზოგს ჰგონია, რომ...” (გვ. 252) შემდეგი
სიტყვების ჩათვლით: „...გამეფებულა დედამიწის
ზურგზე” (გვ. 253) და ბოლო ორი აბზაცი, სიტყვებიდან:
„...პატრიოტიზმი უფრო გრძნობის საქმეა” (გვ. 254)
ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...მთელის
კაცობრიობის განვითარებისა” (გვ. 254).
„კრიტიკა ბ. იპ. ვართაგავასი “, ვაჟა-ფშაველა,
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად, გამომც.
“საბჭოთა საქართველო”, თბ. 1964, ტ. IX, თავიდან
(გვ. 361) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...რომელიმე
მწიგნობრული ამბები” (გვ. 367) და სიტყვებიდან: „...
ნუთუ ჩემი ნაწერები ამ მომავალ...” (გვ. 369) შემდეგი
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სიტყვების ჩათვლით: „საქართველოს მომავალი სვებედი” (გვ. 369).
rogorc aRvniSneT, XI klasis saxelmZRvaneloSi
saSualo safexuris (X_XII klasebi) savaldebulo
literaturidan Setanilia XIX saukunis literatura;
Zveli qarTuli mwerloba Cven X klasSi gvaqvs warmodgenili, XX saukunis mwerloba ki XII _ klasSi.
X, XI, XII klasebis saxelmZRvaneloebSi programiT gaTvalsiwinebul savaldebulo literaturas
daemata avtorTa iniciativiT SerCeuli teqstebi,
romelTa xvedriTi wili, cxadia, ar aRemateba
mTliani programis 40%-s, romelic avtorTa mier
SerCeuli masalisTvis iyo gamoyofili.
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Sesavali _ literaturas Sefarebuli
eri.
1. i. WavWavaZe _ werilebi qarTul
literaturaze (fragmenti); 2. k.abaSiZe
_ etiudebi me-19 saukunis qarTuli
literaturis Sesaxeb (fragmenti)

swavlebis Sinaarsi
(mxatvruli da aramxatvruli
teqstebi)

sxvadasxva periodis
aramxatvruli teqstebis
wakiTxva-gaanalizebisa
da maTgan saWiro
informaciis amokrebis
unaris ganviTareba;
kritikuli azrovnebisa
da msjelobis unaris
ganviTareba. verbaluri
da vizualuri
(e.axvledianis naxati)
teqstebis erTmaneTTan
dakavSireba.

swavlebis mizani

1 akademiuri
saaTi

saswavlo
drois xangrZlivoba
(akademiuri
saaTebis
raodenoba)

saxelmZRvanelos Sesatyvisoba erovnul saswavlo
gegmasTan Sinaarsisa da miznebis ruka

XI.2,5

esg-s
Sesabamisi
Sedegebi
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I Tavi. romantizmi _ saukunis
savizito baraTi
romantizmi (Teoriuli statia);
al. WavWavaZis biografia; leqsebi:
visac gsurT; vah, droni, droni; gogCa;
siyvarulo, Zalsa Sensa. datyvevebuli
qali satrfo ferwerasa da poeziaSi
(sainformacio teqsti); nangrevebis
esTetika da `gogCa~ (sainformacio
teqsti);
gr.orbelianis biografia
(sainformacio teqsti); leqsebi:
iaralis; Tamar mefis saxe beTaniis
eklesiaSi; saRamo gamosalmebisa;
muxambazi; pasuxi SvilTa.
n.baraTaSvilis biografia
(sainformacio teqsti); leqsebi:
SemoRameba mTawmindaze; merani; xma
idumali; sulo boroto; Cemi locva;
vpove taZari; rad hyvedri kacsa;
romantikosTa qarTuli (lingvisturi
teqsti);
damatebiTi sakiTxavi: m.javaxiSvilis
_ al.WavWavaZis saloni (nawyveti
romanidan `arsena marabdeli)

sxvdasxva epoqis
verbaluri (mxatvruli
da aramxatvruli)
da vizualuri
teqstebis analizis,
interpretaciisa da
Sedarebis unaris
ganviTareba;
istoriuli da
literaturuli
konteqstis gaazreba;
konkretuli teqstis
saerTo literaturul
da istoriul konteqstSi
gaazrebis unar-Cvevis
ganviTareba;
kritikuli azrovnebisa
da msjelobis unaris
ganviTareba;
sakuTari azris
werilobiT gamoTqmis
unaris ganviTareba.
kvleva-Ziebisa da
jgufuri muSaobis unarCvevebis ganviTareba.

daax. 32 akad.
saaTi

XI. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8,
9,10, 12, 13,
14.
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teqstis ena: mravalgvari qarTuli, enis
ekologia, akviatebuli gamonaTqvamebi,
saqmis qaRaldebis ena.

gayra (komedia);

II Tavi. qarTuli Tetris daarseba
qarTuli Teatris istoriidan
(sainformacio teqsti); g.erisTavis
biografia (sainformacio teqsti);
komedia (sainformacio teqsti);

dramatuli Janris
nawarmoebis
interpretireba
saerTo istoriulliteraturul
konteqstSi;
mxatvruli nawarmoebis
enobrivi saSualebebis
analizis unaris
ganviTareba;
weris unaris ganviTareba
(mxatvruli teqstis
Seqmna dasaxuli amocanis
gaTvaliswinebiT)

daax. 7 akad.
saaTi

XI.
5,7,8,13,14
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axali Taobis ena (lingvisturi teqsti)

ak. wereTeli: biografia. leqsebi:
Canguri; aRmarT-aRmarT; WaRara;
suliko; qebaTa-qeba; rac ar iwvis, ar
anaTebs. poema: gamzrdeli.

