თავი XVI
საგნობრივი პროგრამა ქართულ, როგორც მეორე ენაში
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
სამოქალაქო ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოწვევაა ეროვნული
უმცირესობების მიერ სახელმწიფო ენის არცოდნა, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს მათ
სრულფასოვან მონაწილეობას ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში. ამიტომ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ეროვნული სასწავლო გეგმა
არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეებისათვის ითვალისწინებს სახელმწიფო ენის
სწავლებას.
ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები
ქართულის, როგორც მეორე ენის სასწავლო გეგმა განკუთვნილია არაქართულენოვანი
სკოლების მოსწავლეებისათვის. მისი მიზანია, უზრუნველყოს სახელმწიფო ენის სწავლება და
ამით ხელი შეუწყოს სასკოლო განათლების მთავარი სახელმწიფო მიზნის განხორციელებას. ეს
არის ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებებთან ნაზიარები, თავისუფალი პიროვნების
აღზრდა, რომელიც შეძლებს ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმას და
საკუთარი წვლილის შეტანას სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში.
უფრო კონკრეტულად ქართულის, როგორც მეორე ენის სასწავლო გეგმის მიზანია, მოსწავლე
უზრუნველყოს იმგვარი ცოდნით, რომ მან შეძლოს:









წარმატებული კომუნიკაცია;
სხვადასხვა ტიპის ტექსტების შექმნა და გაგება;
ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და ფასეულობების პატივისცემა;
სახელმწიფოებრივი აზროვნების ჩამოყალიბება;
სახელმწიფოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის სოციოკულტურულ
თავისებურებათა დაფასება და პატივისცემა; სოციოკულტურული მრავალფეროვნების
მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების გამოვლენა;
ქართული ენის ცოდნის შემდგომი გაღრმავება და გამდიდრება დამოუკიდებლად;
სხვა ენების დამოუკიდებლად შესწავლა.

ამ საგანმანათლებლო მიზნიდან გამომდინარე, ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება
სკოლაში ითვალისწინებს კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას, კერძოდ, მოსწავლემ უნდა:
1.
2.

3.

აითვისოს როგორც ენობრივი, ისე კულტურული ინფორმაცია;
შეიძინოს სხვადასხვა ტიპის უნარ-ჩვევა:
 სამეტყველო უნარ-ჩვევები (მოსმენა, კითხვა, წერა, ლაპარაკი);
 განსხვავებული კულტურის გაგების უნარი;
 ენის სწავლის უნარ-ჩვევები (სწავლის სწავლა);
 სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები (თანამშრომლობა, თავისუფალი არჩევანის გაკეთება,
პრობლემის გადაჭრა, შემოქმედებითობა და სხვა).
ჩამოუყალიბდეს სხვადასხვა ტიპის დამოკიდებულება:
 პიროვნულ განსხვავებათა დაფასება და პატივისცემა;
 ენობრივ-კულტურული კუთვნილების განცდა;

4.

 ენების სწავლის სურვილი და სხვა;
ჩამოუყალიბდეს ქვეყნის მოქალაქეობის განცდა.

გ) საგნის სწავლების საფეხურების დახასიათება
ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლებას სკოლის სხვადასხვა საფეხურზე სხვადასხვა
აღმზრდელობითი და საგანმანათლებლო მიზნები აქვს.
ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება დაწყებით საფეხურზე
დაწყებით საფეხურზე სახელმწიფო ენის სწავლების მთავარი ამოცანაა მოსწავლის
მოტივაციის გაძლიერება და ქართული ენის სწავლის მიმართ ინტერესის სტიმულირება.
მნიშვნელოვანია, მოზარდებმა შეიყვარონ ქართული ენის სწავლების პროცესი. ამისათვის
სათანადო ყურადღება უნდა დაეთმოს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომლებიც
ითვალისწინებს ამ ასაკობრივი ჯგუფის ფსიქიკური განვითარების თავისებურებებს.
დაწყებით საფეხურზე ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების აღმზრდელობითი
მიზანია მოზარდის მომზადება მომდევნო - საბაზო საფეხურზე წარმატებული სწავლისათვის.
ამისათვის მან უნდა უზრუნველყოს:
 მოზარდის გონებრივი და ფსიქო-ემოციური პოტენციალის ამოქმედება და განვითარება
(მეხსიერება, ფანტაზია, წარმოსახვა, მრავალგვარი აზროვნება და სხვა);
 დადებითი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება საკუთარი თავის, სხვების, სწავლის,
საგნის, უცხო სამყაროს მიმართ;
 სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების განვითარება, რომელთაგან სწავლის ამ ეტაპზე
პრიორიტეტულია ნებისყოფა, ყურადღების მობილიზება,
წესების დაცვა და
პატივისცემა, სასწავლო ნივთების/საქმიანობის მოწესრიგება, თანამშრომლობა (მუშაობა
წყვილად, გუნდურად, ურთიერთდახმარება), შემოქმედებითობა.
რაც შეეხება ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების საგანმანათლებლო მიზანს, სწავლის
ამ ეტაპზე პრიორიტეტული ადგილი უჭირავს ქართულ ენაზე ზეპირმეტყველებას (მოსმენალაპარაკი) და განსხვავებული ენობრივი და კულტურული სამყაროს აღმოჩენას.
დაწყებით საფეხურზე სწავლების მთავარი ამოცანაა მოსწავლის ინტერესის სტიმულირება,
მოტივაციის გაძლიერება: მოზარდებმა უნდა შეიყვარონ ენის სწავლის პროცესი და თვით
ქართული ენა და კულტურა. სწავლის პროცესში წარუმატებლობის, მარცხის განცდა უნდა
გამოირიცხოს. ამისათვის
სწავლების მეთოდიკამ სხვა ფაქტორებთან ერთად
უნდა
გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ფსიქიკური განვითარების თავისებურებები და გამოიყენოს
სწავლების შესატყვისი ხერხები.

ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება საბაზო საფეხურზე
საბაზო საფეხური სავალდებულო სწავლების დამამთავრებელი ციკლია: საბაზო
საფეხურის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეთა ერთი ნაწილი ტოვებს სკოლას და აქტიურ
ცხოვრებაში ერთვება. ამ საფეხურზე ქართულის, როგორც მეორე ენის მთავარი
აღმზრდელობითი მიზანია მოსწავლეში მოქალაქეობრივი შეგნებისა და შემოქმედებითი უნარჩვევების განვითარება (ტოლერანტობა, პირადი და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა,
დამოუკიდებლობა, თვითგანვითარება, კრიტიკული აზროვნება, თვითგამოხატვა. . . ).
ქართულის, როგორც მეორე ენის საგანმანათლებლო მიზანია მოსწავლის აღჭურვა
საბაზისო ცოდნით, რომელიც მას ხელს შეუწყობს, გზა გაიკვალოს თანამედროვე ცხოვრებაში.
კერძოდ, ამ ციკლის ბოლოს მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:






ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე ყოველდღიურ ყოფით სიტუაციებში;
ნებისმიერი ტიპის არამხატვრული ტექსტის დამუშავება და გაანალიზება;
კულტურული და სოციოკულტურული თავისებურებების გაანალიზება;
ცოდნის დონის დამოუკიდებლად ამაღლება სხვადასხვა მიმართულებით.

საბაზო საფეხურზე სწავლების მთავარი ამოცანაა მოსწავლის მომზადება ისეთი
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მისაღებად, როგორიცაა გეზის არჩევა (აქტიურ ცხოვრებაში
ჩაბმა, პროფესიული განათლების მიღება, სკოლაში სწავლის გაგრძელება). ამის
უზრუნველსაყოფად სწავლების მეთოდიკაში უნდა დაინერგოს
ისეთი სტრატეგიები,
რომლებიც გამოავლენს მოსწავლის პოტენციალის თავისებურებებს (მრავალმხრივი შეფასება).

ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება საშუალო საფეხურზე
ამ საფეხურზე ქართულის, როგორც მეორე ენის მთავარ აღმზრდელობით მიზნად კვლავ
რჩება მოსწავლეში მოქალაქეობრივი შეგნებისა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბება.
მოსწავლეს, რა სფეროც არ უნდა აირჩიოს მან პროფესიული საქმიანობისათვის, ქართული
ენა დასჭირდება როგორც ინსტრუმენტი ცოდნისა და გამოცდილების გასამდიდრებლად.
საშუალო საფეხურის მთავარი ამოცანაა მოსწავლის მომზადება ამა თუ იმ სფეროში სწავლის ან
მუშაობის გასაგრძელებლად. ამდენად, მნიშვნელოვანია, არაქართულენოვან მოსწავლეთა ენის
ფლობის დონე მიუახლოვდეს მშობლიური ენის ფლობის დონეს, რათა მათ დაუბრკოლებლად
შეძლონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში ჩართვა. ამდენად, საშუალო
საფეხურზე ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების საგანმანათლებლო მიზანია მოსწავლის
უზრუნველყოფა ისეთი ცოდნით, რომ მან ქართულ ენაზე შეძლოს:
 სხვადასხვა ხასიათის ზეპირი თუ წერილობითი ტექსტის გაგება, დამუშავება,
გაანალიზება;
 სხვადასხვა მიზნით, სხვადასხვა აუდიტორიისათვის ნებისმიერი ტიპის/სახის
წერილობითი ტექსტის შეთხზვა და ამ პროცესში ცხოვრებისეული და შემოქმედებითი
გამოცდილების რეალიზება;
 ტექსტის სტრუქტურაში გარკვევა და მის ნაწილებს შორის კავშირის გააზრება;
 იმ უნარ-ჩვევებისა და სტრატეგიების დაუფლება, რომლებიც მიღებულია მოცემულ
კულტურულ გარემოში კამათის, დისკუსიის, დებატებისა და საკუთარი აზრის
გამოთქმისას;
 იმ უნარ-ჩვევებისა და სტრატეგიების დაუფლება, რომლებიც უზრუნველყოფს
სოციალურ გარემოში პიროვნების ადეკვატურ თვითგამოხატვას;
 კონკრეტული ინფორმაციის მოძიება, კრიტიკულად გადამოწმება და გამოყენება;
 სხვადასხვა ეპოქის ლიტერატურულ ტექსტებში ასახულ კულტურულ ფასეულობათა
გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების, პოზიციის გამოხატვა და სხვა.

დ) ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების ორგანიზება
ქართულის, როგორც მეორე ენის განაწილება საფეხურების მიხედვით. ეროვნული სასწავლო
გეგმის მიხედვით, ქართული ენის სწავლება იწყება პირველი კლასიდან და გრძელდება
მეთორმეტე კლასის ჩათვლით.
ქართულის, როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამა სამი კომპონენტისაგან შედგება:
შესავალი, სტანდარტი და პროგრამის შინაარსი.
ქართულის, როგორც მეორე ენის სტანდარტი. სტანდარტი განსაზღვრავს ქართულის,
როგორც მეორე ენის სწავლების მოსალოდნელ შედეგებს სწავლების თითოეული

საფეხურისათვის. ქართულის, როგორც მეორე ენის დონის სტანდარტი დაყოფილია არა
კლასების, არამედ დონეების მიხედვით. დონეების მიხედვით დაყოფა ქართულის, როგორც
მეორე ენის სასწავლო გეგმას უფრო მოქნილს ხდის და მასწავლებელს საშუალებას აძლევს,
კონკრეტული კლასის მოთხოვნების მიხედვით შეარჩიოს სტანდარტის ამა თუ იმ დონის
შესაბამისი სახელმძღვანელო და სასწავლო მასალა.
პროგრამის შინაარსი. საგნობრივი პროგრამის მესამე ნაწილი გახლავთ პროგრამის შინაარსი,
რომელიც წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული თემატიკის
სარეკომენდაციო ჩამონათვალს, რომლითაც შეიძლება სტანდარტით განსაზღვრული უნარჩვევების განვითარება.
დაწყებითი საფეხურის I-IV დონეების პროგრამის შინაარსში მოცემულია სამეტყველო
ფუნქციები შესაბამისი ენობრივი კონსტრუქციებითა და ენობრივი ფორმულებით, ასევე
გრამატიკული მასალა და სარეკომენდაციო ლექსიკა. ეს ჩამონათვალი, ბუნებრივია, ვერ იქნება
ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. ის მხოლოდ საორიენტაციო ხასიათს ატარებს.
შესაბამისად, შესაძლებელია მისი შეცვლა, შევსება ან შემცირება.
V დონიდან მოყოლებული, პროგრამის შინაარსში მოცემულია მხოლოდ პრიორიტეტული
სამეტყველო ფუნქციები შესაბამისი სარეკომენდაციო ენობრივი კონსტრუქციებით,
ფორმულებითა და ძირითადი გრამატიკული საკითხებით. სარეკომენდაციო ლექსიკა ცალკე
აღარ არის გატანილი.

ე) ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების მიმართულებების აღწერა
დასახული მიზნების უზრუნველსაყოფად ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება ხუთი
მიმართულებით (მეხუთე დონემდე ცალკე მიმართულებად გადის გრამატიკაც) იშლება:
მოსმენა, კითხვა, წერა, ლაპარაკი, სწავლის სწავლა.

მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა, წერა
პირველ ოთხ მიმართულებას (მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა, წერა) აქვს საერთო შიდა
სტრუქტურა, რომელიც მოიცავს ოთხი განსხვავებული ტიპის შედეგს:
1.
2.
3.
4.

კომუნიკაციური შედეგები, რომლებიც გულისხმობს ტექსტების შინაარსის გაგებაგაანალიზებას (კითხვასა და მოსმენაში) და შექმნას (წერასა და ლაპარაკში);
ენობრივი შედეგები, რომლებიც გულისხმობს ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების ამოცნობას (კითხვაში) და გამოყენებას (წერასა და ლაპარაკში);
სტრატეგიული შედეგები, რომლებიც გულისხმობს მოსმენის, კითხვის, ლაპარაკის, წერის
სტრატეგიების დაუფლებას;
ინტერკულტურული შედეგები, რომლებიც გულისხმობს ტექსტების გაანალიზებას
ინტერკულტურული თვალსაზრისით (კითხვაში).

შიდა სტრუქტურის მიზანია, გამოკვეთოს ის უნარები, რომელთა განვითარება საერთო
მიზანს წარმოადგენს ყველა ენის სწავლა-სწავლებისათვის, იქნება ეს ქართული ენა და
ლიტერატურა, ქართული, როგორც მეორე ენა, გერმანული, ფრანგული, რუსული თუ
ინგლისური ენები. სასურველია, ენების სწავლებისას დაიძლიოს საგნობრივი კარჩაკეტილობა
და დაინერგოს ენების ინტეგრირებული პედაგოგიკა. მართლაც, ნებისმიერი (მშობლიური,
არამშობლიური) ენის შესწავლისას მოსწავლე მსგავსი ამოცანების წინაშე დგება. მაგალითად,
მან უნდა დაადგინოს, თუ რა სტრუქტურისაა ტექსტი, რა შინაარსის შემცველია, რა ენობრივი
მახასიათებლები აქვს მას, რა ტიპის სტრატეგიები უნდა გამოიყენოს მის გასააზრებლად და
სხვა. მეტიც, ასეთივე ენობრივ-კომუნიკაციური ამოცანების წინაშე დგას მოსწავლე ნებისმიერ

არაენობრივ საგანშიც (იქნება ეს ისტორია, მათემატიკა, ფიზიკა თუ სხვა), როცა უწევს
ტექსტების გააზრება, შედგენა თუ აუდიტორიის წინაშე ზეპირი გამოსვლა. ასე რომ, ენობრივკომუნიკაციური უნარები გამჭოლი ხასიათისაა
– ამ უნარების დაუფლება მოსწავლეს
ნებისმიერი საგნის ათვისების პროცესში სჭირდება. ინტეგრირებული დიდაქტიკა გულისხმობს
ენების სწავლისას მიღებული გამოცდილების ურთიერთდაკავშირებას, მოსწავლის მიერ
შეძენილი გამოცდილების გადატანის ხელშეწყობას ერთი ენიდან მეორეში. ასეთი მიდგომა
განამტკიცებს
უნარებს,
ამდიდრებს
გამოცდილებას
და
ზრდის
მოსწავლეთა
ქმედობაუნარიანობას. ამის განსახორციელებლად, მასწავლებელმა უნდა იფიქროს შესწავლილ
თუ შესასწავლ ენებს შორის ხიდების გაბმაზე. მაგალითად, ქართული, როგორც მეორე ენის
სტანდარტში მოცემულია სტრატეგია _
მოსწავლე მთლიანობაში ეცნობა ტექსტს

ინფორმაციების მოძიების მიზნით, ამ ეტაპზე არ ჩერდება უცნობ სიტყვებზე, განსხვავებული
სიმბოლოებით აღნიშნავს ტექსტში არსებით საკითხებს, რომლებსაც უნდა მიუბრუნდეს მათი
გაღრმავების მიზნით, საკვანძო სიტყვებს და სხვა (ქ. მ. XII. 11). იგი იმ უნართა რიცხვს
განეკუთვნება, რომლებიც შეიძლება მან ეფექტურად გამოიყენოს ტექსტის გააზრებისას
ნებისმიერ საგანში, იქნება ეს ენობრივი (ქართული, ინგლისური, რუსული თუ სხვა), თუ
არაენობრივი საგნები (ისტორია, ფიზიკა, გეოგრაფია და სხვა). ხიდების გასაბმელად
მასწავლებელმა უნდა გააცნობიერებინოს მოსწავლეს, რომ კონკრეტული უნარის გადატანა
შეიძლება განსხვავებულ საგნებში და განსხვავებულ კონტექსტებში.
სწორედ ამის ხელშეწყობას ემსახურება არაერთი ინდიკატორი, რომლებიც წარმოდგენილია
ქართულის, როგორც მეორე ენის სტანდარტის სტრატეგიულ შედეგებში და მიმართულებაში
სწავლის სწავლა. მოვიტანთ რამდენიმე მათგანს:
მიმართულება კითხვა, შედეგი _ ქ. მ. XI. 11; ინდიკატორები:
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა საკითხავი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა იყო
უფრო ეფექტური;
 საკითხავი ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს როგორც მშობლიურ, ისე სხვა ენაზე
მიღებულ გამოცდილებას.
მიმართულება წერა, შედეგი –ქ. მ. X. 15; ინდიკატორები:
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ტექსტის შედგენისას,
ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას, გამოაქვს დასკვნები;
 მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება გამოადგეს
გამოყენებული სტრატეგიები.
სწავლა/სწავლების სხვადასხვა ეტაპზე მოსმენას, ლაპარაკს, კითხვასა და წერას
განსხვავებული დიდაქტიკური დატვირთვა აქვს, ამიტომ ამ მიმართულებებს სწავლების
ეტაპების მიხედვით დავახასიათებთ.

სწავლების პირველი ეტაპი
მოსმენა - ამ ეტაპზე მოსმენას, როგორც ენის ათვისების მთავარ არხს, პრიორიტეტული
მნიშვნელობა ენიჭება. სიტყვიერ ჯაჭვში ბგერების, სიტყვების, მარტივი წინადადებების სმენით
გარჩევას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა, რადგან ქართული ენისათვის დამახასიათებელ
ჟღერადობებზე სმენის გამახვილება აუცილებელია გაგების უნარისა და სწორი გამოთქმის
ჩამოსაყალიბებლად, რაც წარმატებული ინტერაქციის საფუძველს წარმოადგენს. ფონემატური
სმენის განვითარება შინაარსიან კონტექსტში ხდება. ტექსტებს უხვად უნდა ახლდეს
თვალსაჩინო მასალა (სურათები, საგნები, ნახატები, ფოტოები და სხვა) და ბგერითი
ინდიკატორები (რაიმე ხმაური, მკაფიოდ გამოხატული ინტონაციები და სხვა), რომლებზე
დაყრდნობითაც მოსწავლეს უადვილდება ტექსტის გაგება.

დაწყებით ეტაპზე მოსწავლეებს არც ტექსტის ამომწურავად გაგება მოეთხოვებათ (საკმარისია
მხოლოდ საკომუნიკაციო სიტუაციის, ზოგადი ინფორმაციისა და ცალკეული გამოთქმების
გაგება) და არც გამოთქმების დესტრუქტურიზაცია და ლინგვისტური თვალსაზრისით
გაანალიზება.
პირველ, ისევე როგორც მეორე, ეტაპზე მოსმენილი ტექსტები გამოიყენება ნიმუშებად
ზეპირმეტყველებისათვის, ამიტომ:
 ტექსტები არ უნდა იყოს უცნობი ლექსიკითა და გრამატიკული კონსტრუქციებით
გადატვირთული; სასურველია, მოსწავლეებისათვის დიდაქტიზებული
ტექსტების
შეთავაზება.
ლაპარაკი – პირველ ეტაპზე მოსწავლის ალაპარაკება გაჭირდება. სწავლების სტრატეგია
რეპროდუცირებისკენ უნდა იყოს მიმართული. რეპროდუცირების მიზანია სწორი გამოთქმის
ჩამოყალიბება და ლექსიკური მარაგის გამდიდრება/განმტკიცება. რეპროდუცირებისათვის
გამოიყენება ლექსები, გათვლები (პატარებისათვის), სიმღერები, დიალოგები, სკეტჩები.
პროდუცირება ძალიან შეზღუდული სახით მიმდინარეობს - მოსწავლეები შესწავლილი
ლექსიკური მასალის გამოყენებით სვამენ/პასუხობენ კითხვებს და ნიმუშების მიხედვით
გაითამაშებენ მარტივ სცენებს.
კითხვა - დაწყებით საფეხურის პირველი კლასის მოსწავლეებთან მუშაობისას კითხვის
სწავლება თავისებური მეთოდოლოგიით უნდა წარიმართოს. პირველ რიგში, განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა მიექცეს ფონოლოგიური უნარების განვითარებას, რათა მოსწავლეს
ფონემური ცნობიერება განუვითარდეს (ზეპირი მარცვლების, ბგერების აღქმისა და გამოყენების
უნარი). ფონემური ცნობიერების განვითარება მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მოსწავლემ
ანბანური პრინციპი გაიგოს (ასოს, როგორც გრაფიკული ერთეულის კავშირი ბგერასთან,
როგორც აკუსტიკურ ერთეულთან). თუ პირველი დონის სტანდარტით ვიხელმძღვანელებთ
ზედა, მე-2 თუ მე-3 კლასებში, კითხვის სწავლება უფრო აჩქარებული ტემპით წარმართება,
ვიდრე პირველ კლასში.
მნიშვნელოვანია, მოსწავლეები ვამუშაოთ როგორც ჩუმი, ისე ხმამაღალი კითხვის ტექნიკაზე.
წაკითხულის გაგების უნარის გასავარჯიშებლად, სასურველია, მოსწავლეები ჩავაყენოთ
აქტიური მკითხველის პოზიციაში. ამისათვის მათ ტექსტის წაკითხვამდე უნდა მივცეთ
კონკრეტული საკითხავი ამოცანა; კონკრეტული ამოცანით უნდა მივიყვანოთ ისინი ტექსტთან.
წერა - აქაც სწავლება ძირითადად რეპროდუცირებას ეფუძნება.
კითხვის მსგავსად, წერის უნარის განვითარებაც პირველ კლასში აუჩქარებელი ტემპით უნდა
წარიმართოს, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს წერის ტექნიკურ-მოტორული
უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბებას. მოსწავლე გამოწერს ასოებს, ნასწავლ სიტყვებს; ეუფლება ასოების
გადაბმის ტექნიკას.
საწყის ეტაპზე რეპროდუცირება რომ მოსაწყენი არ გახდეს, მნიშვნელოვანია
მრავალფეროვანი, სახალისო და, რაც მთავარია, შინაარსიანი კონტექსტების შეთავაზება (მაგ.,
კითხვარის შევსება, სადაც ჩაწერს, რომელი საჭმელი უყვარს და რომელი - არა).
წერა ხელს უწყობს როგორც კითხვის უნარის გაუმჯობესებას, ისე - ენობრივი მასალის
დამახსოვრებას.

სწავლების მეორე (შუა) ეტაპი
მოსმენა - ამ ეტაპზე მოთხოვნა გაგების თვალსაზრისით იზრდება. მოსწავლეებს
მოეთხოვებათ ტექსტის უფრო ამომწურავად გაგება და ასევე სათანადო ძირითადი ენობრივი
მახასიათებლების შესწავლა/გაანალიზება.
ლაპარაკი – მეორე ეტაპზე პრიორიტეტული ამოცანაა მოსწავლის ალაპარაკება. უფრო
მრავალფეროვანი ხდება საკომუნიკაციო სიტუაციები, რომლებშიც იგი მონაწილეობს როგორც
მსმენელი ან მოქმედი პირი. იწყებს ენობრივი მარაგის უფრო თავისუფლად გამოყენებას

როგორც სიმულაციური, ისე რეალური კომუნიკაციის დროს. პირად ან სხვის გამოცდილებაზე
დაყრდნობით, მოსწავლეები საუბრობენ მათთვის საინტერესო და სასურველ თემებზე/ნაცნობ
პრობლემებზე.
კითხვა – სწავლების ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია წაკითხულის გაგების უნარის გაღრმავება.
მოსწავლეებს მოეთხოვებათ სასწავლო მიზნით ადაპტირებული სხვადასხვა ფუნქციური
სტილის (როგორც მხატვრული, ისე არამხატვრული) ტექსტების გაგება და გაანალიზება
როგორც შინაარსის, ისე მათი სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით.
ყურადღება ექცევა ხმამაღალი კითხვის ტექნიკის დაუფლებას.
მოსწავლეებს საკითხავი ამოცანების გადაჭრის ხელშესაწყობად მოეთხოვებათ კითხვის
სხვადასხვა სტრატეგიის (გაცნობითი, შესწავლითი და ძიებითი კითხვის ტექნიკა) გამოყენება.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კითხვის მიმართულებაში ცალკე შედეგად გადის ე.წ.
კულტურათა დიალოგი. მოსწავლეები ამ ეტაპზე არამარტო იჩენენ ინტერესს, არამედ
აანალიზებენ ტექსტს ინტერკულტურული თვალსაზრისითაც.
წერა – ამ ეტაპზე სწავლება თანდათან გადადის რეპროდუცირებიდან პროდუცირებაზე.
მოსწავლეები სწავლობენ პრაგმატული ხასიათის ინფორმაციული ტექსტების (ბუკლეტი, აფიშა,
ინსტრუქციები, გზამკვლევი და სხვა) წერას; ქმნიან ტექსტებს, რომლებშიც ავლენენ პიროვნულ
და შემოქმედებით დამოკიდებულებას; წერენ გამოხმაურებას აქტუალურ და საინტერესო
საკითხებზე, სხვადასხვა ტიპის საქმიან წერილს (მაგ., ე.წ. CV, სამოტივაციო წერილი, ახსნაგანმარტებითი წერილი და სხვა).

სწავლები მესამე (ბოლო) ეტაპი
მოსმენა - მოსასმენი ტექსტების სპექტრი უფრო ფართო და კომპლექსური შინაარსისაა. თუკი
აქამდე მოსასმენი ტექსტები გამოიყენებოდა ზეპირმეტყველების ნიმუშებად, ახლა მეტყველება
და მოსმენა აღარ არის ურთიერთგადაჯაჭვული, ურთიერთდაქვემდებარებული. ამდენად,
თავისუფლად შეიძლება გამოვიყენოთ ავთენტური მასალა და საშუალება მივცეთ მოსმენის
უნარს, ზეპირმეტყველებისაგან დამოუკიდებლად უფრო სწრაფად და ღრმად განვითარდეს.
ლაპარაკი - სწავლების სტრატეგიები ამ ეტაპზე მიმართულია თვითგამოხატვის უნარის
დახვეწისა და გამდიდრებისაკენ. მოსწავლეები უკვე წინასწარი მომზადების გარეშე
მონაწილეობენ ინტერაქციაში, გაბმულად საუბრობენ მათთვის საინტერესო თემებზე;
დეტალურად პასუხობენ საკითხის/თემის გარშემო დასმულ კითხვებზე; არგუმენტირებულად
მსჯელობენ პრობლემურ საკითხებზე; მოჰყავთ დამატებითი მტკიცებულებები საკუთარი
თვალსაზრისის გასამყარებლად, აფასებენ ალტერნატიულ წინადადებებს და სხვა.
კითხვა - ამ ეტაპზე ზეპირი თუ წერითი მეტყველების უნარის განვითარების მთავარ წყაროს
კითხვა წარმოადგენს. მისი საშუალებით მოსწავლე იმდიდრებს ენობრივ მარაგს და სწავლაშიც
უფრო დამოუკიდებელი ხდება. უნდა გაიზარდოს ტექსტების მოცულობა და სირთულის დონე.
მოსწავლეებს მოეთხოვებათ უკვე არაადაპტირებული სხვადასხვა ფუნქციური სტილის
(როგორც მხატვრული, ისე არამხატვრული) ტექსტების გაგება და გაანალიზება როგორც
შინაარსის, ისე მათი სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით.
მოსწავლეებს კითხვის სტრატეგიების გამოყენება მოეთხოვებათ უკვე ტექსტის სიღრმისეული
შესწავლის მიზნით. ისინი ეუფლებიან სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა ტექნიკას,
რომლებიც ცალკე შედეგად გადის კითხვის მიმართულებაში.
კვლავ ცალკე შედეგად გადის ე.წ. კულტურათა დიალოგი. მოსწავლეები არა მარტო
აანალიზებენ ტექსტს ინტერკულტურული თვალსაზრისით, არამედ მსჯელობენ სხვადასხვა
ნაწარმოებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების მსგავსება-განსხვავებებზე და
ასახელებენ მათ გამომწვევ ფაქტორებს.
წერა - ბოლო ეტაპზე მოსწავლე უნდა დაეუფლოს ისეთი ფუნქციონალური ტექსტების
წერას, რომლებიც მას დასჭირდება სასწავლო ან სამეცნიერო მასალის დამუშავებისას (მაგ.,
კონსპექტის შედგენა; რეფერატის დაწერა როგორც ერთი წყაროს, ისე სხვადასხვა წყაროს
მიხედვით; რეზიუმეს, გამოკვლევის დაწერა).

მოსწავლეები ქმნიან სხვადასხვა ჟანრის ტექსტს, რომლებშიც ავლენენ პიროვნულ და
შემოქმედებით დამოკიდებულებას. ეუფლებიან წერის ეფექტური სტრატეგიების გამოყენებას
წერის პროცესის ყველა ეტაპზე შედეგის გასაუმჯობესებლად.
სწავლის სწავლა
ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეებისათვის სასწავლო საქმიანობის დამოუკიდებლად
მართვის სწავლება. ამისათვის იმთავითვე უნდა შევაჩვიოთ ისინი სასწავლო მიზნებისა და
ამოცანების გააზრებას, შედეგების დამოუკიდებლად შეფასებას, გარკვეულ საკითხებთან
დაკავშირებით პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას, იმ ფაქტორების გამოწვევას,
რომლებიც დადებითად მოქმედებს სასწავლო პროცესზე და სხვა.
ამ მიმართულების ქვეშ ცალკე შედეგად შედის პროექტის განხორციელება. მოსწავლეები
ეუფლებიან პროექტის განხორციელების ხელშესაწყობად საჭირო და აუცილებელ სტრატეგიებს;
სწავლობენ რესურსების ეფექტურად მართვას, ეუფლებიან სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებას
ლექსიკური მასალის ასათვისებლად და გრამატიკულ მოვლენებში გასარკვევად, იძენენ
სტრატეგიულ უნარებს წარმატებული სწავლების უზრუნველსაყოფად და სხვა.

ვ) შეფასება ქართულ, როგორც მეორე ენაში

შეფასების კომპონენტები ქართულ, როგორც მეორე ენაში
საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები
შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები:
ენობრივი ცოდნა და უნარები
 ლექსიკური ცოდნა
 გრამატიკული ცოდნა
 ლექსიკური და გრამატიკული უნარ-ჩვევები (ცოდნის კონტექსტში გამოყენება)
 გამოთქმა
 მართლწერა
კომუნიკაციური უნარები

კითხვა-გაგება

ხმამაღალი კითხვა

მოსმენა-გაგება

ზეპირი კომუნიკაცია (ინტერაქცია, გაბმული ლაპარაკი, ზეპირი გამოსვლები)

წერითი კომუნიკაცია
სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები
 შემოქმედებითობა
 თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან)
 სასწავლო სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება (კითხვის, წერის, მოსმენის,
ზეპირმეტყველების)
 სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით
 სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხი
უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი დავალებებით:











სხვადასხვა ტიპის გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოებით (მაგ., სწორი ფორმის
ამოცნობა, ფორმის/კონსტრუქციის ტრანსფორმირება ნიმუშის მიხედვით, კონტექსტის
მიხედვით სწორი ფორმის წარმოება, შეცდომების ამოცნობა-გასწორება, სინონიმებისა
და ანტონიმების დაკავშირება/მოფიქრება, ნაკლულ ტექსტში სიტყვების ჩასმა და სხვა);
სხვადასხვა ტიპის საკითხავი და მოსასმენი ამოცანების გადაჭრა (მაგ., შემოხაზე სწორი
ვარიანტი; მონიშნე, სწორია თუ არა; იპოვე სწორი თანამიმდევრობა, ამოიცანი უცნობი
სიტყვები კონტექსტის მიხედვით, შეაფასე შენი მეწყვილის/საკუთარი ნაწერი, შეაფასე
გამომსვლელები და სხვა);
სხვადასხვა ტიპის ზეპირი აქტივობის შესრულება დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან
ერთად თუ ჯგუფურად (მაგ., გაინაწილეთ როლები და გაითამაშეთ მეწყვილესთან
ერთად, ჩამოართვი ინტერვიუ თანაკლასელს, წარმოადგინე კლასის წინაშე შენი ჯგუფის
ნამუშევარი, გადმოეცი შენი მოსაზრება და დაასაბუთე, იმსჯელე, დაახასიათე, მოყევი
და სხვა);
სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შექმნა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად თუ
ჯგუფურად (მაგ., დაწერე პირადი/საქმიანი წერილები; მოამზადეთ ჯგუფურად სტატია
ცნობილი მსახიობის შესახებ; შეადგინე ბიოგრაფიული ცნობარი; დაასრულე ამბავი;
დაიყავით ჯგუფებად და შეადგინეთ ტურისტული გზამკვლევი; დაწერე შენი მოსაზრება
ამა თუ იმ საკითხის შესახებ, დაასაბუთეთ და სხვა);
პროექტის განხორციელება.

