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Sesavali
VII klasis qarTuli enisa da literaturis saxelmZRvanelos kompleqti
agebulia axali erovnuli saswavlo gegmis mixedviT da qarTuli enisa da
literaturis sagnis swavlebisTvisaa gankuTvnili.
kopleqti oTxi erTeulisagan Sedgeba. esenia: qarTuli literatura _
I nawili; qarTuli literatura _ II nawili; qarTuli ena da qarTuli ena da
literatura _ maswavleblis wigni.
literaturis saxelmZRvaneloSi warmodgenili sakiTxavi masala SerCeu
lia da dayofilia TavebADAad (Tematur erTeulebad) qarTuli enisa da litera
turis erovnuli saswavlo gegmiT gansazRvruli Tematuri blokebis mixed
viT. TiToeuli Tavi (Tema), Tavis mxriv, iyofa paragrafebad (qveTemebad),
rac Temis ufro farTo konteqstSi warmodgenis saSualebas iZleva da uz
runvelyofs Temis farglebSi standartiT dagegmili yvela Sedegis gaTva
liswinebas.
sakiTxav masalad SemoTavazebul TiTqmis yvela teqsts Tan axlavs enob
rivi savarjiSoebi, romelSic gaSuqebulia is leqsikuri, gramatikuli da
stilisturi sakiTxebi (marTlweris sakiTxebTan erTad), ris TvalsaCino
magaliTebsac warmogvidgens Sesaswavli teqsti. es sakiTxebi meoredeba para
grafidan paragrafSi da enobrivi savarjiSoebis Sesrulebisa da teqstebis
damuDSavebis kvaldakval moswavles uviTarebs enis grZnobas, swori, gamarTu
li zepiri da weriTi metyvelebis unars. es aris enis aTvisebis bunebrivi gza.
saxelmZRvanelo gvTavazobs enis praqtikul Seswavlas enobrivi savarjiSoe
bis Sesrulebis gziT.
saxelmZRvanelo interaqtiuri swavlebis principzea agebuli. masSi didi
yuradReba eTmoba moswavleTa motivacias. TiToeuli paragrafis struqtu
ra xels uwyobs moswavleTa codnamde miyvanas aRmoCenis gziT. paragrafebi
saswavlo procesis specifikis gaTvalswinebiT sam araTanabar nawilad iyofa.
pirveli nawilis funqcia erTgvarad Semamzadebelia da mas pirobiTad SeiZ
leba vuwodoT: `teqstis wakiTxvamde~ (es nawili moicavs: paragrafis mizans,
samotivacio kiTxvarsa da leqsikons). paragrafis mizani maswavlebelma xma
maRla unda waikiTxos klasSi, SEemdeg dasvas samotivacio kiTxvebi. kiTxvebze
pasuxis gacemis Semdeg moswavleebi iwyeben leqsikonze muSaobas. kerZod, maT
eZlevaT davaleba, gadaikiTxon sityvaTa ganmartebebi, saxlSi ki (specialu
rad 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 teqstebi (magaliTad, publi
cisturi teqstebi) da poeturi nawarmoebebi, sasurvelia, maswavlebelma da
sawyisSi Tavad waikiTxos xmamaRla. SedarebiT ioli teqstebi ki moswavleebma
unda waikiTxon Cumad (individualurad an wyvilebSi). maswavlebeli am dros
akvirdeba moswavleTa CarTulobis xarisxs kiTxvis proceSi.
teqstis wakiTxvis Semdeg maswavlebeli amowmebs teqstis gagebas Tand
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arTuli kiTxvaris meSveobiT. aqedan iwyeba paragrafis mesame nawili: `teq
stis wakiTxvis Semdeg~. teqstis gagebaze orientirebul kiTxvars mosdevs
savarjiSoebi da rubrikebi: `es sainteresoa!~, `daimaxsovreT!~; CarCoSia Cas
muli cnebaTa ganmartebebi da sxvadasxva saxis informacia (magaliTad, `Te
zisi-argumenti-daskvna~; `Txrobis sqema~ 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 da misces
instrumenti TviTrefleqsiisaTvis. maswavlebels ki SeuZlia am instruqciaze
dayrdnobiT SeimuSaos saSinao davalebis Sefasebis kriteriumebi.
garda amisa, saxelmZRvanelos kompleqtSi Sedis qarTuli enis calke
gamoyofili saxelmZRvanelo, romelic enis struqturis (gramatikis) siste
mur kurss warmogvidgens. am saxelmZRvaneloSi gamTlianebuli, sistemuri
saxiTaa gadmocemuli is, rac moswavleebma mexuTe da meeqvse klasis saxel
mZRvaneloebidan ukve ician da amjerad es yvelaferi gacnobierebuli
da ufro CaRrmavebuli dakvirvebis sagnad unda aqcion. kerZod, am saxel
mZRvaneloSi gaSuqebulia da sistemaSia moyvanili arsebiT saxelTan, zedsarTav saxelTan, ricxviT saxelTan da nacvalsaxelebTan dakavSirebuli
sakiTxebi (zmnasTan dakavSirebuli sakiTxebis detaluri ganxilva VIII klas
Sia dagegmili, IX klasSi ki moswavlebi sintaqsis sistemur kurss gaecnobian).
enis saxelmZRvaneloc interaqtiuri swavlebis principzea agebuli da iT
valiswinebs iseTi mniSvnelovani saazrovno unarebis ganviTarebas, rogori
caa varaudebis gamoTqma, dakvirveba, daskvnis gamotana. amitom umor
Cilesad vTxovT maswavleblebs, gverdi ar auaron interaqtivs da ar wavidnen
mxolod wesebis daswavlisa da savarjiSoebis Sesrulebis gziT. Tumca dasas
wavli wesebi saxelmZRvaneloSi naklebadaa mocemuli, moswavleebs Tavad
moeTxovebaT magaliTebsa da TvalsaCino sqemebze dayrdnobiT gansazRvron
Sesabamisi wesebi an Tavadve Seqmnan samaxsovro TvalsaCinoebebi.
literaturis saxelmZRvaneloSi mocemuli paragrafebi maTi specifikis
gamo didi moculobisaa da maTi `gakveTa~, anu gakveTilebad dayofa, maswav
leblebisaTvis migvindvia , enis saxelmRvaneloSi warmodgenili paragrafebi
ki ZiriTadad or 45-wuTian gakveTilzea gaTvlili.
VII klasis literaturis saxelmZRvaneloSi warmodgenilia sabazo skolis
safexurze erovnuli saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli savaldebulo teq
stebis (qarTuli literaturis nimuSebis) 30%, danarCeni VIII da IX klasebSi
gadanawildeba.
rac Seexeba saaTebis ganawilebas, Cveni varaudiT, 180 saaTidan saorien
taciod 48 saaTi undaAA DAEdaeTmos enis saxelmZRvaneloSi mocemul masalas, 110
saaTi ki literaturis saxelmZRvaneloSi warmodgenili masalis Seswavlas.
rCeba 22 saaTi, romelic maswavlebelma SeiZleba sakontroloebisa da Sema
jamebeli samuSaoebisaTvis gamoiyenos.
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ქართული ენა და ლიტერატურა
საბაზო საფეხურის სტანდარტი
შესავალი
საბაზო საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის სტანდარტი შედგება
შემდეგი ნაწილებისაგან:
ა) საგნის სწავლა-სწავლების მიზნები;
ბ) სტანდარტის შედეგები და შინაარსი;
გ) მეთოდიკური ორიენტირები;
დ) შეფასება;
ე) დანართი.
საბაზო საფეხურზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მოსწავლეები შეისწავლიან
სხვადასხვა ტიპისა და ჟანრის ტექსტებს (ქართველ კლასიკოსთა თხზულებებს,
თანამედროვე მხატვრულ ლიტერატურას, არამხატვრულ ლიტერატურას და სხვ.).
სწავლა-სწავლების პროცესში აქცენტები კეთდება ისეთ მასალაზე, რომელიც
შეიცავს პრობლემას (პრობლემებს), განსხვავებულ თვალსაზრისებს და მოითხოვს
ამ პრობლემების გადაჭრის ალტერნატიული გზების ძიებას, თვალსაზრისების
შეჯერებასა და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვას.
საგნის სწავლა-სწავლებისას მოსწავლე ჩართული იქნება აქტივობებში,
რომლებიც მას შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების საშუალებას მისცემს.
ა) საგნის სწავლა-სწავლების მიზნები
საბაზო საფეხურზე ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლა-სწავლება მიზ
ნად ისახავს:
• მოსწავლეს განუვითაროს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის
ზეპირ და წერილობით ტექსტებზე დამოუკიდებლად მუშაობის, მათი გაგებაგაანალიზების, ინტერპრეტირებისა და არგუმენტირების უნარები;
• მოსწავლეს განუვითაროს ენობრივი უნარები, გაუმდიდროს ლექსიკური
მარაგი;
• მოსწავლეს განუვითაროს მხატვრულ-ესთეტიკური გემოვნება;
• მოსწავლეს განუვითაროს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის
ტექსტების (მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით
შექმნილი ტექსტების) შექმნისა და წარდგენა-გაზიარების უნარები;
• მოსწავლეს გამოუმუშავოს პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა
მშობლიური ენისა და ლიტერატურის, ზოგადად, ქართული კულტურის
მიმართ;
• ხელი შეუწყოს მოსწავლის, როგორც სხვა კულტურების პატივისმცემელი
პიროვნების ფორმირებას;
• ხელი შეუწყოს მოსწავლის, როგორც ჰუმანურ ღირებულებებზე
ორიენტირებული, შემოქმედებითი და მაძიებელი პიროვნების ფორმირებას.
ბ) სტანდარტის შედეგები და შინაარსი
სტანდარტის შედეგები საგნის ცნებებზე დაფუძნებით განსაზღვრავს მიზნობრივ
ორიენტირებს და პასუხობს შეკითხვას, რა უნდა შეეძლოს საბაზო საფეხურის
მოსწავლეს საგან „ქართული ენისა და ლიტერატურის“ ფარგლებში?
სტანდარტის შედეგები ჯგუფდება ოთხი მიმართულების მიხედვით:
ტექსტის გაგება-გაანალიზება – გულისხმობს სტანდარტით განსაზღვრული
სხვადასხვა ტიპის ტექსტებში მოცემული ექსპლიციტური და იმპლიციტური
ინფორმაციის გაგებას და მრავალმხრივად გააზრებას (სასწავლო გეგმაში ტერმინი
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„ტექსტი“.გამოიყენება ფართო მნიშვნელობით და გულისხმობს როგორც ბეჭდურ,
ისე აუდიოვიზუალურ/მულტიმედიურ, აუდიო- და ვიდეოფორმატის ტექსტებს).
ცოდნისა და იდეების გაზიარება – ფოკუსირებულია მოსწავლის პროდუცირების
უნარებზე. ეს გულისხმობს, რომ მოსწავლემ, წერილობითი ან ზეპირი ტექსტების
სახით, უნდა წარმოადგინოს და გააზიაროს თავისი დამოკიდებულება ტექსტის
მიმართ, არგუმენტირებულად იმსჯელოს ნაცნობ თემებზე, საკითხებზე/
პრობლემებზე; წარმოაჩინოს ცოდნა, იდეები ან/და ტექსტის გაცნობის შედეგად
მიღებული საკუთარი უნიკალური გამოცდილება, ტექსტის მისეული ინტერპრეტაცია,
დამოუკიდებლად ჩატარებული სამუშაოს შედეგები.
ენობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლების გამოყენება – გულისხმობს
სხვადასხვა საკომუნიკაციო სიტუაციაში (ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის
დროს) ენობრივი საშუალებებისა და ტექსტის სტრუქტურულ-კომპოზიციური
ელემენტების ფუნქციურად გამოყენების უნარების განვითარებას.
სტრატეგიების გამოყენება – სწავლა-სწავლებისას გრძელდება მუშაობა იმ
მიმართულებით, რომ მოსწავლეებს განუვითარდეთ სხვადასხვა საკომუნიკაციო
სიტუაციაში (ლაპარაკის, მოსმენის, კითხვისა თუ წერის დროს) კოგნიტური
და მეტაკოგნიტური სტრატეგიების შერჩევისა და გააზრებულად გამოყენების
უნარი კონკრეტული სასწავლო ამოცანების შესაბამისად, რაც ხელს შეუწყობს
დამოუკიდებლად სწავლის უნარების განვითარებას.
სტანდარტის შინაარსი განსაზღვრავს, რა უნდა იცოდეს მოსწავლემ. შინაარსი
აღიწერება სავალდებულო ცნებების, თემატური ბლოკებისა და საგნობრივი
საკითხების სახით.
საკითხავი ლიტერატურა შეთავაზებულია 3 ძირითადი თემატური ბლოკის
სახით. თემატური ბლოკები შემოსაზღვრავს ზოგად შინაარსობრივ კონტექსტებს და
საფუძველს ქმნის სტანდარტის შედეგების მიღწევისთვის. თითოეული თემატური
ბლოკი მოიცავს შესაბამის სასწავლო თემებს, განსაზღვრულს ლიტერატურის
უნივერსალური მოტივების (/თემების) გათვალისწინებით. აქვეა წარმოდგენილი
ჩამონათვალი სავალდებულო ნაწარმოებებისა, რომლებიც დამუშავდება
შეთავაზებული თემატური ბლოკების ფარგლებში. საბაზო საფეხურის თითოეულ
კლასში მოსწავლეებს უნდა შევთავაზოთ სამივე თემატური ბლოკის შესაბამისი
მასალა.
სწავლა-სწავლების პროცესში სტანდარტით განსაზღვრული შედეგები, ცნებები
და საკითხები ინტეგრირებულად დამუშავდება ყველა კონკრეტულ სასწავლო
თემაში.
ინდექსების განმარტება
საბაზო საფეხურზე სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ უძღვის
ინდექსი, რომელიც მიუთითებს საგანს, სწავლების საფეხურსა და სტანდარტის
შედეგის ნომერს, მაგ., ქართ. საბ. 1.
„ქართ.~ - აღნიშნავს საგანს „ქართული ენა და ლიტერატურა“.
„საბ~
- მიუთითებს საბაზო საფეხურს;
„1~
- მიუთითებს საგნობრივი სტანდარტის შედეგის ნომერს.
ქართული ენისა და ლიტერატურის სტანდარტის შედეგები (VII-IX კლასები)
შედეგების
ინდექსი

მიმართულება: ტექსტის გაგება-გაანალიზება
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
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ცნებები

ქართ.საბ.1.

ტექსტში მოცემული ფაქტობრივი და
კონცეპტუალური ინფორმაციის ამოცნობაგააზრება;

ქართ.საბ.2.

ტექსტის ცალკეულ ნაწილებს შორის არსებული
მიმართებების გაანალიზება და სათანადო
დასკვნების გამოტანა;
ტექსტის კომპოზიციური ელემენტების გააზრება
მთლიანი ტექსტის ფარგლებში;
ტექსტის კრიტიკული გააზრება კონტექსტური
ფაქტორების გათვალისწინებით.

ქართ.საბ.3.
ქართ.საბ.4.

ტექსტი, ტექსტის ტიპები
და ჟანრები
კომპოზიციური
ელემენტები
სტრუქტურული და
ორგანიზაციული
ელემენტები

მიმართულება: ცოდნისა და იდეების გაზიარება
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ტექსტის ინტერპრეტაცია პირად ან/და
ლიტერატურულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით
(მაგ. ხედვის პერსპექტივის შეცვლით, დროსა თუ
სივრცეში გადანაცვლებით);
ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილი ტექსტების
შედარება და მსჯელობა მათ მსგავსებაგანსხვავებებზე;
საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით
ტექსტის შეფასება, ტექსტის მიმართ პირადი
დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნადასაბუთება;
სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის
ტექსტების შედგენა-გაზიარება საკომუნიკაციო
სიტუაციის გათვალისწინებით (ზეპირი ან/და
წერითი მეტყველების დროს).

ქართ.საბ.5.

ქართ.საბ.6.
ქართ.საბ.7.

ქართ.საბ.8.

მიმართულება: ენობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლების
გამოყენება
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებებისა და
გრამატიკის საკითხების ცოდნის ფუნქციურად
გამოყენება კონკრეტული მიზნით (ზეპირი ან/და
წერითი მეტყველების დროს);

ქართ.საბ.9.

ქართ.საბ.10.

სტრუქტურული და ორგანიზაციული ელემენტების
ცოდნის ფუნქციურად გამოყენება კონკრეტული
მიზნით (ზეპირი ან/და წერითი მეტყველების
დროს).
მიმართულება: სტრატეგიების გამოყენება

ქართ.საბ.11.
ქართ.საბ.12.

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის სტრატეგიების
მიზნის შესაბამისად შერჩევა და ადეკვატურად
გამოყენება;
სწავლის პროცესში გამოყენებული სტრატეგიების
გაცნობიერება, გაანალიზება და შეფასება
მიზანშეწონილობისა და ეფექტურობის
თვალსაზრისით.

ენობრივგამომსახველობითი
საშუალებები
ტექსტის კონტექსტი
მიმართებები
ტექსტებს შორის
(ინტერტექსტუალობა)
ტექსტის სიტუაციური
მახასიათებლები
(საკომუნიკაციო
სიტუაცია)
სტრატეგიები:
ზეპირმეტყველების
სტრატეგიები
კითხვის სტრატეგიები
წერის სტრატეგიები
მეტაკოგნიტური
სტრატეგიები
გრამატიკა
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ცნებები და საკითხები
ტექსტი
◊

ტიპები – მხატვრული, არამხატვრული

◊

ჟანრები
•

◊

◊

მხატვრული: მოთხრობა, ნოველა, იგავი, მითი, ზღაპარი, ლეგენდა,
ლექსი, პოემა.
• არამხატვრული: საინფორმაციო-შემეცნებითი ტექსტი; ისტორიული
წყარო; ესე; პუბლიცისტური წერილი, მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებებში გამოქვეყნებული მასალა (მაგ., საინფორმაციო ქრონიკა,
ინტერვიუ, რეპორტაჟი, სტატია, რეკლამა); მემუარული პროზა;
ბიოგრაფიული/ ავტობიოგრაფიული ტექსტი; პირადი/არაფორმალური
წერილი; საჯარო გამოსვლა, ინსტრუქცია; ოფიციალურ-საქმიანი
სტილის ტექსტები (მაგ., განცხადება, რეზიუმე/CV, ავტობიოგრაფია,
ფორმალური წერილი).
კომპოზიციური ელემენტები – თემა, ქვეთემა, იდეა; მოქმედების დრო
და ადგილი; თხრობა, აღწერა; პერსონაჟები; დიალოგი; ავტორისეული
დახასიათება; პეიზაჟი; პორტრეტი; ხედვის კუთხე/პერსპექტივა (ავტორის,
მთხრობელის, პერსონაჟის); ლირიკული გადახვევა; მორალი/შეგონება
(იგავის); სიუჟეტი და მისი განვითარების საფეხურები; კონფლიქტი; რითმა,
მეტრი, სტროფი, ტაეპი.
სტრუქტურული და ორგანიზაციული ელემენტები – სათაური; თავი; რუბრიკა;
აბზაცი; მიმართვა; ხელმოწერა; არავერბალური ელემენტები (ილუსტრაცია,
ლოგო, სქემა, შრიფტის სახესხვაობა და ზომა).

კონტექსტი – ტექსტის შექმნის ეპოქა, ადგილი; ეპოქის ზოგადი კონტექსტი
(მაგ., რეალიები, ფასეულობები, ცოდნის დონე); ავტორის ცხოვრებისეული და
სულიერი გამოცდილება (მაგ., შეხედულებები, დამოკიდებულებები).
მიმართებები ტექსტებს შორის (ინტერტექსტუალობა) – ალუზია; ციტირება.
ტექსტის სიტუაციური მახასიათებლები (საკომუნიკაციო სიტუაცია) –
კომუნიკაციის ადგილი; კომუნიკაციის მიზანი; ავტორი; აუდიტორია, მკითხველი;
მონაწილეები (დისკუსიის, დებატების); არავერბალური მეტყველება (მაგ., სხეულის
ენა, ხმის ძალა, ინტონაცია).
ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებები (ლექსიკა, სტილი, მხატვრული
ხერხები, რიტორიკული ხერხები)
• ლექსიკა, სტილი – ომონიმი, დიალექტიზმი, ბარბარიზმი, ჟარგონი,
არქაიზმი, ნეოლოგიზმი; ფრაზეოლოგიზმი; აფორიზმი; სიტყვაწარმოება;
სიტყვის პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობა; სტილისტური
ხარვეზი (ტავტოლოგია, კალკი, პარონიმები); სხვადასხვა ფუნქციური
სტილი (სასაუბრო, მხატვრული, პუბლიცისტური, ოფიციალურ-საქმიანი,
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•
•

სამეცნიერო);
მხატვრული სტილის ენობრივი ფიგურები – ტროპები (ეპითეტი, შედარება,
ჰიპერბოლა, მეტაფორა, ალიტერაცია, ალეგორია, ირონია).
რიტორიკის ელემენტები – თეზისი, არგუმენტი; რიტორიკული შეკითხვა,
რიტორიკული მიმართვა, განმეორება; რიტორიკული სტილის ძირითადი
მახასიათებლები (სარწმუნოობა, ლოგიკა, ემოცია).

სტრატეგიები
• ზეპირმეტყველების (ლაპარაკის, მოსმენის) სტრატეგიები (მაგ., კომუნიკაციის
სიტუაციური მახასიათებლების განსაზღვრა, წინარე ცოდნის მობილიზება,
რეპეტიციის გავლა, პარაფრაზირება; წინასწარი ვარაუდების გამოთქმა,
დამაზუსტებელი კითხვების დასმა, ჩანაწერების კეთება).
• კითხვის სტრატეგიები (მაგ., წინარე ცოდნის გააქტიურება, დაკავშირება,
ვარაუდების გამოთქმა, წაკითხულის ვიზუალიზაცია, შეჯამება, შეკითხვების
დასმა, ხელახლა წაკითხვა, დაჯგუფება- დახარისხება, კონტექსტზე
დაყრდნობით/ლექსიკონის გამოყენებით სიტყვის მნიშვნელობის ამოცნობადადგენა).
• წერის სტრატეგიები (მაგ., კომუნიკაციის სიტუაციური მახასიათებლების
განსაზღვრა; იდეების გენერირება; იდეების დაჯგუფება; ცოდნის
მობილიზება; გეგმის შედგენა; პირველადი ვარიანტის შედგენა; პირველადი
ვარიანტის გაუმჯობესება; ნაწერის გაფორმება და წარდგენა-გაზიარება).
• მეტაკოგნიტური სტრატეგიები (მაგ., აქტივობის/დავალების ღირებულების
გააზრება; დაფიქრება სწავლის პროცესზე, წინსვლა-განვითარების
შემაფერხებელი და ხელშემწყობი ფაქტორების გაცნობიერება, სწავლის
პროცესის დაგეგმვა).
მეტყველების ფუნქციური ტიპები: თხრობა, აღწერა, მსჯელობა.
ქართული ენის ისტორია: მსოფლიოს ენათა ოჯახები; ქართული ენა, ქართულის
მონათესავე ენები, ქართული ენის დიალექტები; ქართული სალიტერატურო ენა,
ქართული დამწერლობა (ანბანი).
გრამატიკის საკითხები
მორფოლოგია
ფორმაცვალებადი მეტყველების ნაწილები:
•

•
•

სახელები (არსებითი, ზედსართავი, რიცხვითი, ნაცვალსახელი): სახელთა
ჯგუფები შინაარსის მიხედვით; სახელთა ბრუნება; სახელთა წარმოქმნა;
კომპოზიცია.
ზმნა: ძირითადი ზმნური კატეგორიები; გარდამავლობა; ზმნისწინი; ზმნის
უღლება; თავისებური ზმნები.
სახელზმნები (საწყისი და მიმღეობა).
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ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები:
• ზმნიზედა (ადგილის, დროის, ვითარების, მიზეზისა და მიზნის);
• თანდებული (ცალკე მდგომი და შერწყმული);
• კავშირი და მისი ჯგუფები;
• ნაწილაკი და მისი ჯგუფები;
• შორისდებული და მისი ჯგუფები.
სინტაქსი
• სიტყვათა შორის სინტაქსური ურთიერთობის სახეები – შეთანხმება, მართვა,
მირთვა;
• წინადადების წევრები: მთავარი და არამთავარი წევრები;
• წინადადება: წინადადება მოდალობის მიხედვით; წინადადება აგებულების
მიხედვით; მარტივი წინადადება და მისი სახეები; შერწყმული წინადადება;
რთული წინადადების სახეები; წინადადებათა შეერთების საშუალებები;
დამოკიდებული წინადადების სახეები რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში.
• განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები;
• პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი.
აღნიშნულ ენობრივ-გრამატიკულ საკითხებთან დაკავშირებული სალიტერატურო
ენის ნორმები, მართლწერა, პუნქტუაცია.
საკითხავი ლიტერატურა
საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა საკითხავი ლიტერატურის ძირითად ბირთვს
წარმოადგენს ქართული მწერლობა. მათგან ცალკე ჯგუფს ქმნის სავალდებულო
ნაწარმოებები – ქართული მწერლობის კლასიკოსთა დროში გამოცდილი
თხზულებები, რომლებმაც მყარად დაიმკვიდრეს ადგილი ქართული ლიტერატურის
ისტორიაში და წარმოადგენენ საყრდენ ტექსტებს ცალკეული თემების შესწავლის
დროს (სავალდებულო ნაწარმოებების ჩამონათვალი იხ. თემატური ბლოკების
ქვემოთ).
სწავლა-სწავლების პროცესში, ამა თუ იმ თემატური ბლოკის ან/და სასწავლო
თემის ფარგლებში, სავალდებულო ნაწარმოებებთან ერთად მოსწავლეებს უნდა
შევთავაზოთ არასავალდებულო ლიტერატურაც – მხატვრული და არამხატვრული
ტექსტები, რომლებიც შეესაბამება მოსწავლეთა ასაკობრივ ინტერესებს და
დაეხმარება მათ სტანდარტით განსაზღვრული საგნობრივი ცნებებისა და საკითხების
ათვისებაში, უნივერსალური ლიტერატურული მოტივების (/თემების) წვდომაგააზრებაში.
ძირითადი თემატური ბლოკები და სასწავლო თემები
I თემატური ბლოკი – ადამიანი და მისი ცხოვრება
ადამიანის ცხოვრების გზა (მაგ., ადამიანის ყოფა-ცხოვრება, საქმიანობა,
ურთიერთობა სხვა ადამიანთან), ადამიანის შინაგანი სამყარო (მაგ., ემოციები,
გრძნობები, განცდები, ოცნებები; წარმოსახვა-ფანტაზია);

12

საზოგადოებაში თანაცხოვრება (მაგ., ადამიანის ადგილი საზოგადოებაში,
საზოგადოების ზეგავლენა ადამიანზე, ადამიანის ზეგავლენა საზოგადოებაზე).
II თემატური ბლოკი – სამყაროს შეცნობა, ახლის ძიება
მშობლიური სამყარო (მაგ., მშობლიური ქვეყნის წარსული, აწმყო, მომავალი;
ენა, კულტურა, ტრადიციები; მშობლიური ქვეყნის მრავალფეროვნება);
ბუნებასთან ურთიერთობა (მაგ., ბუნების მშვენიერება, ჰარმონიულობა;
წონასწორობა/ბალანსი ადამიანსა და ბუნებას შორის, კონფლიქტი ბუნებასთან და
მისი შედეგები; ზრუნვა ბუნებაზე/გარემოზე თანამედროვე ეპოქაში);
ახალი სამყაროს აღმოჩენა-შემეცნება (მაგ., ახლის/სიახლის აღმოჩენის გზები,
ახლის ნახვით/აღმოჩენით მიღებული ცოდნა და გამოცდილება, ურთიერთმიმართება
ახალსა და ნაცნობს/ჩვეულს შორის).
III თემატური ბლოკი – მარადიული ძიებები
სიკეთე და ბოროტება (მაგ., სიკეთისა და ბოროტების ურთიერთმიმართება,
ადამიანის ნების როლი სიკეთისა და ბოროტების დაპირისპირებაში);
ცხოვრების საზრისი (მაგ., ადამიანის არსებობის მიზანი, ადამიანური
პოტენციალის რეალიზების გზების ძიება-გააზრება).
სავალდებულო ნაწარმოებები
1. ლეონტი მროველი – „ცხორებაi და მოქალაქობაi ღირსისა და მოციქულთა
სწორისა ნეტარის ნინოსი“. მირიანის ნადირობა და მზის დაბნელება
(ადაპტირებული სახით);
2. შოთა რუსთველი – „ვეფხისტყაოსანი“. „ამბავი როსტევან არაბთა
მეფისა“. „ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა“. „ანდერძი
ავთანდილისა“ (მითითებული სახით), „თათბირი ნურადინ ფრიდონისა“.
„თათბირი ავთანდილისა“. „თათბირი ტარიელისა“.
3. სულხან-საბა ორბელიანი – „წიგნი სიბრძნე-სიცრუისა“. ცალკეული
იგავები, შერჩეული სამი ძირითადი თემატური ბლოკის გათვალისწინებით
(ადაპტირებული სახით);
4. დავით გურამიშვილი – „დავითიანი“. 3 თავი (ლეკთაგან დატყვევება; სიზმარი
ტყვეობასა შინა; ტყვეობიდან გაპარვა) (მითითებული სახით);
5. ნიკოლოზ ბარათაშვილი – „ბედი ქართლისა“. „ფიქრნი მტკვრის პირას“.
„სული ობოლი“.
6. ილია ჭავჭავაძე – „ბაზალეთის ტბა“. „სარჩობელაზედ“. „რა გითხრათ?
რით გაგახაროთ?“.(მითითებული სახით), „სიტყვა წინამძღვრიანთკარის
სამეურნეო სკოლის გახსნაზე“.(მითითებული სახით);
7. აკაკი წერეთელი – „განთიადი“. „თორნიკე ერისთავი“. „ბაში-აჩუკი“.
8. ვაჟა-ფშაველა – „ჩემი ვედრება“. „კაი ყმა“. „ხმელი წიფელი“.
9. მიხეილ ჯავახიშვილი – „ეშმაკის ქვა“.
10. გალაკტიონ ტაბიძე – „ქარი ქრის“. „გაგონდება თუ არა“. „წამყე ბეთანიისაკენ“.
„მამული“.
11. კონსტანტინე გამსახურდია – „მთვარის მოტაცება“. ფრაგმენტი (მითითებული
სახით);
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12. გიორგი ლეონიძე – „ნატვრის ხე“. მარიტა;
13. კოლაუ ნადირაძე – „25 თებერვალი“.
14. ანა კალანდაძე – „ვაჟაო, დილის მზის სხივო...“.
15. ჭაბუა ამირეჯიბი – „დათა თუთაშხია“. მოსე ზამთარაძის ნაამბობი.
საფეხურებრივი საკვანძო შეკითხვები:
საფეხურებრივი საკვანძო შეკითხვები სტანდარტის ცნებებსა და საკითხებს
აკავშირებს შედეგებთან:
• რა მიზნით ვკითხულობ? რა შეიძლება გავაკეთო იმისთვის, რომ უკეთ
გავიგო/გავიაზრო ტექსტი? (/როგორ მოქმედებენ კარგი მკითხველები,
როდესაც არ ესმით ტექსტი?)
• რატომ/რა მიზნით იყენებს ავტორი ამა თუ იმ ენობრივ-გრამატიკულ
ფორმებსა და ლექსიკურ საშუალებებს, მხატვრულ და სტილურ ხერხებს?
რატომ არის ეს ტექსტი მოთხრობა (/ პოემა, იგავი, პირადი წერილი და ა.შ.)?
• რამდენად და როგორ მეხმარება ნაწარმოების სტრუქტურა ტექსტის გაგებაგააზრებაში?
• როგორ/რა საშუალებებით ცდილობს ავტორი მკითხველზე ზემოქმედებას,
აზრის გამოხატვას, პოზიციის დასაბუთებას? რამდენად ეფექტურია მისი
მცდელობები?
• რას მეუბნება/რა ინფორმაციას მაწვდის ტექსტი მისი შექმნის ეპოქაზე,
ავტორზე?
• რითია ეს ტექსტი გამორჩეული, უნიკალური (/რით გამოირჩევა ეს ტექსტი
ამავე თემაზე, საკითხზე, პრობლემაზე შექმნილი სხვა ტექსტებისგან?)?
• რამდენად/როგორ დამეხმარება ეს ტექსტი რეალური სამყაროს გაცნობაში,
საკუთარი თავის შემეცნებაში, სხვა ტექსტის (წიგნის, ფილმის) გაგებაში? /
რამდენად და რითია ეს ტექსტი საინტერესო პირადად ჩემთვის, თანამედროვე
ადამიანებისთვის?
• როგორ გამოვხატო საკუთარი აზრები, იდეები, ფიქრები და დამო
კი
დებულებები ამ კონკრეტულ ნამუშევარში/საკომუნიკაციო სიტუაციაში?
რა ენობრივი საშუალებები გამოვიყენო ამ კონკრეტულ საკომუნიკაციო
სიტუაციაში (/ამ კონკრეტული ნამუშევრის შესადგენად)? როგორ დავეხმარო
მკითხველს/მსმენელს ჩემი ნაწერის/ნათქვამის უკეთ გაგებაში?
გ) მეთოდიკური ორიენტირები
საგნის სწავლა-სწავლება უნდა წარიმართოს შემდეგი პრინციპების დაცვით:
ა) სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეთა შინაგანი ძალების
გააქტიურებას;
ბ) სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნის ეტაპობრივად კონსტრუირებას
წინარე ცოდნაზე დაფუძნებით;
გ) სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნათა ურთიერთდაკავშირებასა
და ორგანიზებას;
დ) სწავლა-სწავლება უნდა უზრუნველყოფდეს სწავლის სტრატეგიების
დაუფლებას (სწავლის სწავლას);
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ე) სწავლა-სწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას: დეკ
ლარატიულს, პროცედურულსა და პირობისეულს.
საგნობრივი შედეგების გარდა, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებიდან
სწავლა-სწავლებისა და შეფასების სამიზნედ ასევე უნდა იქცეს შემდეგი გამჭოლი
უნარები და ღირებულებები:
პასუხისმგებლობა

სასკოლო საქმიანობებში (სასკოლო ცხოვრებაში) ნაკისრი
ვალდებულების შესრულება;
სამუშაოს დადგენილ ვადებში დასრულება და ჩაბარება;
საკუთარი ქცევის მართვა, საკუთარ ქცევებზე, სოციალურ
აქტივობებზე პასუხისმგებლობის აღება.

თანამშრომლობა

სამუშაოს თანასწორად განაწილება და შესრულება ჯგუფური/
გუნდური მუშაობის დროს;
მზაობა ჯგუფში/გუნდში სხვადასხვა ფუნქციის
შესასრულებლად (მაგ., ლიდერის);
განსხვავებული იდეების, შეხედულებების კონსტრუქციულად
განხილვა;
რესურსების, მოსაზრებების, ცოდნის გაზიარება პრობლემათა
ერთობლივად გადაჭრის, გადაწყვეტილებათა ერთობლივად
მიღების მიზნით.

ეთიკა

ეთიკური ნორმების დაცვა;
სოლიდარობის განცდა;
ემპათია;
განსხვავებულობის მიმღებლობა;
საკუთარ აქტივობაზე პასუხისმგებლობის გააზრება.

ინფორმაციული
და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
გამოყენება

ქსელური ძიება;
სხვადასხვა ტიპისა და ფორმატის ელექტრონული ტექსტების
შექმნა (მაგ., სლაიდშოუს, PowerPoint-პრეზენტაციის);
ელექტრონული ტექსტების დამუშავება, e-წიგნებისა და
აუდიოწიგნების გამოყენება;
პერსონაჟის ფეისბუქი/ფეისბუქ-პროფილი;
მკითხველის ფორუმი, წიგნის/ნაწარმოების ბლოგი.

წლიური პროგრამისა და სასწავლო თემის აგების პრინციპები
წლიური პროგრამა სტანდარტზე დაყრდნობით იგეგმება და გვიჩვენებს
სტანდარტის მოთხოვნათა რეალიზების გზებს. წლიური პროგრამა სარეკომენდაციო
ხასიათისაა. სკოლას შეუძლია გამოიყენოს რეკომენდაციის სახით შეთავაზებული
წლიური პროგრამა ან თავად დასახოს სტანდარტის მიღწევის გზები. წლიური
პროგრამები უნდა დაიგეგმოს სასწავლო თემების საშუალებით (შედეგი არ
წარმოადგენს დამოუკიდებელ სასწავლო ერთეულს – თემას).

15

სასწავლო თემის დასაგეგმად გამოიყენება შემდეგი კომპონენტები:
სასწავლო თემა
სასწავლო თემა წარმოადგენს ფუნქციურ კონტექსტს, რომელიც სტანდარტის
შედეგების, ცნებებისა თუ კონკრეტული საკითხების ინტეგრირებულად და
ურთიერთდაკავშირებულად სწავლების საშუალებას იძლევა. თითოეული თემის
ფარგლებში, შეძლებისდაგვარად, უნდა დამუშავდეს სტანდარტის ყველა შედეგი.
ცნებები, ტექსტები, საკითხები
ტექსტებისა და საკითხების მეშვეობით მოსწავლე გაიაზრებს ცნების შინაარსს,
ამუშავებს საკვანძო შეკითხვებს, ასრულებს კომპლექსურ დავალებებს.

საკვანძო შეკითხვები
თემატური საკვანძო შეკითხვები გამომდინარეობს საფეხურებრივი საკვანძო
შეკითხვებიდან და დაისმის თემის კონკრეტულ კონტექსტში. მათი ფუნქციაა:
მოსწავლის წინარე ცოდნის გააქტიურება, ცნობისმოყვარეობის გაღვივება,
პროვოცირება ახალი ცოდნის შესაძენად;
სასწავლო თემის შედეგზე ორიენტირებულად სწავლა-სწავლების უზრუნველყოფა;
თემის სწავლა-სწავლების პროცესში შუალედური ბიჯების/ეტაპების განსაზღვრა.
საკვანძო შეკითხვა წარმოადგენს მაორგანიზებელ ელემენტს, რომელიც სასწავლო
თემის ფარგლებში ასრულებს გაკვეთილ(ებ)ის მიზნის როლს.
აქტივობები
მიმდინარე დავალებების ტიპების/ნიმუშების ჩამონათვალი, რომლებიც შეიძლება
იყოს გამოყენებული გაგება-გააზრების პროცესების ხელშესაწყობად, ასევე ცოდნის
ათვისების, განმტკიცებისა თუ შეჯამების მიზნით.
კომპლექსურ/პროექტულ დავალებათა იდეების ჩამონათვალი
კომპლექსური/პროექტული დავალებები წარმოადგენს იმგვარ აქტივობებს, რომელთა
შესრულება მოითხოვს სხვადასხვა ცოდნათა ინტეგრირებულად გამოყენებას
ფუნქციურ კონტექსტებში.
შეფასების ინდიკატორები
შეფასების ინდიკატორები სტანდარტის შედეგებიდან გამომდინარეობს და აჩვენებს,
რა უნდა შეძლოს მოსწავლემ კონკრეტული თემის ფარგლებში. სხვა სიტყვებით,
ინდიკატორები წარმოადგენს კონკრეტულ თემაში რეალიზებულ შედეგებს.
ინდიკატორებში დაკონკრეტებულია ცოდნის ის სავალდებულო მინიმუმი, რომელსაც
მოსწავლე თემის ფარგლებში უნდა დაეუფლოს. შეფასების ინდიკატორებზე
დაყრდნობით ყალიბდება კრიტერიუმები შეფასების რუბრიკებისთვის.
მკვიდრი წარმოდგენები
მკვიდრი წარმოდგენები განისაზღვრება სტანდარტის შედეგებზე დაყრდნობით. ეს
არის ზოგადი წარმოდგენები, რომლებიც თემის შესწავლისას უნდა ჩამოყალიბდეს
მოსწავლის ხანგრძლივ მეხსიერებაში მის (მოსწავლის) წინარე წარმოდგენებზე
დაყრდნობით, რათა მას თემის ფარგლებში დასახული მიზნების მიღწევა
გაუადვილდეს. მკვიდრი წარმოდგენები აზროვნების საყრდენია გაგების აქტების
განსახორციელებლად.
როგორ აიგება სასწავლო თემა?
სასწავლო თემის ასაგებად უმთავრესი ორიენტირებია სტანდარტის შედეგები.
ისინი სტანდარტში სავალდებულო სახითაა განსაზღვრული. სტანდარტის
ცნებებსა და შედეგებზე დაყრდნობით განისაზღვრება საკვანძო შეკითხვები და
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შეფასების ინდიკატორები, შეირჩევა ტექსტები, შემუშავდება იდეები შემაჯამებელი
კომპლექსური დავალებებისთვის. ამის შემდეგ
განისაზღვრება საგნობრივი
საკითხები, რესურსები, დავალებათა ტიპები/ნიმუშები. თითოეულ თემაზე მუშაობის
პროცესი მოემსახურება ზოგადი მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას.
ქვემოთ თემის ასაგებად გადასადგმელი ნაბიჯები წარმოდგენილია სქემატურად,
ცხრილის სახით.
ცხრილი. სასწავლო თემის აგების პროცესი
ნაბიჯი 1. მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა
ნაბიჯი 2. თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა
ნაბიჯი 3. შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა
ნაბიჯი 4. თემის ტექსტების/რესურსების შერჩევა
ნაბიჯი 5. შემაჯამებელი კომპლექსური დავალებების იდეების შემუშავება
ნაბიჯი 6. საკითხების განსაზღვრა
ნაბიჯი 7. მიმდინარე აქტივობებისა და დავალებების განსაზღვრა-დაგეგმვა

თემატური ერთეულების დაგეგმვისას გასათვალისწინებელია შემდეგი:
•
•

•

•

შერჩეული მასალა უნდა შეესატყვისებოდეს მოსწავლეთა ასაკობრივ
ინტერესებსა და შესაძლებლობებს;
ქართული მწერლობის კლასიკოსთა თხზულებების გარდა, მოსწავლეებს
უნდა შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის თანამედროვე ლიტერატურა, რომელიც
ასახავს მათთვის ნაცნობ რეალიებს, პრობლემატიკას; თანამედროვე ადა
მიანის შინაგან სამყაროს, ფიქრებს, დამოკიდებულებებს, ოცნებებსა და
მისწრაფებებს. ეს დაეხმარება მოსწავლეებს იმაში, რომ უკეთ გაიაზრონ
თანამედროვე სამყარო, იპოვონ პასუხები მათთვის აქტუალურ და არსებით
შეკითხვებზე, დასახონ პრობლემების გადაჭრის გზები, შეიმეცნონ საკუთარი
თავი და დაიმკვიდრონ ადგილი თანამედროვე საზოგადოებაში. სხვადასხვა
ეპოქაში შექმნილ ტექსტებს შორის მსგავსება-განსხვავებების აღმოჩენა
კი ნოყიერ ნიადაგს შექმნის მსჯელობისთვის და დაეხმარება მოსწავლეებს
იმაში, რომ სიღრმისეულად გაიაზრონ საგნობრივი ცნებები და საკითხები
შეთავაზებული კონტექსტების (თემების) ფარგლებში.
ქართული ლიტერატურის გარდა, მოსწავლეებს შესაძლებელია შევთავაზოთ
უცხოური ლიტერატურის ნიმუშებიც, რაც დაეხმარება მათ, გაიაზრონ
მშობლიური ლიტერატურა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში
(სხვადასხვა კულტურის ტექსტებს შორის მსგავსება-განსხვავებების
აღმოჩენის გზით). ეს გააფართოებს მოსწავლეთა კულტურულ ჰორიზონტს
და ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას ინტერკულტურული კუთხით.
ენობრივ-გრამატიკული ცნებებისა და საკითხების სწავლება არ გულისხმობს
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გრამატიკული ცოდნის თვითმიზნურ დაგროვებას. სწავლა-სწავლების
პროცესი უნდა წარიმართოს ისე, რომ მოსწავლემ შეძლოს ნასწავლის
სინთეზირება და ფუნქციურად გამოყენება სხვადასხვა საკომუნიკაციო
სიტუაციაში (ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის დროს). ამდენად,
მოსწავლეებს უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, გამოიყენონ ენობრივი ცოდნა
განსხვავებულ კონტექსტებში სხვადასხვა ტიპისა და ჟანრის ტექსტების
შედგენის გზით.
საკითხავი მასალის რაოდენობა უნდა შეირჩეს იმგვარად, რომ მოსწავლეებს
ჰქონდეთ საკმარისი დრო მისი (მასალის) საფუძვლიანად დამუშავებისა და
გააზრებისათვის.

