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saxelmZRvanelos daniSnuleba da struqtura

VIII klasis qarTuli enisa da literaturis saxelmZRvanelo Seqmnilia axali erovnuli saswavlo
gegmis mixedviT da enisa da literaturis integrirebuli swavlebisTvisaa gankuTvnili. saxelmZRvanelo Sedgeba 20 paragrafisagan, romlebSic gaerTianebulia sxvadasxva Janrisa da Tematikis Semcveli
mxatvruli da aramxatvruli teqstebi. paragrafis
saTauri swored masSi warmodgenili ZiriTadi teqstis Janrze an Tematikaze miTiTebas Seicavs.
Cvens saxelmZRvaneloSi yovel teqsts Tan axlavs
enobrivi savarjiSoebi, romelSic ganxilulia is
leqsikuri, gramatikuli da stilisturi sakiTxebi
(marTlweris sakiTxebTan erTad), romelTa gaSuqebasac xels uwyobs Sesaswavli teqsti. es sakiTxebi meordeba paragrafidan paragrafSi da enobrivi savarjiSoebis Sesrulebisa da teqstebis damuSavebis kvaldakval moswavles uviTardeba enis
grZnoba, swori, gamarTuli zepiri da weriTi metyvelebis unari. es aris enis aTvisebis bunebrivi
gza. saxelmZRvanelo gvTavazobs enis praqtikul
Seswavlas enobrivi savrjiSoebis Sesrulebis gziT.
garda amisa, saxelmZRvanelos Tan erTvis enobrivi
savarjiSoebis rveuli, romelic gankuTvnilia gramatikis sistemuri kursis (kerZod, qarTuli enis
sintaqsTan dakavSirebuli sakiTxebis) Sesaswavlad.
saxelmZRvanelo interaqtiuri swavlebis principzea agebuli. masSi didi yuradReba eTmoba moswavleTa
motivacias. TiToeuli paragrafis struqtura xels
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uwyobs moswavleTa miyvanas codnamde aRmoCenis
gziT. paragrafebi saswavlo procesis specifikis
gaTvaliswinebiT sam araTanabar nawilad iyofa.
pirveli nawili erTgvari Semamzadebeli funqciiT
aris aRWurvili da mas pirobiTad SeiZleba vuwodoT:
`teqstis wakiTxvamde~ (es nawili moicavs: paragrafis
mizans, samotivacio kiTxvars da leqsikons).
paragrafis mizani maswavlebelma xmamaRla unda waikiTxos klasSi; Semdeg dasvas samotivacio
kiTxvebi. kiTxvebze pasuxebis gacemis Semdeg moswavleebi iwyeben leqsikonze muSaobas. kerZod,
maT eZlevaT davaleba, gadaikiTxon sityvaTa ganmartebebi, saxlSi ki ( specialurad gankuTvnil rveulSi) amoiweron is sityvebi, romlebic pirvelad
gaiges. ase SeeCvevian moswavleebi leqsikis gamdidrebaze muSaobas da wlis bolos soliduri leqsikuri
maragi daugrovdebaT.
amis Semdeg iwyeba teqstis kiTxva. rTuli teqsti
(magaliTad, z. WumburiZis `qarTuli xelnawerebis
kvaldakval~) da poeturi nawarmoebebi, sasurvelia,
maswavlebelma dasawyisSi Tavad waikiTxos xmamaRla.
SedarebiT ioli teqstebi ki moswavleebma unda waikiTxon Cumad (individualurad) an wyvilebSi (maswavlebeli am dros dadis merxebs Soris da akvirdeba
moswavleTa CarTulobis xarisxs kiTxvis procesSi).
teqstis wakiTxvis Semdeg maswavlebeli amowmebs
teqstis gagebas TandarTuli kiTxvaris meSveobiT.
aqedan iwyeba paragrafis mesame nawili: `teqstis
wakiTxvis Semdeg~. teqstis gagebaze orientirebul
kiTxvars mosdevs savarjiSoebi da rubrikebi: `es
sainteresoa!~ `daimaxsovreT~; CarCoSia Casmuli
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cnebaTa ganmartebebi da sxvadasxva Teoriuli saxis
informacia (mag., `ra aris intonacia da rogor gamoixateba igi~; `rogor vikiTxoT leqsi sasven niSnebze dayrdnobiT~ da sxv.).
enobrivi savarjiSoebi warmodgenilia Semdegi
rubrikebiT: `leqsika da frazeologia~, `gramatika~,
`sintaqsi~, `punqtuacia~, `marTlwera~.
paragrafs agvirgvinebs ZiriTadad saSinao
davalebad gankuTvnili weriTi samuSao , romelsac
zogjer sakmaod vrceli instruqcia axlavs. am
instruqciis daniSnulebaa, gauadvilos moswavles
saSinao davalebis Sesruleba. maswavlebels ki
SeuZlia am instruqciaze dayrdnobiT SeimuSavos
saSinao davalebis Sefasebis kriteriumebi.
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VIII klasis erovnuli saswavlo gegma

qarTul enasa da literaturaSi
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები
მიმართულება:
ზეპირმეტყველება

კითხვა

წერა

ქართ. VIII. 1.
მოსწავლეს შეუძლია
კონკრეტულ
საკითხებზე
მსჯელობის მოსმენა
და საკუთარი
თვალსაზრისის
წარმოდგენა
აუდიტორიის წინაშე.
ქართ. VIII. 2.
მოსწავლეს
შეუძლია ორატორის
გამოსვლის მოსმენა
და მისი შეფასება
საკომუნიკაციო
ამოცანისა და
აუდიტორიის
გათვალისწინებით.
ქართ. VIII. 3.
მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობის
ძირითადი ენობრივი
მახასიათებლების
ამოცნობა და
გამოყენება.
ქართ. VIII. 4.
მოსწავლეს შეუძლია
ზეპირი გამოსვლის
მოსამზადებლად
სტრატეგიების
არჩევა და
გამოყენება.