შენიშვნა: დაწყებით კლასებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა შემდეგ უნარჩვევებს:
 ხმამაღალი კითხვა
 ჩუმი კითხვა (მარტივი საკითხავი ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრა)
 გამოწერა
 გადაწერა
 კარნახით წერა
შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი
შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების
შედეგს. ამ
კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი)
შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის
დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს ქართულის, როგორც მეორე ენის სტანდარტით
განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები
უნდა ამოწმებდეს ქართულის, როგორც მეორე ენის სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს.
შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები
სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა
მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. ქართულის, როგორც მეორე ენის შემაჯამებელ
დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:
 მოსმენილი ან ზეპირი ტექსტის გაგება - გააზრება
 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა
 როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში მონაწილეობა
 ინტერაქცია კონკრეტული საკითხის/თემის ირგვლივ
 საუბარი კონკრეტული თემის/საკითხის შესახებ
 ზეპირი მოხსენება
 განხორციელებული პროექტი და სხვა
მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები







დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა (თუ
რეცეფციული (კითხვა, მოსმენა) დავალებაა, მაშინ შეფასების სქემა უნდა ახლდეს
თითოეულ ტესტურ კითხვას);
ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი
მასალის გათვალისწინებით;
10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;
მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შემოწმებასაც
ემსახურება შემაჯამებელი დავალება.

ზოგადი რუბრიკის ნიმუში
შეფასების ზოგადი რუბრიკა წერითი და ზეპირი შემაჯამებელი დავალებებისათვის:
 პირობასთან შესაბამისობა
 კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
 ენობრივი უნარ-ჩვევები
 შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები
 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაკონკრეტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და
განვლილი მასალის გათვალისწინებით;
 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე.
კონკრეტული რუბრიკების ნიმუშები
ნიმუში 1. შემაჯამებელი დავალება წერითმეტყველებაში
დავალების პირობა: დაწერეთ საყვარელი ნივთის ან ცხოველის მონოლოგი. მონოლოგი უნდა
შეიცავდეს შემდეგ საკითხებს:
 პერსონაჟების ვინაობა
 მათი დახასიათება ერთი-ორი სიტყვით
 ურთიერთობების ისტორია (რა ხდება/რა მოხდა მათ შორის)
 რა დამოკიდებულება აქვთ ერთმანეთთან
(სიტყვების მინიმალური რაოდენობა – 100).
კრიტერიუმების ბადე ზემოთ მოცემული შემაჯამებელი წერითი
დავალებისათვის

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა
იცავს სიტყვების რაოდენობის ქვედა ზღვარს

0-1

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს

0-1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოსცემს ინფორმაციებს
გამოხატავს პერსონაჟის დამოკიდებულებას, ემოციას

0-1- 2
0-1

ენობრივი უნარ-ჩვევები
სწორად იყენებს ნასწავლ გრამატიკულ ფორმებს (ზმნის სუბიექტურ და
ობიექტურ წყობას)

0–1–2

იყენებს ნასწავლ ლექსიკას /აქვს სათანადო ლექსიკური მარაგი

0 -1-2

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები
ენობრივი თვალსაზრისით, იჩენს გაბედულებას, ავლენს ფანტაზიის უნარს,
ორიგინალურობას

0-1
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შემაჯამებელი დავალების სტანდარტთან შესაბამისობა
ქ.მ.VII.15. მოსწავლეს შეუძლია ისეთი ტექსტების შექმნა, რომლებშიც ავლენს პიროვნულ და
შემოქმედებით დამოკიდებულებას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერს თხრობითი ხასიათის ტექსტს (მაგ., რეალურ ან გამოგონილ ისტორიას მისთვის

საინტერესო თემაზე, ლიტერატურული ნაწარმოების ან მის მიერ გამოგონილი
პერსონაჟის თავგადასავალს);



გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, ემოციებს;
თანამიმდევრულად გადმოსცემს მოვლენებს.

ქ. მ.VII.16. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის სტრუქტურის დაცვა, ასევე
შეიძინოს და ფუნქციურად გამოიყენოს საბაზო ენობრივი უნარ-ჩვევები.

შეუძლია

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადამიანების/საგნების შესადარებლად იყენებს შესაბამის ენობრივ კონსტრუქციებს (...თან შედარებით უფრო ...-ია / უფრო მეტად/ნაკლებად და სხვა);
 მომავალში შესასრულებელი მოქმედებისადმი დამოკიდებულებას (სურვილი, ვარაუდი,
ბრძანება, თხოვნა, აკრძალვა) გამოხატავს II კავშირებითის ფორმით;
 ადეკვატურად იყენებს განსხვავებული მოდალობების გამომხატველ ფორმებს (უნდა,
ნეტავ და სხვა);
 სწორად იყენებს ზმნის დრო-კილოთა და ქცევის (აკეთებს/იკეთებს/უკეთებს) ფორმებს;
 სწორად ხმარობს სუბიექტისა და ობიექტის ბრუნვის ფორმებს ნასწავლ რთულ
სინტაქსურ კონსტრუქციებში.

ნიმუში 2. შემაჯამებელი დავალება ზეპირმეტყველებაში
დავალების პირობა: მოცემულ სურათებზე დაყრდნობით შეადგინე და მოყევი ამბავი.
დააზუსტე პერსონაჟთა ვინაობა, დაახასიათე ისინი, კონკრეტულად გადმოეცი მოვლენები,
მიუთითე მოქმედებათა თანამიმდევრობა, დრო და ადგილი. საუბრის მინიმალური დრო - 2
წუთი

კრიტერიუმების ბადე ზემოთ მოცემული შემაჯამებელი
წერითი დავალებისათვის

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა
იცავს დროის ლიმიტს

0-1

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს

0-1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები

თანამიმდევრულად აღწერს/გადმოსცემს მოქმედებებს
განსაზღვრავს მოქმედების დროსა და სივრცეს

0-1
0-1

ენობრივი უნარ-ჩვევები
იყენებს ნასწავლი დროის გამომხატველ გრამატიკულ
კონსტრუქციებსა და ენობრივ ფორმებს

0-2

ადეკვატურად იყენებს ზმნის ახლანდელი, წარსული და
მომავალი დროის ფორმებს

0-1

იყენებს ნასწავლ ლექსიკას

0-1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები
ავლენს ფანტაზიის უნარს, ორიგინალურობას

0-1

იჩენს გაბედულებას ენობრივი თვალსაზრისით

0-1
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შემაჯამებელი დავალების სტანდარტთან შესაბამისობა
ქ.მ.V.22. მოსწავლე გაბმულად საუბრობს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სურათებზე დაყრდნობით აგებს და ჰყვება მარტივ ამბავს;
 საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., ოჯახში, ნათესავების/ მეგობრების შესახებ,

თავისუფალი დრო და სხვა).
ქ.მ.V.23. მოსწავლეს შეუძლია შეიძინოს და ფუნქციურად გამოიყენოს
ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცავს შესაბამის ინტონაციას სხვადასხვა მოდალობის წინადადებების წარმოთქმის
დროს;
 ამბის გადმოცემისას სწორად იყენებს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ
სიტყვებს (მაგ., ერთხელ, თავიდან, მერე, ბოლოს);
 იყენებს კონტექსტის შესაფერის მარტივ ენობრივ ფორმულებსა და კონსტრუქციებს;
 შესაბამის ენობრივ კონსტრუქციებში სათანადოდ იყენებს მოქმედების ინტენსივობის,
ადგილისა და დროის გამომხატველ ზმნიზედებს (მაგ., ხანდახან, ხშირად, იშვიათად);
 კონტექსტის მიხედვით სწორად იყენებს ზმნის დროის ფორმებს (აწმყო, წყვეტილი,
მყოფადი);
 სასაუბრო თემებისათვის იყენებს სათანადო ლექსიკას.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ., ქ.მ.III. 1.
პირველი ნიშანი ქ.მ. მიუთითებს საგანს (ქ.მ. = ქართული მეორე ენა), მეორე ნიშანი III - დონეს,
ბოლო ნიშანი 1 კი - შედეგის რიგს (1 = პირველი შედეგი).

თავი XVII
საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე
I დონე
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები
მოსმენა
ქ. მ. I. 1. მოსწავლეს
შეუძლია
მასწავლებლის
მითითებების,
ინსტრუქციების
გაგება.
ქ. მ. I. 2.
მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
მოსმენისათვის
აუცილებელი
ელემენტარული
უნარ-ჩვევები.

ლაპარაკი
ქ. მ. I. 6. მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს ელემენტარული
ფონოლოგიური
უნარ-ჩვევები.
ქ. მ. I. 7. მოსწავლეს
შეუძლია ქართულის,
როგორც მეორე ენის
ბგერების,
ჟღერადობების,
ინტონაციების აღქმა,
მიბაძვა-გამეორება.
ქ. მ. I. 8. მოსწავლეს

კითხვა
ქ. მ. I. 12.
მოსწავლეს
შეუძლია
ანბანური
პრინციპის
გაგება და
გამოყენება.
ქ. მ. I. 13.
მოსწავლეს
შეუძლია
წერილობითი
კოდის გაშიფრვა

წერა
ქ. მ. I. 15.
მოსწავლეს
შეუძლია
ნაწერიდან ან
ნაბეჭდიდან
ასოების,
სიტყვების,
მოკლე
წინადადებები
ს გადაწერა.

გრამატიკა
ქ. მ. I. 16.
მოსწავლე
ამოიცნობს და
ცდილობს
გამოიყენოს
ზოგიერთი
გრამატიკული
ფორმა.
ქ. მ. I. 17.
მოსწავლეს
შეუძლია
ზოგიერთი
გრამატიკული

ქ. მ. I. 3.მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი
ილუსტრირებული
მინიდიალოგების
მოსმენა და გაგება.
ქ. მ. I. 4. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი
აღწერითი\ნარატიუ
ლი ხასიათის
ილუსტრირებული
ტექსტის მოსმენა და
გაგება.
ქ. მ. I. 5. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გასაგებად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობის
მიღება.
ქ. მ. I. 9. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვების
დახმარებით
სურათის აღწერა.

ქ. მ. I. 14.
მოსწავლეს
შეუძლია
კითხვის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ.I.10.
მოსწავლეს
შეუძლია კითხვების
დახმარებით
საკუთარი
თავის
შესახებ საუბარი.

ფორმის
დამახსოვრება.
ქ. მ. I. 18.
მოსწავლეს
შეუძლია
ენობრივი
ამოცანების
დასაძლევად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. I. 11. მოსწავლეს
შეუძლია ლაპარაკის
სტრატეგიების
გამოყენება.

მოსმენა
ქ.მ.I.1. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებების, ინსტრუქციების გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (მაგ., გამოდი დაფასთან, აიღე
ფანქარი, დახურე კარი და სხვა).
ქ.მ.I.2. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მოსმენისათვის აუცილებელი ელემენტარული
უნარ-ჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ქართული ენისათვის დამახასიათებელ ბგერებს;
 იგებს და მიმიკა-ჟესტიკულაციით, რიტმული მოძრაობებით განასახიერებს ლექსებს,
გათვლებს, სიმღერებს.
ქ.მ.I.3.

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ილუსტრირებული მინიდიალოგების მოსმენა და
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხმის ტემბრით ამოიცნობს პერსონაჟებს;
 რეპლიკებს აკავშირებს პერსონაჟებთან;
 ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს უკავშირებს ილუსტრირებულ პერსონაჟთა
გამომეტყველებას;
 ამოიცნობს ნასწავლ სიტყვებს, გამოთქმებს, ენობრივ ფორმულებს და მათზე
დაყრდნობით რეპლიკებსა და წინადადებებს აკავშირებს შესაბამის ილუსტრაციებთან.

ქ.მ.I.4.

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი აღწერითი\ნარატიული ხასიათის ილუსტრირებული
ტექსტის მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ამოიცნობს აღწერილ პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს, აკავშირებს მას შესაბამის ნახატთან,
ჟესტიკულაციით განასახიერებს, ხატავს, მიუთითებს რეალურ საგანზე;

მოცემული ნიშან-თვისებების მიხედვით ამოიცნობს პერსონაჟს/ცხოველს/საგანს (მაგ.,
წითელი, მრგვალი, დიდი, პატარა) და მიუთითებს/აფერადებს/შემოხაზავს მას;

ამოიცნობს და მიუთითებს მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., მაგიდაზე, ჩანთაში, ხელში,
ეზოში, ტყეში);

ამოიცნობს კონკრეტულ მოქმედებებს და განასახიერებს ან მიუთითებს მათ სურათზე
(რას აკეთებს? _ მღერის, ცეკვავს, თამაშობს, მირბის...).
მოსმენის სტრატეგიები
ქ.მ.I.5. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტის შინაარსის შესახებ ილუსტრაციების/სათაურის საფუძველზე გამოთქვამს
ვარაუდს (მშობლიურ ენაზე);
 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ
ვერბალურ თუ არავერბალურ ელემენტებზე (მიმიკა/ჟესტიკულაცია, ინტონაცია, ხმის
ტემბრი, ილუსტრაცია . . . ) დაყრდნობით.
ლაპარაკი
ქ.მ.I.6. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცდილობს სწორად წარმოთქვას ქართული ენისათვის დამახასიათებელი ბგერები;
 სიტყვას ყოფს მარცვლებად, მარცვლებს აერთიანებს სიტყვებად;
 ამოიცნობს და ტაშის დაკვრით ითვლის სიტყვაში მარცვალთა რაოდენობას;

მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებში ამოიცნობს წინასწარ მითითებულ
მარცვალს;
 მარცვლების რაოდენობას წარმოადგენს შესაბამისი რაოდენობის სიმბოლოთი (მაგ.,
ერთმარცვლიან სიტყვას ერთი რკალით, ორმარცვლიანს _ ორი რკალით და ა.შ.);
 ამოიცნობს სიტყვაში მითითებული მარცვლის ადგილმდებარეობას (დასაწყისში, შუაში,
ბოლოში) და სიმბოლურად გამოსახავს მას (მაგ., სამმარცვლიანი სიტყვის გამომხატველი
სამი რკალიდან აფერადებს მითითებული მარცვლის შესაბამის რკალს);
 მოსმენილ წინადადებაში გამოყოფს სიტყვებს;
 მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებში ამოიცნობს წინასწარ მითითებული
ბგერით დაწყებულ სიტყვებს;
 ერთმარცვლიან სიტყვას შლის ბგერებად, ბგერებს აერთიანებს სიტყვად.
ქ.მ.I.7. მოსწავლეს შეუძლია ქართულის, როგორც მეორე ენის ბგერების,
ჟღერადობების, ინტონაციების აღქმა, მიბაძვა-გამეორება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს, ასრულებს სიმღერებს;







ლექსის/სიმღერის შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას
(ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს);
იმეორებს მასწავლებლის მიერ წარმოთქმულ ბგერებს, სიტყვებს, მოკლე ფრაზებს, ენის
გასატეხებს;
ცდილობს სწორად და გარკვევით წარმოთქვას ნაცნობი სიტყვები, ფრაზები, ენის
გასატეხები;
ზეპირად გაითამაშებს მარტივი ენით დაწერილ დიალოგებსა და სცენებს;
ტექსტის წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, მახვილებს, რიტმულ სეგმენტებს.

ქ.მ.I.8. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 არავერბალური საშუალებებით რეაგირებს კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან
დაკავშირებულ კითხვებზე (მაგ., მიმიკა/ჟესტიკულაციით გამოხატავს თანხმობას/უარს;

მოწონება/არ მოწონებას; აჩვენებს, რა უნდა; მიუთითებს, ვისია საგანი და სხვა);


პასუხობს კითხვებს ან გამოხატავს თხოვნას კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან
დაკავშირებით (დაამთავრე? _ დიახ/არა; რა გინდა? _ კალამი/საშლელი; არ მაქვს; მინდა

და სხვა);


თითო სიტყვით პასუხობს მარტივ კითხვებს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე ან რეაგირებს
არავერბალური საშუალებებით (მაგ., ვინ არის და რა ჰქვია, რამდენი წლისაა, ვის რა

აქვს/ჰყავს, ვინ რას აკეთებს, ვის რა უყვარს/რა უნდა, როგორი ამინდია, რა ფერისაა ესა
თუ ის საგანი და სხვა).
ქ.მ.I.9. მოსწავლეს შეუძლია კითხვების დახმარებით სურათის აღწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს პერსონაჟს/ცხოველს/საგანს;
 ასახელებს მათ რაოდენობას;
 ასახელებს მათ ნიშან-თვისებებს (მაგ., დიდი, მაღალი, მსუქანი, მრგვალი, ლურჯი);
 ასახელებს მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., სკამზე, წყალში);
 ასახელებს მათ მოქმედებებს (მაგ., მირბის, მღერის...).
ქ.მ.I.10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვების დახმარებით საკუთარი თავის შესახებ საუბარი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს რა ჰქვია და რამდენი წლისაა;
 ასახელებს, ვინ ჰყავს და რა აქვს;
 ასახელებს, რა უყვარს და რა არ უყვარს.
ლაპარაკის სტრატეგიები
ქ.მ.I.11. მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე).
 იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას).
კითხვა
ქ.მ. I. 12. მოსწავლეს შეუძლია ანბანური პრინციპის გაგება და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თავისუფლად ცნობს ხშირად გამოყენებული სიტყვის ორთოგრაფიულ ხატს1;
 ადარებს სხვადასხვა სიტყვის ორთოგრაფიულ ხატებს, პოულობს საერთო მარცვლებს,
ასოებს;
 ნაცნობ სიტყვებში ცნობს და წარმოთქვამს ასოებს;
 სიტყვათა ჩამონათვალში პოულობს წინასწარ მითითებულ ასოს, მარცვალს;
 ასოებს ამთლიანებს მარცვლებად, მარცვლებს - სიტყვებად;
 სიტყვებში გამოყოფს და წარმოთქვამს მარცვლებს, მარცვლებში – ასოებს;
 ასოებისაგან, მარცვლებისაგან აწყობს სიტყვას;
 ცნობს ანბანის ყველა ასოს.
ქ.მ.I.13. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი კოდის გაშიფრვა2.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ყველა ბეჭდურ და ნაწერ ასოს და სწორად წარმოთქვამს მას;
 აკავშირებს ასოებს ბგერებთან და ამთლიანებს მათ მარცვლებად, სიტყვებად
(წარმოთქვამს სიტყვებს);
 სიტყვათა ჩამონათვალში პოულობს მითითებულ სიტყვას;
 დამახსოვრებულ სიტყვებზე დაყრდნობით აანალიზებს სხვა სიტყვებს, ამოიცნობს
მათში ანალოგიურ ასოებს და აკავშირებს შესაბამის ბგერებთან;
 ილუსტრირებულ ტექსტში პოულობს ნაცნობ სიტყვებს;
 ხმამაღლა
(მთლიანი
სიტყვებით
ან
დამარცვლით)
კითხულობს
მარტივი
წინადადებებით შედგენილ მცირე ზომის საანბანო ტექსტებს;
 წინადადების საზღვრების შესაბამისად აკეთებს პაუზას;
 აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ კითხვას სათანადო ადგილიდან.
ქ.მ.I.14. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ფურცელზე განასხვავებს და გამოყოფს სიტყვიერ და არასიტყვიერ ნაწილებს - ლოგოს,

ილუსტრაციას, პირობით ნიშანს, სავარჯიშოს პირობას, ილუსტრაციის წარწერას,
ძირითად ტექსტს;



გამოყოფს ლექსის სტროფის დასაწყისსა და დასასრულს;
ილუსტრაციებზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდებს ტექსტის შინაარსის შესახებ
(მშობლიურ ენაზე).
წერა

ქ.მ. I.15.

მოსწავლეს შეუძლია ნაწერიდან ან ნაბეჭდიდან ასოების, სიტყვების, მოკლე
წინადადებების გადაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
1

სიტყვის ორთოგრაფიული ხატის ცნობა – მთლიანი სიტყვის ამოცნობა დამარცვლა-დანაწევრების გარეშე, ე.წ.

პირდაპირი გზით. თუკი მოსწავლეს მეხსიერებაში აქვს კონკრეტული სიტყვის ორთოგრაფიულ ხატი, ანუ სიტყვის
შემადგენელი ასოების მოწესრიგებული თანამიმდევრობა, იგი დანახვისთანავე აკავშირებს ამ ხატს სიტყვის
მნიშვნელობასთან.
2

გაშიფრვა - გრაფიკული ხატის აკუსტიკურ ხატად კონვერტირება, ანუ ასოების ამოცნობა და მათი დაკავშირება

შესაბამის ბგერებთან;
დაკავშირება.

ბგერების სიტყვად გამთლიანება, აკუსტიკური ხატის სიტყვის მნიშვნელობასთან



ხატავს რაიმე საგანს, ნივთს, სცენას ან პერსონაჟს. ასათაურებს ნახატს და სთხოვს
მასწავლებელს, დაფაზე დაუწეროს შესაბამისი სიტყვა, რომელსაც შემდეგ გადმოწერს
(გადმოხატავს) დაფიდან (მაგ., ხატავს/ამზადებს მისალოც ბარათს და მიაწერს, ვისთვის

არის _ „დათოს“ „დათო“ „გილოცავ“; ხატავს სკოლას, კლასელებს, ოჯახის წევრებს და
მიაწერს, ვინ არის, რა არის...);





მასწავლებლის დახმარებით გადმოწერს დაფაზე დაწერილ იმ სიტყვას/სიტყვებს,
რომელთა ორთოგრაფიულ ხატსაც ცნობს და მიუხატავს შესაბამის ილუსტრაციას;
ხელის სწორი მოძრაობით გამოწერს ანბანის ყველა ასოს შესაბამისი მიმართულებით;
აღწერს კონკრეტული ასოს ზედა/ქვედა/შუა ნაწილებს (მაგ., სად არის სწორი ხაზი,
რგოლი, რკალი, საით მრგვალდება რკალი, რამდენი რკალია და ა.შ.);
იცავს ოთხხაზოვან სისტემაში ასოთა განლაგების პრინციპს.
გრამატიკა

ქ.მ. I.16. მოსწავლე ამოიცნობს და ცდილობს გამოიყენოს ზოგიერთი გრამატიკული ფორმა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განარჩევს სამივე პირის ნაცვალსახელს მხოლობით რიცხვში;
 ამოიცნობს და იყენებს I პირის კუთვნილებით ნაცვალსახელს მხოლობით რიცხვში;
 ამოიცნობს და იყენებს ნათესაობითს კუთვნილებითობის გამოსახატავად (გიორგის
ჩანთა);
 ამოიცნობს და იყენებს ზე/ში თანდებულებს ადგილმდებარეობის გამოსახატავად.
 განარჩევს და იყენებს მაქვს/მყავს ფორმებს.
ქ.მ. I.17. მოსწავლეს შეუძლია ზოგიერთი გრამატიკული ფორმის დამახსოვრება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სახელობით ბრუნვას ნასწავლ ზმნებთან (ბიჭი/გოგო მიდის, მღერის...; აქვს
ბურთი/ჩანთა...; უყვარს შოკოლადი...);
 იყენებს მიცემით ბრუნვას ნასწავლ ზმნებთან (ბიჭს/გოგოს აქვს; ჭამს ნაყინს...);
 იყენებს არის//-ა ზმნას შედგენილი შემასმენლის ფუნქციით (ის არის ბიჭი // ის ბიჭია).
ქ.მ. I.18. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მასწავლებლის დახმარებით იყენებს და ქმნის თვალსაჩინოებას (ბარათი, ლოტო,
ნახატი, პლაკატი);
 ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად

ვიცი, არ ვიცი.

I დონის პროგრამის შინაარსი
სამეტყველო ფუნქციები

ენობრივი კონსტრუქციები და ფორმულები
I დონე

რუბრიკა
1.1. სოციალური ურთიერთობები
მისალმება
მოკითხვა
დამშვიდობება
მადლობის გადახდა
მობოდიშება
წარდგენა (საკუთარი
თავის/სხვისი), გაცნობა
მილოცვა (დაბადების დღის,
დღესასწაულის)
დათანხმება, უარი
წახალისება, ქება-შექება
თხოვნა
შეთავაზება
1.2.ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: სახელი,
გვარი, ასაკი, საცხოვრებელი
ადგილი
ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ
ოჯახი / ნათესავები
საკუთრების შესახებ

პროფესიის/ხელობის შესახებ
სახელდება პიროვნების / საგნის

გამარჯობა! დილა _ მშვიდობისა!
ნახვამდის! კარგად!
გმადლობ!
ბოდიში!
მე ვარ + (სახელი) / ეს არის + (სახელი)
მე მქვია... / მას ჰქვია...
გილოცავ დაბადების დღეს!
კი / არა
კარგია!
მოდი . . . / გინდა. . .

რამდენი წლის ხარ? _ მე ვარ + ...…წლის; რა გქვია შენ? _ მე
მქვია + (სახელი);

ეს არის + არს. სახელი (სახ-ში) …
მე მყავს + არს. სახელი (სახ-ში)
მაქვს/არ მაქვს; მყავს/არ მყავს + არს. სახელი (სახ-ში);
ბიჭს აქვს/ჰყავს + არს. სახელი (სახ-ში);
ეს გიორგის წიგნია
ეს ჩემი წიგნია;
მე ვარ + ...

ვინ არის ეს? _ ეს არის + არს. სახელი (სახ-ში); რა არის ეს? _
ეს არის + არს. სახელი (სახ-ში)
ეს არ არის + არს. სახელი (სახ-ში), ეს არის + არს. სახელი (სახში)

ჯანმრთელობის შესახებ
საკუთარი ან სხვისი
საქმიანობის, აქტივობის შესახებ
კვებითი ჩვევების შესახებ
1.3. აღწერა, დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა
ადამიანის ჩაცმულობა
ადამიანის ხასიათი
საგნის, შენობის (სახლი,
სკოლა...), ცხოველის,
ფრინველის აღწერა
1.4. გემოვნების გამოხატვა

რას ვაკეთებ? _ ვთამაშობ, ვხატავ...; ის რას აკეთებს? _
თამაშობს, ხატავს...

როგორია? _ ... არის მაღალი //... მაღალია

როგორია? _ ... არის დიდი/წითელი //
... დიდია/წითელია

1.5. შეფასება, დამოკიდებულების გამოხატვა
საკუთარი დამოკიდებულების
გამოხატვა (ნივთის,
საქმიანობის, ამინდის,
საჭმლის... მიმართ)

მიყვარს/არ მიყვარს + არს. სახელი (სახ-ში);

დადებითი, უარყოფითი
სწორია! არ არის სწორი!
შეფასება (ნივთის, საქმიანობის,
საჭმლის...)
1.6. შეგრძნებების გამოხატვა
1.7. საჭიროების, სურვილის გამოხატვა
სურვილის შესახებ
მინდა/არ მინდა + არს. სახელი (სახ-ში);
1.8. გრძნობების, ემოციის გამოხატვა
სიხარული
კარგია!
სინანული
ცუდია!
შიში
ინტერესი
რა არის ეს?
1.9. დროში ორიენტირება
მითითება
საათის/დღის/კვირის/თვის/წლი
ს
სიხშირე, ხანგრძლივობა
1.10. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობის მითითება
სად არის + ...? _ ... არის + ...-ში/-ზე
(ადამიანის, ნივთის, ცხოველის,
მარშრუტის...)
მიმართულების განსაზღვრა
მიდის + ...-ში
1.11. ლოგიკური კავშირის გამოხატვა
1.12. ინსტრუქციის მიცემა
რჩევა-დარიგება, მოთხოვნა,
აკრძალვა, ნებართვა,
ვალდებულება
1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
ადექი(თ)! დაჯექი!/დასხედით! გადაშალე(თ) წიგნ(ებ)ი!
გამოდი(თ) დაფასთან! წაშალე(თ) დაფა! სიჩუმე! ჩუმად!
ითამაშე(თ)! შეხედე(თ)! მომისმინე(თ)! გავიმეოროთ ერთად!
დახატე(თ)! გააფერადე(თ)...
სწრაფად! ყურადღებით იყავი(თ)! მომისმინე(თ)! მიპასუხე!
გაიმეორე(თ)! დავაკავშიროთ! მოვძებნოთ! მაჩვენე(თ)!

II დონე
ქართულის, როგორც მეორე ენის დაწყებითი საფეხურის
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები
მოსმენა

ლაპარაკი

კითხვა

წერა

გრამატიკა

ქ. მ. II. 1. მოსწავლეს
შეუძლია
მასწავლებლის
მითითებებისა და
სავარჯიშოს მარტივი
ინსტრუქციების
გაგება.

ქ. მ. II. 7.
მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
ელემენტარული
ფონოლოგიური
უნარ-ჩვევები.

ქ. მ. II. 12.
მოსწავლეს
შეუძლია
მოსმენაში
დამუშავებული
ტექსტების
წაკითხვა.

ქ.მ. II. 2. მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
მოსმენისათვის
აუცილებელი
ელემენტარული
უნარჩვევები.

ქ. მ. II. 8.
მოსწავლეს
შეუძლია
ქართულის,
როგორც მეორე
ენის
ბგერების,
ჟღერადობების,
ინტონაციების
სწორად
წარმოთქმა.

ქ. მ. II. 13.
მოსწავლეს
შეუძლია
პრაგმატული
ხასიათის
ინფორმაციულ
ი ტექსტის (მაგ.,
გაკვეთილების
ცხრილი)
წაკითხვა და
გაგება.

ქ. მ. II. 9.
მოსწავლეს
შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობის
მიღება.

ქ. მ. II. 14.
მოსწავლეს
შეუძლია
მიკროტექსტები
ს წაკითხვა და
გაგება.

ქ. მ. II. 10.
მოსწავლეს
შეუძლია
კითხვების
დახმარებით
სურათის აღწერა.

ქ.მ.II.15.
მოსწავლეს
გამომუშავებუ
ლი აქვს
ხმამაღალი
კითხვის
ელემენტარულ
ი უნარ-ჩვევა.

ქ. მ. II. 3. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი
ილუსტრირებული
მინიდიალოგების
მოსმენა და გაგება.
ქ. მ. II. 4. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი
აღწერითი ხასიათის
ტექსტის გაგება.
ქ. მ. II. 5. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე
ზომის თხრობითი
ილუსტრირებული
ტექსტის (მარტივი
ამბავი,
ადაპტირებული
რეპეტიტული
ხასიათის ზღაპარი)
გაგება.
ქ. მ. II. 6. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გასაგებად სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. II. 11.
მოსწავლეს
შეუძლია
ლაპარაკის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ.II.16.
მოსწავლეს
გამომუშავებუ
ლი
აქვს
ტექსტზე
მუშაობის
საწყისი
ჩვევები.
ქ.მ.II.17.
მოსწავლეს
შეუძლია
კითხვის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ.II.18.
მოსწავლეს
შეუძლია
ნაწერიდან ან
ნაბეჭდიდან
ასოების,
სიტყვების,
მოკლე
წინადადებები
ს გადაწერა.
ქ.მ.II.19.
მოსწავლეს
შეუძლია
მარტივი
კომუნიკაციის
განხორციელე
ბა
არასიტყვიერი
საშუალებების
მოშველიებით.
ქ.მ.II.20.
მოსწავლეს
შეუძლია
გარკვეული
საყრდენების
დახმარებით
მარტივი
ყოფითი
მიკროტექსტებ
ის წერა.

ქ. მ. II. 21.
მოსწავლე
ამოიცნობს და
ცდილობს
გამოიყენოს
ზოგიერთი
გრამატიკული
ფორმა.
ქ. მ. II. 22.
მოსწავლეს
შეუძლია
ზოგიერთი
გრამატიკული
ფორმის
დამახსოვრება.
ქ. მ. II. 23.
მოსწავლეს
შეუძლია
ენობრივი
ამოცანების
დასაძლევად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

მოსმენა
ქ.მ. II.1.