სწავლის უნარების გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია ზრუნვა მეტაკოგნიციის
უნარების განვითარებაზე, რისთვისაც მასწავლებელმა პერიოდულად სამი ტიპის
აქტივობა უნდა ჩაატაროს. ეს აქტივობებია:
სტრატეგიების მოდელირება: მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად
ასრულებს  დავალებას და მისი შესრულებისას „ხმამაღლა ფიქრობს“.იმაზე, თუ
როგორ შეასრულოს ეს აქტივობა (მაგ., კარგად გავეცნოთ პირობას და დავაკვირდეთ,
რას მოითხოვს იგი; აქვს თუ არა პირობას თანხმლები მასალა, მაგ., სურათები?
სანამ ტექსტს წავიკითხავთ, ხომ არ სჯობს, ჯერ სურათებს გავეცნოთ და ვნახოთ,
რა ინფორმაციის შემცველია ეს სურათები? და მისთ).
წინმსწრები მეტაკოგნიტური პაუზა, ანუ დავალების შესრულებამდე დაფიქრება
და მსჯელობა გადასადგმელ ნაბიჯებზე – მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები გაეცნობიან
დავალების პირობას, შევასრულებინებთ მეტაკოგნიტური ხასიათის ამგვარ
აქტივობას: მათ ჯგუფურად უნდა განსაზღვრონ ის გზა, რომლითაც დავალებას
შეასრულებენ, სახელდობრ: დეტალურად აღწერონ დავალების შესრულების ეტაპები
(რას შეასრულებენ რის შემდეგ და სხვ.) და სტრატეგიები, რომლებსაც გამოიყენებენ
თითოეულ ეტაპზე. ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ნამუშევრები და
იმსჯელონ შერჩეული გზებისა თუ სტრატეგიების მიზანშეწონილობაზე.
შემდგომი მეტაკოგნიტური პაუზა, ანუ დავალების შესრულების შემდეგ
დაფიქრება და მსჯელობა გადადგმულ ნაბიჯებზე – მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები
შეასრულებენ კონკრეტულ დავალებას, მათ უნდა გაიხსენონ და აღწერონ განვლილი
გზა: რა გააკეთეს რის შემდეგ? რა ხერხები გამოიყენეს მუშაობისას? რა გაუჭირდათ
ან რა გაუადვილდათ? შესრულებული მოქმედებების აღწერის შედეგად მოსწავლეები
გააცნობიერებენ იმ ფაქტს, რომ მიზნის მისაღწევად არსებობს სხვადასხვა გზა და
ხერხი, რომლებზეც დავალების შესრულებამდე უნდა დაფიქრდნენ (ოპტიმალური
გადაწყვეტილების მისაღებად). მეტაკოგნიტური პაუზა მოსწავლეებს განუვითარებს
სწავლის უნარებსა და ქმედობაუნარიანობას.
დ) შეფასება
საკლასო შეფასება უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის პირველი
კარის მე-7 თავში განსაზღვრულ შეფასების პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს.
სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშესაწყობად უპირატესობა უნდა
მიენიჭოს განმავითარებელ შეფასებას, რომელიც აფასებს მოსწავლეს თავის წინარე
შედეგებთან მიმართებით, ზომავს ინდივიდუალურ წინსვლას და, ამდენად, აძლევს
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მოსწავლეს ცოდნის ეტაპობრივად აგების (კონსტრუირების) საშუალებას.
მნიშვნელოვანია, მოსწავლე თავად იყოს ჩართული განმავითარებელ შეფასებაში.
სწავლის პროცესის შეფასება მოსწავლეს გამოუმუშავებს დამოუკიდებლად სწავლის
უნარ-ჩვევებს, დაეხმარება სწავლის სტრატეგიების ათვისებაში, საშუალებას მისცემს,
გაცნობიერებულად შეუწყოს ხელი საკუთარ წინსვლასა და წარმატებას. შეფასებაში
ჩართვის ძირითადი მიზანია მოსწავლის გათვითცნობიერება სწავლის პროცესებში,
რაც მას შეასწავლის ამ პროცესების გააზრებულად და დამოუკიდებლად მართვას.

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებებისათვის გამოიყენება შემდეგი
კრიტერიუმები:
მოსწავლე:
• ამოიცნობს ლოგიკურ მიმართებებს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილში
მოცემულ ინფორმაციას შორის (მაგ., ქრონოლოგიური თანამიმდევრობა,
მიზეზშედეგობრიობა, პირობისეულობა);
• ახარისხებს ინფორმაციას კონკრეტული მიზნით;
• გამოყოფს საკვანძო სიტყვებს, ადგილებს/ეპიზოდებს და ხსნის, რითია ისინი
მნიშვნელოვანი;
• ტექსტში მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამოიცნობს ნაგულისხმევ
ინფორმაციას;
• ამოიცნობს თემას/ქვეთემას, მთავარ იდეას, ძირითად პრობლემას/საკითხს;
• აანალიზებს პერსონაჟ(ებ)ის ქცევას, მსჯელობს პერსონაჟ(ებ)ის
მოტივაციაზე, მათ ურთიერთდამოკიდებულებაზე;
• ახასიათებს პერსონაჟს/ამბის გმირს ტექსტის მონაცემებზე დაყრდნობით
(მაგ., გარეგნობის, მეტყველების, ქცევის, აზრების, ავტორისეული
დახასიათების, საცხოვრებელი გარემოს მიხედვით);
• ერთმანეთს უდარებს პერსონაჟ(ებ)ს და პოულობს მსგავსება-განსხვავებას
მათ შორის;
• აკვირდება, როგორ იცვლებიან მოვლენები/პერსონაჟები სიუჟეტის
განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე;
• ამოიცნობს კონცეპტუალურ ინფორმაციას (მაგ., მხატვრულ ტექსტებში
აკვირდება მოვლენათა და პერსონაჟთა ავტორისეულ შეფასებებს,
არამხატვრულ ტექსტებში ამოიცნობს ძირითად თეზისებს/დებულებებს),
გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
• გაიაზრებს ტექსტის სხვაგვარად ინტერპრეტირების შესაძლებლობას;
• განასხვავებს ფაქტსა და მოსაზრებას/შეფასებას, თეზისსა და არგუმენტს,
გაიაზრებს მიმართებას მათ შორის;
• განასხვავებს მთავარ და არამთავარ ინფორმაციას, გაიაზრებს მიმართებას
მათ შორის;
• საუბრობს მნიშვნელოვანი დეტალების/ნიუანსების დანიშნულებაზე (მაგ.,
პერსონაჟის სახასიათო თვისების წარმოჩენა, მოქმედების დროისა და
ადგილის სპეციფიკის ჩვენება);
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განსაზღვრავს კონფლიქტს/ძირითად პრობლემას ტექსტში, საუბრობს მის
გამომწვევ მიზეზებზე;
მსჯელობს, როგორ იყენებს ავტორი თემისა და მთავარი იდეის წარმოსაჩენად
კომპოზიციის ელემენტებს (მაგ., მოქმედების დროსა და ადგილს,
პერსონაჟებს, სიუჟეტს);
ამოიცნობს სპეციფიკურ დრო-სივრცულ მახასიათებლებს, გაიაზრებს მათ
მთლიანი ტექსტის კონტექსტში;
გაიაზრებს მხატვრულ ნაწარმოებში წარმოდგენილ კონფლიქტს/პრობლემას,
ასევე ავტორის, მთხრობელის, პერსონაჟის პოზიციას ტექსტის თანადროული
ეპოქის კონტექსტში;
საუბრობს, რა დასკვნა გამოიტანა ტექსტის საფუძველზე (/რა ასწავლა
ტექსტმა);
პოულობს მსგავსება-განსხვავებას ტექსტში ასახულ რეალიებს, პერსონაჟებს/
ამბის გმირებსა და რეალურ ცხოვრებას/რეალურ ადამიანებს შორის,
გამოაქვს სათანადო დასკვნები;
გაიაზრებს, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს ნაწარმოების შინაარსი დროსივრცული ფაქტორების ცვლილებამ;
ამოიცნობს და ხსნის სხვაობას ავტორის/მთხრობელის, პერსონაჟების ხედვის
პერსპექტივებს შორის;
ამოიცნობს ავტორის შეხედულებებს/დამოკიდებულებებს, საუბრობს, რა
მიმართებაა ტექსტსა და ავტორის გამოცდილებას შორის;
წარმოადგენს საკუთარ ინტერპრეტაციას სხვადასხვა ფორმით (მაგ.,
ინსცენირებით, გამომსახველობითი კითხვით);
ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას ტექსტიდან შესაბამისი ადგილების
მოხმობით;
ასახელებს მისთვის ყველაზე შთამბეჭდავ/მიმზიდველ ადგილებს და ხსნის,
რითია ისინი გამორჩეული;
ამოიცნობს, რით ჰგავს/რით განსხვავდება ერთსა და იმავე თემაზე/
პრობლემაზე შექმნილი ტექსტები ერთმანეთისგან (მაგ., მოვლენების,
ფაქტების, პერსონაჟთა თვისებების, ქცევის, თვალსაზრისების კუთხით),
გამოაქვს სათანადო დასკვნა;
ამოიცნობს, რა განსხვავებული მიდგომებია გამოყენებული სხვადასხვა
ტიპის/ჟანრის ტექსტებში ერთი და იმავე თემის/საკითხის, პრობლემის
წარმოსაჩენად;
აფასებს, რამდენად დამაჯერებლად ასაბუთებს ავტორი თვალსაზრისს/
პოზიციას;
საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეაფასებს ტექსტში ასახულ
განსხვავებულ თვალსაზრისებს;
წამოაყენებს ტექსტში წამოჭრილი პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიულ
ვარიანტს;
იყენებს არგუმენტაციის სხვადასხვა ფორმას (მაგ., ფაქტობრივ, მი
ზეზ
შედეგობით, ანალოგიაზე დამყარებულ არგუმენტებს);
ადგენს სტანდარტით განსაზღვრული ტიპის ტექსტებს ნაცნობ თემაზე/

•

•
•
•

•
•

საკითხზე სხვადასხვა მიზნით (მაგ., ანალიზის შედეგების წარმოჩენის,
თვითგამოხატვის, ინფორმაციის მოწოდების, საკუთარი პოზიციის
გამოხატვის, გამოცდილების გაზიარების);
ადეკვატურად იყენებს გრამატიკული ფორმებისა და სინტაქსური
კონსტრუქციების ცოდნას სხვადასხვა მიზნით (მაგ., წაკითხულის
გაანალიზების, საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის);
ადეკვატურად იყენებს ცალკეული ჟანრების ენობრივი და სტილისტური
მახასიათებლების ცოდნას;
ამოიცნობს ენობრივ-გამომსახველობით ხერხებს, რომლებსაც ავტორი
იყენებს განწყობის, ემოციური ფონის შესაქმნელად;
ამოიცნობს მხატვრულ ხერხებს, რომლებიც ტექსტს ანიჭებს ესთეტიკურ
მიმზიდველობას (მაგ., ჰიპერბოლას, მეტაფორას, სხვ.) და ხსნის მათს
დანიშნულებას;
ამოიცნობს და ახასიათებს პოეტურ ნაწარმოებში ბგერწერითი ეფექტის
შემქმნელ ელემენტებს (რითმას, რიტმს, ალიტერაციას);
ამოიცნობს მიმართებებს ტექსტის სტრუქტურულ და ორგანიზაციულ
ელემენტებს შორის, გაიაზრებს მათ მთლიანი ტექსტის ფარგლებში (მაგ.,
სათაური-ტექსტი, წამყვანი აბზაცი-დამხმარე აბზაცები).

შემაჯამებელი (განმავითარებელი და განმსაზღვრელი) შეფასება
შემაჯამებელი შეფასებისთვის გამოიყენება კომპლექსური, კონტექსტის მქონე
დავალებები, რომელთა შესრულება მოითხოვს სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა
და უნარების ინტეგრირებულად და ფუნქციურად გამოყენებას. ამ დავალებათა
შესაფასებლად გამოიყენება შეფასების რუბრიკები, ანუ კრიტერიუმების ბადე.
მოსწავლეს თითოეული სასწავლო თემის დამუშავების შემდეგ ევალება
შემაჯამებელი დავალების წარმოდგენა. შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური
რაოდენობა წლის განმავლობაში სასწავლო თემების რაოდენობას ემთხვევა.
განმსაზღვრელი შემაჯამებელი დავალება ინტეგრირებულად ამოწმებს/აფასებს
ენისა და ლიტერატურის სწავლა-სწავლებისას შეძენილ ცოდნასა თუ უნარებს.
ტიპობრივი დავალებები შემაჯამებელი შეფასებისათვის
სტანდარტში შემოთავაზებულია ტიპობრივ დავალებათა ფართო არჩევანი.
შემაჯამებელი შეფასებისათვის მასწავლებელი და/ან მოსწავლე შეარჩევს დავალების
სასურველ ტიპს/ტიპებს.
შემაჯამებელი დავალებების სახით, მოსწავლეებს უნდა შევთავაზოთ
კომპლექსური სახის აქტივობები. ყოველი სასწავლო თემის ფარგლებში
მოსწავლეებმა უნდა შეასრულონ, სულ მცირე, ერთი შემაჯამებელი კომპლექსური
დავალება.
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კომპლექსურ დავალებებს მიეკუთვნება:
• დისკუსია;
• დებატები;
• ლიტერატურული სამსჯავრო, ლიტერატურული სალონი;
• პრეზენტაცია, ზეპირი მოხსენება/ზეპირი გამოსვლა;
• პრობლემური საკითხის წარმოდგენა იმიტირებული სიტუაციის
(მინისპექტაკლის, როლური თამაშის და სხვ.) საშუალებით;
• ნაწარმოების ინსცენირება;
• ანალიტიკური წერითი ნამუშევრები (მაგ., ტექსტის ანალიზი; ორი ტექსტის
შედარებითი ანალიზი, პერსონაჟის დახასიათება, პერსონაჟების შედარებითი
დახასიათება);
• თხრობითი ტექსტის შედგენა (რეალურ ან/და წარმოსახვით გამოცდილებაზე);
• დამარწმუნებელი ტექსტების შედგენა (არგუმენტირებული ესე, სარეკლამო,
სარეკლამო-საინფორმაციო ტექსტი, წერილი რედაქციას, რედაქტორს);
• ახსნა-განმარტებითი/საინფორმაციო ტექსტის შედგენა;
• პროექტი / კვლევა (თემაზე, ტექსტის იდეაზე, კონკრეტულ პრობლემაზე/
საკითხზე);
• წერილობითი რეზიუმეს შედგენა (ნაცნობი ტექსტის);
• ტექსტის შეცვლა: გავრცობა-შევსება, ახალი პერსონაჟ(ებ)ის შემოყვანა,
დასასრულის შეცვლა, თხრობის გაგრძელება, წინარე ისტორიის აღდგენა,
ტექსტის გადაწერა სხვა ჟანრში;
• წერილი ავტორს, პერსონაჟს; ერთი პერსონაჟის წერილი მეორის მიმართ;
• წარმოსახვითი ინტერვიუ ავტორთან, პერსონაჟთან;
• ანოტაციის, რეკომენდაციის შედგენა (მაგ., წიგნის, ფილმის);
• წერილობითი ტექსტების შედგენა თვითგამოხატვის მიზნით (მაგ., ჩანახატი,
ნოველა, პირადი გამოხმაურება/შთაბეჭდილება);
• ალტერნატიული ფორმის ტექსტების შედგენა თვითგამოხატვისთვის, პირადი
დამოკიდებულების წარმოჩენისთვის (მაგ., ნახატი, პოსტერი, კოლაჟი,
გრაფიკა, ვიდეორგოლი, მუსიკალური კლიპი შესწავლილი ტექსტების
საფუძველზე) და მისთ.

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი განმსაზღვრელი
შეფასებისათვის განკუთვნილი დავალება
•
•

•
•
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დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
დავალების შეფასების რუბრიკის შედგენისას გამოიყენება: თემის შეფასების
ინდიკატორები, კრიტერიუმები, ეროვნული სასწავლო გეგმის გამჭოლი
პრიორიტეტები (იხ. ცხრილი);
ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და
განვლილი მასალის გათვალისწინებით;
10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე.

ნიმუში. შემაჯამებელი დავალება ზეპირმეტყველებაში
დავალების პირობა:
გაეცანით მოცემულ თვალსაზრისს და მოამზადეთ ზეპირი გამოსვლა, რომელშიც:
ა) წარმოადგენთ თქვენს მოსაზრებას ამ თვალსაზრისთან დაკავშირებით;
ბ) მოიყვანთ არგუმენტებსა და მაგალითებს თქვენი მოსაზრების დასამტკიცებლად;
გ) გამოიტანთ დასკვნას/დასკვნებს.
ზეპირი გამოსვლის მაქსიმალური დროა 5 წუთი.
ქულა

კომენტარი

პირობასთან შესაბამისობა
იცავს დროის ლიმიტს
იცავს
პირობის
შინაარსობრივ
(მოსაზრება, არგუმენტები, დასკვნა)

0–1
მოთხოვნებს

0 – 0, 5 – 1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
გასაგებად
აყალიბებს
მოსაზრებას
თანამიმდევრულად ავითარებს მას

და

0 – 1- 2

მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები

0 – 1- 2

გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა

0–1

ენობრივი უნარ-ჩვევები
ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისათვის
დამახასიათებელ არავერბალურ
საშუალებებს
(მაგ., ჟესტიკულაციას, ინტერვალს საუბარში, ხმის
სხვადასხვა დონეს და ა.შ.)

0-1

იყენებს მსჯელობითი ტექსტისათვის დამახასიათებელ
ენობრივ-გრამატიკულ ფორმებსა და ენობრივ
კონსტრუქციებს (მაგ. განკერძოებულ სიტყვებს,
გამოთქმებს,
ჩართულს,
პირობით-შედეგობით
კონსტრუქციას და ა.შ.)

0–1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები
აქვს
საინტერესო
მოსაზრებები,
ორიგინალური არგუმენტები, მაგალითები

მოჰყავს

0–1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობაა 10
(ქულები მრგვალდება მთელის სიზუსტით)

ე) დანართი
ამონარიდებისა და ფრაგმენტების მითითებები საბაზო საფეხურის სავალდებულო
ლიტერატურისთვის
შოთა რუსთველი, „ვეფხისტყაოსანი“. ანდერძი ავთანდილისა – 6 სტროფი (1. „დაჯდა
წერად ანდერძისა..“. 2. „ვიცი, ბოლოდ არ დამიგმობ...“. 3-5. „არდავიწყება მოყვრისა...
სიკვდილი სახელოვანი“. 6. „მაქვს საქონელი ურიცხვი...“..
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დავით გურამიშვილი, „დავითიანი“. 3 თავი (ლეკთაგან დატყვევება; სიზმარი
ტყვეობასა შინა; ტყვეობიდან გაპარვა) (სიტყვებიდან: „მე ვიყავ ერთი თავადი...“..
ილია ჭავჭავაძე, სიტყვა წინამძღვრიანთკარის სამეურნეო სკოლის გახსნაზე:
ა) დასაწყისიდან/მიმართვიდან ვიდრე სიტყვებამდე: „... უფრო მდიდარია, უფრო
სავსეა“.
ბ) სიტყვებიდან: „მაშ რაღადა ვართ ღარიბნიო?...“.სიტყვებამდე: „...ცოდნა ჰქვიან“.
გ) სიტყვებიდან: „ცოდნა ხერხია...“. სიტყვებამდე: „...უფრო ძლიერია“.
დ) სიტყვებიდან: „კაცი უნდა ხერხი იყოს...“.სიტყვებამდე: „...ჭკუა ცოდნით გაულესია“.
ე) სიტყვებიდან: „ცოდნა სიმდიდრეა..“.სიტყვებამდე: „...დაიწყებს ლაპლაპს“.
ვ) სიტყვებიდან: „...სანთელს მარტო იმაში არა ჰგავს...“.სიტყვებამდე: „უფრო
გაძლიერებული“.
ზ) სიტყვებიდან: „როგორ შევიძინოთ ის სანატრელი განძი...“.სიტყვებამდე: „... გზას
მე გიჩვენებთო!“.
თ) სიტყვებიდან: „ის კაცი ილია წინამძღვრიშვილია..“.სიტყვებამდე: „ასე ლამაზად
უხდება ამ პატარა სოფელს“.
ი) სიტყვებიდან: „აქედან ჩვენი შვილები...“.სიტყვებამდე: „გასაზრდელად,
გასაღვიძებლად“.
კ) სიტყვებიდან: „ღმერთმა შეგასწროთ იმ დროს...“.სიტყვებამდე: „...მეც დავასრულე (!),
რაც სათქმელი მქონდა და თქვენებურად, ჩვენებურად გეუბნებით: თქვენი გამარჯვებისა
იყოს“.
ილია ჭავჭავაძე, რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?
სიტყვებიდან: „აჰა, ერთი კიდევ ახალი წელიწადი...“. აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი
სიტყვების ჩათვლით: „...რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?~
სიტყვებიდან: „რა არ გადაგვხდენია თავს…“. აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „...რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?~
სიტყვებიდან: „ყველა ეს შევძელით...“.აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „...რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?~
სიტყვებიდან: „ხმლიანმა მტერმა ვერ დაგვათმობინა…“. აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი
სიტყვების ჩათვლით: „...რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?~
სიტყვებიდან: „ეხლაც ომია…“. ტექსტის დასასრულამდე, შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?“.
კონსტანტინე გამსახურდია, „მთვარის მოტაცება“. ფრაგმენტი (მე-2 კარი, I თავი.
სიტყვებიდან: „შევცქერი ქართულ ასოებს და ასე მგონია...“.სიტყვებამდე: „...ხმიანდება
ჩემს გულში სახე, ფერი და მოძრაობა“..
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saxelmZRvanelos SEesatyvisoba erovnul saswavlo gegmasTan
saxelmZRvanelos TiToeuli Tavi (saswavlo Tema) dagegmilia da agebulia
erovnuli saswavlo gegmis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT:
pirveli nawili
I Tavi. codna anTebul sanTels hgavs              17 saaTi
§1 ismine, swavlis mZebnelo!
§2 sityviT saCvenebeli magaliTi
§3 rogor vikiTxoT sainformacio teqsti
§4 wigni Tu kompiuteri?
saswavlo Tema: codna, swavla-aRzrda, codnis miRebis gzebi, axlis aRmoCena/
Semecneba.
II Tematuri bloki. samyaros Secnoba, axlis Zieba.
sakiTxavi masala:
ilia WavWavaZe, sityva winamZRvrianTkaris sameurneo skolis gaxsnaze
(nawyvetebi)
sulxan-saba orbeliani, igavebi: soflis maSenebelni, Zala erTobisa,
glaxaki da qila erbo, ugunuri mcuravi, ku da morieli
daviT guramiSvili, daviTiani, swavla moswavleTa
ezope, ku da kurdReli
ilia WavWavaZe, Cveni exlandeli sibrZne-sicrue (nawyveti)
SoTa ZiZiguri, enis warmoSoba
umberto eko, wigni Tu kompiuteri?
marsel prusti, wignis kiTxva
cnebebi da sakiTxebi
istoriuli cnoba, igavi, alegoria,
ezopes ena; sainformacio teqsti,
kiTxvis
saxeebi:
gacnobiTi
da
SeswavliTi; sakvanZo sityvebi; faqti da
mosazreba; gansjiTi xasiaTis teqsti;
Tezisi _ argumenti _ daskvna; sajaro
gamosvla; kompoziciuri sqema; sajaro
sityvis warmatebis ganmapirobebeli
strategiebi;
Sefasebis
rubrika;
aqtiuri mkiTxveli, TviTSefasebis
anketa (rogori mkiTxveli var); zepiri
gamosvlis momzadebis starategiebi;
reziumes da msjelobis tipis teqstis
dawera; teqstis gavrcoba da Semokleba.

sakvanZo SekiTxvebi
riT asabuTeben sxvadasxva epo
qis
avtorebi adamianisaTvis cod
nis
miRebis aucileblobas? gansxvav
deba Tu ara erTmaneTisagan maTi
argumentebi?
rogor fiqrobT, dResac aqtualuria
es sakiTxi Tu ara? dRes ra argumenti
SeiZleba daematos maT argumentebs?
rogor scemen sxvadasxva epoqis
avtorebi pasuxs uZveles SekiTxvas:
niWi ufro mniSvnelovania Tu gul
modgineba? Tqven ra pasuxi gaqvT am
kiTxvaze?
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gramatikis sakiTxebi: leqsika,
sityvis
istoria,
msazRvrelsazRvrulis erTad bruneba; zmnis roli
moqmedebis gadmocemaSi; sulxan-sabas
qarTuli; unaxavi moqmedebis gadmocema
(nawilaki `Turme~); ganmazogadebeli
CarTulebi teqstSi; mizez-Sedegobrivi
urTierTobis gamomxatveli sityvebi
da kavSirebi.

rogor swavlobs adamiani, anu ra
mniSvneloba aqvs TvalsaCinoebas
swavlis procesSi? ra saswavlo
funqcia aqvs igavs?
zemoT naTqvamis gaTvaliswi
nebiT,
rogor warmogidgeniaT mxatv
ruli
literaturis saswavlo funqcia?
ra rols asrulebs damarw
mu
nebeli saxis teqstSi Sedarebebi? ra
Sedarebebs iyeneben Tqvens mier Ses
wavlili teqstebis avtorebi?
riT aris ganpirobebuli igavis
teqstebSi zmnebis siWarbe?
ratom aris mniSvnelovani kiTx
vis
saxeebis codna?
ra Seicvala codnis miRebis Tval
sazrisiT droTa ganmavlobaSi?
ramdenad pasuxoben es teqstebi
kiTxvebs, romelic gqondaT swavlaaRzrdasTan dakavSirebiT?
ra gaswavlaT am literaturis gac
nobam?
dagexmaraT Tu ara Tqveni prob

lemebis gacnobierebaSi TviT
Se
fasebis anketa?

aqtivobebi da kompleqsuri davalebebi
vfiqrobT, saswavlo Temis farglebSi warmodgenili aqtivobebi da
kompleqsuri davalebebi srulad Seesabameba sagnis swavla-swavlebis principebs,
romlebic erovnul saswavlo gegmaSia deklarirebuli:
a) swavla-swavleba xels unda uwyobdes moswavleTa Sinagani Zalebis
gaaqtiurebas:
am funqciiTaa aRWurvili saswavlo miznebis deklarireba yoveli paragrafis
dasawyisSi da e.w. samotivacio kiTxvebi; amave mizans emsaxureba jgufurad
da wyvilebSi Sesasrulebeli samuSaoebi; vfiqrobT, gansakuTrebul rols
Seasrulebs am TvalsazrisiT davaleba, romelic tvinis nervuli ujredebis
muSaobis amsxveli TvalsaCino videorgolis naxvas gulisxmobs internetSi. amave
mizniT vTavazobT moswavleebs TviTSefasebis instrumentebs (anketa, rubrika).
b) swavla-swavleba xels unda uwyobdes codnis etapobrivad konstru
irebas winare codnaze dafuZnebiT.
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am principis gaTvaliswinebiTaa agebuli literaturisa da enis
sa
xelmZRvanelos yoveli paragrafi; aseve teqstze darTuli kiTxvarebi,
romelic blumis taqsonomiaze dayrdnobiTaa Sedgenili. faqtebsa da movlenebze
dakvirveba da daskvnis gamotana codnis miRebis is arsebiTi gzaa, romelsac
saxelmZRvanelos avtorebi sTavazoben moswavleebs.
g) swavla-swavleba xels unda uwyobdes codnaTa urTierTdakavSirebas
da organizebas.
winare codnaze miTiTebiT da misi gaaqtiurebiT iwyeba TiToeuli saswavlo
erTeuli (paragrafi); codnaTa urTierTdakavSirebisa da organizebisaTvis ki
sistematurad vTavazobT moswavleebs cnebaTa rukebis, sqemebis, tabulebis
gamoyenebas da Seqmnas (gansakuTrebiT TvalsaCinoa es enis saxelmZRvaneloSi).
d) swavla-swavleba unda uzrunvelyofdes swavlis strategiebis dauf
lebas (swavlis swavla).
swavlis strategiebs didi adgili eTmoba saxelmZRvaneloSi (gansakuTrebuli
maStaburobiTaa yuradReba gamaxvilebuli kiTxvis strategiebze, romelsac
moswavleebi wina klasebSic ecnobodnen, amjerad ki es strategiebi sagangebo
dakvirvebis sagani xdeba: yuradReba maxvildeba, rogorc sxvadasxva mizniT,
ise sxvadasxva Janris literaturis kiTxvis strategiebze. am TavSi, magaliTad,
sainformacio teqstis kiTxvis xerxebze vamaxvilebT yuradRebas).
e) swavla-swavleba unda moicavdes codnis samive kategorias: dekla
ratiuls, procedurulsa da pirobiseuls.
is, rom TiToeuli paragrafi codnis samive kategorias moicavs, Tavad
paragrafebis mizanSic aris asaxuli, romelic ZiriTadad sami punqtisagan
Sedgeba da TiToeuli punqti garkveul kategorias Seesabameba. pirveli punqti
asaxavs imas, ras gaecnobian (waikiTxaven, Seiswavlian) moswavlebi, meore am codnis
savarjiSoebSi gaaqtiurebas, anu proceduruli codnis SeZenas gulisxmobs,
mesame ki arsebiTad kompleqsuri davalebaa, romelic swored pirobiseuli
codnis SeZenis gzaa.
Sefasebis indikatorebi _ moswavlem unda SeZlos:
codnaze, swavla-aRzrdaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebis
Seswavla-gaanalizeba da interpretireba naswavli cnebebisa da sakiTxebis
gamoyenebiT (qarT. sab. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11);
codnaze, swavla-aRzrdaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebs
Soris msgavseba-gansxvavebebis dadgena, saTanado daskvnebis gamotana (qarT.
sab. 6, 9, 10, 11, 12);
codnaze, swavla-aRzrdaze Seqmnili teqstebis Sefaseba, maT mimarT sakuTari
damokidebulebis gamoxatva (qarT. sab. 7, 9, 10, 11);
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codnaze, swavla-aRzrdaze sakuTari mosazrebebis/damokidebulebebis
gaziarebis mizniT teqstebis Sedgena naswavli enobrivi saSualebebis
gamoyenebiT (qarT. sab. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
swavlis procesSi warmoqmnil problemebze dafiqreba, maTi mizezebis
gacnobiereba; problemebis gadaWris gzebis dasaxva (qarT. sab. 12).
mkvidri warmodgenebi:
codnaze, swavla-aRzrdaze Seqmnilia gansxvavebuli tipisa da Janris
teqstebi.
teqstebSi SesaZlebelia asaxuli iyos swavlebis gansxvavebuli tradiciebi
da realiebi, gansxvavebuli warmodgenebi swavla-aRzrdaze, adamianis zrdis
procesze.
mwerlebi iyeneben teqstis elementebs, enobriv saSualebebs, raTa
gamoxaton TavianTi Sexedulebebi swavla-aRzrdaze; gagvicocxlon swavlasTan
dakavSirebuli sakuTari gamocdileba, konkretuli realiebi; moaxdinon gavlena
mkiTxvelze, daarwmunon isini.
swavla-aRzrdaze Seqmnili literaturis ukeT gasagebad SemiZlia
gamoviyeno teqstis elementebis, enobrivi saSualebebisa da kiTxvis strategiebis
codna.
imisaTvis, rom gamovxato Cemi mosazrebebi swavla-aRzrdaze, SemiZlia
gamoviyeno sakuTari gamocdileba, nacnobi/naswavli literaturis, cnebebisa da
sakiTxebis codna
II Tavi. Cveni emociebi                       14 saaTi
§1 ra SeuZliaT leqsebs?
§2 rodis aris cremli lamazi?
§3 ra aris sasacilo?
saswavlo Tema: adamianis Sinagani samyaro: emociebi, grZnobebi, gancdebi,
ocnebebi, warmosaxva-fantazia; urTierToba sxva adamianTan.
I Tematuri bloki: adamiani da misi cxovreba
sakiTxavi masala
lado asaTiani, vaJa-fSavelas naambobi
ana kalandaZe, ra var? stviri var!
oma wiklauri, saflavze mova leqsis xe
tician tabiZe, ria-ria
besik xaranauli, leqsebi
revaz inaniSvili, lamazi cremlebi
nodar dumbaZe, werili (nawyveti romanidan `me, bebia, iliko da ilarioni~)
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cnebebi da sakiTxebi
proza da leqsi; rogor vikiTxoT
leqsi (leqsis kiTxvis strategiebi);
leqsis Tema, lirikuli gmiri; verlibri
(Tavisufali leqsi); riTmidan uriT
mobamde; ra aris moTxroba? piradi
werilis elementebi, adresati da
adresanti;
gramatika da leqsika: zusti
si
nonimebi; sityvaTa siWarbe leqsSi;
rogor gaCnda sityva leqsi; mimarTva;
zmnis fuZis cvlileba mravlobiT ric
xvSi; paronimebi.
weris strategiebi (moTxrobis
Seq
mna weris procesis yvela etapis
gaTvaliswinebiT); teqstis Seqmna
modelis mixedviT (TeTri leqsis
dawera); teqstis Seqmna am Janris
teqstis elementebis gaTvaliswinebiT
(Txovnis da samadlobeli werilebis
dawera).

sakvanZo SekiTxvebi
rogor fiqrobT, ratom weren
adamianebi leqsebs? ra adamianur
emocias SeiZleba gamoxatavdes
leqsi?
adamianebi sakuTar emociebs usit
yvodac gamoxataven. emociis gamo
xatvis romel usityvo xerxebs
icnobT?
ra iwvevs mwuxarebas, rogor gamo
xatavs adamiani am gancdas?
ra iwvevs sicils, ra aris sasacilo
adamianis qcevaSi?
Tqven ra saSualebebs mimarTavT
xolme Tqveni emociebis gamo
sa
xatavad?
rogor fiqrobT, mniSvnelovania,
rom adamianma ar dafaros da
ga
moxatos Tavisi damokidebuleba
(magaliTad, siyvaruli) sxva ada
mianis mimarT?
riT SeiZleba gansxvavdebodnen
erTmaneTisagan erT Temaze Seqmnili
erTi tipis nawarmoebebi?
rogor, ra saSualebebiT axerxeben
poetebi ganwyobis gamoxatvas leq
sebSi?
dagexmaraT Tu ara leqsis kiTxvis
startegiebis codna leqsebis ukeT
gagebaSi? ra iyo aq TqvenTvis axali?
rogor gexmarebaT
saTauri
nawarmoebis mTavari saTqmelis
gaazrebaSi?
dagexmaraT Tu ara am teqstebis
gacnoba Tqveni problemebis gac
nobierebaSi? rogor SegiZliaT
gamoiyenoT es gamocdileba cxov
rebaSi?

aqtivobebi da kompleqsuri davalebebi
ix. saxelmZRvanelos Sesatyvisoba erovnul saswavlo gegmasTan I Tavi;
aseve II Tavis aqtivobebi da davalebebi moswavlis wignSi.
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Sefasebis indikatorebi _ moswavlem unda SeZlos:
adamianis emociebsa da mis Sinagan samyaroze Seqmnili gansxvavebuli tipisa
da Janris teqstebis Seswavla-gaanalizeba da interpretireba naswavli
cnebebisa da sakiTxebis gamoyenebiT (qarT. sab. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11);
adamianis emociebsa da mis Sinagan samyaroze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da
Janris teqstebs Soris msgavseba-gansxvavebebis dadgena, saTanado daskvnebis
gamotana (qarT. sab. 6, 9, 10, 11, 12);
adamianis emociebsa da mis Sinagan samyaroze Seqmnili teqstebis Sefaseba,
maT mimarT sakuTari damokidebulebis gamoxatva (qarT. sab. 7, 9, 10, 11);
adamianis emociebsa da mis Sinagan samyaroze sakuTari mosazrebebis/
damokidebulebebis gaziarebis mizniT teqstebis Sedgena naswavli enobrivi
saSualebebis gamoyenebiT (qarT. sab. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
swavlis procesSi warmoqmnil problemebze dafiqreba, maTi mizezebis
gacnobiereba; problemebis gadaWris gzebis dasaxva (qarT. sab. 12).
mkvidri warmodgenebi:
adamianis emociebsa da mis Sinagan samyaroze Seqmnilia gansxvavebuli tipisa
da Janris teqstebi.
teqstebSi SesaZlebelia asaxuli iyos gansxvavebuli emociebi da gansxva
vebuli damokidebuleba cxovrebiseuli problemebisadmi.
mwerlebi iyeneben teqstis elementebs, enobriv saSualebebs, raTa
gamoxaton TavianTi emociebi; gamoxaton adamianis Sinagani samyaro da misi
damokidebuleba cxovrebiseuli problemebis mimarT.
adamianis emociebsa da Sinagan samyaroze Seqmnili literaturis ukeT
gasagebad SemiZlia gamoviyeno teqstis elementebis, enobrivi saSualebebisa
da kiTxvis strategiebis codna.
imisaTvis, rom gamovxato Cemi mosazrebebi Cemi da sxva adamianebis emociebze,
SemiZlia gamoviyeno sakuTari gamocdileba, nacnobi/naswavli literaturis,
cnebebisa da sakiTxebis codna.

III Tavi. ras gviamboben siyvarulze               12 saaTi
§1 leqsad gadmocemuli ambavi
§2 siyvarulisTvis Cadenili gmiroba
§3 ori moTxroba pirvel siyvarulze
saswavlo Tema: adamianis grZnobebi (siyvaruli), damokidebuleba sxva
adamianTan, urTierTobebi.
I Tematuri bloki: adamiani da misi cxovreba
sakiTxavi masala
SoTa rusTaveli, vefxistyaosani: TaTbiri nuradin fridonisa, TaTbiri
avTandilisa, TaTbiri tarielisa
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xalxuri balada, Tavfaravneli WAbuki
amiran WiWinaZe, sufliori, carcis wre
cnebebi da sakiTxebi

sakvanZo SekiTxvebi

epiTeti, siuJeti, balada, moaruli
(moxetiale) siuJetebi; siuJetis gav
rcoba; kiTxvis strategiebi: sityvis
amocnoba konteqstis mixedviT, wakiT
xulis xelaxla gadakiTxva da kiTxvis
gagrZeleba; personaJi, personaJis `xat
vis~ xerxebi; personaJis daxasiaTeba;
gramatikisa da leqsikis sakiTxebi:
nasaxelari zmnebi, Zveleburi mravlo
biTi `vefxistyaosanSi~, barbarizmebi,
ormagi uaryofa, sxvaTa sityvis nawi
lakebis marTlwera.

rogor gamoxataven adamianebi siy
varuls?
rogor SeiZleba amovicnoT siy
varuli?
cvlis Tu ara adamians sxva adamianis
mimarT siyvaruli? rogor ggoniaT,
ratom?
ras niSnavs, giyvardes? rogor unda
moviqceT, Tuki Cvens siyvaruls
siyvaruliTve ar pasuxoben?
ramdenad pasuxoben es teqstebi
im kiTxvebs, romlebic maqvs siy
varulTan dakavSirebiT?
ramdenad damexmara am grZnobaze
warmodgenis SeqmnaSi mocemul
nawarmoebTa personaJebis sulieri
gamocdilebis gacnoba?
ramdenad efeqturad iyeneben av

torebi saTanado ganwyobis Se

saqmnelad enobriv saSualebebs?
rogor fiqrobT, ratomaa siyvaruli
erT-erTi mTavari Tema sxvadasxva
droisa da kulturis literaturasa
da xelovnebaSi? (mag., moaruli
siuJeti herosa da leandrosis
siyvarulis Sesaxeb).
ra msgavseba-gansxvaveba SeniSneT
siyvarulis Temaze Seqmnil nawar
moebebs Soris? riTia isini gan
pirobebuli?
aqtivobebi da kompleqsuri davalebebi

ix. saxelmZRvanelos Sesatyvisoba erovnul saswavlo gegmasTan I Tavi;
aseve III Tavis aqtivobebi da davalebebi moswavlis wignSi.
Sefasebis indikatorebi _ moswavlem unda SeZlos:
adamianis grZnobebze, kerZod, siyvarulze Seqmnili gansxvavebuli tipisa
da Janris teqstebis Seswavla-gaanal izeba da interpretireba naswavli
cnebebisa da sakiTxebis gamoyenebiT (qarT. sab. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11);
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adamianis grZnobebze, kerZod, siyvarulze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da
Janris teqstebs Soris msgavseba-gansxvavebebis dadgena, saTanado daskvnebis
gamotana (qarT. sab. 6, 9, 10, 11, 12);
adamianis grZnobebze, kerZod, siyvarulze Seqmnili teqstebis Sefaseba, maT
mimarT sakuTari damokidebulebis gamoxatva (qarT. sab. 7, 9, 10, 11);
adamianis grZnobebze, kerZod, siyvarulze sakuTari mosazrebebis/
damokidebulebebis gaziarebis mizniT teqstebis Sedgena naswavli enobrivi
saSualebebis gamoyenebiT (qarT. sab. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
swavlis procesSi warmoqmnil problemebze dafiqreba, maTi mizezebis
gacnobiereba; problemebis gadaWris gzebis dasaxva (qarT. sab. 12).
mkvidri warmodgenebi:
siyvarulis Temaze Seqmnilia gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebi.
sxvadasxva epoqisa da kulturis teqstebSi SesaZlebelia asaxuli iyos
gansxvavebuli warmodgenebi siyvarulze.
mwerlebi iyeneben teqstis elementebs, enobriv saSualebebs, raTa ukeT
gamoxaton TavianTi damokidebuleba siyvarulis mimarT, ukeT warmoaCinon
siyvarulTan dakavSirebuli gancdebi da moqmedebebi, moaxdinon STabeWdi
leba mkiTxvelze.
mwerlis, lirikuli gmiris/personaJis emociebis, sulieri gamocdilebis
gacnoba mexmareba adamianis Sinagani samyaros gacnobaSi, sakuTari Tavis
ukeT SecnobaSi.
siyvarulis Temaze Seqmnili literaturis ukeT gasagebad SemiZlia gamoviyeno
teqstis elementebis, enobriv-gamomsaxvelobiTi saSualebebisa da kiTxvis
strategiebis codna.
imisaTvis, rom warmovadgino/gavaziaro sakuTari mosazrebebi da ideebi
aRniSnul Temaze, SemiZlia gamoviyeno naswavli/nacnobi teqstebis, cnebebisa
da sakiTxebis codna.