ქართ. VIII. 5. მოსწავლეს
შეუძლია გაიაზროს,
გააანალიზოს და
შეაფასოს ტექსტები
(მხატვრული და
არამხატვრული),
რომლებიც
შეიცავენ გარკვეულ
თვალსაზრისს ან
მსჯელობას კონკრეტულ
საკითხებზე.
ქართ. VIII. 6. მოსწავლეს
შეუძლია გააანალიზოს
ტექსტის შესაბამისობა
კონკრეტულ მიზანსა და
აუდიტორიასთან.
ქართ. VIII. 7. მოსწავლეს
შეუძლია ნაწარმოების
მნიშვნელოვანი
ასპექტების
გაანალიზება.
ქართ. VIII. 8. მოსწავლეს
შეუძლია მხატვრული
ხერხებისა და ენობრივი
მახასიათებლების
ცოდნის გამოყენება
ტექსტების
გასაანალიზებლად.
ქართ. VIII. 9. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის
მიზნის შესაბამისი
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქართ. VIII. 10.
მოსწავლეს შეუძლია
წერილობით
გადმოსცეს საკუთარი
თვალსაზრისი,
იმსჯელოს კონკრეტულ
საკითხზე სათანადო
არგუმენტების
მოხმობით.
ქართ. VIII. 11.
მოსწავლეს შეუძლია
წერილობითი ტექსტის
ფორმისა და სტილის
შერჩევა მიზნისა
და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.
ქართ. VIII. 12.
მოსწავლეს შეუძლია
ენობრივ-გრამატიკული
სტრუქტურებისა და
ხერხების მართებულად
გამოყენება სხვადასხვა
სახის ტექსტების
შესაქმნელად.
ქართ. VIII. 13.
მოსწავლეს შეუძლია
წერის სტრატეგიების
გამოყენება
ნაწერის ეფექტური
ორგანიზებისათვის.
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: ზეპირმეტყველება
ქართ. VIII. 1. მოსწავლეს შეუძლია კონკრეტულ საკითხებზე
მსჯელობის მოსმენა და საკუთარი თვალსაზრისის
წარმოდგენა აუდიტორიის წინაშე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• სვამს კონკრეტულ საკითხს (კონკრეტული საკითხი
ლიტერატურული ნაწარმოებიდან, რაიმე მნიშვნელოვანი რეალური ყოფითი ფაქტის განხილვა, ისტორიული მოვლენის შეფასება და ა. შ.) და ისმენს სხვების აზრს ამ საკითხთან დაკავშირებით;
• მსჯელობს სათანადო არგუმენტაციის მოხმობით და
თანამიმდევრულად ავითარებს თავის მოსაზრებას;
• მსჯელობიდან გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა;
• საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად იყენებს ციტატებს საინფორმაციო წყაროებიდან, სხვადასხვა
ფაქტს, სტატისტიკურ მონაცემებს, ფრაგმენტებს
ინტერვიუდან და ა. შ.;
• ტექსტში დასმულ პრობლემურ საკითხს იმიტირებული სიტუაციის (მინისპექტაკლის, როლური თამაშების და ა. შ.) საშუალებით წარუდგენს აუდიტორიას
(კლასს);
• კონკრეტული აუდიტორიისათვის შეარჩევს ტექსტის
შესაბამის ტიპს (მაგ. როლურ ტექსტს, თხრობას, კამათს და ა. შ.);
• ისმენს / თვითონ სთავაზობს აუდიტორიას საკითხის
გადაჭრის ალტერნატიულ ვარიანტებს; გამოკვეთს
საკუთარ თვალსაზრისსა და არგუმენტებს.
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ქართ. VIII. 2. მოსწავლეს შეუძლია ორატორის გამოსვლის მოსმენა და მისი შეფასება საკომუნიკაციო
ამოცანისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• ისმენს და კრიტიკულად აფასებს, რამდენად შეესაბამება სხვების მიერ გამოყენებული ენობრივ-სტილური საშუალებები მსჯელობისას გადმოცემულ შეფასებებს, დამოკიდებულებებსა და დასკვნებს;
• ლექსიკის,
ფრაზეოლოგიზმების,
სინტაქსური
კონსტრუქციისა თუ სხვა ენობრივი ნიშნების მიხედვით ამოიცნობს, თუ რომელი აუდიტორიისათვის
არის გამოსვლა გამიზნული;
• აფასებს, რამდენად შეესაბამება მოსაუბრის მიერ
გამოყენებული ენობრივი საშუალებები საუბრის თემას, მიზანსა და აუდიტორიას;
• ასახელებს გამოხატვის თვალსაზრისით ყველაზე
ეფექტურ და სუსტ ადგილებს საუბრიდან (სად იყო
თხრობა საინტერესო, შთამბეჭდავი, მონოტონური,
მოსაწყენი, რა ვერბალური თუ არავერბალური საშუალებებით მიიღწეოდა ეფექტი).
ქართ. VIII. 3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობის ძირითადი
ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა და გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და იყენებს ზეპირი მსჯელობისთვის
დამახასიათებელ ძირითად ენობრივ საშუალებებს
(მაგალითად, თვალსაზრისისა და არგუმენტის გამოსაკვეთად იყენებს არავერბალურ საშუალებებს: ინ10

•

•

•

•

ტერვალს საუბარში, ინტონაციას, ხმის სხვადასხვა
დონეებს, ჟესტიკულაციას და ა. შ.);
მოსმენით განასხვავებს და ადეკვატურად იყენებს
ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელ ენობრივ-გრამატიკულ ფორმებს (სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს: ჩართულს, დანართს, განკერძოებულ
სიტყვებსა და გამოთქმებს და სხვ.);
ამოიცნობს და იყენებს მსჯელობისთვის დამახასიათებელი ფუნქციური სტილის ენობრივ მახასიათებლებს (ნომინალურ წინადადებებს, პირობით-შედეგობით კონსტრუქციებს და სხვ.);
ამოიცნობს და იყენებს რიტორიკულ ფიგურებს (მაგ.,
რიტორიკულ შეკითხვას, რიტორიკულ შეძახილს, გამეორებას, პაუზას და სხვ.), რომლებიც ეფექტურად
გამოხატავენ მსჯელობის მიზანს (არგუმენტების გამოყენებით ამა თუ იმ პიროვნების შექება / გაკიცხვა,
კონკრეტული მოვლენის გამართლება / უარყოფითად შეფასება და ა. შ.);
განარჩევს და სათანადოდ იყენებს საკუთარ მეტყველებაში გამოთქმებს, რომელთაც განსაკუთრებული
დამარწმუნებელი ძალა აქვს (მაგ., იდიომებს, ხატოვან გამონათქვამებს, რიტორიკულ ფიგურებს, სახესიმბოლოებს და ა. შ.).

ქართ. VIII. 4. მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი გამოსვლის
მოსამზადებლად სტრატეგიების არჩევა და გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• ისმენს სასაუბრო ტექსტებს (მაგალითად, მოწვეუ11

•

•

•

ლი პიროვნებების მეტყველებას, საინფორმაციო თუ
სარეკლამო ტექსტს) და ამოიცნობს იმ დამარწმუნებელ საშუალებებს (მაგალითად, არგუმენტაციის
სიძლიერეს, სათანადო მაგალითებს, ლირიკულ გადახვევას, ფიგურალურ გამონათქვამებს, ემოციურ
ფონს და სხვ.), რომლებიც განსაკუთრებულ ზემოქმედებას ახდენს აუდიტორიაზე;
ამოიცნობს და მეტყველებისას იყენებს იმგვარ მინიშნებებს, როგორებიცაა ტონის ცვალებადობა,
ხმის სიმაღლე (ხმის აწევ-დაწევა), ან საუბრის სიჩქარე, რათა მოამზადოს აუდიტორია ახალი და მნიშვნელოვანი აზრის გასაცნობად;
აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე წინასწარ ამზადებს და სათანადო სიტუაციებში იყენებს დამხმარე
(ვიზუალურ, ელექტრონულ, მუსიკალურ და ა. შ.) მასალას;
აუდიტორიის გათვალისწინებით მოამზადებს კონკრეტულ ტექსტს და მსმენელთა ყურადღების მისაპყრობად იყენებს სხვადასხვა ხერხს (მაგ. იუმორს,
ანეკდოტებს, სტატისტიკურ მონაცემებს, ემოციურ
მეტყველებას და სხვ.).

მიმართულება: კითხვა
ქართ. VIII. 5. მოსწავლეს შეუძლია გაიაზროს, გააანალიზოს
და შეაფასოს ტექსტები (მხატვრული და არამხატვრული), რომლებიც შეიცავს გარკვეულ თვალსაზრისს ან მსჯელობას კონკრეტულ საკითხზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• დაწვრილებით შეისწავლის ტექსტის შინაარსს, ყუ12

•

•
•
•
•
•

•

•

•

რადღებას ამახვილებს დეტალებზე და მათზე დაყრდნობით ახსნის მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს;
აანალიზებს და კონკრეტული ნიშნის მიხედვით, სისტემურად ახდენს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციის
კლასიფიკაცია-კატეგორიზაციას;
ამოიცნობს და განსაზღვრავს პრობლემურ საკითხებს წაკითხულ ტექსტში;
არკვევს ტექსტში დასმული პრობლემის გამომწვევ
მიზეზებს;
პოულობს სადისკუსიო პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიულ ვარიანტებს;
მოიძიებს არგუმენტებს სადავო საკითხის გადაწყვეტის თითოეული ვარიანტის მხარდასაჭერად;
საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით (მაგ. ადრე
წაკითხული ტექსტები, ნანახი ფილმები და ა.შ.) განიხილავს ტექსტში წამოჭრილ საკვანძო საკითხს;
პოულობს მსგავსებებსა და განსხვავებებს სხვადასხვა ავტორის მიერ შექმნილ ისეთ ტექსტებში, რომლებიც შეიცავს ერთსა და იმავე ან მსგავს პრობლემას;
გაიხსენებს და საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად
იყენებს ტექსტში წამოჭრილი პრობლემის თაობაზე
გამოთქმულ განსხვავებულ მოსაზრებებს;
გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ტექსტში
ასახული ზნეობრივ-ეთიკური პრობლემების მიმართ.