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს მარტივი
ინსტრუქციების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (მაგ., მიპასუხე, გამოდი დაფასთან,
გაიმეორე, დახურე ფანჯარა/კარები და სხვა);
 ასრულებს მასწავლებლის ინსტრუქციებს.
ქ.მ.II.2. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მოსმენისათვის აუცილებელი ელემენტარული უნარჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ქართული ენისათვის დამახასიათებელ ბგერებს;
 იგებს და მიმიკა-ჟესტიკულაციით, რიტმული მოძრაობებით განასახიერებს ლექსებს,
გათვლებს, სიმღერებს.
ქ.მ. II. 3. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ილუსტრირებული მინიდიალოგების მოსმენა და
გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტემბრით ამოიცნობს პერსონაჟებს;
 რეპლიკებს აკავშირებს პერსონაჟებთან;
 ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს უკავშირებს ილუსტრირებულ პერსონაჟთა
გამომეტყველებას;
 ამოიცნობს ნასწავლ სიტყვებს, გამოთქმებს, ენობრივ ფორმულებს და მათზე
დაყრდნობით რეპლიკებსა და წინადადებებს აკავშირებს შესაბამის ილუსტრაციებთან.

ქ.მ.II.4. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი აღწერითი ხასიათის ტექსტის გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს აღწერილ პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს და აკავშირებს მას შესაბამის
ნახატთან; ჟესტიკულაციით განასახიერებს/ხატავს/მიუთითებს რეალურ საგანზე;
 ამოიცნობს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს მოცემული ნიშან-თვისებების მიხედვით (მაგ.,
გრძელი, მოკლე, მაღალი, ყავისფერი...) და მიუთითებს/აფერადებს/შემოხაზავს/ ხატავს
მას;
 ამოიცნობს მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., აქ/იქ, მარჯვნივ/მარცხნივ..., ეზოში, ხეზე) და
მიუთითებს/აფერადებს/შემოხაზავს/ხატავს/განალაგებს მას.
ქ.მ. II.5. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ილუსტრირებული ტექსტის (მარტივი
ამბავი, ადაპტირებული რეპეტიტული ხასიათის ზღაპარი) გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს პერსონაჟებს და ასახელებს/ განასახიერებს, ან მიუთითებს მათ სურათზე;
 ამოიცნობს მოქმედებებს, მოვლენებს და მიუთითებს სათანადო სურათს, ან
განასახიერებს;
 აკავშირებს მოქმედებებს პერსონაჟებთან;






ამოიცნობს მოქმედებათა ადგილს (მაგ., ტყეში, ეზოში...);
ამოიცნობს პერსონაჟების დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს;
მოქმედებათა თანამიმდევრულობის მიხედვით განალაგებს სურათებს;
მასწავლებლის თხრობის კვალდაკვალ ახორციელებს ამბის ინსცენირებას.
მოსმენის სტრატეგიები

ქ.მ.II.6. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ილუსტრაციების, სათაურის საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის
შესახებ (მშობლიურ ენაზე);
 ჩანაწერის ან უშუალოდ მეტყველების მოსმენისას ეყრდნობა არავერბალურ ელემენტებს
(ხმის ტემბრი, სხვადასხვა ტიპის ხმაური, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია);
 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ
ვერბალურ თუ არავერბალურ ელემენტებზე (მიმიკა/ჟესტიკულაცია, ინტონაცია, ხმის
ტემბრი, ილუსტრაცია . . . ) დაყრდნობით.
ლაპარაკი
ქ.მ.II.7. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განარჩევს მსგავსი ჟღერადობის სიტყვებს, მარცვლებს;
 სიტყვას ყოფს მარცვლებად და პირიქით, მარცვლებს ამთლიანებს
სიტყვებად;
 ამოიცნობს იმ სიტყვებს, რომლებშიც შედის წინასწარ მითითებული
მარცვალი;
 მოსმენილ მარტივ წინადადებაში გამოყოფს სიტყვებს და სიმბოლური
ნიშნით აღნიშნავს მათ რაოდენობას (მაგ., ბიჭი ბურთს თამაშობს – სამი
ხაზი: ------ -------------- ------------);
 სურათებით წარმოდგენილ ან მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებში
ამოიცნობს იმ სიტყვებს, რომლებიც იწყება/მთავრდება წინასწარ
მითითებული ბგერით;
 სურათებით წარმოდგენილ ან მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებს
აჯგუფებს თავკიდურა ბგერის მიხედვით;
 სიტყვებს შლის ბგერებად, ბგერებს ამთლიანებს სიტყვებად;
ქ.მ.II.8.

მოსწავლეს შეუძლია ქართულის, როგორც მეორე ენის ბგერების, ჟღერადობების,
ინტონაციების სწორად წარმოთქმა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სწორად წარმოთქვამს ქართული ენისათვის დამახასიათებელ ბგერებს;
 სწორად და გარკვევით წარმოთქვამს ნაცნობ სიტყვებს, ფრაზებს, ენის გასატეხებს;
 ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სცენებს;
 ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, რიტმებს, ბაძავს პერსონაჟების
ხმის ტემბრს;
 ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს, ასრულებს სიმღერებს;
 ლექსის/სიმღერის შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას
(ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს);




იმეორებს მასწავლებლის მიერ წარმოთქმულ ბგერებს, სიტყვებს, მოკლე ფრაზებს, ენის
გასატეხებს;
ტექსტების შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას (მიმიკას,
ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს).

ქ.მ.II.9. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რეაგირებს კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან დაკავშირებულ კითხვებზე;
 პასუხობს კითხვებზე ან გამოხატავს თხოვნას კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან
დაკავშირებით (ფანქარი მინდა, მომეცი, არა მაქვს და სხვა);
 მოკლედ პასუხობს/სვამს მარტივ კითხვებს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე, ან რეაგირებს
მათზე არავერბალური საშუალებებით (მაგ., ვინ სად არის, სად რა დევს, ვის რა





აცვია/ახურავს/უკეთია, ვის როდის აქვს დაბადების დღე, ვინ როდის/რომელ საათზე რას
აკეთებს, რას აკეთებენ ცხოველები და სხვა);
კითხულობს და ასახელებს მარტივ მიზეზს (რატომ...? იმიტომ, რომ...);
მარტივად გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას, შეფასებას ნივთის, ამინდის,
საჭმლის მიმართ (მომწონს/ არ მომწონს);
პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ მარტივ კითხვებზე (სად
წავიდა, ვინ შეხვდა და სხვა);

ქ.მ.II.10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვების დახმარებით სურათის აღწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს;
 ასახელებს მათ რაოდენობას;
 ასახელებს მათ ნიშან-თვისებებს (მაგ., გრძელი თმა, მოკლე ფეხები, მწვანე თვალები);
 ასახელებს, როგორია სხვასთან მიმართებაში (მაგ., დათვზე პატარაა, კურდღელზე
დიდია...);
 ასახელებს მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., სკამის ქვეშ, სახლის წინ/უკან და სხვა);
 ასახელებს მათ მოქმედებებს (მაგ., დარბის, ხატავს, თამაშობს).
ლაპარაკის სტრატეგიები
ქ.მ.II.11. მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე);
 იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითება).
კითხვა
ქ.მ.II.12. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენაში დამუშავებული ტექსტების წაკითხვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ამოიცნობს ნაცნობ სიტყვებს (პერსონაჟის სახელები, ერთი სემანტიკური ველის
სიტყვები, მაგ., ცხოველები და სხვა);

აკავშირებს წინადადებებს შესაბამის ილუსტრაციებთან;

ტექსტის მიხედვით ქმნის/აფერადებს ნახატს;



ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი
გადასაჭრელად (მაგ., უპასუხე შეკითხვებს, შემოხაზე სწორი ვარიანტი...).

ამოცანის

ქ.მ.II.13. მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის ინფორმაციული ტექსტის (მაგ.,
გაკვეთილების ცხრილი) წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ცხრილის მონაცემებს (მაგ., კვირის დღეები, საათი, გაკვეთილები, საგნები);
 ცხრილიდან ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რომელ დღეებში აქვს ხატვის
გაკვეთილი);
ქ.მ.II.14. მოსწავლეს შეუძლია მიკროტექსტების წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ამოიცნობს ხშირად გამოყენებული სავარჯიშოების მარტივ ინსტრუქციებს;

გადაჭრის საკითხავ ამოცანებს არასიტყვიერ საშუალებებზე დაყრდნობით (მაგ., იპოვე,

რომელი წინადადება შეესატყვისება ნახატს; დააკავშირე წარწერა ნახატთან; შემოხაზე
სწორი ვარიანტი; დაასრულე ნახატი ტექსტის მიხედვით და სხვა);


ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი ამოცანის
გადასაჭრელად (მაგ., მონიშნე სათანადო უჯრა ცხრილში და სხვა).

ქ.მ. II.15. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-ჩვევა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

დამარცვლით კითხულობს ნაცნობ სიტყვებს;

ხმამაღლა კითხულობს ნაცნობ მარტივ წინადადებას;

ხმამაღლა კითხულობს სამ-ოთხ წინადადებიან ნაცნობ ტექსტს;

პაუზით გამოყოფს სიტყვებს ერთმანეთისაგან;

წინადადების დასრულებას გამოხატავს შესაბამისი ინტონაციით.
ქ.მ.II.16. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ტექსტზე მუშაობის საწყისი ჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნაცნობ სიტყვებსა და ილუსტრაციებზე დაყრდნობით ამოიცნობს მიკროტექსტის (სამოთხწინადადებიანი) შინაარსს;
 ითვლის ტექსტში აბზაცების რაოდენობას, აბზაცში – სტრიქონების, სტრიქონში სიტყვების, სიტყვაში კი – ასოებისას;
 განარჩევს სიტყვიერ და არასიტყვიერ ნაწილებს - ლოგოს, ილუსტრაციას, პირობით



ნიშანს, სავარჯიშოს პირობას, ილუსტრაციის წარწერას, ძირითად ტექსტს, სათაურს;
განარჩევს ტიპოგრაფიულ მინიშნებებს (მაგ., მსხვილ, გადახრილ შრიფტს, გამუქებულ
შრიფტს და სხვა);
პოულობს/სვამს სასვენ ნიშნებს მარტივ დიალოგში (მაგ., წერტილს, კითხვის ნიშანს).

ქ.მ.II.17. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ფურცელზე განასხვავებს და გამოყოფს სიტყვიერ და არასიტყვიერ ნაწილებს - ლოგოს,

ილუსტრაციას, პირობით ნიშანს, სავარჯიშოს პირობას, ილუსტრაციის წარწერას,
ძირითად ტექსტს;


ილუსტრაციებზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდებს ტექსტის შინაარსის შესახებ.

წერა
ქ.მ.II.18.

მოსწავლეს შეუძლია ნაწერიდან ან ნაბეჭდიდან ასოების, სიტყვების, მოკლე
წინადადებების გადაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს კონკრეტული ასოს ზედა/ქვედა/შუა ნაწილებს;
 ხელის სწორი მოძრაობით გამოწერს ანბანის ასოებს;
 იცავს ორხაზოვან სისტემაში ასოთა განლაგების პრინციპს;
 ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაწერს მარცვლებს, სიტყვებს, წინადადებებს;
 ასრულებს სახალისო აქტივობებს კითხვაში ნასწავლი სიტყვებისა და ასოების
გამოყენებით (კროსვორდის შევსება; ნახატის მიხედვით წინადადების დასრულება:
ნიკას უყვარს . . . ; სიის შედგენა და სხვა);
 წერს ორთოგრაფიულად დამახსოვრებულ სიტყვებს.
ქ.მ. II.19. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი კომუნიკაციის განხორციელება არასიტყვიერი
საშუალებების მოშველიებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამზადებს/აფორმებს მისალოც ბარათებს წარწერებითა და ნახატებით;
 სხვადასხვა თემაზე ქმნის მარტივ სქემატურ ნახატებს თავისი წარწერებით (მაგ., ჩემი
ოჯახი, ჩემი ოთახი, ჩემი სკოლა და სხვა).
ქ.მ.II.20.

მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი
მიკროტექსტების წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ავსებს საკუთარ გაკვეთილების ცხრილს;

ავსებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;

სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს წინადადების ბოლოს.
გრამატიკა
ქ.მ. II.21. მოსწავლე ამოიცნობს და ცდილობს გამოიყენოს ზოგიერთი გრამატიკული ფორმა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განარჩევს და ასახელებს არსებითი სახელების მხოლობითისა და –ებ-იანი
მრავლობითის ფორმებს (ბიჭი/ბიჭები...);
 განარჩევს სამივე პირის ნაცვალსახელს მხოლობითსა და მრავლობით რიცხვში;
 განარჩევს I და II პირის კუთვნილებით ნაცვალსახელებს მხოლობითსა და მრავლობით
რიცხვში;
 ამოიცნობს და იყენებს ნათესაობითი ბრუნვის ფორმას კუთვნილებითობის
გამოსახატავად (დათოს ჩანთა / ძმის ბურთი);
 ამოიცნობს და იყენებს მიცემითი ბრუნვის ფორმას დროის გამოხატვის ფუნქციით
(ორშაბათს, კვირას...);
 ამოიცნობს და იყენებს –ში/-ზე თანდებულებს დროის გამოხატვის ფუნქციით (ივნისში,

ზაფხულში, გაზაფხულზე...);



ამოიცნობს და იყენებს ადგილის ზმნიზედებს სივრცეში ორიენტაციის გამოსახატავად
(აქ/იქ, წინ/უკან, მარჯვნივ/მარცხნივ...);
ამოიცნობს და იყენებს ყოფნა ზმნას სამივე დროში (არის _ იყო _ იქნება).

ქ.მ.II.22. მოსწავლეს შეუძლია ზოგიერთი გრამატიკული ფორმის დამახსოვრება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ნასწავლი სახელების შეკუმშულ და შეკვეცილ ფორმებს კუთვნილებითობის
გამოხატვისას (მასწავლებლის მაგიდა, ძმის ჩანთა);
 პასუხისას სწორად სვამს სახელს ბრუნვაში კითხვებზე დაყრდნობით (ვინ თამაშობს? 

ბიჭი; ვის აქვს? - ბიჭს; რა აქვს? - ბურთი; რას თამაშობს? - ბურთს);
იყენებს არა/არ ნაწილაკებს (გინდა? - არა; არ მინდა; გიყვარს? – არა; არ მიყვარს).

ქ. მ.II.23. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თვალსაჩინო მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს მარტივ ენობრივ მექანიზმს;
 იყენებს და ქმნის გრამატიკული მარტივი მექანიზმების ამსახველ თვალსაჩინოებას;
 ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად
ვიცი, არ ვიცი.

II დონის პროგრამების შინაარსი
სამეტყველო ფუნქციები

ენობრივი კონსტრუქციები და ფორმულები
II დონე

რუბრიკა

1.1. სოციალური ურთიერთობები
მისალმება
გამარჯობა(თ)! დილა _ მშვიდობისა! საღამო მშვიდობისა!
სალამი!
მოკითხვა
როგორ ხარ? კარგად / ცუდად
დამშვიდობება
ნახვამდის! კარგად იყავი!
მადლობის გადახდა
გმადლობ!
მობოდიშება
ბოდიში!
წარდგენა (საკუთარი
თავის/სხვისი), გაცნობა
მილოცვა (დაბადების დღის,
დღესასწაულის)
დათანხმება, უარი
წახალისება, ქება-შექება
თხოვნა
შეთავაზება
1.2.ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: სახელი,
გვარი, ასაკი, საცხოვრებელი
ადგილი
ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ
ოჯახი / ნათესავები
საკუთრების შესახებ

მე ვარ + (სახელი) / ეს არის + (სახელი)
მე მქვია... / მას ჰქვია...
გილოცავ დაბადების დღეს!
დიახ / არა
ყოჩაღ! / კარგია!
მოდი . . . / გინდა. . .

რამდენი წლის ხარ? _ მე ვარ + ...…წლის;
რა გქვია შენ? _ მე მქვია + (სახელი);

ეს არის + არს. სახელი (სახ-ში) …
მე მყავს + არს. სახელი (სახ-ში)
მაქვს/არ მაქვს; მყავს/არ მყავს + არს. სახელი (სახ-ში);
ბიჭს აქვს/ჰყავს + არს. სახელი (სახ-ში);
ეს გიორგის წიგნია
ეს ჩემი/შენი/მისი წიგნია;

პროფესიის/ხელობის შესახებ
სახელდება პიროვნების / საგნის

ჯანმრთელობის შესახებ
საკუთარი ან სხვისი
საქმიანობის, აქტივობის შესახებ
კვებითი ჩვევების შესახებ
1.3. აღწერა, დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა
ადამიანის ჩაცმულობა
ადამიანის ხასიათი
საგნის, შენობის (სახლი,
სკოლა...), ცხოველის,
ფრინველის აღწერა

ჩვენი ბურთია.
მე ვარ + ...
ვინ არის ეს? _ ეს არის + არს. სახელი (სახ-ში); რა არის ეს? _
ეს არის + არს. სახელი (სახ-ში)
ეს არ არის + არს. სახელი (სახ-ში), ეს არის + არს. სახელი (სახში)
როგორ ხარ? _ ცუდად/ავად ვარ; კარგად ვარ
რას ვაკეთებ? _ ვსწავლობ, ვუსმენ, ვიბან... ის რას აკეთებს? _
წერს, კითხულობს, ზის... / ისინი სწავლობენ, დახტიან...
ვსვამ/ვჭამ + ... საათზე;
ვსვამ/ვჭამ + არს. სახელი (მიც-ში)

როგორია? _ ... არის მსუქანი //... მსუქანია...
მაქვს/აქვს + გრძელი თმა...
მაცვია/აცვია + ... / ახურავს, უკეთია...
როგორი ადამიანია? _ ... არის კეთილი, მხიარული //...
კეთილია, მხიარულია...
როგორია? _ ... არის დიდი/წითელი //
... დიდია/წითელია
აქვს გრძელი კუდი. დახტის ხეზე. უყვარს ბანანი...
...-ზე დიდი / ...-ზე პატარა

1.4. გემოვნების გამოხატვა
1.5. შეფასება, დამოკიდებულების გამოხატვა
საკუთარი დამოკიდებულების
გამოხატვა (ნივთის,
საქმიანობის, ამინდის,
საჭმლის... მიმართ)

მომწონს/არ მომწონს + არს. სახელი (სახ-ში); მიყვარს/არ
მიყვარს + არს. სახელი (სახ-ში);
მომწონს/არ მომწონს + საწყისი; მიყვარს/არ მიყვარს + საწყისი

დადებითი, უარყოფითი
სწორია! არ არის სწორი! როგორია? _ კარგია/ცუდია...
შეფასება (ნივთის, საქმიანობის,
საჭმლის...)
1.6. შეგრძნებების გამოხატვა
1.7. საჭიროების, სურვილის გამოხატვა
სურვილის შესახებ
მინდა/არ მინდა + არს. სახელი (სახ-ში); მინდა/არ მინდა +
საწყისი
1.8. გრძნობების, ემოციის გამოხატვა
სიხარული
კარგია! რა კარგია!
სინანული
ცუდია! რა ცუდია!
შიში
ინტერესი
რა არის ეს?
1.9. დროში ორიენტირება
მითითება
როდის? -- დილით შუადღისას საღამოს
საათის/დღის/კვირის/თვის/წლი რომელი საათია? ცხრა საათია;
ს
რომელ საათზე რას აკეთებს? -(მხოლობითში/მრავლობითში)
დღეს ორშაბათია... / ორშაბათს...
აპრილში... გაზაფზულზე, ზამთარში...
სიხშირე, ხანგრძლივობა
1.10. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობის მითითება
(ადამიანის, ნივთის, ცხოველის,

სად არის + ...? _ ... არის + ...-ში/-ზე
აქ / იქ; მარჯვნივ / მარცხნივ; წინ / უკან; ქვევით / ზევით

მარშრუტის...)
...-ის წინ, უკან, მარჯვნივ, მარცხნივ...
მიმართულების განსაზღვრა
მიდის + ...-ში
1.11. ლოგიკური კავშირის გამოხატვა
რატომ? _ იმიტომ, რომ
მიზეზი
1.12. ინსტრუქციის მიცემა
რჩევა-დარიგება, მოთხოვნა,
აკრძალვა, ნებართვა,
ვალდებულება
1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
ადექი(თ)! დაჯექი!/დასხედით! გადაშალე(თ) წიგნ(ებ)ი!
გამოდი(თ) დაფასთან! წაშალე(თ) დაფა! სიჩუმე! ჩუმად!
ითამაშე(თ)! შეხედე(თ)! მომისმინე(თ)! გავიმეოროთ ერთად!
დახატე(თ)! გააფერადე(თ)...
სწრაფად! ყურადღებით იყავი(თ)! მომისმინე(თ)! მიპასუხე!
გაიმეორე(თ)! დავაკავშიროთ! მოვძებნოთ! მაჩვენე(თ)!

III დონე
ქართული, როგორც მეორე ენა
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები
მოსმენა
ქ.მ. III.1. მოსწავლეს
შეუძლია მასწავლებლის
მითითებებისა და
სავარჯიშოს
მარტივი ინსტრუქციების
გაგება.
ქ.მ.III.2. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
დიალოგის გაგება.
ქ.მ. III.3. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
აღწერითი ხასიათის
ტექსტის გაგება.
ქ.მ. III. 4. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
თხრობითი ხასიათის
ილუსტრირებული
ტექსტის
(ადაპტირებული
ზღაპარი, მოთხრობა,
ამბავი), ლექსის მოსმენა
და გაგება.

კითხვა
ქ.მ. III. 7. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენაში
დამუშავებული
ტექსტების წაკითხვა.
ქ.მ. III. 8. მოსწავლეს
შეუძლია
მიკროტექსტების
წაკითხვა და გაგება.
ქ.მ. III.9. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ხმამაღალი კითხვის
ელემენტარული უნარჩვევა.
ქ.მ. III.10. მოსწავლეს
შეუძლია
კულტურული
განსხვავებების მიმართ
ინტერესის გამოჩენა.
ქ.მ. III.11. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
კითხვის სტრატეგიები.

წერა
ქ.მ.III.12.
მოსწავლეს
შეუძლია
გარკვეული
საყრდენების
დახმარებით
მარტივი ყოფითი
ტექსტების წერა.

ლაპარაკი
ქ.მ.III.13. მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
მეტყველებისათვის
აუცილებელი
უნარ-ჩვევები.
ქ.მ.III.14.
მოსწავლეს
შეუძლია
მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობის მიღება.
ქ.მ.III.15.
შეუძლია
აღწერა.

მოსწავლეს
სურათის

ქ.მ.III.16.
მოსწავლეს
შეუძლია
გაბმულად
მარტივი საუბარი.
ქ.მ. III.17. მოსწავლეს
შეუძლია ლაპარაკის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ. III.5. მოსწავლეს
შეუძლია ქართული
ანიმაციური ფილმების
ყურება და გაგება.
ქ.მ. III.6. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გასაგებად სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.
გრამატიკა
ქ.მ.III.18. მოსწავლე ამოიცნობს და
იყენებს ზოგიერთ გრამატიკულ ფორმას.
ქ.მ.III.19. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი
ამოცანების დასაძლევად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

სწავლის სწავლა
ქ.მ. III. 20. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ.,
კულინარული რეცეპტის/ნაკეთობის შექმნა
და სხვა) განხორციელების ხელშესაწყობად
მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.
ქ.მ.III.21. მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება
გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.
ქ.მ.III.22. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო
პროცესში აქტიურად ჩაბმა.
ქ.მ.III.23. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს
კონსტრუქციული დამოკიდებულება
დაბრკოლებების მიმართ.
ქ.მ.III.24. მოსწავლეს შეუძლია არსებული
რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.
ქ.მ.III.25. მოსწავლე ცდილობს თანამშრომლობას
თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, გუნდის
წევრებთან და ტოლერანტულია სხვისი
შეცდომების მიმართ.

მოსმენა
ქ.მ. III.1.

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს მარტივი
ინსტრუქციების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე, ასრულებს ინსტრუქციებს (მაგ.,
დააწებე, მიაკარი და სხვა).
ქ.მ.III.2. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის დიალოგის გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სასაუბრო თემას, კონტექსტს (ეზოში, მაღაზიაში, ქალაქში...);
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;






ამოკრებს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (ვინ, რა, სად, როდის, როგორი და
სხვა);
ამოიცნობს მარტივ მიზეზს (იმიტომ, რომ...);
ამოიცნობს ადამიანის, საგნებისა და მოვლენებისადმი შეფასება-დამოკიდებულებას
(კარგია, მომწონს; მირჩევნია, სულ ერთია, მე მგონი...);
განარჩევს ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს;

ქ.მ.III.3. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის აღწერითი ხასიათის ტექსტის გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს აღწერილ პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს და აკავშირებს მას შესაბამის
ნახატთან;
 ამოიცნობს
პერსონაჟს,
ცხოველს,
საგანს
სხვადასხვა
ნიშნის
მიხედვით
(ადგილმდებარეობა, მოქმედება, რაოდენობა, ნიშან-თვისებები... მაგ., კბილებიანი

ვეშაპი საშიში ცხოველია; ვეშაპი წყალში ცხოვრობს; ულვაშიანი კაცი დგას გიას
გვერდით და სხვა) და მიუთითებს/ შემოხაზავს/განასახიერებს მას.
ქ.მ. III.4. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული
ტექსტის (ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, ამბავი), ლექსის მოსმენა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს პერსონაჟებს, ამოიცნობს მათ ემოციებს, შეგრძნებებს და მიმიკა _
ჟესტიკულაციით განასახიერებს (მაგ., ეშინია, უხარია, სცივა);
 ამოიცნობს მოქმედებებს, მოვლენებს და მიუთითებს სათანადო სურათზე ან
განასახიერებს;
 ამოიცნობს პერსონაჟების მოქმედებებს (ანუ ვინ რას აკეთებს);
 ამოიცნობს მოქმედებათა ადგილს (მაგ., ქალაქში, მაღაზიაში, სახლში...);
 ამოიცნობს პერსონაჟების დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს და მიუთითებს სათანადო
სურათზე ან განასახიერებს;
 მოვლენათა თანამიმდევრულობის მიხედვით განალაგებს/დანომრავს სურათებს;
 მასწავლებლის თხრობის კვალდაკვალ ახორციელებს ამბის ინსცენირებას.
ქ.მ.III.5. მოსწავლეს შეუძლია ქართული ანიმაციური ფილმების ყურება და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ნაცნობი შინაარსის ანიმაციურ ფილმებში "იჭერს" ნაცნობ სიტყვებს, გამოთქმებს;

ამოიცნობს პერსონაჟებს (ვინ ვინ არის);

ამოიცნობს უცნობი შინაარსის ანიმაციური ფილმების ძირითად შინაარსს.
მოსმენის სტრატეგიები
ქ.მ.III.6. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ილუსტრაციების, სათაურის საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის
შესახებ (მშობლიურ ენაზე);
 ჩანაწერის ან უშუალოდ მეტყველების მოსმენისას ეყრდნობა არავერბალურ ელემენტებს
(ხმის ტემბრი, სხვადასხვა ტიპის ხმაური, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია);
 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ
ვერბალურ თუ არავერბალურ ელემენტებზე (მიმიკა/ჟესტიკულაცია, ინტონაცია, ხმის
ტემბრი, ილუსტრაცია და სხვა) დაყრდნობით;




მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
უყურებს საბავშვო ტელეგადაცემებს ქართულ ენაზე.
კითხვა

ქ.მ.III.7. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენაში დამუშავებული ტექსტების წაკითხვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ამოიცნობს ნაცნობ სიტყვებს (პერსონაჟის სახელები, ერთი სემანტიკური ველის
სიტყვები, მაგ., ცხოველები და სხვა);

მოძებნის ტექსტში ილუსტრაციის შესაბამის წინადადებას;

განარჩევს ტექსტში პერსონაჟების რეპლიკებს;

განარჩევს დიალოგსა და თხრობას.
ქ.მ.III.8. მოსწავლეს შეუძლია მიკროტექსტების წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ამოიცნობს ხშირად გამოყენებული სავარჯიშოების მარტივ ინსტრუქციებს;

გადაჭრის საკითხავ ამოცანებს არასიტყვიერ საშუალებებზე დაყრდნობით (მაგ., იპოვე,

რომელი წინადადება შეესატყვისება ნახატს; დააკავშირე წარწერა ნახატთან; მონიშნე,
მოცემული ნახატიდან რომელს შეესაბამება ეს ტექსტი; რომელი ინფორმაცია არ არის
სწორი; შემოხაზე სწორი ვარიანტი; დაასრულე ნახატი ტექსტის მიხედვით; იპოვე, რა
შეცდომა დაუშვა მხატვარმა; დანომრე სურათები და სხვა);


ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი ამოცანის
გადასაჭრელად (მაგ., ტექსტის მიხედვით შესასრულებელი საკითხავი ამოცანა: მონიშნე

სათანადო უჯრა ცხრილში; უპასუხე შეკითხვებს და სხვა).
ქ.მ. III.9. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-ჩვევა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

თავისუფლად კითხულობს ნაცნობ სიტყვებს;

ხმამაღლა კითხულობს ნაცნობ მარტივ წინადადებას;

ხმამაღლა კითხულობს სამ-ოთხ წინადადებიან ნაცნობ ტექსტს;

პაუზით გამოყოფს სიტყვებს ერთმანეთისაგან;

წინადადების დასრულებას გამოხატავს შესაბამისი ინტონაციით.
ქ.მ. III.10. მოსწავლეს შეუძლია კულტურული განსხვავებების მიმართ ინტერესის გამოჩენა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

აკვირდება და ამოიცნობს მასალაში მოცემულ კულტურულ თვალსაჩინოებებს
(ილუსტრაციებზე ასახული ზღაპრის გმირები, ტანსაცმელი, ნუგბარი - ჩურჩხელა,
გოზინაყი და სხვა);

პოულობს კონკრეტულ მსგავსებებსა და განსხვავებებს (დღესასწაულები, საკუთარი
სახელები, ბგერები).
ქ.მ.III.11. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კითხვის სტრატეგიები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



ფურცელზე განარჩევს სიტყვიერ და არასიტყვიერ ნაწილებს - სავარჯიშოს პირობას,

ლოგოს, ილუსტრაციას, ილუსტრაციის წარწერას, ძირითად ტექსტს, სათაურს,
ქვესათაურს;







გამოყოფს ტექსტის, აბზაცის, სტროფის, წინადადების დასაწყისსა და დასასრულს;
განარჩევს ტიპოგრაფიულ მინიშნებებს (მსხვილი, გადახრილი შრიფტი, ხაზგასმა და
სხვა);
პოულობს სასვენ ნიშნებს (ტირე, წერტილი, კითხვის ნიშანი);
ამოიცნობს სიტყვებს ნაცნობ ასოებზე, მარცვლებზე დაყრდნობით;
ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდებს მშობლიურ ენაზე
ტექსტის შინაარსის შესახებ;
შინაარსის გასაგებად იშველიებს არასიტყვიერ ელემენტებს (ლოგოს, ილუსტრაციას,

პირობით ნიშანს);


მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა საკითხავი ამოცანის გადაჭრა.
წერა

ქ.მ.III.12.

მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი
ტექსტების წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ავსებს გაკვეთილების ცხრილს, ანკეტას პირადი მონაცემებით (მაგ., სახელი, გვარი,
სადაურობა, საცხოვრებელი ადგილი, საქმიანობა და სხვა);

მოდელის მიხედვით წერს საკუთარი სკოლის, ოჯახის, ნათესავების შესახებ და სხვა;

მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით (მაგ., მოცემული ბურთისაგან
განსხვავებულს დახატავს და მიუწერს მონაცემებს - ფერი, ზომა, ფასი);

ავსებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;

სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს წინადადების ბოლოს.
ლაპარაკი
ქ.მ. III.13. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მეტყველებისათვის აუცილებელი უნარჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

სწორად და გარკვევით წარმოთქვამს ნაცნობ სიტყვებს, ფრაზებს, ენის გასატეხებს;

ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს, ასრულებს სიმღერებს;

ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სკეტჩებს;

მონაწილეობს მინისპექტაკლებში;

ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, რიტმებს, ბაძავს პერსონაჟების
ხმის ტემბრს;

ტექსტების შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას (მიმიკას,
ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს).
ქ.მ.III.14. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს/პასუხობს კითხვებზე, ან გამოხატავს თხოვნას კონკრეტულ საკლასო
სიტუაციასთან დაკავშირებით (მაგ., სად არის წიგნი? ჩანთაშია, მაგიდაზეა და სხვა);
 პასუხობს/სვამს მარტივ კითხვებს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე (მაგ., ნათესავები,

სპორტი, გართობა, ინტერესები _ ვინ არის და სადაურია, სად არის, ვინ რას აკეთებს/რა
გააკეთა, ვის რა მოსწონს/აინტერესებს/უნდა და სხვა);



პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ მარტივ კითხვებზე (მაგ., რა

აქვს, ვინ რა აჩუქა, რა ფერის, რამდენი, როგორი, როდის წავიდა, სად წავიდა, ვის რა
მისცა და სხვა).
ქ.მ.III.15. მოსწავლეს შეუძლია სურათის აღწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს;
 ასახელებს მათ რაოდენობას;
 ასახელებს მათ ნიშან-თვისებებს (მაგ., მსუქანი და ულვაშიანი კაცი; გრძელი შავი თმა;
პატარა წითელი ჩანთა; ჭკვიანი და მხიარული და სხვა);
 ასახელებს მათ ადგილმდებარეობას;
 ასახელებს მოქმედებებს (მაგ., დახტის, დაბაჯბაჯებს, დაცურავს და სხვა).
ქ.მ.III.16. მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად მარტივი საუბარი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს საკუთარი ოჯახისა და ნათესავების შესახებ;
 იხსენებს მარტივ ამბებს თავის გარშემო (მაგ., რა მოხდა გუშინ; როგორი ბავშვი იყო,
როგორი სათამაშო ჰქონდა...);
 საუბრობს საკუთარი ინტერესების შესახებ (მაგ., რა უყვარს და რა აინტერესებს; რას
აკეთებს თავისუფალ დროს და სხვა).
ლაპარაკის სტრატეგიები
ქ.მ. III.17. მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე);

იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითებას).
გრამატიკა
ქ.მ.III.18. მოსწავლე ამოიცნობს და იყენებს ზოგიერთ გრამატიკულ ფორმას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განარჩევს და იყენებს I, II და III პირის კუთვნილებით ნაცვალსახელებს მხოლობით
რიცხვში;
 განარჩევს და იყენებს ჩვენებით ნაცვალსახელებს (ეს/ის);
 იყენებს ნათესაობით ბრუნვას სხვადასხვა ფუნქციით (კუთვნილებითობის,
დანიშნულების გამოსახატავად _ ძმის ბურთი, სკოლის ჩანთა, ქართულის
გაკვეთილი...);
 იყენებს მოქმედებით ბრუნვას სხვადასხვა ფუნქციით (დროში ორიენტაციის
გამოსახატავად _ დილით, ღამით... ინსტრუმენტალისის ფუნქციით _ მიდის
ფეხით/ავტობუსით, თამაშობს ბურთით, წერს კალმით და სხვა);
 იყენებს მოთხრობით ბრუნვას ნასწავლ ზმნებთან ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 იყენებს ნასწავლი ზმნების ახლანდელი (აწმყო) და წარსული (წყვეტილი) დროის
ფორმებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 განარჩევს და იყენებს დროისა და ადგილის ზმნიზედებს;
 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას იყენებს სათანადო ენობრივ
საშუალებებს (მაგ., ...-ზე დიდი, უფრო დიდი, ყველაზე დიდი; ულვაშიანი...);




მარტივი მიზეზის გამოსახატავად იყენებს იმიტომ, რომ კავშირს (მომწონს იმიტომ, რომ
ლამაზია);
სწორად სვამს კითხვებს (ვის აქვს/უყვარს/მოსწონს...? ვინ აკეთებს/გააკეთა? რას
აკეთებს/რა გააკეთა?).

ქ.მ.III.19. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თვალსაჩინო მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს მარტივ ენობრივ მექანიზმს (მაგ.,

სურათის დახმარებით ამოიცნობს -ზე/-ში თანდებულებს შორის სხვაობას: წიგნი დევს
ჩანთაზე/ჩანთაში);



მასწავლებლის დახმარებით იყენებს და ქმნის მარტივი მექანიზმების შემცველ
გრამატიკულ თვალსაჩინოებას;
ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად

ვიცი, არ ვიცი;


იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას.
სწავლის სწავლა

ქ.მ. III. 20. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., კულინარული რეცეპტის/ნაკეთობის შექმნა და
სხვა) განხორციელების ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გუნდის წევრებთან და მასწავლებელთან ერთად გეგმავს პროექტის განხორციელების
ეტაპებს და ადგენს შესრულების ვადებს;
 ასრულებს მასწავლებლის მიერ მინიჭებულ ფუნქციას;
 მასწავლებლის, მშობლის და ა.შ. დახმარებით მოიძიებს სათანადო რესურსებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად მასწავლებლის დახმარებით შეარჩევს და დაამუშავებს
მოძიებულ მასალას;
 მასწავლებლის დახმარებით აუმჯობესებს და ასრულებს პროექტს.
ქ.მ.III.21. მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იწერს დავალებებს (მშობლიურ ენაზე);
 ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
 ცდილობს დაიცვას დროის ლიმიტი ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.
ქ.მ.III.22. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცდილობს შეავსოს თვითშეფასების მარტივი სქემები;
 აინტერესებს მასწავლებლის შეფასებები;
 ხალისით მონაწილეობს აქტივობებში;
 ხვდება და აღნიშნავს სხვის და საკუთარ შეცდომას.
ქ.მ.III.23. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება
დაბრკოლებების მიმართ.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება.

ქ.მ.III.24. მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სახელმძღვანელოში მოცემულ სიმბოლოებსა და ლოგოებს;
 იყენებს
სახელმძღვანელოს
ილუსტრაციებს,
საკლასო
ოთახში
არსებულ
თვალსაჩინოებებს;
 ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (ბარათი, ლოტო, ნახატი და სხვა).
ქ.მ.III.25. მოსწავლე ცდილობს თანამშრომლობას თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან, გუნდის წევრებთან და ტოლერანტულია სხვისი
შეცდომების მიმართ.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვებს აცდის პასუხის დასრულებას;
 უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
 ასახელებს ლიდერის ფუნქციებს კონკრეტული სამუშაოსათვის (მაგ., სამუშაოს და
სათანადო მასალის განაწილება);
 ასახელებს გუნდის წევრების მოვალეობას;
 თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რიმლებშიც თვითონაა ძლიერი;
 ცდილობს მეწყვილესთან ერთად გადაჭრას დასმული ამოცანა;
 არ დასცინის/არ ამცირებს თანაკლასელებს.

III დონის პროგრამის შინაარსი
სამეტყველო ფუნქციები
რუბრიკა
1.1. სოციალური ურთიერთობები
მისალმება
მოკითხვა
დამშვიდობება
წარდგენა
(საკუთარი
თავის/სხვისი), გაცნობა
მილოცვა
(დაბადების
დღის,
დღესასწაულის)
დათანხმება, უარი
წახალისება
ტელეფონით საუბარი

III დონე
გამარჯობა(თ)!

როგორ ბრძანდებით?
კარგად ბრძანდებოდეთ! ღამე მშვიდობისა!
გაიცანით, ეს არის ... / ...-ა
გისურვებ(თ) ჯანმრთელობას, ბედნიერებას...
კი, კარგი,
ძალიან კარგია!

ვინ გნებავთ? _ თუ შეიძლება, ...-ს სთხოვეთ!

1.2.ინფორმაციის გაცვლა
პირადი
მონაცემები:
სახელი, რამდენი წლის არის/წლისაა ... /შენი ...? _ ის არის + ...…წლის /
გვარი,
ასაკი,
საცხოვრებელი ის ... წლისაა; ცხოვრობს + ...…-ში
ადგილი
ეროვნებისა და წარმომავლობის არის + ...ელი (თბილისელი, ბოლნისელი...)
შესახებ
ტელეფონის ნომერი

ოჯახი / ნათესავები

ეს ჩემი ოჯახია; ვცხოვრობ ...-თან ერთად

საკუთრების შესახებ
პროფესიის/ხელობის შესახებ

ეს მისი/მათი ოთახია;
ფეხბურთელი, კალათბურთელი... პოლიციელი,
გამყიდველი, გემის კაპიტანი, მეზღვაური...

მძღოლი,

სახელდება პიროვნების / საგნის
ჯანმრთელობის შესახებ
საკუთარი ან სხვისი საქმიანობის, ბიჭი ხატავს ძაღლს / ბიჭმა დახატა ძაღლი...
აქტივობის შესახებ
საყიდლებზე ყოფნისას
მომეცით, ინებეთ; რა ღირს? ყიდულობს / ყიდის
თავისუფალი დროის შესახებ;
1.3. აღწერა, დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა

როგორია? _ არის + ზედ. სახელი

აქვს + გრძელი, ლამაზი, შავი... თმა
...ზე დიდი / პატარა...
ყველაზე დიდი / პატარა... მაღალი - უფრო მაღალი - ყველაზე
მაღალი
აქვს ულვაში / არის ულვაშიანი
ადამიანის ხასიათი
როგორია? _ არის + ზედ. სახელი
ჭკვიანი, მხიარული...
საგნის, შენობის (სახლი, სკოლა...), ეს ხის მაგიდაა / ეს სკოლის შენობაა...
ცხოველის, ფრინველის აღწერა
დახოხავს, დაცურავს, დაბაჯბაჯებს...
უშნო, ლამაზი, რბილი, მაგარი...
- იანი: კოპლებიანი... / აქვს კოპლები / არის კოპლებიანი
1.4. გემოვნების გამოხატვა
1.5.შეფასება, დამოკიდებულების
გამოხატვა
საკუთარი
დამოკიდებულების არა, არ მომწონს ... / არა, არ მიყვარს ...
გამოხატვა (ნივთის, საქმიანობის, წვიმიანი, ქარიანი, მზიანი... იყო ღრუბელი / იყო ღრუბლიანი
ამინდის, საჭმლის... მიმართ)
ამინდი
ვეთანხმები / არ ვეთანხმები
დადებითი, უარყოფითი შეფასება არც ისე ...-ა (კარგია, გემრიელია...)
(ნივთის, საქმიანობის, საჭმლის...)
1.6. შეგრძნებების გამოხატვა
1.7.
საჭიროების,
სურვილის
გამოხატვა
საჭიროება
სურვილი
მე მინდა + საწყისი
1.8. გრძნობების, ემოციის გამო–
ხატვა
სიხარული
რა კარგია!
გაკვირვება
ინტერესი
მაინტერესებს/არ მაინტერესებს + საწყისი
1.9. დროში ორიენტირება
მითითება
ცხრის ნახევარი
საათის/დღის/კვირის/თვის/წლის
იანვარში... ზამთარში/გაზაფხულზე...
შარშან, წელს, მომავალ წელს
მაშინ პირველად
ქრონოლოგიური თანამიმდევრობა გუშინ, დღეს, ხვალ; დილით...

1.10. სივრცეში ორიენტირება

სად არის ...? _ არის + -თან/ახლოს/შორს/მარჯვნივ...

ადგილმდებარეობის
მითითება
(ადამიანის, ნივთის, ცხოველის,
მარშრუტის...)
მიმართულების განსაზღვრა
1.11. ლოგიკური კავშირის გამო–
ხატვა
მიზეზი, შედეგი, ოპოზიცია
1.12. ინსტრუქციის მიცემა
1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები

მიდის + ...-თან

... იმიტომ, რომ ...-ია

ყურადღებით
მომისმინე(თ)!
მიპასუხე(თ)
კითხვაზე!
წაიკითხე(თ) დავალება! დაიყავით ჯგუფებად! გააკეთე(თ)
სწრაფად! აღწერე(თ) სურათი! გაიმეორე(თ)!

IV დონე
ქართული, როგორც მეორე ენა
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა
ქ.მ.IV.1. მოსწავლეს
შეუძლია
მასწავლებლის
მითითებებისა და
ინსტრუქციების გაგება.
ქ.მ.IV.2. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
დიალოგის გაგება.
ქ.მ. IV. 3. მოსწავლეს
შეუძლია თხრობითი
ხასიათის
ილუსტრირებული
ტექსტის
(ადაპტირებული
ზღაპარი, მოთხრობა,
ამბავი) მოსმენა და
გაგება.

კითხვა
ქ.მ. IV.6. მოსწავლეს
შეუძლია პრაგმატული
ხასიათის
ინფორმაციული
ტექსტის (მაგ.,
გაკვეთილების ცხრილი,
დღის განრიგი, მარტივი
რეცეპტი, მარტივი
განცხადება, ანკეტა და
სხვა) წაკითხვა და
გაგება.
ქ.მ.IV.7. მოსწავლეს
შეუძლია ღია ბარათის,
პირადი წერილის
წაკითხვა და გაგება.
ქ.მ.IV.8. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის

წერა
ქ.მ.IV.13. მოსწავლეს
შეუძლია
გარკვეული
საყრდენების
დახმარებით
სხვადასხვა ტიპის
მარტივი ტექსტის
წერა.

ლაპარაკი
ქ.მ. IV.15. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტების
ზეპირად თქმა და
ლექსიკური ცოდნის
გამოვლენა.

ქ.მ. IV.16. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
ქ.მ.IV.14. მოსწავლე მონაწილეობის მიღება.
ცდილობს
გამოიყენოს
ქ.მ. IV.17. მოსწავლეს
ელემენტარული
შეუძლია გაბმულად
ენობრივი უნარსაუბარი.
ჩვევები.
ქ.მ. IV.18. მოსწავლეს
შეუძლია ლაპარაკის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ. IV.4. მოსწავლეს
შეუძლია ქართული
ანიმაციური ფილმების
ყურება და გაგება.
ქ.მ.IV. 5. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გასაგებად სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

თხრობითი ხასიათის
ილუსტრირებული
ტექსტის (ადაპტირებუ
ლი ზღაპარი,
მოთხრობა, ამბავი),
ლექსის წაკითხვა და
გაგება.
ქ.მ. IV.9. მოსწავლეს
შეუძლია
ილუსტრირებული
შემეცნებითი ხასიათის
მიკროტექსტების
წაკითხვა და გაგება.
ქ. მ. IV.10. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ხმამაღალი კითხვის
ფლობის
ელემენტარული უნარჩვევა.
ქ.მ. IV.11. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
კითხვის სათანადო
სტრატეგიები.
ქ.მ. IV.12. მოსწავლეს
შეუძლია კულტურული
განსხვავებების მიმართ
ინტერესის გამოჩენა.

გრამატიკა
ქ.მ. IV. 19. მოსწავლეს შეუძლია
ზოგიერთი გრამატიკული ფორმის
ამოცნობა და გამოყენება.
ქ.მ.IV.20. მოსწავლეს შეუძლია
ენობრივი ამოცანების
დასაძლევად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

სწავლის სწავლა
ქ.მ. IV. 21. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ.,
თანაკლასელების ნახატების /ნაკეთობების
გამოფენის მოწყობა და სხვა) განხორციელების
ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.
ქ.მ. IV.22. მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება
გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.
ქ.მ.IV.23. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში
აქტიურად ჩაბმა.
ქ.მ. IV.24. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს
კონსტრუქციული დამოკიდებულება
დაბრკოლებების მიმართ.
ქ.მ. IV.25. მოსწავლეს შეუძლია არსებული

რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.
ქ.მ.IV.26. მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა
თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან და გუნდის
წევრებთან და ტოლერანტულია სხვისი შეცდომების
მიმართ.
მოსმენა
ქ.მ.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და ინსტრუქციების
გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე, ასრულებს ინსტრუქციებს.
ქ.მ.IV.2. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის დიალოგის გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ამოიცნობს სასაუბრო თემას, კონტექსტს (მაგ. დაბადების დღე, არდადეგები, ექიმთან და
სხვა);

ამოკრებს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (ვინ, სად, რამდენი, როდის, როგორი
და სხვა);

ამოიცნობს თანამოსაუბრეებსა და მათ ემოციებს, შეგრძნებებს, დამოკიდებულებებს (რა
აინტერესებთ/არ აინტერესებთ; რა მოსწონთ/არ მოსწონთ და სხვა);

ამოიცნობს მოქმედების, მდგომარეობის მიზეზს;

ამოიცნობს მარტივ მიზეზშედეგობრივ კავშირებს;

განარჩევს თანამოსაუბრეთა მიერ ინტონაციით გამოხატული ნათქვამის მოდალობას
(თხოვნა, შეკითხვა, ბრძანება);

განარჩევს თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს.
ქ.მ.IV.3.

მოსწავლეს შეუძლია თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული
(ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, ამბავი) მოსმენა და გაგება.

ტექსტის

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს მათ შეგრძნებებს, ემოციურ დამოკიდებულებებს;
 ამოიცნობს პერსონაჟების მოქმედებებს (ვინ რას აკეთებს) და მათ სიხშირეს;
 ამოიცნობს მოსაუბრეს (ვის ეკუთვნის ესა თუ ის ნათქვამი);
 ამოიცნობს ამბის განვითარებას (როგორ დაიწყო, რა მოხდა, როგორ დამთავრდა);
 განსაზღვრავს მოქმედებათა დროსა და ადგილს (მაგ., დილით, საღამოს, ზაფხულში,
ტყეში, ზღვაზე...);
 ამოიცნობს პერსონაჟის დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს;
 ტექსტის დამუშავების შემდეგ მასწავლებლის თხრობის კვალდაკვალ ახორციელებს
ამბის ინსცენირებას;
 ქმნის ტექსტის ილუსტრაციებს.
ქ.მ.IV.4. მოსწავლეს შეუძლია ქართული ანიმაციური ფილმების ყურება და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნაცნობი შინაარსის ანიმაციურ ფილმებში "იჭერს" ნაცნობ სიტყვებს, გამოთქმებს,
რეპლიკებს, წინადადებებს;




ამოიცნობს პერსონაჟებს;
ამოიცნობს უცნობი შინაარსის ანიმაციური ფილმების ძირითად შინაარსს.
მოსმენის სტრატეგიები

ქ.მ.IV.5. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ილუსტრაციების, სათაურის საფუძველზე მშობლიურ ენაზე გამოთქვამს ვარაუდს
ტექსტის შინაარსის შესახებ;
 ჩანაწერის ან უშუალოდ მეტყველების მოსმენისას ეყრდნობა არავერბალურ ელემენტებს
(ხმის ტემბრი, სხვადასხვა ტიპის ხმაური, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია);
 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ
სიტყვიერ თუ არასიტყვიერ
ელემენტებზე (კონტექსტი, მიმიკა/ჟესტიკულაცია,
ინტონაცია, ხმის ტემბრი, ილუსტრაცია და სხვა) დაყრდნობით;
 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 უყურებს ქართულ საბავშვო ტელეგადაცემებს;
 ათვალიერებს ქართულ საბავშვო ჟურნალებს, წიგნებს, ცდილობს ინფორმაციების
ამოცნობას.
კითხვა

ქ.მ. IV.6. მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის ინფორმაციული ტექსტის (მაგ., დღის
განრიგი, მარტივი რეცეპტი, მარტივი განცხადება, ანკეტა და სხვა) წაკითხვა და
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ცხრილის მონაცემებს (მაგ., კვირის დღეები, საათი);
 ცხრილიდან ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რომელ დღეებში აქვს ხატვის
გაკვეთილი);
 რეცეპტიდან ამოიცნობს ინგრედიენტებს, მოქმედებებს (მაგ., დალიე, წაისვი, დაიდე...);
 ამოიცნობს განცხადების ავტორსა და მიზანს;
 ანკეტიდან ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რა გვარია, რა პროფესიისაა,
საცხოვრებელი ადგილი და ტელეფონის ნომერი).
ქ.მ.IV.7. მოსწავლეს შეუძლია ღია ბარათის, პირადი წერილის წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ავტორს, ადრესატს (თანატოლი, უფროსი);
 ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მილოცვა, მოკითხვა, დაპატიჟება);
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, რამდენი, როდის და სხვა).
ქ.მ.IV.8. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული
ტექსტის (ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, ამბავი), ლექსის წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;








ასახელებს ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციას;
კონკრეტულ შინაარსს აკავშირებს სათანადო აბზაცთან;
მოძებნის ტექსტში ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს;
განარჩევს ტექსტში ავტორისა და პერსონაჟების სიტყვებს;
კონკრეტული ინფორმაციით ადარებს სხვადასხვა ტიპის ტექსტს ერთმანეთთან;
განარჩევს დიალოგსა და თხრობას.

ქ.მ.IV.9. მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული შემეცნებითი ხასიათის მიკროტექსტების
წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ილუსტრაციების ქვეშ მოცემული წარწერების შინაარსს;
 ეძებს და პოულობს, ტექსტის რომელ ნაწილს უკავშირდება ილუსტრაცია, მისი წარწერა;
 ამოიცნობს ტექსტის ცალკეული ნაწილის თემას, შინაარსს;
 ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი ამოცანების
შესასრულებლად (მაგ., იპოვე, სწორია თუ არა ესა თუ ის მოცემული ინფორმაცია;
შემოხაზე სწორი პასუხი; მოძებნე მსგავსება/განსხვავება და სხვა).
ქ.მ.IV.10.

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ფლობის ელემენტარული
უნარ-ჩვევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

თავისუფლად კითხულობს მცირე ზომის ნაცნობ ტექსტს;

ჯერ ჩუმად კითხულობს უცნობ ტექსტს და გაიაზრებს მარტივ წინადადებებს, შემდეგ
კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით;

წინადადების დასრულებას გამოხატავს შესაბამისი ინტონაციით.
ქ.მ.IV.11. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კითხვის სათანადო სტრატეგიები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

აკვირდება და ასახელებს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილის ტიპოგრაფიულ თავისებურებას
(მაგ., სათაური მსხვილი შრიფტით, წარწერა - გადახრილი ან ფერადი შრიფტით და
სხვა);

შინაარსის გაგების გასაადვილებლად იშველიებს არასიტყვიერ ელემენტებს
(ტიპოგრაფიულ მინიშნებებს - მსხვილი, გადახრილი შრიფტი, ხაზგასმა, სასვენი
ნიშნები, ილუსტრაცია, ლოგო და სხვა);

ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით მშობლიურ ენაზე გამოთქვამს ვარაუდებს
ტექსტის შინაარსის შესახებ;

განარჩევს
ტექსტის
სხვადასხვა
სახეს
სტრუქტურულ,
ორგანიზაციულ
მახასიათებლებზე დაყრდნობით (მაგ., რეცეპტს განარჩევს ღია ბარათისაგან, ღია ბარათს
- შემეცნებითი ტექსტისაგან) და ასახელებს მათ (მაგ., ღია ბარათს დასაწყისში აქვს
მიმართვის ფორმა, ბოლოს – ხელმოწერა და სხვა);

მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი ამოცანის
გადაჭრა.
ქ.მ.IV.12. მოსწავლეს შეუძლია კულტურული განსხვავებების მიმართ ინტერესის
გამოჩენა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებზე/ტექსტებში ასახულ კულტურულ,
სიმბოლურ, სოციოკულტურულ, საყოფაცხოვრებო რეალიებს (ჯვარი, ჩურჩხელა,
მეჩეთი, ხალხური საკრავი, ტანსაცმელი და სხვა);
პოულობს მსგავსებებს, განსხვავებებს (მაგ., პერსონაჟები, დროშა, ნუგბარი, საკუთარი
სახელები);
ასახელებს მშობლიურ ენაზე მოსმენილ ან წაკითხულ ამბებს, ზღაპრებს, ლეგენდებს,
ანიმაციურ ფილმებს, რომლებიც გაახსენა შესწავლილმა ტექსტმა.
წერა

ქ.მ.IV.13.

მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით სხვადასხვა ტიპის
მარტივი ტექსტის წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ავსებს ანკეტას პირადი მონაცემებით (მაგ., სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილი,
საქმიანობა და სხვა);

ადგენს რეცეპტს, წერს განცხადებას;

მოდელის მიხედვით წერს ღია ბარათს / პირად წერილს;

ავსებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;

წერს თავისი დღის განრიგს;

წერისას იყენებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურულ მახასიათებლებს (მაგ., იცავს

კორესპონდეციის ფორმალურ მხარეს; შემეცნებით ტექსტში _ სათაური, რუბრიკები,
აბზაცები; ტექსტს ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად და სხვა);



სათქმელს ალაგებს ქრონოლოგიური თანამიმდევრობით;
სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს (წერტილი, მძიმე, კითხვის ნიშანი, ძახილის ნიშანი).

ქ.მ.IV.14. მოსწავლე ცდილობს გამოიყენოს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერისას იყენებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურულ მახასიათებლებს;
 წერილის ადრესატის გათვალისწინებით იცავს სათანადო ეტიკეტს

(მიმართვამისალმების, მოკითხვის, დამშვიდობების ფორმულები; ზმნების თავაზიანი ფორმები);

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას
საშუალებებს (განსაზღვრებები, შედარებები);
 სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.
ლაპარაკი

ირჩევს

შესაფერის

ენობრივ

ქ.მ.IV.15. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტების ზეპირად თქმა და ლექსიკური ცოდნის
გამოვლენა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

სწორად და გარკვევით წარმოთქვამს ნაცნობ სიტყვებს, ფრაზებს, ენის გასატეხებს;

ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს, ასრულებს სიმღერებს;

ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სკეტჩებს;

მონაწილეობს მინისპექტაკლებში;

ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, რიტმებს, ბაძავს პერსონაჟების
ხმის ტემბრს;

ტექსტების შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას (მაგ.,
მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს);

ასახელებს ლექსიკურ ერთეულებს.

ქ.მ.IV.16. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს/პასუხობს კითხვებს, ან გამოხატავს თხოვნას კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან
დაკავშირებით;
 სვამს /პასუხობს მარტივ კითხვებს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე (მაგ., ვის როდის აქვს

დაბადების დღე? რომელი კერძი/თამაში/ცხოველი/წელიწადის რომელი
მოსწონს/არ მოსწონს? რით ერთობა? რა სიხშირით მოქმედებს და სხვა);







დრო...

პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ კითხვებზე;
მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., გაცნობა/წარდგენა, ინტერვიუს
ჩამორთმევა, ვიზიტი ექიმთან, სატელეფონო დიალოგები და სხვა);
ინტერაქციისას შეარჩევს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის გამოთქმებს, კლიშეებს,
ენობრივ კონსტრუქციებს;
წინადადების ფარგლებში იცავს მიზეზშედეგობით კავშირებს (მაგ., მტკივა იმიტომ, რომ
ხელი არ დავიბანე...);
ცდილობს მართებულად გამოიყენოს თავაზიანი და ფამილარული ფორმები;
სასვენ ნიშნებს უსადაგებს ინტონაციას.

ქ.მ.IV.17. მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად საუბარი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს სურათს;
 ნახატებით შესრულებული მარტივი გეგმის მიხედვით ჰყვება მოსმენილი ტექსტის
მოკლე შინაარსს;
 ჰყვება ამბავს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
 ჰყვება ნანახ, თავს გადამხდარ პატარა ამბავს.
ლაპარაკის სტრატეგიები
ქ.მ.IV.18. მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე);
 იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითებას);
 წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად.
გრამატიკა
ქ.მ.IV.19. მოსწავლეს შეუძლია ზოგიერთი გრამატიკული ფორმის ამოცნობა და
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

განარჩევს და იყენებს დროისა და ადგილის ზმნიზედებს;

მარტივი მიზეზის გამოსახატავად იყენებს იმიტომ, რომ კავშირს (გაცივდა იმიტომ,
რომ უქუდოდ გავიდა; ტირის იმიტომ, რომ კბილი სტკივა და სხვა);

შედარების გამოსახატავად იყენებს ზედსართავი სახელის უფროობითი ხარისხის
ფორმებს;

იმეორებს კონკრეტულ სიტყვათშეხამებას (მაგ., მსაზღვრელ-საზღვრულს სათანადო
ბრუნვასა და რიცხვში: ჩემს ძმას, ლამაზ კაბას, ორ ბავშვს, ჩემი ძმის, ორ აპრილს და

სხვა);







იყენებს ნასწავლი სახელების შეკუმშულ და შეკვეცილ ფორმებს სათანადო ფუნქციის
გამოხატვისას;
იყენებს ნასწავლი ზმნების საწყის ფორმებს;
იყენებს ნასწავლი ზმნების ახლანდელი (აწმყო), წარსული (წყვეტილი) და მომავალი
(მყოფადი) დროის ფორმებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
სწორად აფორმებს III სუბიექტური პირის ნაცვალსახელს მხოლობით რიცხვში
სხვადასხვა ტიპის ზმნასთან (ის თამაშობს, ერთობა; მას მოსწონს, აინტერესებს...);
ამოიცნობს და იყენებს მოქმედების ქრონოლიგიური თანამიმდევრობისა და
ინტენსივობის გამომხატველ სიტყვებს (მაგ., წინ, ჯერ, შემდეგ; ყოველთვის, ხშირად,
იშვიათად, არასდროს).

ქ.მ.IV.20. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

თვალსაჩინო მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს მარტივ ენობრივ მექანიზმს (მაგ.,

სურათის დახმარებით ამოიცნობს -თან თანდებულის ერთ-ერთ ფუნქციას: ბიჭი არის
სახლთან/სახლში; ან სურათის დახმარებით ამოიცნობს -თან თანდებულის სხვადასხვა
ფუნქციას: ბიჭი მიდის მეგობართან, ბიჭი მიდის მეგობართან ერთად და სხვა);






მასწავლებლის დახმარებით იყენებს და ქმნის მარტივი მექანიზმების შემცველ
გრამატიკულ თვალსაჩინოებას;
იყენებს ლექსიკური ერთეულების დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (ხმამაღლა

გამეორება, რამდენჯერმე წაკითხვა ან დაწერა, ასოცირება ნახატთან, მოძრაობასთან,
რაიმე სიტუაციასთან და სხვა);
ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად
ვიცი, არ ვიცი;
იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას.
სწავლის სწავლა

ქ.მ.IV.21. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., თანაკლასელების ნახატების /
ნაკეთობების გამოფენის მოწყობა და სხვა) განხორციელების ხელშესაწყობად
მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გუნდის წევრებთან და მასწავლებელთან ერთად გეგმავს პროექტის განხორციელების
ეტაპებს და ადგენს შესრულების ვადებს;
 ასრულებს მასწავლებლის მიერ მინიჭებულ ფუნქციას;
 მასწავლებლის, ოჯახის წევრის, უფროსი მეგობრის და ა.შ. დახმარებით მოიძიებს
სათანადო რესურსებს მასალის შესაქმნელად;
 მოძიებული მასალის შერჩევისა და დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე გუნდის
წევრებთან
ერთად,
საჭიროებისამებრ,
მიმართავს
მასწავლებელს
კონსულტაციისათვის;
 მასწავლებლის დახმარებით აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.
ქ.მ.IV.22. მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იწერს დავალებებს;
 ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
 სამუშაოს ყოფს ეტაპებად და გეგმავს, როგორი თანამიმდევრობით შეასრულოს იგი;



იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესასრულებლად.

ქ.მ.IV.23. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხალისით ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
 ინტერესდება შეფასების შედეგებით;
 ხალისით მონაწილეობს აქტივობებში;
 მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ მოიქცეს,
რომ ახალი სიტყვები დაიმახსოვროს) და ცდილობს მათ გამოსწორებას;
 ხვდება და აღნიშნავს სხვის და საკუთარ შეცდომას.
ქ.მ.IV.24. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება
დაბრკოლებების მიმართ.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
 სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება, ან რაიმე არ
ესმის;
 ბედავს საკუთარი აზრის/შეხედულებების გამოხატვას.
ქ. მ.IV.25. მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სახელმძღვანელოს სარჩევს, ლექსიკონს, ნიმუშებს და სხვა;
 იყენებს
სახელმძღვანელოს
ილუსტრაციებს,
საკლასო
ოთახში
არსებულ
თვალსაჩინოებებს;
 ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (ბარათი, ლოტო, ნახატი და სხვა).
ქ. მ. IV. 26. მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან და
გუნდის წევრებთან და ტოლერანტულია სხვისი შეცდომების მიმართ.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

სხვებს აცდის პასუხის დასრულებას;

თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რიმლებშიც თვითონაა ძლიერი;

მეწყვილესთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;

მეწყვილესთან ერთად ვარჯიშობს ინტერაქციაში;

კორექტულად აღნიშნავს დაშვებულ შეცდომებს;

ახერხებს თანაგუნდელებთან მორიგებას ფუნქციების, სამუშაოს განაწილების
თაობაზე;

შეძლებისდაგვარად ეხმარება თანაგუნდელებს.

IV დონის პროგრამის შინაარსი
სამეტყველო ფუნქციები
რუბრიკა
1.1. სოციალური ურთიერთობები
მისალმება

IV დონე
გამარჯობა(თ)!

მოკითხვა
დამშვიდობება
წარდგენა
(საკუთარი
თავის/სხვისი), გაცნობა
მილოცვა
(დაბადების
დღის,
დღესასწაულის)
დათანხმება, უარი
წახალისება

როგორ ხარ / ბრძანდებით?

ტელეფონით საუბარი

ვინ გნებავთ? _ თუ შეიძლება, ...-ს სთხოვეთ! გისმენთ! ნომერი

კარგად ბრძანდებოდეთ! ღამე მშვიდობისა!
გაიცანით, ეს არის ... / ...-ა
გისურვებ(თ) ჯანმრთელობას, ბედნიერებას...
კი, კარგი,
კარგია!
შეგეშალათ, სხვაგან მოხვდით...