IV Tavi. Cveni urTierTobebi                  10 saaTi
§1 Cemi ojaxi
§ Cemi skola
saswavlo Tema: adamianis urTierToba ojaxis wevrebTan, sxva adamianebTan,
TanatolebTan, ufrosebTan da umcrosebTan.
I Tematuri bloki: adamiani da misi cxovreba
sakiTxavi masala
nodar dumbaZe, sisxli
revaz inaniSvili, damrigebeli
merab berZeniSvili, damnaSave dasjilia
guguli togoniZe, xismacqerali kacis ambavi
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cnebebi da sakiTxebi

sakvanZo SekiTxvebi

simbolo,
aqtiuri
kiTxvis
startegiebi (kiTxvebis dasma teqstis
kiTxvis dros); diskusia, diskusiis
wamyvanis samaxsovro.
leqsikisa
da
gramatikis
sakiTxebi: Semoklebani leqsikonSi,
frazeologizmebi,
zmnis
sawyisi
formis praqtikuli daniSnuleba,
rogor gadmoicema fiqri? ricxviTi
saxeli arsebiTis rolSi, kuTvnilebiTi
nacvalsaxelebis bruneba arsebiTTan
erTad, -av Temis niSnis marTlwera.

ra SeiZleba iswavlos ufrosma
Taobam umcrosi Taobisagan an/da
piriqiT?
riT
gansxvavdebian
Taobebi
erTmaneTisagan,
riT
hgvanan
erTmaneTs?
ra problemebi gvaqvs ufrosebTan
urTierTobaSi
me
da
Cems
Ta
natolebs? ra ganapirobebs am
problemebs? SesaZlebelia Tu ara,
maTi Tavidan acileba?
rogor
SeiZleba
konfliqtis
Tavidan acileba? aris Tu ara
TanamSromloba problemis gadaWris
gza?
ramdenad exmianeba es teqstebi
kiTxvebs, romlebic maqvs adamianTa
Soris urTierTobebis Sesaxeb?
ra mizniT da ramdenad efeqturad
iyenebs avtori enobriv saSualebebs?
damexmareba Tu ara am teqstebis
gacnoba Cemi yoveldRiuri prob
lemebis gadaWraSi?
aqtivobebi da kompleqsuri davalebebi

ix. saxelmZRvanelos Sesatyvisoba erovnul saswavlo gegmasTan I Tavi;
aseve IV Tavis aqtivobebi da davalebebi moswavlis wignSi.
Sefasebis indikatorebi _ moswavlem unda SeZlos:
mozardebze, TaobaTa Soris urTierTobebze Seqmnili gansxvavebuli tipisa
da Janris teqstebis Seswavla-gaanalizeba da interpretireba naswavli
cnebebisa da sakiTxebis gamoyenebiT (qarT. sab. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11);
mozardebze, TaobaTa Soris urTierTobebze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da
Janris teqstebs Soris msgavseba-gansxvavebebis dadgena, saTanado daskvnebis
gamotana (qarT. sab. 6, 9, 10, 11, 12);
mozardebze, TaobaTa Soris urTierTobebze Seqmnili teqstebis Sefaseba,
maT mimarT sakuTari damokidebulebis gamoxatva (qarT. sab. 7, 9, 10, 11);
Tanatolebze, TaobaTa Soris urTierTobaze sakuTari mosazrebebis/
damokidebulebebis gaziarebis mizniT teqstebis Sedgena naswavli enobrivi
saSualebebis gamoyenebiT (qarT. sab. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
swavlis procesSi warmoqmnil problemebze dafiqreba, maTi mizezebis
gacnobiereba; problemebis gadaWris gzebis dasaxva (qarT. sab. 12).
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mkvidri warmodgenebi:
ufrosi da umcrosi Taobebis cxovrebis stili, interesebi, SEesaZleblobebi,
movaleobebi, gamocdilebebi SesaZlebelia gansxvavdebodes erTmaneTisagan.
TaobaTa Soris urTierTobebze Seqmnili teqstebi SesaZloa sxvadasxva
kuTxiT aSuqebdnen da sxvadasxvanairad udgebodnen am sakiTxs.
Cems Tanatolebze Seqmnili literatura SeiZleba damexmaros konkretuli
problemebis gacnobierebasa da gadaWraSi, konfliqtis marTvaSi,
literaturuli gamocdilebis gamdidrebaSi.
mwerlebi iyeneben sxvadasxva enobriv saSualebebs imisaTvis, rom ukeT
warmoaCinon mozardebis samyaro, moaxdinon STabeWdileba mkiTxvelze,
daarwmunon mkiTxveli.
mozardebze Seqmnili teqstebis ukeT gasagebad, maTze azris gamosaxatavad
SemiZlia gamoviyeno teqstis elementebis, enobrivi saSualebebisa da kiTxvis
strategiebis codna.
mozardebze Seqmnili literaturis, Tanatolebze Cemi mosazrebebis, sakuTari
gamocdilebis gadmosacemad SemiZlia gamoviyeno piradi gamocdileba,
naswavli/nacnobi teqstebis, cnebebisa da sakiTxebis codna.

meore nawili
I Tavi. samSoblo ufro Rmadaa...                11 saaTi
§1 simRerebad qceuli leqsebi
§2 ar gavcvli!
saswavlo Tema: samSoblo, mSobliuri samyaro, adamianis damokidebuleba
samSoblosTan
II Tematuri bloki: samyaros Secnoba, axlis Zieba
sakiTxavi masala
teqstebi
ana kalandaZe, saqarTveloo lamazo
medea kaxiZe, Cemi miwis sadGGRegrZelo
murman lebaniZe, samSoblo, bevrs ar dagpirdebi
akaki wereTeli, suliko
nodar dumbaZe, helados
rafiel erisTavi, samSoblo xevsurisa
otia ioseliani, samSoblos Taobaze (nawyveti)
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cnebebi da sakiTxebi
citata da perifrazi, refreni,
epigrafi. gramatikis sakiTxebi:
zmniswinis
funqcia,
marTlwera:
ti
res funqcia teqstSi. leqsika:
xa
to
vani gamonaTqvamebi da maTgan
miRebuli rTuli sityvebi, ucxo enis
gavlenis magaliTebi, `gagigiaT~ Tu
`gagigoniaT~?

sakvanZo SekiTxvebi
ra aris samSoblo? ratom da
riTia samSoblo mniSvnelovani/
gansakuTrebuli adamianisaTvis?
ras niSnavs, iyo samSoblo qveynis
Svili?
ra vali maqvs samSoblos winaSe,
rogorc moqalaqes?
riTia Cemi samSoblo saintereso,
RirsSesaniSnavi?
ramdenad da rogoraa dRes
SesaZlebeli, vizrunoT qveynis
xvalindel dReze?
ramdenad upasuxebs es teqstebi
kiTxvebs, romlebic maqvs
samSoblosTan dakavSirebiT?
ra msgavseba-gansxvavebaa
samSoblos Temaze daweril
teqstebs Soris? riTia isini
ganpirobebuli?
ra mizniT da ramdenad efeqturad
iyeneben avtorebi enobriv
saSualebebs?
ras maswavlis samSoblos Temaze
Seqmnili literatura?

aqtivobebi da kompleqsuri davalebebi
ix. saxelmZRvanelos Sesatyvisoba erovnul saswavlo gegmasTan, pirveli
nawilis I Tavi; aseve, meore nawilis I Tavis aqtivobebi da davalebebi
moswavlis wignSi. saWiroebis SemTxvevaSi SegiZliaT gamoiyenoT erovnul
saswavlo gegmaSi miTiTebuli ideebi kompleqsuri davalebebisaTvis.
Sefasebis indikatorebi _ moswavlem unda SeZlos:
mSobliur qveyanaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebis
Seswavla-gaanal izeba da interpretireba naswavli cnebebisa da sakiTxebis
gamoyenebiT (qarT. sab. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11);
mSobliur qveyanaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebs Soris
msgavseba-gansxvavebebis dadgena, saTanado daskvnebis gamotana (qarT. sab. 6,
9, 10, 11, 12);
mSobliur qveyanaze Seqmnili teqstebis Sefaseba, maT mimarT sakuTari
damokidebulebis gamoxatva (qarT. sab. 7, 9, 10, 11);
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mSobliur qveyanaze sakuTari mosazrebebis/damokidebulebebis gaziarebis
mizniT teqstebis Sedgena naswavli enobrivi saSualebebis gamoyenebiT (qarT.
sab. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
swavlis procesSi warmoqmnil problemebze dafiqreba, maTi mizezebis
gacnobiereba; problemebis gadaWris gzebis dasaxva (qarT. sab. 12).
mkvidri warmodgenebi:
mSobliuri qveynis siyvarulze dawerilia gansxvavebuli tipisa da Janris
teqstebi.
avtorebi sxvadasxva kuTxiT warmogviCenen mSobliur qveyanas.
samSoblos Temaze Seqmnili literatura SeiZleba damexmaros samSoblos
mimarT Cemi damokidebulebis gacnobierebasa da sazogadoebaSi Cemi adgilis
povnaSi.
mwerlebi iyeneben sxvadasxva enobriv saSualebebs imisaTvis, rom ukeT
warmoaCinon, ra aris maTTvis samSoblo, gamoxaton TavianTi damokidebuleba
am Temis mimarT, moaxdinon STabeWdileba mkiTxvelebze, daarwmunon isini.
samSoblos Temaze Seqmnili teqstebis ukeT gasagebad, maTze azris
gamosaxatavad SemiZlia gamoviyeno teqstis elementebis, enobrivi
saSualebebisa da kiTxvis strategiebis codna.
imisaTvis, rom gamovxato Cemi damokidebuleba samSoblos mimarT, SemiZlia
gamoviyeno piradi gamocdileba, naswavli/nacnobi literaturis, cnebebisa
da sakiTxebis codna.

II Tavi. kavSiri bunebasTan                    7 saaTi
§1 bunebis suraTebi
§2 mkiTxvelis Teatri
saswavlo Tema: bunebasTan urTierToba, bunebis mSveniereba, harmoniuloba;
wonasworoba/balansi adamiansa da bunebas Soris; konfliqti bunebasTan da misi
Sedegebi.
II Tematuri bloki: samyaros Secnoba, axlis Zieba
sakiTxavi masala
vaJa-fSavela, xmeli wifeli
aleko Sengelia, Sveli
revaz inaniSvili, tyis Svilebi
markus tulius ciceroni, adamianis xma
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cnebebi da sakiTxebi
gapirovneba, epitafia, mkiTxvelis
Teatri, personaJis xasiaTis enobrivi
Strixebi, rogor aisaxeba emociebi
adamianis xmaSi, gamometyvelebiTi
kiTxva, gamometyvelebiTi kiTxvis
Sefaseba, pirvel pirSi Txroba.
leqsika da gramatika: nawilaki
`diaR~, zedsarTavisa da arsebiTi
saxelis erTad bruneba, sakuTari
saxelebi, xmovanmonacvle zmnebis
daweriloba.

sakvanZo SekiTxvebi
ratomaa buneba mwerlobisa da
xelovnebis STagonebis wyaro?
ra da rogor SeiZleba viswavloT
bunebisagan?
ra mizans isaxaven mwerlebi, roca
bunebis qmnilebebs adamianis
Tvisebebs miaweren da adamianis
enaze ametyveleben?
ra rols akisreben isini adamians
bunebasTan urTierTobaSi?
ras gvaswavlis adamianisa da
bunebis urTierTobaze Seqmnili
teqstebi?
ra mizniT da ramdenad efeqturad
iyeneben mwerlebi enobriv
saSualebebs?
ra pasixismgebloba makisria me,
rogorc individs, bunebis winaSe?
rogor SemiZlia vizruno bunebaze?

aqtivobebi da kompleqsuri davalebebi
ix. saxelmZRvanelos Sesatyvisoba erovnul saswavlo gegmasTan, pirveli
nawilis I Tavi; aseve, meore nawilis II Tavis aqtivobebi da davalebebi
moswavlis wignSi. saWiroebis SemTxvevaSi SegiZliaT gamoiyenoT erovnul
saswavlo gegmaSi miTiTebuli ideebi kompleqsuri davalebebisaTvis.
Sefasebis indikatorebi _ moswavlem unda SeZlos:
bunebis Temaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebis Seswavlagaanal izeba da interpretireba naswavli cnebebisa da sakiTxebis gamoyenebiT
(qarT. sab. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11);
bunebis Temaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebs Soris
msgavseba-gansxvavebebis dadgena, saTanado daskvnebis gamotana (qarT. sab. 6,
9, 10, 11, 12);
bunebis Temaze Seqmnili teqstebis Sefaseba, maT mimarT sakuTari
damokidebulebis gamoxatva (qarT. sab. 7, 9, 10, 11);
bunebaze da bunebasTan damokidebulebaze sakuTari mosazrebebis gaziarebis
mizniT teqstebis Sedgena naswavli enobrivi saSualebebis gamoyenebiT (qarT.
sab. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
swavlis procesSi warmoqmnil problemebze dafiqreba, maTi mizezebis
gacnobiereba; problemebis gadaWris gzebis dasaxva (qarT. sab. 12).
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mkvidri warmodgenebi:
adamianisa da bunebis urTierToba asaxulia gansxvavebuli tipisa da Janris
teqstebi.
avtorebi warmogvidgenen bunebas sxvadasxva kuTxiT, gansxvavebuli
saSualebebis (bunebis poziciidan, adamianis poziciidan) gamoyenebiT.
bunebis Temaze Seqmnili teqstebi gvexmareba gaviazroT adamianis adgili
samyaroSi, adamianis pasuxismgebloba bunebis mimarT.
mwerlebi iyeneben teqstis elementebs, enobriv saSualebebs, raTa
gamoxaton TavianTi damokidebuleba bunebis mimarT, moaxdinon zemoqmedeba
mkiTxvelebze, daarwmunon isini.
adamianisa da bunebis urTierTobaze Seqmnili teqstebis ukeT gasagebad,
maTze azris gamosaxatavad SemiZlia gamoviyeno teqstis elementebis,
enobrivi saSualebebisa da kiTxvis strategiebis codna.
imisaTvis, rom gamovxato Cemi damokidebuleba bunebis mimarT, Cemi
mosazrebebi adamianisa da bunebis urTierTobaze, SemiZlia gamoviyeno piradi
gamocdileba, naswavli/nacnobi literaturis, cnebebisa da sakiTxebis codna.

III Tavi. personaJis portretri interierSi da mis gareT     14 saaTi
§1 personaJis portreti
§2 literaturuli paraleli
§3 risTvis weren memuarebs?
saswavlo Tema: adamianis cxovrebis gza
I Tematuri bloki: adamiani da misi cxovreba
sakiTxavi masala
ilia WavWavaZe, kacia-adamiani? (nawyvetebi)
alfons dode, tartaren taraskonelis uCveulo Tavgadasavali (nawyvetebi)
niko bagrationi, burebTan (nawyveti)
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cnebebi da sakiTxebi
avtoris komentari, portreti,
literaturuli paraleli, biografia,
avtobiografia, memuaruli Janris
literatura,
aRweriTi
xasiaTis
teqstis Seqmna.
gramatika da leqsika: zedsarTavi
saxelebis daniSnuleba, nazmnari zed
sarTavi saxelebi, rodis gamoixateba
simravle mxolobiTis formiT, -osan
daboloeba, ritorikuli SeZaxili,
kuTvnilebis gamoxatvis saSualebebi.
marTlwera (sasveni niSnebi): mra
valwertili da orwertili.

sakvanZo SekiTxvebi
gamoxatavs da gviCvenebs Tu ara
adamianis xasiaTs misi garegnoba da
sacxovrebeli garemo?
kidev rogor/raSi vlindeba ada
mianis Sinagani samyaro?
ra gansazRvravs adamianis cxovrebas
(biografias) _ misi piradi arCevani
Tu sxva faqtorebi (aRzrda, garemo,
bediswera, xasiaTi)?
rogor
SeiZleba
gaumklavdes
adamiani cxovrebiseul gansacdels?
ratom mogviTxrobs literatura
adamianebis cxovrebis gzaze, cxov
rebiseul gamocdilebaze? rogor
SemiZlia gamoviyeno es codna
realur cxovrebaSi?
ra mizniT iqmneba memuaruli Janris
literatura?
raSi da ramdenad mexmareba avtoris
emociebSi garkveva?
ra mizniT da ramdnad efeqturad
iyeneben
mwerlebi
enobriv
saSualebebs?
ra msgavseba-gansxvavebaa cxov
rebiseul gamocdilebaze Seqmnil
teqstebs Soris? riTia isini gan
pirobebuli?

aqtivobebi da kompleqsuri davalebebi
ix. saxelmZRvanelos Sesatyvisoba erovnul saswavlo gegmasTan, pirveli
nawilis I Tavi; aseve, meore nawilis III Tavis aqtivobebi da davalebebi
moswavlis wignSi. saWiroebis SemTxvevaSi SegiZliaT gamoiyenoT erovnul
saswavlo gegmaSi miTiTebuli ideebi kompleqsuri davalebebisaTvis.
Sefasebis indikatorebi _ moswavlem unda SeZlos:
adamianis cxovrebis gzaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebis
Seswavla-gaanalizeba da interpretireba naswavli cnebebisa da sakiTxebis
gamoyenebiT (qarT. sab. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11);
adamianis cxovrebis gzaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebs
Soris msgavseba-gansxvavebebis dadgena, saTanado daskvnebis gamotana (qarT.
sab. 6, 9, 10, 11, 12);
adamianis cxovrebaze/cxovrebiseul gamocdilebaze Seqmnili teqstebis
Sefaseba, maT mimarT sakuTari damokidebulebis gamoxatva (qarT. sab. 7, 9,
10, 11);
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sakuTari cxovrebiseuli gamocdilebis gaziarebis mizniT teqstebis Sedgena
naswavli enobrivi saSualebebis gamoyenebiT (qarT. sab. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
swavlis procesSi warmoqmnil problemebze dafiqreba, maTi mizezebis
gacnobiereba; problemebis gadaWris gzebis dasaxva (qarT. sab. 12).
mkvidri warmodgenebi:
adamianis cxovrebaze, cxovrebiseul gamocdilebaze mogviTxrobs
gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebi.
adamianebis cxovrebiseuli gamocdileba, SesaZlebelia, gansxvavdebodes
erTmaneTisagan.
avtoris/personaJis cxovrebiseuli gamocdileba mexmareba realuri
cxovrebis sxvadasxva perspeqtividan gaazrebaSi, adamianebis/skuTari Tavis
ukeT SecnobaSi, literaturuli gamocdilebis gamdidrebaSi.
mwerlebi iyeneben sxvadasxva enobriv saSualebebs imisaTvis, rom ukeT
warmoaCinon adamianis cxovrebiseuli gamocdileba,. moaxdinon STabeWdileba
mkiTxvelze, daarwmunon mkiTxveli.
cxovrebiseul gamocdilebaze Seqmnili literaturis ukeT gasagebad, maTze
azris gamosaxatavad SemiZlia gamoviyeno piradi gamocdileba, naswavli
literaturis, teqstis elementebis, enobrivi saSualebebisa da kiTxvis
strategiebis codna.
imisaTvis, rom gadmovce sakuTari cxovrebiseuli gamocdileba, SemiZlia
gamoviyeno naswavli/nacnobi literaturis, cnebebisa da sakiTxebis codna.

IV Tavi. gmirebi                        25 saaTi
§1 xalxuri legenda _ poeturi STagonebis wyaro
§2 istoriuli poema
§3 mogzauroba sulieri gmirobis savaneSi
saswavlo Tema: gmirebi
III Tematuri bloki: maradiuli Ziebebi, cxovrebis sazrisi
sakiTxavi masala
ilia WavWavaZe, bazaleTis tba
akaki wereTeli, Tornike erisTavi
aToni _ gzamkvlevi
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cnebebi da sakiTxebi
legenda, poema, prologi, epilogi,
istoriuli faqti da mxatvruli
gamonagoni, fabula da siuJeti; teqstis
tipebi: gzamkvlevi, enciklopediis
statia; mxatvruli Txzulebis Seqmna
legendis
mixedviT,
mxatvruli
Txzulebis Seqmna istoriul faqtis
mixedviT, gzamkvlevis Sedgena.
gramatika da leqsika: rogor
gadmoscems poeti xalxur legendas,
omonimebi, sinonimebi, metyvelebis
gamomxatveli zmnebi, gansazRvrebaepiTetebi, -nen daboloeba, mizezisa
da miznis garemoebis garCeva, misi,
Tavisi, TavianTi nacvalsaxelebis
swori gamoyeneba, dargobrivi leqsika,
Sedgenili terminebi, zmniswinTan
xmovnebis Tavmoyra, SemoklebaTa
ganmarteba.

sakvanZo SekiTxvebi
vis SeiZleba vuwodoT gmiri? ra
aris gmiris xasiaTis arsebiTi
Tviseba?
ratom natruloben gmiris
gamoCenas, ratom scemen mas pativs
da inaxaven mis xsovnas?
ra rols asruleben gmirebi
sazogadoebis cxovrebaSi?
SeiZleba Tu ara vuwodoT gmiri
mas, visac brZola ar mougia, magram
sakuTari cxovreba sazogadoebis
keTildReobas miuZRvna?
ra msgavseba-gansxvavebaa gmirebs
Soris? maTze Seqmnil teqstebs
Soris?
ramdenad mexmareba mwerlis
gamonagoni realuri gmirobis
gageba-gaazrebaSi?
ratom unda vicnobdeT gmirebs?
ra mimarTebaa gmirsa da liders
Soris?
vin arian Tanamedrove gmirebi?
ra mizniT da ramdenad efeqturad
iyeneben mwerlebi enobriv
saSualebebs?
ra saSualebebi SemiZlia
gamoviyeno imisaTvis, rom SEvqmna
teqsti gmirze/gmirobis Temaze,
warmovaCino Cemi codna, gamovxato
piradi damokidebuleba gmiris/
gmirobis mimarT?

aqtivobebi da kompleqsuri davalebebi
ix. saxelmZRvanelos Sesatyvisoba erovnul saswavlo gegmasTan, pirveli
nawilis I Tavi; aseve, meore nawilis IV Tavis aqtivobebi da davalebebi
moswavlis wignSi. saWiroebis SemTxvevaSi SegiZliaT gamoiyenoT erovnul
saswavlo gegmaSi miTiTebuli ideebi kompleqsuri davalebebisaTvis.
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Sefasebis indikatorebi _ moswavlem unda SeZlos:
gmirebze/gmorobaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebis
Seswavla-gaanalizeba da interpretireba naswavli cnebebisa da sakiTxebis
gamoyenebiT (qarT. sab. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11);
gmirebze/gmirobaze Seqmnili gansxvavebuli tipisa da Janris teqstebs Soris
msgavseba-gansxvavebebis dadgena, saTanado daskvnebis gamotana (qarT. sab. 6,
9, 10, 11, 12);
gmirebze/gmirobaze Seqmnili teqstebis Sefaseba, maT mimarT sakuTari
damokidebulebis gamoxatva (qarT. sab. 7, 9, 10, 11);
gmirebze/gmirobaze sakuTari mosazrebebis/damokidebulebis gaziarebis
mizniT teqstebis Sedgena naswavli enobrivi saSualebebis gamoyenebiT (qarT.
sab. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
swavlis procesSi warmoqmnil problemebze dafiqreba, maTi mizezebis
gacnobiereba; problemebis gadaWris gzebis dasaxva (qarT. sab. 12).
mkvidri warmodgenebi:
gmirebi dadebiT gavlenas axdenen sazogadoebaze, ukeTesobisaken cvlian
adamianebis/qveynis cxovrebas udidesi Zalisxmevis, SesaZloa, Tavganwirvis
fasad.
gmirebze Seqmnilia sxvadasxva Janrisa da tipis teqstebi.
gmirebs aqvT saerTo da gansxvavebuli niSan-Tvisebebi, konkretuli gmiris
saxes gansazRvravs epoqa (kultura).
gmirebze/gmirobaze Seqmnili teqstebi mexmareba realuri cxovrebis
sxvadasxva perspeqtividan gaazrebaSi, adamianebis/skuTari Tavis ukeT
SecnobaSi, literaturuli gamocdilebis gamdidrebaSi.
mwerlebi iyeneben sxvadasxva enobriv saSualebebs gmiris saxis ukeT
warmosaCenad, mkiTxvelis dasarwmuneblad, STabeWdilebis mosaxdenad.
gmirebze/gmirobaze Seqmnili literaturis ukeT gasagebad, maTze azris
gamosaxatavad SemiZlia gamoviyeno naswavli literaturis,
teqstis
elementebis, enobrivi saSualebebisa da kiTxvis strategiebis codna.
imisaTvis, rom gamovxato Cemi mosazrebebi/damokidebuleba gmirebsa da
gmirobaze, SemiZlia gamoviyeno naswavli/nacnobi literaturis, cnebebisa
da sakiTxebis codna.
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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;
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 para
grafi gakveTilis xangrZlivobis Sesatyvis monakveTebad da gansazRvros
TiToeuli konkretuli gakveTilis mizani da aqtivobebi.
gTavazobT gakveTilis dagegmvis zogad principebs: gakveTilis da

gegmvisas 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 gakveTil
ze Sesasrulebeli aqtivobebis dagegmvaSi dagvexmareba; mesame kiTxva ki
Sefasebis formebis gansazRvrisTvis aris saWiro.
amave etapze unda gansazRvros maswavlebelma dagegmili aqtivobebis
gansaxorcieleblad saWiro aucilebeli pirobebi, anu ra unda icodnen
moswavleebma, rom dasaxuli amocanis Sesruleba SeZlon (sWirdebaT Tu ara
maT winaswar garkveuli sakiTxebis damuSaveba, informaciis moZieba da sxv.).
sasurvelia, maswavlebelma winaswar gansazRvros agreTve, ra masala das
Wirdeba mas gakveTilis Casatareblad (wignebi, citatebi, TvalsaCinoeba...).
amis Semdeg ukve SesaZlebelia gakveTilis aRwera.
sanimuSod gTavazobT ramdenime gakveTilis scenars.
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sanimuSo gakveTilebis scenarebi

გაკვეთილი 1
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური/ მე-7 კლასი
თემა: სიყვარული – რას გვიამბობენ სიყვარულზე (თემატური ბლოკი – ადამიანი
და მისი ცხოვრება).
გაკვეთილზე შესასწავლი ტექსტი: ხალხური ბალადა „თავფარავნელი ჭაბუკი~
გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეები საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით
აანალიზებენ და აფასებენ მხატვრულ ნაწარმოებს ტექსტის აგების კომპოზიციური
ელემენტების გათვალისწინებით.
გაკვეთილის გეგმის შემუშავებამდე მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს
სასწავლო თემების აგების პრინციპი. მაგალითად, გაკვეთილზე საგნობრივი
სტანდარტის შესაბამისი შედეგების (ქართ. საბ. 2, 3, 10,12) მისაღწევად უნდა
შეისწავლონ ხალხური ბალადა „თავფარავნელი ჭაბუკი“. ლიტერატურული
ტექსტის შესასწავლად მიმდინარე აქტივობებისა და დავალებების განსაზღვრადაგეგმვამდე მასწავლებელმა უნდა განსაზღვროს სამიზნე ცნება და ცნებასთან
დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები, „რომლებიც თემის შესწავლისას უნდა
ჩამოყალიბდეს მოსწავლის ხანგრძლივ მეხსიერებაში მის (მოსწავლის) წინარე
წარმოდგენებზე დაყრდნობით, რათა მას თემის ფარგლებში დასახული მიზნების
მიღწევა გაუადვილდეს. მკვიდრი წარმოდგენები აზროვნების საყრდენია გაგების
აქტების განსახორციელებლად“ (ქართული ენა და ლიტერატურა /საბაზო საფეხურის
სტანდარტი – გვ. 10). დასვას საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები და შეიმუშაოს
კომპლექსური დავალება/დავალებები, რომლის მისაღწევად უნდა დაგეგმოს
შესაბამისი აქტივობები. კომპლექსური დავალება შემოწმდება სტანდარტიდან
გამომდინარე შეფასების კრიტერიუმებითა და ინდიკატორებით.
საგნობრივი სტანდარტით მისაღწევი შედეგი:
მიმართულება: ტექსტის გაგება-გაანალიზება
ქართ. საბ. 3. ტექსტის კომპოზიციური ელემენტების გააზრება მთლიანი
ტექსტის ფარგლებში;
მიმართულება: ცოდნისა და იდეების გაზიარება
ქართ. საბ. 7. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ტექსტის შეფასება,
ტექსტის მიმართ პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა-დასაბუთება;
მიმართულება: ენობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლების გამოყენება
ქართ. საბ. 10. სტრუქტურული და ორგანიზაციული ელემენტების ცოდნის
ფუნქციურად გამოყენება კონკრეტული მიზნით (ზეპირი ან/და წერითი მეტყველების
დროს).
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მიმართულება: სტრატეგიების გამოყენება.
ქართ. საბ. 12. სწავლის პროცესში გამოყენებული სტრატეგიების გაცნობიერება,
გაანალიზება და შეფასება მიზანშეწონილობისა და ეფექტურობის თვალსაზრისით.
სამიზნე ცნება /მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა.
სტრატეგიები (წერის სტრატეგიები)
კომპოზიციური ელემენტები
სიყვარულზე შექმნილი ლიტერატურის უკეთ გასაგებად შემიძლია
გამოვიყენო ტექსტის ელემენტების, ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებებისა
და სტრატეგიების ცოდნა.
მეტაკოგნიტური სტრატეგიები
• მწერლის, ლირიკული გმირის / პერსონაჟის ემოციების, სულიერი
გამოცდილების გაცნობა მეხმარება ადამიანის შინაგანი სამყაროს გაცნობაში,
საკუთარი თავის უკეთ შეცნობაში.
თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა.
როგორ გამოხატავენ ადამიანები სიყვარულს?
რა მიმართებაა სიყვარულსა და მსხვერპლის გაღებას/სხვის მსახურებას შორის?
რა მიზნით და რამდენად ეფექტურად იყენებს ავტორი ენობრივ საშუალებებს?
კომპოზიციურ და სტრუქტურულ ელემენტებს?
კომპლექსური დავალება/დავალებები
მოსწავლეს შეუძლია მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინება; ჩატარებული
სამუშაოს შედეგების – ძლიერი მხარე/ სუსტი მხარე/ შესაძლებლობები/ საფრთხეები
– განხილვა; წერილობითი ტექსტის პირველადი ვარიანტის გაუმჯობესება ჟანრული
და შინაარსობრივი თვალსაზრისით.
მოარული (მოხეტიალე) სიუჟეტების პრინციპის გათვალისწინებით „თავფა
რავნელი ჭაბუკისა” და „ჰეროსა და ლეანდროსის სიყვარულის” მსგავსი ნა
წარ
მოების/ამბის შექმნა სიუჟეტის აგების სქემის გათვალისწინებით.
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა.
• სიყვარულზე შექმნილი ტექსტების შეფასება, მათ მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა (ქართ. საბ. 7);
• სიყვარულზე საკუთარი მოსაზრებების გაზიარების მიზნით ტექსტების
შედგენა ნასწავლი ენობრივი საშუალებების გამოყენებით (ქართ. საბ. 3, 10)
• სწავლის პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებზე დაფიქრება, მათი მიზეზების
გაცნობიერება; პრობლემების გადაჭრის გზების დასახვა (ქართ. საბ. 12).
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საგაკვეთილო აქტივობები
აქტივობა 1. წინარე ცოდნის გააქტიურება „შესასვლელი ბილეთებით“. ესაა მცი
რე ზომის ბარათები, რომელზეც წერია 1-2 მოკლე შეკითხვა. ამით მოსწავლეები
გაიაზრებენ თუ რომელი თემის განხილვას ვაპირებთ ამ და შემდეგ რამდენიმე გაკ
ვეთილზე. ასეთი ბარათებით მასწავლებელი აფიქსირებს, თუ რა იციან თემის ირგ
ვლივ, ან რა არის მათი ინტერესის სფერო, მაგალითად:
• გაიხსენეთ სიყვარულის თემაზე შექმნილი, თქვენი აზრით, ყველაზე
შთამბეჭდავი ნაწარმოები;
• ბოლო ნაწარმოები, რომელიც სიყვარულის თემაზე წაიკითხეთ;
• სასიყვარულო ამბავი, რომელიც წაიკითხეთ, სევდიანი იყო, თუ მხიარული;
• როგორ მთავრდებოდა სიყვარულის ისტორია, ბედნიერად თუ ტრაგიკულად
და სხვა.
აქტივობა 2. მოსწავლეები იაქტიურებენ განსახილველი ტექსტის საკვანძო
მოვლენასთან დაკავშირებულ წინარე ცოდნას ტექსტის საკვანძო იდეასთან
დაკავშირებული ერთი სიტყვით. მასწავლებელი დაფაზე დაწერს სიტყვას. ეს სიტყვა
მჭიდროდ უნდა უკავშირდებოდეს წასაკითხი ტექსტის საკვანძო თემას/იდეას
და ამავდროულად მრავალფეროვან ასოციაციებს იწვევდეს მოსწავლეებში. ამ
შემთხვევაში ასეთი სიტყვა/ცნება შეიძლება იყოს მაგ. ავსული ბებერი/სარკმელზე
ანთებული სანთელი/ან უბრალოდ კელაპტარი. მოსწავლეები განმარტავენ, რას
ნიშნავს სიტყვა და გაიხსენებენ სიტუაციას, რომელიც მათთვის ამ ცნებასთანაა
დაკავშირებული. ამის შემდეგ ბავშვები წერენ სამ წუთში რაიმე ამბავს ამ
სიტუაციებზე დაყრდნობით (3-წუთიანი ესე). წერის დაასრულების (სამი წუთის)
შემდეგ, თავიანთ ნამუშევარს უზიარებენ მეწყვილეს. 2-3 მსურველი საკუთარ
ნაწერს ხმამაღლა უკითხავს თანაკლასელებს. ბოლოს, მასწავლებელი განუმარტავს
მოსწავლეებს, რომ ამ სიტყვებს/ცნებებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვთ იმ
სიყვარულის ისტორიაში, რომელსაც დღეს უნდა გაეცნონ.
აქტივობა 3. მასწავლებელი სვამს მაპროვოცირებელ შეკითხვას ახალი ცოდნის
შესაძენად. მაგალითად ამგვარს:
• როგორ გამოხატავენ ადამიანები სიყვარულს?
• რა დაბრკოლება შეიძლება გადაეღობოს წინ სიყვარულს?
მოსწავლეები აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებებს, როგორ ესმით მათ
ჭეშმარიტი სიყვარული და როგორ გამოხატავენ მას ადამიანები.
აქტივობა 4. ტექსტი/ტექსტის ტიპები და ჟანრები.
ლექსის წაკითხვამდე მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს გაიხსენონ
სასიყვარულო თემაზე დაწერილი, ან ნებისმიერი შინაარსის ლექსი და განმარტონ,
რა არის ლექსებით გადმოცემული – ემოცია, განწყობა, მუსიკა თუ რაიმე ამბავი.
მოსწავლეები აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებებს და ამის შემდეგ მასწავლებელი
განმარტავს, რომ ლექსებს, რომლებიც ერთდროულად გამოხატავენ განწყობასაც,
ემოციასაც და რაღაც ამბავსაც გადმოგვცემენ ბალადა ჰქვია. რომელსაც ხშირად
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ლეგენდა, ისტორიული ან ცხოვრებისეული ამბავი უდევს საფუძვლად და დღეს
სწორედ ბალადად ქცეულ ერთ-ერთ ასეთ ხალხურ გადმოცემას გაეცნობიან
თავფარავნელი ჭაბუკის ტრაგიკული სიყვარულის შესახებ.
აქტივობა 5. ლექსის ხმამაღლა კითხვა.
მასწავლებელი ხმამაღლა კითხულობს ლექსს, რის შემდეგაც სვამს შეკითხვას:
რამ მოახდინა მათზე უფრო დიდი ზეგავლენა, ბალადით გადმოცემულმა ამბავმა
თუ იმან, როგორ არის ეს ამბავი გადმოცემული, სიტყვების ჟღერადობამ, ლექსის
კეთილხმოვანებამ. მოსწავლეები აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციებს და ცდილობენ
ახსნან, რატომ ფიქრობენ ასე.
აქტივობა 6. ბალადის ტექსტის გაგება- გააზრება.
ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით, მოსწავლეები განიხილავენ ბალადას
სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით.
პირველი ფაზა – შესავალი. განსახილველი თემის (ლექსის მხატვრული ანალიზი)
გაცნობისა და ჯიქსოუს ტექნიკის შეხსენების შემდეგ, იქმნება ძირითადი ჯგუფები.
თითოეულში შედის 4-5 მოსწავლე (განსხვავებული შესაძლებლობის მოსწავლეები
გენდერული ბალანსის დაცვით).
მეორე ფაზა: ცალკეული თემების/თემის ნაწილების დამუშავება ძირითადი/
ჯიქსოუს ჯგუფების შიგნით. თითოეული ძირითადი/ჯიქსოუს ჯგუფი ამუშავებს
ერთსა და იმავე თემას (ბალადა „თავფარავნელი ჭაბუკი“. . ჯგუფის თითოეულ წევრს
ეძლევა თემის შესაბამისი საკითხი, რომელსაც იგი დამოუკიდებლად ამუშავებს,
კერძოდ: 1. ენობრივი მახასიათებლები 2. სიუჟეტური ქარგა, კომპოზიცია, ტექსტის
აგებულება; 3. მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხებისა და საშუალებების
მიმოხილვა; 4. პერსონაჟთა ხასიათზე, თვისებებზე, ქცევაზე დაკვირვება/მათი
დახასიათება. 5. სალექსო საზომი, რიტმი, რითმა.
მესამე ფაზა: თემის ნაწილების გაღრმავება ექსპერტთა ჯგუფებში.
მოსწავლეები, რომლებმაც დაამუშავეს ერთი და იგივე საკითხი, ქმნიან
ექსპერტთა ჯგუფებს დამუშავებული საკითხების გასაღრმავებლად და გაურკვეველი
საკითხების გასარკვევად. კომპლექტდება ექსპერტთა 5 ჯგუფი, რადგან 5 ნაწილად
იყო დაყოფილი თემა.
მეოთხე ფაზა: თემის ნაწილთა გადაცემა ძირითად /ჯიქსოუს ჯგუფებში.
მოსწავლეები ბრუნდებიან თავიანთ ძირითად/ ჯიქსოუს ჯგუფებში, რათა ჯგუფის
დანარჩენ წევრებს გადასცენ თემის მათ მიერ დამუშავებული და შემდეგ ექსპერტთა
ჯგუფებში გაღრმავებული ნაწილი. მოსწავლეები ამ ნაწილებს აერთიანებენ და
ეპიზოდის მხატვრულ ანალიზს ერთ მთლიანობად მოიაზრებენ.
მეხუთე ფაზა: თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური ცოდნის შ ე მ ო წ მ ე ბ ა
და შეფასება. ჯგუფიდან შემთხვევითი გამოკითხვის მეთოდით ფასდება ერთი
მოსწავლე. მითითებები ჯგუფის წევრებისათვის:
• დააკვირდით ლექსს, და იმსჯელეთ მის ენობრივ მახასიათებლებზე.
მოულოდნელ და/ან ნაცნობ მაგრამ მოულოდნელ კონტექსტში თუ არატრადიციული
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ფორმით გამოყენებულ სიტყვებზე. რატომ გამოიყენა მწერალმა ეს ენობრივი
საშუალებები?
• დააკვირდით მოვლენათა განვითარებას ტექსტში და იმსჯელეთ, სიყვარულის
ეს ისტორია როგორ და რატომ იძენს მოულოდნელ გაგრძელებას, როგორ იძაბება
თანდათან მოვლენები, სად აღწევს ეს დაძაბულობა კულმინაციას და ბოლოს
როგორ სრულდება იგი.
• იმსჯელეთ მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხების (ეპითეტი, ჰიპერბოლა
და სხვ.) დანიშნულებასა და იმაზე, თუ როგორ ეხმარება მკითხველს ეს ხერხები
გააცოცხლოს პოეტის მიერ დახატული სურათები;
• იმსჯელეთ პერსონაჟთა ქცევაზე, ქცევის მოტივზე, თვისებებზე. რამდენად
ბუნებრივად და გამართლებულად მიგაჩნიათ მათი ქცევა. როგორია მწერლის
დამოკიდებულება, მისი აზრით, სიყვარული თავისთავად გულისხმობს მსხვერპლის
გაღებას? იმსახურებს თუ არა ჭაბუკის თავგანწირვა თქვენს სიმპათიას და რატომ?
• ყური მიუგდონ ლექსის მუსიკას, შეიგრძნონ მისი ჟღერადობა და რიტმი.
დააკვირდნენ რა ქმნის ლექსის დინამიურობას და იცვლება თუ არა იგი ლექსის
შინაარსის ცვლილებასთან ერთად. ამ ჟღერადობის საშუალებით ხომ არ გადმოგვცემს
მწერალი ბალადის აზრსა და განცდას. დააკვირდნენ რითმებს და იმსჯელონ
რამ განაპირობა კონკრეტული ლექსიკური ერთეულების (მგ. კელაპტარობდა,
ნიავქარობდა, ჩქამობდა და სხვ. ) გაჩენა.
(მითითებები ჯგუფის წევრებისათვის შეგიძლიათ შეცვალოთ კლასის საჭიროების
შესაბამისად).
აქტივობა 7. მეთოდის შეჯამება. მოსწავლეები მართავენ საკლასო დისკუსიას,
განიხილავენ ჩატარებული სამუშაოს შედეგებს – ძლიერი მხარე/ სუსტი მხარე/
შესაძლებლობები/ საფრთხეები. SWOT ანალიზი დაეხმარება მოსწავლეებს
გამოყენებული აქტივობის რეფლექსიაში.
აქტივობა 8. არაფორმალური წერის გრაფიკული ინსტრუმენტით, მოსწავლეები
შემოქმედებითი ფორმით გამოხატავენ საკუთარ ცოდნასა და პირად განცდებსა და
განწყობაზე დამყარებულ შთაბეჭდილებას, დამოკიდებულებას ბალადის მხატვრული
ქსოვილის მიმართ.
1-ლ ხაზზე წერენ არსებით სახელს (ამ შემთხვევაში მთავარი ან არამთავარი
პერსონაჟი-თავფარავნელი ჭაბუკი, ასპანელი ქალი, ბებერი) – საკვანძო სიტყვას,
ბოლო ხაზზე კი საკვანძო არსებითი სახელის შემცვლელ სიტყვას/სინონიმს. მეორე
ხაზზე წერენ ორ ზედსართავ სახელს /ეპითეტს, რომლებიც ახასიათებს საკვანძო
სიტყვას. მესამე ხაზზე – სამ ზმნას, რომლებიც გამოხატავს საკვანძო სიტყვის
მოქმედებებს. ანალოგიურად, ბოლოდან მეორე ხაზზე დაწერილი ზედსართავებით
ახასიათებენ საკვანძო სიტყვის შემცვლელს, ხოლო ბოლოდან მესამე სტრიქონზე
დაწერილი სამი ზმნით გამოხატავენ საკვანძო სიტყვის შემცვლელი სინონიმის
მოქმედებებს. „ბრილიანტის“. ცენტრალურ (თავიდან მე-4) სტრიქონზე წერენ
ოთხსიტყვიან ფრაზას, რომლითაც გადმოსცემენ განხილული საკითხის და/ან
პერსონაჟის მიმართ საკუთარ დამოკიდებულებას/ შეხედულებას/ განწყობას,
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რომელიც მათ გაუჩნდათ.
აქტივობა 9. მოარული (მოხეტიალე) სიუჟეტების პრინციპისა და ნიმუშის
გაცნობა და მისი გათვალისწინებით წერენ „თავფარავნელი ჭაბუკისა” და
„ჰეროსა და ლეანდროსის სიყვარულის” მსგავს ამბავს, სიუჟეტის აგების სქემის
გათვალისწინებით.
განმსაზღვრელი შეფასება: ჯიქსოუს ჯგუფების თითო წარმომადგენელი –
შეფასების კრიტერიუმების ცხრილი;
ეპიზოდის მხატვრული ანალიზის შეფასების რუბრიკა
დავალების პირობის გააზრება (3 ქულა):
• დავალების პირობა სწორადაა გააზრებული;
• დავალების პირობა გააზრებულია, მაგრამ ნაწერს აკლია პირობის რომელიმე
მნიშვნელოვანი კომპონენტი;
• დავალების პირობა არ არის სრულყოფილად გააზრებული.
ანალიზი – არგუმენტირება /მაგალითები (3 ქულა):
• საკითხი გაანალიზებულია სრულყოფილად; გამყარებულია შესაბამისი
მსჯელობით და ადეკვატური მაგალითებით;
• პრობლემა გაანალიზებულია, მაგრამ მსჯელობა არაა გამყარებული
ადეკვატური (შესაბამისი) მაგალითებით;
• პრობლემა არ არის გაანალიზებული, მხოლოდ ჩამოთვლის ცალკეულ
მხატვრულ ხერხებს;
ახდენს ცალკეული დავალებებისა და მთლიანი ტექსტის რეზიუმირებას
(2 ქულა):
• ახდენს არა მხოლოდ საკუთარ, არამედ სხვა საექსპერტო ჯგუფში განხილული
საკითხის რეზიუმირებას;
• ახდენს საკუთარ საექსპერტო ჯგუფში განხილული საკითხის რეზიუმირებას,
თუმცა უჭირს სხვა საექსპერტო ჯგუფებში განხილული დავალების გადმოცემა.
მეტყველების კულტურა (2 ქულა):
• მეტყველებს გამართულად, მართლმეტყველების წესების დაცვით. დაშ
ვე
ბულია არაუმეტეს 3 შეცდომისა;
• დაშვებულია 3-ზე მეტი შეცდომა.
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#

კრიტერიუმი

3

2

1

1

დავალების
პირობის
გააზრება

დავალების
პირობა სწორადაა
გააზრებული.