III Tavi _ axali Taoba
realizmi (sainformacio teqsti);
i.WavWavaZe_ biografia. leqsebi: mas
aqeT, raki; pasuxis pasuxi; bednieri eri;
rodemdis, poema: gandegili. prozauli
nawarmoebebi: mgzavris werilebi;
kacia-adamiani; oTaraanT qvrivi.
publicisturi werilebi:
zogierTi ram da oriode sityva...
sainformacio teqstebi: Zveli da
axali Taobis dapirispireba; giorgidan
oTaraanT qvrivamde; oTaraanT qvrivi
saerTo tipTa galereaSi.

mxatvruli da
aramxatvruli teqstebis
interpretaciis unaris
ganviTareba;
konkretuli
teqstis saerTo
literaturul da
istoriul konteqstTan
dakavSireba;
Teoriuli codnis
gamoyeneba konkretuli
nawarmoebis
interpretaciis dros;
msjelobis unaris
ganviTareba;
weris unaris ganviTareba
(mxatvruli nawarmoebis
analizi; aramxatvruli
teqstis Seqmna);
teqstebis SedarebiTi
analizis unaris
ganviTareba.

sul daax.
65 saaTi:
i.WavWavaZis
bloki _ 45
saaTi; ak.
wereTlis
bloki _ 20
saaTi.
XI. 1, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12,
13, 14
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folkloruli gadmocema da
literaturuli nawarmoebi;
literaturuli paraleli (fragmentebi
kritikuli werilebidan)

xevisberi goCa (mxatvruli teqsti);

al.yazbegis biografia (sainformacio
teqsti); peizaJi (sainformacio
teqsti);

IV Tavi _ xevis saga anu dakarguli
Tavisuflebis ZiebaSi

istoriul Temaze
Seqmnili nawarmoebis
interpretacia
Tanamedrove konteqstis
gaTvaliswinebiT;
mxatvruli nawarmoebisa
da misi folkloruli
versiis Sedareba;
nawarmoebis analizisa da
interpretaciis unaris
ganviTareba;
sxvisi azris kritikuli
analizis unaris
ganviTareba;
nawarmoebis enobrivi
elementebis analizis
unaris ganviTareba;
mxatvruli teqstis
elementebis
interpretirebis unaris
ganviTareba;
weris unaris
ganviTareba;
kvleva-Ziebisa da
jgufuri muSaobis
unaris ganviTareba.

daax. 12 akad.
saaTi

XI. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8,
10, 12, 13,
14
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mwerlis ena

fSauri adaT-wesebi da vaJa-fSavelas
poezia; `aluda qeTelauri~ da fSavxevsuruli miTosi; miTosTan dabruneba,
anu rogor gaviazroT `baxtrionis~
dasasruli; vaJa-fSavelas poemebis
xalxuri wyaroebi (Teoriuli da
kritikuli teqstebi)

leqsebi: Rame mTaSi; aragvs; kidevac
vnaxav gazafxuls; simRera; proza:
mTani maRalni. poemebi: aluda
qeTelauri; stumar-maspinZeli;
baxtrioni. publicisturi werilebi:
kosmopolitizmi da patriotizmi;
pasuxi ip. varTagavas.

V. Tavi _ miTosTan dabruneba.
vaJa-fSavelas biografia
(sainformacio teqsti).

enobrivad da
struqturulad
rTuli teqstebis
interpretaciis unaris
ganviTareba;
nawarmoebis
xalxuri wyaroebis
interpretaciis unaris
ganviTareba;
nawarmoebis qveteqstebis
(simboluri da miTosuri
plani) wakiTxvis unaris
ganviTareba;
msjelobisa da
kritikuli azrovnebis
unaris ganviTareba;
weris unaris
ganviTareba;
nawarmoebis enobrivi
interpretaciis unaris
ganviTareba.

daax. 38 akad.
saaTi

XI. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12,
13,14

saswavlo masalis wardgenis fazebi
da gakveTilis
dagegmvis zogadi principebi
meTodikaSi cnobilia saswavlo masalis wardgenis
Semdegi etapebi, anu fazebi:
a. motivacia;
b. sakiTxis dasma, amocanis gansazRvra;
g. ZiriTadi saswavlo masalis damuSaveba;
d. ZiriTadi masalis gacnobis Semdeg (an paralelurad) Sesasrulebeli savarjiSoebi;
e. damagvirgvinebel etapze Sesasrulebeli savarjiSoebi;
v. damoukidebeli samuSao.
Cven vcdilobdiT TiToeuli paragrafi swored
am principze agvego, rac naTlad Cans paragrafis
struqturidan. maswavlebelma unda dayos paragrafi
gakveTilis xangrZlivobis Sesatyvis monakveTebad
da gansazRvros TiToeuli konkretuli gakveTilis
mizani da aqtivobebi.
gTavazobT gakveTilis dagegmvis zogad principebs:
gakveTilis dagegmvisas maswavlebelma sami kiTxva
unda dausvas sakuTar Tavs:
1. ra Sedegs veli am gakveTilisgan? anu ra codna
da unar-Cvevebi unda SeiZinon (ganaviTaron)
moswavleebma?
2. rogor unda miviRo sasurveli Sedegi?
3. rogor gavigo, rom Sedegi miviRe?
pasuxi pirvel kiTxvaze aris gakveTilis mizani;
meore kiTxva gakveTilze Sesasrulebeli aqtivobebis
dagegmvaSi dagvexmareba; mesame kiTxva ki Sefasebis
formebis gansazRvrisTvis aris saWiro.
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amave etapze unda gansazRvros maswavlebelma
dagegmili aqtivobebis gansaxorcieleblad saWiro aucilebeli pirobebi anu ra unda icodnen moswavleebma, rom dasaxuli amocanis Sesruleba SesZlon
(sWirdebaT Tu ara maT winaswar garkveuli sakiTxebis
damuSaveba an informaciis moZieba da sxv.).
sasurvelia, maswavlebelma winaswar gansazRvros
agreTve, ra masala dasWirdeba mas gakveTilis Casatareblad (wignebi, citatebi, TvalsaCinoeba...).
amis Semdeg ukve SesaZlebelia gakveTilis aRwera.
sanimuSod gTavazobT ramdenime gakveTilis scenars.