ქართ. VIII. 6. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ტექსტის
შესაბამისობა კონკრეტულ მიზანსა და აუდიტორიასთან.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• მსჯელობს, რამდენად შეესაბამება ტექსტის სტრუქტურა მიზანს;
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•

•

•

•

მსჯელობს, რა საშუალებებით ახდენს გავლენას ავტორი კონკრეტულ აუდიტორიაზე და როგორ ქმნის
განწყობას;
ამოიცნობს ავტორისეულ მიზანს და მისი გათვალისწინებით მსჯელობს პერსონაჟთა დახასიათების ხერხებზე;
მსჯელობს, რამდენად შეესაბამება ტექსტის დიზაინი მიზანსა და აუდიტორიას (ილუსტრაციისა და
ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და სახესხვაობა
და სხვ.);
მსჯელობს იმაზე, თუ რამდენად უწყობს ხელს სხვადასხვა მხატვრული დეტალი ძირითადი იდეის წარმოჩენას.

ქართ. VIII. 7. მოსწავლეს შეუძლია ნაწარმოების მნიშვნელოვანი ასპექტების გაანალიზება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• მიმოიხილავს ნაწარმოებში აღწერილ ადგილს, დროს,
ახასიათებს სოციალურ-კულტურულ გარემოს;
• აკავშირებს ამ ფაქტორებს ნაწარმოების შინაარსთან;
• საუბრობს, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს ნაწარმოების შინაარსი კონტექსტური (დრო-სივრცული)
ფაქტორების ცვლილებამ;
• ხსნის, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს მკითხველის
ინტერპრეტაცია კონტექსტური ფაქტორების ცვლილებამ;
• საუბრობს იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს კონტექსტური ფაქტორები პრობლემის არსის გაგებასა და
მისი გადაჭრის გზებზე.
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ქართ. VIII. 8. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ხერხებისა
და ენობრივი მახასიათებლების ცოდნის გამოყენება ტექსტების გასაანალიზებლად.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• ამოიცნობს მხატვრულ ხერხებს, რომლებიც ტექსტს
ანიჭებს ესთეტიკურ მიმზიდველობას (მაგ. ჰიპერბოლას, სახე-სიმბოლოებს, ალეგორიას, მეტაფორას და
სხვ.) და ხსნის მათს დანიშნულებას;
• შეაფასებს მხატვრულ სახეებს და გაიაზრებს მათს
როლს ნაწარმოების შესაძლო ინტერპრეტაციაში;
• ამოიცნობს და აღწერს ზოგიერთ ტექნიკურ ხერხს,
რომელიც გამოყენებულია გარკვეული განწყობის
შესაქმნელად (მაგალითად, ტექსტის დიზაინს: დიალოგებისა და მონოლოგების მონაცვლეობა, ტექსტის თავებად და აბზაცებად დაყოფა; ნაწილების დასათაურება და ა. შ.);
• ამოიცნობს ავტორის მიერ მიზნობრივად გამოყენებულ სპეციფიკურ ლექსიკას (არქაიზმებს, დიალექტურ ფორმებს, ჟარგონს, ნეოლოგიზმებს, ბარბარიზმებს და სხვ.).
ქართ. VIII. 9. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის მიზნის შესაბამისი სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• ხელახლა უბრუნდება გაუგებარ ადგილებს;
• მონიშნავს ტექსტში ინტერპრეტაციისთვის მნიშვნელოვან ადგილებს;
• იყენებს მარკირების საკუთარ სისტემას (მაგალითად, ტექსტის არშიაზე პირობით ნიშნებს, მარკერს);
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•

•

•

მონიშნავს უცნობ და ძნელად აღსაქმელ ლექსიკურ
ერთეულებს და ტექსტის არშიაზე აკეთებს განმარტებებს, მინიშნებებს, კომენტარებს;
აზუსტებს ტექსტებში მოწოდებული ინფორმაციის
სანდოობას (გადაამოწმებს ინფორმაციას ენციკლოპედიაში, ლექსიკონებში);
იყენებს საკითხების ჩამონათვალის ფორმით შედგენილ რეზიუმეს და გრაფიკულ ცხრილებს მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და იდეების გამოსაკვეთად.

მიმართულება: წერა
ქართ. VIII. 10. მოსწავლეს შეუძლია წერილობით გადმოსცეს საკუთარი თვალსაზრისი, იმსჯელოს კონკრეტულ საკითხზე სათანადო არგუმენტების მოხმობით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• პრობლემური საკითხის შესახებ წერს ნარკვევს, საგაზეთო სტატიას, მარტივ პროექტს, ახსნა-განმარტებითი ხასიათის ტექსტსა და ანგარიშს;
• ფაქტებზე, სტატისტიკურ მონაცემებზე, სხვადასხვა
წყაროზე (ენციკლოპედია, ლექსიკონები, ბეჭდვითი
და ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებები)
დაყრდნობით განსაზღვრავს პრობლემას, წერილობით აყალიბებს მოსაზრებას, შეარჩევს ამ მოსაზრების განმამტკიცებელ არგუმენტებს;
• უარყოფს ან ეთანხმება საგაზეთო პუბლიკაციაში გამოთქმულ მოსაზრებას და ასაბუთებს საკუთარ პოზიციას;
• პრობლემური თემის შესახებ თხზავს მხატვრულ
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•
•

ტექსტებს: ჩანახატს, სცენარს როლური თამაშებისათვის, მცირე ზომის მოთხრობას;
გამოხატავს და წერილობით აყალიბებს პირად განცდებსა და განწყობაზე დამყარებულ შთაბეჭდილებას;
ცხოვრებისეულ და ლიტერატურულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით აყალიბებს საკუთარ შეხედულებას
კონკრეტულ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით.

ქართ. VIII. 11. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის
ფორმისა და სტილის შერჩევა მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• ამოიცნობს და თავადაც იყენებს საშუალებებს (მაგალითად, მწერლის, საზოგადო მოღვაწის გამონათქვამების/მოსაზრებების დამოწმება, მიმართვის ან
ემოციის გამოხატვის ფორმები და სხვ.), რომლებიც
შეესაბამება სხვადასხვაგვარ აუდიტორიასა და მიზნებს;
• აუდიტორიის ასაკისა და ცოდნის დონის გათვალისწინებით აფორმებს ტექსტს;
• წერს კონკრეტულ პრობლემაზე სხვადასხვა პოზიციიდან და სხვადასხვა აუდიტორიისათვის (მაგალითად, სკოლაში არსებული პრობლემური სიტუაციის
შესახებ წერს მშობლის, თავად მოსწავლის, დირექტორის და ა. შ. პოზიციიდან);
• წარმოადგენს პრობლემური საკითხის შესახებ ინფორმაციას სხვადასხვა მიზნით (დარწმუნების, თანაგრძნობის გამოწვევის მოტივით და სხვ.).
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ქართ. VIII. 12. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივ-გრამატიკული
სტრუქტურებისა და ხერხების მართებულად გამოყენება სხვადასხვა სახის ტექსტების შესაქმნელად.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• სწორად ხმარობს ზმნის დრო-კილოთა და ქცევის
ფორმებს;
• იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის სალიტერატურო ნორმებს;
• მართებულად ჩაანაცვლებს დამოკიდებულ წინადადებებს ინფორმაციის დამაზუსტებელი განკერძოებული სიტყვებითა და გამოთქმებით (მაგალითად,
„ჩემი ძმა, რომელიც თორმეტი წლისაა“..., „ჩემი ძმა,
თორმეტი წლის ბიჭი“...);
• მართებულად იყენებს მსჯელობისა და არგუმენტაციისთვის შესაფერის ლექსიკასა და სინტაქსურ
კონსტრუქციებს („თუ... მაშინ...“, „აქედან გამომდინარე...“, „ამრიგად...“, „მაშასადამე...“, „რასაც ადასტურებს...“);
• მიმოხილვითი ხასიათის ტექსტის შექმნისას იყენებს
შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა
და ხერხებს.
ქართ. VIII. 13. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების
გამოყენება ნაწერის ეფექტური ორგანიზებისათვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
• ირჩევს ტექსტის თემატიკას, ტიპს და შეადგენს გეგმას სპეციფიკური მიზნებისა და აუდიტორიის მოთხოვნების გათვალისწინებით;
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•
•