დავალების პირობა
გააზრებულია,
მაგრამ ნაწერს აკლია
პირობის რომელიმე
მნიშვნელოვანი
კომპონენტი.

დავალების პირობა არ
არის სრულყოფილად
გააზრებული.

2

ანალიზი
(არგუმენტირება
მაგალითები)

საკითხი
გაანალიზებულია
სრულყოფილად;
გამყარებულია
შესაბამისი
მსჯელობით და
ადეკვატური
მაგალითებით.

პრობლემა
გაანალიზებულია,
მაგრამ მსჯელობა
არაა გამყარებული
ადეკვატური
(შესაბამისი)
მაგალითებით.

პრობლემა არ არის
გაანალიზებული,
მხოლოდ ჩამოთვლის
ცალკეულ მხატვრულ
ხერხებს.

3

ახდენს
ცალკეული
დავალებებისა და
მთლიანი ტექსტის
რეზიუმირებას

ახდენს არა მხოლოდ
საკუთარ, არამედ სხვა
საექსპერტო ჯგუფში
განხილული საკითხის
რეზიუმირებას.

ახდენს საკუთარ
საექსპერტო ჯგუფში
განხილული საკითხის
რეზიუმირებას,
თუმცა უჭირს
სხვა საექსპერტო
ჯგუფებში
განხილული
დავალების
გადმოცემა.

4

მეტყველების
კულტურა

მეტყველებს
გამართულად ,
მართლმეტყველების
წესების დაცვით.
დაშვებულია
არაუმეტეს
3 შეცდომისა.

დაშვებულია 3-ზე
მეტი შეცდომა.

მხატვრული წერილობითი ტექსტის შეფასების სქემა:
დავალების პირობის გააზრება (3 ქულა):
• დავალების პირობა სწორადაა გააზრებული;
• დავალების პირობა გააზრებულია, მაგრამ ნაწერს აკლია პირობის რომელიმე
მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
• დავალების პირობა არ არის სრულყოვილად გააზრებული.
მხატვრული ტექსტის სიუჟეტის აგების სქემა (3 ქულა):
• ტექსტი აგებულია სიუჟეტის სქემის ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით;
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• ტექსტი ძირითადად აგებულია სიუჟეტის სქემის კომპონენტების გათვა
ლისწინებით;
• ტექსტი არაა აგებული სიუჟეტის სქემის კომპონენტების გათვალისწინებით.
შემოქმედებითობა/წიგნიერება (2 ქულა):
• წერილობითი ტექსტი ავლენს მოსწავლის წიგნიერებას და თემისადმი შემოქმედებით
დამოკიდებულებას;
• წერილობითი ტექსტი ნაკლებად ავლენს მოსწავლის წიგნიერებას და თემისადმი
შემოქმედებით დამოკიდებულებას.
მართლწერა (2 ქულა):
• წერს გამართულად, მართლწერის წესების დაცვით. დაშვებულია არაუმეტეს 3
შეცდომისა.
• დაშვებულია 3-ზე მეტი შეცდომა.
#

კრიტერიუმი

1

დავალების პირობის
გააზრება

2

მხატვრული
ტექსტის
სიუჟეტის
აგების სქემა

3

4

3

2

1

დავალების
პირობა
სწორადაა
გააზრებული.

დავალების პირობა
გააზრებულია,
მაგრამ ნაწერს აკლია
პირობის რომელიმე
მნიშვნელოვანი
კომპონენტი.

დავალების პირობა არ
არის სრულყოვილად
გააზრებული.

ტექსტი
აგებულია
სიუჟეტის
სქემის ყველა
კომპონენტის
გათვალისწინებით.

ტექსტი ძირითადად
აგებულია
სიუჟეტის სქემის
კომპონენტების
გათვალისწინებით.

ტექსტი არაა აგებული
სიუჟეტის სქემის
კომპონენტების
გათვალისწინებით.

შემოქმედებითობა/
წიგნიერება

წერილობითი
ტექსტი ავლენს
მოსწავლის
წიგნიერებას
და თემისადმი
შემოქმედებით
დამოკიდებულებას.

წერილობითი
ტექსტი ნაკლებად
ავლენს მოსწავლის
წიგნიერებას
და თემისადმი
შემოქმედებით
დამოკიდებულებას.

მართლწერა

წერს გამართულად,
მართლწერის
წესების დაცვით.
დაშვებულია
არაუმეტეს 3
შეცდომისა.

დაშვებულია 3-ზე მეტი
შეცდომა.
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გაკვეთილი 2
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური/ მე-7 კლასი
თემა: სიყვარული – სიყვარულისთვის ჩადენილი გმირობა (თემატური ბლოკი –
ადამიანი და მისი ცხოვრება).
გაკვეთილზე შესასწავლი ტექსტი: „ვეფხისტყაოსანი“ („თათბირი ნურადინ
ფრიდონისა“, თათბირი ავთანდილისა“, „თათბირი ტარიელისა“).
საგნობრივი სტანდარტით მისაღწევი შედეგი:
მიმართულება: ცოდნისა და იდეების გაზიარება
ქართ.საბ. 7. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ტექსტის შეფასება,
ტექსტის მიმართ პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა-დასაბუთება;
მიმართულება: სტრატეგიების გამოყენება
ქართ.საბ. 11. ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის სტრატეგიების მიზნის
შესაბამისად შერჩევა და ადეკვატურად გამოყენება;
ცნება/მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა.
ცნება – ტექსტის კონტექსტი;
მწერლის, ლირიკული გმირის / პერსონაჟის ემოციების, სულიერი გამოცდილების
გაცნობა მეხმარება ადამიანის შინაგანი სამყაროს გაცნობაში, საკუთარი თავის
უკეთ შეცნობაში.
ცნება – ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებები (მხატვრული ხერხები,
რიტორიკული ხერხები)
მწერლები იყენებენ სხვადასხვა ენობრივ საშუალებას იმისთვის, რომ უკეთ
წარმოაჩინონ თავიანთი დამოკიდებულება სიყვარულის მიმართ, სიყვარულთან
დაკავშირებული განცდები და ქმედებები,მოახდინონ შთაბეჭდილება მკითხველზე,
დაარწმუნონ მკითხველი
თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა.
როგორ გამოხატავენ ადამიანები სიყვარულს?
რა მიმართებაა სიყვარულსა და მსხვერპლის გაღებას/სხვის მსახურებას შორის?
რამდენად მეხმარება მწერლის/ლირიკული გმირის ემოციების, სულიერი
გამოცდილების გაცნობა?
რა მიზნით და რამდენად ეფექტურად იყენებს ავტორი ენობრივ საშუალებებს?
კომპლექსური დავალება/დავალებები:
შეყვარებული რაინდის (პერსონაჟის/გმირის) დასახასიათება გმირის რუკის
გამოყენებით და საკუთარ დამოკიდებულების გამოხატვა ტექსტში ასახული ზნე
ობრივ-ეთიკური პრობლემების მიმართ.
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ტექსტის შეცვლა: გავრცობა – შევსება. მეორეხარისხოვანი პერსონაჟის თვალით
მოყოლილი ამბავი. ქაჯეთის ციხის მცველად დარჩენილი მეომრები აღწერენ/
საუბრობენ სიყვარულის სახელით ჩადენილი გმირობის შესახებ.
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა.
• სიყვარულზე შექმნილი ტექსტების შეფასება, მათ მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა (ქართ.საბ. 7);
• დაკვირვება პერსონაჟზე (მის ქცევაზე, მეტყველებაზე, ემოციებზე);
• სიყვარულზე საკუთარი მოსაზრებების გაზიარების მიზნით ტექსტების
შედგენა ნასწავლი ენობრივი საშუალებების გამოყენებით (ქართ.საბ. 11);
საგაკვეთილო აქტივობები
აქტივობა 1. ნაცნობი ინფორმაციის გახსენება.
შინაარსთან დაკავშირებული წინარე ცოდნისა და გამოცდილების გააქტიურების
მიზნით მოსწავლეები პასუხობენ მასწავლებლის მიერ დასმულ შეკითხვებს,
იხსენებენ პოემა „ვეფხისტყაოსნის“. წინა კლასებში შესწავლილ ეპიზოდებს, რაც
დაეხმარებათ პოემის სხვა ეპიზოდის სწორად გააზრებაში. კითხვები მოცემულია
ელექტრონული ტესტის ფორმატით ან PP-პრეზენტაციით, რომელზეც ჩანს
შეკითხვები მე-5 -მე-6 კლასებში შესწავლილი თავებიდან („ამბავი როსტევან არაბთა
მეფისა“, „ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა“, „თინათინისაგან
ავთანდილის გაგზავნა მის ყმისა საძებრად“, შესაბამისი ილუსტრაციებით, რაც
დაეხმარებათ მოსწავლეებს არა მხოლოდ ვერბალური ინფორმაციის გახსენებაში,
არამედ წარმოსახვითი უნარების გააქტიურებაშიც.
აქტივობა 2. წინარე ცოდნის გააქტიურების შემდეგ მასწავლებელი სვამს
შეკითხვას ახალი ცოდნის შესაძენად, მაგალითად ამდაგვარს:
როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ გულწრფელი გრძნობა? – იმსჯელეთ თინათინის
მიერ სატრფოსათვის სიყვარულის გამხელის მაგალითზე.
მოსწავლეები აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებებს და გამოთქვამენ ვარაუდებს,
როგორ შეიძლება გაგრძელდეს/ დასრულდეს ეს ურთიერთობა.
აქტივობა 3. მცირე ზომის წერილობითი ტექსტის შექმნა.
მოსწავლეები წერენ ტექსტს შეთავაზებული სიტყვების მნიშვნელობის
გააზრების, მათ შორის კავშირის დამყარების საფუძველზე და გამოხატავენ
პირად განცდებსა და განწყობაზე დამყარებულ შთაბეჭდილებას. ტექსტიდან
შერჩეულია 4-5 სიტყვა (მაგალითად: შეხვედრა, თავგადასავალი, სატრფო, მეგობარი,
სასოწარკვეთა და სხვ.), რომლებიც ამოკრეფილია შეძლებისდაგვარად ზუსტი
ვარაუდების მისანიშნებლად, მაგრამ, ამავე დროს, არ ამჟღავნებს ნაწარმოების
საიდუმლოს. ამ სიტყვების გამოყენებით 5 წთ-ის განმავლობაში თხზავენ პატარა
ამბავს. მოხალისეობის პრინციპით, 2-3 მოსწავლე კლასის წინაშე კითხულობს თავის
მიერ შეთხზულ ამბავს, როგორც „ავტორი”, „sაავტორო სკამის” გამოყენებით.
„საავტორო სკამზე” ჯდება ის მოსწავლე/ავტორი, რომელიც საკუთარ ტექსტს
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ხმამაღლა წაიკითხავს. ასეთი სკამი გაკვეთლზე ქმნის გაგსხვავებულ, შეიძლება
ითქვას, საზეიმო განწყობილებასაც კი და მოსწავლეებს აძლევს შესაძლებლობას,
საკუთარი ნიჭი განსხვავებული ფორმით წარმოაჩინონ თანაკლასელების წინაშე.
აქტივობა 4. ტექსტის წაკითხვამდე მსჯელობენ, რა ინფორმაციის შემცველია
მოცემული სურათები. მოსწავლეები ათვალიერებენ პოემის შესაბამისი ეპიზოდების
ილუსტრაციებს (მასწავლებლის მომზადებული სლაიდ შოუს ან სახელმძღვანელოში
არსებულს) და გამოთქვამენ ვარაუდს, თუ როგორ შეიძლებოდა განვითარებულიყო
მოვლენები პოემის შემდეგ თავებში. ილუსტრაციები დაეხმარება მოსწავლეებს
ფანტაზიის სტიმულირებასა და ვარაუდების გამოთქმაში. მასწავლებელი ავსებს/
აზუსტებს მოსწავლეების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.
აქტივობა 5. ნარატიული (თხრობითი) ტექსტების გააზრება და სიღრმისეული
დამუშავება.
მოსწავლე სწორად იგებს, იაზრებს, აანალიზებს წაკითხულ ტექსტს. კლასი
იყოფა მოსწავლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე ჯგუფებად და დამოუკიდებლად
ეცნობიან შესასწავლ ეპიზოდს: ტექსტს კითხულობენ აქტიური კითხვის მეთოდით
და სათანადო ადგილების მარკირებით; ბავშვები ჩუმად კითხულობენ პოემის
მონაკვეთებად დანაწევრებულ ტექსტს ინდივიდუალურად მონიშნავენ მათთვის
უცნობ და/ან ბუნდოვან ლექსიკურ ერთეულებს და ცდილობენ ამოიცნონ მისი
მნიშვნელობა კონტექსტის დახმარებით. საკუთარ ვარაუდებს აცნობენ ჯგუფის
წევრებს და ახდენენ მათთვის მიცემული ეპიზოდის პარაფრაზირებას. ჯგუფის
თითო წარმომადგენელი თანაკლასელებს აცნობს ეპიზოდის შინაარსს, საჭიროების
შემთხვევაში აზუსტებენ სხვა მოსწავლეები და/ან ერთვება მასწავლებელი.
აქტივობა 6. პერსონაჟის/გმირის დახასიათება.
ტექსტის შინაარსის გაგება – გააზრების შემდეგ აკვირდება ეპიზოდის სათაურს
და ცდილობს ამოიცნოს, რა ინფორმაციის შემცველია იგი; სწორად ამოიცნობს,
აფასებს და ხსნის მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხების დანიშნულებას გმირის
(ტარიელის, ავთანდილის, ფრიდონის) მხატვრული სახის შექმნისათვის. სხვადასხვა
მხატვრულ დეტალზე დაკვირვებით მსჯელობს პერსონაჟთა დახასიათების ხერხებზე;
აკვირდება პერსონაჟების მეტყველებას და ცდილობს, ახსნას მათი ქცევის მოტივი
და სხვ.
(მითითებები ჯგუფის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად შეიძლება იყოს
განსხვავებული, მაგრამ, სასურველია, ისე იყოს შერჩეული, რომ მოსწავლეებს
დაეხმაროს, შეჯამების ფაზაზე პასუხი გასცენ საკვანძო შეკითხვას.
რა მიმართებაა სიყვარულსა და მსხვერპლის გაღებას/სხვის მსახურებას შორის?
ჯგუფები ავსებენ პერსონაჟის რუკას და თითო წარმომადგენელი აუდიტორიას
აცნობს მათ მიერ გაანალიზებული ეპიზოდის მიხედვით გმირის დახასიათებას.
აქტივობა 7. მოსწავლეები საკუთარი და თანაკლასელების მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის საფუძველზე ამთლიანებენ ინფორმაციას და ავსებენ დიაგრამას
„გადაჯაჭვული“. ადარებენ სამივე პერსონაჟის ქცევის მოტივს და ცდილობენ
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ახსნან თითოეული პერსონაჟის გადაწყვეტილება – ემსახურონ, მსხვერპლი გაიღონ
მეგობრისათვის/სატრფოსთვის – რამდენადაა განპირობებული სიყვარულით.
კოგნიტური დიაგრამა დაეხმარება მოსწავლეებს გაამთლიანონ სხვადასხვა სახით
მიღებული ინფორმაცია.
აქტივობა 8. ძირითადი იდეების შეჯერება.
განსაზღვრავენ პრობლემურ საკითხს წაკითხულ ტექსტში და გამოხატავენ
საკუთარ დამოკიდებულებას ტექსტში ასახული ზნეობრივ-ეთიკური პრობლემების
მიმართ.
ჯგუფში მსჯელობენ დებულებაზე: „თუ მიყვარს, ვზრუნავ, ანუ მე აქტიურად
ვმონაწილეობ ... სხვა ადამიანების გაბედნიერებაში“ და/ან: „სიყვარული ეს აქტიუ
რობაა ... ეს დახმარებაა და არა გატაცება. ზოგადი სახით სიყვარულზე შეიძლება
ვთქვათ, რომ ეს უფრო გაცემაა ვიდრე მიღება“ (ერიხ ფრომი – გერმანელი ფსიქოლო
გი, ფილოსოფოსი და ფსიქოანალიტიკოსი). როგორ იქცევიან „ვეფხისტყაოსნის“
გმირები ე.წ. „სიყვარულის გამცემისა“და „სიყვარულის მიმღების“ როლში.
მოსწავლეები წამოჭრილ პრობლემას განიხილავენ ჯგუფებში. ჯგუფური
დისკუსიის დასრულების შემდეგ თავიანთ იდეებს და/ან შეხედულებებს უზიარებენ
მთელს კლასს. ჯგუფის ლიდერი მოსწავლე გადმოსცემს ჯგუფის მოსაზრებებს.
იმავე ჯგუფის სხვა მოსწავლეებს შეუძლიათ რამე დაამატონ.
მოსწავლეთა სააზროვნო უნარ-ჩვევებზე დაკვირვების ცხრილი
მასწავლებელი დაკვირვების დაფის გამოყენებით აკვირდება და ინიშნავს
მოსწავლეთა მიღწევებს შესაბამისი რუბრიკების მიხედვით.
უნარ-ჩვევა, რომელსაც ვაკვირდები:
• ფაქტების, იდეების მოძიება, გააზრება და ინტერპრეტაცია;
• შერჩეულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით დამოკიდებულებების გამოხატვა
და გადაწყვეტილების მიღება;
• ათვისებული მასალის გამოყენება უცნობ სიტუაციებში.
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ათვისებული
მასალის გამოყენება
უცნობ სიტუაციებში.

შერჩეულ
კრიტერიუმებზე
დაყრდნობით
დამოკიდებულებების გამოხატვა
და გადაწყვეტილების მიღება.

ფაქტების, იდეების
მოძიება, გააზრება და
ინტერპრეტაცია.

უნარ-ჩვევა,
რომელსაც
ვაკვირდები

მოსწავლის
სახელი და გვარი
------------------

მოსწავლის
სახელი და გვარი

------------------

------------------

მოსწავლის
სახელი და გვარი
------------------

მოსწავლის
სახელი და გვარი
------------------

მოსწავლის
სახელი და გვარი

სოციალურ უნარ-ჩვევებზე დაკვირვების ცხრილი
გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეები აფასებენ საკუთარ და თანაკლასელების
მონაწილეობას ჯგუფურ მუშაობაში.
უნარ-ჩვევა, რომელსაც ვაკვირდები:
• პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება: დავალებას კეთილსინდისიერად
ვასრულებდი; ვინაწილებდით პასუხისმგებლობებს;
• თანამშრომლობა: ვთანამშრომლობდით ჯგუფის სხვა წევრებთან, ვუსმენდით
და საჭიროების შემთხვევაში, მივდიოდით კომპრომისზე;
• გადაწყვეტილების მიღება: ანგარიშს ვუწევდით სხვების მოსაზრებებს,
ვაჯერებდით ინფორმაციას კონსტრუქციული კამათის საფუძველზე შეთანხმების
მისაღწევად.
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გადაწყვეტილების
მიღება:
ანგარიშს ვუწევდით
სხვების მოსაზრებებს,
ვაჯერებდით
ინფორმაციას
კონსტრუქციული
კამათის საფუძველზე
შეთანხმების
მისაღწევად.

თანამშრომლობა:
ვთანამშრომლობდით
ჯგუფის სხვა
წევრებთან,
ვუსმენდით და
საჭიროების
შემთხვევაში,
მივდიოდით
კომპრომისზე.

პასუხისმგებლობის
საკუთარ თავზე
აღება:
დავალებას
კეთილსინდისიერად
ვასრულებდი;
ვინაწილებდით
პასუხისმგებლობებს.

უნარ-ჩვევა,
რომელსაც
ვაკვირდები
არა

დიახ

დიახ

არა

სახელი და გვარი
(ურთიერთშეფასება)

სახელი და გვარი
(თვითშეფასება)
დიახ

არა

სახელი და გვარი
(ურთიერთშეფასება)
დიახ

არა

სახელი და გვარი
(ურთიერთშეფასება)
დიახ

არა

სახელი და გვარი
(ურთიერთშეფასება)

გაკვეთილი 3
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური/ მე-7 კლასი
თემა: სიყვარული – ორი მოთხრობა პირველ სიყვარულზე
გაკვეთილზე შესასწავლი ტექსტი: ამირან ჭიჭინაძე – „სუფლიორი“.
საგნობრივი სტანდარტით მისაღწევი შედეგი:
მიმართულება: ცოდნისა და იდეების გაზიარება
ქართ.საბ. 7. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ტექსტის შეფასება,
ტექსტის მიმართ პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა-დასაბუთება;
ქართ.საბ. 8. სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტების
შედგენა-გაზიარება საკომუნიკაციო სიტუაციის გათვალისწინებით (ზეპირი ან/და
წერითი მეტყველების დროს).
მიმართულება: სტრატეგიების გამოყენება
ქართ.საბ. 11. ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის სტრატეგიების მიზნის
შესაბამისად შერჩევა და ადეკვატურად გამოყენება;
ქართ.საბ. 12. სწავლის პროცესში გამოყენებული სტრატეგიების გაცნობიერება,
გაანალიზება და შეფასება მიზანშეწონილობისა და ეფექტურობის თვალსაზრისით.
სამიზნე ცნება – ტექსტის სიტუაციური მახასიათებლები (საკომუნიკაციო
სიტუაცია)
მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა.
მწერლის, ლირიკული გმირის / პერსონაჟის ემოციების, სულიერი გამოცდილების
გაცნობა მეხმარება ადამიანის შინაგანი სამყაროს გაცნობაში, საკუთარი თავის
უკეთ შეცნობაში.
თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა
როგორ გამოხატავენ ადამიანები სიყვარულს?
როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ სიყვარული?
რამდენად მეხმარება მწერლის/ლირიკული გმირის ემოციების, სულიერი გა
მოცდილების გაცნობა?
კომპლექსური დავალება
ტექსტის გაგება-გააზრების შემდეგ პერსონაჟის დახასიათება მათ მიერვე
შერჩეული კითხვის სტრატეგიით, დამაჯერებელი არგუმენტებით და მხატვრული
დეტალების გათვალისწინებით;
პერსონაჟის ემოციებისა და ქცევის მოტივის მართებულად შეფასება საკუთარი
გამოცდილების გათვალისწინებით.
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ინფორმაციის წარდგენა ვერბალურად და არავერბალურად, გრაფიკული
ორგანაიზერების საშუალებით.
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა
•
სიყვარულზე შექმნილი ტექსტების შეფასება, მათ მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა (ქართ.საბ. 7, 11);
• ტექსტების შედგენა ნასწავლი ენობრივი საშუალებების გამოყენებით (ქართ.
საბ. 8, 11);
• სწავლის პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებზე დაფიქრება, მათი მიზეზების
გაცნობიერება; პრობლემების გადაჭრის გზების დასახვა (ქართ.საბ. 12).
აქტივობა 1. მასწავლებელი ფილმის ეპიზოდის ყურებამდე აკეთებს განმარტებას,
რომ ფილმში წარმოდგენილი სიტუაცია ალბათ გაახსენებთ მათთვის ნაცნობ
საკლასო სიტუაციას. მოსწავლეები უყურებენ ეპიზოდს ფილმიდან „შვიდი მოთხრობა
პირველ სიყვარულზე“ (გადაღებილია ამირან ჭიჭინაძის მოთხრობა „სუფლიორის“
მიხედვით. http://youtube.com/watch?v=gpclffiV4cQ&t=257s) და შემდეგ მსჯელობენ
რამდენად ნაცნობია მათთვის სალომესა და რეზიკოს კლასში არსებული ისტორია
მათთვის. მოსწავლეები იხსენებენ სხვადასხვა სიტუაციებს თავიანთი პირადი
გამოცდილებიდან.
აქტივობა 2. კითხვის სტრატეგიის შერჩევა/ინფორმაციის დახარისხება.
ტექსტის წაკითხვამდე მოსწავლეები ამოიცნობენ და ასახელებენ კითხვის
იმ სტრატეგიებს, რომლებსაც ხშირად მიმართავენ. მოსწავლეებს წყვილებში
ურიგდებათ სტიკერები, რომლებზეც დაწერილია კითხვის მარტივი სტრატეგიები.
მოსწავლეები ახარისხებენ ბარათებს იმის მიხედვით, რას აკეთებენ ისინი კითხვის
დაწყებამდე, კითხვის დროს და ბოლოს, მოცემული ტექსტის წაკითხვის შემდეგ.
და აკრავენ შესაბამის სტიკერს ცხრილის სათანადო სვეტში (კითხვის დაწყებამდე/
კითხვის დროს / წაკითხვის შემდეგ). საჭიროების შემთხვევაში, შეაქვთ ცვლილებები
და შემდეგ მსჯელობენ, რომელი სტრატეგიების გამოყენება მიაჩნიათ ამ ეტაპზე
მიზანშეწონილად.
აქტივობა 3. ტექსტის კითხვა ნარატიული ჩარჩოს გამოყენებით.
მასწავლებელი მოთხრობის ტექსტის სწორად გაგება-გაანალიზების მიზნით
იყენებს ნარატიულ ჩარჩოს. პირველ რიგში გააცნობს ჩარჩოს შეკითხვებს, რომელიც
ჩამოწერილი აქვს დაფაზე ან ეკრანზე და სთხოვს გაითვალისწინონ ეს შეკითხვები
ტექსტზე მუშაობის დროს. მოსწავლეები კითხულობენ ტექსტის პირველ თავს.
კითხვის პროცესში მონიშნავენ ინფორმაციას, რომელიც ნარატიული ჩარჩოს
კითხვებზე პასუხის გაცემაში დაეხმარებათ, უცნობი სიტყვის მნიშვნელობას
აზუსტებენ ლექსიკონში ან ამოიცნობენ კონტექსტის დახმარებით. საკუთარ
ვერსიას აზუსტებენ მეწყვილესთან. ტექსტის პირველი ეპიზოდის წაკითხვის დროს
მასწავლებელი დროდადრო ჩერდება და მოსწავლეებს სთხოვს, პასუხი გასცენ
შეკითხვებს:
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ვინ არიან მთავარი პერსონაჟები?
სად და როდის ხდება ნაწარმოებში განვითარებული მოქმედება?
როგორ იქცევიან მოქმედი გმირები?
თქვენი აზრით, რა მიზანი ამოძრავებს თითოეულ პერსონაჟს?
რა შედეგები მოიტანა მთავარი პერსონაჟის(სალომეს) მცდელობამ?
პირველი ეპიზოდის წაკითხვისა და კითხვებზე პასუხების გაცემის შემდეგ
მოსწავლეები წარმოადგენენ შემაჯამებელ აბზაცს.
აგრძელებენ მოთხრობის მეორე ეპიზოდის კითხვას და პასუხს სცემენ მეორე
ეპიზოდისათვის („მათემატიკის გაკვეთილზე“) მომზადებულ შეკითხვებს:
რით იწყება მოქმედება მოთხრობის ამ კონკრეტულ მონაკვეთში?
სად და როდის ხდება(გრძელდება) მოთხრობის ამ მონაკვეთში აღწერილი
მოქმედება;
ვინ არიან ამ ეპიზოდის მთავარი მოქმედი პირები (ვინ დაემატა ან დააკლდა)?
რა მიზანი აქვთ მათ?
როგორ ცდილობენ მთავარი პერსონაჟები მიზნის მიღწევას?
რა შედეგი მოიტანა მთავარი პერსონაჟების მცდელობამ;
როგორი ემოციური რეაქცია აქვთ მთავარ პერსონაჟებს ეპიზოდის ბოლოს?
(კითხვები სარეკომენდაციოა და მასწავლებელს შეუძლია შეცვალოს
საჭიროებისამებრ)
მეორე ეპიზოდის წაკითხვისა და კითხვებზე პასუხების გაცემის შემდეგ მოს
წავლეები წარმოადგენენ შემაჯამებელ აბზაცს.
აქტივობა 4. პერსონაჟის/გმირის დახასიათება.
სხვადასხვა მხატვრულ დეტალზე დაკვირვებით მსჯელობს პერსონაჟთა
დახასიათების ხერხებზე; სწორად ამოიცნობს, აფასებს და ხსნის მათ დანიშნულებას
მთავარი პერსონაჟების(სალომე, რეზიკო) მხატვრული სახის შექმნისათვის.
დავალება სრულდება წყვილებში. მასწავლებელი შეახსენებს, რომ წაკითხულის
უკეთ გააზრებისთვის დაისმება შემდეგი ტიპის შეკითხვები:
1. შეკითხვა, რომელიც მოითხოვს ტექსტში პირდაპირ წარმოდგენილი ინფორ
მაციის დამოუკიდებლად პოვნას;
2. შეკითხვა, რომელიც მოითხოვს ტექსტში არაპირდაპირ წარმოდგენილი
ინფორმაციის ამოცნობას;
3. შეკითხვა, რომელიც მოითხოვს ტექსტის მონაკვეთებს შორის მიზეზშე
დეგობრივი კავშირის დანახვას, ტექსტიდან გამომდინარე დასკვნის დასა
საბუთებლად;
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4. შეკითხვა, რომელიც მოითხოვს ტექსტის მთლიანობაში აღქმას – მისი
ძირითადი აზრის ამოსაცნობად;
მოსწავლეები უბრუნდებიან ტექსტს და ჯერ ინდივიდუალურად ასრულებენ
დავალებას შემდეგი მითითებებით:
მოიძიეთ პერსონაჟების პირდაპირი დახასიათება ტექსტში;
გამოყავით ეპიზოდები, რომლებიც პერსონაჟთა არაპირდაპირ დახასიათე
ბად შეიძლება ჩაითვალოს;
რა შეგიძლიათ თქვათ ამ ეპიზოდებზე დაყრდნობით პერსონაჟთა ხასიათის
შესახებ?
დააკვირდით ტექსტის ენას, ამოიცანით გამოსახვის ხერხები, რომლითაც
დახასიათებულია პერსონაჟი.
ამოიცანით და შეაფასეთ როგორია მწერლის, დამოკიდებულება ამ
პერსონაჟისადმი, რის თქმა უნდა ავტორს ამ პერსონაჟის ჩვენებით და რამდენად
გეხმარებათ მწერლისა და გმირის ემოციების, სულიერი გამოცდილების გაცნობა
მოთხრობის მათავარი სათქმელის ამოცნობასა და პირადი გამოცდილების
გამდიდრებაში;
ინდივიდუალურად დაძებნილ ინფორმაციას აჯერებენ მეწყვილესთან და შემდეგ
ერთად ავსებენ ორი მთავარი პერსონაჟის რუკას და ინფორმაციას წარმოადგენენ
გრაფიკული ორგანაიზერის საშუალებით: პერსონაჟი – თვისება (ები) / დადასტურება
ტექსტიდან- მწერლის დამოკიდებულება პერსონაჟისადმი – ჩემი დამოკიდებულება
პერსონაჟისა და მწერლის პოზიციისადმი. ერთი წყვილი წარმოადგენს შესრულებულ
დავალებას, პასუხობს თანაკლასელთა დასმულ დამაზუსტებელ შეკითხვებს და/ან
თავად ავსებს ინფორმაციას.
აქტივობა 5. შედეგების სქემატური სახით წარმოდგენა. მოსწავლეები
ამთლიანებენ ინფორმაციას და წერენ თხზულებას პერსონაჟების შედარების სქემის
გამოყენებით. 2-3 მოსწავლე კითხულობს საკუთარ ნამუშევარს.
აქტივობა 6. მასწავლებელი ეკრანზე, ან ფლიპჩარტზე ჩამოწერს შეკითხვებს,
რომლებიც დააფიქრებთ სწავლის პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებზე,
დაეხმარებათ მათი მიზეზების გაცნობიერებასა და პრობლემების გადაჭრის გზების
დასახვაში:
რომელ შეკითხვაზე არ გქონდათ სწორი პასუხი?
როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია თქვენი შეცდომა?
რა დაგეხმარათ სწორი პასუხის შერჩევაში?
იყო თუ არა წყვილში სწორი ვერსია და თუ იყო, რამ შეგიშალათ ხელი
სწორედ ეს პასუხი დაგეფიქსირებინათ?
წყვილები აფასებენ თანამშრომლობას ნარატიული ტექსტის გაგება-გააზრებისა
და პერსონაჟის დახასიათების აქტივობებზე ზეპირი კომენტარებით.
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პერსონაჟების შედარება
_________ და _________ამ მოთხრობის ორი გმირია. ____(გმირის სახელი)
__________ არის _______________________
(გმირის ხასიათი/თვისება) —————————–
მაშინ, როცა ____________(გმირის სახელი) ————- არის ___________
(გმირის ხასიათი/თვისება) _______________.
მაგალითად, ____(ერთი)____________ ცდილობს ________________
_______(მეორე)_____________, პირიქით, ______________
ორივე არის _________ (საერთო თვისება/თვისებები) ____________
გმირის დახასიათების შეფასების რუბრიკა
დავალების ადეკვატური გაგება და გააზრება (2 ქულა):
• დავალება ადეკვატურად აქვს გაგებული და გააზრებული
• დავალება არ და/ან მეტნაკლებად ადეკვატურად აქვს გაგებული და
გააზრებული
მოსაზრებების ადეკვატური ციტირება (3 ქულა):
• მოსაზრებების უმეტესობა ადეკვატურადაა ციტირებული;
• მოსაზრებების ნაწილი ადეკვატურადაა ციტირებული;
• მოსაზრებები არ არის ციტირებული, ან არაადეკვატურადაა ციტირებული.
მხატვრული თავისებურებების შეფასება (3 ქულა):
• დაძებნილი და გაანალიზებულია ყველა ძირითადი მხატვრული თავისებურება;
• დაძებნილი და გაანალიზებულია მხოლოდ ნაწილი მხატვრული თავისე
ბურებებისა;
• არ საუბრობს მხატვრულ თავისებურებებზე, ან მხოლოდ აფიქსირებს, მაგრამ
არ აანალიზებს მხატვრული ხერხების დანიშნულებას, ან ანალიზი არაადეკვატურია.
ენობრივი ნორმების დაცვა (2 ქულა):
• იცავს საფეხურის/კლასის შესაბამის გრამატიკულ წესებს. დაშვებულია
არაუმეტეს 2 შეცდომისა;
• დაშვებული შეცდომები 2-ზე მეტია.
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#

კრიტერიუმი

3

2

1

1

დავალების
ადეკვატური
გაგება და
გააზრება.

X

დავალება
ადეკვატურად
აქვს გაგებული და
გააზრებული.

დავალება არ და/ან
მეტნაკლებად ადეკვატურად
აქვს გაგებული და
გააზრებული.

2

მოსაზრებების
ადეკვატური
ციტირება.

მოსაზრებების
უმეტესობა
ადეკვატურადაა
ციტირებული.

მოსაზრებების
ნაწილი
ადეკვატურადაა
ციტირებული.

მოსაზრებები არ არის
ციტირებული, ან
არაადეკვატურადაა
ციტირებული

3

მხატვრული
თავისებურებების
შეფასება.

დაძებნილი და
გაანალიზებულია
ყველა ძირითადი
მხატვრული
თავისებურება.

დაძებნილი და
გაანალიზებულია
მხოლოდ ნაწილი
მხატვრული
თავისებურებებისა.

არ საუბრობს მხატვრულ
თავისებურებებზე, ან
მხოლოდ აფიქსირებს,
მაგრამ არ აანალიზებს
მხატვრული ხერხების
დანიშნულებას, ან ანალიზი
არაადეკვატურია.

4

ენობრივი
ნორმების
დაცვა.

X

იცავს საფეხურის/
კლასის შესაბამის
გრამატიკულ
წესებს.
დაშვებულია
არაუმეტეს 2
შეცდომისა.

დაშვებული შეცდომები 2-ზე
მეტია.

გაკვეთილის 4
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური/ მე-7 კლასი
თემა: სიყვარული – ორი მოთხრობა პირველ სიყვარულზე (თემატური ბლოკი –
ადამიანი და მისი ცხოვრება).
გაკვეთილზე შესასწავლი ტექსტი: ამირან ჭიჭინაძე – „სუფლიორი – რუსული
ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილი“.
საგნობრივი სტანდარტით მისაღწევი შედეგი:
მიმართულება: ტექსტის გაგება-გაანალიზება
ქართ. საბ.1. ტექსტში მოცემული ფაქტობრივი და კონცეპტუალური ინფორ
მაციის ამოცნობა-გააზრება;
ქართ. საბ. 2. ტექსტის ცალკეულ ნაწილებს შორის არსებული მიმართებების
გაანალიზება და სათანადო დასკვნების გამოტანა;
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ქართ. საბ. 4. ტექსტის კრიტიკული გააზრება კონტექსტური ფაქტორების
გათვალისწინებით.
მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა
მწერლის, ლირიკული გმირის / პერსონაჟის ემოციების, სულიერი გამოცდილების
გაცნობა მეხმარება ადამიანის შინაგანი სამყაროს გაცნობაში, საკუთარი თავის
უკეთ შეცნობაში.
თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა
როგორ გამოხატავენ ადამიანები სიყვარულს?
რამდენად მეხმარება მწერლის/ლირიკული გმირის ემოციების, სულიერი გა
მოცდილების გაცნობა?
რა ვიცი საკუთარ თავზე? როგორ მეხმარება სიყვარული (ან ამ გზაზე დაშვებული
შეცდომა) საკუთარი თავის უკეთ შეცნობაში?
კომპლექსური დავალება/დავალებები
ინფორმაციის დახარისხება. მოსწავლეებმა მართებულად ამოიცნეს ტექსტში
მოცემულ ფაქტობრივი და კონცეპტუალური ინფორმაცია, მოთხრობის ცალკეულ
ნაწილებს შორის არსებული მიმართებების გაანალიზებისა და სათანადო დასკვნების
გამოტანის საფუძველზე;
ალტერნატიული ფორმის ტექსტის შექმნა. ამირან ჭიჭინაძის მოთხრობა
„სუფლიორის“ მიხედვით შეიქმენება კომიქსებიანი წიგნი ონლაინ პროგრამა pixtonis
– ის გამოყენებით. კომიქსებს უნდა ახლდეს მოთხრობის ინტერპრეტირებული
ტექსტები.
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა
• სიყვარულზე შექმნილი ტექსტების შეფასება, მათ მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა (ქართ.საბ. 7, 11);
• სწავლის პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებზე დაფიქრება, მათი მიზეზების
გაცნობიერება; პრობლემების გადაჭრის გზების დასახვა (ქართ.საბ. 12).
საგაკვეთილო აქტივობები
აქტივობა 1. შინაარსთან დაკავშირებული წინარე ცოდნისა და გამოცდილების
გააქტიურება. მოსწავლეები პასუხობენ მასწავლებლის მიერ დასმულ შეკითხვებს,
იხსენებენ მოთხრობის წინა გაკვეთილზე შესწავლილ ეპიზოდებს, რაც დაეხმარებათ
მოთხრობის შემდეგი ეპიზოდის მართებულად გააზრებაში.
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სასურველია, კითხვარი წარმოდგენილი იყოს PP-პრეზენტაციით. სლაიდებზე
გამოტანილი შეკითხვები 1-ლი და მე-2 თავებიდან შესაბამისი ილუსტრაციებით
დაეხმარებათ მოსწავლეებს არა მხოლოდ ვერბალური ინფორმაციის გახსენებაში,
არამედ წარმოსახვითი უნარების გააქტიურებაში.
აქტივობა 2. ნაცნობიდან უცნობ მასალაზე გადასვლის, ყურადღების
კონცენტრირების მიზნით, მასწავლებელს სამსჯელოდ გამოაქვს მოთხრობის
ბოლოს სახელმძღვანელოში დასმული ერთ-ერთი შეკითხვა:
ხომ არ აღმოაჩინეთ რეზიკოს/სალომეს საქციელზე დაკვირვებისას რამე
თვისება, რომელის მათს ავტორისეულ (პირდაპირ თუ არაპირდაპირ) დახასიათებაში
არ ყოფილა აღნიშნული?
მოსწავლეების პასუხები მასწავლებელს გადააქვს ფლიპჩარტზე/დაფაზე,
მოსწავლეები კი ცდილობენ თავიანთი ვარაუდების დადასტურებას ტექსტური
მასალით და/ან პირად გამოცდილებაზე დაფუძნებული ვარაუდების გამოთქმით.
(თითოეული პერსონაჟისთვის ცნების რუკა იქმნება ცალცალკე). ცნების რუკა;
მასწავლებელი ოვალში წერს პერსონაჟის სახელს და სწორედ ამ სიტყვის/ცნების
გარშემო აგებენ ცნების რუკას, ანუ ასახელებენ იმ თვისებებს, რომლებიც, მათი
აზრით, ახასიათებს პერსონაჟს.
აქტივობა 3. ტექსტის წაკითხვა. მოსწავლეები კითხულობენ მოთხრობის
შესასწავლი ეპიზოდის „რუსული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილი“ – პირველ
მონაკვეთს (ვიდრე „...ორივე მონაწილე აპლოდისმენტებით დააჯილდოვა“).
მონიშნავენ, მათი აზრით, ტექსტის ყველაზე მნიშვნელოვან, მთავარ ადგილებს,
რომლებიც დაეხმარებათ პერსონაჟების ემოციების, ხასიათის თვისებების უკეთ
გააზრებაში. რის შემდეგაც უბრუნდებიან ცნების რუკას და ცდილობენ საკუთარი
ვარაუდების დადასტურება დაძებნონ წაკითხულ მონაკვეთში. აგრძელებენ ტექსტის
ჯერ მეორე მონაკვეთის (ვიდრე „... ნახა კიდეც“), შემდეგ კი ტექსტს კითხულობენ
ბოლომდე, კითხვის იმავე მეთოდით. ბოლოს, მსჯელობენ, რამდენად გამართლდა
მათი მოლოდინი, ამ პერსონაჟების ხასიათის თვისებებთან დაკავშირებით.
აქტივობა 4. რეფლექსია. ანალიზის შედეგების სქემატური სახით წარმოდგენა.
მოსწავლეები ერთიანდებიან 4-5 კაციან ჯგუფებში და საკუთარი და
თანაკლასელების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ამთლიანებენ
ინფორმაციას პერსონაჟის სრულყოფილი პორტრეტის შესაქმნელად. ავსებენ
დიაგრამას – „პერსონაჟის ცვლილება“. დიაგრამის სხვადასხვა მონაკვეთში
აფიქსირებენ, როგორია პერსონაჟის ხასიათი მოთხრობის დასაწყისში, რა ცვლილება
განიცადა მან ამ პერიოდში და მსჯელობენ, რამდენად ლოგიკური იყო ეს ცვლილება
სალომეს ხასიათიდან გამომდინარე. პერსონაჟის ქცევის ცვლილების დიაგრამები
დაეხმარება მოსწავლეებს გაამთლიანონ ინფორმაცია. ერთ-ერთი ჯგუფი აცნობს
თანაკლასელებს მათ მიერ შედგენილ პერსონაჟის პორტრეტს ორივე ეპიზოდიდან
ამოკრებილი ინფორმაციის გათვალისწინებით. პასუხობენ თანაკლასელებისა და
მასწავლებლის დამაზუსტებელ შეკითხვებს.
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აქტივობა 5. მასწავლებელი დაფაზე წერს ისეთ დებულებას ან შეკითხვას,
რომელიც კამათს გამოიწვევს, მაგალითად: „თუ ადამიანს შეუძლია სრულფასოვნად
უყვარდეს, მას საკუთარი თავიც უყვარს. თუ ადამიანს მხოლოდ სხვები უყვარს,
მას საერთოდ არ შეუძლია სიყვარული“ (ერიხ ფრომი – გერმანელი ფსიქოლოგი,
ფილოსოფოსი და ფსიქოანალიტიკოსი).
• მოსწავლეები აყალიბებენ ორ-სამ მიზეზს, რის გამოც ამ დებულებას უნდა
დავეთანხმოთ და რის გამოც შეიძლება შევეწინააღმდეგოთ.
• შეახსენეთ მოსწავლეებს, რომ, შესაძლოა, ჩამოთვლილი მიზეზები მათ
პირად შეხედულებებს არ ემთხვეოდეს.
• მოსწავლეები ავსებენ „სადისკუსიო ქსელის“ სქემას თავიანთი მოსაზრე
ბებით.
• მოსწავლეები წყვილებში ერთმანეთს უზიარებენ შეხედულებებს. განუ
მარტავენ მეწყვილეს საკუთარ მოსაზრებებს და, სურვილის შემთხვევაში, შეიძლება
საკუთარ სქემას ახალი მიზეზებიც დაამატონ.
• გაზიარებისა და დისკუსიის დასრულების შემდეგ რამდენიმე მსურველი
ხმამაღლა გამოთქვამს თავის შეხედულებებს.
• შეახსენეთ მოსწავლეებს, რომ ამ მომენტისთვის „სწორი პასუხი“.არ არსებობს
და რომ ყველა მოსაზრებას თანაბარი ძალა აქვს.
• განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცევინეთ მოსწავლეებს სქემის იმ
მონაკვეთზე, სადაც წერია „დასკვნები“.
მეთოდის – „სადისკუსიო ქსელის“.- გამოყენება ხელს უწყობს მოსწავლეებს,
გამოხატონ საკუთარი შეხედულებები თუ დამოკიდებულებები საკითხის მიმართ
ამა თუ იმ ტექსტის წაკითხვამდე ან წაკითხვის შემდეგ. პროცესში მონაწილეობა
სასარგებლოა ახალი ცოდნის განმტკიცებისთვის და გაღრმავებისთვის,
წერის პროცესისთვის მომზადებისთვის, კრიტიკული აზროვნების უნარის
განვითარებისათვის.
აქტივობა 6. დავალების ზეპირად წარდგენის შემდეგ მოსწავლეები ხუთი წუთის
განმავლობაში ინდივიდუალურად წერენ ესეს, რომელშიც საკუთარ, პიროვნულ
პოზიციასა და შეხედულებებს გამოხატავენ მოცემულ საკითხზე / პრობლემაზე.
მსჯელობისას შეუძლიათ გამოიყენონ სადისკუსიო ქსელში მოცემული მიზეზები და
მათ მიერ შესწავლილი ტექსტი, რათა გაამყარონ საკუთარი არგუმენტები.
აქტივობა 7. შემაჯამებელი ბარათი. მასწავლებელი ჩამოწერს შეკითხვებს,
მოსწავლეებმა კი თავიანთი პასუხები პატარა ფურცლებზე უნდა დაწერონ და
ჩაყარონ ყუთში. ბარათები ივსება ანონიმურად და იყვება აზრების ყუთში. მეორე
დღეს მასწავლებელი კომენტარებით გამოეხმაურება.
1. დაწერეთ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც დღევანდელ გაკვეთილზე ისწავლეთ;
2. დაწერეთ ერთი შეკითხვა, რომელიც დღეს მოსმენილის ან ნანახის შესახებ
გაგიჩნდათ;
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3. დაწერეთ ერთი კომენტარი დღევანდელი გაკვეთილის შესახებ.
ეს აქტივობა
მასწავლებისთვის ყოველდღიური უკუკავშირის მიღების
მნიშვნელოვანი საშუალებაა, მოსწავლეებს კი დღის განმავლობაში გამოყენებულ
აქტივობებზე რეფლექსიისკენ უბიძგებს.
სადისკუსიო ქსელის სქემა
ვეთანხმები (pro)

ვუპირისპირდები (con

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

დასკვნა: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სადისკუსიო ქსელის სქემის შეფასების რუბრიკა
დავალების ადეკვატური გაგება და გააზრება (2 ქულა):
• დავალება ადეკვატურად აქვს გაგებული და გააზრებული;
• დავალება არ და/ან მეტნაკლებად ადეკვატურად აქვს გაგებული და
გააზრებული
სადისკუსიო თემის დამადასტურებელი მოსაზრებები (3 ქულა):
• მოსწავლეები აყალიბებენ სადისკუსიო თემასთან დაკავშირებულ სამ მიზეზს,
რის გამოც ამ დებულებას უნდა დავეთანხმოთ;
• მოსწავლეები აყალიბებენ სადისკუსიო თემასთან დაკავშირებულ ორ მიზეზს,
რის გამოც ამ დებულებას უნდა დავეთანხმოთ;
• მოსწავლეები აყალიბებენ სადისკუსიო თემასთან დაკავშირებულ მხოლოდ
ერთ მიზეზს, რის გამოც ამ დებულებას უნდა დავეთანხმოთ.
სადისკუსიო თემის საპირისპირო მოსაზრებები (3 ქულა):
• მოსწავლეები აყალიბებენ სადისკუსიო თემასთან დაკავშირებულ სამ მიზეზს,
რის გამოც ამ დებულებას უნდა დავუპირისპირდეთ;
• მოსწავლეები აყალიბებენ სადისკუსიო თემასთან დაკავშირებულ ორ მიზეზს,
რის გამოც ამ დებულებას უნდა დავუპირისპირდეთ;
• მოსწავლეები აყალიბებენ სადისკუსიო თემასთან დაკავშირებულ მხოლოდ
ერთ მიზეზს, რის გამოც ამ დებულებას უნდა დავუპირისპირდეთ.
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დასკვნა (2 ქულა):
• სადისკუსიო თემაზე გამოტანილია დასაბუთებული დასკვნა;
• სადისკუსიო თემაზე გამოტანილი დასკვნა დაუსაბუთებულია.
#

კრიტერიუმი

3

2

1

1

დავალების
ადეკვატური
გაგება და
გააზრება

X

დავალება
ადეკვატურად
აქვს გაგებული და
გააზრებული.