33

sanimuSo gakveTilebis scenarebi
gakveTili I
gakveTilis Tema:
giorgi erisTavi, `gayra~ (I moqmedeba)
gakveTilis mizani
y ukve arsebuli codnis gamoyenebis unaris
Semowmeba;
y fantaziis ganviTareba;
y jgufSi muSaobis unaris ganviTareba;
y saprezentacio unaris ganviTareba;
y msjelobis unaris ganviTareba;
aqtivobebi
y Tavis dasawyisSi mocemul frazaze msjeloba;
y naswavli masalis gaxseneba axali codnis
dasaSeneblad;
y varaudebis gamoTqma;
y komediis personaJebze dakvirveba da maTi
saxasiaTo niSnebis amocnoba.
saWiro resursebi
saxelmZRvanelo

Sefasebis forma
y maswavleblis dakvirveba moswavleTa aqtivobasa da qcevaze; maswavleblis dakvirveba
muSaobis procesze.
gakveTilis msvleloba
y maswavlebeli kiTxvebis meSveobiT Seamowmebs,
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ra informacias flobs klasi qarTuli Teatris istoriis Sesaxeb (igulisxmeba, rom am
gakveTilis winmswrebi unda iyos Semdegi
saSinao davaleba: moswavleebs wakiTxuli
unda hqondeT saxelmZRvaneloSi mocemuli
statia `qarTuli Teatris istoriidan,~ giorgi erisTavis biografia, aseve SeiZleba maswavlebels daevalebina qarTuli Teatris Sesaxeb damatebiTi informaciis moZieba).
10 wuTi
y

y

y

y

y

moswavleebi klasSi maswavlebelTan erTad
ganixilaven Tavis epigrafad gatanil ilias citatas, romlis analizisTvisac pasuxi gaecema
rubrikaSi `davakavSiroT~ mocemul kiTxvebs.
Semdeg maswavlebeli svams kiTxvas: romelia
TqvenTvis cnobili (IX klasidan an _ zogadad)
komedia, romelsac ar daukargavs Tavisi
mniSvneloba da aqtualoba? (pasuxi: `yvaryvare
TuTaberi~).
10 wuTi
mowafeebi individualurad waikiTxaven rubrikebs: `gavaanalizoT~ da `gamoviyenoT~. Semdeg
maswavlebeli kvlav ekiTxeba klass: rogor
fiqrobT, komediis romel tips ganekuTvneba
`yvaryvare TuTaberi~ _ saxasiaTos Tu situaciurs?
Semdeg klasi gadadis uSualod `gayris~ teqstze muSaobaze. moswavleebi damoukideblad
kiTxuloben informacias moqmedi pirebis
Sesaxeb.
maswavlebeli klass yofs jgufebad. jgufebs
eZlevaT davaleba, saTaursa da moqmed pirTa
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y
y

vinaobaze dayrdnobiT gamoTqvan varaudebi, ris
Sesaxeb SeiZleba iyos saubari komediaSi (anu:
vin vis eyreba, ra roli SeiZleba Seasrulos
am situaciaSi vaWarma, `sudis sekretarma~,
mouravma da a.S.).
prezentacia.
15 wuTi
prezentaciis Semdeg maswavlebeli an romelime moswavle kiTxulobs I gamosvlas, klasi
akvirdeba, ramdenad gamarTlda maTi varaudebi.
10 wuTi

saSinao davaleba
Sin wasakiTxad mowafeebs eZlevaT I moqmedeba
bolomde;
y mowafeebs
daevalebaT amoiweron mTavar
personaJTa saxasiaTo niSnebi;
y gadaxedon da dafiqrdnen I moqmedebis bolos
saxelmZRvaneloSi mocemul kiTxvebze, romelic momdevno gakveTilze klasSi gaanalizdeba.
y

gakveTili II
gakveTilis Tema:
ilia WavWavaZe _ biografia, realizmi (statia
saxelmZRvanelodan).
gakveTilis mizani
y ukve arsebuli codnis gamoyenebis unaris
Semowmeba;
y kvlevis unaris ganviTareba;
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y
y
y
y

jgufSi muSaobis unaris ganviTareba;
saprezentacio unaris ganviTareba;
msjelobis unaris ganviTareba;
sainformacio teqstidan saWiro informaciis
amokrebis unar-Cvevis ganviTareba.

aqtivobebi
Tavis dasawyisSi mocemul citataze msjeloba;
ilias biografiaze muSaoba;
ilias Semoqmedebis ZiriTadi principebis gaxseneba;
y realizmis, rogorc literaturuli mimdinareobis, gacnoba;
y realizmisa da romantizmis msgavseba-gansxvavebebis sqemis Sedgena.
y
y
y

saWiro resursebi
saxelmZRvanelo
Sefasebis forma
y maswavleblis dakvirveba moswavleTa aqtivobasa da qcevaze; maswavleblis dakvirveba muSaobis procesze.
gakveTilis msvleloba
y klasi
maswavlebelTan erTad aanalizebs
paragrafis dasawyisSi mocemul ilias sityvebs: `moviklaT warsul droebze dardi~...
saanalizod SesaZloa maswavlebelma dasvas
Semdegi kiTxvebi:
ra informacias gvawvdis es fraza, ra aris
mwerlis saTqmeli?
rogor SeiZleba daxasiaTdes ilias mrwamsi am
erTi fraziT?
10 wuTi
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y