1.2.ინფორმაციის გაცვლა
პირადი
მონაცემები:
სახელი,
გვარი,
ასაკი,
საცხოვრებელი
ადგილი
ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ
ტელეფონის ნომერი
ოჯახი / ნათესავები
საკუთრების შესახებ
პროფესიის/ხელობის შესახებ
სახელდება პიროვნების / საგნის
ჯანმრთელობის შესახებ

დავიბადე / ვცხოვრობ ... -ში;

სადაური ხარ? _ თბილისელი...
ჩემი ტელეფონის ნომერია ...
ეს ჩემი ოჯახია; ვცხოვრობ ...-თან ერთად
ეს მისი/მათი ოთახია;
ის მუშაობს ...ში, ექიმია.
კბილის ექიმი, ტანსაცმლის მკერავი...

რა გაწუხებს/რა აწუხებს? _ მახველებს/... მტკივა; აქვს სიცხე... /

ახველებს, აცემინებს...
საკუთარი ან სხვისი საქმიანობის, ვიღვიძებ, ვიბან, ვსაუზმობ, მივდივარ, ვკითხულობ, ვთამაშობ
აქტივობის შესახებ
...
კერავს - შეკერავს; ამზადებს მოამზადებს ...
საყიდლებზე ყოფნისას
თავისუფალი დროის შესახებ;

რას აკეთებ თავისუფალ დროს?
...თან ერთად + ვთამაშობ + ...-ს; ვერთობი + ...თან ერთად
ვსეირნობ / ვისეირნებ; ვისვენებ / დავისვენებ...

1.3. აღწერა, დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა

როგორია? _ არის + ზედ. სახელი

აქვს + გრძელი, ლამაზი, შავი... თმა
ადამიანის ხასიათი
როგორია? _ არის + ზედ. სახელი
საგნის, შენობის (სახლი, სკოლა...), ეს ხის მაგიდაა / ეს სკოლის შენობაა...
ცხოველის, ფრინველის აღწერა
ლამაზი, ყველაზე ლამაზი, ულამაზესი; კარგი - უკეთესი;
ცუდი - უარესი...

varskvlaviviT cimcimebs. / yvaviliviT lamazia.
1.4. გემოვნების გამოხატვა
1.5.შეფასება, დამოკიდებულების
გამოხატვა
საკუთარი
დამოკიდებულების არა, არ მომწონს ... / არა, არ მიყვარს ...
გამოხატვა (ნივთის, საქმიანობის,
ამინდის, საჭმლის... მიმართ)
დადებითი, უარყოფითი შეფასება კარგია, გემრიელია...
(ნივთის, საქმიანობის, საჭმლის...)
1.6. შეგრძნებების გამოხატვა
მცივა, მცხელა...

1.7.
საჭიროების,
გამოხატვა
საჭიროება
სურვილი

სურვილის

მე მინდა + საწყისი
მინდა, რომ ვიყო ...

1.8. გრძნობების, ემოციის გამო–
ხატვა
სიხარული
გაკვირვება
ინტერესი
1.9. დროში ორიენტირება
მითითება
საათის/დღის/კვირის/თვის/წლის
ქრონოლოგიური თანამიმდევრობა

მიხარია!
მართლა?
მაინტერესებს/არ მაინტერესებს + საწყისი
იანვარში... ორ იანვარს;
სეზონები, თვეები, კვირის დღეები
ცოტა ხანში / მოგვიანებით / ხუთ წუთში / ერთ საათში ...
გუშინ, დღეს, ხვალ; დილით, შუადღისას, საღამოს; ჯერ / წინ /
შემდეგ; გვიან / ადრე;

1.10. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობის
მითითება სად არის ...? _ არის + -თან/ახლოს/შორს/მარჯვნივ...
(ადამიანის, ნივთის, ცხოველის,
მარშრუტის...)
მიმართულების განსაზღვრა
მიდის + ...-თან
1.11. ლოგიკური კავშირის გამო–
ხატვა
მიზეზი, შედეგი, ოპოზიცია
... სტკივა იმიტომ, რომ ...
... იმიტომ, რომ მომწონს / მაინტერესებს ...
1.12. ინსტრუქციის მიცემა
1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
ყურადღებით
მომისმინე(თ)!
მიპასუხე(თ)
კითხვაზე!
წაიკითხე(თ) დავალება! დაიყავით ჯგუფებად! გააკეთე(თ)
სწრაფად! აღწერე(თ) სურათი! გაიმეორე(თ)!

V დონე
ქართული, როგორც მეორე ენა
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები
მოსმენა

კითხვა

წერა

ლაპარაკი

სწავლის სწავლა

ქ.მ.V.1. მოსწავლეს
შეუძლია
დიალოგის,
ინტერვიუს გაგება.

ქ.მ.V.6.
მოსწავლეს
შეუძლია
ღია
ბარათის, პირადი
წერილის
წაკითხვა
და
გაგება.

ქ.მ.V.14. მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს წერის
ელემენტარული
უნარ-ჩვევები.

ქ.მ.V.20.
მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
მეტყველებისათვი
ს აუცილებელი
უნარ-ჩვევები.

ქ.მ.V.25. მოსწავლეს
შეუძლია პროექტის
(მაგ., რეცეპტების
კრებული,
მოსწავლეთა
ნახატების/ნაკეთობებ
ის კატალოგი და

ქ.მ.V.2. მოსწავლეს
შეუძლია

ქ.მ.V.15. მოსწავლეს

თხრობითი
ხასიათის
ილუსტრირებული
ტექსტის (ამბავი,
ადაპტირებული
ზღაპარი,
მოთხრობა) მოსმენა
და გაგება.
ქ.მ.V.3. მოსწავლეს
შეუძლია
შემეცნებითი
ხასიათის მცირე
ზომის ტექსტის
გაგება.
ქ.მ.V.4. მოსწავლეს
შეუძლია საბავშვო
გადაცემების
ყურება და
ძირითადი
შინაარსის გაგება.
ქ.მ.V.5. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გასაგებად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

შეუძლია
ქ.მ.V.7. მოსწავლეს კორესპონდენციის
შეუძლია
მარტივი ენით წერა.
მოსმენაში
ა) წერს ღია ბარათს.
დამუშავებული
ბ) წერს პირად
ტექსტების
წერილს.
წაკითხვა.
ქ.მ.V.16. მოსწავლეს
ქ.მ.V.8.
შეუძლია
მოსწავლეს
შემოქმედებითი
შეუძლია მცირე
დამოკიდებულების
ზომის
გამოვლენა.
ადაპტირებული
თხრობითი
ქ.მ. V.17. მოსწავლეს
ხასიათის
შეუძლია ნიმუშის
სხვადასხვა
მიხედვით
ტიპის ტექსტის
შემეცნებითი
(მოთხრობა,
ხასიათის
ლიტერატურული მიკროტექსტების
ზღაპარი)
წერა სკოლის
წაკითხვა და
გაზეთისთვის/ჟურნ
გაგება.
ალისთვის.
ქ.მ.V.9.
მოსწავლეს
შეუძლია
ილუსტრირებულ
ი შემეცნებითი
ხასიათის
ტექსტების
წაკითხვა
და გაგება.
ქ.მ.V.10.
მოსწავლეს
შეუძლია
სხვადასხვა ტიპის
მარტივი ტექსტის
სტრუქტურული
და ენობრივი
მახასიათებლების
ამოცნობა.
ქ.მ.V.11.
მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს ხმამაღალი
კითხვის საწყისი
უნარ-ჩვევები.
ქ.მ.V.12.

ქ.მ.V.18. მოსწავლეს
შეუძლია
ფუნქციურად
გამოიყენოს
ელემენტარული
ენობრივი უნარჩვევები.
ქ.მ.V.19. მოსწავლეს
შეუძლია წერის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. V. 21.
მოსწავლეს
შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობა.

სხვა)
განხორციელების
ხელშესაწყობად
მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

ქ.მ.V.22.
მოსწავლეს
შეუძლია
გაბმულად
საუბარი.

ქ.მ.V.26.
მოსწავლეს შეუძლია
ორგანიზება
გაუწიოს სასწავლო
საქმიანობას.

ქ.მ.V.23.
მოსწავლეს
შეუძლია
ფუნქციურად
გამოიყენოს
ელემენტარული
ენობრივი უნარჩვევები.

ქ.მ.V.27. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
პროცესში აქტიურად
ჩაბმა.

ქ.მ.V. 24.
მოსწავლეს
შეუძლია
ლაპარაკის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ.V.28. მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
კონსტრუქციული
დამოკიდებულება
დაბრკოლებების
მიმართ.
ქ.მ.V.29. მოსწავლეს
შეუძლია არსებული
რესურსების
გამოყენება და ახლის
შექმნა.
ქ.მ.V.30. მოსწავლეს
შეუძლია ლექსიკური
მასალის
ასათვისებლად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.
ქ.მ.V.31. მოსწავლეს
შეუძლია
გრამატიკულ
მოვლენებში
გასარკვევად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.
ქ.მ.V.32. მოსწავლეს
შეუძლია

მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის
სტრატეგიების
გამოყენება.

თანამშრომლობა
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
გუნდის წევრებთან
და მეწყვილესთან.

ქ.მ.V.13.
მოსწავლეს
შეუძლია
კულტურული
განსხვავებების
მიმართ
ინტერესის
გამოჩენა.

მოსმენა
ქ.მ.V.1. მოსწავლეს შეუძლია დიალოგის, ინტერვიუს გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სასაუბრო თემას/საკითხებს;
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
 ინტონაციაზე დაყრდნობით განსაზღვრავს მოსაუბრის საკომუნიკაციო ამოცანას (მაგ.,
ინტონაციის მიხედვით განარჩევს შეკითხვას თხოვნისაგან და სხვა);
 ამოკრებს საუბრიდან კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, რამდენი, როდის, როგორი
და სხვა);
 რეპლიკებზე დაყრდნობით გამოაქვს კონკრეტული დასკვნები თანამოსაუბრეთა შესახებ
(მაგ., მათი ხასიათი, დამოკიდებულებები, გატაცებები, საქმიანობები, გეგმები და სხვა);
 ამოიცნობს მოტივს, რომლითაც აიხსნება ესა თუ ის დამოკიდებულება (მაგ., რატომ
მოსწონს/არ მოსწონს; უნდა/არ უნდა);
 განარჩევს თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს.
ქ.მ.V.2.
მოსწავლეს შეუძლია თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტის (ამბავი,
ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა) მოსმენა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ასახელებს პერსონაჟებს, ამოიცნობს მათ შორის არსებულ ურთიერთობას;

გამოკვეთს სიუჟეტურ ხაზს (მაგ., დასაწყისი, ამბის განვითარება, დასასრული);

ამოიცნობს ფაქტებისა და მოვლენების თანამიმდევრობას და მათ შორის არსებულ
მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს;

განსაზღვრავს მოქმედებათა დროსა და ადგილს;

გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას პერსონაჟისა და მისი მოქმედების მიმართ;

აფასებს პერსონაჟთა საქციელს და გამოაქვს დასკვნა მათი ხასიათის შესახებ;

ქმნის ტექსტის ილუსტრაციებს;

ადგენს მარტივ გეგმას;

აკავშირებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ამბავს პირად გამოცდილებასთან.
ქ.მ.V.3. მოსწავლეს შეუძლია შემეცნებითი ხასიათის მცირე ზომის ტექსტის გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




ამოიცნობს თემას;
ამოიცნობს და მოინიშნავს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რამდენ წელს ცხოვრობს

სპილო, რითი იკვებება, სად ბინადრობს ჯიხვი, როგორი კონტინენტია ანტარქტიდა და
სხვა).
ქ.მ. V.4. მოსწავლეს შეუძლია საბავშვო გადაცემების ყურება და ძირითადი შინაარსის
გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

თავისუფლად იგებს ნაცნობი შინაარსის ანიმაციურ/საბავშვო ფილმებს;

იგებს უცნობი ანიმაციური/საბავშვო ფილმების ძირითად შინაარსს;

უყურებს საბავშვო გასართობ-შემეცნებით გადაცემებს, „იჭერს“ ნაცნობ სიტყვებს,
გამოთქმებს, ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., კონკურსანტის ინტერვიუ –
ვინ არის, სად სწავლობს, რა გატაცებები აქვს და სხვა).
მოსმენის სტრატეგიები
ქ.მ.V.5. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ილუსტრაციების, სათაურის საფუძველზე მშობლიურ ენაზე გამოთქვამს ვარაუდს
ტექსტის შინაარსის შესახებ;
 ჩანაწერის ან უშუალოდ მეტყველების მოსმენისას ეყრდნობა არავერბალურ
ელემენტებს (ხმის ტემბრი, სხვადასხვა ტიპის ხმაური, ინტონაცია, მიმიკა,
ჟესტიკულაცია);
 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ
სიტყვიერ
თუ
არასიტყვიერ
ელემენტებზე
დაყრდნობით
(კონტექსტი,
მიმიკა/ჟესტიკულაცია, ინტონაცია, ხმის ტემბრი, ილუსტრაცია და სხვა);
 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა.
კითხვა
ქ.მ.V.6. მოსწავლეს შეუძლია ღია ბარათის, პირადი წერილის წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ავტორს, ადრესატს (თანატოლი, უფროსი);
 ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მილოცვა, მოკითხვა, დაპატიჟება);
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, რამდენი, როდის და სხვა).
ქ.მ.V.7. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენაში დამუშავებული ტექსტების წაკითხვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტში პოულობს რეპლიკებს და მათ ავტორებს;
 პოულობს მითითებულ ეპიზოდებს;
 აკავშირებს გეგმის ცალკეულ პუნქტს სათანადო აბზაცთან/აბზაცებთან.
ქ.მ.V.8. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ადაპტირებული თხრობითი ხასიათის სხვადასხვა
ტიპის ტექსტის (მოთხრობა, ლიტერატურული ზღაპარი) წაკითხვა და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:










სათაურს აკავშირებს ტექსტთან;
ამოიცნობს პერსონაჟებს;
ამოიცნობს ცალკეული ეპიზოდის თემას, შინაარსს;
გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, ამბის განვითარება,
დასკვნა);
ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
ასახელებს ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციას;
ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს,
აღწერს საგნებს, გარემოს;
ამოიცნობს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს;

ქ.მ.V. 9. მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული შემეცნებითი ხასიათის ტექსტების წაკითხვა
და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკავშირებს სათაურს ტექსტის შინაარსთან;
 ამოიცნობს ილუსტრაციების ქვეშ მოცემული წარწერების შინაარსს;
 ეძებს და პოულობს, რომელ რუბრიკას, ქვესათაურს უკავშირდება ილუსტრაცია, მისი
წარწერა;
 ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის
ინფორმაცია (მაგ., აქლემი ჭამს მცენარეებს _ „საკვები“, ბინადრობს აზიაში _

„საცხოვრებელი ადგილი“ და სხვა).
 ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას;
 ამოიცნობს წინადადებებს ან ერთი რთული წინადადების ნაწილებს შორის არსებულ
ლოგიკურ კავშირებს;
 ექსპლიციტურ ინფორმაციებზე დაყრდნობით გამოაქვს დასკვნა.
ქ.მ.V.10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის მარტივი ტექსტის სტრუქტურული და
ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და ასახელებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურული ორგანიზების
თავისებურებებს (სათაურები, რუბრიკები, ილუსტრაციები, სქემები, ისრები, ლოგოები,
წარწერები, სვეტები, ტიპოგრაფიული მახასიათებლები და სხვა);
 სტრუქტურული ორგანიზების მიხედვით ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე ტიპის
ტექსტებს და მშობლიურ ენაზე მსჯელობს, რომელი მათგანი უფრო მეტად უწყობს ხელს
ტექსტის აღქმას და რატომ;
 განარჩევს სხვადასხვა ტიპის ტექსტს მათ სტრუქტურულ,
ორგანიზაციულ
მახასიათებლებზე დაკვირვებით
(მაგ., მოთხრობას, ზღაპარს ლექსისგან, პირადი
წერილისგან); ასახელებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურული ორგანიზების
თავისებურებებს (მაგ., შემეცნებით ტექსტებში - სათაურები, რუბრიკები, წარწერები,
ილუსტრაციები და სხვა);
 ამოიცნობს და ასახელებს ლიტერატურული ზღაპრისათვის დამახასიათებელ ნიშნებს,
თავისებურებებს (მაგ., ავტორი, ზღაპრული ელემენტები, ენობრივი ფორმულები - იყო
და არა იყო რა; ჭირი იქა, ლხინი აქა; გადაიარა ცხრა მთა და ცხრა ზღვა და სხვა);
 ამოიცნობს ამა თუ იმ ტექსტისათვის დამახასიათებელ ენობრივ ნიშნებს (მაგ.,

მხატვრულ ტექსტში ზმნების ჭარბი გამოყენება, ამბის/მოვლენების განვითარების
გამოხატვის შესაბამისი მარკერები, პირდაპირი ნათქვამი, ავტორისეული მეტყველება და
სხვა; კორესპონდენციაში - მისალმება/დამშვიდობებისა და მიმართვის ფორმულებს და
სხვა);

 ამოიცნობს აღწერითი ტექსტისათვის დამახასიათებელ ძირითად ენობრივ ნიშნებს (მაგ.,

ზედსართავი სახელების ჭარბი გამოყენება, ზმნების ძირითადად ერთი დროის ფორმით
ხმარება და სხვა);
 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ
კონსტრუქციებს (მაგ., მოკითხვის, მილოცვის, დაპატიჟების და სხვა);
 ამოიცნობს სასვენი ნიშნების ფუნქციას (მაგ., ორი წერტილი, ტირე).
ქ.მ.V.11. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის საწყისი უნარ-ჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოსწავლე ჯერ ჩუმად კითხულობს და გაიაზრებს წინადადებას, შემდეგ მზერას
ფურცლიდან თანაკლასელებისაკენ მიმართავს და იმავე წინადადებას ზეპირად
გაიმეორებს;
 მოსწავლე ხმამაღლა, გამართულად და გამომეტყველებით უკითხავს თანაკლასელებს
სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი ტექსტიდან;
 ცდილობს დაიცვას შესაბამისი ინტონაცია სხვადასხვა მოდალობის წინადადების
წარმოთქმის დროს;
 მონაწილეობს დიალოგის, სკეტჩის გუნდურ კითხვაში.
ქ.მ.V.12. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გაგების გასაადვილებლად იშველიებს არასიტყვიერ ელემენტებს (ტიპოგრაფიულ
მინიშნებებს /მსხვილი, გადახრილი შრიფტი, ხაზგასმა, სასვენი ნიშნები, ილუსტრაცია,
ლოგო და სხვა);
 ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით მშობლიურ ენაზე გამოთქვამს ვარაუდებს
ტექსტის შინაარსის შესახებ;
 განასხვავებს მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებს სათაურსა და ილუსტრაციებზე
დაყრდნობით;
 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი ამოცანის
გადაჭრა; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და მშობლიურ ენაზე გამოაქვს დასკვნა,
თუ რომელი მიდგომა იყო ეფექტური და რატომ;
 სარგებლობს საბავშვო ბიბლიოთეკის ანბანური და თემატური კატალოგებით – იგებს და
იყენებს ბიბლიოთეკის კატალოგებსა და ბარათებზე განთავსებულ ინფორმაციას
(ავტორი, სათაური, გვერდების რაოდენობა), ამოიცნობს და სწორად მოიძიებს ძირითად
საბავშვო სერიულ გამოცემებს.
ქ.მ.V.13. მოსწავლეს შეუძლია კულტურული განსხვავებების მიმართ ინტერესის
გამოჩენა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებზე/ტექსტებში ასახულ კულტურულ,
სიმბოლურ, სოციოკულტურულ, საყოფაცხოვრებო რეალიებს;
 ავლებს პარალელებს - პოულობს მსგავსებებს, განსხვავებებს;
 ასახელებს მშობლიურ ენაზე მოსმენილ ან წაკითხულ ამბებს, ზღაპრებს, ლეგენდებს,
მულტფილმებს, რომლებიც გაახსენა შესწავლილმა ტექსტმა, ნანახმა ანიმაციურმა
ფილმმა.
წერა
ქ.მ.V.14. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს წერის ელემენტარული უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაწერს მიკროტექსებს;
 კარნახით წერს მიკროტექსტებს.
ქ.მ.V.15. მოსწავლეს შეუძლია კორესპონდენციის მარტივი ენით წერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ა) წერს ღია ბარათს.
 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს (მიმართვა, ხელმოწერა, თარიღი);
 აყალიბებს კორესპონდენციის მიზანს (მილოცვა, ამბის შეტყობინება, დაპატიჟება);
 ადრესატის
ვინაობის
გათვალისწინებით
შეარჩევს
მიმართვისა
მისალმება/გამომშვიდობების სათანადო ფორმულებს.
ბ) წერს პირად წერილს.
 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს;
 ადრესატის
ვინაობის
გათვალისწინებით
შეარჩევს
მისალმება/დამშვიდობების სათანადო ფორმულებს;
 გამოკვეთს მიზანს;
 თანამიმდევრობით გადმოსცებს ფაქტებს, მოვლენებს;
 აღწერს ადამიანებს, საგნებს;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას;
 გამოხატავს გრძნობებსა და სურვილებს.

მიმართვისა

და

და

ქ.მ.V.16. მოსწავლეს შეუძლია შემოქმედებითი დამოკიდებულების გამოვლენა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით (მაგ., წერს პერსონაჟის
საპირისპირო დახასიათებას);
 ასრულებს ამბავს, ან ცვლის დასასრულს საკუთარი წარმოსახვით, ილუსტრაციაზე
დაყრდნობით და სხვა;
 ადგენს წარწერებს ილუსტრაციებისათვის;
 ნიმუშის ან მოცემული პირობის მიხედვით წერს აღწერით ტექსტს (მაგ., მეგობრის,
საცხოვრებელი ადგილის, ნივთის, ცხოველის აღწერა).
ქ.მ.V.17. მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით შემეცნებითი ხასიათის
მიკროტექსტების წერა სკოლის გაზეთისთვის/ჟურნალისთვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შეარჩევს თემას (მაგ., სპილო, საახალწლო ტრადიციები და სხვა);
 აგროვებს, თავს უყრის ინფორმაციებს;
 განსაზღვრავს რუბრიკებს (მაგ., ფიზიკური მონაცემები, საკვები, საცხოვრებელი ადგილი

და სხვა);




ქმნის ტექსტებს თითოეული რუბრიკისათვის;
ქმნის ან მოიძიებს ილუსტრაციებს (ნახატი, ფოტო, ცხრილი);
წერს ტექსტის სრულ ვარიანტს, ყურადღებას აქცევს დიზაინს, ტექსტის სტრუქტურულ
ორგანიზებას, სიტყვიერი და არასიტყვიერი ნაწილების განლაგებას.

ქ.მ.V.18.

მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციურად გამოიყენოს ელემენტარული ენობრივი უნარჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერისას იყენებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურულ მახასიათებლებს;
 იყენებს კომუნიკაციური სიტუაციის (მაგ., მილოცვა, დაპატიჟება, შთაბეჭდილების
გაზიარება, გრძნობის გამოხატვა, ინფორმაციის გაცვლა და სხვა) შესაბამის ენობრივგრამატიკულ სტრუქტურებსა და ხერხებს, შეარჩევს სათანადო ლექსიკურ ერთეულებსა
და გრამატიკულ ფორმებს;
 წერილის ადრესატის გათვალისწინებით იცავს სათანადო ეტიკეტს (მიმართვამისალმების, მოკითხვის, დამშვიდობების ფორმულები; ზმნების თავაზიანი ფორმები);
 მართებულად
იყენებს
შეფასება/დამოკიდებულების
გამომხატველ
ენობრივ
ფორმულებს;
 ადამიანების/საგნების შესადარებლად იყენებს შესაბამის ენობრივ კონსტრუქციებს (...თან შედარებით უფრო ...-ია / უფრო მეტად/ნაკლებად და სხვა);
 ათანხმებს მსაზღვრელ-საზღვრულს ბრუნვასა და რიცხვში;
 სათანადოდ აფორმებს მარტივი წინადადების ფარგლებში სუბიექტისა და ობიექტის
ბრუნვებს;
 იცავს მარლთწერის წესებს რთული რიცხვების დაწერისას;
 წარსულში შესრულებული მოქმედებებისადმი დამოკიდებულების გამოსახატავად
იყენებს შესაბამისი მწკრივის ფორმას (უწყვეტელი _ წყვეტილი);
 სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.
ქ.მ.V.19. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სამუშაოს დაწყებამდე თავს უყრის საჭირო რესურსებს (ლექსიკური თუ გრამატიკული
მასალა, ნიმუშები, ენობრივი კონსტრუქციები და სხვა);
 წერს შავ ვარიანტს;
 შავ ვარიანტს აკითხებს თანაკლასელს, ითვალისწინებს მის შენიშვნებს;
 გადაიკითხავს ნაწერს მისი გასწორების მიზნით (ასწორებს ენობრივ შეცდომებს,

აუმჯობესებს დიზაინს - სიტყვიერი და არასიტყვიერი მაორგანიზებელი ელემენტების
განლაგებას);


შეაქვს

მარტივი

შესწორებები

შინაარსობრივი

თვალსაზრისით

(მაგ.,

სიტყვის/წინადადების ჩამატება ან წაშლა და სხვა).
ლაპარაკი
ქ.მ. V.20. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მეტყველებისათვის აუცილებელი უნარჩვევები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ზეპირად კითხულობს ლექსებს;
 ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებს;
 მონაწილეობს საკლასო სპექტაკლებში;
 ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, რიტმებს;
 ქართულ ენაზე მიმართავს მასწავლებელს, კლასელებს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ
მარტივ პრობლემებთან დაკავშირებით.
ქ.მ.V.21. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს/პასუხობს კითხვებს კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან დაკავშირებით;



სვამს

/პასუხობს

მარტივ

კითხვებს

მისთვის

ნაცნობი

თემების

გარშემო

(მაგ.,

არდადადეგები, საცხოვრებელი ადგილი, მეგობრები, საყვარელი დღესასწაული და
სხვა);



პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ მარტივ კითხვებზე;
მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., ინტერვიუს ჩამორთმევა, კაფეში,
შეხვედრა თანატოლთან/უფროს ადამიანთან, გამოფენის წარდგენა და სხვა).

ქ.მ.V.22. მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად საუბარი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სურათებზე დაყრდნობით აგებს და ჰყვება მარტივ ამბავს;
 მარტივი გეგმის მიხედვით გადმოსცემს მოსმენილი ან წაკითხული ტექსტის მოკლე
შინაარსს;
 მოსმენილი ან წაკითხული ტექსტის შინაარსი გადააქვს პირად ან სხვის
გამოცდილებაზე, ჰყვება გაგონილ, ნანახ ან თავს გადამხდარ ამბავს;
 საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., ოჯახში, ნათესავების/ მეგობრების შესახებ,

თავისუფალ დროს და სხვა).
ქ.მ.V.23.

მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციურად გამოიყენოს ელემენტარული ენობრივი უნარჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცავს შესაბამის ინტონაციას სხვადასხვა მოდალობის წინადადებების წარმოთქმის
დროს;
 ცდილობს მართებულად გამოიყენოს თავაზიანი და ფამილარული ფორმები;
 სათანადო კონტექსტში სწორად იყენებს კითხვით ნაცვალსახელებსა და კითხვით
სიტყვებს (ვინ? რა? რამდენი? როდის? როგორი? რომელი? და სხვა);
 სათანადოდ იყენებს პირის, ჩვენებით (ეს/ის) და კითხვით (რომელი თუ როგორი)
ნაცვალსახელებს;
 ამბის გადმოცემისას სწორად იყენებს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ
სიტყვებს (მაგ., ერთხელ, თავიდან, მერე, ბოლოს);
 იყენებს კონტექსტის შესაფერის მარტივ ენობრივ ფორმულებსა და კონსტრუქციებს;
 შესაბამის ენობრივ კონსტრუქციებში სათანადოდ იყენებს მოქმედების ინტენსივობის,
ადგილისა და დროის გამომხატველ ზმნიზედებს (მაგ., ხანდახან, ხშირად, იშვიათად);
 კონტექსტის მიხედვით სწორად იყენებს ზმნის სხვადასხვა მწკრივის ფორმას (აწმყო,
უწყვეტელი, წყვეტილი, მყოფადი);
 სასაუბრო თემებისათვის იყენებს სათანადო ლექსიკას.
ლაპარაკის სტრატეგიები
ქ.მ.V.24. მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მშობლიურ ენაზე ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან;
 იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითებას);
 წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად.
სწავლის სწავლა

ქ.მ.V.25.

მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., კულინარული რეცეპტების კრებული,
მოსწავლეთა ნახატების/ნაკეთობების კატალოგი და სხვა) განხორციელების
ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გუნდის წევრებთან და მასწავლებელთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს
განსახორციელებელ ეტაპებს;
 მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 პროექტის განხორციელებამდე გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და ინაწილებს
ფუნქციებს;
 ინფორმაციის მოძიების, შერჩევისა თუ დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე გუნდის
წევრებთან ერთად მასწავლებლისაგან იღებს კონსულტაციას გამოსაყენებელ
სტრატეგიებთან დაკავშირებით;
 მასწავლებლის დახმარებით აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.
ქ.მ.V.26. მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად თავს უყრის საჭირო ცოდნასა და რესურსებს;
 გამოკვეთს აქტივობის, სავარჯიშოს ამოცანას;
 მასწავლებლის დახმარებით შესასრულებელ სამუშაოს ყოფს მონაკვეთებად;
 მასწავლებლის დახმარებით ეძებს და ასახელებს სამუშაოს შესრულების ალტერნატიულ
გზას;
 შეარჩევს ერთ-ერთს;
 მუშაობის პროცესში ადგენს, რა უჭირს და უზიარებს მასწავლებელს;
 საკონტროლო სამუშაოების წინ იმეორებს განვლილ მასალას, ავსებს ხარვეზებს.
ქ.მ.V.27. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხალისით ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
 მონაწილეობს თანაშეფასებებში და მასწავლებელთან ერთად მსჯელობს შეფასების
კრიტერიუმებზე;
 შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 ასახელებს ზოგიერთ ფაქტორს, მიზეზს, რომლებიც ხელს უშლის წინსვლაში (მაგ., იყო
უყურადღებოდ, არ გაიმეორა მასალა, ვერ გაბედა შეკითხვის დასმა და სხვა);
 მიუთითებს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 გამოსასწორებლად მიმართავს შესაბამის ზომებს.
ქ.მ.V.28.

მოსწავლეს გამომუშავებული
დაბრკოლებების მიმართ.

აქვს

კონსტრუქციული

დამოკიდებულება

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
 აკვირდება შეცდომას და ცდილობს, გაარკვიოს მიზეზი;
 სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება, ან რაიმე არ ესმის;
 ცდილობს, დამოუკიდებლად გადალახოს სიძნელეები.
ქ.მ.V.29. მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






იყენებს
სახელმძღვანელოს
სარჩევს,
ლექსიკონს,
სტრუქტურულ
ნიმუშებს,
ილუსტრაციებს და სხვა;
სათანადო შეკითხვებს უსვამს მასწავლებელს/კომპეტენტურ პირს;
ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ანბანური/თემატური ლექსიკონი,
პლაკატი, მარტივი სქემა, კითხვარი და სხვა);
საჭიროების შემთხვევაში, მოიძიებს სასურველ ინფორმაციას სკოლის გარეთ.

ქ.მ.V.30. მოსწავლეს შეუძლია ლექსიკური მასალის ასათვისებლად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (მაგ., რამდენჯერმე წაკითხვა ან დაწერა,

ასოცირება რაიმესთან, კონტექსტში გამოყენება, ერთი თემატიკის მიხედვით დაჯგუფება



და სხვა);
სისტემატურად იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას;
ამოკრებს ცუდად ათვისებულ ლექსიკურ ერთეულებს და ამუშავებს მათ.

ქ.მ.V.31. მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკულ მოვლენებში გასარკვევად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს ენობრივ მექანიზმებს;
 იყენებს ამოცნობილ მექანიზმებს;
 იყენებს სქემებს, ტაბულებს, კლასიფიკაციებს, სტრუქტურულ მოდელებს.
ქ.მ. V.32. მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, გუნდის
წევრებთან და მეწყვილესთან.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კორექტულად აღნიშნავს დაშვებულ შეცდომებს;
 კამათისას ყურს უგდებს განსხვავებულ მოსაზრებებს;
 შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
 თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
 მეწყვილესთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;
 მეწყვილესთან ერთად ვარჯიშობს ინტერაქციაში;
 თათბირობს თანაგუნდელებთან (როგორ გადაჭრას საკითხი, ვინ რას დაინაწილებს) და
ახერხებს თანაგუნდელებთან მორიგებას;
 გამოთქვამს მოსაზრებებს, უსმენს სხვებს;
 თავისი წვლილი შეაქვს დასმული ამოცანის გადაჭრაში.