დავალება არ და/ან
მეტნაკლებად ადეკვატურად
აქვს გაგებული და
გააზრებული.

2

სადისკუსიო
თემის
დამადასტურებელი
მოსაზრებები.

მოსწავლეები
აყალიბებენ
სადისკუსიო
თემასთან
დაკავშირებულ
სამ მიზეზს,
რის გამოც ამ
დებულებას
უნდა
დავეთანხმოთ

მოსწავლეები
აყალიბებენ
სადისკუსიო თემასთან
დაკავშირებულ ორ
მიზეზს, რის გამოც
ამ დებულებას უნდა
დავეთანხმოთ.

მოსწავლეები აყალიბებენ
სადისკუსიო თემასთან
დაკავშირებულ მხოლოდ
ერთ მიზეზს, რის გამოც
ამ დებულებას უნდა
დავეთანხმოთ.

3

სადისკუსიო
თემის
საპირისპირო
მოსაზრებები.

მოსწავლეები
აყალიბებენ
სადისკუსიო
თემასთან
დაკავშირებულ
სამ მიზეზს,
რის გამოც ამ
დებულებას
უნდა
დავუპირისპირდეთ.

მოსწავლეები
აყალიბებენ
სადისკუსიო თემასთან
დაკავშირებულ ორ
მიზეზს, რის გამოც
ამ დებულებას უნდა
დავუპირისპირდეთ.

მოსწავლეები აყალიბებენ
სადისკუსიო თემასთან
დაკავშირებულ მხოლოდ
ერთ მიზეზს, რის გამოც
ამ დებულებას უნდა
დავუპირისპირდეთ.

4

დასკვნა

სადისკუსიო თემაზე
გამოტანილია
დასაბუთებული
დასკვნა.

სადისკუსიო თემაზე
გამოტანილი დასკვნა
დაუსაბუთებულია.

გმირის ქცევის ცვლილების შეფასების რუბრიკა
დავალების ადეკვატური გაგება და გააზრება (2 ქულა):
• დავალება ადეკვატურად აქვს გაგებული და გააზრებული;
• დავალება არ და/ან მეტნაკლებად ადეკვატურად აქვს გაგებული და
გააზრებული.
მოსაზრებების ადეკვატური ციტირება (3 ქულა):
• მოსაზრებების უმეტესობა ადეკვატურადაა ციტირებული;
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• მოსაზრებების ნაწილი ადეკვატურადაა ციტირებული;
• მოსაზრებები არ არის ციტირებული, ან არაადეკვატურადაა ციტირებული.
პერსონაჟის ცვლილების ყველა ეტაპის სრულფასოვანი აღწერა (3 ქულა):
• დაძებნილი და გაანალიზებულია ქცევის მაგალითები, რომლებიც ახასია
თებდა პერსონაჟს ცვლილებამდე და ცვლილების შემდეგ;
• დაძებნილი და გაანალიზებულია ქცევის მაგალითები, რომლებიც ახა
სიათებდა პერსონაჟს ცვლილებამდე, შემდგომ პერიოდზე კი საუბრობს სქემატურად
ან საერთოდ არა აქვს გაანალიზებული;
• ანალიზი არაადეკვატურია, ვერ აფიქსირებს პერსონაჟის ცვლილებას,
მხოლოდ ტექსტის პარაფრაზია.
ენობრივი ნორმების დაცვა (2 ქულა):
• იცავს საფეხურის/კლასის შესაბამის გრამატიკულ წესებს. დაშვებულია
არაუმეტეს 3 შეცდომისა;
• დაშვებული შეცდომები 3-ზე მეტია.

#

კრიტერიუმი

3

2

1

1

დავალების
ადეკვატური
გაგება და
გააზრება

X

დავალება
ადეკვატურად
აქვს გაგებული და
გააზრებული.

დავალება არ და/
ან მეტნაკლებად
ადეკვატურად
აქვს გაგებული და
გააზრებული.

2

მოსაზრებების
ადეკვატური
ციტირება

მოსაზრებების
უმეტესობა
ადეკვატურადაა
ციტირებული.

მოსაზრებების ნაწილი
ადეკვატურადაა
ციტირებული.

მოსაზრებები არ არის
ციტირებული, ან
არაადეკვატურადაა
ციტირებული.

3

პერსონაჟის
ცვლილების
ყველა ეტაპის
სრულფასოვანი
აღწერა

დაძებნილი და
გაანალიზებულია
ქცევის
მაგალითები,
რომლებიც
ახასიათებდა
პერსონაჟს
ცვლილებამდე და
ცვლილების
შემდეგ.

დაძებნილი და
გაანალიზებულია
ქცევის მაგალითები,
რომლებიც
ახასიათებდა
პერსონაჟს
ცვლილებამდე;
ცვლილების შემდგომ,
პერიოდზე კი
საუბრობს სქემატურად
ან საერთოდ არა აქვს
გაანალიზებული.

ანალიზი
არაადეკვატურია,
ვერ აფიქსირებს
პერსონაჟის
ცვლილებას, მხოლოდ
ტექსტის პერიფრაზია.
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4

ენობრივი
ნორმების
დაცვა

X

იცავს საფეხურის/
კლასის შესაბამის
გრამატიკულ
წესებს. დაშვებულია
არაუმეტეს 3
შეცდომისა.

დაშვებული
შეცდომები 3-ზე
მეტია.

გაკვეთილი 5
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური/ მე-7 კლასი
თემა: სიყვარული – (თემატური ბლოკი – ადამიანი და მისი ცხოვრება).
თემის (ადამიანი და მისი ცხოვრება – სიყვარული) შეჯამება.
გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეები დამაჯერებელი არგუმენტებითა და ტექს
ტებიდან მოხმობილი მაგალითებით მსჯელობენ სასიყვარულო თემაზე სხვადასხვა
ეპოქაში შექმნილი განსხვავებული ჟანრის ნაწარმოებების მსგავსება -განსხვავებაზე.
საგნობრივი სტანდარტით მისაღწევი შედეგი:
ქართ.საბ.6. ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილი ტექსტების შედარება და
მსჯელობა მათ მსგავსება-განსხვავებებზე;
ქართ.საბ.7. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ტექსტის შეფასება,
ტექსტის მიმართ პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა-დასაბუთება;
ქართ.საბ.8. სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტების
შედგენა-გაზიარება საკომუნიკაციო სიტუაციის გათვალისწინებით (ზეპირი ან/და
წერითი მეტყველების დროს).
ცნება – მიმართებები ტექსტებს შორის (ინტერტექსტუალობა).
მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა
• სიყვარულზე შექმნილია განსხვავებული ტიპისა და ჟანრის ტექსტები.
• სხვადასხვა ეპოქაში (კულტურაში) შექმნილ ტექსტებში შესაძლებელია
ასახული იყოს განსხვავებული დამოკიდებულებები/წარმოდგენები სიყვარულზე.
თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა
• რატომ წერენ მწერლები სიყვარულზე? / რატომაა სიყვარული ერთ-ერთი
უმთავრესი თემა ყველა დროისა და კულტურის ლიტერატურასა და ხელოვნებაში?
• რა მსგავსება-განსხვავებაა სიყვარულზე შექმნილ ტექსტებს შორის? რითია
ისინი განპირობებული?
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კომპლექსური დავალება/დავალებები
ანალიტიკური წერითი ნამუშევრების შექმნა. ამირან ჭიჭინაძის ორი მოთხრობის
– „ცარცის წრისა” და „სუფლიორის” მთავარი პერსონაჟების (ლიკა/სალომე ; გუჯა/
რეზიკო) შედარებითი დახასიათება (დახასიათებითი ესეს პრინციპების დაცვით);
ალტერნატიული ფორმის ტექსტის (მუსიკალური კლიპი, ვიდეო რგოლი ან
პოსტერი)შექმნა სიყვარულის თამაზე შესწავლილი ნაწარმოებების მიმართ პირადი
დამოკიდებულების წარმოსაჩენად.
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა
• სიყვარულზე შექმნილი განსხვავებული ტიპისა და ჟანრის ტექსტების
შესწავლა-გაანალიზება და ინტერპრეტირება ნასწავლი ცნებებისა და საკითხების
გამოყენებით (ქართ.საბ. 7, 8);
• სიყვარულზე შექმნილი განსხვავებული ტიპისა და ჟანრის ტექსტებს შორის
მსგავსება-განსხვავებების დადგენა, სათანადო დასკვნების გამოტანა (ქართ.საბ. 6);
• სიყვარულზე შექმნილი ტექსტების შეფასება, მათ მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა (ქართ.საბ. 7);
საგაკვეთილო აქტივობები
აქტივობა 1. მოსწავლეები წარმოადგენენ საკუთარ ნამუშევრებს – პრეზენტაცია
თემაზე: „ყველაზე შთამბეჭდავი ისტორია სიყვარულზე“ (სხვადასხვა ჯგუფი
წარმოადგენს მათ მიერ შესწავლილი ნაწარმოებებიდან – „თავფარავნელი ჭაბუკი“,
„ვეფხისტყაოსანი“, „სუფლიორი“ და „ცარცის წრე“ – ერთ-ერთის მიხედვით შექმნილ
PP-პრეზენტაციას ).
აქტივობა 2. თემაზე ყურადღების კონცენტრირების მიზნით მოსწავლეები
უყურებენ ვიდეოკლიპს – „...სიყვარულს უშენებია“ და ექმნებათ ადეკვატური
მოლოდინები შესჯამებელ თემასთან დაკავშირებით. ნაცნობი ინფორმაციის,
საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების გააქტიურების მიზნით მოსწავლეები
ჯგუფებში იხსენებენ სხვადასხვა ცნებებს, ურთიერთობებს, რომლებიც სიყვარულის
გრძნობას ეფუძნება, წერენ პაზლის ნაწილებზე და აწყობენ პაზლს გულის ფორმის
დაჭრილი ფიგურებისგან.
აქტივობა 3. მასწავლებელი სვამს კითხვას:
• რატომ წერენ მწერლები სიყვარულზე?
• რატომაა სიყვარული ერთ-ერთი უმთავრესი თემა ყველა დროისა და
კულტურის ლიტერატურასა და ხელოვნებაში?
• რა მსგავსება-განსხვავებაა სიყვარულზე შექმნილ ტექსტებს შორის?
• რამდენადაა ისინი განპირობებული ეპოქითა და ჟანრის თავისებურებებით?
მოსწავლეები აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებებს და მსჯელობისას იმოწმებენ
მათ მიერ შესწავლილ სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ განსხვავებული ჟანრის
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ნაწარმოებებს. რის შემდეგაც ჯგუფებში ავსებენ ცხრილს და იხსენებენ მათ
მიერ შესწავლილი ნაწარმოებების დაწერის დროს, ჟანრს, თემას და ამ თემასთან
დაკავშირებულ მთავარ პრობლემას, პრობლემის გადაჭრის გზას. ერთ-ერთი
ჯგუფის წარმომადგენელი აცნობს თანაკლასელებს თავიანთ ნამუშევარს. სხვა
ჯგუფები, საჭიროების შემთხვევაში, ასწორებენ და/ან აზუსტებენ წარმოდგენილ
ინფორმაციას. შესაბამისობის ცხრილი მოსწავლეებს ეხმარება, გაამთლიანონ
და ერთიანი წარმოდგენა შეიქმნან შესწავლილ თემაზე, მოახდინონ შესწავლილი
თემების ორგანიზება.
აქტივობა 4. წაკითხული ტექსტის გაგება-გააზრების საფუძველზე ცდილობენ
მოცემული ინფორმაციის კლასიფიკაცია-კატეგორიზაციასა და გამთლიანებას.
მასწავლებელი აკრავს ამბის პირამიდას. პირამიდის თითოეული საფეხურისთვის
ეკრანზე/ფლიპჩარტზე შემდეგი მითითებებია ჩამოწერილი: 1. ნაწარმოების
სათაური; 2. ორი სიტყვა, რომელიც ახასიათებს მთავარ პერსონაჟს; 3. სამი სიტყვა,
რომელიც აღწერს გარემოებას; 4. ოთხი სიტყვა, რომელიც აღწერს პრობლემას და/ან
რომლებიც დაკავშირებულია შესწავლილი ნაწარმოების თემატიკასთან/ გმირთან; 5.
ხუთი სიტყვა, რომელიც გადმოსცემს პირველ მოვლენას; 6. ექვსი სიტყვა,რომელიც
აღწერს მეორე მოვლენას; 7. შვიდი სიტყვა, რომელიც გადმოსცემს მესამე მოვლენას;
8. რვა სიტყვა, რომელიც პრობლემის შეჯამებას გამოხატავს.
თითოეული ჯგუფის ერთი წარმომადგენელი აცნობს თანაკლასელებს თავიანთ
მიერ შედგენილ კოგნიტურ დიაგრამას – მოთხრობის (ამბის) პირამიდას. პასუხობენ
თანაკლასელებისა და მასწავლებლის დამაზუსტებელ შეკითხვებს.
აქტივობა 5. მოსწავლეები გამოხატავენ საკუთარ დამოკიდებულებას
სიყვარულზე შექმნილი ტექსტების მიმართ. მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს
„ორმხრივ ჩანაწერთა დღიურის“ სქემებს. ორმხრივ ჩანაწერთა დღიური დაეხმარება
მოსწავლეებს დღიურში შეტანილი ჩანაწერებით გამოხატონ საკუთარი განწყობადამოკიდებულებები ამა თუ იმ საკითხის/ მოვლენის/გმირის მიმართ. მოსწავლეები
ჯგუფისთვის შეთავაზებული ნაწარმოებიდან იხსენებენ მათთვის ყველაზე
შთამბეჭდავ/მნიშვნელოვან/ ემოციურ ეპიზოდს და ამოწერენ პირველ სვეტში,
შემდეგ წერენ ჯერ კრიტიკულ და მერე ემოციურ კომენტარს. ჯგუფის წევრები
ჯერ ერთმანეთს გააცნობენ საკუთარ ნამუშევარს და შემდეგ შეარჩევენ ერთ-ერთი
მოსწავლის ნამუშევარს და აცნობენ თანაკლასელებს.
აქტივობა 6. სიყვარულის თემაზე შესწავლილი ნაწარმოებების შეჯამების
მიზნით მოსწავლეები ავსებენ შეჯამების – განმარტებით ჩარჩოს. მასწავლებელი
მოსწავლეებს აცნობს განმარტებითი ჩარჩოს ელემენტებს:
1. ცნება, რომელიც უნდა განიმარტოს;
2. დაჯგუფება – კატეგორია, რომელსაც ეს ცნება მიეკუთვნება;
3. მახასიათებლები – მახასიათებლები, რომლებიც მოცემულ ცნებას დაჯგუ
ფებაში არსებული სხვა ცნებებისგან განასხვავებენ;
4. მცირე განსხვავებები – ობიექტების სხვა კლასები, რომლებიც მოცემული
ცნების ქვეშ განლაგდებიან.
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შემდეგ მასწავლებელი ურიგებს ბარათებს, რომელზეც ჩამოწერილია განმარტებითი
ჩარჩოს შეკითხვები:
1. სიყვარულის გამოვლენის რომელ ფორმაზე ვსაუბრობთ?
2. რომელ ზოგად ფასეულებებს ეფუძნება, თქვენი აზრით, განსხვავებული ჟანრისა
და სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ნაწარმოებები?
3. რა მახასიათებლებით განსხვავდება ქალვაჟური სიყვარულის ცნება განსხვავებული
ჟანრისა და სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ ნაწარმოებებში?
4. გარდა ქალვაჟური სიყვარულისა კიდევ რა თემებია ასახული თქვენ მიერ შესწავ
ლილ თხზულებებში?
თხზულების სათაური

ჟანრი

დაწერის
დრო

ნაწარმოების მთავარი თემა

თემასთან
დაკავშირებული
პრობლემა

პრობლემის
გადაჭრის
გზა

თავფარავნელი ჭაბუკი
-ხალხური
შოთა რუსთაველის
„ვეფხისტყაოსანი“.
ამირან ჭიჭინაძე –
„სუფლიორი“.
ამირან ჭიჭინაძე –
„ცარცის წრე“.

მასწავლებელი მოსწავლეებს უხსნის, რომ განმარტებითი ჩარჩოს ყველა შეკითხვაზე
პასუხი მათ მიერ თემის (სიყვარული) ფარგლებში შესწავლილ თხზულებებშია მოცემული.
მოსწავლეები ჯგუფებში პასუხს სცემენ კითხვებს და ამზადებენ შემაჯამებელ
ტექსტს სიყვარულის თემაზე დაწერილი თხზულებების საფუძველზე. განმარტებითი
ჩარჩოს მიზანია, წარმოადგინოს კონკრეტული ცნების განმარტება, ან მოახდინოს
დაქვემდებარებული ცნებების იდენტიფიცირება. ჯგუფის წარმომადგენელი აცნობს
კლასელებს განმარტებითი ჩარჩოს კითხვების საფუძველზე დაწერილ შემაჯამებელ
წერილობით ტექსტს.
აქტივობა 7. მასწავლებელი უბრუნდება გაკვეთილის მიზანს და სთხოვს მოსწავლეებს
გაკვეთილი შეაფასონ სიტყვათა ჯაჭვით, დაამთავრონ ფრაზა: „ჩემთვის გაკვეთილი
მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ, რომ ...~
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პრეზენტაციის (საშინაო დავალების) შეფასების რუბრიკა
დავალების პირობის ადეკვატური გაგება და გააზრება (2 ქულა):
• დავალების პირობა ადეკვატურად აქვს გაგებული და გააზრებული;
• დავალება არ და/ან მეტნაკლებად ადეკვატურად აქვს გაგებული და გააზრებული.
დასაბუთებული მსჯელობა (3 ქულა):
• მსჯელობა დასაბუთებულია სათანადო არგუმენტებითა და ადეკვატურადაა
გამყარებული ციტატებით;
• მსჯელობა ძირითადად დასაბუთებულია სათანადო არგუმენტებით, მაგრამ
ყოველთვის არაა ადეკვატურად გამყარებული ციტატებით;
• მოსაზრებები არ არის დასაბუთებული. მსჯელობა არადამაჯერებელია.
ლოგიკური და თანმიმდევრული მსჯელობა (3 ქულა):
• მსჯელობა თანმიმდევრულად, აზრები ლოგიკურად ებმის ერთმანეთს;
• მსჯელობა ძირითადად თანმიმდევრულია, აზრები ყოველთვის ლოგიკურად არ
ებმის ერთმანეთს;
• მსჯელობა არათანმიმდევრულია და ძირითადად არალოგიკური.
PP-პრეზენტაციის ფორმა და დიზაინი (2 ქულა):

• იცავს PP-პრეზენტაციის ფორმასა და დიზაინისთვის საჭირო ყველა წესს;
• არ იცავს PP-პრეზენტაციის ფორმასა და დიზაინისთვის საჭირო წესებს.

#

კრიტერიუმი

3

2

1

1

დავალების
პირობის
ადეკვატური
გაგება და
გააზრება

X

დავალების პირობა
ადეკვატურად
აქვს გაგებული და
გააზრებული.

დავალება არ და/
ან მეტნაკლებად
ადეკვატურად აქვს
გაგებული და გააზრებული.

2

დასაბუთებული
მსჯელობა

მსჯელობა
დასაბუთებულია
სათანადო
არგუმენტებითა
და ადეკვატურადაა
გამყარებული
ციტატებით.

მსჯელობა
ძირითადად
დასაბუთებულია
სათანადო
არგუმენტებით,
მაგრამ ყოველთვის
არაა ადეკვატურად
გამყარებული
ციტატებით.

მოსაზრებები არ არის
დასაბუთებული. მსჯელობა
არადამაჯერებელია.
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3

ლოგიკური და
თანმიმდევრული
მსჯელობა.

მსჯელობს
თანმიმდევრულად, აზრები
ლოგიკურად
ებმის
ერთმანეთს.

მსჯელობა
ძირითადად
თანმიმდევრულია,
აზრები ყოველთვის
ლოგიკურად არ
ებმის ერთმანეთს.

მსჯელობა
არათანმიმდევრულია და
ძირითადად არალოგიკური.

4

PP-პრეზენტაციის ფორმა
და დიზაინი

X

იცავს
PP-პრეზენტაციის
ფორმასა და
დიზაინისთვის
საჭირო ყველა წესს.

არ იცავს
PP-პრეზენტაციის
ფორმასა და დიზაინისთვის
საჭირო წესებს.

განმარტებითი ჩარჩოს შეფასების რუბრიკა
დავალების ადეკვატური გაგება და გააზრება (2 ქულა):
• დავალება ადეკვატურად აქვს გაგებული და გააზრებული;
• დავალება არ და/ან მეტნაკლებად ადეკვატურად აქვს გაგებული და გააზრებული.
კითხვებზე ადეკვატური და სრულყოფილი პასუხების გაცემა (4 ქულა):
• სწორად პასუხობს განმარტებითი ჩარჩოს 4-ვე შეკითხვას;
• სწორად პასუხობს განმარტებითი ჩარჩოს 3 შეკითხვას;
• სწორად პასუხობს განმარტებითი ჩარჩოს 2 შეკითხვას;
• სწორად პასუხობს განმარტებითი ჩარჩოს მხოლოდ 1 შეკითხვას.
შემაჯამებელი ტექსტი (4 ქულა):
• შემაჯამებელი ტექსტი სწორადაა აგებული აზრები ლოგიკურად და თანმიმდევ
რულად ვითარდება;
• შემაჯამებელი ტექსტი სწორადაა აგებული, აზრები თანმიმდევრულად ვითარდება,
თუმცა შეინიშნება ლოგიკური მსჯელობის დარღვევის ერთეული შემთხვევები;
• შემაჯამებელი ტექსტი არასრულყოფილადაა შესრულებული, ხშირად დარღვეულია
თანმიმდევრული და ლოგიკური მსჯელობა;
• შემაჯამებელ ტექსტში მსჯელობა არათანმიმდევრული და არალოგიკურია.
ენობრივი ნორმების დაცვა (2 ქულა):
• ძირითადად იცავს ენობრივ ნორმებს, დაშვებულია მხოლოდ 2-3 შეცდომა;
• დაშვებული შეცდომები 3-ზე მეტია.
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#

კრიტერიუმი

4

3

2

1

1

დავალების
ადეკვატური
გაგება და
გააზრება

X

X

დავალება
ადეკვატურადაა
გაგებული
და
გააზრებული.

დავალება არ და/
ან მეტნაკლებად
ადეკვატურად
აქვს გაგებული
და გააზრებული.

2

კითხვებზე
ადეკვატური
და
სრულყოფილი
პასუხების
გაცემა

სწორად
პასუხობს
განმარტებითი
ჩარჩოს 4-ვე
შეკითხვას.

სწორად
პასუხობს
განმარტებითი ჩარჩოს
3 შეკითხვას.

სწორად
პასუხობს
განმარტებითი
ჩარჩოს
2 შეკითხვას.

სწორად პასუხობს
განმარტებითი
ჩარჩოს მხოლოდ
1 შეკითხვას.

3

შემაჯამებელი
ტექსტი

შემაჯამებელი
ტექსტი
სწორადაა
აგებული
აზრები
ლოგიკურად
და თანმიმდევრულად
ვითარდება.

შემაჯამებელი
ტექსტი
სწორადაა
აგებული,
აზრები
თანმიმდევრულად
ვითარდება,
თუმცა
შეინიშნება
ლოგიკური
მსჯელობის
დარღვევის
ერთეული
შემთხვევები.

შემაჯამებელი
ტექსტი
არასრულყოფილადაა
შესრულებული,
ხშირად
დარღვეულია
თანმიმდევრული და
ლოგიკური
მსჯელობა.

შემაჯამებელ
ტექსტში
მსჯელობა
არათანმიმდევრული
და არალოგიკურია.

4

ენობრივი
ნორმების
დაცვა

X

X

ძირითადად
იცავს ენობრივ
ნორმებს,
დაშვებულია
მხოლოდ 2-3
შეცდომა.

დაშვებული
შეცდომები 3-ზე
მეტია.
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გაკვეთილი 6
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური/ VII
თემა: ადამიანი და ბუნება. კავშირი ბუნებასთან. (მეორე თემატური ბლოკი –
სამყაროს შეცნობა, ახლის ძიება)
გაკვეთილზე შესასწავლი ტექსტი: ვაჟა-ფშაველას „ხმელი წიფელი~.
გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლე შეძლებს ბუნებაზე შექმნილი ტექსტების
შეფასებასა და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვას.
გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთ
ხოვნებთან:
მიმართულება: ცოდნისა და იდეების გაზიარება
ქართ.საბ.5. ტექსტის ინტერპრეტაცია პირად ან/და ლიტერატურულ გა
მოც
დილებაზე დაყრდნობით (მაგ. ხედვის პერსპექტივის შეცვლით, დროსა თუ სივრცეში
გადანაცვლებით.
ქართ.საბ.7. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ტექსტის შეფასება,ტექსტის
მიმართ პირადი გამოცდილების გამოხატვა და ახსნა-დასაბუთება.
მიმართულება: ენობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლების გამოყენება
ქართ.საბ.10. სტრუქტურული და ორგანიზაციული ელემენტების ცოდნის
ფუნქციურად გამოყენება კონკრეტული მიზნით (ზეპირი ან/და წერითი მეტყველების
დროს).
ქართ.საბ.11. ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის სტრატეგიების მიზნის
შესაბამისად შერჩევა და ადეკვატურად გამოყენება.
მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა.
ბუნებაზე შექმნილი ტექსტები გვეხმარება, გავიაზროთ ადამიანის ადგილი
სამყაროში, ადამიანის პასუხისმგებლობა ბუნების მიმართ.
თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა.
რა და როგორ შეიძლება ვისწავლოთ ბუნებისაგან?
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა.
ბუნებაზე შექმნილი ტექსტების შეფასება, მათ მიმართ საკუთარი დამოკი
დებულების გამოხატვა (ქართ.საბ. 7, 10, 11);
ბუნებაზე საკუთარი მოსაზრებების გაზიარების მიზნით ტექსტების შედგენა
ნასწავლი ენობრივი საშუალებების გამოყენებით (ქართ.საბ. 5, 11);
აქტივობა 1. საშინაო დავალების წარდგენა (3 წთ)
აქტივობა 2. კითხვისათვის მზადება – სტრატეგია „ლექსიკური ერთეულებით
ამბის შედგენა~ (5 წთ)
მასწავლებელი მოსწავლეებს ეუბნება, რომ ტექსტში აღწერილი ამბავი ბუნების
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კანონზომიერებას, ადამიანისა და ბუნების კავშირს შეეხება. შემდეგ მოკლედ ესა
უბრება ვაჟა-ფშაველაზე, როგორც ბუნების ქომაგზე და ბავშვების დახმარებით
გაიხსენებენ ბუნების თემაზე შესწავლილ მასალას წინა კლასებიდან.(„შვლის
ნუკრის ნაამბობი~, „მთის წყარო~, „ია~ და სხვ. )
აქტივობა 3. მოსწავლეთა გამოწვევის მიზნით გამოიყენებს „ლექსიკური
ერთეულებით ამბის შედგენის~ აქტივობას. მასწავლებელი ტექსტიდან შეარჩევს
4-5 სიტყვას, რომლებიც ამოკრეფილია შეძლებისდაგვარად ზუსტი, ვარაუდების
მისანიშნებლად, მაგრამ, ამავე დროს, არ ამჟღავნებს ნაწარმოების საიდუმლოს.
მასწავლებელი ჩამოუწერს სიტყვებს დაფაზე(მაგალითად: წიფელი , ტყე, გაზაფხული,
მზე, კოდალა) და სთხოვს ამ სიტყვების გამოყენებით 5 წთ-ის განმავლობაში
დაწერონ პატარა ამბავი და შეურჩიონ სათაური.
მოსწავლეები წერენ ინდივიდუალურად. შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს რამ
დენიმე მოსწავლეს (3-4) სურვილის მიხედვით დასხდნენ „საავტორო სკამზე~ და
მთელი კლასის წინაშე წაიკითხონ შეთხზული ამბავი. მოსწავლეები სხდებიან და
კითხულობენ , როგორც „ავტორები ~, თანაკლასელები აჯილდოვებენ მათ ტაშით.
აქტივობა 4. (20 წთ.) შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს ეუბნება, რომ ვაჟაფშაველას მოთხრობა „ხმელ წიფელს~ წაიკითხავენ ორიენტირებული კითხვის
მეთოდით. ტექსტს წაიკითხავენ პაუზებით, (მაგალითად I პაუზა: „ყველას და, მათ
შორის მეც, მიყვარს...ყურადღებას არ აქცევენ~; II პაუზა: „მხოლოდ ზამთრობით...
უჩუმრად ცრემლსა ღვრის~; III პაუზა: „საბრალო ხმელი წიფელი... შველას
სთხოვდნენო~; IV პაუზა: „ზაფხულობით უფრო შესაბრალისია ხმელი წიფელი ....
კიდევ ახსოვთ იმისი სიდიადე~.) გამოთქვამენ ვარაუდებს. ამისათვის გამოიყენებენ
ვარაუდების სქემას. მასწავლებელი ურიგებს ვარაუდების სქემას და უხსნის, როგორ
უნდა იმუშაონ მასზე.
მონაკვეთები

როგორ ფიქრობთ,
რა მოხდება?

რატომ ფიქრობთ
ასე?

სინამდვილეში
რა მოხდა?

სათაური
I მონაკვეთის წაკითხვის
შემდეგ
II მონაკვეთის წაკითხვის
შემდეგ
III მონაკვეთის
წაკითხვის შემდეგ
IV მონაკვეთის
წაკითხვის შემდეგ

მასწავლებელი წაუკითხავს მოთხრობის სათაურს: – „ხმელი წიფელი~, – სთხოვს,
დაფიქრდნენ და გამოთქვან ვარაუდი, რაზე იქნება საუბარი ამ ტექსტში. შემდეგ
სთხოვს, რომ შეავსონ ცხრილის პირველი გრაფა – როგორ ფიქრობთ, რა მოხდება?
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– და

მეორე გრაფა: რატომ ფიქრობთ ასე? (ამ გრაფაში მოსწავლეებმა უნდა
მიუთითონ, რა მინიშნება აქვთ საამისოდ.) ამის შემდეგ მოსწავლეები წაიკითხავენ I
ეპიზოდს. უნდა შეავსონ III გრაფა: „სინამდვილეში რა მოხდა?~
მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს გამოთქვან ახალი ვარაუდები, რა მოხდება
შემდეგ ნაწილში? და რა მინიშნება აქვთ საამისოდ? ტექსტის მეორე ნაწილში
განვითარებული მოვლენების შესახებ ახალი ვარაუდები I და II სვეტებში შეიტანონ.
ასე გაიმეორებენ II -III -IV მონაკვეთების წაკითხვის შემდეგ.
აქტივობა 5. წაკითხული ტექსტის გააზრება-წვდომა. (8 წთ.)
მასწავლებელი სვამს კითხვებს:
• ვინაა ამბის მთხრობელი მოთხრობაში?
• როგორ გვიხატავს გაზაფხულის მომხიბლავ სურათს ვაჟა-ფშაველა მოთ
ხრობის დასაწყისში? ვაჟას როგორი დამოკიდებულება ჩანს ბუნებისადმი პირველ
აბზაცში?
• სად დგას ხმელი წიფელი?
• როგორ გვიხატავს ვაჟა ხმელი წიფლის „პორტრეტს~?
• როგორი დამოკიდებულება აქვთ მისადმი სხვა ხეებს?
• როდის დაუახლოვდებიან „ცოტად თუ ბევრად~ სხვა ხეები ხმელ წიფელს?
• ვინ უამბობს მათ ზღაპარს „სიყვარულზე, სიწმინდესა და სიცოცხლეზე~?
• როგორ ესობა გულში „ადგილის დედის~ სიტყვები ხმელ წიფელს და რა გან
ცდა ეუფლება?
• ავტორის როგორი დამოკიდებულება ჩანს ხმელი წიფლისადმი მოთხრობის
მეოთხე აბზაცში?
• როგორ ხატავს „ერთ დროს ამაყად გაბარჯღულ~ წიფელს ვაჟა? როგორია
მისი რეალური კონტრასტული სახე ?
• რატომ ვეღარ მიჰყვება ქარს ხმელი წიფელი სხვა ხეებივით ძველებურად?
• წელიწადის რომელ დროსაა უფრო შესაბრალისი ხმელი წიფელი? რატომ?
• როგორი დამოკიდებულება აქვს ხალხს ხმელ წიფელთან?
•

რას ამბობს ავტორი უგუნურ ხეებზე, რომლებიც არ აფასებენ ხმელ წიფელს?

• როგორ ფიქრობთ, მოსწონს თუ არა ვაჟა-ფშაველას ახალგაზრდა ხეების
ამ
პარტავანი დამოკიდებულება ხმელი წიფლისადმი? დაასაბუთეთ ტექსტის
მიხედვით.
აქტივობა 6. (2 წთ) მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად შეაჯამებს წაკითხულ
ტექსტს და გამოთქვამენ თავიანთ დამოკიდებულებას გაკვეთილისადმი გასასვლელი
ბილეთებით. ავსებენ და ტოვებენ მასწავლებელთან მაგიდაზე. (გასასვლელი
ბილეთები ანონიმურია).
აქტივობა 7. საშინაო დავალება. (2 წთ) მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს,
შეადგინონ მოვლენათა ჯაჭვი მოთხრობის პირველი ნაწილის მიხედვით.
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დაწერონ გამოხმაურება: რა შემიძლია ვისწავლო ხმელი წიფლისაგან;
გაკვეთილი 7
აქტივობა 1. საშინაო დავალების წარდგენა (5 წთ) მოსწავლეები (3-4 მოსწ.)
მოხალისეობის პრინციპით წაიკითხავენ წერით ნამუშევარს: „რა შემიძლია ვისწავლო
ხმელი წიფლისაგან.~
აქტივობა 2. შემდეგ კოგნიტური სქემის სახით, მოვლენათა ჯაჭვის დახმარებით
მოსწავლეები გადმოსცემენ მოთხრობის პირველი ნაწილის შინაარსს. (10 წთ)
მოვლენთა ჯაჭვის მაგალითი.
ვაჟა-ფშაველას უყვარს მაღალი, მწვანით, ყვავილებით მორთული მთა... გაზაფხულის სუნი...
მიბუნდებული, ბნელი დაბურული ტყე.
↓
მწერალს ყველაფერი ავიწყდება და თვალწინ წარმოუდგება ხმელი წიფელი, უღრან ტყეში, ერთი
კლდის თავზე.
↓
ხმელ წიფელს წასვლია სიცოცხლის ნიშანწყალი... სამი ტოტიღა შერჩენია...ხევში ჩაჩხატულა,
გახიდულა.
↓
სხვა ხეები არაფრად აგდებენ ხმელ წიფელს; მხოლოდ ზამთრობით...ცოტა თუ ბევრად
დაუახლოვდებიან ხმელ წიფელს.
↓
„ადგილის დედა“.ზღაპარს უამბობს ბუნების სანუგეშოდ სიყვარულზე, სიწმინდეზე და
სიცოცხლეზე.
↓
ერთი დრო იყო, როცა ამაყად გაბარჯღული იდგა ხმელი წიფელი...ქოხივით ეხურებოდა მთელ
ტყეს. ახლა კი სულთმაბრძოლი წასაქცევადაა განწირული.
↓
როცა ქარი უბერავს, სხვა ხეები ირწევიან, მხოლოდ ხმელი წიფელი არ ინძრევა.
↓
ზაფხულობით უფრო შესაბრალისია ხმელი წიფელი... „ნეტავი შენ არ გვაუშნოვებდეო!”
↓
არიან ადამიანები, რომელთაც მოსწონთ და უყვართ უბედურებაში ჩავარდნილი ხმელი წიფელი.