maswavlebeli jgufebad dayofs klass, dafaze
daxazavs cxrils:
vici

minda vicode

gavige

maswavlebeli sTxovs mowafeebs, gaixsenon, ra
ician ilias biografiidan da risi gageba surT.
jgufebi avseben Sesabamis grafebs.
y prezentacia (gaanalizeba)
y Semdeg mowafeebi individualurad kiTxuloben
saxelmZRvaneloSi mocemul biografias da
avseben mesame svetsac.
15 wuTi
y gakveTilze saubari bunebrivad gadadis ilias
Semoqmedebaze. maswavlebeli moswavleebs gaaxsenebs ilias `poets~ (leqsi mocemulia saxelmZRvaneloSi).
y klasSi imarTeba msjeloba Temaze: ra miaCnia
poets Semoqmedis daniSnulebad. gamoikveTeba
Tezisebi da iwereba dafaze.
y kiTxvebis saSualebiT maswavlebeli mokled
gaaxsenebs moswavleebs romantizmis damaxasiaTebel niSnebs.
15 wuTi
saSinao davaleba
mowafeebs Sin wasakiTxad da dasamuSaveblad
daevalebaT saxelmZRvaneloSi mocemuli statia realizmis Sesaxeb.
y moswavleebma
unda amokribon realizmis
damaxasiaTebeli niSnebi da Seavson misi romay
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ntizmTan msgavseba-gansxvavebis sqema (sqemis
formas moifiqreben TviTonve).
5 wuTi

gakveTili III
gakveTilis Tema:
aleqsandre yazbegi, `xevisberi goCa~ (teqstze
muSaoba)
gakveTilis mizani
Txrobis unaris ganviTareba;
msjelobis unaris ganviTareba;
teqstze muSaobis unaris ganviTareba;
diskusiis waxaliseba.

y
y
y
y

aqtivobebi
y Sinaarsis gegmis Semowmeba;
y teqstis mniSvnelovani pasaJebis gadmocema;
y personaJebis saxasiaTo niSnebze dakvirveba;
y naswavli teqstis gaxseneba;
y diskusiis gamarTva;
y werilobiT sakuTari azris gadmocema.
saWiro resursebi
saxelmZRvanelo.

Sefasebis forma
y maswavleblis dakvirveba moswavleTa aqtivobasa da qcevaze; maswavleblis dakvirveba
muSaobis procesze.
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gakveTilis msvleloba
y maswavlebeli survilisamebr ramdenime mowafes waakiTxebs davalebad micemul VII-XII Tavebis
Sinaarsis gegmas;
y maswavlebeli teqstis gasaazreblad da mowafeTa metyvelebis ganviTarebis mizniT klasidan ramdenime mowafes moayolebs mniSvnelovan
pasaJebs teqstidan, kerZod: rogor Semodis
goCa nawarmoebSi, rogor axasiaTebs mas mwerali; onises gancdebi; mama-Svilis saubari...
15 wuTi
y

y

maswavlebeli klasSi amuSavebs saxelmZRvaneloSi mocemul VII-XII Tavebis Sesabamis kiTxvars (romelsac Tavisi Sexedulebisamebr
SesaZloa daumatos kiTxvebi, vTqvaT aseTi:
rogor xasiaTdebian personaJebi mocemuli
monakveTis mixedviT, ras aniWebs mwerali upiratesobas: pirdapir daxasiaTebas Tu moqmedebaSi avlens maT Tvisebebs; ikveTeba Tu ara
portretSi gmiris xasiaTi da a. S.).
15 wuTi
Semdeg maswavlebeli dasvams kiTxvas: romel
nawarmoebSi SevxvdiT Svilisagan mSoblisTvis
Tavisi siyvarulis damalvis epizods? (pasuxi:
`oTaraanT qvrivi~); rogor aris gadmocemuli
Svilebisa da mSoblebis gancdebi am or teqstSi
(rasakvirvelia, mowafeebs SeuZliaT moZebnon
saxelmZRvaneloSi `oTaraanT qvrivis~ Sesabamisi epizodi da gadaikiTxon).
Semdegi kiTxva maswavleblisgan: romel teqstSia es gancdebi ufro mZafrad aRwerili da ra
aris amisi mizezi?
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SesaZloa gakveTilze diskusiac gaimarTos Temaze: ratom ar arian Svilebi mSoblebTan gulaxdilebi, ratom ar uziareben maT TavianT
gancdebs.
15 wuTi
saSinao davaleba
ramdenadac drois simciris gamo diskusiis
dros yvela mowafe ver gamoTqvamda azrs am
sakiTxze, SesaZlebelia, davalebad mieceT werilobiT sakuTari azris gamoxatva samsjelo
saganze.
y wasakiTxad moTxrobis XIII_XIX Tavebi.
y

gakveTili IV
gakveTilis Tema:
vaJa-fSavela, `baxtrioni~ _ Semajamebeli gakveTili
gakveTilis mizani
teqstis wvdoma-gaazrebis unaris Semowmeba;
teqstis interpretaciis unaris ganviTareba;
samecniero naSromSi mocemuli informaciis
wvdomisa da interpretaciis unaris ganviTareba;
y weriTi unar-Cvevebis ganviTareba.
y
y
y

aqtivobebi
y muSaoba teqstidan saWiro informaciis amokrebaze;
y kiTxvebze vrceli da argumentirebuli pasuxebis gacema;
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y

momzadeba weriTi davalebis Sesasruleblad.

saWiro resursebi
saxelmZRvanelo
Sefasebis forma
y maswavleblis dakvirveba moswavleTa aqtivobasa da qcevaze; maswavleblis dakvirveba
muSaobis procesze.
gakveTilis msvleloba
y maswavlebeli amowmebs, ramdenad gaarTves
Tavi mowafeebma `baxtrionis~ bolo Tavebs
(XV-XVIII). amisaTvis igi klass yofs jgufebad,
TiToeul jgufs daevaleba moamzados pasuxebi
Sesabamisi Tavebis kiTxvebze, romlebic saxelmZRvaneloSia mocemuli (Tu klasi Zlieria,
SesaZlebelia amasTan erTad maswavlebelma
daavalos mowafeebs, kidev ra kiTxvebis dasma
iqneba SesaZlebeli, anu ra sakiTxebis wamoweva
poemis am nawilis ukeT gasaazreblad). jgufebi
warmoadgenen TavianT pasuxebs.
20 wuTi
y