•

•

•

შეარჩევს მასალას და აჯგუფებს გეგმის შესაბამისად;
შეაქვს ტექსტში შინაარსობრივი და სტრუქტურული
ხასიათის შესწორებები, რათა იგი იყოს მკაფიო, ლოგიკური და თანამიმდევრული;
ასწორებს ნაწერში ორთოგრაფიულ, პუნქტუაციურ
და გრამატიკულ შეცდომებს; იყენებს ორთოგრაფიულ და უცხო სიტყვათა ლექსიკონებს;
მსჯელობისას საკუთარი თვალსაზრისის დასასაბუთებლად იყენებს მასალას (ციტატებს სხვადასხვა
წყაროდან, ცხრილებს, ფოტოებსა და ხელოვნების
ნიმუშების რეპროდუქციებს);
იყენებს კომპიუტერულ ტექნოლოგიას ტექსტების
შესადგენად, დასაფორმატებლად და პრეზენტაციის
მოსამზადებლად.

საბაზო საფეხურის (VII-IX კლასების) სავალდებულო
ლიტერატურა
(ქვემოთ წარმოდგენილი ჩამონათვალი შეადგენს საბაზო
საფეხურისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის
60 პროცენტს)
 ლეონტი მროველი - „ცხორებაი და მოქალაქეობაი ღირსისა და
მოციქულთა სწორისა ნეტარის ნინოსი”: მირიანის ნადირობა და
მზის დაბნელება;
 იოანე მინჩხი - “ჰიმნი”(ჟამნი ჩუენნი, ვითარცა სიზმარნი...);
 არსენ იყალთოელი - “დავით აღმაშენებლის ეპიტაფია” (ვის ნაჭარმაგევს მეფენი…);
 შოთა რუსთაველი - “ვეფხისტყაოსანი”: “ანდერძი ავთანდილისა”; „თათბირი ნურადინ ფრიდონისა”, „თათბირი ავთანდილისა”, „თათბირი ტარიელისა”.
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 სულხან-საბა ორბელიანი - “წიგნი სიბრძნე სიცრუისა”: იგავარაკები: “მოცინარი და მოტირალი”, “უნაღვლოთა მძებნელი”,
“კაცი და გველი”, “კეისრის მაგისტროსი”; “მოგზაურობა ევროპაში” (მითითებული სახით);
 დავით გურამიშვილი - “დავითიანი”: “სწავლა მოსწავლეთა” (მითითებული სახით); “ქართლის ჭირი” (ლეკთაგან დატყვევება;
სიზმარი ტყვეობასა შინა; ტყვეობიდან გაპარვა); “დინარი” (ვაქოთ, ვადიდოთ ვინაო…);
 მზეჭაბუკ ორბელიანი - “სიტყვა, თქმული დარბაზში საქართველოს გაერთიანების თაობაზე”;
 ბესიკ გაბაშვილი - “ტანო ტატანო”;
 გრიგოლ ორბელიანი - “სადღეგრძელო”: “ჰე, მამულო...”;
 ნიკოლოზ ბარათაშვილი - “ბედი ქართლისა”, “ცისა ფერს”, “საყურე”, “ფიქრნი მტკვრის პირას”, “არ უკიჟინო, სატრფოო”,
“სული ობოლი”, “წერილი მაიკო ორბელიანისადმი” (მითითებული სახით).
 ილია ჭავჭავაძე - “აჩრდილი ” (“მარად და ყველგან...”, “მაგრამ
ქართველნო...”, “დედავ ღვთისაო...”), “ქართვლის დედას”, “ბაზალეთის ტბა”, “ჩემო კალამო”, “სარჩობელაზედ”, “ჩვენი ეხლანდელი სიბრძნე-სიცრუე” (მითითებული სახით); “სიტყვა წინამძღვრიანთკარის სკოლის გახსნაზე” (მითითებული სახით);
“რა გითხრათ, რით გაგახაროთ” (მითითებული სახით); “ერი და
ისტორია” (მითითებული სახით);
 აკაკი წერეთელი - “ხატის წინ”, “განთიადი”, “სულიკო”, “თორნიკე ერისთავი”, “ბაში-აჩუკი”;
 ვაჟა-ფშაველა - “ჩემი ვედრება”, “იას უთხარით ტურფასა”, “სამეფოს სიმღერა” (ქალო, გნახე ფეხშიშველი...), “დამსეტყვე,
ცაო”, “კაი ყმა”, “ამოდის, ნათდება”, “ენა” (მითითებული სახით); “ნიჭიერი მწერალი” (მითითებული სახით);
 იაკობ გოგებაშვილი - “ბურჯი ეროვნებისა” (მითითებული სახით), “რანი ვიყავით გუშინ” (მითითებული სახით);
 დავით კლდიაშვილი - “დარისპანის გასაჭირი”;
 მიხეილ ჯავახიშვილი - “მიწის ყივილი”, “ეშმაკის ქვა”;
 ნიკო ლორთქიფანიძე - “საშობაო მინიატურები”, “ლიტერატურული საღამო”;
 გალაკტიონ ტაბიძე - “მამული”, “რაც უფრო შორს ხარ”, “(გაგონდება თუ არა...), “მზეო თიბათვისა”, “წამყე ბეთანიისაკენ”,
“შინდისის ჭადრებს”;
 კონსტანტინე გამსახურდია - “დიდი იოსები”;
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ტიციან ტაბიძე - “რია-რია”;
პაოლო იაშვილი - “დარიანული”;
ვალერიან გაფრინდაშვილი - „სენტიმენტალური ტრიოლეტი”;
კოლაუ ნადირაძე - „25 თებერვალი”;
გიორგი ლეონიძე - „ნატვრის ხე”: „მარიტა”;
ლადო ასათიანი - „სპარსელ ასულს”;
მირზა გელოვანი - „ნუ მწერ”;
სიმონ ჩიქოვანი - „თბილისის თოვლი”;
ირაკლი აბაშიძე - „ხმა კატამონთან”;
ანა კალანდაძე - „რა ვარ? სტვირი ვარ”, „მოდიოდა ნინო მთებით”, „ფეხი დამადგით”;
მურმან ლებანიძე - „ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო”;
რევაზ ინანიშვილი - „ჩიტების გამომზამთრებელი”, „პატარა
ბიჭი გოლგოთაზე”;
არჩილ სულაკაური - „არ ვიცი, ამას რა ჰქვია”;
ნოდარ დუმბაძე - „კორიდა”;
მუხრან მაჭავარიანი - „საბა”;
შოთა ნიშნიანიძე - „ცოტნე დადიანი”;
თამაზ ჭილაძე - „ყინწვისი”;
ოთარ ჭილაძე - „როდესაც ასე ახლოა გრემი”;
ჭაბუა ამირეჯიბი - „დათა თუთაშხია”: მოსე ზამთარაძის ნაამბობი;
რევაზ ჭეიშვილი - „მუსიკა ქარში”: „ლურჯი ფრინველი”;
ნუგზარ შატაიძე - „მოგზაურობა აფრიკაში“.