V დონის პროგრამის შინაარსი
პრიორიტეტული
სამეტყველო
ფუნქციები
1.1. სოციალური
ურთიერთობები:
მისალმება/დამშვიდობება,
მოკითხვა, საკუთარი თავის /
სხვისი წარდგენა, მილოცვა,

ძირითადი ენობრივი
კონსტრუქციები
და ფორმულები

ხვალამდე!
გისმენთ!
სთხოვეთ!
თუ შეიძლება!
როგორ ბრძანდებით?

ძირითადი ენობრივი
საკითხები
ფონეტიკა/მრფოლოგია/სინტაქსი
1. არსებითი სახელი: ბრუნება _
სახელობითი, მოთხრობითი,
მიცემითი, ნათესაობითი და
მოქმედებითი ბრუნვები და

თხოვნა, ნებართვის აღება,
შეთავაზება, დაპატიჟება,
შეხვედრის დანიშვნა,
წახალისება/შექება,
თავაზიანობის გამოხატვა,
მადლობის გადახდა,
მობოდიშება,
ტელეფონით საუბარი

1.2. ინფორმაციის გაცვლა:
პირადი მონაცემები
(ვინაობა, ასაკი,
წარმომავლობა, სადაურობა,
საცხოვრებელი ადგილი),
ოჯახი / ნათესავები,
საკუთრება,
პროფესია/ხელობა,
საჭიროებები /
მოთხოვნილებები
/სურვილები, თავისუფალი
დრო, საქმიანობა, კვებითი
ჩვევები, ჯანმრთელობა,
ამინდი, გეგმები / განზრახვა,
მგზავრობა/მოგზაურობა,
გემოვნება,
საყიდლებზე ყოფნისას

თქვენ ბრძანდებით?

ვარ საიდან / სადაური?
...-დან + ყოფნა ზმნა
სამივე დროში
(თბილისიდან ვარ); ზმნა
სამივე დროში + ...-ში
(ვცხოვრობ თბილისში;
მუშაობს სკოლაში); ზმნა
სამივე დროში + ...-ის
ქუჩაზე (ვცხოვრობ
დოლიძის ქუჩაზე);

დავიბადე ... წელს, ...
(მაისს);
ჩემი ოჯახის წევრები
არიან ... ;
სახელი + -ა(რის)
(ექიმია);

მინდა + სახელი (ნათ.-ში)
+ საწყისი (მინდა
ბურთის ყიდვა/თამაში);
რით ერთობი? _

ვერთობი + სახელი
მოქმ.-ში (ვერთობი
ბურთით);

რას აპირებ? _ ვაპირებ +
საწყისი მიც.-ში (ვაპირებ
ხატვას);

რას აპირებ ? ვაპირებ +
საწყისი;
რას აკეთებდა, რითი
ერთობოდა?

ჩემზე.../ყველაზე + ზედს.
+ -ა(რის) _ ჩემზე
მაღალია;
1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები;
ცხოველის/საგნის აღწერა

ჩემთან შედარებით
უფრო... / ჩემსავით... +
როგორი?
როგორი გარეგნობა/
ხასიათი აქვს?
მაცვია/აცვია + ...-იანი +
სახელი (აცვია
ჯიბეებიანი შარვალი);

მაცვია/აცვია (როგორი?)
+ (რა?)

მათი ფუნქციები;
2. ზედსართავი სახელი:
ვითარებითი ზედსართავები და
მათი ფუნქცია წინადადებაში;
3. ნაცვალსახელი: პირისა და
კუთვნილებითი
ნაცვალსახელები;
4. ზმნა: მწკრივები: აწმყო,
უწყვეტელი, წყვეტილი,
მყოფადი;
პირნაკლი ზმნები: წვიმს, თოვს...
თავისებური ზმნები: დევს აწყვია, გდია - ყრია, ზის სხედან.
5. ზმნიზედა (ადგილის, დროის,
ვითარების);
6. საწყისი
7. მიმღეობა (მწერალი,
მშენებელი, მხატვარი, მეპურე,
მუსიკოსი...);
8. თანდებული (-დან, -ში, -ზე, თან, გან);
9. სიტყვაწარმოება (-იანი, უ-ო, ელი);
10. შეთანხმებული მსაზღვრელსაზღვრულის ბრუნება (ჩემი ძმა,
ჩემს ძმას; დიდი ბიჭი, დიდ
ბიჭს; პატარა გოგო, პატარა
გოგოს)
11. მარტივი წინადადება;
12. ინტონაცია სასვენი ნიშნების
ფუნქციით.
ორთოგრაფია/პუნქტუაცია
1. ორი წერტილი, ტირე;
2. მსაზღვრელ-საზღვრულის
შეთანხმება ბრუნვასა და
რიცხვში;

აცვია + როგორ
(ლამაზად, ცუდად...)?
ყოფნა ზმნა + ...-იანი
(არის მოკლეთმიანი)
1.4. გრძნობა/ემოციისა და
შეფასება/დამოკიდებულების
გამოხატვა:
დადებითი/უარყოფითი
ემოციები (სახარული,
კმაყოფილება, ბრაზი,
სინანული, გაკვირვება,
უკმაყოფილება, ეჭვი,
ვარაუდი, შიში, ინტერესი,
ინდიფერენტულობა),
დადებითი / უარყოფითი
შეფასება, შთაბეჭდილება,
პოზიციის გამოხატვა
1.4. დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება,
ქრონოლოგია, სიხშირე,
თანადროულობა,
ხანგრძლივობა,
დროში მრავალგზისი
მოქმედება.
1.6. სივრცეში ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის
მითითება, მიმართულების
განსაზღვრა (დანიშნულების
ადგილი, მარშრუტი...)

მაინტერესებს + ეს/ის;
სულ ერთია;
საჭიროა, აუცილებელია
+ საწყისი (საჭიროა წერა);
ზმნა (აწმყოსა და
წარსულში) + როგორ?
(მოიქცა კარგად/ცუდად);

მე მგონი, + ზედს. + ა(რის) _ მე მგონი, კარგია
/ ლამაზია;

ერთხელ, თავიდან, ჯერ,
შემდეგ, მერე, ბოლოს
ყოველთვის, ხანდახან,
ხშირად, იშვიათად,
არასდროს...
დავდივარ ხატვაზე
(მაგრამ ახლა მივდივარ)
სად? საით? საიდან?
საიდან სადამდე?

(დასავლეთით,
დასავლეთიდან, -იდან -ს
მიმართულებით, -იდან ისკენ, -იდან -ში)

1.7. ინსტრუქციის მიცემა:
რჩევა-დარიგება, მოთხოვნა,
აკრძალვა, ნებართვის მიცემა,
ვალდებულება
1.8. ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა:
მიზანი, მიზეზი, შედეგი,
ოპოზიცია

იმიტომ, რომ
მაგრამ

VI დონე
ქართული, როგორც მეორე ენა
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა
ქ. მ. VI. 1.
მოსწავლეს
შეუძლია
დიალოგის,
ინტერვიუს
გაგება.
ქ.მ.VI.2.
მოსწავლეს
შეუძლია
ზეპირი
განცხადებების,
მრავალსაფეხუ
რიანი
ინსტრუქციები
ს,
შეტყობინებების,
მარშრუტის
გაგება.
ქ.მ.VI.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
ძირითადი
ენობრივი
მახასიათებლები
ს ამოიცნობა.
ქ.მ.VI.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
ქართულ ენაზე
საბავშვო
გადაცემების
ყურება და
გაგება.
ქ.მ.VI.5.
მოსწავლეს
შეუძლია
შინაარსის
გასაგებად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

კითხვა
ქ. მ. VI. 6. მოსწავლეს
შეუძლია ახსნაგანმარტებითი
ხასიათის ტექსტების,
განცხადებების,
მრავალსაფეხურიანი
ინსტრუქციების
წაკითხვა და გაგება.
ქ. მ. VI. 7. მოსწავლეს
შეუძლია
კორესპონდენციის
(ღია ბარათის,
პირადი წერილის)
წაკითხვა და გაგება.
ქ.მ.VI. 8. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი
ბიოგრაფიული
ტექსტის (დღიური,
მოგონება) წაკითხვა
და გაგება.
ქ.მ.VI.9. მოსწავლეს
შეუძლია
ილუსტრირებული
შემეცნებითი
ხასიათის ტექსტების
წაკითხვა და გაგება.
ქ.მ.VI.10. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე
ზომის
ადაპტირებული
თხრობითი ხასიათის
სხვადასხვა ტიპის
ტექსტის (მოთხრობა,
ლიტერატურული
ზღაპარი, ლეგენდა)
წაკითხვა და გაგება.
ქ.მ.VI.11. მოსწავლეს
შეუძლია
აარამხატვრული და
მხატვრული ტექსტის
სტრუქტურული და
ენობრივი
მახასიათებლების
ამოცნობა.

წერა
ქ.მ. VI. 15.
მოსწავლეს
შეუძლია პირადი
წერილის დაწერა.
ქ.მ.VI.16.
მოსწავლეს
შეუძლია
პრაგმატული
ხასიათის
ინფორმაციული
ტექსტების წერა.
ა) შეუძლია
ინსტრუქციების
(რაიმეს
მომზადების/მოხმა
რების/ჩატარების
წესები,
რჩევადარიგება) წერა.
ბ) შეუძლია
გზამკვლევის
(ტურისტული,
საინფორმაციო
ბუკლეტი) წერა.
ქ.მ.VI.17.
მოსწავლეს
შეუძლია
თხრობითი
ხასიათის
ტექსტების
(მოგონება, ამბავი,
დღიური) წერა.
ქ.მ.VI.18.
მოსწავლეს
შეუძლია
გამოავლინოს
შემოქმედებითი
დამოკიდებულება.
ქ.მ.VI.19.
მოსწავლეს
შეუძლია ნიმუშის
მიხედვით მცირე
ზომის
შემეცნებითი
ტექსტის დაწერა.
ქ.მ.VI.20.

ლაპარაკი
ქ. მ. VI. 22.
მოსწავლეს
შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობის
მიღება.
ქ. მ. VI. 23.
მოსწავლეს
შეუძლია
გაბმულად
საუბარი.
ქ. მ. VI. 24.
მოსწავლეს
შეუძლია
ელემენტარული
ენობრივი უნარჩვევების
ფუნქციურად
გამოყენება.
ქ. მ. VI. 25.
მოსწავლეს
შეუძლია
ლაპარაკის
სტრატეგიების
გამოყენება.

სწავლის სწავლა
ქ. მ. VI. 26.
მოსწავლეს
შეუძლია
პროექტის (მაგ.,
სადღესასწაულო
სუფრის მოწყობა და
სხვა)
განხორციელების
ხელშესაწყობად
მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.
ქ. მ. VI. 27.
მოსწავლეს
შეუძლია
ორგანიზება
გაუწიოს სასწავლო
საქმიანობას.
ქ. მ. VI. 28.
მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
პროცესში
აქტიურად ჩაბმა.
ქ. მ. VI. 29.
მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
კონსტრუქციული
დამოკიდებულება
დაბრკოლებების
მიმართ.
ქ. მ. VI. 30.
მოსწავლეს
შეუძლია
რესურსების
ეფექტურად
მართვა.
ქ.მ.VI.31. მოსწავლეს
შეუძლია
ლექსიკური
მასალის
ასათვისებლად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ.VI.12. მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს ხმამაღალი
კითხვის
ელემენტარული
უნარ-ჩვევები.
ქ.მ.VI.13. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გაგების
გაადვილების
მიზნით კითხვის
სტრატეგიების
გამოყენება.

მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს წერილობითი
ტექსტის
სტრუქტურა,
შეუძლია
გამოიყენოს
ელემენტარული
ენობრივი უნარჩვევები.

ქ.მ.VI.21.
მოსწავლეს
შეუძლია
წერის
სტრატეგიების
ქ.მ.VI.14. მოსწავლეს გამოყენება.
შეუძლია
კულტურული
განსხვავებების
მიმართ ინტერესის
გამოჩენა.

ქ.მ.VI.32. მოსწავლეს
შეუძლია
გრამატიკულ
მოვლენებში
გასარკვევად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.
ქ.მ.VI.33.
მოსწავლეს
შეუძლია
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
გუნდის წევრებთან
და მეწყვილესთან
თანამშრომლობა.

მოსმენა
ქ.მ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია დიალოგის, ინტერვიუს გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სასაუბრო თემას/საკითხებს;
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს, ინტერვიუერს/რესპონდენტს;
 ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, სად, რა, როდის, რამდენი, რომელი, როგორი
და სხვა);
 რეპლიკებზე დაყრდნობით გამოაქვს კონკრეტული დასკვნები თანამოსაუბრეთა შესახებ
(მაგ., მათი ხასიათი, დამოკიდებულებები, გატაცებები, საქმიანობები, გეგმები და სხვა);
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა შორის არსებულ ურთიერთობას (მაგ., მეგობრული,
კონფლიქტური, ფორმალური, დიდი ხნის ნაცნობები და სხვა);
 განასხვავებს მეტყველების თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს;
 განარჩევს თანამოსაუბრეთა მიერ ინტონაციით გამოხატული ნათქვამის
მოდალობას
(თხოვნა, მოთხოვნა, ბრძანება, შეკითხვა).
ქ. მ. VI. 2. მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი განცხადებების, მრავალსაფეხურიანი ინსტრუქციების,
შეტყობინებების, მარშრუტის გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს,
სად არის გაკეთებული განცხადება (სადგურში, თვითმფრინავში,
სტადიონზე, სკოლაში, სუპერმარკეტში, მეტროში, ქუჩაში და სხვა);
 ამოიცნობს
განცხადების
თემას/მიზანს
(რეკლამირება,
გაფრთხილება,
რეკომენდაციების/რჩევების მიცემა, მარშრუტის ახსნა და სხვა);
 ამოიცნობს ადრესატს (ვისთვის არის განკუთვნილი შეტყობინება, განცხადება);

 ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (სასკოლო ღონისძიების დრო და ადგილი,

დაკარგული ნივთის მახასიათებლები, სურსათის ფასი, გამგზავრების დრო,
უსაფრთხოების წესები, დანიშნულების ადგილი და მიმართულება და სხვა);
 ამოიცნობს ცალკეულ მოქმედებებსა და მათ თანამიმდევრულობას (მაგ. ჯერ მარჯვნივ
გაუხვიე, შემდეგ ქუჩა გადაკვეთე და იარე პირდაპირ და სხვა).
ქ.მ.VI.3. მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოიცნობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ინტონაციის მიხედვით განარჩევს შეკითხვას თხოვნისაგან, რჩევას ბრძანებისაგან და
სხვა;
 ამოიცნობს მეტყველების თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს;
 ამოიცნობს გეზისა და ორიენტაციის გამომხატველ ენობრივ საშუალებებს (ზმნისწინები,
ადგილის ზმნიზედები, თანდებულები და სხვა);
 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ სიტყვებს (პირველად, ჯერ,
შემდეგ, ბოლოს);
 ამოიცნობს შესასრულებელი მოქმედებისადმი დამოკიდებულების გამომხატველ
მარკერებს (მაგ., სურვილი, ვარაუდი, ბრძანება, აკრძალვა: შეგიძლია/უნდა/არ
+
გააკეთო).
ქ.მ.VI.4. მოსწავლეს შეუძლია ქართულ ენაზე საბავშვო გადაცემების ყურება და
გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იგებს საბავშვო მხატვრული ფილმების ძირითად შინაარსს;
 იგებს დოკუმენტური ფილმების ძირითად შინაარსს მისთვის საინტერესო თემაზე;
 იგებს საბავშვო გასართობ-შემეცნებითი გადაცემების ძირითად შინაარსს.
მოსმენის სტრატეგია
ქ.მ.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ილუსტრაციების, სათაურის საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის
შესახებ (შესაძლებელია მშობლიურ ენაზეც);
 ჩანაწერის ან უშუალოდ მეტყველების მოსმენისას ეყრდნობა არავერბალურ ელემენტებს
(ხმის ტემბრი, სხვადასხვა ტიპის ხმაური, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია);
 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ
სიტყვიერ თუ არასიტყვიერ ელემენტებზე (კონტექსტი, მიმიკა/ჟესტიკულაცია,
ინტონაცია, ხმის ტემბრი, ილუსტრაცია და სხვა) დაყრდნობით;
 მარტივად აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა.
კითხვა
ქ.მ.VI.6.

მოსწავლეს შეუძლია ახსნა-განმარტებითი ხასიათის ტექსტების, განცხადებების,
მრავალსაფეხურიანი ინსტრუქციების წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს
განცხადების

მიზანს,
რჩევის/რეკომენდაციის მიცემა და სხვა);

თემას

(რეკლამირება,

გაფრთხილება,





ამოიცნობს ადრესატს (ვისთვის არის განკუთვნილი ტექსტი);
ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., ღონისძიების ჩატარების დრო და ადგილი,
საჭირო მასალა და მისი მახასიათებლები და სხვა);
ინსტრუქციების კითხვისას, პირველ რიგში, აკვირდება არასიტყვიერ და სიტყვიერ
მაორგანიზებელ ელემენტებს (სათაურები, რუბრიკები, ლოგოები, წარწერები,

ილუსტრაციები, სქემები, ისრები, ძირითადი ტექსტის განლაგება, ტიპოგრაფიული
მახასიათებლები და სხვა) და განსაზღვრავს, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა



თუ ის ინფორმაცია;
ამოიცნობს მითითებებს;
ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრობას.

ქ.მ.VI. 7. მოსწავლეს შეუძლია კორესპონდენციის (ღია ბარათის, პირადი წერილის) წაკითხვა
და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და ასახელებს ავტორს, ადრესატს;
 ამოიცნობს მათ მისამართებსა და გაგზავნის თარიღს;
 ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მილოცვა, მოკითხვა, დაპატიჟება);
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, რა, როდის, რამდენი და სხვა);
 ამოიცნობს ავტორის ემოციებს, განწყობებს, დამოკიდებულებებს.
ქ.მ.VI. 8. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ბიოგრაფიული ტექსტის (დღიური, მოგონება) წაკითხვა
და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ამბის მთხრობელს, პერსონაჟებს;
 განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს;
 ადგენს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
 ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემული ინფორმაციის მიხედვით ახასიათებს პიროვნებას.
ქ.მ.VI.9. მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული შემეცნებითი ხასიათის ტექსტების წაკითხვა
და გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ილუსტრაციების ქვეშ მოცემული წარწერების შინაარსს;
 ეძებს და პოულობს, რომელ რუბრიკას, ქვესათაურს უკავშირდება ილუსტრაცია, მისი
წარწერა;
 ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის
ინფორმაცია;
 ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ ინფორმაციას
(მოქმედების დრო, ადგილი და სხვა);
 ექსპლიციტურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოაქვს დასკვნა;
 ამოიცნობს ტექსტის ნაწილებს შორის კავშირს (ლოგიკურს, ქრონოლოგიურს);
 ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას აკავშირებს პირად გამოცდილებასთან.
ქ.მ.VI.10. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ადაპტირებული თხრობითი ხასიათის სხვადასხვა
ტიპის ტექსტის (მოთხრობა, ლიტერატურული ზღაპარი, ლეგენდა) წაკითხვა და
გაგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:












სათაურს აკავშირებს ტექსტთან;
ამოიცნობს პერსონაჟებს;
ამოიცნობს ცალკეული ეპიზოდის თემას, შინაარსს;
გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, ამბის განვითარება,
დასკვნა);
ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
ასახელებს ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციას;
ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს,
აღწერს საგნებს, გარემოს;
ამოიცნობს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს;
ამოიცნობს და განმარტავს ლიტერატურული ზღაპრის მსგავსება-განსხვავებას ხალხურ
ზღაპართან;
განმარტავს, სად იწყება და სად მთავრდება ამბის განვითარების საფეხურები და
მიუთითებს შესაბამის მარკერებზე.

ქ.მ.VI.11. მოსწავლეს შეუძლია აარამხატვრული და მხატვრული ტექსტის სტრუქტურული და
ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობა, აღწერა) და
მიუთითებს შესაბამის ნიშნებზე (მაგ., აღწერისას - ზედსართავებისა და ნაზმნარი

ზედსართავების, ანუ მიმღეობების სიჭარბე, ზმნების ნაკლები რაოდენობა; თხრობისას ზმნების სიჭარბე, მოქმედების თანამიმდევრულობა და მისი მარკერები და სხვა);



სტრუქტურული ორგანიზების მიხედვით ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე ტიპის
ტექსტებს და მსჯელობს, რომელი მათგანი უფრო მეტად უწყობს ხელს ტექსტის აღქმას;
კონტექსტის მიხედვით ამოიცნობს კონკრეტული თანდებულის ფუნქციას (მაგ., -დან - -

მდე თანდებულებით ადგილისა და დროში სიხშირის/ინტენსივობის განსაზღვრა და
სხვა);





ამოიცნობს დროთა თანამიმდევრობისა და ლოგიკური ურთიერთმიმართების
გამომხატველ სიტყვებს, სიტყვათშეხამებებსა და კავშირებს;
ამოიცნობს შეფასება/დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ ფორმულებს;
ამოიცნობს და მართებულად აკავშირებს მისათითებელ სიტყვებსა და წევრ-კავშირებს
ერთმანეთთან (მაგ., იქ - სადაც, მაშინ - როცა და სხვა);
ამოიცნობს სასვენი ნიშნების ფუნქციას (მაგ., კონტექსტის მიხედვით ამოიცნობს, რა არის
გამოხატული ძახილის ნიშნით - ბრძანება, თხოვნა, სიხარული, მწუხარება და სხვა).

ქ.მ.VI.12.

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხმამაღლა, გამართულად და გამომეტყველებით კითხულობს კლასის წინაშე
სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი ტექსტიდან;
 თანაკლასელებთან ერთად ხმამაღლა და გამომსახველობით კითხულობს დიალოგს,
სკეტჩს.
ქ.მ.VI.13.

მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

გაგების

გაადვილების

მიზნით

კითხვის



გაგების გასაადვილებლად იშველიებს არასიტყვიერ ელემენტებს (ტიპოგრაფიული

მინიშნებები /მსხვილი, გადახრილი შრიფტი, ხაზგასმა, სასვენი ნიშნები, ილუსტრაცია,
ლოგო და სხვა);










პირველი წაკითხვისას მთლიანად ეცნობა ტექსტს და არ ჩერდება უცნობ სიტყვებზე;
სირთულეების დასაძლევად გადაიკითხავს რთულ ან მნიშვნელოვან ადგილებს;
კონტექსტის, გამოცდილების ან ლექსიკონის დახმარებით აზუსტებს უცხო სიტყვების
მნიშვნელობას;
კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით სწრაფად წაიკითხავს ტექსტს, ეძებს
შესაბამისს საყრდენებს: საკვანძო სიტყვებს, თავების/პარაგრაფების სათაურებს,
კითხულობს აბზაცების პირველ წინადადებებს;
ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდებს ტექსტის შინაარსის
შესახებ;
სარგებლობს საბავშვო ბიბლიოთეკის ანბანური და თემატური კატალოგებით – იგებს და
იყენებს ბიბლიოთეკის კატალოგებსა და ბარათებზე განთავსებულ ინფორმაციას
(ავტორი, სათაური, გვერდების რაოდენობა), ამოიცნობს და მოიძიებს, ძირითად,
საბავშვო სერიულ გამოცემებს;
მარტივი ენით აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი ამოცანის
გადაჭრა; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი
მიდგომა იყო უფრო ეფექტური.

ქ.მ.VI.14. მოსწავლეს შეუძლია კულტურული განსხვავებების მიმართ ინტერესის
გამოჩენა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებზე/ტექსტებში ასახულ კულტურულ,
სიმბოლურ, სოციოკულტურულ, საყოფაცხოვრებო რეალიებს;
 პოულობს მსგავსებებს, განსხვავებს;
 ასახელებს მშობლიურ ენაზე მოსმენილ ან წაკითხულ ამბებს, ზღაპრებს, ლეგენდებს,
მულტფილმებს, რომლებიც გაახსენა შესწავლილმა ტექსტმა, ნანახმა ანიმაციურმა
ფილმმა.
წერა
ქ.მ.VI.15. მოსწავლეს შეუძლია პირადი წერილის დაწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს;
 ადრესატის გათვალისწინებით შეარჩევს შესაბამის სტილს;
 იყენებს მიმართვისა და დამშვიდობების ადეკვატურ ფორმებს;
 თანამიმდევრულად გადმოსცემს ფაქტებს, მოვლენებს;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ფაქტისადმი/მოვლენისადმი /ადამიანისადმი;
 გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, სურვილებს;
 ინფორმაციის გადმოცემისას იცავს ლოგიკურ კავშირებს.
ქ.მ.VI. 16. მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის ინფორმაციული ტექსტების წერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ა) შეუძლია ინსტრუქციების (რაიმეს მომზადების/მოხმარების/ჩატარების წესები, რჩევადარიგება) წერა.
 განსაზღვრავს საკომუნიკაციო სიტუაციას (ტექსტის მიზანი, ფორმატი, ადრესატი);
 ტექსტის მიზნისა და ადრესატის გათვალისწინებით ირჩევს სტილსა და ფორმას;



წერს ინსტრუქციას ან აღწერს პროცედურას, სადაც თანამიმდევრობით იძლევა ზუსტ
მითითებებს კონკრეტული ამოცანისათვის (მაგ., როგორ ჩაატაროს თანაკლასელმა
ექსპერიმენტი).

ბ) შეუძლია გზამკვლევის (ტურისტული, საინფორმაციო ბუკლეტი) წერა.
 განსაზღვრავს საკომუნიკაციო სიტუაციას (ტექსტის მიზანი, ფორმატი, ადრესატი);
 განსაზღვრავს სათაურს, ქვესათაურებს, რუბრიკებს, ილუსტრაციების წარწერებს;
 ტექსტის მიზნისა და ადრესატის გათვალისწინებით ირჩევს სტილსა და ფორმას;
 წერს ძირითად ტექსტს (მაგ., ადგილმდებარეობა, დამატებით სხვა საინტერესო
ადგილები, სიძველე, განსაკუთრებულობა და სხვა) და ურთავს შეფასებებს;
 იძლევა შესაბამის რჩევა-დარიგებებს;
 შესაბამისად აფორმებს ტექსტს (ფოტო, ნახატი, რუკა, გეგმა).
ქ.მ. VI. 17. მოსწავლეს შეუძლია თხრობითი ხასიათის ტექსტების (მოგონება, ამბავი, დღიური)
წერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტის მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს სტილსა და ფორმას;
 განსაზღვრავს ტექსტის თემას (მაგ., კონკრეტული პიროვნების/ადგილის შესახებ რაიმე
ამბის/ისტორიის გახსენება);
 ამბების წერისას ეყრდნობა კონკრეტულ ფაქტებს;
 კონკრეტული ადამიანისადმი/მოვლენისადმი გამოხატავს გრძნობებს /განცდებსა და
დამოკიდებულებებს;
 ფორმალური მხარის დაცვით წერს დღიურს (ჩანაწერებს უთითებს თარიღს, ერთი

თარიღით გაერთიანებულ ჩანაწერებს კრავს ერთი თემის გარშემო და ასათაურებს და
სხვა);
ქ.მ.VI.18. მოსწავლეს შეუძლია გამოავლინოს შემოქმედებითი დამოკიდებულება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნიმუშის ან მოცემული პირობის მიხედვით წერს მცირე ზომის თხრობით ტექსტს (მაგ.,
გამოგონილი პერსონაჟის ერთი პატარა ისტორია);
 ასრულებს კონკრეტულ ამბავს, ან ცვლის მის დასასრულს;
 მოცემული პირობის მიხედვით წერს მცირე ზომის აღწერით ტექსტს (მაგ., ჩემი ოცნების
სახლი);
 ადგენს წარწერებს ილუსტრაციებისათვის.
ქ.მ.VI.19. მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით მცირე ზომის შემეცნებითი ტექსტის დაწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შეარჩევს თემას (მაგ., ციური სხეულები, ქვეყნები და ქალაქები და სხვა);
 აგროვებს, თავს უყრის ინფორმაციებს მის შესახებ;
 განსაზღვრავს რუბრიკებს;
 ქმნის ტექსტებს და ილუსტრაციებს თითოეული რუბრიკისათვის (ნახატი, ფოტო, სქემა
და სხვა);
 წერს ტექსტის სრულ ვარიანტს, ყურადღებას აქცევს დიზაინს, ტექსტის სტრუქტურულ
ორგანიზებას, სიტყვიერი და არასიტყვიერი ნაწილების განლაგებას.
ქ.მ. VI.20. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს წერილობითი ტექსტის სტრუქტურა, შეუძლია
გამოიყენოს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურულ მახასიათებლებს;
 სხვადასხვა საკომუნიკაციო სიტუაციის წარმოდგენისას (მაგ., ინფორმაცია, რჩევა,
თხოვნა, მოპატიჟება და სხვა) იყენებს შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა
და ხერხებს;
 იყენებს ამა თუ იმ ტექსტისათვის დამახასიათებელ ენობრივ-სტილურ საშუალებებს
(მაგ., ხშირად გამოყენებული ესა თუ ის გრამატიკული ფორმები, სინტაქსური წყობა,
ლექსიკა);
 დამოკიდებულების
გამოსახატავად
იყენებს
სათანადო
ფორმულებსა
და
სიტყვათშეხამებებს;
 დროში თანამიმდევრული მოქმედების გადმოცემისას იყენებს ერთი დროის ფორმებს;
 განარჩევს და იყენებს ზმნების შესაბამისი დროის ფორმებს (აწმყო, უწყვეტელი,
წყვეტილი, მყოფადი, II კავშირებითი) კონკრეტულ ენობრივ კონსტრუქციებში (მაგ.,
ახლა ვაკეთებ, გუშინ გავაკეთე, ხვალ გავაკეთებ/ უნდა გავაკეთო/გააკეთო);
 მომავალში შესასრულებელი მოქმედებისადმი დამოკიდებულებას (სურვილი, ვარაუდი,
ბრძანება, თხოვნა, აკრძალვა) გამოხატავს II კავშირებითის ფორმით;
 ათანხმებს მსაზღვრელ-საზღვრულს ბრუნვასა და რიცხვში;
 იცავს მართლწერის წესებს ბრუნვის ნიშნებთან და ზმნის პირის ნიშნებთან
დაკავშირებით (მაგ., ერთნაირი ბგერის თავმოყრა სახელსა და ზმნაში: ქათამმა,
ვვარჯიშობ და სხვა);
 სწორად სვამს სასვენ ნიშნებს რთულ წინადადებაში.
ქ.მ.VI.21. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საჭირო ინფორმაციას მოიძიებს სხვადასხვა წყაროდან (სამეცნიერო ლიტერატურა,
ინტერნეტი, საგაზეთო სტატია და სხვა);
 მოიძიებს შესაბამის ილუსტრაციებს;
 არჩევს გზამკვლევის რუბრიკებს;
 ადგენს შესასრულებელი მასალის სამუშაო გეგმას;
 სამუშაოს დაწყებამდე თავს უყრის საჭირო ენობრივ რესურსებს (ლექსიკური თუ
გრამატიკული მასალა, ნიმუშები, ენობრივი კონსტრუქციები და სხვა);
 წერს შავ ვარიანტს;
 აკითხებს თანაკლასელს, ითვალისწინებს მის შენიშვნებს;
 გადაიკითხავს ნაწერს მისი გასწორების მიზნით (ასწორებს ენობრივ შეცდომებს,

აუმჯობესებს დიზაინს - სიტყვიერი და არასიტყვიერი მაორგანიზებელი ელემენტების
განლაგებას).
ლაპარაკი
ქ.მ.VI.22. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს /პასუხობს კითხვებს მისთვის ნაცნობი თემის გარშემო

(მაგ., სტუმრად

ქალაქში/სოფელში, ჩემი ეზო/სახლი, ოჯახი/მეგობრები, საყვარელი საქმიანობა/გართობა
და სხვა);





პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ კითხვებზე;
ახერხებს ტელეფონით საუბარს ყოველდღიურ თემებზე;
მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., მარშრუტის ახსნა, ტელეფონით
ინფორმაციის მოპოვება, შეხვედრის დანიშვნა და სხვა);
გამოთქვამს თავის დამოკიდებულებას გარკვეულ საკითხზე, მოჰყავს მაგალითები
პირადი გამოცდილებიდან;




გამოხატავს თავის ემოციებს, განწყობებს, სურვილებს.
ქართულ ენაზე მიმართავს მასწავლებელს, კლასელებს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ
საჭიროებებთან დაკავშირებით.

ქ.მ.VI.23. მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად საუბარი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სურათებზე დაყრდნობით იგონებს და ჰყვება ამბავს;
 გეგმის მიხედვით ჰყვება წაკითხული ტექსტის მოკლე შინაარსს;
 ჰყვება გაგონილ, ნანახ, თავს გადამხდარ ამბავს;
 საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., მეგობრები, ერთი დღე უცხო ქალაქში და
სხვა);

საუბრობს საკუთარ თავზე (გეგმები, სურვილები, გატაცებები, საყვარელი
საქმიანობა და სხვა).
ქ.მ.VI.24.