y

Semdeg maswavlebeli gadadis saxelmZRvaneloSi mocemul Semajamebel kiTxvebze. kiTxvebze pasuxSi mTeli klasi monawileobs, metad
mniSvnelovania, mowafeebma kidev erTxel gaixsenon mTlianad poema pasuxebis mofiqrebisas
da, rac mTavaria, yvelasTvis gasagebi gaxdes
avtoris saTqmeli.
sanaTas saxis gaazrebisTvis, sasurvelia, mowafeebs mivawodoT erTi informacia: `xalxuri
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poezia icnobs xoSarel sanaTas _ `eniT, sityviT
gamamxnevebel diacs~ (vaJa), romelic, vaJasave
TqmiT, `ekuTvnis im Savsa da bnel dros, roca
fSavlebi da TuSebi erTi meoresa hlaSqravdnen, ar iyo maT Soris Zmoba da Tanxmoba~ es
aris xoSarisaTvis sabediswero xana, roca
saymo... dalevis zRvaramde iyo misuli; saymo
ixsna ramdenime gmirma, romelTa Soris leqsi
axsenebs sanaTas:
dagvlivna xoSaris gorma,
iq wylis ar gamodenama,
viwro-viwroma xev-xuvma,
mokled fSavlebis denama,
wowkoraulis isarma,
sanaTaisa enama...
arc leqsi, arc prozauli andrezi ar azustebs,
ra sityvebs warmoTqvamda xoSareli qali moisarTa
Tu xmliT mkveTebelTa gasamxneveblad, romelTac
albaT esaWiroebodaT gamxneveba... ai, am kritikul
Jams, roca yvelaferi Camkvdaria, gamoCndeba... unari
xoSareli sanaTasi, romlis enam `daliva~ mteri.
aris kidev erTi sanaTa, `baxtrionis~ gmiri,
marTlac `deda fSavSi~, romlis gmiruli ojaxi...
ganasaxierebs xoSaris `daleul~ saymos... sicocxle
Camkvdaria xoSaraSi da es yvelaze ufro cxadi xdeba
dResaswaulis dRes, roca
aq arc xevisbris xma ismis,
arsad fSauri Rreoba,
vin giJi ityvis imasa,
rom dRes aq iyos dReoba?!
bralada bJutavs sanTeli...
es erTaderTi sanTeli danTebulia sanaTas
mier, qmarSvilamowyvetili diacis mier, romelic
kisrulobs sakulto cxovrebis aRorZinebas uymod
43

darCenil jvarSi (`martos aunTav sanTlebi ... xatRmerTi udidebia~).
sanaTa sCadis iseT saqmes, romlis ufleba mas,
rogorc dedakacs, tradiciulad ara aqvs: misi
saqcieli gaugonari saqcielia saymos TvalSi, romlis Tvalsazriss aq gamoxatavs avtori poemisa da am
uCveulo scenis erTaderTi Semswre _ kviria. avtori gakvirvebiT kiTxulobs _ `sajares diacs ra unda,
ar Tu eSinis davisa?~ kviria ki qveynis dasasrulad
miiCnevs am viTarebas, roca yvelaferi Tavdayiraa:
diacs vin mogca is neba,
saqme akeTo mamrisa?
vfiqrob, droeba damdgara
im meormosvlis wamisa.
kviria ar cdeba: xoSaraSi katastrofis Semdeg
damdgaria `meormosvlis wami~, roca yvelaferi
Tavidan unda iwyebodes, unda ganmeordes im pirvel
sanaTas qmedeba, romelmac jvari da sacxovrebeli
adgili aRmouCina `dalevamde~ misul xoSaris winaprebs. `baxtrionis~, am esqatologiuri poemis,
dasawyisSi am sanaTas es erTi SexedviT uCveulo,
magram andrezulad Cveulebrivi arqetipuli saqcieli imeds iZleva, rom xoSaraSi aRdgeba saymo.~ (z.
kiknaZe, wignidan `jvari da saymo~).
y

Semdeg maswavlebeli mowafeebs yuradRebas
gaamaxvilebinebs kidev erT qal personaJze,
lelaze, romelsac aseve `saqme mamrisa~ utvirTavs da Zmebis sisxlis asaRebad, mtris dasamarcxeblad _ sizmriT STagonebuli _ mamis
iaraRasxmuli saxlidan gamoparula. klasi
kidev erTxel gadaavlebs Tvals Sesabamis
pasaJs, maswavleblis daxmarebiT gaixseneben
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lelasa da kvirias sizmris saerTo momentebs,
gaarkveven am personaJis funqcias nawarmoebSi.
25 wuTi
saSinao davaleba
y saSinaod klass miecema dasawerad Txzuleba:
`baxtrionis~ qali personaJebis saxeebi da maTi
funqcia nawarmoebSi~.
(Semajamebel kiTxvarze muSaoba gagrZeldeba
momdevno gakveTilze Txzulebebis prezentaciis
Semdeg)

gakveTili V
gakveTilis Tema:
buneba romantikosebisa da vaJas SemoqmedebaSi
gakveTilis mizani
y miRebuli codnis gamoyenebis unaris Semowmeba;
y kvlevis unaris ganviTareba;
y jgufSi muSaobis unaris ganviTareba;
y saprezentacio unaris ganviTareba;
y msjelobis unaris ganviTareba;
y weris unar-Cvevis ganviTareba.
aqtivobebi
y teqstebze dakvirveba saWiro informaciis
moZieba-amoweris mizniT;
y kvleviTi xasiaTis teqstis Seqmna;
y jgufuri kvlevis Sedegebis prezentacia;
y daskvniTi prezentaciebi.
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saWiro resursebi
y saxelmZRvanelo,
y vaJa-fSavelas leqsebis krebuli;
y n. baraTaSvilis leqsebis krebuli;
y samecniero statiebi.
Sefasebis forma
maswavleblis dakvirveba moswavleTa aqtivobasa da qcevaze; maswavleblis dakvirveba
muSaobis procesze.