სახელმძღვანელოს შესატყვისობა
ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან
საბაზო საფეხურის (VII-IX კლასების) სავალდებულო ლიტერატურის ჩამონათვალში 87 ერთეულია მითითებული. აღნიშნულია,
რომ ეს სავალდებულო მასალა მთლიანი მასალის 60% უნდა შეადგენდეს. ამასთან მასალის კლასებში გადანაწილება სახელმძღვანელოს ავტორების პრეროგატივაა. აქედან გამომდინარე, ავტორთა
კოლექტივმა საბაზო საფეხურისათვის მოცემული სავალდებული
ლიტერატურა თითოეული კლასის მიხედვით ასე გადაანაწილა:
 VII კლასი: 29 სავალდებულო საპროგრამო ერთეული + 29 არა-
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საპროგრამო (ავტორთა კოლექტივის მიერ შერჩეული) ერთეული, ე.ი. მთლიანად 58 ერთეული;
 VIII კლასი: 24 საპროგრამო ერთეული + 18 არასაპროგრამო ერთეული, ე.ი. მთლიანად 42 ერთეული;
 IX კლასი: 34 საპროგრამო ერთეული + 7 არასაპროგრამო ერთეული, ე.ი. მთლიანად 41 ერთეული.
როგორც ვხედავთ, არასაპროგრამო ერთეულთა რაოდენობა კლასების ზრდის მიხედვით მცირდება, ეს ავტორთა კოლექტივის შეგნებული არჩევანია. სასურველია, მოსწავლეებს დაბალ
კლასებში მეტი თავისუფლება ჰქონდეთ. თუმცა მთლიანობაში,
საფეხურის შიგნით თანაფარდობა საპროგრამო და არასაპროგრამო მასალას შორის დაცულია: არ გამოგვიტოვებია არც ერთი საპროგრამო ნაწარმოები და არ გადაგვიჭარბებია იმ ლიმიტისათვის,
რომელიც ავტორთა კოლექტივს ჰქონდა მიცემული ნაწარმოებთა
დამოუკიდებლად შესარჩევად; საფეხურის სამ კლასზე გადანაწილებული 141 ერთეულიდან 87 საპროგრამოა (სავალდებულოა) და
54 ავტორთა კოლექტივის მიერ დამატებული.
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23

mizani

ganvlili masalis gameoreba
(prozauli da
poeturi teqstebis arsebiTi
niSnebis Sexseneba); TviTSefasebis tabulis
Sevseba.

paragrafi

1.ra viciT
literaturis
Sesaxeb?

VII klasSi
naswavli Teo
riuli masalis Semcveli
teqstebi.

teqsti

.................

enobrivi
masala

erovnuli
saswavlo
gegmis
Sesabamisi
Sedegebi
VIII. 5,6.

saswavlo
drois xangrZlivoba

1
akademiuri
saaTi

saxelmZRvanelos Sesatyvisoba erovnul saswavlo gegmasTan
Sinaarsisa da miznebis ruka
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mxatvruli nawarmoebis Temaze muSaoba;
nawarmoebSi wamoWrili problemis gaanalizeba; sakuTari
saTqmelis werilobiT gamoxatva.

erTi da imave
Temaze Seqmnili poeturi
nawarmoebebis
Sedareba;
avtorTan
werilobiT gasaubreba.

2. me var
adamiani

3. ras niSnavs adamianad yofna?

ferebis aRmniSvneli
leqsika; viT.
brunvis daboloeba.

kuTxuri formebi; sxvaTa
sityvis marTlwera; sakuTar saxelTa
wodebiTi.

niko lorTqifaniZe _ `dadianis asuli
da maTxovari~.

vaJa-fSavela _
`ram Semqmna
adamianad~;
nodar dumbaZe
_ `korida~.

VIII.
1,5,9,
10,11,
12,13.

VIII.
1,5,9,
10,11,
12

4 akademiuri saaTi

5 akademiuri saaTi
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xalxuri sityvierebis nimuSis kiTxvis
strategiis gacnoba; samecniero statiis
fragmentis gacnoba; sainformacio teqstis
Seqmna wyaroebze dayrdnobiT.

novelis maxasiaTeblebis
gacnoba; novelis tipis teqstis Seqmna.

eses tipis teqstisa da darwmunebis teqnikis gacnoba;
damarwmunebeli
teqstis Seqmna.

4. balada
adamianur TanagrZnobaze
_ anu rogor
iqmneba xalxuri sityvierebis nimuSebi

5. pirispir

6. ratom unda vikiTxoT
klasikosebi?

mwignobruli
leqsika

wina viTarebis saxelebi;
sxvaTa sityva;
o xmovnis Semcveli fuZeebi.

revaz inaniSvili _ `wigni~,
`patara biWi
golgoTaze~.

henri devid
Toro _ `kiTxva~

dialeqturi
leqsika;
Zveleburi
mravlobiTi.

`leqsi vefxisa da moymisa~;
giorgi jafariZe _ `vefxvisa da moymis
miTosuri samyaro~.

VIII.
1,3,5,
6,10,
11,12,
13

VIII.
1,5,9,
10,11,
12,13

5
akademiuri
saaTi

2
akademiuri
saaTi

VIII.
1,5,9,
10,11,
12,13

5
akademiuri
saaTi
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VIII
1,5,9,10,
11,12,13

VIII.
1,2,5,,6,7
,8,9,10,
11,12,13

7
akademiuri
saaTi

8
akademiuri
saaTi

zmnis dro;
poezia da
arqaizmebi.

frazeologizmis Sinaarsis gacnoba
(`Cailuris
wylis daleva~); fuZemonacvle
zmnebi.

nikoloz baraTaSvili _
`fiqrni
mtkvris piras~;
ilia WavWavaZe
_ nawyvetebi
poemidan
`aCrdili~;
`qarTvlis
dedas~.

daviT kldiaSvili _
`darispanis
gasaWiri~

klasikur TxzulebaSi dasmuli problemis
dakavSireba
TanamedroveobasTan; leqsis
kompoziciis
saxeebis
gacnoba. eses
dawera.

dialogisa da
monologis
mxatvruli daniSnulebis
gacnoba; zepiri metyvelebis
teqnikis
daxvewaze
muSaoba
(mkiTxvelis
Teatri).

7. klasikosis
pasuxi marad
Tanamedrove
kiTxvaze

8. dialogi
da monologi
_ anu ras
vigebT personaJTa metyvelebidan
maTi xasiaTisa da zraxvebis Sesaxeb
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avtobiografiuli nawarmoebis kiTxvis
strategiis
gacnoba; biografiuli narkvevis dawera
wyaroebze dayrdnobiT.

erT Temaze Seqmnili leqsebis
Sedareba; intonaciis da
aluziis
cnebebis
Semotana; varjiSi mxatvrul
kiTxvaSi; aRweris tipis
teqstis Seqmna.