მოსწავლეს შეუძლია ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევების ფუნქციურად
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ინტერაქციის წარმართვისას შეარჩევს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის ენობრივ
კონსტრუქციებსა
და
ფორმულებს,
კლიშეებს
(მაგ.;
თუ
შეიძლება,
სთხოვეთ/მითხარით/დამეხმარეთ და სხვა);
 ამბის გადმოცემისას სწორად იყენებს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ
სიტყვებს (პირველად, ჯერ, ბოლოს, დასასრულს);
 მართებულად იყენებს თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს;
 სათანადოდ იყენებს პირის, ჩვენებით (ეს/ის) და კითხვით (რომელი თუ როგორი)
ნაცვალსახელებს;
 სათანადო კონტექსტში სწორად იყენებს კითხვით ნაცვალსახელებსა და კითხვით
სიტყვებს (ვინ? რა? რამდენი? მერამდენე? როგორი? ვისი? რისი? როდის? როგორ?);
 მართებულად იყენებს შესაბამის ფორმულებსა და ენობრივ კონსტრუქციებს (მაგ.,

შეფასება/დამოკიდებულების გამოსახატავად: მიყვარს/მომწონს + საწყისი; ჩემი აზრით;
მე ვფიქრობ, რომ და სხვა);








დროსა და სივრცეში ორიენტაციას გამოხატავს სხვადასხვა ენობრივი საშუალებით
(ზმნიზედა; ზმნა: ზმნისწინი, მწკრივის ფორმები; სათანადო სიტყვათშეხამებანი: ქუჩის
დასაწყისში/ბოლოს... გადახვალ ქუჩაზე, წახვალ ქუჩით, გადაკვეთ ქუჩას და სხვა);
მომავალი დროის გამოსახატავად კონტექსტის მიხედვით იყენებს მყოფადისა და II
კავშირებითის ფორმებს.
კონტექსტის მიხედვით სწორად იყენებს ზმნის სათანადო ფორმებს (მაგ., აკეთებს /
გააკეთა / გააკეთებს);
იყენებს ზმნას სათანადო პირისა და რიცხვის ფორმით;
სასაუბრო თემებისათვის იყენებს სათანადო ლექსიკას;
სწორად იყენებს ქართულისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას (მაგ., განცდების
გამოსახატავად, სასვენი ნიშნების ფუნქციით).
ლაპარაკის სტრატეგიები

ქ.მ.VI.25. მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითებას);
 ადგენს სასაუბრო თემის მარტივ გეგმას;




წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად;
ხვდება და ასწორებს შეცდომას.
სწავლის სწავლა

ქ.მ.VI. 26. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., სადღესასწაულო სუფრის მოწყობა და სხვა)
განხორციელების ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს განსახორციელებელ ეტაპებს;
 გუნდები ერთმანეთს უზიარებენ შედგენილ გეგმას, ადარებენ და აუმჯობესებენ;
 გუნდის წევრებთან და მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 პროექტის განხორციელებამდე გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და ინაწილებს
ფუნქციებს;
 ინფორმაციის მოძიების, შერჩევისა თუ დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე გუნდები
ერთმანეთს უწევენ კონსულტაციას გამოყენებულ სტრატეგიებთან დაკავშირებით;
 გუნდის წევრებთან ერთად შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს პროექტს,
შეაქვს შესწორებები.
ქ.მ.VI.27. მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად თავს უყრის საჭირო რესურსებს და ახდენს
ცოდნის მობილიზაციას;
 გამოკვეთს შესასრულებელი სამუშაოს მთავარ ამოცანას;
 მასწავლებლის დახმარებით შესასრულებელ სამუშაოს ყოფს მონაკვეთებად;
 ეძებს და ასახელებს სამუშაოს შესრულების ალტერნატიულ გზას;
 გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანამიმდევრობას;
 სამუშაოს დასრულებისას წარმოაჩენს და განიხილავს არჩეულ გზას (როგორი ტაქტიკა
აირჩია, რა გაუადვილდა, რა გაუჭირდა, როგორ აჯობებდა და სხვა);
 აკვირდება სხვების მიერ არჩეულ ვარიანტს და მსჯელობს იმის შესახებ, თუ რომელი
იყო ოპტიმალური;
 იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.
ქ.მ.VI.28. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
 მონაწილეობს თანაშეფასებებში

(მოსწავლე-მასწავლებელი ან მოსწავლე-მოსწავლე
ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ასწორებენ);




შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სადა აქვს წინსვლა;
ასახელებს ზოგიერთ ფაქტორს, მიზეზს, რომლებიც ხელს უშლის მის წინსვლას (მაგ.,

სათანადოდ არ გამოიყენა რესურსი, ვერ გამოკვეთა აქტივობის მთავარი ამოცანა,
გამოტოვა ერთი ეტაპი, ამოცანა დაუძლეველი მოეჩვენა, არ იყო გუნებაზე და სხვა);


მიუთითებს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

ქ.მ.VI.29.

მოსწავლეს
გამომუშავებული
დაბრკოლებების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;

აქვს

კონსტრუქციული

დამოკიდებულება





აკვირდება შეცდომას და ცდილობს, გაარკვიოს მიზეზი;
სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება ან რაიმე არ ესმის;
ცდილობს, დამოუკიდებლად გადალახოს სიძნელეები.

ქ.მ.VI.30. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების ეფექტურად მართვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (მაგ., ლექსიკონი, სტრუქტურული ნიმუშები,
გრამატიკული ცნობარი და სხვა);
 სათანადო შეკითხვებს უსვამს მასწავლებელს/კომპეტენტურ პირს;
 ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ანბანური/თემატური ლექსიკონი,
სქემა, კითხვარი, ცხრილი და სხვა);
 სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით ახარისხებს სხვადასხვა რესურსში მოპოვებულ
ინფორმაციას;
 საჭიროების შემთხვევაში, მოიძიებს სასურველ ინფორმაციას როგორც სკოლაში
არსებული რესურსების ფარგლებში (თვალსაჩინოებები, სკოლის ბიბლიოთეკა,
მასწავლებელი და სხვა), ისე სკოლის გარეთ.
ქ.მ. VI. 31. მოსწავლეს შეუძლია ლექსიკური მასალის ასათვისებლად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა

ხერხს (მაგ., ერთი ფუძის სიტყვები,
ანტონიმური/სინონიმური წყვილები, ასოცირება რამესთან, კონტექსტში გამოყენება,
ერთი თემატიკის მიხედვით დაჯგუფება და სხვა);




სისტემატურად იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას;
ამოკრებს ცუდად ათვისებულ ლექსიკურ ერთეულებს და ამუშავებს მათ.

ქ.მ.VI.32. მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკულ მოვლენებში გასარკვევად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს ენობრივ მექანიზმებს;
 იყენებს ამოცნობილ მექანიზმებს;
 იყენებს სქემებს, ტაბულებს, კლასიფიკაციებს, სტრუქტურულ მოდელებს;
 ადარებს ერთმანეთს მეორე ენისა და მშობლიური ენის გრამატიკულ მოვლენებს.
ქ.მ. VI. 33. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, გუნდის წევრებთან და
მეწყვილესთან თანამშრომლობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კორექტულად აღნიშნავს დაშვებულ შეცდომებს;
 კამათისას ყურს უგდებს განსხვავებულ მოსაზრებებს;
 შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
 თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
 მეწყვილესთან/გუნდის წევრებთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;
 თათბირობს თანაგუნდელებთან (როგორ გადაჭრას საკითხი, ვინ რას დაინაწილებს) და
ახერხებს თანაგუნდელებთან მორიგებას;
 კამათისას ისმენს თანაგუნდელის არგუმენტს, მოაქვს საკუთარი არგუმენტი;
 თავისი წვლილი შეაქვს დასმული ამოცანის გადაჭრაში;
 უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას.

VI დონის პროგრამის შინაარსი
პრიორიტეტული
სამეტყველო
ფუნქციები
1.1. სოციალური
ურთიერთობები:
მისალმება/დამშვიდობება,
მოკითხვა, საკუთარი
თავის / სხვისი წარდგენა,
მილოცვა, თხოვნა,
ნებართვის აღება,
შეთავაზება, დაპატიჟება,
შეხვედრის დანიშვნა,
წახალისება/შექება,
თავაზიანობის გამოხატვა,
მადლობის გადახდა,
მობოდიშება,
ტელეფონით საუბარი
1.2. ინფორმაციის გაცვლა:
პირადი მონაცემები
(ვინაობა, ასაკი,
წარმომავლობა,
სადაურობა,
საცხოვრებელი ადგილი),
ოჯახი / ნათესავები,
საკუთრება,
პროფესია/ხელობა,
საჭიროებები /
მოთხოვნილებები
/სურვილები, თავისუფალი
დრო, საქმიანობა, კვებითი
ჩვევები, ჯანმრთელობა,
ამინდი, გეგმები /
განზრახვა,
მგზავრობა/მოგზაურობა,
გემოვნება,
საყიდლებზე ყოფნისას
1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები;
ცხოველის/საგნის აღწერა
1.4. გრძნობა/ემოციისა და
შეფასება/დამოკიდებულებ
ის გამოხატვა:
დადებითი/უარყოფითი
ემოციები (სახარული,
კმაყოფილება, ბრაზი,

ძირითადი ენობრივი
კონსტრუქციები
და ფორმულები
გმადლობთ + ...თვის
(დახმარებისათვის)!
მოგესალმები(თ)!
მაპატიეთ! უკაცრავად!
თუ შეიძლება, ...
შეგიძლიათ, ...?

ძირითადი ენობრივი
საკითხები
ფონეტიკა/მორფოლოგია/სინტაქ
სი
1. არსებითი სახელი;
2. რიცხვითი სახელი;
3. ზედსართავი სახელი:
ვითარებითი და მიმართებითი
ზედსართავები; ხარისხის
წარმოება.
4. ნაცვალსახელი:
კუთვნილებითი და კითხვითი
ნაცვალსახელები;
5. ზმნა: პირისა და რიცხვის

გამოხატვა;
ბრძანებითის გამოხატვა _
გვარად + ...-ა(რის) (...ძეა/...შვილია);
წარმოშობით
აქაური/იქაური ვარ;
ჩემი მისამართია ...;
მინდა, უნდა + ზმნა (II
კავშირებითში) _ მინდა
ვიყიდო, გავისინჯო,
წავიდე...

როგორია გარეგნულად?
როგორი ბუნებისაა?
უფრო + ...ა, ვიდრე ...
ისეთივეა, როგორც ...
ჩემხელა, ჩემნაირი...
ჩემი ვარაუდით, ... ;
როგორც მე ვფიქრობ, ...
რა თქმა უნდა!
მე მგონი, ... / არა მგონია, ...
ვეთანხმები / არ ვეთანხმები

წართქმითი და უკუთქმითი
ბრძანებითი;
მწკრივები: II კავშირებითი,
წყვეტილი;
მარტივი და რთული
ზმნისწინები.
6. მიმღეობა;
7. თანდებული: -დან,
-მდე (ადგილის გამოხატვა,
დროში სიხშირის განსაზღვრა);
8. სიტყვაწარმოება: (-ური / ული)
9. მსაზღვრელ-საზღვრული:
(მართვულმსაზღვრელიანი
სახელის ბრუნება _ სკოლის
ეზო, მეზობლის სახლი);
10. ნაწილაკი: არ / ნუ
11. რთული წინადადება;
12. ინტონაცის ძირითადი
ელემენტები (ლოგიკური
მახვილი, პაუზა და სხვა).
ორთოგრაფია/პუნქტუაცია
1. ძახილის ნიშანი და მისი
ფუნქციები;
2. მსაზღვრელ-საზღვრულის
შეთანხმება ბრუნვასა და
რიცხვში;
3. რთული რიცხვების
მართლწერა;

სინანული, გაკვირვება,
უკმაყოფილება, ეჭვი,
ვარაუდი, შიში, ინტერესი,
ინდიფერენტულობა),
დადებითი / უარყოფითი
შეფასება, შთაბეჭდილება,
პოზიციის გამოხატვა
1.5. დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება,
ქრონოლოგია, სიხშირე,
თანადროულობა,
ხანგრძლივობა
1.6. სივრცეში
ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის
მითითება, მიმართულების
განსაზღვრა
(დანიშნულების ადგილი,
მარშრუტი...)
1.7. ინსტრუქციის მიცემა:
რჩევა-დარიგება,
მოთხოვნა, აკრძალვა,
ნებართვის მიცემა,
ვალდებულება

1.8. ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა:
მიზანი, მიზეზი, შედეგი,
ოპოზიცია

4. სასვენი ნიშნების ხმარება
მარტივ და რთულ
წინადადებებში;

სულ, ყოველთვის

ლექსიკა
1. სიტყვაწარმოება (როგორც
ენის ლექსიკური მარაგის
გამდიდრების საშუალება).
2. სინონიმები, ანტონიმები.

ტექსტის ლინგვისტიკა
1. არამხატვრული ტექსტის
სტრუქტურული
მიდის + ...-ისკენ/-ის
თავისებურებანი და მისი
მიმართულებით;
გადახვალ ქუჩაზე, გადაკვეთ მახასიათებლები.
2. ტექსტის კომპოზიცია
ქუჩას;
(დასაწყისი, შუა ნაწილი,
...-ის ბოლოს/დასაწყისში/
დასასრული)
კუთხეში...,
წადი ...-მდე . . .
აუცილებლობა: (არ) უნდა +
II კავშირებითი
ნების დართვა/რჩევის
მიცემა: შეგიძლია (არ) + II
კავშირებითი;
გირჩევ (არ) + II
კავშირებითი
სასურველობა: იქნებ (არ) + II
კავშირებითი
მაშინ ..., როცა / როცა ...,
მაშინ
რატომ? რის გამო? რა
მიზეზით? _ ამიტომ / ამის
გამო; იმიტომ, რომ... / იმის
გამო, რომ... / იმ მიზეზით,
რომ ...

VII done
qarTulis, rogorc meore enis sabazo safexuris
standarti
wlis bolos misaRwevi Sedegebi
mosmena

kiTxva

wera

laparaki

swavlis swavla

q.m.VII.1.
moswavles
SeuZlia
TanamosaubreT
a Soris
mimdinare
interaqciis
(dialogi,inte
rviu) mosmena
da gageba.

q. m. VII. 5.
moswavles
SeuZlia
saswavlo mizniT
adaptirebuli
sxvadasxva saxis
aramxatvruli
teqstis gageba.
a) SeuZlia
korespondenciis
(Ria baraTi,
piradi werili)
wakiTxva da gageba.
b) SeuZlia
sxvadasxva
sainformacioSemecnebiTi
teqstis wakiTxva
da gageba.
g) SeuZlia
biografiuli
xasiaTis
teqstebis
(biografia,
mogonebebi,
dRiuri) gageba.
d) moswavles
SeuZlia
pragmatuli
xasiaTis
informaciuli
teqstebis (afiSa,

q.m.VII. 11.
moswavles
SeuZlia
pragmatuli
xasiaTis
informaciuli
teqstebis(rekla
mis, afiSis,
telegadacemebis,
filmebis
anonsis,
anotaciis) wera.

q.m.VII.17.
moswavles
SeuZlia
interaqciaSi
monawileobis
miReba.

q.m.VII.12.
moswavles
SeuZlia piradi
werilis, Ria
baraTis wera.

q. m. VII. 19
moswavles
SeuZlia misTvis
saintereso
Temaze proeqtis
warmodgena.

q.m.VII. 22.
moswavles
SeuZlia proeqtis
(mag., gamofenis
mowyoba,
skolis/klasis
Jurnalis, klasis
vebgverdia Seqmna
da sxva)
ganxorcielebis
xelSesawyobad
mimarTos
sxvadasxva
strategias.

q. m. VII. 2.
moswavles
SeuZlia
Sazogadoebriv
i TavSeyris
adgilebSi
gakeTebuli
gancxadebebis
gageba.
q.m.VII.3.
moswavles
SeuZlia
ZiriTadi
enobrivi
maxasiaTeblebis
amoicnoba.
q.m.VII.4.
moswavles
SeuZlia
Sinaarsis
gagebis
gaadvilebis
mizniT
saTanado
strategiebis
gamoyeneba.

anonsi, anotacia,
reklama) gageba.
q. m.VII.6.
moswavles
SeuZlia mcire
zomis
adaptirebul
mxatvruli
teqstis
(moTxroba, igavaraki) gageba da
gaanalizeba.
q.m.VII.7.
moswavles
SeuZlia

q.m. VII. 13.
moswavles
SeuZlia
TxrobiTi
xasiaTis
teqstebis
(mogoneba,
ambavi...) wera.
q.m. VII.14.
moswavles
SeuZlia iseTi
teqstebis Seqmna,
romlebSic
avlens
pirovnul da
SemoqmedebiT
damokidebulebas.
q.m.VII.15.
moswavles
SeuZlia
werilobiTi
teqstis
struqturis
dacva,
gamomuSavebuli
aqvs sabazo
enobrivi unarCvevebis

q. m. VII. 18.
moswavles
SeuZlia
gabmulad
laparaki.

q. m. VII. 20.
moswavles
SeuZlia sabazo
enobrivi unarCvevebis
funqciurad
gamoyeneba.
q. m. VII. 21.
moswavles
SeuZlia
sametyvelo
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad
da zepiri
metyvelebis
unaris
gasaumjobesebla
d saTanado
strategiebis
gamoyeneba.

q. m. VII. 23.
moswavles SeuZlia
maswavleblis
daxmarebiT
ganWvritos
Sesasrulebeli
davalebis
moTxovnebi.
q. m. VII. 24.
moswavles
warmatebuli
swavlis
uzrunvelsayofad
gamomuSavebuli
aqvs strategiuli
unarebi.
q. m. VII. 25.
moswavles SeuZlia
saswavlo
saqmianobis
xelSewyobis mizniT
saTanado
resursebis
gamoyeneba.
q. m. VII. 26.
moswavles SeuZlia
leqsikuri maragis
gansamtkiceblad
da
gasamdidreblad
mimarTos

aramxatvruli
da mxatvruli
teqstis
struqturuli
da enobrivi
maxasiaTeblebis
amocnoba.
q.m.VII.8.
moswavles
SeuZlia
mxatvruli
teqstis xmamaRla
kiTxva.

funqciurad
gamoyenebis
unari.
q.m.VII.16.
moswavles
SeuZlia weris
saTanado
strategiebis
gamoyeneba.

sxvadasxva xerxs.
q. m. VII. 27.
moswavles SeuZlia
gramatikis
aTvisebis
xelSewyobis
mizniT
(gasaadvileblad)
saTanado
strategiebis
gamoyeneba.
q. m. VII. 28.
moswavles
Sedegebis
gaumjobesebis
mizniT SeuZlia
TanaklaselebTan,
maswavlebelTan da
mewyvilesTan
TanamSromloba.

q.m. VII. 9.
moswavles
SeuZlia
sakiTxavi
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad
da kiTxvis
unaris
gasaumjobesebl
ad kiTxvis
sxvadasxva
strategiis
gamoyeneba.
q.m.VII. 10.
moswavles
SeuZlia teqstis
Interkulturu
li
TvalsazrisiT
gaanalizeba.

mosmena
q.m.VII.1. moswavles SeuZlia TanamosaubreTa Soris mimdinare interaqciis
(dialogi, interviu) mosmena da gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs Tanamosaubreebs;
 amoicnobs sasaubro Temas/sakiTxebs;
 amokrebs faqtobriv informacias (vin, ra, sad, rodis, romeli, rogori, ramdeni
da sxva);
 amoicnobs TanamosaubreTa Tvalsazrisebs ama Tu im sakiTxTan dakavSirebiT;
 amoicnobs dialogSi monawile pirTa mier gamoTqmul dadebiT da uaryofiT
Sefasebebs.
q. m. VII. 2. moswavles SeuZlia sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi gakeTebuli
gancxadebebis gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

 amoicnobs, sad aris gancxadeba gakeTebuli (metroSi, sadgurSi, aeroportSi
da sxva);
 amoicnobs gancxadebis Temas/mizans (reklamireba, gafrTxileba, informireba
da sxva);
 amoicnobs gancxadebis adresats;
 amoicnobs faqtobriv informacias (gamgzavrebis/gasvlis/Camosvlis dro,
mimarTuleba da sxva).
q.m.VII.3. moswavles SeuZlia ZiriTadi enobrivi maxasiaTeblebis amoicnoba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 intonaciis mixedviT ganarCevs SekiTxvas Txovnisagan, rCevas brZanebisagan da
sxva;
 amoicnobs metyvelebis Tavazian da familarul formebs;
 Sefaseba/damokidebulebis gamomxatvel formulebze dayrdnobiT
amoicnobs mosaubris damokidebulebas saubris Temis mimarT (mag., mec ase
mgonia/vfiqrob da sxva);
 amoicnobs gezisa da orientaciis gamomxatvel enobriv saSualebebs
(zmniswinebi, adgilis zmnizedebi, Tandebulebi da sxva);
 amoicnobs movlenaTa Tanamimdevrobis gamomxatvel sityvebs (pirvelad, jer,
Semdeg, bolos);
 amoicnobs Sesasrulebeli moqmedebisadmi damokidebulebis gamomxatvel
markerebs (mag., survili, varaudi, brZaneba, akrZalva: SegiZlia/iqneb/unda/ar +
gaakeTo).
mosmenis strategia
q.m.VII.4. moswavles SeuZlia Sinaarsis gagebis gaadvilebis mizniT saTanado
strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 cocxali metyvelebis/Canaweris mosmenisas iSveliebs araverbalur elementebs
(intonacia, Jestikulacia, xmis modulacia - tempi, simaRle, xmis tembri,
ilustracia, sqema);
 amoicnobs ucnobi sityvebis, winadadebebis, gamoTqmebis mniSvnelobas nacnob
elementebze dayrdnobiT (sakomunikacio situacia, konteqsti, intonacia,
ilustracia);
 iniSnavs ucnob sityvebs maTi mniSvnelobis gasarkvevad;
 saTauris, ilustraciebis safuZvelze gamoTqvams varauds teqstis Sinaarsis
Sesaxeb;
 mSobliur enaze aRwers, ra gziT moaxerxa ama Tu im mosasmeni amocanis gadaWra;
 gaugebrobis SemTxvevaSi iTxovs ganmartebas, nela da garkveviT warmoTqmas,
gameorebas;
 qarTul enaze uyurebs TavisTvis saintereso telegadacemebs, filmebs.
kiTxva
q. m. VII. 5. moswavles SeuZlia saswavlo mizniT adaptirebuli sxvadasxva saxis
aramxatvruli teqstis gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

a) SeuZlia korespondenciis (Ria baraTi, piradi werili) wakiTxva da gageba.

asaxelebs avtors, adresats, maT misamarTebs, gagzavnis TariRs;
 asaxelebs korespondenciis mizans (milocva, mowveva, madlobis gamoxatva,
SeTavazeba, STabeWdilebebis gaziareba, axsna-ganmarteba da sxva);

amoicnobs faqtobriv informacias (sad, ra, rodis, ramdeni da sxva);

amoicnobs respondentis emociebs, damokidebulebebs, Tvalsazrisebs.
b) SeuZlia sxvadasxva sainformacio-SemecnebiTi teqstis wakiTxva da gageba.








amoicnobs teqstis zedapirze (eqspliciturad) mocemul faqtobriv
informacias (moqmedebis dro da adgili da sxva);
amoicnobs mTavar Temas;
amoicnobs teqstis calkeuli abzacis ZiriTad saTqmels;
amokrebs informacias konkretuli maxasiaTeblebis mixedviT (msgavsebagansxvaveba da sxva);
mijnavs faqts varaudisagan, Sefasebisagan;
amoicnobs faqtebsa da movlenebs Soris logikur da qronologiur kavSirebs;
akavSirebs teqstSi mocemul informacias sakuTar gamocdilebasTan.

g) SeuZlia biografiuli xasiaTis teqstebis (biografia, mogonebebi, dRiuri) gageba.
 amoicnobs ambis mTxrobels, personaJebs;
 gansazRvravs movlenaTa drosa da adgils;
 adgens movlenaTa Tanamimdevrobas;
 asaxelebs pirovnebis moRvaweobis sferoebs;
d) moswavles SeuZlia pragmatuli xasiaTis informaciuli teqstebis (afiSa,
anonsi, anotacia, reklama) gageba.
 amoicnobs teqtis sakomunikacio situacias (teqstis mizani, adresati,
formati);
 amoicnobs faqtobriv informacias (TariRi, fasi, adgili da sxva);
 amoicnobs movlenaTa Tanamimdevrobas.
q. m.VII.6. moswavles SeuZlia mcire zomis adaptirebuli mxatvruli teqstis (moTxroba,
igav-araki) gageba da gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 saTaurs gaazrebulad akavSirebs teqstTan;
 amoicnobs mTxrobels, personaJebs;
 amoicnobs movlenaTa Tanamimdevrobas;
 asaxelebs konkretul informacias (vin, sad, ratom, ra mizniT da sxva);
 ganmartavs personaJTa qcevis motivs da afasebs maT saqciels;
 axasiaTebs personaJebs rogorc eqspliciturad mocemul informaciaze
dayrdnobiT, ise teqstis gaazrebis safuZvelze;
 asaxelebs personaJebs Soris arsebul urTierTobebs;
 gamoaqvs daskvna personaJebs Soris arsebuli urTierTobebis Sesaxeb;
 nawarmoebSi gamoyofs siuJetis ganviTarebis safexurebs (dasawyisi,
ganviTareba, dasasruli);
 amoicnobs nawarmoebis ZiriTad Temas.
q.m.VII.7. moswavles SeuZlia aramxatvruli da mxatvruli teqstis struqturuli da
enobrivi maxasiaTeblebis amocnoba.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:







afasebs, ramdenad uwyobs xels teqstis dizaini teqstis Sinaarsis aRqmas
(ilustraciisa da teqstis mimarTeba, Sriftis zoma da saxesxvaoba, teqstis
abzacebad/svetebad dayofa, nawilebis dasaTaureba da sxva);
amoicnobs frazebsa da sityvebs, romlebic exmareba mkiTxvels, gamijnos faqti
mosazrebisagan /Tvalsazrisisagan;
ganmartavs, sad iwyeba da sad mTavrdeba ambis ganviTarebis safexurebi da ra
markerebi gamoiyeneba amisaTvis (mag., drois - maSin, rodesac, didi xnis winaT;

adgilis - Sors, am mTis iqiT, patara sofelSi; movlenaTa Tanamimdevrobis maSin, Semdeg, bolos da sxva);
Sesabamis mwkrivis formaze (wyvetili/uwyveteli) dayrdnobiT ganarCevs
Sesrulebuli moqmedebisadmi damokidebulebas warsulSi (moqmedebis procesi
da Sedegi, ganmeorebadoba, sixSire).

q.m.VII.8. moswavles SeuZlia mxatvruli teqstis xmamaRla kiTxva.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 wakiTxvamde gaiazrebs teqstis Sinaarss;
 intonaciiT gamoxatavs teqstSi asaxul emociebs;
 sasveni niSnebis funqciiT iyenebs intonacias;
 Sinaarsis Sesabamisad cvlis metyvelebis temps, xmis tembrs da simaRles;
 metyvelebs garkveviT da mkafiod.
q.m. VII. 9. moswavles SeuZlia sakiTxavi amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad
da kiTxvis unaris gasaumjobeseblad kiTxvis sxvadasxva strategiis
gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 teqstis gacnobis mizniT iyenebs gacnobiTi kiTxvis xerxebs (ecnoba saTaurs,








gamoyofil sityvebs, rubrikebs, abzacebs, ilustraciebs da sxva; ar Cerdeba
ucnob sityvebze);
iyenebs SeswavliTi kiTxvis xerxebs (sirTuleebis dasaZlevad gadaikiTxavs
gaugebar, rTul an mniSvnelovan nawilebs; konteqstis, gamocdilebis an
leqsikonis daxmarebiT azustebs ucxo sityvebis mniSvnelobas);
iyenebs ZiebiTi kiTxvis xerxebs (konkretuli informaciis moZiebis mizniT
mTlianobaSi akvirdeba teqsts, gadaikiTxavs da eZebs sayrdenebs: sakvanZo
sityvebs, abzacebis pirvel winadadebebs, rubrikebs, ganmartebebs, sqemebs da
sxva);
damoukideblad amoicnobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas nacnobi
elementebis daxmarebiT (ilustraciebi, konteqsti, nacnobi Ziri/fuZe da a.S);
mSobliur enaze aRwers, ra gziT moaxerxa ama Tu im sakiTxavi amocanis gadaWra;

q.m.VII. 10. moswavles SeuZlia teqstis interkulturuli TvalsazrisiT gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs teqstSi asaxul kulturul-socialur garemos da avlebs paralels
mSobliur kulturul-socialur garemosTan (aRmsarebloba, cxovrebis wesi,
dResaswaulebi, zne-Cveulebebi da sxva);
 kulturul Taviseburebebze saubrisas koreqtulad gamoTqvams sakuTar
Sexedulebebs/damokidebulebas/pozicias;



amoicnobs warmoebuli sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas da poulobs maT
Sesatyviss mSobliur enaSi.
wera

q.m.VII. 11. moswavles SeuZlia pragmatuli xasiaTis informaciuli teqstebis
(reklamis, afiSis, telegadacemebis, filmebis anonsis, anotaciis) wera.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 miuTiTebs gadacemis Temas, siuJets da iZleva Sesabamis Sefasebas Temisa da
respondentis gaTvaliswinebiT;
 winaswar mocemuli pirobis mixedviT adgens mcire zomis sareklamo teqstebs
(reklama, afiSa);
 gansazRvravs sareklamo teqstis mizans, teqstis formatsa da adresats da
iZleva Sesabamis rCeva-darigebebs (mag. ratom unda uyuros ama Tu im gadaemas,
films da sxva);
 miuTiTebs faqtobriv informacias (mag., TariRi, fasi, adgili, pirobebi da sxva);
 faqtobriv informacias daurTavs Sefasebebs;
 lakonurad adgens ZiriTad teqsts (miuTiTebs gadacemis Temas, siuJets da
urTavs Sefasebas).
q.m.VII.12. moswavles SeuZlia piradi werilis, Ria baraTis wera.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 korespondenciis formaluri mxaris dacviT wers werils megobarTan,
axlobelTan (TariRi, xelmowera, misamarTi);
 korespondenciis mizans usadagebs mis Sinaarss (mag., milocva, madlobis







gadaxda, Txovna, STabeWdilebebis gaziareba, informaciis Setyobineba, rCeva,
mopatiJeba da sxva);
teqstis miznisa da adresatis gaTvaliswinebiT irCevs Sesabamis stilsa da
formas;
Tanamimdevrulad gadmoscems movlenebs, faqtebs;
icavs frazebs Soris logikur kavSirs;
gamoxatavs grZnobebs, ganwyobilebebs, survilebs;
gamoTqvams Sefasebebs.

q.m. VII. 13. moswavles SeuZlia TxrobiTi xasiaTis teqstebis (mogoneba, ambavi...) wera.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 teqstis miznisa da auditoriis gaTvaliswinebiT irCevs stilsa da formas;
 gansazRvravs teqstis Temas (mag., sakuTari biografiidan an konkretuli





pirovnebis/adgilis Sesaxeb raime ambis/istoriis gaxseneba; raime movlenis
aRwera);
ambebis werisas eyrdnoba konkretul faqtebs;
konkretuli adamianisadmi/movlenisadmi gamoxatavs grZnobebs /gancdebsa da
damokidebulebebs;
sakuTari poziciidan afasebs faqtebs, movlenebsa da adamianebs.

q.m. VII.14. moswavles SeuZlia iseTi teqstebis Seqmna, romlebSic avlens pirovnul da
SemoqmedebiT damokidebulebas.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:






qmnis mocemuli nawarmoebis finalisagan gansxvavebul sakuTar versias;
wers TxrobiTi xasiaTis mcire zomis teqsts (mag., realur an gamogonil ambavs
misTvis saintereso Temaze);
gamoxatavs grZnobebs, ganwyobilebebs, emociebs;
Tanamimdevrulad gadmoscems movlenebs.

q.m.VII.15. moswavles SeuZlia werilobiTi teqstis struqturis dacva, gamomuSavebuli
aqvs sabazo enobrivi unar-Cvevebis funqciurad gamoyenebis unari.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 iyenebs ama Tu im teqstis struqturuli organizebis Taviseburebebs (mag.,
korespondenciis formaluri mxare; sareklamo xasiaTis teqstebSi - saTaurebi,



rubrikebi, logoebi, warwerebi, ilustraciebi, sqemebi, ZiriTadi teqstis
ganlageba, tipografiuli maxasiaTeblebi; dRiuris formaluri mxare da sxva);
sxvadasxva sakomunikacio situaciis warmodgenisas (mag., informacia, rCeva,
Txovna, mopatiJeba da sxva) iyenebs Sesabamis enobriv-gramatikul struqturebsa



da xerxebs;
adamianebis/sagnebis Sesadareblad iyenebs Sesabamis enobriv konstruqciebs (...-