y

gakveTilis msvleloba
mas Semdeg, rac moswavleebi Seiswavlian saxelmZRvaneloSi warmodgenil vaJa-fSavelas bunebis ciklis nawarmoebebs, sasurvelia, Sejamebis saxiT kidev erTxel daafiqros maswavlebelma Semdeg sakiTxebze:
1. ra adgili uWiravs, vaJas azriT, bunebaSi keTilsa da borots?
2. bunebis am diad wesrigSi ra adgili ukavia
adamians? romel leqsSia es gansakuTrebiT mkafiod naCvenebi?
3. erT-erT werilSi vaJa wers: bunebis `gonieri
moqmedeba adamianis gonierebas bevriT aRemateba... yvela didebuli adamiani TviT am
bunebas hgavs RirsebiTa da nakliT~. amokribeT,
ra adamianuri Tvisebebi miewereba bunebas vaJas
nawarmoebebSi?
4. Tqveni azriT, ra msWvalavs bunebis Temaze
Seqmnil nawarmoebebs _ imedi Tu uimedoba?
5. romel mxatvrul saxes iyenebs poeti yvelaze
xSirad bunebisadmi miZRvnil leqsebSi?
6. Tqveni azriT, sad ufro meti mxatvruli saxe
gvxvdeba – bunebis Tematikis amsaxvel leqsebsa

y
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Tu prozaSi? ra unda iyos amis mizezi?
7. ratom uwodeben vaJas `bunebis mesaidumles~?
8. rogor fiqrobT, ra SemTxvevaSi ufro Zlieria
bunebis gancda _ rodesac mwerali Tavisi
sulieri ganwyobilebis fonad iyenebs mas Tu
rodesac bunebas TavisTavadi, adamianisgan
damoukidebeli mniSvneloba aqvs miniWebuli?
25 wuTi
y

y

y

am muSaobis Semdeg migvaCnia, rom kargi iqneba
maswavlebelma moswavleebs SesTavazos Tema
kvleviTi samuSaos Casatareblad: buneba vaJafSavelasa da baraTaSvilis SemoqmedebaSi.
maswavlebeli gaaxsenebs mowafeebs, rom bunebisadmi damokidebuleba romantikosebTan,
TviTon literaturuli mimdinareobidan gamomdinare, gansxvavebulia imisgan, rac vnaxeT
vaJasTan. baraTaSvilisTvis buneba fonia
sakuTari gancdebis, emociebis gadmocemisTvis,
romantizmis bunebidan gamomdinare, igi TanamgrZnobad da megobrad miiCnevs bunebas,
TumcaRa erT-erT leqsSi _ `Cinari~ _ is ambobs:
`mrwams, rom ars ena ram saidumlo uasakoTac
da usulT Soris da ucxoveles sxvaTa enaTa
ars mniSvneloba maTis saubris~. SesaZlebelia,
maswavlebelma swored am striqonebis gacnobiT
miawodos mowafeebs kvlevis idea.
radgan baraTaSvilis Semoqmedebas ukve icnoben, sasurvelia, leqsebi saxelmZRvanelodan,
romlebsac am kvlevisas gaaanalizeben, moswavleebTan erTad SeirCes.
15 wuTi
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saSinao davaleba
y momdevno gakveTilisTvis maswavlebeli erT
jgufs daavalebs bunebis Temaze Seqmnili
vaJas im leqsebis SerCevas, romlebic saxelmZRvaneloSi araa, meores ki _ baraTaSvilisas.
(sasurvelia, raodenoba ganisazRvros 10-12
teqstiT, rac moswavleebs ki SezRudavs raRac
TvalsazrisiT, magram, amave dros, `aiZulebs~
saukeTesoTa Soris saukeTeso SearCion).
5 wuTi
(bunebrivia, amgvari samuSao erT gakveTilze ver
dasruldeba. momdevno gakveTilebze muSaobis forma
Semdegnairad warmogvidgenia:
y

y

y
y

y

mas Semdeg, rac moswavleebi moitanen masalas
(vaJasa da baraTaSvilis leqsebs), klasSi ganixileba, Tu ratom SeirCa es leqsebi, SesaZloa,
raRac gamoakldes an miematos am msjelobis
Sedegad).
arsebuli masalis safuZvelze mowafeebTan
erTad gamoikveTeba sakiTxebi, romlebzec calkeuli jgufebi imuSaveben.
pirveli etapi, rasakvirvelia, teqstebidan
baraTebze masalis amokreba iqneba.
Semdgomi etapi daeTmoba erToblivad Camoyalibebul sakiTxebze arsebuli samecniero
literaturis gacnobas. jgufebs daevaleba
am masalis moZieba, damuSaveba da klasSi warmodgena.
Semdeg TiToeuli jgufi Seadgens gegmas, romlis mixedviTac unda imsjelos (werilobiT),
jgufebi gegmas warmoadgenen klasSi, imsje48

y

leben, srulyofen da Semdeg uSualod daiwyeba
weris procesi.
dasrulebuli namuSevrebis prezentacia SesaZloa arasagakveTilo drosac moxdes, anu mieZRvnas mas seminari, konferencia da a.S.)
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შეფასების სისტემა, ფორმები,
რეკომენდაციები
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უფრო მეტად ურთიერთანამშრომლობითია, ვიდრე განმსაზღვრელი შეფასება, აქედან გამომდინარე, განმავითარებელი შეფასებისას მასწავლებელი ქულას არ წერს,
იგი მოწაფეს აძლევს რჩვას, რეკომედაციას, უჩვენებს
პრობლემათა გადაჭრის გზებს, დააფიქრებს საკუთარი
აზროვნების პროცესზე და ა.შ.
თვითშეფასება და ურთიერთშეფასება მოსწავლეთა
შეფასების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. მოსწავლეებმა
შეიძლება შეაფასონ საკუთარი თავიცა და თანატოლიც.
თვითშეფასება მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა იმის
შესახებ, თუ როგორ შეუძლია მოსწავლეს თვალი ადევნოს საკუთარ პროგრესს. შეფასების ამ ფორმის ხშირად
გამოყენება მოსწავლეს საკუთარი ცოდნის ობიექტურ
შეფასებას ასწავლის და დამოუკიდებლად სწავლისა და
თვითკრიტიკის უნარს უვითარებს. იგი მეტად მნიშვნე50