აქტივობა 3. მასწავლებელი ყოფს კლასს 4 ჯგუფად და სთხოვს შადგინონ
ხმელი წიფლის უფლების დამცველი ნახატი/ პოსტერები. დრო: 5 წთ.
აქტივობა 4. მოსწავლეები გამოაკრავენ კედლებზე ნახატებს/პოსტერებს და
მოაწყობენ „გასეირნებას გალერეაში~, გაეცნობიან ერთმანეთის ნამუშევრებს.
(3 წთ.)
აქტივობა 5. მასწავლებელი მოსწავლეებს გააცნობს ახალი გაკვეთილის
თემას, რომ დღეს შეისწავლიან „ხმელი წიფლის~ მეორე ნაწილს. შემდეგ ერთ-ერთ

81

მოსწავლეს სთხოვს გამომეტყველებით წაიკითხოს მოთხრობაში ჩართული ლექსი.
ასევე მთელ კლასს სთხოვს ინდივიდუალურად წაიკითხონ ლექსი და გააკეთონ მისი
პარაფრაზი. (7 წთ.)
მასწავლებელი მათ სთავაზობს ცხრილს:
მონაკვეთი ტექსტიდან

ტექსტის პარაფრაზი

აქტივობა 6. დავალების შესრულების შემდეგ მასწავლებელი 3-4 მოსწავლეს
აკითხებს შესრულებულ დავალებას.(3 წთ)
აქტივობა 7. (5 წთ.) ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით მასწავლებელი სვამს
კითხვებს:
• რა კითხვას სვამს ვაჟა-ფშაველა მოთხრობაში ჩართულ ლექსის პირველ
სტროფში?
• იმსჯელეთ მწერლის შეხედულებაზე: „ათასს ცოცხალსა ბევრჯელა ათჯერ
სჯობს ერთი მკვდარია.~
• რა აწუხებს ხმელი წიფლის შემხედვარე პოეტს?
• როგორ გესმით, ლექსის ბოლო ორი ტაეპი : „ვაჰ, რა ძნელია, კვდებოდეს,
იკარგებოდეს სახელი!~
აქტივობა 8. (5 წთ.) მასწავლებელი მოსწავლეებს მოასმენინებს ვიდეო
კლიპის – „ხმელი წიფელი~ – ფინალურ ეპიზოდს https://www.youtube.com/
watch?v=MfM4fIg9IUA&t=49s. სთხოვს ყურადღებით მოისმინონ და უპასუხონ
კითხვებზე:
• როგორ დგას ხმელი წიფელი, რაზე ფიქრობს, რა ანუგეშებს მას?
• გამოხატავს თუ არა ნაწარმოების იდეას ვაჟა-ფშაველა ტექსტში ჩართული
ლექსით?
• თქვენი აზრით, რატომ დაწერა მწერალმა ეს მოთხრობა, რისი თქმა სურდა
მას ჩვენთვის, მკითხველისათვის?
აქტივობა 9. საშინაო დავალება. შეადგინონ მოთხრობის მეორე ნაწილის
მოვლენათა ჯაჭვი. დაწერონ ჩანახატი: „ვაჰ, რა ძნელია, კვდებოდეს, იკარგებოდეს
სახელი!~
გაკვეთილი 8
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური/ VII
თემა: ადამიანი და ბუნება . კავშირი ბუნებასთან. (მეორე თემატური ბლოკი –
სამყაროს შეცნობა , ახლის ძიება)
გაკვეთილის თემა: ალეკო შენგელიას „შველი~
მიზანი: მოსწავლე შეძლებს ბუნებაზე შექმნილი განსხვავებული ტიპისა და ჟანრის
ტექსტების შესწავლა-გაანალიზებასა და ინტერპრეტირებას ნასწავლი ცნებებისა
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და საკითხების გამოყენებით. მათ შეფასებასა და საკუთარი დამოკიდებულების
გამოხატვას; იმსჯელებს, როგორი დამოკიდებულებაა ადამიანსა და ბუნებას შორის.
გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან:
მიმართულება: ცოდნისა და იდეების გაზიარება
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ქართ.საბ.1. ტექსტში მოცემული ფაქტობრივი და კონცეპტუალური ინფორმაციის
ამოცნობა-გააზრება.
ქართ.საბ.2 ტექსტის ცალკეულ ნაწილებს შორის არსებული მიმართებების
გაანალიზება და სათანადო დასკვნის გამოტანა;
ქართ.საბ.6. ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილი ტექსტების შედარება და
მსჯელობა მათ მსგავსება განსხვავებებზე;
ქართ.საბ.7. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ტექსტის შეფასება,
ტექსტის მიმართ პირადი გამოცდილების გამოხატვა და ახსნა-დასაბუთება.
მიმართულება: ენობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლების გამოყენება
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ქართ.საბ.10. სტრუქტურული და ორგანიზაციული ელემენტების ცოდნის
ფუნქციურად გამოყენება კონკრეტული მიზნით (ზეპირი ან/და წერითი მეტყველების
დროს).
მიმართულება: სტრატეგიების გამოყენება
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ქართ.საბ.11. ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის სტრატეგიების მიზნის
შესაბამისად შერჩევა და ადეკვატურად გამოყენება.
ქართ.საბ.12. სწავლის პროსესში გამოყენებული სტრატეგიების გაცნობა,
გაანალიზება და შეფასება მიზანშეწონილობისა და ეფექტურობის თვალსაზრისით.
თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა.
• რა და როგორ შეიძლება ვისწავლოთ ბუნებისაგან?
• რატომ და როგორ უნდა მივაღწიოთ თანხმობას/ჰარმონიას ბუნებასთან?
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა.
ბუნებაზე შექმნილი განსხვავებული ტიპისა და ჟანრის ტექსტების შესწავლაგაანალიზება და ინტერპრეტირება ნასწავლი ცნებებისა და საკითხების გამოყენებით
(ქართ.საბ. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
ბუნებაზე შექმნილი ტექსტების შეფასება, მათ მიმართ საკუთარი დამოკი
დებულების გამოხატვა (ქართ.საბ. 7, 11);
სწავლის პროცესში წარმოქმნილ პრობლემაზე დაფიქრება, მათი მიზეზების
გაცნობიერება; პრობლემის გადაჭრის გზების დასახვა (ქართ.საბ. 12).
აქტივობა 1. საშინაო დავალების წარდგენა (5 წთ)
აქტივობა 2. გამოწვევა (5-7 წთ). წინარე ცოდნის გააქტიურება.
მასწავლებელი მოკლედ მიმოიხილავს ალეკო შენგელიას ცხოვრებასა და
შემოქმედებას. განწყობილების შესაქმნელად კლასს უჩვენებს ვიდეოკლიპს: https://
www.youtube.com/watch?v=mFmC-ym8l2I ალეკო შენგელია.
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აქტივობა 3. (7 წთ.) შემდეგ მასწავლებელი სასწავლო მიზნიდან გამომდინარე,
აცნობს მოსწავლეებს, რა საკითხს ეხება წასაკითხი ლექსი და სთხოვს შეავსონ
სქემა, რისთვისაც მათ უნდა გაიხსენონ და პირველ გრაფაში ჩაწერონ ყველაფერი,
რაც იციან, ან ჰგონიათ იციან შვლის შესახებ.
მეორე გრაფაში შეკითხვების სახით ჩამოაყალიბონ, რისი გაგებაც აინტერესებთ
ამ ცხოველის შესახებ;
ვიცი

მინდა ვიცოდე

ვისწავლე

მასწავლებელი მოსწავლეებს ყოფს 4 ჯგუფად, ურიგებს საინფორმაციო ტექ
სტებს შველზე და სთხოვს წაკითხვის შემდეგ შეავსონ მესამე გრაფა,_ რა ისწავლეს.
შველი (ლათ. Capreolus) — წყვილჩლიქოსანი ცხოველი ირმისებრთა ოჯახისა. მისი
სხეულის სიგრძე 150 სმ, მამლის მასა 55 კგ აღწევს, დედალი მომცროა. შველს აქვს
მსუბუქი, მოხდენილი სხეული, გრძელი და წვრილი ფეხები, მოკლე კუდი, რქები 3
(ზოგჯერ 4) მორჩით (მამალს), დედალი ურქოა. გავრცელებულია ევროპაში, წინა
აზიის დასავლეთით, კავკასიაში, ცენტრალურ აზიაში, აგრეთვე სამხრეთ ციმბირის
მთებში, მონღოლეთსა და შორეულ აღმოსავლეთში. უპირატესობას ანიჭებს მეჩხერ
ფოთლოვან ან შერეულ ტყეებსა და კარგად განვითარებულ ქვეტყეს.
იკვებება მცენარეული საკვებით. მაკეობა 9 თვემდე გრძელდება, შობს 1-2 ნუკრს,
რომლის სხეული სწორხაზოვნად განლაგებული თეთრი ხალებითაა დაფარული.
შველი ნადირობის ობიექტია. კარგად ეგუება ადამიანისაგან შეცვლილ ბუნებრივ
პირობებს. მომრავლება მრავალ ადგილას არის შესაძლებელი და დიდი სარგებლობა
მოაქვს. იყენებენ ხორცს, ტყავსა და რქებს.
შველის ქვესახეობებიდან საქართველოში გვხვდება ევროპული შველი (ლათ.
Capreolus capreolus) და ციმბირული შველი(ლათ.Capreolus pygargus).( მასალა
ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია)
პარალელურად ეკრანზე გადის ვიდეოკლიპი შველზე: https://www.youtube.com/
watch?v=UzxZ8vg7WIo&t=71s (რათა ვიზუალურადაც აღიქვან)
აქტივობა4.შემთხვევითობის პრინციპით ერთ-ერთი ჯგუფიდან ერთი მოსწავლე
წარმოადგენს ნამუშევარს. დანარჩენი ჯგუფები დაამატებენ
განსხვავებულ
დეტალებს. (3წთ)
აქტივობა 5. ტექსტის კითხვა-გააზრება.(8 წთ.)
მასწავლებელი გამომეტყველებით უკითხავს ალეკო შენგელიას ლექსს- „შველი“.
შემდეგ მოსწავლეები თავად კითხულობენ ტექსტს და პასუხობენ მასწავლებლის
მიერ დასმულ შეკითხვებს.
ამოიკითხეთ როგორ არის აღწერილი ბუნების სურათი ლექსის დასაწყისში?
• რა მოლოდინს ბადებს ასეთი დასაწყისი?
• საკუთარი სიტყვებით გადმოეცით, როგორ არის ლირიკული გმირის გარემო
აღწერილი ლექსის მეორე მონაკვეთში?
• რა ქმნის მოულოდნელობის ეფექტს ლექსის მეორე მონაკვეთის ბოლო
სტრიქონებში?
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•

რომელი სიტყვებითაა გადმოცემული შვლის სატკივარი ლექსის მესამე
მონაკვეთის დასაწყისში?
• აღწერეთ როგორაა გადმოცემული ლექსში ადამიანისა და ბუნების თანხმობა/
ჰარმონია?
• თქვენი აზრით, რა მიზნით და რამდენად ეფექტურად იყენებს ავტორი ენობრივმხატვრულ საშუალებებს? (აჟღურტულდნენ ბალახები... მამშვიდებდა შველი)
აქტივობა 6.(3 წთ) მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს ორმხრივ ჩანაწერთა
ცხრილებს და სთხოვს ამოიწერონ ერთ-ერთი მონაკვეთი, რომელმაც მათი გან
საკუთრებული ყურადღება მიიპყრო და შავსონ ცხრილი.
ციტატა

კრიტიკული კომენტარი

ემოციური კომენტარი

აქტივობა 7. კლასიდან შემთხვევითობის პრინციპით 3-4 მოსწავლე წარმოადგენს
ნამუშევარს. (3წთ)
(სასურველია, წარმოდგენილი იყოს სავადასხვა მონაკვეთის ანალიზი.)
აქტივობა 8. დისკუსია – „მიკროფონი“. (6 წთ) (მოსწავლეები იცავენ შემო
თავაზებულ სადისკუსიო წესს – ამ შემთხვევაში, ლაპარაკის უფლება აქვს მხოლოდ
იმ მოსწავლეს, რომელსაც მიკროფონს გადასცემენ (მიკროფონი შეიძლება იყოს
პირობითად ფანქარი, კალმისტარი და ა.შ.).
მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, კიდევ ერთხელ მიუბრუნდნენ ლექსს და
იმსჯელონ, როგორ ეხმარება ბუნებაზე შექმნილი ტექსტები (ამ შემთხვევაში ლექსი
„შველი“ და წინა გაკვეთილებზე ან წინა წლებში შესწავლილი სხვა ნაწარმოებები.)
ადამიანს გაიაზროს საკუთარი პასუხისმგებლობა ბუნების მიმართ.
მოსწავლეები ჩამოაყალიბებენ თავიანთ მოსაზრებებს, რომლებსაც გაამყარებენ
შესაბამისი არგუმენტებით.
დისკუსიის ბოლოს მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად განსაზღვრავს
და ჩამოწერს იმ მთავარ, აქტუალურ საკითხებს, რაც გამოიკვეთა დისკუსიის
მსვლელობისას. მასწავლებელი მხოლოდ ადასტურებს მათ აზრს და ეხმარება მოს
წავლეებს აზრის სწორად ფორმულირებაში.
აქტივობა 8. საშინაო დავალება. (2 წთ) დაისწავლონ ალეკო შენგელიას ლექსი
„შველი“ ზეპირად. დაწერონ წერითი ნამუშევერი: გააგრძელეთ/ ან შექმენით ახალი
ამბავი ლექსი „შველის“ მიხედვით.

გაკვეთილი 9
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური/ VII
თემა: ადამიანი და ბუნება . კავშირი ბუნებასთან. (მეორე თემატური ბლოკი –
სამყაროს შეცნობა , ახლის ძიება)
გაკვეთილზე შესასწავლი ტექსტი: რევაზ ინანიშვილის მოთხრობა „ტყის შვი
ლები“.
გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლე შეძლებს ბუნებაზე შექმნილი განსხვავებული
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ტიპისა და ჟანრის ტექსტების შესწავლა -გაანალიზებასა და ინტერპრეტირებას
ნასწავლი ცნებებისა და საკითხების გამოყენებით. გაეცნობა პერსონაჟის
წარმოდგენის კიდევ ერთ ხერხს – პერსონაჟის მეტყველებას. შექმნიან „მკითხველის
თეატრს“.
გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან:
მიმართულება: ცოდნისა და იდეების გაზიარება
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ქართ.საბ.5. ტექსტის ინტერპრეტაცია პირად ან/და ლიტერატურულ გა
მოც
დილებაზე დაყრდნობით (მაგ. ხედვის პერსპექტივის შეცვლით, დროსა თუ სივრცეში
გადანაცვლებით.
ქართ.საბ.7. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ტექსტის შეფასება,
ტექსტის მიმართ პირადი გამოცდილების გამოხატვა და ახსნა-დასაბუთება.
ქართ.საბ.8. სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტების
შედგენა გაზიარება საკომუნიკაციო სიტუაციის გათვალისწინებით (ზეპირი ან/და
წერითი მეტყველების დროს)
მიმართულება: ენობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლების გამოყენება
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ქართ.საბ.9. ენობრივ – გამომსახველობითი საშუალებებისა და გრამატიკის
საკითხების ცოდნის ფუნქციურად გამოყენება კონკრეტული მიზნით (ზეპირი ან/და
წერითი მეტყველების დროს.
მიმართულება: სტრატეგიების გამოყენება.
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ქართ.საბ.10. სტრუქტურული და ორგანიზაციული ელემენტების ცოდნის
ფუნქციურად გამოყენება კონკრეტული მიზნით (ზეპირი ან/და წერითი მეტყველების
დროს).
ქართ.საბ.11. ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის სტრატეგიების მიზნის
შესაბამისად შერჩევა და ადეკვატურად გამოყენება.
მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა.
• ავტორები/ ხელოვანები წარმოგვიდგენენ ბუნებას სხვადასხვა კუთხიდან, განს
ხვავებული საშუალებების (სიტყვების; ბგერების; ფერების, ხაზების, ფორმების)
გამოყენებით.
• ბუნებაზე შექმნილი ტექსტები გვეხმარება გავიაზროთ ადამიანის ადგილი
სამყაროში, ადამიანის პასუხისმგებლობა ბუნების მიმართ.
• ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობაზე შექმნილი ლიტერატურის უკეთ გასაგებად
შემიძლია გამოვიყენო ტექსტის ელემენტების, ენობრივი საშუალებებისა და
კითხვის სტრატეგიების ცოდნა.
თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა.
• რა და როგორ შეიძლება ვისწავლოთ ბუნებისაგან?
• რას გვასწავლის ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობაზე შექმნილი ტექსტები?
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა.
• ბუნებაზე შექმნილი ტექსტების შეფასება, მათ მიმართ საკუთარი დამოკი
დებულების გამოხატვა (ქართ.საბ. 7, 10, 11);
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•

ბუნებაზე საკუთარი მოსაზრებების გაზიარების მიზნით ტექსტების შედგენა
ნასწავლი ენობრივი საშუალებების გამოყენებით (ქართ.საბ. 5,8,9,10, 11);

აქტივობა 1. კლასის ორგანიზება: მისალმება, დასწრების შემოწმება, გაკვეთილის
თემისა და მიზნის გაცნობა; შეფასების რუბრიკებისა და შესაბამისი კრიტერიუმების
შეხსენება. (2 წთ)
აქტივობა 2. გამოწვევის ფაზა. საშინაო დავალების (განმამტკიცებელი) შემოწ
მება.
შემთხვევითობის პრინციპით, 2-3 მოსწავლე წარმოადგენს საკუთარ ნამუშევერს:
გააგრძელეთ/ ან შექმენით ახალი ამბავი ლექსი „შველის“.მიხედვით. (3წთ).
აქტივობა 3. წინარე ცოდნის გააქტიურება. (3 წთ.) მასწავლებელი მოკლედ
მიმოიხილავს რევაზ ინანიშვილის ცხოვრებასა და შემოქმედებას. შემდეგ მოს
წავლეებს სთხოვს, გაიხსენონ წინა კლასში შესწავლილი რევაზ ინანიშვილის
ნაწარმოებები („ეთერი“, „მუხა“, „მირანდუხტ“, „უკუღმა დაჭედილი“ და სხვა).
მოსწაბლეები იხსენებენ რევაზ ინანიშვილის მოთხრობებს და პასუხობენ მას
წავლებლის შეკითხვებს.
აქტივობა 4 (2 წთ). მასწავლებელი გადადის გაკვეთილის შემდეგ ფაზაზე და
აღნიშნავს, რომ პერსონაჟის სრულყოფილად დახატვისათვის საკმარისი არაა
მხოლოდ მისი პორტრეტისა ხასიათის გადმოცემა. ასევე მნიშვნელოვანია მისთვის
დამახასიათებელი მეტყველება. სვამს სადისკუსიოდ კითხვებს:
როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა ადამიანის (პერსონაჟის) ხასიათის
ამოცნობა მისი გამონათქვამების, ხმის, ინტონაციის, სახის გამომეტყველების
მიხედვით?
თუ მიუბაძავთ ვინმეს მეტყველებისათვის? რა მიზნით ბაძავდნენ მას?
აქტივობა 8. დისკუსია – „მიკროფონი“. (3 წთ) (მოსწავლეები იცავენ
შე
მოთავაზებულ სადისკუსიო წესს – ამ შემთხვევაში, ლაპარაკის უფლება აქვს
მხოლოდ იმ მოსწავლეს, რომელსაც მიკროფონს გადასცემენ (მიკროფონი შეიძლება
იყოს პირობითად ფანქარი, კალმისტარი და ა.შ.).
მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს იმსჯელონ, შეიძლება თუ არა ადამიანის
(პერსონაჟის) ხასიათის ამოცნობა მისი გამონათქვამების, ხმის, ინტონაციის, სახის
გამომეტყველების მიხედვით, ასევე, თუ მიუბაძავთ ვინმეს მეტყველებისათვის და
რა მიზნით.
მოსწავლეები ჩამოაყალიბებენ თავიანთ მოსაზრებებს, რომლებსაც გაამყარებენ
შესაბამისი არგუმენტებით.
დისკუსიის ბოლოს მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად განსაზღვრავს
და ჩამოწერს იმ მთავარ, აქტუალურ საკითხებს, რაც გამოიკვეთა დისკუსიის
მსვლელობისას. მასწავლებელი მხოლოდ ადასტურებს მათ აზრს და ეხმარება
მოსწავლეებს აზრის სწორად ფორმულირებაში.
აქტივობა 9. (5 წთ.) მასწავლებელი მოსწავლეების ყურადღებას ამახვილებს
გამომეტყველებით კითხვაზე. იგი აღნიშნავს, რომ გამომეტყველებითი კითხვის
დროს, ისევე როგორც, საერთოდ, მეტყველების დროს, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
ხმას. იგი მოლაპარაკის თავისებური „პორტრეტია“. ხმის ჟღერადობის მიხედვით
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შეიძლება ამოვიცნოთ მოსაუბრეთა ემოციები (განცდები, გრძნობები) და მათი
ურთიერთდამოკიდებულება.
შემდეგ სთხოვს მოსწავლეებს წაიკითხონ ცნობილი რომაელი ორატორის,
ციცერონის გამონათქვამი სახელმძღვანელოში. დააკვირდნენ: „როგორ აისახება
ემოციები ადამიანის ხმაში“ და ინდივიდუალურად შეავსონ ცხრილი.
სიტუაცია
1. მოსაუბრეები ჩხუბობენ
2.
3.
4.

ემოციები
მრისხანება
გაღიზიანება

ხმა
აღგზნებული
მკვეთრი
წყვეტილი

აქტივობა 10. შემდეგ მასწავლებელი მოასმენინებს ვიდეოკლიპს, – რევაზ
ინანიშვილის „ტყის შვილები“ – სთხოვს ყურადღებით მოისმინონ, დააკვირდნენ
პერსონაჟთა ხმას. (9 წთ.) https://www.youtube.com/watch?v=e2OpH6hWwwE
აქტივობა 11. (4 წთ.) დაყოფს კლასს ჯგუფებად (ჯგუფში იმდენი მოსწავლე
გაერთიანდება, რამდენი მოლაპარაკე პერსონაჟიცაა კონკრეტულ ეპიზოდში),
უნდა მოამზადონ სცენარი გამომეტყველებითი კითხვისთვის. მარკერით მონიშნონ
საკუთარი სიტყვები მოთხრობაში.
აქტივობა 12. შემდეგ თითოეული ჯგუფი წარმოადგენს მოთხრობის ერთ
ეპიზოდს და წაიკითხავს გამომეტყველებით.(თითოეულ ჯგუფს 3 წთ. სულ -12 წთ.)
აქტივობა 13. საშინაო დავალება. (2 წთ.) მოამზადონ აფიშები მკითხველის
თეატრისათვის.
დაგჯუფდნენ და მოამზადონ სცენარი მკითხველის თეატრისათვის. მომდევნო
გაკვეთილზე წარადგინონ საკუთარი ნამუშევარი კლასის წინაშე. შეაფასონ წინასწარ
შედგენილი შეფასების რუბრიკის მიხედვით.

გაკვეთილი 10
საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური/ VII
თემა: ადამიანი და ბუნება. კავშირი ბუნებასთან. (მეორე თემატური ბლოკი –
სამყაროს შეცნობა, ახლის ძიება).
გაკვეთილზე შესასწავლი ტექსტი: ადამიანი და ბუნება – თემის შეჯამება.
გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლე შეძლებს ბუნებაზე შექმნილი ტექსტების
შეფასებასა და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვას.
გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან:
მიმართულება: ცოდნისა და იდეების გაზიარება
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ქართ.საბ.5. ტექსტის ინტერპრეტაცია პირად ან/და ლიტერატურულ გა
მოც
დილებაზე დაყრდნობით (მაგ. ხედვის პერსპექტივის შეცვლით, დროსა თუ სივრცეში
გადანაცვლებით.
ქართ.საბ.7. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ტექსტის შეფასება, ტექს
ტის მიმართ პირადი გამოცდილების გამოხატვა და ახსნა-დასაბუთება.
მიმართულება: ენობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლების გამოყენება
ქართ.საბ.10. სტრუქტურული და ორგანიზაციული ელემენტების ცოდნის
ფუნქციურად გამოყენება კონკრეტული მიზნით (ზეპირი ან/და წერითი მეტყველების
დროს).
ქართ.საბ.11. ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის სტრატეგიების მიზნის
შესაბამისად შერჩევა და ადეკვატურად გამოყენება.
მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა.
• ბუნებაზე შექმნილი ტექსტები გვეხმარება გავიაზროთ ადამიანის ადგილი
სამყაროში, ადამიანის პასუხისმგებლობა ბუნების მიმართ.
თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა.
• რა და როგორ შეიძლება ვისწავლოთ ბუნებისაგან?
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა.
• ბუნებაზე შექმნილი ტექსტების შეფასება, მათ მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა (ქართ.საბ. 7, 10, 11);
•

ბუნებაზე საკუთარი მოსაზრებების გაზიარების მიზნით ტექსტების შედგენა
ნასწავლი ენობრივი საშუალებების გამოყენებით (ქართ.საბ. 5,11);

აქტივობა 1. (2 წთ.)კლასის ორგანიზება: მისალმება, დასწრების შემოწმება,
გაკვეთილის თემისა და მიზნის გაცნობა; შეფასების რუბრიკებისა და შესაბამისი
კრიტერიუმების შეხსენება.
გამოწვევის ფაზა.
საშინაო დავალების შემოწმება.
აქტივობა 2. (10 წთ.) მოსწავლეების ჯგუფები წარმოადგენენ საკუთარ
ნამუშევრების – პრეზენტაციას – „ამეტყველებული ბუნებ“ სხვადასხვა ჯგუფი
წარმოადგენს მათ მიერ შესწავლილი განსხვავებული ნაწარმოების – „ხმელი წიფელი“.
„იას უთხარით ტურფასა“; „შველი“; „ტყის შვილები“ მიხედვით ამეტყველებული
მცენარის, ქვის კლდის, მდინარის, წვიმის წვეთისა და სხვა, – PP-პრეზენტაციას.
აქტივობა 3. (2 წთ)პოზიტიური განწყობის შექმნისა და ყურადღების კონ
ცენტრირების მიზნით მოსწავლეები უყურებენ ვიდეოკლიპს – „ადამიანი და
ბუნება“, (https://www.youtube.com/watch?v=rJ6oLL1qVfI) რათა შეექმნათ ადეკვატური
მოლოდინები შესჯამებელ თემასთან დაკავშირებით.
ინფორმაციის გახსენება
შინაარსთან დაკავშირებული წინარე ცოდნისა და გამოცდილების გააქტიურება.
აქტივობა 4. მოსწავლეები ჯგუფებში იხსენებენ, როგორი დამოკიდებულება
აქვთ ბუნების მიმართ. რა განცდა უჩნდებათ ბუნების წიაღში გასულთ; რას
აკეთებენ, რა მოსწონთ და აშინებთ. რას ხედავენ, ესმით და რას შეიგრძნობენ.
5 წთ-ის განმავლობაში შეადგენენ პოსტერს, რომელიც ასახავს მათ კავშირს
ბუნებასთან.
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შემდეგ ჯგუფიდან ერთი წევრი წარმოადგენს მათ მიერ დამზადებული
პოსტერის პრეზენტაციას.
აქტივობა 5. (10 წთ) მასწავლებელი მოსწავლეებს ახსენებს, რომ ხშირ შემ
თხვევაში ადამიანი არ უფრთხილდება ბუნებას. აბინძურებს, ანადგურებს. შემდეგ
სთავაზობს ანიმაციას: „რა ზიანს აყენებს ადამიანი გარემოს“ https://www.youtube.com/
watch?v=ZRzwo96F7-0 . სთხოვს ისაუბრონ „მიკროფონის“ გამოყენებით იმაზე, თუ
რამდენად სწორია ადამიანის მხოლოდ მომხმარებლური, ხარბი დამოკიდებულება
ბუნების მიმართ.
• როგორ არის ეს პრობლემა დახატული ვაჟა- ფშაველას, ალეკო შენგელიასა და
რევაზ ინანიშვილის ნაწარმოებებში?
აქტივობა 6. (2 წთ) მასწავლებელი დასძენს: ალბათ შეგინიშნავთ, რომ ბუნებაზე
შექმნილ ნაწარმოებებში მწერალი ცოცხალივით წარმოგვიდგენს ბუნებას. მწერალი
კი არ გვარიგებს, ჭკუას კი არ გვასწავლის, რომ არ უნდა მოვკლათ შველი, არ უნდა
მოვჭრათ ჯანსაღი ხე, არ უნდა დავაბინძუროთ წყალი, არამედ განსაკუთრებულ
მხატვრულ ხერხს მიმართავს თავისი მოთხრობის პერსონაჟების გასულიერებითა
და ამეტყველებით. სთხოვს გაიხსენონ ეს მხატვრული ხერხი და განმარტონ.
აქტივობა 7. (5 წთ.) მასწავლებელი კლასს ყოფს 4 ჯგუფად. ყველა ჯგუფი
მუშაობს სხვადასხვა ტექსტზე. მასწავლებელი სთხოვს ამოიწერონ გაპიროვნების
ნიმუშები და წარმოადგინონ.
აქტივობა 8. (4 წთ) მოსწავლეები მოძებნიან ტექსტში გაპიროვნებას, ამოიწერენ
ფლიფჩარტზე და გააკეთებენ პრეზენტაციას.
შემდეგ კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებიან გაკვეთილის თემას და შეაჯამებენ.
აქტივობა 9. საშინაო დავალება (2 წთ. ) წერითი ნამუშევარი: „ბუნების საოცრება“.
აღწერონ ყველაზე გასაოცარი საგანი ან მოვლენა, რომელიც ბუნებაში უნახავთ.
აღწერონ რით იყო მათთვის გასაოცარი და განსაკუთრებული.
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა
კრიტერიუმი
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ქულა

პრეზენტაცია გამართულია და სრულყოფილადაა აწყობილი

1

აზრი მკაფიოდ და გასაგებადაა ჩამოყალიბებული
მსჯელობა მრავალფეროვანია, მოსაზრებები გამყარებულია
შესაბამისი არგუმენტებით.
მსჯელობა ლოგიკურად გამართული და თანამიმდევრულია.

2
2
2

პრეზენტატორი ფლობს აუდიტორიას, იყენებს არავერბალური
კომუნიკაციის ფორმებს (ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია)

1

ეფექტიანად იყენებს თვალსაჩინოებას.

1

იცავს დროის ლიმიტს.

1

ლიტერატურის სახელმძღვანელოს ზოგიერთი პარაგრაფის
ენობრივი მასალის კომენტარები
როგორც უკვე ითქვა, თქვენ წინაშეა სახელმძღვანელო, რომელშიც ქართული
მასალის მიხედვით VII კლასის დონეზე ხორცშესხმულია ენისა და ლიტერატურის
ინტეგრირებული სწავლების პრინციპი, თანამედროვე სწავლების ერთ-ერთი აუცი
ლებელ პირობათაგანი. ეს იმას გულისხმობს, რომ ენობრივი ამოცანები სახელ
მძღვანელოში დასმულია შესასწავლი ტექსტებიდან გამომდინარე და იმ ამოცანებ
თან მიმართებით, რაც ამ ტექსტების მხატვრულსა თუ ფუნქციონალურ რეალიზებას
უკავშირდება. ამ გზით, ლიტერატურული და ენობრივი საკითხების ავტონომიურო
ბასთან ერთად, მათ დიფერენცირებულ შესწავლასთან ერთად, მოზარდი რწმუნდე
ბა, რომ ტექსტი – როგორც აზრობრივი კონსტრუქცია – და მისი განმახორციელებე
ლი ენა ერთი განუყოფელი მთლიანობაა და ტექსტის შექმნის ამოცანის გადაწყვეტა
უშუალოდ ენობრივ გამოცდილებასა და ძიებას უკავშირდება.
ამდენად, ეს არის ენის არა სისტემური (იზოლირებულ-გრამატიკული, რასაც
ენის ცალკე გამოყოფილ სახელმძღვანელოში გთავაზობთ), არამედ შემოქმედებითი
სწავლება, რომელიც უპირველესად ენობრივი გრძნობის განვითარებას, დედაენას
თან კავშირის შემოქმედებითი იმპულესების გაღვივებას, ენობრივი თვალსაწიერის
გაფართოებას ემსახურება.
სახელმძღვანელოში ტექსტები, ტრადიციისამებრ, ადაპტირებული სახით არის
წარმოდგენილი; ოღონდაც ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ლიტერატურული ტექსტე
ბი “.ტერილურ” სალიტერატურო ქართულად არის გარდაქმნილი. ჯერ ერთი, პერ
სონაჟთა მეტყველებაში შესაბამისი სტილისტიკური ელემენტები შენარჩუნებულია;
მეორეც, ზოგჯერ მიზანმიმართულად არის დატოვებული მწერლის (ძირითადად
– კლასიკოსთა) ენის ის თავისებურებები, რომლებიც შესაბამის მოვლენებზე (არქა
ულზე, დიალექტურზე და სხვ.) საუბრის კარგ შესაძლებლობას იძლევა.
უნდა ითქვას ისიც, რომ სწავლების ამ საფეხურისათვის აუცილებელი გარკვეუ
ლი სისტემური გრამატიკული საკითხები (სახელები: არსებითი სახელი, ზედსართავი
სახელი, რიცხვითი სახელი, ნაცვალსახელი) ცალკე არის წარმოდგენილი, როგორც
სახელმძღვანელოს კომპლექტის შემადგენელი ნაწილი.
სიტყვით საჩვენებელი მაგალითი
ეზოპე (ძვ. წ. VI საუკუნე) – ბერძენი მეიგავე, ლეგენდის თანახმად, კოჭლი მონა.
ა) ლექსიკა.
თანამედროვე მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკის გაღარიბება
პირველ რიგში კვალს აჩნევს ისეთ აქტიურ ლექსიკას, როგორიც ამ შემთხვევაში
მეტყველების გამომხატველი ზმნებია. მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ, რომ თქვა და
უთხრა ზმნების სინონიმები 20 ერთეულს აჭარბებს, მაგრამ მათგან ბევრი აქტიუ
რად აღარ გამოიყენება.
მოცემული სავარჯიშო მიზნად ისახავს, გავააქტიუროთ ეს ცოდნა, სულხან-სა
ბას ტექსტების მაგალითზე მივცეთ უკეთესი ვარიანტის შერჩევის საშუალება. კერ
ძოდ, მითითებულ კონტექსტში ასეთი შეიძლება იყოს (თანამიმდევრობით): ჰკითხა,
მიუგო, უპასუხა, სთხოვა, ჩამოსძახა.
შეადარეთ ეს პასუხები მოსწავლეების შერჩეულ ვარიანტებს და მსჯელობის
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საგნად აქციეთ თითოეულის არჩევანის შესაძლებლობა.
ანალოგიურ სავარჯიშოდ შეგიძლიათ აიღოთ რომელიმე სხვა დიალოგი.
ბ) გრამატიკა.
ეს რუბრიკა შეიცავს რამდენიმე ამოცანას.
პირველი ამოცანა, თავისი ორი ქვეპუნქტით, მიზნად ისახავს, თავისთავად გრა
მატიკულ მოთხოვნასთან ერთად, წარმოაჩინოს ენობრივი მასალის მნიშვნელობა
მხატვრული ამოცანის გადაწყვეტაში. აქ, ცხადია, იგულისხმება ის, რომ აღწერით
სურათს ზედსართავი სახელების სიმრავლე ქმნის, ხოლო ზმნები მოვლენათა განვი
თარებას, დინამიკას ემსახურება. თუ რომელი ჭარბობს იგავებში, ეს უკვე მხოლოდ
მონაცემების ანალიზით არის გადასაწყვეტი.
რაც შეეხება თვით მითითებულ ზმნათა და ზედსართავ სახელთა გამოკრებაკლასიფიკაციას, შეგიძლიათ ასეთი სქემა გამოიყენოთ:
ზმნა
წარსული