9. rogor
swavlobda
mwerali adamianis siyvaruls

10. nacnobi
adgilebi

VIII
1,5,9,10,
11,12,13

VIII
1,2,5,6,
7,8,9,10,
11,12,
13,

6
akademiuri
saaTi

12
akademiuri
saaTi

sakuTari saxelebi; zmniswinTa araZiriTadi funqciebi; ucxo
enis gavlena,
kalki.

geografiuli
saxelebi;
zmnis dro,
sasveni niSnebis xmarebis
wesebi.

daviT kldiaSvili _ `Cemi
cxovrebis gzaze~

manana CitiSvili _
`qarTli~;
ana kalandaZe
_ `lahilze
isev~; ` SoTa
niSnianiZe _
`afxazuri kantata~; arCil
sulakauri _
`mamuli;~
simon Ciqovani
_ `Tbilisis
Tovli~;
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11. naweri
rCeba ukunisamde

samecnieropopularuli
teqstis kiTxvis
strategiis gacnoba;
sainformacio
teqstis Seqmna
wyaros
gamoyenebiT.

zurab WumburiZe _ `qarTuli
xelnawerebis
kvaldakval~.

galaktion
tabiZe
_ `wamye
beTaniisaken~,
`Sindisis
Wadrebs~;
oTar WilaZe
_ `rodesac ase
axloa gremi~;
Tamaz WilaZe _
`yinwvisi~;
murman
lebaniZe_
`odesme
didi yofila
saqarTvelo~.
CarTulis
funqcia samecniero teqstSi; xelnawerebTan dakavSirebuli
leqsika;
sakvanZo fraza
teqstSi.

7
akademiuri
saaTi

VIII.
1,5,6,7,
8,9,10,
11,12,
13
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nawarmoebis
Seqmnis, weris
procesis gaazreba; mxatvruli nawarmoebis
dawera weris
procesis yvela
etapis dacviT.

14. rogor iqmneba mxatvruli nawarmoebi

13. saidan
modis
silamaze?

teqstSi
arsebul detalebze dakvirveba; teqstisa
da masze Seqmnili ilustraciebis Sedareba;
sakuTari azris
werilobiT gamoTqma.
lirikul gadaxvevaze
dakvirveba moTxrobaSi;
aRweris tipis
teqstis Seqmna.

12. vkiTxulobT `vefxistyaosans~

VIII.
1,5,6,7,
8,9,10,
11,12,
13

10
akademiuri
saaTi
xmarebidan
gasuli
sityvebi;
brunvis forma
da kavSiris win.

VIII.
1,5,9,
11,12,
13
8
akademiuri
saaTi

rTul sityvaTa warmoeba
mwerlis enaSi;
na- TavsarTiT
nawarmoebi
mimReobebi; piris niSanTa
marTlwera.

giorgi
leoniZe _ `marita~.

mixeil javaxiSvili _
`eSmakis qva~

VIII
1,5,6,7,
8,9,10,
11,12,
13

7
akademiuri
saaTi

arqauli mravlobiTis
formebi; statikuri zmna.

SoTa rusTavelis `vefxistyaosani~ (nawyvetebi);
irakli
abaSiZe _ `xma
katamonTan~.
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VIII.
1,,5,6,7,
8,9,10,
13

10
akademiuri
saaTi

obieqturi
piris niSanTa
marTlwera.

ilia WavWavaZe _ `poeti~,
`elegia~, `Cemo
kalamo~; akaki
wereTeli _
`poeti~, `xatis
win~; vaJafSavela _
`damsetyve
cao~, `niWieri
mwerali~.

erT Temaze Seqmnili nawarmoebebis Sedareba;
publicistur
Txzulebaze muSaoba; elegiis
Janris gacnoba;
eses dawera mocemul Temaze.

17. ilia da
akaki poetis
da poeziis
daniSnulebis
Sesaxeb

VIII.
1,5,7,9,
10,11,
12,13,

7
akademiuri
saaTi

rTuli sityvebi; zedsarTav saxelTa
mxatvruli
daniSnuleba;
wodebis
gamomxatveli
saxelis bruneba msazRvrelis saxiT.

revaz inaniSvili _
`frTxebian
yvavebi
dambaCis
xmaze~?
rezo WeiSvili
_ `lurji
frinveli~.

mxatvruli gamonagonis funqciaze
dakvirveba;
moTxrobis
Seqmna mocemul
dialogebze
dayrdnobiT.

16. rogor
iqca namdvili ambavi
novelis siuJetad

VIII.
1,5,9,
11,12,
13

2
akademiuri
saaTi

dialeqturi
leqsika

vaJa-fSavela _
`amodis,
naTdeba~;

ori nawarmoebis
Sedareba-Sepirispireba

15. literaturuli paraleli
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nodar dumbaZe
_ `boSebi~.

iumoristuli
Txrobis
xerxebis
gacnoba da
gamoyeneba.

dakvirveba, Tu
rogor erwymis
erTmaneTs
nawarmoebSi
istoriuli
sinamdvile da
mxatvruli
gamonagoni.
dafiqreba problemaze: `eri da
istoria~

19. rac
mtrobas
daungrevia

20. istoriuli
moTxroba
akaki wereTeli
_ `baSi-aCuki~;
ilia WavWavaZe
_ `eri da
istoria~.

saxarebis
igavebi:
damarxuli
talanti da
uZRebi Zis
igavi

saxarebis
igavebis
gacnoba;
alegoriis
cnebis Semotana;
igavis
tipis teqstis
Seqmna.

18. sibrZnis
gakveTilebi

urTierTsapirispiro damokidebulebis
gamomxatveli
zmnebi;
mTqmelis damokidebulebis
gamoxatva
teqstSi.

Zveli qarTuli
enis zogierTi
Taviseburebis
gacnoba; tmesi

20
akademiuri
saaTi

6-7
akademiuri
saaTi

8
akademiuri
saaTi

VII.
1,5,6,7,
8,9,12,
13

VII.
1,5,9,10,
11,12,13

VII.
1,5,9,10,
11,12,13

aqve SegaxsenebT, rom saaTebis ganawilebas pirobiTi xasiaTi aqvs, vinaidan imis mixedviT, Tu ramdeni
moswavlea klasSi da rogoria maTi momzadebis done,
maswavlebels ama Tu im paragrafis gasavlelad, SesaZlebelia, Cvens mier gamoyofilze ufro meti an
naklebi dro dasWirdes.
SesaZlebelia, isic mogeCvenoT, rom zogierTi
moculobiT mcire paragrafisaTvis amdeni akademiuri saaTi saWiro ar aris. aq unda gaviTvaliswinoT,
rom miuxedavad Sesaswavli teqstebis mcire moculobisa, am paragrafebSi mocemuli davalebebi sakmaod mniSvnelovania da maTi Sesruleba dros moiTxovs. aqve aRvniSnavT, rom aucilebelia 1 saaTi gamoyofil iqnas saSinao davalebebis klasSi
wasakiTxad. bunebrivia, erT gakveTilze yvela moswavlis saSinao davalebas ver gavxdiT ganxilvis
sagnad, magram ramdenime maTgani mainc unda ganvixiloT da SevafasoT. es amaRlebs moswavlis motivacias.
zogierTi saSinao davaleba, gansakuTrebiT is,
romelic garkveul SemoqmedebiT Ziebas moiTxovs
moswavlisagan, magaliTad, mxatvruli nawarmoebis
dawera, bunebrivia, Semdegi gakveTilisaTvis ver
moeswreba, amitom maswavlebelma, mas Semdeg, rac
ganumartavs moswavleebs, Tu rogor unda Seasrulon
es davaleba, unda misces maT garkveuli dro (vTqvaT
erTi an ori kvira) da gaagrZelos Semdeg paragrafze
muSaoba.
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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 (Cvens
SemTxvevaSi esaa teqsti);
d. ZiriTadi saswavlo masalis gacnobis Semdeg (an
paralelurad)
Sesasrulebeli savarjiSoebi;
e. damagvirgvinebel etapze Sesasrulebeli savarjiSoebi;
v. damoukidebeli samuSao.
Cven vcdilobdiT ToToeuli paragrafi swored
am principze agvego, rac naTlad Cans paragrafis
struqturidan. paragrafis mizani Tavad saxelmZRvaneloSivea warmodgenili. maswavlebelma unda dayos paragrafi gakveTilis xangrZlivobis Sesatyvis
monakveTebad da paragrafis saerTo miznidan gamomdinare gansazRvros TiToeuli konkretuli gakveTilis mizani da aqtivobebi.
qvemoT gTavazobT gakveTilis dagegmvis nimuSs
da sanimuSo gakveTilis scenars
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gakveTilis scenari
gakveTilis Tema:
akaki wereTeli, `baSi-aCuki~ (Semajamebeli gakveTili)
gakveTilis mizani
miRebuli codnis gamoyenebis unaris Semowmeba;
teqstis wvdoma-gaazrebis unaris Semowmeba;
teqstis interpretaciis unaris ganviTareba;
msjelobis unaris ganviTareba;
weris unar-Cvevis ganviTareba.