ლოვანია მასწავლებლისთვისაც, რომელიც მეტ ინფორმაციას აგროვებს მოწაფეების შესახებ და უფრო მეტად
შეუძლია დაეხმაროს მათ.
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საკონტროლო წერას და ა.შ. განმსაზღვრელი შეფასება
ქულის სახითაა მოცემული, რომელიც განსაზღვრავს მოწაფის დონეს, შესაბამისად, მას შეიძლება არ ახლდეს შედეგების გასაუმჯობესებლად კომენტარები ან რეკომენდაციები.
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sarekomendacio literatura
maswavleblebisaTvis
aleqsandre WavWavaZe

1. asaTiani guram, `saukunis poetebi~, Tb., 1988.
2. lomiZe Tamar, `aleqsandre WavWavaZis `gogCa~,
Jurn. `literatura da xelovneba~, 1998, 1.
3. meunargia iona, aleqsandre WavWavaZe, wignidan
`qarTveli mwerlebi~, Tb., 1954.
4. nakudaSvili nino, `literaturuli mimdinareobebi~, Tb., 1997.
5. nucubiZe
Tamar,
qarTuli
romantizmis
tipologiis sakiTxebi~, Tb., 1981.
6. qiqoZe geronti, `romantikosebis Taoba~ werilebi, Tb., 1985.
7. WavWavaZe
ilia,
`werilebi
qarTul
literaturaze~, rCeuli, wigni I, Tb., 1975.
8. WiWinaZe zaqaria, `besiki, al.WavWavaZe, gr.
orbeliani~, Tb., 1886.
grigol orbeliani

1. anjafariZe Sorena, bedisweris gageba grigol
orbelianis SemoqmedebaSi~, Jurn. klasikuri da
Tanamedrove qarTuli mwerloba~, 1998, 2.
2. anjafariZe Sorena, grigol orbelianis
satrfialo koncefcia~, Jurn. klasikuri da
Tanamedrove qarTuli mwerloba~, 1998, 2.
3. asaTiani guram, `saukunis poetebi~, Tbilisi,
1988
4. gawerelia akaki, grigol orbeliani, Tbilisi,
1989.
5. lomiZe Tamar, `grigol orbelianis `Cems das
efemias~, Jurn. `literatura da xelovneba~,
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6.
7.
8.
9.

1998, 2.
maRraZe elguja, `grigol orbeliani~, Tbilisi,
1973.
SarabiZe Tamar, `grigol orbelianis lirika~,
Jurn. `burji erovnebisa~, 1999, 1
werediani daviT, `grigol orbeliani~, wignidan
`anarekli~, Tb., 2005.
xinTibiZe akaki, `grigol orbelianis muxambazi
`gind meZinos~, Jurn. `literatura da xelovneba~, 1991, 6

nikoloz baraTaSvili

1. asaTiani guram, `vefxistyaosnidan baxtrionamde~, Tb. 1974.
2. baqraZe akaki, `rwmena~, Tb. 1990.
3. gawerelia akaki, `nikoloz baraTaSvili~, Tb.,
1969.
4. evgeniZe iuza, `qarTuli romantizmis safuZvlebi~, Tb., 1982.
5. ingoroyva pavle, `nikoloz baraTaSvili~, Tb.,
1969.
6. kiknaZe zurab, `xarodan gamoqvabulamde~, wignidan `avTandilis anderZi~, Tb., 2001.
7. kiknaZe zurab, `sami mTawminda~, wignidan `avTandilis anderZi~, Tb., 2001
8. kotetiSvili vaxtang, rCeuli nawerebi or
wignad, Tb, 1965.
9. meunargia iona, `cxovreba da poezia nikoloz
baraTaSvilisa~, Tb., 1945.
10. qiqoZe geronti, werilebi, eseebi, narkvevebi,
Tb., 1985.
11. WavWavaZe ilia, `werilebi qarTul literaturaze~, rCeuli, wigni I, Tb., 1975.
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giorgi erisTavi

1. kiknaZe vasil, qarTuli dramatuli Teatris
istoria~, Tb., 2003.
2. `qarTuli ena da literatura skolaSi~ 1983, 3
(nomeri eZRvneba giorgi erisTavs).
ilia WavWavaZe

1. abaSiZe kita, etiudebi XIX saukunis qarTuli
literaturis istoriidan, Tb., 1962.
2. asaTiani guram, `saukunis poetebi~ Tb, 1988.
3. `balaveri~, 1988, 2-3.
4. baqraZe akaki, `ilia da akaki~, Tb., 1992.
5. gawerelia akaki, narkvevebi, portretebi, leqsmcodneoba, Tb.,1988.
6. ilias samreklo, Tb., 1988.
7. kalandariSvili gulnara, `tradicia da Tanamedroveoba axal qarTul literaturaSi~, Tb.,
2006.
8. kiknaZe zurab, `gandegilebi~, wignidan `avTandilis anderZi~, Tb., 2001.
9. kotetiSvili vaxtang, XIX saukunis qarTuli
literaturis istoria, Tb, 1989.
10. nakudaSvili nino, `literaturuli mimdinareobebi~, Tb., 1997.
11. `qarTuli ena da literatura skolaSi~, 1978,
aprili, maisi, ivnisi.
12. qiqoZe geronti, werilebi, eseebi, narkvevebi,
Tb., 1985.
13. SaraZe guram, ilia WavWavaZe, cxovreba da moRvaweoba, Semoqmedeba, fotomatiane or wignad.
Tb., 1990.
14. jorjaZe arCil, werilebi, Tb., 1989.
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akaki wereTeli