აწმყო

ზედსართავი
მომავალი

რუბრიკის მეორე პუნქტში დასმული ამოცანა (და ამ ტიპის სხვა სავარჯიშოები)
მოსწავლეთა მაქსიმალურ ჩაბმას მოითხოვს მის გადაწყვეტაში. კერძოდ, აქ არას
წორი ფორმების მოძიება-გასწორება კი არ არის საქმე, არამედ ძველი ქართულისა
თვის დამახასიათებელ ფორმათა შინაარსობრივი შესატყვისების ძიება, რაც უმეტეს
შემთხვევაში ძნელი განსახორციელებელი არ არის.
ამგვარი სავარჯიშო ააქტიურებს როგორც ძველი ქართულის ორგანულ აღქმას,
ისე ორთოგრაფიული ჩვევების ქმედითად შემოწმებას.
მართლწერა.
ვინაიდან მოსწავლეები უკვე იცნობენ სხვათა სიტყვის გამოყენების პრობლე
მას, აქ არსებითად შესამოწმებელი ტესტია მოცემული და მისი “.მოხსნა” ძირითად
სწორი პუნქტუაციის დასმაზეა დამოკიდებული.
რა შეუძლიათ ლექსებს?
ბესიკ ხარანაული (დაიბადა 1939 წელს) – პოეტი, თავისუფალი ლექსის ერთერთი ფუძემდებელი ქართულ პოეზიაში. მინიჭებული აქვს სახელმწიფო (1992 წ.) და
რუსთაველის (2006 წ.) პრემიები.
შოთა ჩანტლაძე (1928 – 1969) – პოეტი, პროზაიკოსი, მთარგმნელი. საზოგადოება
შოთა ჩანტლაძის შემოქმედებას მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოქვეყნებული
კრებულებით გაეცნო.
ომა წიკლაური – ხალხური მთქმელი ხევსურეთის სოფელ როშკიდან. XX ს-ის
50-იან წლებში გადასახლებული იყო ქედში (დედოფლისწყაროს რაიონი), იქვე
გარდაიცვალა.
ტიციან ტაბიძე (1895 – 1937 წ.წ.) – პოეტი, “.ისფერი ყანწების” ლიტერატურული
ჯგუფის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, გატაცებული იყო პუბლიცისტიკით, ქმნიდა
პროზაულ მინიატურებს, წერდა წერილებს ქართული, რუსული და ევროპული
ლიტერატურის თვალსაჩინო წარმომადგენლებზე, დაინტერესებული იყო
თეატრალური ხელოვნებით, აწყობდა პოეზიის საღამოებს, თარგმნიდა საყვარელ
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პოეტთა ნაწარმოებებს, ეწეოდა ქართული მწერლობის პოპულარიზაციას. პოეტი
შეეწირა 1937 წლის რეპრესიებს.
ა) ლექსიკა.
სინონიმების ამოცნობისა და გამოყენების პრობლემას მოსწავლეები სწავლების
ადრეული პერიოდიდანვე იცნობენ. მაგრამ ზუსტი და არაზუსტი (სტილისტიკური)
სინონიმების გარჩევის საკითხი მათ წინაშე არსებითად არ მდგარა. ეს საკითხი,
საზოგადოდ, მარტივი არ არის და იმასაც კი ამბობენ, ენაში ზუსტი სინონიმები არ
არსებობს, რადგანაც ენას ასეთი “.იჭარბე” არ სჭირდებაო.
ამ საკითხის განსახილველად შემოთავაზებული ინფორმაციის გარდა, მთავარი
მაინც ის არის, მოსწავლეებმა დამოუკიდებლად შეძლონ მითითებულ ტექსტებში
სასურველი სინონიმების მოძიება. აქ გადამწყვეტი არ არის, შეძლებენ თუ არა ისინი
იმ კუთხის ზუსტად დასახელებას, რომელსაც ეკუთვნის ესა თუ ის სინონიმი.
ბ) სიტყვათა სიჭარბე ლექსში.
სად პოეზიის სისხარტე და ლაკონიზმი და სად “.იტყვათა სიჭარბე”? მაგრამ
პოეტური ამოცანის გადაწყვეტა ზოგჯერ საჭირო სიტყვების ხელგაშლილად ანუ
ჭარბად გამოყენებასაც გულისხმობს, მაგალითად, პოეტური ენის სიმდიდრით გამო
ირჩევიან – შოთა რუსთაველი, ლადო ასათიანი, გიორგი ლეონიძე...
სიტყვათა სიჭარბე ლექსში არცთუ იშვიათად ლექსის საზომით ჩანს განპირობე
ბული. ამისი მაგალითები მოიძებნება ზემოდასახელებულ მწერალთა შემოქმედება
ში. როგორც ამბობენ, ლექსი, თუ ის ჭეშმარიტია, ბევრ რამეს იტანს და, მათ შორის,
ისეთ შემთხვევებსაც, რომელნიც არსებითად გრამატიკულ სიჭარბეს გულისხმობს.
მაგალითად, დამოწმებული მივიმღერი ფორმა.
შეგიძლიათ დამატებით მოიძიოთ და შესთავაზოთ ამგვარი ზმნები: მოჩურჩუ
ლებს, დაწიკწიკებს, გადმოჩხრიალებს...
გ) ეს საინტერესოა
ამ რუბრიკაში დასმული საკითხები, ლიტერატურათმცოდნეობითი შინაარსისა,
ძალზე მოკლედ გვთავაზობს ცნობებს ლექსისა და რითმის ისტორიის შესახებ.
შეგიძლიათ დამატებით ამოცანად შესთავაზოთ რითმებზე დაკვირვება სახელ
მძღვანელოში შეტანილი ლექსების მიხედვით.
დ) სინტაქსი და პუნქტუაცია.
ამ რუბრიკის I პუნქტში განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები წარმოდგენი
ლია მიმართვის სახით. პოეზიაში მიმართვა ხშირად გამოიყენება და ამ შემთხვევაში
სწორი პუნქტუაცია ერთ-ერთი ნიშანია წერითი კულტურისა. ამავე დროს, აუცი
ლებლად უნდა გავიხსენოთ ის, რომ სასვენი ნიშნების დასმა ლექსში არცთუ ადვილი
ამოცანაა, ვინაიდან ლექსის რიტმი, ტერფებად და მუხლებად დაყოფა არ ემთხვევა
ფრაზის სინტაქსურ დანაწევრებას.
რაც შეეხება სასვენი ნიშნების დასმას თეთრ ლექსში, ამ შემთხვევაში, მოყვა
ნილი ლექსის გარდა, შეიძლება მივმართოთ გიიომ აპოლინერის პატარა კრებულს
(თარგმანი გივი გეგეჭკორისა). აპოლინერი პრინციპულად არ იყენებდა სასვენ ნიშ
ნებს და შეგიძლიათ ამაში მოწაფეები დამატებით გამოსცადოთ.
ყურადღება: ყოველი მომდევნო სტრიქონი უნდა დასრულდეს წერტილით;
დანარჩენ შემთხვევებში კი მძიმეები, სამუშაო მიზნით, დამოუკიდებლად დასვან
მოსწავლეებმა.
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წიგნი თუ კომპიუტერი
უმბერტო ეკო (დაიბადა 1932-2016 წ.წ.) – ცნობილი იტალიელი მეცნიერი
და მწერალი. მსოფლიო აღიარება მოუტანა რომანმა “.არდის სახელი”. უმბერტო
ეკო იკვლევს ენის ბუნებას, ლიტერატურას ხელოვნებას. მისი წიგნები მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნაში გამოიცემა.
ა) ლექსიკა და ფრაზეოლოგია.
რუბრიკაში არსებითად ორი ამოცანაა დასმული.
1. პირველი ამოცანა ეხება სიტყვის გადატანითი მნიშვნელობით გამოყენებას,
რაც ზმნებში უფრო იშვიათ და თავისებურ მოვლენას წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში
მეტია ფრაზეოლოგიური (ხატოვანი) შინაარსი. ეს კარგად ჩანს თვით ისეთ არამხატ
ვრულ ტექსტში, რომლიდანაც საილუსტრაციო მაგალითებია (მოკლავს, აწრთობს,
დაიპყრო) ამოღებული. აქ პირველ ზმნასთან დაკავშირებით ლოგიკური ოპერაციაც
არის ჩატარებული (კითხვების ფორმით) იმის დასამტკიცებლად, რომ “.ოკლავს”
ზმნა არა პირდაპირი, არამედ გადატანითი მნიშვნელობით არის გამოყენებული.
ანალოგიური მსჯელობის ორგანიზებაა საჭირო დანარჩენი ორი ზმნის პირდაპირ
მნიშვნელობებზე დაყრდნობით (წრთობა – რკინის გაფოლადება, დაპყრობა – რაი
მეს დაუფლება). აქ შეიძლება სხვა ზმნების მაგალითებიც მოვიშველიოთ (მაგ. გაა
ცოცხლებს, ააყვავებს და სხვ.).
2. ერთი ძირის სიტყვები მოკვდავი, მომაკვდავი და უკვდავი იმით არის საყუ
რადღებო, რომ მათ, გადატანითი მნიშვნელობით გამოყენებასთან ერთად, პარონი
მულობაც ახასიათებს. კერძოდ, მოზარდები ხშირად ურევენ ერთმანეთში სიტყვებს
მოკვდავი და მომაკვდავი. როდესაც ისინი დამოუკიდებლად იპოვიან ამ სიტყვების
განმარტებას, მათი განსხვავებაც უკეთ დაამახსოვრდებათ.
ამავე თემას თავისებურად აგრძელებს ამოცანა სათაურით “.ეიგრძენით დედა
ენის მადლი”. რას ნიშნავს ენის გრძნობის განვითარება? იმას, რომ ადამიანმა ერთი
და იმავე აზრის გამომხატველი ორი ან მეტი ფრაზიდან გამომსახველობითი თვალ
საზრისით უკეთესი შეარჩიოს. ამჯერად ეს ეხება ზმნების ეფექტურობას. კერძოდ,
სრულიად აშკარაა, რომ აქ აზრის უშუალოდ გამომხატველი ზმნები უფრო ნაკლებ
გამომსახველია, ვიდრე ხატოვანი ან მთქმელის დამოკიდებულების გამომხატველი
(საორიენტაციოდ: მოცემულ წყვილებში ასეთებია – უფრთხის, გაუღვივოს, გადმო
სცვივდეს, მოკალათდება, უნდობლობით ეკიდებოდნენ... ანუ ამ სიტყვათა შემცვე
ლი ფრაზები).
ბ) სინტაქსი.
ფორმალურად ამოცანა სინტაქსურია, რამდენადაც მასში მისათითებელი
სიტყვებისა და კავშირების აუცილებელ სტრუქტურულ მიმართებაზეა საუბარი,
მაგრამ ეს ამოცანა დასმულია შინაარსობრივი კუთხით; კერძოდ, წინ არის წამოწეუ
ლი ის, თუ რა შინაარსის გამოხატვას ემსახურება ეს სტრუქტურები. ძირითადი გან
სხვავება, რომელიც აქ არის აქცენტირებული, არის ის, რომ შესაძლებელია რთული
წინადადებით მხოლოდ მოვლენების (რაიმე ორი მოქმედების) უბრალო დროული
თანამიმდევრობა იყოს გამოხატული (მაგ. “.ერ წიგნები ჩაალაგა, შემდეგ კი ტანსაც
მლის ჩაცმა დაიწყო”); უფრო ხშირად კი ეს მოქმედებები ურთიერთით არის განპი
რობებული, ანუ მათ შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირია (მაგ.: “.კოლაში იმიტომ
ვერ წავიდა, რომ სიცხემ აუწია”).
ამოცანის მიზანი ამგვარ შემთხვევებზე დაკვირვება და მათი სწორად აგების
ჩვევების გამომუშავებაა.
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გ) მართლწერა.
ეს საკითხი, თავისთავად, ორთოგრაფიული არ არის. ის, როგორც ამოცანა,
ტექსტის აგების ტექნიკას ეკუთვნის. კერძოდ, აქ აქცენტი კეთდება იმაზე, როგორ
გამოვიყენოთ ჩართული კომენტარი და რა ფორმალური საშუალებით (სასვენი ნიშ
ნებით) ჩავრთოთ ის ტექსტში. ფრჩხილები ამ შემთხვევაში თითქმის შეუცვლელია.
საორიენტაციოდ – მითითებულ თემაზე “.ომენტარებიანი” თხზულების დასაწყი
სი შეიძლება ასეთი იყოს:
“.ლასში დირექტორი შემოვიდა და დამრიგებელი გააფრთხილა, რომ მოსწავლე
ებმა სკოლის ფორმები უნდა შეიძინონ. მან (დირექტორმა) აღნიშნა, რომ ისინი (სკო
ლის ფორმები) მხოლოდ ცენტრალურ უნივერმაღში (ანუ – “.ბილისში”) იყიდება, მან
ისიც თქვა, რომ ჩვენ (ე. ი. მოსწავლეებს) ეს კეკლუცობის (მისი სიტყვით, “.რთმანე
თისთვის თვალების დაბრმავების”) საშუალებას მოგვისპობს...
ბალადა – ლექსად გადმოცემული ამბავი
“.ავფარავნელი ჭაბუკის” ერთ მეტად საინტერესო პარალელს – “.ეროს და
ლეანდროსს” – მასწავლებელი გაეცნობა “.იზანტიური მწერლობის ქრესტომათიის”
I ტომში (1994 წ.) – მთარგმნელი ოლღა ბერიძე.
ა) გრამატიკა.
ნასახელარი ზმნების წარმოების მოდელი – ობ სუფიქსით მეტად პროდუქტიუ
ლია და ეს ამ შემთხვევაშიც ჩანს. როგორც ხედავთ, აქ გვერდი აქვს ავლილი – ობდა
დაბოლოების დაშლის ამოცანას, ვინაიდან ამ მიმართულებით საკითხის წაყვანა
დასმულ ამოცანას უმიზნოდ გაართულებდა. მიზანი კი ასეთია: ერთ-ერთი სიტყვა
წარმოებითი პოტენციის ჩვენება.
ბ) მართლწერა.
უკვე საკმაო მაგალითები დაგროვდა იმისათვის, რომ გარკვეული გრამატიკული
დარღვევები ლექსის ენის თანამდევ მოვლენად დავინახოთ. რაც მთავარია, ლექსში
ამგვარი ფორმების გასწორებაც უმეტესად არ ხერხდება. ამიტომაც უნდა მივმარ
თოთ მეორე გზას: ასეთი შემთხვევები გამოვიყენოთ იმის საილუსტრაციოდ, რომ
ამა თუ იმ ფორმის მართლწერა ყურადღების მიქცევას მოითხოვს. მათგან ზოგი
უფრო ფართო ორთოგრაფიული პრობლემაა (მაგ. უგლეჯავდა) და ამისთვის სხვა
მაგალითებიც შეიძლება მოვიხმოთ.
გ) პუნქტუაცია.
სასვენი ნიშნების დასმა ლექსში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტუაციური
სავარჯიშოა, ვინაიდან ლექსის რიტმი ხშირად არის მიზეზი სასვენი ნიშნების არას
წორი დასმისა. კერძოდ, ამის მიზეზი ის არის, რომ ლექსში ორგვარი რიტმული დანა
წევრება ედება ერთმანეთს: სალექსო და სინტაქსური. მაგ.: “.რთი ავსული ბებერი
/ ვაჟისთვის ავსა ლამობდა” სალექსო რიტმის თვალსაზრისით ორ მუხლს შეიცავს
(იხ. გამყოფი ხაზი), მაგრამ სინტაქსურად ის ერთი მთლიანობაა. ამდენად, გამყოფი
ხაზის ადგილას მძიმის დასმა შეცდომა იქნებოდა.
ამგვარი მაგალითების გამოყენება, რაც შეიძლება, რეგულარული უნდა იყოს.
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ბუნების სურათები
ა) ლექსიკა და ფრაზეოლოგია.
ლექსიკური ამოცანა უპირველესად დასმულია “.მელი წიფლის” ტექსტს
წამძღვარებულ ლექსიკონთან დაკავშირებით. კერძოდ, აქ ყურადღებაა გამახვი
ლებული იმაზე, რომ მწერლის ენაში, საერთოქართულ ლექსიკასთან ერთად, დია
ლექტური ლექსიკაც ვლინდება და ტექსტის აღქმა ბევრად არის დამოკიდებული
ამ მასალის მართებულ გაგებაზე. ეს კი უპირველესად ამგვარი ლექსიკის საერთო
ლექსიკისაგან გამოყოფას მოითხოვს, რათა კონტექსტისა თუ სპეციალური ლექსი
კონების დახმარებით დადგინდეს მათი მნიშვნელობა.
რუბრიკა “.ს საინტერესოა!” დიაღ დადასტურებითი ნაწილაკის წარმომავლობას
შეეხება. ეს თავისთავად საინტერესო ინფორმაცია შეიძლება დავუკავშიროთ ადამი
ანის ჭეშმარიტებასთან დამოკიდებულების ეთიკურ ასპექტს, ვინაიდან ამ ნაწილა
კით გამოხატული დადასტურებითი პასუხი არსებითად ღვთის სახელით დაფიცებას
გულისხმობს: “.იდ არს, ღმერთო, სახელი შენი!”
ბ) გრამატიკა.
ერთ-ერთი ყველაზე შესამჩნევი თვისება კლასიკოსთა ენობრივი მემკვიდრე
ობისა მსაზღვრელ-საზღვრულის დღევანდელისაგან განსხვავებული ბრუნებაა.
ვაჟა-ფშაველას მოთხრობის ტექსტში ამგვარი მაგალითები სწორედ იმ მიზნით არის
“.ენახული”, რომ მოსწავლეებმა მათზე დაკვირვების გზით გაააქტიურონ შესაბამისი
ბრუნებისა და მართლწერის საკითხები.
გ) პუნქტუაცია.
მოცემული ორი ვარიანტიდან მეორეა სწორი. მთავარია, მოსწავლეებს შემოწმე
ბა შეეძლოთ: თუ წინადადება ჩართულია, მისი ამოღების შემდეგ “.ამთლიანებული”
წინადადება გამართული უნდა იყოს. ეს კი პირველ შემთხვევაში შეუძლებელია: “.ხვა
ხეები კი დატვირთულნი დგანან”.
სიმღერებად ქცეული ლექსები
მედეა კახიძე (1933 – 2006) – პოეტი, მთარგმნელი. პირველი ლექსები დაიბეჭდა
1950 წელს, ლექსების წიგნი – 1955 წელს. გამოცემული აქვს არაერთი სალექსო
კრებული.
დათო მაღრაძე (დ. 1962 წ.) – პოეტი, პენკლუბის (მწერალთა საერთაშორისო
გაერთიანების) ქართული ცენტრის პრეზიდენტი. 2005 წელს მიენიჭა საქართველოს
სახელმწიფო პრემია.
ა) გრამატიკა
აქ ლექსში გამოყენებული გამოცანის მოქნილი ფორმულის (“.კეცე, ვკეცე,
ვერ დავკეცე”) საფუძველზე დასმულია “.რული-უსრული” ასპექტური ოპოზიციის
საკითხი და ამგვარი ცოცხალი მასალის გამოყენებით არის წარმოდგენილი
ზმნისწინის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციის საკითხი. თუ ბავშვები თვითონაც
მოინდომებენ ასეთი “.ამოცანების” შედგენას, გონებამახვილობასთან ერთად,
ასპექტის წარმოდგენილი მექანიზმის არსს უფრო ღრმად ჩასწვდებიან.
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ბ) მართლწერა
რუბრიკა ორ ამოცანას მოიცავს: პირველ რიგში დასმულია ტირეს ფუნქციის,
როგორც წინადადების გამოტოვებული წევრის აღმნიშვნელის, მეტად მოქნილი
გამოყენება პოეზიაში და დასმული კითხვები, რის ადგილს იკავებს ეს ნიშანი
მოყვანილ სტროფში და სიტყვის განმარტებისას, ცხადია “.რის” მეშველი ზმნის
გამოტოვებას გულისხმობს. ხოლო რაც შეეხება მურმან ლებანიძის ლექსებს,
მათში ტირეს გამოყენების სრულიად თავისებური შემთხვევა გვხვდება, აქ ის
რიტმული პაუზის ადგილს იკავებს და მას ერთგვარი მხატვრული ფუნქცია უნდა
მივაწეროთ. ამას მხარს უჭერს ისიც, რომ სწორედ რიტმულ საზღვარზე არის ტირეთი
გაყოფილი მთლიანი სიტყვა: წითელ-ფეხება, რაც რუბრიკის მეორე მონაკვეთშიც
არის დამატებითი კითხვით გამყარებული. რაც შეეხება დარღვევებს ლექსში, მისი
მიზეზი არაერთგვაროვანია: პირველ შემთხვევაში ამისი მიზეზი ლექსის საზომია
(მარჯვენს, რით), მეორეში კი რითმის მოთხოვნა (მხარამდი).
გ) ციტატისა და პერიფრაზის წარმოდგენის დროს დასმულია ფრიად საჭირო
პრაქტიკული ამოცანა: როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან ციტატა და პერიფრაზი
და, რაც მთავარია, როგორ გამოიყენონ ის მოსწავლეებმა ისე, რომ ყოველგვარი
გაუგებრობისაგან თავი დაიზღვიონ.
ჩემი ოჯახი
ა) ლექსიკა და ფრაზეოლოგია.
უპირველეს ყოვლისა, ყურადღებამისაქცევია ის ინფორმაცია, რომელიც ლექსი
კონის თავისებურებებთან არის დაკავშირებული; კერძოდ, ლექსიკონებში ყველაზე
ფართო გამოყენება აქვს ტერმინთა შემოკლებებს, რომელთა ცოდნაზე დიდად არის
დამოკიდებული ლექსიკონის სწორად გამოყენება. აუცილებელია მიუთითოთ ისიც,
რომ ლექსიკონებს, ჩვეულებისამებრ, ახლავს შემოკლებათა განმარტება და თუ
რამდენიმე ბავშვს ამ მონაცემებს ამოვაკრებინებთ, სამუშაო უფრო ცოცხალი და
საინტერესო გამოვა.
ფრაზეოლოგიზმების ბლოკში შემოდის ოთხში ამოღება და ყურმოჭრილი მონა.
ფრაზეოლოგიზმთა დიდ ნაწილს წარმოშობის მეტად საინტერესო ისტორია აქვს,
დაკავშირებული ტრადიციებთან და რწმენა-წარმოდგენებთან. მოცემული ფრაზე
ოლოგიზმები ამისი ნიმუშია. აქვე არის ტექსტში ფრაზეოლოგიზმების დამოუკიდე
ბელი ძიების ამოცანა, რაც საკმაოდ რთულია, ვინაიდან ფრაზებზე გულდასმით და
კვალიფიციურ დაკვირვებას მოითხოვს. ამ შემთხვევაში მოსალოდნელია არაერთი
შეცდომა, მაგრამ აქ არსებითია ამ მიმართულებით დაკვირვება-ძიება და მოპოვებუ
ლი მასალა კლასში მუშაობის დროს გაიცხრილება.
ბ) გრამატიკა.
ზმნის საწყისის თემა აქ პირველად შემოდის პრაგმატული ასპექტით – როგორ
გამოიყენება ის ლექსიკონში, როგორც ზმნის ათეულობით ფორმის შინაარსობრი
ვად გამაერთიანებელი ერთეული. მოცემული ცხრილი, რომლის გაზრდაც შეგიძლი
ათ, საშუალებას იძლევა მოსწავლემ დამოუკიდებლად აწარმოოს ფორმები.
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გ) მართლწერა.
აქ “.ართლწერა” ფართო მნიშვნელობით არის რუბრიკის სათაურად შემოტანი
ლი, სინამდვილეში საკითხი ეხება გარკვეული სასვენი ნიშნების (ბრჭყალების) გამო
ყენებას პერსონაჟის ფიქრის გადმოსაცემად. ეს ხერხი მოსწავლეებმა უნდა გაითა
ვისონ და დააკვირდნენ პირდაპირი ნათქვამისა და ამგვარი ფრაზების მსგავსებასა
და განსხვავებას.
ჩემი სკოლა
მერაბ ბერძენიშვილი (დაიბადა 1929 წ.) – მოქანდაკე, ფერმწერი, გრაფიკოსი.
საქართველოს სახალხო მხატვარი, რუსთაველის პრემიის ლაურეატი (1975 წ.). მერაბ
ბერძენიშვილის ქანდაკებებია: “.უსთაველი” (1956), “.ავით გურამიშვილი” (1965),
“.ედეა” (1968), “.იორგი სააკაძე” (1971), “.უზა” (1971), “.იდევაც დაიზრდებიან”
(1975), “.ავით აღმაშენებელი” (1996) და სხვ.
მოგონებაში (“.ამნაშავე დასჯილია”) ნახსენებია ქართული ფეხბურთის ისტო
რიისათვის მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტი – თბილისის “.ინამოსა” და იუგოსლავიის
“.არტიზანის” შეხვედრა. ეს მატჩი გაიმართა II მსოფლიო ომის დასრულებიდან ერთი
წლის შემდეგ – 1946 წლის 11 აგვისტოს.
ა) გრამატიკა.
1. იმ სახელების ბრუნება, რომლებიც ძირითადად მსაზღვრელის როლში
გვევლინება, როგორც ცნობილია, ორგვარ სურათს გვიჩვენებს: მსაზღვრელად
წარმოდგენისას ნაწილობრივ იბრუნება, ხოლო თუ არსებითი სახელის როლს
ასრულებს, ისევე იბრუნება, როგორც მსგავსი არსებითი სახელი; მეტიც, რიცხვის
ფორმებიც კი ეწარმოება.
ამოცანა მიზნად ისახავს ამ ორგვარი შემთხვევის გარჩევას ტექსტზე მუშაობის
დროს და ისეთი უჩვეულო ფორმების ახსნას, როგორიცაა “.რები” და მისთ.
2. ამავე თემას უკავშირდება კუთვნილებით ნაცვალსახელთა ბრუნება
არსებითთან ერთად. ამ შემთხვევაში თავს იჩენს არსებითთან შეთანხმების მთელი
რიგი თავისებურებანი, რაც ქართული მართლწერის ერთ-ერთ მტკივნეულ უბანს
წარმოადგენს. შესაბამისი სქემისა და პრაქტიკული ამოცანის კიდევ ერთხელ
წარმოდგენა მიზნად ისახავს შესაბამისი ჩვევების კიდევ ერთხელ ჩამოყალიბებაგანმტკიცებას.
შესაძლებელია, მითითებულის მსგავსი სქემა ნაწარმოებიდან მაგალითების
გამოსაკრებად საშინაო დავალების სახითაც მივცეთ:
კუთვნილებითი
ნაცვალსახელი

რიცხვითი
სახელი

ზედსართავი
სახელი

ბ) სინტაქსი.
მსაზღვრელ-საზღვრულის რიცხვში შეთანხმების ის საკითხი, რომელიც წინა
ბლოკში უკვე დაისვა, თავისებური კუთხით წარმოადგენს კრებითობის შინაარსის
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ისეთი სახელების გამოყენებას, რომლებიც არა მორფოლოგიურად (ნიშნით), არამედ
შინაარსობრივად გამოხატავენ სიმრავლეს და ამის გამო შესაბამის სახელებსა და
ზმნებს მხოლობითის ფორმით შეიწყობენ. ესეც ორთოგრაფიის აქტუალურ საკითხს
წარმოადგენს.
გ) მართლწერა.
ქართული მართლწერის ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად საკონტროლებელი უბანი
– ეს არის თემის ნიშანთა გაჩენა ზმნათა გარკვეულ ჯგუფებში და შესაბამისი
ცვლილებები საწყისებში. როგორც ჩანს, ამგვარ შემთხვევებს რაც შეიძლება ხშირად
უნდა შევეხოთ, რომ შესაბამისი ჩვევა მოსწავლეებში საბოლოოდ განმტკიცდეს.
პერსონაჟის პორტრეტი...
სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია “.აცია-ადამიანის?!” მხოლოდ რამდენიმე
თავი (ისიც შემოკლებით), რომელთა გაგებაც VII კლასელ მოსწავლეებს ხელეწიფებათ
(სახელმძღვანელოს ავტორ-შემდგენლების აზრით, მოთხრობის სრული ტექსტი,
მასში დასმული რთული პრობლემებითურთ, სკოლის ზედა საფეხურზე უნდა
ისწავლებოდეს).
პერსონაჟისა და მისი საცხოვრებელი გარემოს ერთობლიობაში მოსააზრებლად
მასწავლებელს შეიძლება გამოადგეს ერთი ბრძნული გამონათქვამი, რომელიც დიდ
ქრისტიან ლიბანელ მწერალს ჯიბრან ჰალილ ჯიბრანს ეკუთვნის: “.დამიანის სახლკარი მისივე სხეულია, ოღონდ ბევრად უფრო დიდი”.
“.ახალისო დავალების” რუბრიკაში ჩართული იტალიელი მხატვრის
არჩიმბოლდოს (XVI ს.) მიერ შექმნილი ერთი ნამუშევრის მიხედვით ლუარსაბის
ზეპირი პორტრეტის შექმნა ბავშვებს სილაღეს, შემოქმედებით თავისუფლებას
მიანიჭებს (სახელმძღვანელოს პილოტირების პროცესში მოსწავლეებმა ამ თემაზე
საინტერესო ნახატები შექმნეს).
ა) ლექსიკა და ფრაზეოლოგია.
რუბრიკა ორი დამოუკიდებელი ამოცანისაგან შედგება:
1. პირველი ნაბიჯები ლექსიკონის შესადგენად. დასმული ამოცანა საკმაოდ
რთული და შრომატევადია; ის პირველად დაისმის და საკმაოდ დიდ პედაგოგიურ
შინაარსს შეიცავს. ტექსტზე მუშაობა თავისთავად გულისხმობს ლექსიკონის გამო
ყენების ჩვევების გამომუშავებას, მაგრამ აქამდე ის მხოლოდ შესაბამისი სიტყვის
მოძებნას მოითხოვდა. ამგვარად კი მოსწავლე აქტიურად უნდა ჩაებას სიტყვის
ზუსტი მნიშვნელობის დადგენაში. საქმე ის არის, რომ სიტყვათა დიდი წილი პოლი
სემიურია, ანუ სხვადასხვა კონტექსტში სხვადასხვა მნიშვნელობას გამოავლენს.
ამისი გაუთვალისწინებლობა შეცდომის საფუძველი შეიქმნება. მოცემულ სქემაში
ამოცანაა ის, რომ მოსწავლემ ორი და მეტი მნიშვნელობიდან ამოარჩიოს ის, რომე
ლიც ზუსტად შეესაბამება ილიასეულ კონტექსტში გამოყენებულს. (სწორი პასუხე
ბი: შეხედულება – 1; ჭკვიანი – 1; გვერდი – 1; ქეიფი – 2).
2. ნიშან-თვისებათა გამომხატველი სიტყვების – ზედსართავების – შესარჩევად
გამიზნული ამოცანა თავისთავად მარტივია, მხოლოდ არსებითი და ზედსართა
ვი სახელების შესაბამისობის მოძებნას მოითხოვს. მაგრამ ანალოგიური ამოცანის
შედგენა სხვა პასაჟის გათვალისწინებით მოსწავლეთა ძალების უფრო მეტად მობი
ლიზებას შეუწყობს ხელს.

99

ბ) გრამატიკა.
ნაზმნარ ზედსართავ სახელებზე ანუ მიმღეობებზე დაკვირვება და შესაბამისი
მასალის მოძიება მიზნად ისახავს, ჯერ ერთი, იმ მექანიზმის გაგებას, რომლითაც
ზმნა სახელის ფორმით მოგვევლინება (უკვე რამდენჯერმე ვნახეთ, რომ ასეთი
მიმღეობები ძალიან აქტიური ელემენტებია “.ქონებლობის” გამომხატველი რთული
სიტყვების წარმოსაქმნელად), მეორეც, მნიშვნელოვანია ამგვარი ფორმების შინაარ
სი, როგორც მოქმედების შედეგის წარმომდგენი სიტყვებისა.
“.ვიმატი კითხვა” პასუხად გულისხმობს იმას, რომ “.კეცე, ვკეცე, ვერ დავკეცე”
ვერ მოგვცემს დაკეცილი სიტყვას, რადგან ვერ გამორიცხავს ამას.
გ) მართლწერა.
აქ თავმოყრილია თითქმის ყველა ის შემთხვევა, რომლის დროსაც “.იმრავლე”
ფორმით (ნიშნებით) კი არა, არამედ შინაარსობრივად არის გამოხატული და ქარ
თულ ენაში ასეთ შემთხვევაში მათთან შეწყობილი სახელიც და ზმნაც მხოლობითის
ფორმით იქნება წარმოდგენილი. ამ ორთოგრაფიული ამოცანის აქტუალობას ამჯე
რად XIX საუკუნის კლასიკოსებისათვის, კერძოდ – ილიასათვის, დამახასიათებელი
შინაარსობრივი შეთანხმების წესი განაპირობებს. მოყვანილ სავარჯიშოებში ეს კარ
გად ჩანს. ანალოგიური შეცდომები მოსწავლეთა ნაწერებშიც ხშირად დასტურდება,
ამიტომაც თემა მუდმივ ყურადღებას მოითხოვს.
ლიტერატურული პარალელი...
ალფონს დოდე (1840 – 1897) – ფრანგი მწერალი. ა. დოდეს მსოფლიო აღიარება
მოუტანა ნაწარმოებებმა: “.არტარენ ტარასკონელის უჩვეულო თავგადასავალი”,
“.ერილები ჩვენი წისქვილიდან”, “.რშაბათობით მონათხრობი ამბები” და სხვა
მოთხრობებმა და ნარკვევებმა.
ა) ლექსიკა.
რუბრიკის ეს ბლოკი არსებითად უკავშირდება მართლწერისა და მართლმეტყვე
ლების ერთ ფრიად გავრცელებულ შემთხვევას – ცალკეული სიტყვების არაზუსტ
გამოყენებას ან გარკვეული ფრაზების გაუმართლებელ შერევას (კონტამინაციას),
რის სავალალო მაგალითსაც დღეს წარმოადგენს “.ადლობას მოუხდის” და მისთ. ამავე
დროს, ამგვარ ფრაზებზე მუშაობა პირდაპირ უკავშირდება სტილისტიკის ამოცანას.
ბ) სიტყვაწარმოება.
ეს თემა კიდევ ერთხელ შეახსენებს მოსწავლეებს ყველაზე გავრცელებული
მქონებლობის სუფიქსების (-ოსან, – იან) არსებობას; ამავე დროს, აქ არსებითია ამ
წარმოების ირონიის მიზნით გამოყენება ბოლო ფრაზაში.
გ) სინტაქსი-სტილი.
პირველ ორ მონაკვეთში სტილისტიკურად გამართული ვარიანტის შერჩევა
თუ შედგენაა ამოცანად დასახული და ამგვარი სამუშაო, როცა სათანადო მასალა
გვაძლევს ამის საშუალებას, ყოველთვის აქტუალურია. რაც შეეხება ამ რუბრიკის
მე-2 პუნქტს, აქ ვუბრუნდებით უკვე განვლილ მასალას და “.არტარენის” ტექსტის
საფუძველზე ვეძებთ “.იტორიკული შეძახილისა” და ჩვეულებრივი ძახილის წინადა
დების გარჩევის გზებსა და ხერხებს.
დ) პუნქტუაცია.
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მრავალწერტილი ზოგჯერ იმაზე მეტს ამბობს, რასაც თვით ტექსტი და ამ
“.ატოვებული სათქმელის” გაგრძელებაც საკმაოდ დიდი ცთუნების შემცველია. ამი
ტომაც ამ შემთხვევაში ყურადღება გაამახვილეთ არა მრავალწერტილის ტექნიკურ
ფუნქციაზე, არამედ მის შინაარსობრივ მხარეზე.
ასევე, ორწერტილის გამოყენების ამოცანა დასმულია არა ჩვეულებრივი, არა
მედ განსაკუთრებული კუთხით: ის ამჯერად ჩამოთვლას კი არ ემსახურება, წინა
წინადადებაში მოკლედ გამოთქმული აზრის გავრცობასა და განვითარებას.
ამით ეს ორი ამოცანა გარკვეულად ერთმანეთსაც უკავშირდება.

მკითხველის თეატრი
ამ პარაგრაფის არსებითი
გამომეტყველებით კითხვაში.

დანიშნულებაა,

მოსწავლეთა

გავარჯიშება

ა) პერსონაჟის ხასიათის ენობრივი შტრიხები. ეს შესიტყვება იმიტომ არის მოუ
ლოდნელი, რომ შტრიხი “.აზს” გულისხმობს და ის აქ გადატანითი მნიშვნელობით
არის გამოყენებული, ვინაიდან პერსონაჟის ენობრივი “.ახის” შექმნას უკავშირდება.
ამ საკითხის გადაწყვეტის მიზნით მოყვანილია საბა ჩხიკვის გამონათქვამები და
მათ საფუძველზე ჩხიკვის “.ორტრეტის” დასახატად შემოთავაზებულია ანტონიმურ
წყვილთა ტესტი, რომელთა შერჩევითაც უნდა მივიღოთ ის შვიდი ნიშანი, რაც საბას
ბუნებას დაგვანახებს (კერძოდ, ამ მონაცემების მიხედვით, ის არის: მოხუცი, მშვი
დი, კეთილი, მომთმენი, ინტერესიანი, ირონიული, სამართლიანი).
გაითვალისწინეთ ის, რომ პერსონაჟის ენობრივ მახასიათებლებზე დაკვირვე
ბა ამზადებს ნიადაგს სწორი გამომეტყველებითი კითხვისათვის, ანუ გარკვეული
გარდასახვისათვის, რაც II პუნქტშია ხაზგასმული. ამდენად, ამ პარაგრაფის ძირი
თადი მიზანი – მოსწავლეთა სამეტყველო ჩვევების განვითარება – ენობრივი მასა
ლის წინასწარი დამუშავებით არის განმტკიცებული.
ბ) ლექსიკა.
რაც შეეხება საკუთარ სახელებს, ჯერ ერთი, არსებითია მათი ჯგუფების
წარმოდგენა და მოთხრობის თავისებურებიდან გამომდინარე იმაზე მითითება, რომ
საკუთარ სახელთა შორის სრულიად განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ნადირფრინველთა სახელებს, მეორეც, საკუთარ სახელებში არცთუ იშვიათად არის გამო
ხატული შესაბამისი ნიშან-თვისებები (გარეგნობა, ფერი, ხასიათი...). ამ ასაკის ბავ
შვები უკვე ხალისით აკვირდებიან ამგვარ სახელთა და მეტსახელთა ბუნებასა და
წარმომავლობას.
გ) მართლწერა.
ამოცანა მიზნად ისახავს ფუძედრეკად ზმნათა ფორმაწარმოების გარკვეულ
ტენდენციებზე დაკვირვებას. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ სქემა ახალი
ფორმებით განავრცოთ.
როგორ ვიკითხოთ სასწავლო და
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საინფორმაციო ლიტერატურა
შოთა ძიძიგური (1911 – 1994) – ენათმეცნიერი, აკადემიკოსი. იკვლევდა
ქართული ენის დიალექტებს, სტილის საკითხებს. დღემდე დიდი ინტერესით
იკითხება მისი “.ართული ენის თავგადასავალი”, “.აენათმეცნიერო საუბრები”,
“.იტყვის ცხოვრება”.
ა) ლექსიკა და ფრაზეოლოგია.
წარმოდგენილი ლექსიკოლოგიური ბლოკი ეხება სიტყვათა სემანტიკური შეხა
მებისა და ზუსტი ფრაზეოლოგიის საკითხებს, რაც არსებითად ენობრივ გამოცდი
ლებას, აქტიურ უნარ-ჩვევებს ეფუძნება და ამავე მიმართულებით – ჩვევების გან
მტკიცების მიზნით – მოითხოვს მუდმივ მუშაობას.
პასუხებისათვის: ა) მოდუღება (ყავის, ჩაის, რძის, ბურღულის), ადუღება (ჩა
ის, რძის, წყლის), მოხარშვა (ხორცის, წაბლის, კარტოფილის, ბალახის ძირების); ბ)
ყავის გამოყენება; გ) ენა ამოიდგა; ფეხი აიდგა.
ბ) გრამატიკა.
უნახაობის გადმოცემის ორგვარი შესაძლებლობა (ზმნის ფორმების და ნაწილა
კის მეშვეობით) გარკვეულად უკავშირდება ტექსტის სტილის საკითხს და ამიტომაც
ამ მონაცემებზე დაკვირვებას პრაქტიკული მიზანდასახულება აქვს.
რუბრიკის მეორე მონაკვეთში შემოდის ჩართული სიტყვები და გამოთქმები და
მას პუნქტუაციის პრობლემაც უკავშირდება.
მაგრამ საკითხი, რომელიც ამ სავარჯიშოს პირობად არის დასმული, თქვენს
ყურადღებას მიაქცევს იმაზე, რომ ამგვარ ელემენტებს (“.ართულებს”) საგანგებო
ფუნქცია, დანიშნულება ენიჭება შესაბამისი ტექსტის კონსტრუირების თვალსაზ
რისით. თუ თქვენ ამოკრებილ მასალაში გვერდიგვერდ განიხილავთ ჩართულებიან
და მათ გარეშე წარმოდგენილ ფრაზებს, აშკარად დაარწმუნებთ მოსწავლეებს, რომ
მოლაპარაკის დამოკიდებულება და ნება ხშირად სწორედ ამ ჩართულ ელემენტებ
ზეა დამყარებული.
გ) სტილი.
ეს არის მცირე პრაქტიკული ამოცანა, რომელიც პირველ რიგში მოზარდთა ცნო
ბილი “.ენისაგან” – ტავტოლოგიისაგან თავის დაზღვევას ისახავს მიზნად. შესაძლე
ბელი ვარიანტები: “.ერძენი ფილოსოფოსები პირველები იყვნენ, ვინც ამ საკითხით
დაინტერესდა და სცადა დამაკმაყოფილებელი პასუხი გაეცა დასმულ კითხვაზე”.
“.რავინ იცის, პირველად ვინ დაიწყო ყავის გამოყენება. ამის შესახებ არაბებს შექ
მნილი აქვთ შემდეგი იგავი”.
რისთვის წერენ მემუარებს?
ნიკო ბაგრატიონი (ბური) (1868 – 1933 წ.წ.) – ქართველი დიდგვაროვანი,
ბაგრატიონების მუხრანბატონთა შტოს წარმომადგენელი. თავისი ფათერაკებიანი
თავგადასავალი ნიკო ბაგრატიონმა აღწერა წიგნში “.ურებთან”. ნიკო ბურის
თავგანწირვისა და ვაჟკაცობის ფაქტებს მრავალი უცხოური ჟურნალი და გაზეთი
გამოეხმაურა.
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ა) ლექსიკა.
ამ რუბრიკით მოცემულია, დაახლოებითობის გამოხატვის საშუალებები. ტექ
სტიდან მოყვანილი “.სი კაცი ვიქნებოდით” – ასევე შეიძლება გადმოიცეს: “.აახლო
ებით ასი კაცი ვიყავით”; “.ითქმის...”; “.ავარაუდოდ...”; “.სიოდე...”
მეორე მონაკვეთში ყურადღება გამახვილებულია ავტორისეულ კომენტარებზე
(“.ართვებზე”) მემუარულ ტექსტებში, რომლებშიც სუბიექტური დამოკიდებულე
ბები, საზოგადოდ, დიდ როლს თამაშობს. ამ შემთხვევაში მოსწავლეებს შესაძლებ
ლობა ეძლევათ დამოუკიდებლად მოიძიონ ტექსტში შესაფერისი მასალა, შემდეგ კი
აქტიურად შეაჯერონ ეს მონაცემები ერთმანეთთან.
ბ) გრამატიკა.
ქცევის ზმნური ფორმებით კუთვნილებითი შინაარსის გამოხატვა მოსწავლეები
სათვის, ასე თუ ისე, ცნობილია. ამჯერად მათ საშუალება ეძლევათ ერთხელ კიდევ
დააკვირდნენ მათი გამოყენების შემთხვევებსა და მონაცვლეობის წესს პირების
მიხედვით.
ისტორიული პოემა
აკაკი წერეთლის “.ორნიკე ერისთავი” VII კლასის სახელმძღვანელოში ჩართული
ერთადერთი ვრცელი ტექსტია.
შეიძლება ტექსტის სიდიდემ მოსწავლეებს ყურადღება გაუფანტოს, ცოცხალი
შთაბეჭდილება ერთგვარად გაუნელოს. მასწავლებელს დროული ჩართვით,
აქცენტების სწორი დასმითა და გადანაწილებით ამგვარი საფრთხის თავიდან
აცილება არ უნდა გაუჭირდეს.
I ნაწილი
ა) ლექსიკა და ფრაზეოლოგია.
პოემაში გამოყენებული სახუმარო ლექსები ანუ ზმნები ომონიმური რითმებით
არის გაწყობილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სარითმო ერთეულები ლექსიკური ომონი
მები კი არ არის (მაგალითად, ისეთი, როგორიცაა: ბარი “.აბლობი ადგილი” – ბარი
“.ამუშაო იარაღი”), არამედ შედგენილობით ურთიერთდამთხვეული სიტყვები:
სულელო – სულ ელო, მასხარაო – მასხა რაო. ამგვარი შედგენილი რითმები, სარით
მო ოსტატობის გარდა, სიტყვათა აზრობრივ თამაშსაც გულისხმობს.
მომდევნო მონაკვეთები შეეხება “.არბის შეხრის” მსგავს ხატოვან გამონათქვა
მებს და ამგვარი გამონათქვამების შერწყმით მიღებულ რთულ სიტყვებს (“.ირნახუ
ლი”).
აქვე შემოთავაზებულია კონტექსტის მიხედვით სიტყვის განმარტებისა და სინო
ნიმთა ნიუანსობრივი განსხვავების დამოუკიდებლად გამოვლენის ამოცანები.
ბ) გრამატიკა.
აქ კვლავ წამოწეულია მეტყველების ზმნების გამოყენების აქტუალური თემა,
კერძოდ, ამ შემთხვევაში ყურადღება გამახვილებულია ამ ზმნათა ფუნქციონირების
ერთ ასპექტზე: მათი გამოყენების დროს შეიძლება ამ ზმნების შინაარსში პერსონა
ჟისადმი მოსაუბრის დამოკიდებულებაც გამოჩნდეს; მაგ.: მიბრძანა მაღალი წრის
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ადამიანის მიმართ არის გამოყენებლი, ხოლო მითხრა ზმნა უფრო დაბალი სოცია
ლური კატეგორიის პირებს მიემართება. ამას შეიძლება პოემის ტექსტის მიხედვით
საინტერესო მაგალითები მოვუძებნოთ.
გ) სტილის რუბრიკაში შემოთავაზებულია ტექსტზე მუშაობის ერთ-ერთი აქტიუ
რი ფორმა – პოემის I ნაწილის ენობრივ – სტილისტიკური საშუალებების მოძიება და
დაჯგუფება; მასზე მუშაობა, კერძოდ, განსაზღვრებებისა და ეპითეტების მოძიების
ამოცანა მოსწავლეებს უფრო აქტიურად ჩააბამს ტექსტის შესწავლის პროცესში.
დ) მართლწერა.
ამ შემთხვვაში კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვება საშუალებას იძლევა,
მოსწავლეებმა დამოუკიდებლად ისწავლონ ტექსტის კრიტიკული კითხვა და ამოცა
ნისთვის შესაფერისი მაგალითების მოძიება.
II ნაწილი
ა) გრამატიკა.
როგორც უკვე ითქვა, ტექსტების ენობრივი ადაპტაცია არ გულისხმობს მათი
სრული სტერილურობის მიღწევას სალიტერატურო ენის ნორმათა თვალსაზრისით;
ჯერ ერთი, ხდება სტილისტიკურად აუცილებელი ელემენტების შენარჩუნება, მეო
რეც, ეპოქისათვის დამახასიათებელი ენობრივი თავისებურებები გამოყენებულია
მიზანმიმართულად: მათზე დაყრდნობით დასმულია სტილისა თუ მართლწერის ამო
ცანები.
ამჯერად “.ორნიკე ერისთავის” ის ენობრივი თავისებურება, რომელიც მსა
ზღვრელ-საზღვრულის ბრუნებასთან არის დაკავშირებული, როგორც დავალება,
მოცემულია ტიპური შეთანხმებული პარადიგმის ფონზე. ამიტომაც მოსწავლეს
შესაძლებლობა აქვს, თვითონ შეადაროს არანორმატიული ნორმატიულს და სათანა
დოდაც გამართოს ეს ფრაზები. თუმცა ამით ლექსის წყობა ვერ შენარჩუნდება, ვინა
იდან ამგვარ დარღვევათა უმეტესობა სწორედ პროსოდიით არის განპირობებული.
დამატებით შეგიძლიათ ორ რამეზე მიაქცევინოთ ბავშვებს ყურადღება: 1. რა
შემთხვევაშია ასეთი დარღვევა ლექსის საზომით განპირობებული და რა შემთხვე
ვაში – არა; 2. პოემის ტექსტში დაიძებნოს ისეთი მაგალითები, რომლებშიც მსა
ზღვრელ-საზღვრულის ბრუნება ნორმის ფარგლებშია.
ბ) სინტაქსი.
ლექსის წყობა და რიტმიკა განაპირობებს იმასაც, რომ ძალზე ხშირად წინადადე
ბის ბუნებრივი სინტაქსური წყობა პოეზიაში დარღვეულია, სალექსო მოთხოვნებს
არის დაქვემდებარებული. ამიტომაც იმ ტიპის “.ასამართი” სტრიქონები, რომლე
ბიც რუბრიკაშია მოყვანილი, სხვაც შეიძლება არაერთი იქნეს მოხმობილი. ამგვარი
სავარჯიშო, უპირველეს ყოვლისა, მოსწავლეს უვითარებს წინადადების წყობასა და
სტილზე დაკვირვების უნარს.
გ) მართლწერა.
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საკითხი ეხება კუთვნილებით ნაცვალსახელთაგან – გან თანდებულით ნაწარმო
ებს ფორმებს:
სწორია

არასწორია

ჩვენგანი
თქვენგანი
მათგანი

ჩვენთაგანი
თქვენთაგანი
მათთაგანი

III ნაწილი
ა) ლექსიკა
იხსენებს – იხსენიებს ზმნები პარონიმულ ფორმებს განეკუთვნება, რამდენადაც
ისინი მსგავსი აგებულების, მაგრამ განსხვავებული შინაარსისა და ფუნქციის ერთე
ულებია. თანაც ისინი წარმოშობით საერთო ძირის სიტყვებია, რომლებიც მხოლოდ
ფორმაწარმოებით განსხვავდნენ. ამდენად, ისინი ლექსიკურ პრობლემას იმდენად
განეკუთვნებიან, რამდენადაც თანამედროვე ქართულში განსხვავებული ლექსიკუ
რი ერთეულების სახით წარმოგვიდგებიან.
ბ) დანარჩენ სამ რუბრიკაში სხვადასხვა ხასიათის მართლწერის საკითხებია
წარმოდგენილი: პირველი შეეხება სუბიექტის მრავლობითობის – ნენ დაბოლოებას
ზმნაში; მეორე – მისი, თავისი, თავიანთი ნაცვალსახელების შესაფერისად გამოყე
ნებას, ხოლო მესამე – “.ინტაქსის” რუბრიკით წარმოდგენილი – მიზეზისა და მიზნის
გარემოებათა აღრევის ერთ შემთხვევას ასახავს.
მოგზაურობა სულიერი გმირობის სავანეში
ამ პარაგრაფის მიზანია მოსწავლეების მაქსიმალური გააქტიურება. ისინი
ეჩვევიან კვლევას, ძიებას, საჭირო მასალის დამოუკიდებლად მოპოვებას,
თავმოყრასა და გამთლიანებას. პილოტირების პროცესში მოსწავლეთა რამდენიმე
ჯგუფმა ძალზე საინტერესო გზამკვლევის შედგენა მოახერხა.
ა) ლექსიკა და ფრაზეოლოგია.
რუბრიკის I მონაკვეთი მიზნად ისახავს დარგობრივ ლექსიკაზე დაკვირვებისა
და დარგობრივი ლექსიკონის შედგენაზე მუშაობის ჩვევების ჩამოყალიბებას. შესაძ
ლებელია ამგვარ დარგად რომელიმე სამეურნეო სფერო იქნეს არჩეული, შესაძლე
ბელია რომელიმე სამეცნიერო დარგის შერჩევა. ამგვარ თემებზე ამ ასაკის ბავშვები
ლექსიკის შეკრების მიზნით ინტერესით მუშაობენ.
მეორე მონაკვეთი მართლწერასთან არის ფართო მნიშვნელობით დაკავშირებუ
ლი და გამეორების სახე აქვს, ვინაიდან მანძილზე და განმავლობაში ზმნიზედების
აღრევა უკვე იყო მითითებული.
რუბრიკის მე-3 მონაკვეთად წარმოდგენილია რთული შედგენილობის ტერმინებ
ზე დაკვირვება და მათი წარმომავლობის (მოტივირებული შედგენილობის) ანალიზი.
ბ) მართლწერა.
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მოსწავლეთათვის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა გარკვეული ქცევის
ფორმებზე ზმნისწინთა დართვის შემთხვევაში სამი ერთნაირი (ან განსხვავებული)
ხმოვნის თავმოყრის შემთხვევები (გააანალიზებს ტიპისა). სქემა დაეხმარება მათ
მართლწერის ამ ამოცანაში (რომელიც, თავისთავად, წარმოთქმის სირთულეს უკავ
შირდება) მოვლენის სისტემური სურათი დაინახონ.
შესაძლებელია მაგალითების რაოდენობა გაიზარდოს. საინფორმაციო ხასიათის
ტექსტებში, ბუნებრივია, იშვიათი არ არის სხვადასხვაგვარ შემოკლებათა გამოყენე
ბა, ამიტომაც ამოცანა ეხება მათი სწორად გამოყენებისა და შესაფერისად განმარ
ტების (სრულად წარმოდგენის) საკითხს.

moswavlis Sefasebis principebi
Sefasebis sistema, formebi,
rekomendaciebi
Sefaseba swavla/swavlebis procesis erT-erTi mniSvnelovani nawi
lia.
saswavlo gegmis mixedviT dadgenilia ori tipis Sefaseba: ganmaviTarebeli
da ganmsazRvreli.
ganmaviTarebel
Sefasebas
(romelic
Tavis
TavSi
moicavs
TviTSefasebasac) maswavlebeli iyenebs swavlis xarisxis gasaumjobese
blad, moswavlis ganviTarebis uzrunvelsayofad. es swavlebis proce
sis mimdinareobisas miRweulis Sefasebaa, magaliTad, raime Temis/teqs
tis Seswavlis procesi, saSinao davalebis, proeqtis romelime etapis an
gakveTilze CarTulobis Sefaseba. amgvari Sefasebisas moswavle maswavle
blisgan iRebs iseT informacias, romelic mas ganviTarebasa da sakuTari
swavlis gacnobierebaSi exmareba, amdenad, Sefasebis amgvari forma ufro
metad urTier
TanamSromlobiTia, vidre ganmsazRvreli Sefaseba, aqedan
gamomdinare, ganmaviTarebeli Sefasebisas maswavlebeli qulas ar wers,
igi mowafes aZlevs rCevas, rekomendacias, 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 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, sakon
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trolo weras da a.S. ganmsazRvreli Sefaseba qulis saxiTaa mocemuli,
romelic gansazRvravs mowafis dones, Sesabamisad, mas ar axlavs Sedegebis
gasaumjobeseblad komentarebi an rekomendaciebi.
ganmaviTarebeli Sefasebis meTodebi
maswavleblis dakvirveba _ Canawerebi, komentarebi moswavlis miR
wevebis 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, yvelaze gavrcelebuli
TviTSefasebis sqemebia, romelic konkretuli saWiroebis mixedviT icv
leba, imis mixedviT, Tu ras vamowmebT: erT Temas, erT gakveTils, erT
savarjiSos, faqtobriv masalas, rogor ganuviTardaT garkveuli unarCvevebi, 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 mivyavdiT problemis
gadawyvetamde (pirobiTi niSani mze);
• vamatebdi da vaviTarebdi sxvebis pasuxebs, vexmarebodi gakveTilis
`agebaSi~ (agurebi);
• vpasuxobdi, magram rogorc mere mivxvdi, arcTu warmatebulad, radgan
an sxvis pasuxs vimeorebdi, anda swor gzas vcdebodi (CaSvebuli Ruza);
• yvelaferi vicodi da mesmoda, magram vdumdi (sanam rames vityodi,
sxvebi maswrebdnen; 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, viw

107

erdi saSinao davalebas (Rrublebi).
amgvarad, mowafe afasebs sakuTar aqtivobas, sakuTar wvlils gakveTilze
ama Tu im problemis gadaWris saqmeSi (maswavlebelma yovelTvis ar icis,
ra dgas mowafis dumilis ukan, amitomacaa mniSvnelovani, ras airCevs
moswavle: `vicodi da vdumdi~, Tu `ar vicodi da vdumdi~). maswavlebeli
drodadro krefs TviTSefasebis furclebs da arSiebze 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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Semajamebeli Sefasebis sqemebi
Semajamebeli davalebis Sefasebis sqema zepirmetyvelebaSi
davalebis tipi: literaturuli nawarmoebis Sesaxeb msjeloba
qulebi
gamarTuli da swori metyveleba
metyvelebs gamarTuli, saliteraturo eniT, iyenebs Sesaferis
leqsikas

0_1

sworad da garkveviT warmoTqvams sityvebs, adekvaturad iy
enebs logikur pauzebs.