aqtivobebi
 muSaoba teqstidan saWiro informaciis amokrebaze;
 kiTxvebze vrceli da argumentirebuli pasuxebis
gacema;
 momzadeba weriTi davalebis Sesasruleblad.
saWiro resursebi
saxelmZRvanelo
Sefasebis forma
 maswavleblis dakvirveba moswavleTa aqtivobasa
da qcevaze; maswavleblis dakvirveba muSaobis
procesze.
gakveTilis msvleloba
 gakveTilis dasawyisSi kidev erTxel yuradReba gamaxvildeba Sahnavazis sasaxleSi gamarTul
TaTbirze (ramdenadac moTxrobis ZiriTadi
saTqmeli am TavSia mocemuli); SesaZlebelia,
mawavlebelma dasvas kiTxvebi: romeli gmiris
sityva ufro moewonaT, romeli iyo ufro amaRe34

lvebeli, ratom airCia saTqmelis gadmosacemad
`ezopes ena~ moxucma elizbar erisTavma...
 kiTxvaris damuSavebamde, sasurvelia, maswavlebelma klass miawodos Semdegi informacia
`qarTlis cxovrebidan~: `...xolo ra esma ese
(kaxeTis gasaWiri) zaal erisTavsa, didad mwuxare
iqmna. maSin Semoifica qsnis erisTavi Salva
da elizbar da kaxi sufraji biZina ColoyaSvili
da Semoifices mTis kacni da TuSni. amaT gaatana
Tana zurab, Ze Tvisi, da warvides Ramesa erTsa da
daesxnen Tavsa baxtrians da amowyvites da mosres
baxtrianis cixeSi mdgomni elni... sadaca kaxeTs
TaTari da eli esaxla, yovelive amoswyvites
da ara sada daSTa, rom yovelive ar mokles.
da romelnime ivltodes, warvides da ganaZes;
kaxeTSi TaTarni aRarsad ipoebodes~. Semdeg
klasi gadadis am Tavebis kiTxvaris damuSavebaze.
20 wuTi
 kiTxvaris Semdeg damuSavdeba `damatebiT amocanebSi~ dasmuli sakiTxebi;
15 wuTi
 radgan saSinao weriT davalebad saxelmZRvaneloSi mocemulia ese _ `kaxeTis mxsneli
gmirebi~ _ sasurvelia, am Temaze muSaoba
klasSi daiwyos: maswavlebeli dasvams kiTxvebs: gaixseneT, vis ekuTvnis es fraza (gr.
orbeliani: `naTel gvirgviniT mosCanan kaxeTis
mxsneli gmirebi~)? vis moiazrebT `baSi-aCukSi~
mxsnelebad, vinaa maTgan istoriuli personaJi
da vin _ mwerlis fantaziis nayofi? ra funqcia
aqvs TiToeul maTgans teqstSi? qveynis rogori
mdgomareoba ganapirobebda am ajanyebis aucileblobas (gaixseneT me-5 Tavi)... aseve sasurvelia maswavlebelma gaaxsenos mowafeebs,
rogori pativi miago STamomavlobam am gmirebs:
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magaliTad, waukiTxos ana kalandaZis Semdegi
leqsi:
arc maT ician?
(ikorTaSi)

saiT arian Salva, biZina
da elizbari?
saiT kaSkaSebs marad Zlieri
imaTi xmali?
mZimed iReba da ixureba saydris karebi _
darbaisluri siCumiT duman
erisTavebi...
qarTvelno, Cven is sami gmiri,
vis win Tavs vixriT,
sparseTisaken pirmiqceula
`wowolas~ cixiT:
eWvs xom ar iRebs, cuds xom ara grZnobs
cbieri Sahi,
rom... ajanyebis cecxli moicavs boboqar
kaxeTs?
daumcxralia da amayia
SurisZieba...
arc mokaSkaSem, arc mokaSkaSem
ucxod mTiebma,
arc gazafxulis TeTrma Rrublebma,
lurjma iebma,
arc maT ician SviliSvilTagan
dasadafnavi
Salvas, biZinas da elizbaris
wminda saflavi?
amgvari muSaoba mimarTulia mowafeTa TemiT dainteresebisken da erTgvari `biZgis~ rolsac Seasrulebs.
10 wuTi
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saSinao davaleba
 dasawerad ese: `kaxeTis mxsneli gmirebi~.

Sefasebis sistema, formebi, rekomendaciebi
Sefaseba swavla/swavlebis procesis erT-erTi
mniSvnelovani nawilia. saswavlo gegmis mixedviT
dadgenilia ori tipis Sefaseba: ganmaviTarebeli da
ganmsazRvreli.
ganmaviTarebel Sefasebas (romelic Tavis TavSi
moicavs TviTSefasebasac) maswavlebeli iyenebs swavlis xarisxis gasaumjobeseblad, moswavlis ganviTarebis uzrunvelsayofad. es swavlebis procesis mimdinareobisas miRweulis Sefasebaa, magaliTad, raime
Temis/teqstis Seswavlis procesi, saSinao davalebis,
proeqtis romelime etapis an gakveTilze CarTulobis
Sefasebaa. amgvari Sefasebisas moswavle maswavleblisgan iRebs iseT informacias, romelic mas ganviTarebasa da sakuTari swavlis gacnobierebaSi exmareba,
amdenad, Sefasebis amgvari forma ufro metad urTierTanamSromlobiTia, vidre ganmsazRvreli Sefaseba, aqedan gamomdinare, ganmaviTarebeli Sefasebisas
maswavlebeli qulas ar wers, igi mowafes aZlevs rCvas,
rekomedacias, uCvenebs problemaTa gadaWris gzebs,
daafiqrebs sakuTari azrovnebis procesze da a.S.
TviTSefaseba da urTierTSefaseba moswavleTa
Sefasebis mniSvnelovani komponentia. moswavleebma
SeiZleba Seafason sakuTari Tavica da Tanatolic.
TviTSefaseba mniSvnelovan informacias iZleva imis
Sesaxeb, Tu rogor SeuZlia moswavles Tvali adevnos
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sakuTar progress. Sefasebis am formis xSirad gamoyeneba moswavles sakuTari codnis obieqtur Sefasebas
aswavlis da damoukideblad swavlisa da TviTkritikis
unars uviTarebs. igi metad mniSvnelovania maswavleblisTvisac, romelic met informacias agrovebs mowafeebis Sesaxeb da ufro metad SeuZlia daexmaros maT.
ganmsazRvreli Sefaseba ki moswavleTa miRwevebsa da dones gansazRvravs saswavlo gegmasa da saswavlo miznebTan SesabamisobaSi. ganmsazRvreli Sefaseba Sedegzea orientirebuli, amdenad qulis dawera
savaldebulo moTxovnaa. ganmsazRvreli Sefasebisas
maswavlebeli iyenebs sxvadasxva Semajamebel aqtivobebs: prezentacias, proeqtis ganxilvas, tests, sakontrolo weras da a.S. ganmsazRvreli Sefaseba qulis
saxiTaa mocemuli, romelic gansazRvravs mowafis dones, Sesabamisad, mas SeiZleba ar axldes Sedegebis gasaumjobeseblad komentarebi an rekomendaciebi.
ganmaviTarebeli Sefasebis meTodebi
maswavleblis dakvirveba _ Canawerebi, komentarebi moswavlis miRwevebis Sesaxeb. gamoiyeneba swavlebis yovel etapze: kiTxvebze pasuxisas, dafasTan
muSaobisas, jgufuri da individualuri muSaobisas,
saklaso werisas...
komentari _ informacia, romelsac maswavlebeli
moswavles awvdis misi konkretuli pasuxisa Tu konkretuli davalebis Sesrulebisas. es SeiZleba iyos: qeba,
gamxneveba, rCeva, dafiqrebisken mowodeba, Secdomis
gasworeba.
TviTSefasebis sxvadasxva forma arsebobs, yve38