1. abaSiZe kita, etiudebi XIX saukunis qarTuli
literaturis istoriidan, Tb., 1962.
2. `akakis samreklo~, Tb., 1990.
3. baqraZe akaki, `ilia da akaki~, Tb., 1992.
4. ingoroyva pavle, `axali qarTuli literaturis
fuZemdeblebi~, Txz. tI, Tb., 1940.
5. kiknaZe grigol, `akaki wereTlis prozaul TxzulebaTa poeturobis sakiTxi~, wignidan `literaturis Teoriisa da istoriis sakiTxebi~, Tb.,
1978.
6. SaTiriSvili zaza, `akaki wereTlis sizmrebi da
vizionebi~, wignidan `narativis apologia~, Tb,
2005.
7. werediani daviT, `cota ram akakis lirikaze~,
wignidan `anarekli~, Tb., 2005.
8. jafariZe giorgi, `zegardmo madli~, Jurn.
`qarTuli ena da literatura skolaSi~, 1980, 2.
aleqsandre yazbegi

1. abaSiZe kita, etiudebi, Tb., 1970.
2. baqraZe akaki, `ilia da akaki~, Tb., 1992.
3. gaCeCilaZe giorgi, aleqsandre yazbegi da
`inteleqtualuri Ralatis~ problema Tanamedroveobis sarkeSi~, gaz. `Cveni mwerloba~, 2003,
25 agvisto.
4. kiknaZe grigol, `literaturis Teoriisa da
istoriis sakiTxebi~, Tb., 1978.
5. robaqiZe grigol, `CemTvis simarTle yvelaferia~, Tb., 1996.
6. `qarTuli ena da literatura skolaSi~, 1981,
2.
7. qarTuli literaturis istoria, T IV, Tb.,
1974.
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8. CxeiZe rostom, `yazbegiana~, Tb., 2005.
9. cxovreba aleqsandre yazbegisa, Tb., 1990.
10. WilaZe Tamaz, `pirvelad iyo sityva~, Tb., 1993.
11. jorbenaZe besarion, `balavari mwerlobisa~,
Tb., 1987.
vaJa-fSavela

1. asaTiani guram, `vefxistyaosnidan baxtrionamde~, Tb. 1974.
2. baqraZe akaki, `vaJas mrwamsi~, wignidan `rwmena~,
Tb., 1990.
3. gawerelia akaki, rCeuli nawerebi, Tb., 1965.
4. `vaJa-fSavelas xuTi poema~, Tb., 1975.
5. kalandariSvili gulnara, `tradicia da Tanamedroveoba axal qarTul literaturaSi~, Tb.,
2006.
6. kveselava mixeil, `fausturi paradigmebi~, Tb.,
1961.
7. kiknaZe grigol, `vaJa-fSavelas Semoqmedeba~,
Tb., 1989.
8. kiknaZe grigol, `vaJa-fSavelas prozis stili~,
wignidan `metyvelebis stilis sakiTxebi~, Tb.,
1957.
9. kiknaZe zurab, `vaJas mTa da bari~, `baxtrionis
dasaruli~, wignidan `avTandilis anderZi~, Tb.,
2001.
10. kiknaZe zurab, `jvari da saymo~, Tb., 1996.
11. kotetiSvili vaxtang, XIX saukunis qarTuli
literaturis istoria, Tb, 1989.
12. razikaSvili gulqan, `mamama RmerTs Camahyara
saxeli~, Tb., 1991.
13. robaqiZe grigol, `CemTvis simarTle yvelaferia~, Tb., 1996.
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14. tabiZe tician, werilebi, narkvevebi, Tb., 1957.
15. qiqoZe geronti, werilebi, eseebi, narkvevebi,
Tb., 1985.
16. SaTiriSvili zaza, `poeziis sawyisi~, wignidan
`klasikuri tradiciis mcire uwyeba~, Tb., 2006.
17. Ciqovani simon, Txzulebani, t. III, Tb., 1983.
18. Cxenkeli Tamaz, `mSvenieri mZlevari~, Tb.,
1989.
19. xornauli gigi, `cxovreba vaJa fSavelasi~,
Tb., 1987.
20. WinWarauli aleqsi, vaJa-fSavelas mcire
leqsikoni~, Tb., 1969.
21. WinWarauli aleqsi, `vaJas arwivi~, Jurn.
`qarTuli ena da literatura skolaSi~, 1980, 3.
22. WinWarauli aleqsi, `mTas viyav~, Tb., 1980.
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zogadi ganaTlebis erovnuli miznebi

saqarTveloSi zogadi ganaTlebis sistema miznad
isaxavs Seqmnas xelsayreli pirobebi erovnuli da
zogadsakacobrio Rirebulebebis matarebeli, Tavisufali pirovnebis GamoyalibebisaTvis. amasTan erTad,
ganaTlebis sistema uviTarebs mozards gonebriv da
fizikur unar-Gvevebs, aZlevs saWiro codnas, amkvidrebs jansaRi cxovrebis wess, moswavleebs uyalibebs
liberalur da demokratiul Rirebulebebze damyarebul samoqalaqo cnobierebas da exmareba maT ojaxis,
sazogadoebisa da saxelmwifos winaSe sakuTari ufleba-movaleobebis gacnobierebaSi.
saqarTvelos zogadi ganaTlebis sistemaSi miRebuli gamocdilebis safuZvelze mozardma unda SeZlos:
a) qveynis interesebis, tradiciebisa da Rirebulebebis mimarT sakuTari pasuxismgeblobis gaazreba;
b) bunebrivi garemo pirobebis SenarGuneba da dacva;
g) teqnologiuri Tu sxva inteleqtualuri miRwevebis efeqtianad gamoyeneba; informaciis mopoveba, damuSaveba da analizi;
d) damoukideblad cxovreba, gadawyvetilebis miReba;
e) iyos Semoqmedi, Tavad Seqmnas Rirebulebebi da ar
icxovros mxolod arsebulis xarjze;
v) sakuTari SesaZleblobebisa da interesebis uwyveti ganviTareba mTeli cxovrebis ganmavlobaSi
da maTi maqsimaluri realizeba rogorc qveynis
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SigniT, ise mis sazRvrebs gareTac;
z) komunikacia individebTan da jgufebTan;
T) iyos kanonmorGili, toleranti moqalaqe.
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