0 _ 0,5-1

saTqmelis naTlad da logikurad gadmocema
msjelobis dawyebamde ayalibebs Teziss (gamokveTs msjelobis
Temas).
bolomde mihyavs dawyebuli msjeloba (anu azrs dausrulebels
ar tovebs);
akeTebs logikur (msjelobidan gamomdinare) daskvnas.

0 _ 1-2
0 _ 1-2
0-0,5 -1

kontaqti auditoriasTan, TvalsaCinoebis gamoyeneba
aqvs mxedvelobiTi kontaqti auditoriasTan.

0_1

saWiroebis mixedviT iyenebs Sesabamis TvalsaCinoebas (sqemas,
naxats).

0_1

SemoqmedebiTi unarebi
amCnevs teqstSi saintereso detalebs da marjved iSveliebs
maT sakuTari msjelobis dasasabuTeblad.

0_1

standartTan Sesabamisoba:
qarT. sab. 8. standartiT gansazRvruli sxvadasxva tipis teqstebis
Sedgena-gaziareba sakomunikacio situaciis gaTvaliswinebiT (zepiri an/da
weriTi metyvelebis dros);
qarT. sab. 9. enobriv-gamomsaxvelobiTi saSualebebisa da gramatikis
sakiTxebis codnis funqciurad gamoyeneba konkretuli mizniT (zepiri an/
da weriTi metyvelebis dros);
qarT. sab. 10. struqturuli da organizaciuli da organizaciuli ele
mentebis codnis funqciurad gamoyeneba konkretuli mizniT (zepiri an/da
weriTi metyvelebis dros).
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Semajamebeli davalebis Sefasebis sqema kiTxvaSi
davalebis tipi: ucxo teqstis wakiTxva-gaazreba
qulebi
teqstis tipis amocnoba
amoicnobs teqstis struqturul elementebs;
yofs teqsts Sinaarsobriv nawilebad;
akavSirebs saTaurs teqstTan.

0_1-2-3

teqstis Sinaarsis gadmocema sakuTari sityvebiT
amokrebs teqstidan saWiro informacias;
0 _1-2-3-4
mokled gadmoscems vrcel Sinaarss, iTvaliswinebs arsebiTs.
teqstis Temisa da dedaazris amocnoba
amoicnobs teqstis Temas;
dasabuTebulad msjelobs teqstis dedaazris Sesaxeb.

0 _ 1-2-3

standartTan Sesabamisoba: qarT. sab. 1. teqstSi mocemuli faqtobrivi
da konceptualuri informaciis amocnoba-gaazreba;
qarT. sab. 2. teqstis calkeul nawilebs Soris arsebuli mimarTebebis
gaanalizeba da saTanado daskvnebis gamotana;
qarT. sab. 3. teqstis kompoziciuri elementebis gaazreba mTliani teqs
tis farglebSi;
qarT. sab. 4. teqstis kritikuli gaazreba konteqsturi faqtorebis gaT
valiswinebiT.
Semajamebeli davalebis Sefasebis sqema weraSi
davalebis tipi: moTxrobis gagrZeleba
qulebi
icavs TxrobiTi teqstisaTvis damaxasiaTebel
struqturas
ambavs aqvs dasawyisi, Sua nawili da dasasruli;
miTiTebulia moqmedebis dro da adgili;
gamokveTilni arian personaJebi.

0 _ 1-2-3

aqvs mdidari leqsika
iyenebs sinonimebs, xatovan sityva-Tqmebs, frazeologizmebs.
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0_1-2

iyenebs Txrobis tipis teqstisTvis damaxasiaTebel sityvebsa
da gamonaTqvamebs (erTxel, Semdeg, bolos...).

0_0,5-1-2

SemoqmedebiTi unarebi
gvTavazobs siuJetis ganviTarebis originalur gadawyvetas.

0_1

naSromis organizebuloba
icavs marTlweris wesebs, sworad iyenebs sasven niSnebs.

0_0,5-1-2

standartTan Sesabamisoba:
qarT. sab. 8. standartiT gansazRvruli sxvadasxva tipis teqstebis
Sedgena-gaziareba sakomunikacio situaciis gaTvaliswinebiT (zepiri an/da
weriTi metyvelebis dros);
qarT. sab. 9. enobriv-gamomsaxvelobiTi saSualebebisa da gramatikis
sakiTxebis codnis funqciurad gamoyeneba konkretuli mizniT (zepiri an/
da weriTi metyvelebis dros);
qarT. sab. 10. struqturuli da organizaciuli da organizaciuli ele
mentebis codnis funqciurad gamoyeneba konkretuli mizniT (zepiri an/da
weriTi metyvelebis dros).
(SeniSvna: Sefasebis kriteriumebi da qulebi yoveli konkretuli dava
lebis Sesabamisad SeiZleba Seicvalos).
* * *
saxelmZRvaneloSi warmodgenili nebismieri davaleba da savarjiSo,
SeEsaZlebelia gamoviyenoT rogorc ganmaviTarebeli, ise ganmsazRvreli
SefasebisaTvis.
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enis saxelmZRvaneloSi mocemuli savarjiSoebis pasuxebi
§1. sityvaTa gramatikuli klasebi, anu metyvelebis nawilebi
davaleba (gv.10).
formacvalebadi: Sveli, Tovli, muxa, mze.
formaucvleli: da, isev, rom, magram, mere, xan, ise.
§2. arsebiTi saxeli. jgufebi Sinaarsis mixedviT
davaleba 1 (gv.15).
`vin~

`ra~

sulieri

mefe
papa
gogona

isari
mefe
xoxobi
xoxobi
wyali
papa
ambavi
daTvi
daTvi
gogona
nuSi
ZaRli
atami		
vaSli		
msxali		
tyemali		
mze		
fiWvnari		
ZaRli		
Tofi 		
yefa
srola

usulo
isari
wyali
ambavi
nuSi
atami
vaSli
msxali
tyemali
zafxuli
mze
fiWvnari
Tofi
yefa
srola

davaleba 2 (gv.15).
sazogado
mTqmeli
moWidave
falavani
wero
wnori
glexi
xeli
monadire
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_ `vin~ jgufis, sulieri, konkr.
_ `vin~ jgufis, sulieri, konkr.
_ `vin~ jgufis, sulieri, konkr.
_ `ra~ jgufis, sulieri, konkr.
_ `ra~ jgufis, usulo, konkr.
_ `vin~ jgufis, sulieri, konkr.
_ `ra~ jgufis, usulo, konkr.
_ `vin~ jgufis, sulieri, konkr.

meTevze
mewisqvile
ocneba

_ `vin~ jgufis, sulieri, konkr.
_ `vin~ jgufis, sulieri, konkr.
_ `ra~ jgufis, usulo, abstr.

sakuTari
patarZeuli
dariali
xazareTi
iveria
mtkvari
tbeTi
Satberdi
elefTeri
eliozi

_ `ra~ jgufis, usulo, konkr.
_ `ra~ jgufis, usulo, konkr.
_ `ra~ jgufis, usulo, konkr.
_ `ra~ jgufis, usulo, konkr.
_ `ra~ jgufis, usulo, konkr.
_ `ra~ jgufis, usulo, konkr.
_ `ra~ jgufis, usulo, konkr.
_ `vin~ jgufis, sulieri, konkr.
_ `vin~ jgufis, sulieri, konkr.

davaleba 3 (gv.15).
krebiTi
cxvari
fara
saqoneli
naxiri
qaravani

_ `ra~ jg., sulieri, konkr.
_ `ra~ jg., sulieri, konkr.
_ `ra~ jg., sulieri, konkr.
_ `ra~ jg., sulieri, konkr.
_ `ra~ jg., sulieri, konkr.

nivTierebaTa
Rvino
_ `ra~ jg., usulo, konkr.
wyali
_ `ra~ jg., usulo, konkr.
vercxli
_ `ra~ jg., usulo, konkr.
oqro
_ `ra~ jg., usulo, konkr.
tyvia
_ `ra~ jg., usulo, konkr.
foladi
_ `ra~ jg., usulo, konkr.
moqmedebis
mgzavroba
galoba
gacnoba
dabneva
gamarjveba
brwyinva

_ `ra~ jg., usulo, abstr.
_ `ra~ jg., usulo, konkr.
_ `ra~ jg., usulo, abstr.
_ `ra~ jg., usulo, abstr.
_ `ra~ jg., usulo, abstr.
_ `ra~ jg., usulo, konkr.
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§3. arsebiTi saxelis bruneba. brunvaTa raodenoba da rigi
davaleba 1 (gv. 18).
saxlis (1)
sax. saxli
saxliT (2)
moT. saxlmAAa
saxlo (3)
mic. saxls
saxls (4)
naT. saxlis
saxlad (6)
moq. saxliT
saxli (7)
viT. saxlad
saxlo (9)
wod. saxlo
saxlma (11)		

kari (1)		
karo (3)		
kariT (5)		
karTan (5)
karsac (7)
karis (8)		
karma (10)		
karad (12)

sax. kari
MmoT. karma
mic. kars
naT. karis
moq. kariT
viT. karad
wod. karo

davaleba 2 (gv.19).
erT-erTi SesaZlebeli pasuxis nimuSi:
biWi diliT adre gamovida sakuTari saxlidan. gzad moxucs wamoewia,
romelsac Sesawamli aparati xvneSa-xvneSiT mihqonda venaxSi. biWma ifiqra,
davexmarebodi, magram skolaSi damagviandebao. Cqari nabijiT gauswro
moxucs, magram biWs axla sxva fiqri Seujda TavSi: es kaci papaCemi rom
yofiliyo, ase xom ar moviqceodio! swored am dros, Titqos biWis fiqri
gaigo, moxucmac dauZaxa: _ Svilo, pataraze xeli SemaSvele, axlos mivdivar,
did dros ar dakargavo! gzadagza moxuci ymawvils aqebda: aseTi biWiT Senma
mSobelma unda iamayos. biWad maSin xar saqebi, Tu gaWirvebulisTvis xelis
SeSveleba SegiZliao. venaxis bogirTan ki tvirTi CamoarTva da kidev erTxel
Seaqo: _ yoCaR, biWo, gaxareba Sens gamzrdelso!

§4. saxelis fuZe da brunvis niSnebi
davaleba 1 (gv.22).
sax.	-i
moT.	-ma
mic.	-s
naT.	-is
moq.	-iT
viT.	-ad
wod.	-o
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davaleba 2 (gv.22).
fuZeTanxmovniani: gveli, bartyi, megobari, mgeli, cxeni. mercxali,
sofeli, gverdi, matarebeli,sarkmeli, xalxi,bali, msxali, kalami, Tevzi,
mezobeli, saZirkveli, wigni, CanCqeri, skami, kurdReli, karavi, maswavlebeli,
mxatvari.
fuZexmovniani: Zma, magida, wyaro, tye, mze, Rame, ezo, Tiva, xuro, melia,
wero.
§5. fuZeTanxmovniani saxelebi. fuZis kumSva
davaleba 1 (gv.26).
ukumSveli: venaxi, Tavadi, mamuli, gvirabi, Raribi, gareubani, taZari,
qvabi, saklavi.
kumSvadi: matarebeli, pirjvari, monasteri, Werami, stumari, maspinZeli,
buxari, saydari, galavani, kedeli, Sadrevani, Savardeni.
davaleba 2 (gv.26).
1. mtkvris; 2. lerwmis; 3. Zvlebi; 4. orTqlmavlebis; 5. wuTisoflis; 6.
TavSesafridan; 7. savarZelis; 8. Rrublad; 9. msxlis, tyemlis; 10. xmlis; 11.
fanjridan; 12. pamidvris; 13. qariSxlis.
§6. fuZexmovniani saxelebi. fuZis kveca
davaleba 1 (gv.30).
sax.
moT.
mic.
naT.
moq.
viT.
wod.

bebera
bebera-m
bebera-s
bebera-s(i)
beber-Ti
bebera-d
bebera-v

wyaro
wyaro-m
wyaro-s
wyaro-s(i)
wyaro-Ti
wyaro-d
wyaro-v

ku
ku-m
ku-s
ku-s(i)
ku-Ti
ku-d
ku-o

ekala
ekala-m
ekala-s
ekala-s(i)
ekela-Ti
ekala-d
ekala-v

wiwibo
wiwibo-m
wiwibo-s
wiwibo-s(i)
wiwibo-Ti
wiwibo-d
wiwibo-v

manqana
manqana-m
manqana-s
manqan-is
manqan-iT
manqana-d
manqana-v

klde
klde-m
klde-s
kld-is
kld-iT
klde-d
klde-v

mxare
mxare-m
mxare-s
mxr-is
mxr-iT
mxr-ad
mxare-v

Cai
Cai-m
Cai-s
Cai-s(i)
Cai-T(i)
Cai-d
Cai-v

davaleba 2 (gv.30).
sax.
moT.
mic.
naT.
moq.
viT.
wod.

zRva
zRva-m
zRva-s
zRv-is
zRv-iT
zRva-d
zRva-v

mTvare
mTvare-m
mTvare-s
mTvar-is
mTvar-iT
mTvare-d
mTvare-v
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davaleba 3 (gv.30).
1. peplis; 2. rcxilis; 3. mTvaris; 4. safrTxis; 5. qveynis; 6. fanjris;
7. papis; 8. WianWvelis; 9. qarxnis; 10. mxridan.
§7. brunebis tipebi
davaleba 1 (gv.34).
sax.
moT.
mic.
naT.
moq.
viT.
wod.

sabel-i (2)
sabel-ma
sabel-s
sabl-is
sabl-iT
sabl-ad
sabel-o

vaSl-i (1)
vaSl-ma
vaSl-s
vaSl-is
vaSl-iT
vaSl-ad
vaSl-o

qarxana (5)
qarxana-m
qarxana-s
qarxn-is
qarxn-iT
qarxn-ad
qarxana-v

Taro (##3)
Taro-m
Taro-s
Taro-s(i)
Taro-Ti
Taro-d
Taro-v

sareke (4)
sarke-m
sarke-s
sark-is
sark-iT
sarke-d
sarke-v

davaleba 2 (gv.34).
1. RmrTis; 2. ambiT; 3. ambad; 4. Rvinis; 5. ambiT; 6. droiT; 7. RmrTisagan;
8. atmiT; matarebliT; 9. mxris; 10. Svlis; 11. batknis; 12. sarkiT; 13. furclis;
14. pamidvriT; 15. alublisa; wylisa; 16. RviniT.

§8. brunvis niSanTa gavrcoba
davaleba 1 (gv.37).
sax.
moT.
mic.
naT.
moq.
viT.
wod.

saxre
saxre-m
saxre-s(a)
saxr-is(a)
saxr-iT(a)
saxre-d(a)
saxre-v

sarekela
sarekela-m
sarekela-s(a)
sarekela-s(i)
sarekela-Ti
sarekela-d(a)
sarekela-v

Rorjo
Rorjo-m
Rorjo-s(a)
Rorjo-s(i)
Rorjo-Ti
Rorjo-d(a)
Rorjo-v

ku
ku-m
ku-s(a)
ku-s(i)
ku-Ti
ku-d(a)
ku-o

burT-i
burT-ma
burT-s(a
burT-is(AAa)
burT-iT(a)
burT-ad(a)
burT-o

kuTxe
kuTxe-m
kuTxe-s(a)
kuTx-is(a)
kuTx-iT(a)
kuTxe-d(a)
kuTxe-o

davaleba 2 (gv.37).
1. joxebiTa; 2. vedrebas; 3. boboqrobiTa; 4. xmiT; 5. guladobiTa;
6. Tovlsa; 7. Sebralebasa; 8. etls; 9. ojaxisa; 10. Wisa; 11. dedasa; 12. zRvisa;
13. mTis, qvebisa; 14. daCveuls; 15. Sevardnad.
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§9. sakuTar saxelTa bruneba
davaleba1(gv.41).
1. kakuSaZis; 2. daCim, gorgaslis; 3. nugzarma; 4. maCabeli, maCablis;
5. alaznis; 6. darejanis; 7. geguCaZe; 8. paata; 9. sonRulaSvilo; 10. mcxeTav.
davaleba 2 (gv.42).
1. abaSiZe; 2. oTarma; 3. mtkvrisa; 4. goderZi; 5. aluda; 6. wereTlisa; 7. vaJa;
8. eTerma; 9. zurab! 10. kakalaSvilo; 11. Tevdore; 12. mixeil!
§10. arsebiTi saxelis ricxvis warmoeba
davaleba 1 (gv.45)
sax.
moT.
mic.
naT.
moq.
viT.
wod.

megobr-eb-i
megobr-eb-ma
megobr-eb-s
megobr-eb-is
megobr-eb-iT
megobr-eb-ad
megobr-eb-o

megobar-n-i
megobar-T(a)
`--------------~
`---------------~
`---------------~
`--------------~
megobar-n-o

frinvel-eb-i
frinvel-eb-ma
frinvel-eb-s
frinvel-eb-is
frinvel-eb-iT
frinvel-eb-ad
frinvel-eb-o

frinvel-n-i
frinvel-T(a)
`--------------~
`---------------~
`---------------~
`---------------~
frinvel-n-o

sax.
moT.
mic.
naT.
moq.
viT.
wod.

torol-eb-i
torol-eb-ma
torol-eb-s
torol-eb-is
torol-eb-iT
torol-eb-ad
torol-eb-o

torola-n-i
torola-T(a)
`-------------~
`-------------~
`-------------~
`-------------~
torola-n-o

winapr-eb-i
winapr-eb-ma
winapr-eb-s
winapr-eb-is
winapr-eb-iT
winapr-eb-ad
winapr-eb-o

winapar-n-i
winapar-T(a)
`------------~
`------------~
`------------~
`------------~
winapar-n-o

sax.
moT.
mic.
naT.
moq.
viT.
wod.

mdinare-eb-i		
mdinare-eb-ma
mdinare-eb-s		
mdinare-eb-is
mdinare-eb-iT
mdinare-eb-ad
mdinare-eb-o		

mdinare-n-i
mdinare-T(a)
`-----------~
`------------~
`------------~
`------------~
mdinare-n-o

davaleba 2 (gv.45).
1. glexni, aznaurni, Tavadni, samRvdeloni, imerni, amerni (sax.);
2. laSqarni, droSani (sax.); 3. ZaRlebmac (moTx.), mSivrebma, mucelgalastulebma,
gaalmasebulebma (moTx.); 4.ZmaT (naT.), salocavT (naT.); 5. dekani, balaxni,
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qvani, qviSani (sax.); 6. wyalni (sax.), tyeT (mic.), tyeni (sax.), mdinareT (mic.),
yvavilni (sax.), mcenareT (mic.).
§11. Tandebuliani brunvebi
davaleba 1 (49).
sax.
moT.
mic.
naT.
moq.
wod.

cecxliviT
lursmanze, pirutyvsaviT, mdinareSi, magidasTan, buxarTan, kedelTan,
saxeze
skolisaken, bunebisaTvis, samxreTisaken, brazisagan, elvisebr,
sneulebisagan,
mosvlisTanave, Cemebr
Tavlidan, ojaxiTurT

davaleba 2 (gv.49).
1. saRamomde; 2.zogierTebiviT; 3. CemTvis; 4. xnidan, imereTidan, qarTlidan;
5. wignebidan; 6. cxenze; 7. kedelTan, cxvirebze; 8. aqamde; 9. gzaze, zevidan,
qvevidan; 10. maTiaze da elgujaze; 11. dilidan, gverdidan, meoreze.
davaleba 3 (gv.50).
1. qveS (Tand.); 2. ukan (Tand.); 3. qveS (zmniz.); 4. ukan (zmniz.); 5. Sua (Tand.);
6. win (Tand.); 7. garSemo (Tand.); 8.win (zmniz.); 9. garSemo (zmniz.); 10. gamo
(Tand.); 11. iqiT (Tand.); 12. qveviT (zmniz.); 13. axlos (zmniz.); 14. axlos (Tand.).

§12. zedsarTavi saxeli. ZiriTadi semantikuri jgufebi
davaleba (gv.54)
feri

gemo

forma

moculoba

wona

Zala

Tviseba

Oqrosferi
vardisferi
qaTqaTa
TeTri
mewamuli

tkbili
Uutkbilesi
Uutkbesi
Mmware
tkbili

mogrZo
maRali
brtyeli
okrobokro
momrgvalo
grZeli wvrili
maRali

muStisodena
veeberTela
uzarmazari
didi
frCxilisodena
didi

mZime
msubuqi

susti
Zlieri

xvavrieli
kafandara
cvriani
fexSiSvela
avi
mkvrivi
Txeli
Soreuli
xalisiani
Mmoqnili
gaxunebuli
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§13. zedsarTav saxelTa jgufebi warmomavlobis mixedviT
davaleba (gv.57).
viTarebiTi:
sufTa, dabali, patara, lawiraki, Tamami, Tbili, Savi, mware, nazi, TeTri,
Savi, uRrani, bneli, xmeli, mTeli, civi, titveli.
mimarTebiTi:
didebuli, Tavxedi, didTava, dafexvili, ganrisxebuli, energiuli,
Seupovari, saSineli, sazareli, normaluri, Wkviani, daRlili, fermkrTali,
tanswori, dafenili, gaCerebuli, mibnedili, gamouTqmeli, mibundebuli,
daburuli, ferwasuli, damWknari, gayviTlebuli, mowiTalo, daburuli,
sabralo, gabarjRuli, didroni, Sxapuna, sacodavi, gamxmari.
§14. zedsarTavi saxelis xarisxis warmoeba
davaleba 1(gv. 59).
1. u-netar-es-i, u-elvar-es-i, u-tkb-es-i; 2. u-mxurval-es-i, u-Rrm-es-i,
u-mwar-es-i, u-saTno-es-i, u-naz-es-i, u-saTuT-es-i, u-wmind-es-i; 3. u-did-es-i;
u-Wkvian-es-i, u-mZlavr-es-i, u-mSvenier-es-i, u-sayvarl-es-i; 4. u-martiv-es-i;
5. u-Zvirfas-es-i, u-netar-es-i, u-tkb-es-i; 6. u-tkbil-es-i, u-Zvirfas-es-i;
7. u-grZ-es-i, u-Rrm-es-i.
davaleba 2 (gv.60).
1. mo-wiTal-o; 2. mo-yavisfr-o; 3. mo-mJav-o; 4. mo-lurj-o; 5. mo-yavisfr-o,
mo-TeTr-o; 6. mo-yavisfr-o, mo-nacrisfr-o, mo-wiTal-o; 7. mo-lurj-o,
mo-wiTal-o, mo-Sav-o.
davaleba 3 (gv.60).
1. u-u-Sor-es-i; 2. u-u-did-es-i; 3. u-sanatr-es-i; 4. u-u-mWidro-es-i,
u-uxangrZliv-es-i; 5. u-u-Rrm-es-i, u-u-basr-es-i; 6. u-u-Zvel-es-i, u-umZlavr-es-i; 7. u-u-kidur-es-i; 8. u-mze-es-i; 9. u-u-Zvirfas-es-i; 10. u-u-Rrmes-i; 11. u-u-did-es-i; 12. u-u-Rrm-es-i, u-u-farTo-es-i; 13. u-mz-es-i.
§15. zedsarTavi saxelis bruneba
davaleba 1 (gv.64).
1. xmel (mic.), Camosul (mic.) foTols; 2. susti (sax.) Robe, qudmoxdili
(sax.) qvevri, Rviniani (sax.) kope; 3. dabali (sax.) kari; 4. keTil (mic.) gunebaze;
5. pawawina (naT.) lifsitebis; 6. did (mic.), Sav (mic.), daburul (mic.) tyeSi;
7. udabur (mic.) tyeSi; taZars darRveuls (mic.); didi (naT.) Tamaris; Zvel
(mic.) kedelze.
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davaleba 2 (gv.64).
1. didi; 2. mTeli; 3. madlian; 4. bneli; 5. tkbili; 6. swrafi; 7. ukeTesi.
davaleba 3 (gv. 65).
1. miyruebuli; 2. Suaguli; 3. Sesaferisi; 4. pirveli; 5. mcxovrebi;
6. maqsimaluri; 7. goliaTuri; 8. Savnabdiani; 9. Camobnelebuli;
10. bneli, gavlebuli, megruli; 11. feradi; 12. maxlobeli; 13. SemoWrili;
14. daorTqlili, danamuli; 15. sqeli.
§16. ricxviTi saxeli
davaleba 1 (gv.68).
1. bevri; 2. uamrav legendas; 3. bevri; 4. cota; 5. bevr; 6. bevri; 7. uamravi;
8. bevri; 9. bevrs, bevri; 10. bevri daavadeba; 11. bevrs; 12. uamravi qveynidan;
13. bevri; 14. uamravi proeqti; 15. bevr RonisZiebaSi; 16. auarebeli mona; 17.
uamravi kulturaa; 18. uTvalavi; 19. mravali; 20. sami Zma; 21. bevri SemTxveva;
22. uamravi problema, mravali gamarjveba.
davaleba 2 (gv. 69).
1. me-19; 2. 29-e; 3. 57-e; 4. 95-e; 5. 21-e.
davaleba 3 (gv.69).
1. me-5, ocdaaTian; 2. XVI-XVII; 3. ocdameerTeSi; 4. XX; 5. XI; 6. XIX; 7. me-16;
8. 1-l, sami mexuTedi; 9. ocdameerTe; 10. me-60; 11. me-11, me-12; 12. me-17; 13. X.
§17. ricxviTi saxelis bruneba
davaleba 1 (gv.73).
sax.
moT.
mic.
naT.
moq.
viT.
wod.

sam-i
sam-ma
sam-	
sam-i
sam-i
sam-	
sam-o

Zma
Zma-m
Zma-s
Zm-is
Zm-iT
Zma-d
Zma-v

asi
asi
asi
asi
asi
asi
asi

aTas-i
aTas-ma
aTas
aTas-i
aTas-i
aTas
aTas-o

meomar-i
meomar-ma
meomar-s
meomr-is
meomr-iT
meomr-ad
meomar-o

samive
samive
samive
samive
samive
samive
samive

sakiTx-i
sakiTx-ma
sakiTx-s
sakiTx-is
sakiTx-iT
sakiTx-ad
sakiTx-o

davaleba 2 (gv.73).
1. milion sanTels; 2. cxra yuri, cxra Tvali; 3. cxra mTas; 4. TxuTmeti-oci
komli; 5. orasamde cxvari, oTxi-xuTi cxeni, samoci cxvari; 6. Tormeti sveti;
7. pirvelive dRidan; 8. or dReSi, ori wigni; 9. pirveli tiraJi; oTxi aTas
egzemplars. 10. or-sam weliwadSi; 11. oc wels; 12. meTormete dRes.
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davaleba 3 (gv.73).
1. samiveni, 2. orives; 3. _; 4. _; 5. oriveni; 6. oTxi aTas (kacs); 7. meocis;
8. orive; 9. samive; samive; 10. xuTiveni; 11. samive; 12. ToTxmetive; 13. aTasive;
14. Cvidmetive; 15. samocdaxuTi; TxuTmet.
§18. nacvalsaxeli. nacvalsaxelTa jgufebi

mimarTeb.

kiTxviTi
ra

Uuaryof.

Cemi
Cemi
Cvens
Cemi
Cemi
Cemi
Cemi
Cemma
Cvens

ganusazRv.

im
im
Ees
Ees
is
es

gansazRv.

Cemsken
CemTan
imas
me
me
Cemamdis
CemTvis
Mme
CemTvis
Cems win
Cems axlos
imasac
CemsaviT
Tavi
Tavi
Cven
isini
me
Tavis
Cven win
Cvens iqiT
Cven win
imasac
is
Cems win
Mme
Mme
Cemamdis

kuTvnil.

piris

CvenebiTi

davaleba 1 (gv.76).

Yyvelas
TviTon
sxvis
Yyvelas
Yyvelas
yvelas

erTs
raRac

Aaraferma
araferi

romelnic
rasac
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davaleba 2 (gv.77).
Tavi

vin?

ra?

romeli?

zogi

erTi

Tavisi
TavianTi
TviT
TviTon
TiToeuli

visi?
vinc
viRac
vinme
aravin
veravin
nuravin

rogori
ramdeni
risi/risa?
rac
rogoric
ramdenic
raRac
rame
arara
verara
nurara

romelic
romeliRac
romelime

zogierTi

erTmaneTi
erTurTi
erTimeore
urTierTi

§19. pirisa da CvenebiTi nacvalsaxelebi
davaleba 1 (gv.81).
1. igi (piris); 2. mas (piris), me (piris); 3. es (piris), im (CvenebiTi); 4. mag
(CvenebiTi); Tqven (piris); 5. magas (piris); 6. eg (CvenebiTi), imaT (piris); 7. am
(CvenebiTi), me (piris); 8. amiT (piris).
davaleba 2 (gv.82).
1. Sen garda (naT., mx.), me (sax., mx.); 2. Sen (sax., mx.); 3. Cemzed (mic., mx.), is
(sax., mx.); 4. amisgan (naT., mx.), Cemze (mic., mx.); 5. Sen (sax., mx.), me (sax., mx.). 6. igi
(sax., mx.); 7. CvenTvis (naT., mr.); 8. CvenTan (mic., mr.); 9. Tqvenc (mic., mr.); 10.
Cemsken (naT., mx.); 11. CvenTvis (naT., mr.).
davaleba 3 (gv.82).
1. Tavi (nacv.); 2. Tavi (nacv.); 3. Tavi (ars. sax.); 4. Tavi (nacv.); 5. Tavi (ars.
sax.), Tavs (nacv.); 6. Tavi (nacv.).
davaleba 4 (gv. 82).
1. eg (sax., mr.) simRerebic; es (sax., mx.) ca, es (sax., mx.) wyali; 2. am (mic., mr.)
ciyunia-biWuniebs; 3. am (mic., mx.) wuTSic; 4. am (naT., mx.) ambis; 5. mag (mic., mx.)
saxlSi; 6. im (viT., mr.) qveynebamde; 7. eg (sax., mr.) xrikebi.
§20. kuTvnilebiTi nacvalsaxeli
davaleba 1 (gv. 87).
1. Seni (sax.); 2. SEen (mic. Sens); 3. Cveni (sax.); 4. Cvens (mic.); 5. Cemis (naT. Cemi);
6. Cems (mic.), Cemsa (mic., Cems (mic); 7. Cem (mic. Cems); 8. Seni (sax.), Cvens (mic);
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9. CemT (naT. CemTa); CvenTa (naT.); 10. Cem (mic. Cems); 11. Cvens (mic.); 12. Cems (mic.);
13. Tavis (mic.); 14. mis (mic.), misi (sax.).
davaleba 2 (gv.87).
1. Tavisi; 2. Tavisi; 3. Tavis; 4. mis; 5. Tavisi; 6. misi; 7. TavianTi; 8. maTi;
9. Tavisi; 10. misi; 11. misi.
davaleba 3 (gv.87).
1. misi; 2. Cems; 3. Tavisi; 4. Tavisi; 5. Tavisi; 6. Cems (Tavs); 7. TavianT;
8.TavianTi; 9. Cems; 10. Sens.
§21. kiTxviTi da kiTxviT-kuTvnilebiTi nacvalsaxelebi
davaleba 1 (gv.90).
1. ras (mic., mx.); 2. vin (sax., mx.), visi (moq., mx.); 3. visi (naT., mx.); 4. risi (naT.,
mx.); 5. romeli (sax., mx.); 6. vis (mic., mx.); 7. ras (mic., mx.); 8. risi (sax., mx.); ras
(mic., mx.); 9. ra (sax., mx.); vin (sax.mx.); vis (mic.mx.); vis (mic.mx.); 10. vin (sax., mx.),
visi (sax., mx.), visiT (moq., mx.); 11. vin (sax., mx.), visiT (moq., mx.); 12. romeli (moq.,
mx.); 13. romlis (naT., mx.); 14. visma (moT., mr.).
davaleba 2 (gv. 91).
1. visi; 2. visa da vis Soris; 3. vis; 4. risi; 5. risi; 6. romelma; 7. romeli;
8. romlis; 9. vin; 10. vin; 11. ra.
§22 . gansazRvrebiTi da urTierTobiTi nacvalsaxelebi
davaleba 1(gv.94).
1. yovelive (gans., sax., mx.); 2. TviTeul (gans., mic.); 3. yvela (gans., sax.,
mx.); 4. yvela (gans., sax., mx.); 5. sxvasa (gans., mic., mx.); 6. yvela (gans., sax., mx.);
7. TiToeuli (gans., sax.); 8. TviTeul (gans., mic); 9. yvela (gans., sax., mx.);
10. erTmaneTisaTvis (urTierT., naT.); 11. urTierT. naT.); 12. yvela (gans., sax.,
mx.); 13. TiToeuli (gans., sax.); 14. erTimeoris (urTierT., naT); 15. TviTeuli
(gans., sax.); sxvaze (gans., mic., mx.); 16. yvelaze (gans., mic., mx.); 17. TviTonac
(gans); yvelani (gans., sax. mr.); 18. TviTon (gans.); 19. sxvasTan (gans., mic., mx.);
20. TviTonac (gans.); 21. yvelaze (gans., mic., mx.); 22. yvela (gans., sax., mx.);
23. yvelas (gans., mic., mx); 24. TviTon (gans.).
davaleba 2 (gv. 95).
1. TviTonac; 2. TiToeuli; 3. erTmaneTs; 4. TiToeuli; 5. yvelafris;
6. erTmaneTs; 7. TviTon; 8. yoveli; 9. yoveli; 10. TviTonac; 11. TiToeuli.
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§23. mimarTebiTi, gansazRvrebiTi da uaryofiTi nacvalsaxelebi
davaleba 1(gv.99).
1. rac (mimarT., sax., mx.); 2. vinme (ganus., sax., mx.); 3. visac (mimarT., mic., mx.);
4. raRacis (ganus., naT., mx.); 5. araferi (uary., sax., mx.); 6. veRarafers (uary.,
mic., mx.); 7. aRaravis (uary., naT., mx.); 8. aravin (uary., sax., mx.); 9. araferi
(uary., moT., mx.); 10. aRaravin (uary., sax., mx.); 11. veravin (uary., moT., mx.);
12. viRac (ganus., moT., mx.); 13. romelime (ganus., mic., mx.); 14. viRacis (ganus.,
naT., mx.); 15. raRaca (ganus., sax., mx.); 16. viRacam (ganus., moT., mx.); 17. raRac
(ganus., mic., mx.); 18. viRacas (ganus., mic., mx.); 19. aravis (uary., naT., mx.);
20. rac (mimarT., sax., mx.); 21. vinme (ganus., sax., mx.); 22. raRacaze (ganus., mic., mx.);
23. veraferi (uary., sax., mx.); 24. viRac (ganus., sax., mx); 25. rames (ganus., mic.,
mx.); 26. romelime (ganus., mic., mx.); 27. romelic (mimarT., sax., mx.); 28. aravin
(uary., moT., mx.); 29. rac (mimarT., sax., mx.); 30. raRac-raRacebi (ganus., sax.,
mr.).
davaleba 2 (gv.100).
1. raRac-raRacebi; 2. viRac-viRacebi; 3. vinmes; 4. viRas; 5. vinmes; 6. vinmes;
7. arafris; 8. vinmes; 9. viRas; 10. vinmes; 11. ramdenime; 12. viRacebma; 13. rames;
14. ramdenime.

§24. nacvalsaxelTa marTlweris zogi sxva sakiTxebi
davaleba (gv. 103).
1. yvela Cingisxani; 2. Cvenganma; 3. yvela varskvlavi; 4. Sen qveS; 5. Senken;
6. Cem win; 7. Tqvengani; 8. Cven mier; 9. erTsa da imaves; 10. Sen garda; 11. Cem
irgvliv; 12. Cvengani; 13. Cem Sesaxeb; 14. Cems qalaqSi; 15. maTgani; 16. Cem win;
17. ramdenime; 18. erTsa da imaves; 19. ramdenimegan; 20. erTsa da imaved.
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maswavleblisTvis saWiro resursebi
I
1. ganviTarebisa da swavlis Teoriebi; Tbilisi, 2008.
2. swavleba da Sefaseba; Tbilisi, 2008.
3. saswavlo da profesiuli garemo; Tbilisi, 2008.
4. didi wignebis erToblivi kiTxva;
http://www.tpdc.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=8115&Itemid=71
&lang=ka

5. ganmartebiTi leqsikoni ganaTlebis specialistebisaTvis; 2007.
6. testuri davalebebis Seqmnis xelovneba; 2009.
7. rogor vaswavloT azrovneba; 2008.
8. problemaze dafuZnebuli swavla; 2008.
9. robert j. marzano da sxv., efeqturi swavleba skolaSi; 2009.
10. maswavleblis wigni _ interaqtiuri meTodebi praqtikaSi, maia
firCxaZe, maia jaliaSvili, manana ratiani, nino lomiZe, nino
WiaberaSvili, rusudan TedoraZe, sofiko lobJaniZe, 2017. mastsavlebeli.ge/?cat=34&paged=2.

11. maswavleblis wigni _ ganaTlebis dawyebiTi safexuris maswavle
blebisaTvis, ana janeliZe, violeta kvirikaSvili, nino labartyava,
qeTevan qobalia, 2015. mastsavlebeli.ge/?cat=34&paged=2.
12. kiTxvis efeqturi meTodebi 2 (saswavlo meToduri filmi da misi
gzamkvlevi), 2015. mastsavlebeli.ge/?cat=34&paged=2.
13. maswavleblis wigni _ Sefaseba: moswavle, gAAKakveTili, Sida saskolo,
giorgi nozaZe, TamTa kobaxiZe, maia inasariZe, manana boWoriSvili,
2017. mastsavlebeli.ge/?cat=34.
14. maswavleblis wigni _ gamWoli kompetenciebi, Tamar mosiaSvili,
maia bliaZe, manana ratiani, manana sexniaSvili, nato ingoroyva, cira
barbaqaZe, 2017. mastsavlebeli.ge/?cat=34.
15. rogor vaswavloT kiTxva, dawyebiTi klasebis pedagogebisaTvis, naTe
la imedaZe, dali farjanaZe, mariam mirianaSvili, 2010. gamocdebis
erovnuli centri.
16. dawyebiTi safexuris maswavleblis meToduri gzamkvlevi, 2010. mas
wavlebelTa profesiuli ganviTarebis centri.
17. qarTuli ena da literatura, I-IV klasebi, gzamkvlevi maswavleblebi
saTvis, Tamar jayeli, irina samsonia, nino doborjginiZe, TinaTin
ceraZe, qeTevan TofaZe, maia inasariZe, maia lorTqifaniZe, 2011.
erovnuli saswavlo gegmebis centri.

125

18. MEDmediawigniereba skolaSi, Tamar mosiaSvili, simon janaSia, irina samso
nia, ekaterine korZaZe, manana boWoriSvili, buba oCiauri, 2015. samoqa
laqo ganviTarebis instituti.
II
19. MEDnodar dumbaZis moTxrobis, `helADOadosis~, wakiTxvis Semdeg, sasurvelia,
maswavlebelma yuradReba gaamaxvilos Cagvris (bulingis) fenomenze
mozardebs Soris. kargi iqneba, Tu am Temas calke gakveTili mieZRvneba.
sanimuSo gakveTilis scenari ixileT internetSi SEEemdeg misamarTze:
https://befriend.mes.gov.ge/article//?id=saklaso_ganxilvis_scenari_moswavleta_shoris_
dzaladobis_ temaze.

SesaZlebelia, moswavleebs SevTavazoT agreTve evrosabWos mier momza
debuli videofilmis `daamarcxe bulingi~ qarTuli versiis naxva. ix.:
https://www.youtube.com/watch?v=hX9wwsl34GI

(an ubralod CawereT guglis
saZiebelSi filmis saTauri: `daamarcxe bulingi~).
SegiZliaT, gamoiyenoT agreTve animacia `bulingi skolaSi~ :
(https://www.youtube.com/watch?v=V7nm9rxCWIA).

20. MEDbunebis Temis damuSavebisas, sasurvelia, SevaxsenoT moswavleebs, ra
aris ekosistema da biomravalferovneba (es cnebebi maT V klasis bunebis
saxelmZRvanelodan ician). an vTxovoT, waikiTxon Sesabamisi statiebi
vikipediaSi (ekosistema, biomravalferovneba). vaCvenoT videofilmi:
`biomravalferovneba~ (https://www.youtube./watch?v=K9fUzjV9aqK).
da gavmarToT msjeloba Temaze: ra moxdeba, Tu vaJa-fSavelas `xmel
wifelSi~ moxseniebuli romelime mcenare an tyis sxva binadari (magali
Tad, Sveli) gadaSendeba, ra daemarTeba am SemTxvevaSi tyes, rogorc eko
sistemas?