laze gavrcelebuli TviTSefasebis sqemebia, romelic
konkretuli saWiroebis mixedviT icvleba, imis mixedviT, Tu ras vamowmebT: erT Temas, erT gakveTils, erT
savarjiSos, faqtobriv masalas, rogor ganuviTardaT garkveuli unar-Cvevebi, weriT namuSevars da sxv.
amgvari sqemebi sasurvelia moswavleebTan erTad SemuSavdes.
weriTi namuSevris TviTSefasebis nimuSi:
saxeli gvari ---------------------- TariRi ----------------rodesac gadavxede namuSevars, davinaxe, rom
-------------------------------------------------------------------gavaumjobese -------------------------------------------------vamayob, rom ---------------------------------------------------kvlav mWirdeba ganmtkiceba --------------------------------Semdgom weriT davalebaSi Sevecdebi, rom
-------------------------------------------------------------------gakveTilze sakuTari saqmianobisa da Sinagani,
pirovnuli procesebis TviTSefasebis nimuSi (pirobiTi niSnebis gamoyenebiT)
• vpasuxobdi kiTxvebs da Cems pasuxebs miyavdiT
problemis gadawyvetamde (pirobiTi niSani mze);
• vamatebdi da vaviTarebdi sxvebis pasuxebs, vexmarebodi gakveTilis `Senobis agebaSi~ (agurebi);
• vpasuxobdi, magram rogorc mere mivxvdi, arcTu
warmatebulad, radgan an sxvis pasuxs vimeorebdi, andac swor gzas vcdebodi. (CaSvebuli Ruza)
• yvelaferi vicodi da mesmoda, magram partizaniviT vdumdi (sanam rames vityodi, sxvebi mas39

wrebdnen; vSiSobdi, arasworad ar mepasuxa, dae,
sxvebma imuSaon); (dakecili konverti).
• vdumdi, radgan ar vicodi ra meTqva, magram yuradRebiT vusmendi sxvebs (mocinari kacuna, romlis yurebisken mimarTulia isrebi)
• meZina, buzebs viTvlidi, vocnebobdi (neta
raze?), vfiqrobdi, viwerdi saSinao davalebas
(Rrublebi).
amgvarad, mowafe afasebs sakuTar aqtivobas, sakuTar wvlils gakveTilze ama Tu im problemis gadaWris saqmeSi (maswavlebelma yovelTvis ar icis, ra dgas
mowafis dumils ukan, amitomacaa mniSvnelovani, ras
airCevs moswavle: `vicodi da vdumdi~, Tu `ar vicodi
da vdumdi~. maswavlebeli drodadro krefs TviTSefasebis furclebs da aSiebze akeTebs sakuTar SeniSvnebs (Zalian koreqtuli da arakategoriuli toniT)
maSinac, roca moswavle gadaWarbebiT afasebs sakuTar
Tavs da maSinac, rodesac igi dabal TviTSefasebas
amJRavnebs (amgvar TviTSefasebaSi aris riski imisa,
rom mowafem ieSmakos, araadekvaturad Seafasos sakuTari Tavi, magram amgvari riski mainc gamarTlebulia,
radgan bevri bavSvisTvis igi stimulia, raTa miaRwios
im sasurvel Sedegs, romelic am etapisTvis misTvis
dauZleveli aRmoCnda).
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ganmsazRvreli Sefasebis meTodebi
Semajamebeli davalebis Sefasebis sqema
zepirmetyvelebaSi
davalebis tipi: argumentirebuli msjeloba konkretuli sakiTxis Sesaxeb
qulebi
gamarTuli da swori metyveleba


metyvelebs gamarTuli
saliteraturo eniT, iyenebs
Sesaferis leqsikas



sworad da garkveviT warmoTqvams
sityvebs, adekvaturad iyenebs
logikur pauzebs

0_1

0 _ 0,5-1

saTqmelis naTlad da logikurad gadmocema



msjelobis dawyebamde ayalibebs
Teziss (gamokveTs msjelobis Temas)
amyarebs mizez-Sedegobriv kavSirs
teqstSi gamokveTil movlenebsa da
faqtebs Soris, mohyavs teqstidan
Sesabamisi argumentebi

0 _ 1-2
0 _ 1-2-3

kontaqti auditoriasTan, TvalsaCinoebis
gamoyeneba



sakuTar komunikaciur qcevas
usadagebs Sesabamis konteqsts
gaazrebulad iyenebs Sesabamis
araverbalur saSualebebs

0_1
0_1

SemoqmedebiTi unarebi


auditorias sTavazobs problemis
gadaWris sakuTar versias

0_1
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Semajamebeli davalebis Sefasebis sqema
gamometyvelebiT kiTxvaSi
davalebis tipi: teqstidan dialogebis mxatvruli
kiTxva
qulebi
gamarTuli da swori metyveleba


sworad da garkveviT warmoTqvams
sityvebs

0_2



adekvaturad iyenebs logikur pauzebs

0 _12-3

xmisa da intonaciis saSualebiT zustad
gadmoscems personaJis xasiaTs



kiTxvisas iTvaliswinebs sasven niSnebs
xmis simaRliTa da JReradobiT zustad
gadmoscems personaJis grZnobebsa da
saTqmelis Sinaarss

0 _ 1-23

kontaqti auditoriasTan
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kiTxvis procesSi cdilobs
auditoriasTan mxedvelobiTi kontaqtis
damyarebas

0 _ 1-2

Semajamebeli davalebis Sefasebis sqema weraSi
davalebis tipi: teqstis/epizodis Sinaarsis gadmocema komentarebiT

qulebi
saTqmelis naTlad da logikurad gadmocema
 Sinaarss gadmoscems amomwuravad da
Tanmimdevrulad


urTavs adekvatur komentarebs

0 _ 1-2
0_
1-2-3

aqvs mdidari leqsika


iyenebs sinonimebs, frazeologizmebs



komentarebSi iyenebs msjelobisTvis
damaxasiaTebel sityvebsa da
gamonaTqvamebs (maSasadame, amrigad...)

0_1
0_0,51

SemoqmedebiTi unarebi


amCnevs da aanalizebs mniSvnelovan
detalebs

0_1

naSromis organizebuloba


gamoyofs abzacebs

0_1



icavs marTlweris wesebs, sworad iyenebs
sasven niSnebs

0 _0,51
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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 uflebamovaleobebis 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
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ganviTareba mTeli cxovrebis ganmavlobaSi da maTi
maqsimaluri realizeba rogorc qveynis SigniT, ise
mis sazRvrebs gareTac;
z) komunikacia individebTan da jgufebTan;
T) iyos kanonmorGili, toleranti moqalaqe.

46