Tan SedarebiT ufro ...-ia / ufro metad/naklebad da sxva; ise + zmna + rogorc
/ iseTi + zedsarTavi saxeli, rogoric);
iyenebs Tandebulian brunvebs Sesabamisi funqciiT (mag., gamo Tandebulian
naTesaobiTs mizezis gamosaxatavad: siSoris gamo da sxva);
momavalSi Sesasrulebeli moqmedebisadmi damokidebulebas (survili, varaudi,
brZaneba, Txovna, akrZalva) gamoxatavs II kavSirebiTisa da xolmeobiTis
formebiT;
sworad iyenebs ar da nu nawilakebTan erTad Sesabamisi mwkrivis formebs;
adekvaturad iyenebs gansxvavebuli modalobebis gamomxatvel formebs (unda,
netav da sxva);
sworad xmarobs subieqtisa da obieqtis brunvis formebs naswavl rTul
sintaqsur konstruqciebSi;
icavs punqtuaciisa (rTul winadadebaSi, dialogis gadmocemisas) da
marTlweris normebs.

q.m.VII.16. moswavles SeuZlia weris saTanado strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

gansazRvravs mizansa da auditorias;

saWiro informacias moiZiebs sxvadasxva wyarodan (interviu, sagazeTo statia,
eleqtronuli media da sxva);

moiZiebs Sesabamis ilustraciebs;

arCevs sareklamo rubrikebs;

adgens Sesasrulebeli masalis samuSao gegmas;

wers Sav variants;

saswavlo resursze dayrdnobiT amowmebs nawers da asworebs enobriv
Secdomebs;

Seaqvs teqstSi Sinaarsobrivi da struqturuli xasiaTis Sesworebebi;

saswavlo resursze dayrdnobiT amowmebs nawers da asworebs Secdomebs.
laparaki
q.m.VII.17. moswavles SeuZlia interaqciaSi monawileobis miReba.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

svams da pasuxobs kiTxvebs nacnob Tematikaze;

saTanadod reagirebs TanamosaubreTa replikebze;

axerxebs telefoniT saubars yoveldRiur Temebze;

monawileobs rolur TamaSebSi, simulaciur situaciebSi (Sexvedra quCaSi,
marSrutis axsna, telefoniT konkretuli informaciis mopoveba da sxva);

ama Tu im sakiTxTan dakavSirebiT gamoxatavs sakuTar damokidebulebas,
pozicias da ganmartavs mas;

gamoxatavs sakuTar emociebs, ganwyobilebas;

afasebs movlenebs, faqtebs, qcevebs;

personaJebis mimarT gamoxatavs sakuTar damokidebulebas, pozicias;

qarTul enaze mimarTavs maswavlebels, klaselebs saswavlo procesSi
warmoqmnil saWiroebebTan dakavSirebiT.
q.m.VII.18. moswavles SeuZlia gabmulad laparaki.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

martivi eniT saubrobs misTvis nacnob Temebze (ardadegebi, samomavlo gegmebi,
megobrebi);

hyveba Tavs gadamxdar, gagonil, nanax, wakiTxul ambavs;

gadmoscems nanaxi filmis Sinaarss;

saubrobs sayvarel wignis, filmis, personaJis Sesaxeb da asabuTebs Tavis
arCevans.
q.m.VII.19. moswavles SeuZlia misTvis saintereso Temaze zepiri proeqtis warmodgena.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 mkafiod ayalibebs proeqtis mizans;
 gegmis mixedviT gadmoscems saTqmels (Sesaval nawilSi gamokveTs saubris
Temas, warmoadgens gansaxilvel sakiTxebs; mohyavs faqtebi, magaliTebi);
 saubrisas iyenebs vizualur masalas;
 Tanamimdevrulad, mkafiod da gasagebad ayalibebs azrs;
 gamoxatavs Tavis damokidebulebas konkretuli informaciisadmi/gansaxilveli
sakiTxisadmi/problemisadmi.
q. m. VII. 20. moswavles SeuZlia sabazo enobrivi unar-Cvevebis funqciurad gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 saubris miznis, adresatisa da konteqstis gaTvaliswinebiT irCevs da saTanadod
aformebs Sesabamis stils;
 interaqciis warmarTvisas SearCevs sakomunikacio situaciis Sesatyvis enobriv
konstruqciebsa da formulebs, kliSeebs;
 kiTxvis dasmis, Txovnis, brZanebisa da grZnobebis gadmocemisas icavs sityvaTa
rigs da am modalobebisaTvis damaxasiaTebel intonacias;
 ambis gadmocemisas sworad iyenebs movlenaTa Tanamimdevrobis gamomxatvel
sityvebs (pirvelad, jer, bolos, dasasruls);
 drosa da sivrceSi orientacias gamoxatavs sxvadasxva enobrivi saSualebiT
(zmnizeda; zmna: zmniswini, mwkrivis formebi; saTanado sityvaTSexamebani: quCis
dasawyisSi/bolos... gadaxval quCaze, waxval quCiT, gadakveT quCas da sxva);
 momavali drois gamosaxatavad konteqstis mixedviT iyenebs myofadisa da II
kavSirebiTis formebs.



warTqmiTi da ukuTqmiTi brZanebis (ar/nu) gamosaxatavad
zmnis saTanado mwkrivis formebs.

sworad iyenebs

q.m.VII.21. moswavles SeuZlia sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris
xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris gasaumjobeseblad saTanado
strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 SearCevs Temas zepiri gamosvlisaTvis/proeqtisaTvis da moiZiebs Sesabamis
informaciul Tu vizualur masalas;
 Seadgens Temis gegmas;
 sityvis daviwyebis an arcodnis SemTxvevaSi iyenebs sakompensacio saSualebebs
(mag., mimika, Jestikulacia, sxva sityvebiT aRwera, sinonimuri sityvis
Canacvleba da sxva);
 xvdeba da asworebs daSvebul martiv Secdomas;
 auditoriis winaSe gamosvlamde gadis repeticias.
swavlis swavla
q.m.VII. 22. moswavles SeuZlia proeqtis (mag., gamofenis mowyoba, skolis/klasis
Jurnalis, klasis vebgverdia Seqmna da sxva) ganxorcielebis
xelSesawyobad mimarTos sxvadasxva strategias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 maswavlebelTan erTad ayalibebs proeqtis warmatebiT ganxorcilebis
kriteriumebs;
 gundis wevrebTan erTad damoukideblad gansazRvravs da gegmavs
gansaxorcielebel etapebs, Semdeg gundebi erTmaneTs uziareben Sedgenil
gegmas, adareben, aumjobeseben;
 maswavlebelTan erTad adgens Sesrulebis vadebs;
 axdens codnisa da unarebis mobilizebas.
 proeqtis ganxorcielebamde gundis wevrebTan erTad gansazRvravs da inawilebs
funqciebs;
 SearCevs proeqtis wardgenis formas;
 ganaxorcielebs proeqts;
 gundis wevrebTan gadis repeticias, akeTebs prezentaciis simulirebas sxva
gundis winaSe komentarebis, SeniSvnebis gaTvaliswinebiT;
 aumjobesebs proeqts, Seaqvs Sesworebebi.
q.m. VII. 23. moswavles SeuZlia maswavleblis daxmarebiT ganWvritos Sesasrulebeli
davalebis moTxovnebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 monawileobs davalebis warmatebiT Sesrulebis kriteriumebis CamoyalibebaSi;
 gamokveTs davalebis ganxorcielebis etapebs;
 gansazRvravs im codnasa da unarebs, romlebsac flobs da gamoiyenebs
davalebis Sesasrulebad;
 gansazRvravs, Tu ra codna da unarebi unda SeiZinos axali davalebis
gansaxorcieleblad;
 gansazRvravs, ra gauadvildeba, ra gauWirdeba, raSi dasWirdeba daxmareba,
konsultacia;

q.m. VII. 24. moswavles warmatebuli swavlis uzrunvelsayofad gamomuSavebuli aqvs
strategiuli unarebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 saWiroebis SemTxvevaSi iTxovs daxmarebas, konsultacias;
 monawileobs gamoyenebuli strategiebis efeqturobis SefasebaSi;
 Tanxmdeba gansxvavebuli strategiebis mosinjva-gamoyenebaze;
 adarebs sxvadasxva, maT Soris mSobliuri enis Seswavlisas miRebul
gamocdilebas erTmaneTTan; gansazRvravs, Tu ramdenad gamoadgeba esa Tu is
strategia sxva enis an sxva sagnis swavlebis procesSi;
 aanalizebs Secdomebis, xarvezebis mizezebs;
 monawileobs TviTSefasebasa da TanaSefasebaSi (moswavle-maswavlebeli an




moswavle-moswavle erTsa da imave naSroms erTmaneTisagan damoukideblad
asworeben);
Sedegebze dakvirvebiT aRniSnavs, sad aqvs winsvla;
aanalizebs warmatebis Tu warumateblobis mizezebs SemdgomSi maTi
gaTvaliswinebis mizniT;

q.m. VII. 25. moswavles SeuZlia saswavlo saqmianobis xelSewyobis mizniT saTanado
resursebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 efeqturad iyenebs saxelmZRvanelos resursebs (leqsikoni, struqturuli
nimuSebi, gramatikuli cnobari, ilustraciebi da sxva);
 moiZiebs informacias rogorc skolaSi, ise skolis gareT misawvdom resursebSi
(saxelmZRvanelos TvalsaCinoebebi, leqsikoni, skolis/soflis/qalaqis
biblioTeka, maswavlebeli, kompetenturi piri, interneti da sxva);
 moiZiebs informacias/saswavlo masalas informaciul-sakomunikacio
teqnologiebis (IST) meSveobiT;
 iyenebs IST –s ama Tu im masalis/teqstis Sesaqmnelad/dasamuSaveblad.
q.m.VII.26. moswavles SeuZlia, leqsikuri maragis gansamtkiceblad da gasamdidreblad
mimarTos sxvadasxva xerxs.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 sistematurad imeorebs gavlil leqsikur masalas;
 amokrebs cudad aTvisebul leqsikur erTeulebs;
 iyenebs damaxsovrebis sxvadasxva xerxs (ramdenjerme gadawera, xmamaRla

gameoreba, erTi fuZis sityvebis, antonimuri/sinonimuri wyvilebis dajgufeba,
asocireba, konteqstSi gamoyeneba, Tematikis mixedviT dajgufeba da sxva).
q.m.VII.27. moswavles SeuZlia gramatikis aTvisebis xelSewyobis mizniT
(gasaadvileblad) saTanado strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 konkretul magaliTebze dakvirvebiT amoicnobs gramatikul
struqturebs/wesebs;
 iyenebs amocnobil struqturebs/wesebs gansxvavebul konteqstebSi;
 adarebs erTmaneTs qarTuli da mSobliuri enis gramatikul
struqturebs/kanonzomierebebs;
 iyenebs da Tavadac qmnis sqemebs, tabulebs, struqturul modelebs.

q.m.VII. 28. moswavles Sedegebis gaumjobesebis mizniT SeuZlia TanaklaselebTan,
maswavlebelTan da mewyvilesTan TanamSromloba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amxnevebs mewyviles, Tanagundelebs;
 iTxovs/sTavazobs daxmarebas;
 koreqtulad miuTiTebs sxvebis mier daSvebul Secdomebze;
 monawileobs TanaSefasebaSi Sedegebis urTierTgaumjobesebis xelSesawyobad.

VII donis programis Sinaarsi
prioritetuli sametyvelo
funqciebi
1.1. socialuri
urTierTobebi:
misalmeba/damSvidobeba,
mokiTxva, sakuTari Tavis /
sxvisi wardgena, milocva,
Txovna, nebarTvis aReba,
SeTavazeba, dapatiJeba,
Sexvedris daniSvna,
waxaliseba/Seqeba,
Tavazianobis gamoxatva,
madlobis gadaxda,
mobodiSeba
1.2. informaciis gacvla:
piradi monacemebi (vinaoba,
asaki, warmomavloba,
sadauroba, sacxovrebeli
adgili), ojaxi /
naTesavebi,
profesia/xeloba,
saWiroebebi /
moTxovnilebebi
/survilebi, Tavisufali
dro, saqmianoba, kvebiTi
Cvevebi, janmrTeloba,
amindi, gegmebi / ganzraxva,
mgzavroba/mogzauroba,
gemovneba
1.3. aRwera-daxasiaTeba:
adamianis garegnoba,
Cacmuloba, xasiaTi,
Tvisebebi; cxovelis/sagnis
aRwera
1.4. grZnoba/emociisa da
Sefaseba/damokidebulebis
gamoxatva:
dadebiTi/uaryofiTi
emociebi (saxaruli,
kmayofileba, brazi,
sinanuli, gakvirveba,
ukmayofileba, eWvi,

ZiriTadi enobrivi
konstruqciebi
da formulebi
saRamomde! momaval
Sexvedramde! mapatieT!
gaicaniT, es Cemi . . .
giwvev(T) + ...-ze/-Tan/-Si

var + ...-dan
(saqarTvelodan);
davibade ...wlis ...-s (mag.,
xuT maiss);
minda gavxde/gamovide...;
risTvis? ra mizniT? _ad:
wasakiTxad, samogzaurod...
minda/unda/aucilebelia +
II kavSirebiTi;

...-Tan SedarebiT
ufro/naklebad/ufro
metad/ufro naklebad ... ;
macvia/acvia + zed. saxeli +
riT (mag., patara jibiT)
Cemi azriT, . . .
rogorc vfiqrob, . . .
me mgoni,.../ara mgonia,...
ukeTesad / uaresad + zmna

ZiriTadi enobrivi
sakiTxebi
fonetika/morfologia/sintaqs
i
1. konkretuli da abstraqtuli saxelebi (bavSvi /
bavSvoba ; axalgazrda /
axalgazrdoba...)
2. kiTxviTi nacvalsaxeli:
sadauri? saidan? ranairi?
rodindeli?...
4. saxelis warmoqmna: xelobis,
daniSnulebis, sadaurobis...
5.zmna:
pirTa raodenoba zmnaSi ;
mwkrivebi: myofadi, II
kavSirebiTi, xolmeobiTi;
6. zmnizeda: drois: uceb, jer,
Tavidan, Semdeg, mere...
adgilis: aqeT/iqiT, piras,
SigniT...
7. sawyisi
8. mimReoba (dawerili,
dasaweri, damweri, naweri...);
7. Tandebuli: ze/Si/dan/mde;
8. kavSiri: da, an, Tu, magram...
9. nawilaki: ar/nu; ...
10. winadadeba Sinaarsis
mixedviT: TxrobiTi, kiTxviTi,
Zaxilis, brZanebiTi.
orTografia/punqtuacia
1. mimarTvis formebi sakuTar
da sazogado saxelebTan da
masTan dakavSirebuli
marTlweris sakiTxebi;
2. ricxvSi SeTanxmeba da
masTan dakavSirebuli
marTlweris sakiTxebi (ori
biWi / cota moswavle... / ori
xatavs / yvela movida...)
3. punqtuacia da intonacia.
leqsika

1. sinonimebi, antonimebi,

varaudi, SiSi, interesi,
indiferentuloba),
dadebiTi / uaryofiTi
Sefaseba, STabeWdileba,
poziciis gamoxatva
1.5. droSi orientireba:
droSi lokalizeba,
qronologia, sixSire,
Tanadrouloba,
xangrZlivoba
1.6. sivrceSi orientireba:
adgilmdebareobis
miTiTeba, mimarTulebis
gansazRvra (daniSnulebis
adgili, marSruti...)
1.7. instruqciis micema:
rCeva-darigeba, moTxovna,
akrZalva, nebarTvis micema,
valdebuleba

1.8. logikuri kavSirebis
gamoxatva:
mizezi, mizani, piroba,
Sedegi,

ori + ...-is (wuTis/wlis...)
ganmavlobaSi;
aqamde, am dromde. . .
ori/mTeli + ...-iT
(saaTiT/dRiT...)
gadaxval quCaze, gadakveT
quCas;
...-is
bolos/dasawyisSi/kuTxeSi
...,
wadi ...-mde . . .
aucilebloba: (ar) unda + II
kavSirebiTi
nebis darTva/rCevis micema:
SegiZlia (ar) + II
kavSirebiTi;
girCev (ar) + II kavSirebiTi
sasurveloba: iqneb (ar) + II
kavSirebiTi
ratom? ris gamo? _ amitom /
amis gamo;
Tu ..., maSin ...

teqstis lingvistika
2. metyvelebis funqciuri
tipebi (Txroba da misi
maxasiaTeblebi);
3.monologi, dialogi (I da II
pirebis metyveleba da maTi
Taviseburebebi);
4. pirdapiri da iribi naTqvami;
5. teqstis kompozicia
(dasawyisi, Sua nawili,
dasasruli).

VIII done
qarTuli, rogorc meore ena
standarti
wlis bolos misaRwevi Sedegebi
mosmena

kiTxva

wera

laparaki

swavlis swavla

q. m. VIII. 1.
moswavles
SeuZlia
sxvadasxva
saxis
reportaJis,
intervius
mosmena da
gageba.

q. m. VIII. 6.
moswavles SeuZlia
saswavlo mizniT
adaptirebuli
sxvadasxva saxis
aramxatvruli
teqstis gageba da
gaanalizeba.
a) SeuZlia
sagazeTo
publikaciis
misTvis saintereso
Temebze (mkiTxvelis
gamoxmaureba,
qronika, interviu)
gageba.

q. m. VIII. 13.
moswavles
SeuZlia
biografiuli
xasiaTis
teqstebis wera.
a) SeuZlia
biografiuli
cnobaris,
biografiis wera.
b) SeuZlia
portretis
(sakuTari an
megobris, cnobili
adamianis da sxva)

q. m. VIII. 18.
moswavles
SeuZlia
monawileobis
miReba martiv
saklaso
diskusiebSi
winaswar
momzadebul
misTvis
aqtualur
sakiTxebze.

q. m. VIII. 22.
moswavles
SeuZlia proeqtis
(mag., IST-is
gamoyenebiT
cnobili adamianis
biografiuli
cnobari/Strixebi
portretisaTvis
Sedgena;viqtorins,
aqciis mowyoba da
sxva)
ganxorcielebis
xelSesawyobad
mimarTos
sxvadasxva

q. m. VIII. 2.
moswavles
SeuZlia
sainformacio
gadacemebis,
Canawerebis

q. m. VIII. 19.
moswavles
SeuZlia

(radio/telep
rograma,
amindis
prognozi,
axali ambebi
da sxva)
qarTul enaze
mosmena da
gageba.
q. m. VIII. 3.
moswavles
SeuZlia
Tanamosaubre
Ta Soris
yoveldRiur
Temebze
mimdinare
interaqciis
mosmena da
gageba.
q. m. VIII. 4.
moswavles
SeuZlia
ZiriTadi
enobrivi
maxasiaTebleb
is amocnoba.
q. m. VIII. 5.
moswavles
SeuZlia
mosasmeni
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyoba
d da mosmenis
unaris
gasaumjobeseb
lad saTanado
strategiebis
gamoyeneba.

b) SeuZlia
sxvadasxva sainfo –
rmacio SemecnebiTi
teqstis (istoriis,
kulturis,
geografiis da sxva
sferodan) wakiTxva
da gageba.
g) SeuZlia
biografiuli
xasiaTis teqstebis
(biografia,
mogonebebi,
portretebi) gageba
da gaanalizeba.
q. m. VIII. 7.
moswavles SeuZlia
aramxatvruli
teqstis
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT
gaanalizeba.
q. m. VIII. 8.
moswavles SeuZlia
adaptirebuli
mxatvruli teqstis
gageba da
gaanalizeba.
q. m. VIII. 9.
moswavles SeuZlia
mxatvruli teqstis
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT
gaanalizeba.
q. m. VIII. 10.
moswavles SeuZlia
mxatvruli teqstis
xmamaRla kiTxva.
q. m. VIII. 11.
moswavles SeuZlia
sakiTxavi
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad
kiTxvis sxvadasxva
strategiis
gamoyeneba.
a) SeuZlia mimarTos
gacnobiTi kiTxvis
teqnikas zogadi
Sinaarsis

Seqmna.
q. m. VIII. 14.
moswavles
SeuZlia sagazeTo
publikaciis
(interviu,
statia...) Seqmna.
q. m. VIII. 15.
moswavles
SeuZlia iseTi
teqstis Seqmna,
sadac gamoavlens
pirovnul da
SemoqmedebiT
damokidebulebs.
q. m. VIII. 16.
moswavles
SeuZlia sabazo
enobrivi unarCvevebis
funqciurad
gamoyeneba.
q. m. VIII. 17.
moswavles
SeuZlia weris
efeqturi
strategiebis
gamoyeneba weris
procesis yvela
etapze
(mosamzadebeli,
teqstis Sedgena,
teqstis
gaumjobeseba)
Sedegis
gasaumjobeseblad
.

Tavisuflad
saubari misTvis
saintereso/
sasurvel
Temebze
(sayvareli
gadacema/wigni/mu
sika/ mogzauroba
da sxva).
q. m. VIII. 20.
moswavles
SeuZlia
funqciurad
gamoiyenos
sabazo enobrivi
unar-Cvevebi.
q. m. VIII. 21.
moswavles
SeuZlia
gamoiyenos
saTanado
strategiebi
sametyvelo
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad
da zepiri
metyvelebis
unaris
gasaumjobesebla
d.

strategias.
q. m. VIII. 23.
moswavles
SeuZlia
maswavleblis
daxmarebiT
ganWvritos
Sesasrulebeli
davalebis
moTxovnebi.
q. m. VIII. 24.
moswavles
warmatebuli
swavlebis
uzrunvelsayofad
gamomuSavebuli
aqvs strategiuli
unarebi.
q. m. VIII. 25.
moswavles
SeuZlia saswavlo
saqmianobis
xelSewyobis
mizniT saTanado
resursebis
gamoyeneba.
q. m. VIII. 26.
moswavles
SeuZlia Sedegebis
gaumjobesebis
mizniT
iTanamSromlos
TanaklaselebTan,
maswavlebelTan,
mewyvilesTan.

gasagebad.
b) SeuZlia mimarTos
SeswavliTi kiTxvis
teqnikas teqstis
damuSavebis mizniT.
g) SeuZlia mimarTos
ZiebiTi kiTxvis
teqnikas teqstSi
konkretuli
informaciis
mosaZieblad.
q. m. VIII. 12.
moswavles SeuZlia
teqstis
interkulturuli
TvalsazrisiT
gaanalizeba.

mosmena
q. m. VIII. 1. moswavles SeuZlia sxvadasxva saxis reportaJis, intervius mosmena da
gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gansazRvravs reportaJis mizans, Temas;
 igebs ZiriTad Sinaarss;
 ganarCevs mTavar da aramTavar sakiTxebs;
 amokrebs faqtobriv informacias (vin, ra, sad, rodis, ramdeni, romeli, rogori
da sxva);
 amoicnobs monawileTa Sexedulebebs ama Tu im sakiTxTan dakavSirebiT;
 movlenebs Soris amoicnobs mizez-Sedegobriv kavSirebs;
 gamoaqvs daskvna mTliani teqstis gaazrebis safuZvelze.
q.m.VIII.2. moswavles SeuZlia sainformacio gadacemebis, Canawerebis (radio/teleprograma, amindis prognozi, axali ambebi da sxva) qarTul enaze mosmena da gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs teqstis Temas/mizans;
 amoicnobs sainformacio gadacemis rubrikebs (axali ambebi, sporti, amindis
prognozi da sxva);
 amokrebs misTvis saintereso informacias (dRe, saaTi, adgili, angariSi);
 informacias ajgufebs garkveuli monacemebis mixedviT (mag., saintereso
gadacemebi umcrosklaselebisaTvis);
 gamoaqvs daskvna.
q.m. VIII.3. moswavles SeuZlia TanamosaubreTa Soris yoveldRiur Temebze mimdinare
interaqciis mosmena da gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs, sad mimdinareobs saubari;
 amoicnobs Tanamosaubreebs;
 amoicnobs konkretul informacias (vin, ra, sad, rodis, rogori, rogor, ratom
da sxva);




amoicnobs TanamosaubreTa damokidebulebebs/Sefasebebs konkretul sakiTxTan
dakavSirebiT;
amoicnobs TanamosaubreTa Soris urTierTobebs (didi xnis nacnobebi,
axalgacnobilebi, ucnobebi da sxva).

q.m.VIII.4. moswavles SeuZlia ZiriTadi enobrivi maxasiaTeblebis amocnoba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs sxvadasxva funqciuri stilisaTvis damaxasiaTebel ZiriTad niSnebsa
da sintaqsur konstruqciebs (mag., publicisturi stilisaTvis -






msmenelebisadmi uSualo mimarTvebi, kiTxvisa da Zaxilis winadadebebis xSiri
xmareba, ZiriTadad martivi enobrivi konstruqciebis gamoyeneba da sxva);
intonaciiT ganasxvavebs saTqmelis modalobas (SekiTxva, Txovna, moTxovna da
sxva);
amoicnobs Sefaseba/damokidebulebis gamomxatvel sityvebsa da enobriv
formulebs da maTze dayrdnobiT ganarCevs faqts varaudisagan /
damokidebulebisagan;
amoicnobs Sefasebis (damokidebulebis) gamomxatvel sityvebs,
sityvaTSexamebebs.
mosmenis strategia

q.m.VIII.5. moswavles SeuZlia mosasmeni amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad
da mosmenis unaris gasaumjobeseblad saTanado strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

cocxali metyvelebis/Canaweris mosmenisas iSveliebs araverbalur elementebs
(intonacia, Jestikulacia, xmis modulacia - tempi, simaRle, xmis tembri,
ilustracia, sqema);

amoicnobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas nacnob elementebze
dayrdnobiT (sakomunikacio situacia, konteqsti, sityvis fuZe da sxva);

saTauris, ilustraciebis safuZvelze gamoTqvams varauds teqstis Sinaarsis
Sesaxeb;

iniSnavs ucnob sityvebs maTi mniSvnelobis gasarkvevad;

miznis Sesabamisad cvlis mosmenis strategias: zogadi Sinaarsis gasagebad
eyrdnoba nacnob sityvebs, araverbalur elementebs da amoicnobs sakomunikacio
situacias, konteqsts, sasaubro Temas;

ismens misTvis saintereso qarTul telegadacemebs;

uyurebs filmebs qarTul enaze.
kiTxva
q.m. VIII. 6. moswavles SeuZlia saswavlo mizniT adaptirebuli sxvadasxva saxis
aramxatvruli teqstis gageba da gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
a) SeuZlia sagazeTo publikaciis misTvis saintereso Temebze (qronika, interviu...)
gageba.




asaxelebs statiis Temas;
amoicnobs faqtobriv informacias (vin, ra, rodis, sad da sxva);
gamijnavs avtoris Tvalsazriss, Sefasebas faqtisagan;




amoicnobs avtoris emociebsa da damokidebulebebs Temisadmi, respodentisadmi;
amoicnobs avtoris, respodentis emociebs, dadebiT da uaryofiT
damokidebulebebs.

b) SeuZlia sxvadasxva sainformacio -SemecnebiTi teqstis (istoriis, kulturis,
geografiis da sxva sferodan) wakiTxva da gageba.







amoicnobs teqstis zedapirze (eqspliciturad) mocemul informacias (faqti,
movlena, moqmedebis dro da adgili da sxva);
teqsts yofs azrobrivad gaerTianebul nawilebad (qveTemebad);
amoicnobs teqstis sxvadasxva monakveTSi mocemul faqtebsa da movlenebs
Soris kavSirs (logikurs, qronologiurs) da gamoaqvs saTanado daskvna;
teqstidan gamomdinare, azrs asabuTebs teqstidan motanili faqtis an detalis
moSveliebiT;
akavSirebs teqstSi mocemul informacias sakuTar gamocdilebasTan da amis
safuZvelze gamoaqvs daskvna;
gamoxatavs sakuTar damokidebulebas teqstSi mocemuli informaciis Sesaxeb
da ganmartavs mas.

g) SeuZlia biografiuli xasiaTis teqstebis (biografia, mogonebebi, portretebi)
gageba da gaanalizeba.








amoicnobs avtors;
ganasxvavebs avtorsa da konkretuli ambis mTxrobels;
gansazRvravs movlenaTa drosa da adgils;
asaxelebs pirovnebis moRvaweobis sferoebs, gamoyofs karieris etapebs;
teqstSi mocemuli informaciis (saqmianobis, urTierTobis, qcevis) gaazrebis
safuZvelze axasiaTebs pirovnebas;
Sinaarsidan gamomdinare, azrs asabuTebs teqstidan motanili faqtis an
detalis moSveliebiT;
adarebs erTmaneTs sxvadasxva tipis biografiul teqsts (biografia, mogonebebi)
da avlebs maT Soris paralels msgavseba-gansxvavebis mixedviT (mag., avtoris
vinaoba, ras eyrdnoba misi naambobi da sxva).

q.m.VIII.7. moswavles SeuZlia aramxatvruli teqstis struqturuli da enobrivi
maxasiaTeblebis mixedviT gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 afasebs, ramdenad uwyobs xels teqstis dizaini teqstis Sinaarsis aRqmas
(ilustraciisa da teqstis mimarTeba, Sriftis zoma da saxesxvaoba, teqstis
abzacebad/svetebad dayofa, nawilebis dasaTaureba da sxva);
 amoicnobs frazebsa da sityvebs, romlebic exmareba mkiTxvels, gamijnos faqti
mosazrebisagan /Tvalsazrisisagan;
 konkretul enobriv niSnebze dayrdnobiT miuTiTebs, gvxvdeba Tu ara teqstSi
avtoriseuli metyveleba;
 aRniSnavs, romeli piria (I Tu III) teqstSi avtori da ra Taviseburebas aniWebs es
teqsts;
 gansazRvravs, ra formiT aris gadmocemuli sxvisi naTqvami (pirdapiri zmna/iribi - sxvaTa sityvis -meTqi, -o);
 axasiaTebs teqsts metyvelebis procesSi monawile pirebis raodenobis mixedviT
(monologi, dialogi);

q.m.VIII. 8. moswavles SeuZlia adaptirebuli mxatvruli teqstis gageba da gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gansazRvravs nawarmoebis Temas;
 saTaurs gaazrebulad akavSirebs teqstTan;
 amoicnobs mTxrobels, personaJebs;
 amoicnobs movlenaTa Tanamimdevrobas;
 asaxelebs konkretul informacias (vin, sad, ratom, ra mizniT da sxva);
 amoicnobs mTavar da meorexarisxovan personaJs/personaJebs;
 axasiaTebs personaJebs rogorc eqspliciturad mocemul informaciaze
dayrdnobiT, ise Sinaarsis gaazrebis safuZvelze;
 asaxelebs gmirebis moqmedebis motivs da afasebs maT saqciels;
 gamoaqvs daskvna personaJebs Soris arsebuli urTierTobis Sesaxeb;
q.m.VIII.9. moswavles SeuZlia mxatvruli teqstis struqturuli da enobrivi
maxasiaTeblebis mixedviT gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 erTi teqstis farglebSi gamoyofs teqstis funqciur tipebs (Txroba, aRwera);
 axasiaTebs teqsts metyvelebis procesSi monawile pirebis raodenobis mixedviT
(monologi, dialogi);
 amoicnobs da ganmartavs, ratom aris Txroba I an III pirSi;
 amoicnobs subieqturi damokidebulebis gamomxatvel enobriv formulebs
(gankerZoebuli sityvebi da gamoTqmebi, CarTuli da sxva);
 amoicnobs da ganmartavs sxvadasxva Janris teqstebis mniSvnelovani elementebis
daniSnulebas.
q.m.VIII.10. moswavles SeuZlia mxatvruli teqstis xmamaRla kiTxva.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 wakiTxvamde gaiazrebs teqstis Sinaarss;
 intonaciiT gamoxatavs teqstSi asaxul emociebs;
 sasveni niSnebis funqciiT iyenebs intonacias;
 Sinaarsis Sesabamisad cvlis metyvelebis temps, xmis tembrs da simaRles;
 kiTxvis procesSi cdilobs mxedvelobiTi kontaqtis damyarebas auditoriasTan;
 metyvelebs garkveviT da mkafiod.
q.m.VIII.11. moswavles SeuZlia sakiTxavi amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad kiTxvis sxvadasxva strategiis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavles:
a) SeuZlia mimarTos gacnobiTi kiTxvis teqnikas zogadi Sinaarsis gasagebad.
 mTlianobaSi akvirdeba teqsts, mis struqturas, maorganizebel elementebs,
gansazRvravs teqstis esa Tu is nawili ra Sinaarsis informacias Seicavs,
gamoTqvams varauds teqstis Sinaarsis Sesaxeb sxvadasxva elementze
dayrdnobiT (saTauri, qvesaTauri, ilustracia, sakvanZo sityva, abzacebis
dasawyisi, erT-erTi abzaci, gamoyofili sityvebi da sxva);
 gadaikiTxavs teqsts, yuradRebas ar amaxvilebs ucxo sityvebze, eyrdnoba
nacnob sityvebs zogadi Sinaarsis amosacnobad.
b) SeuZlia mimarTos SeswavliTi kiTxvis teqnikas teqstis damuSavebis mizniT.
 jer zogadad ecnoba teqsts (ix. gacnobiTi kiTxva);






Semdeg gamowvlilviT kiTxulobs teqsts, cdilobs ucnobi sityvebis,
gamoTqmebis mniSvnelobis amocnobas nacnob elementebze (konteqsti, qarTulSi
damkvidrebuli ucxouri sityvebi, sityvis nacnobi fuZe da sxva) dayrdnobiT;
ucnob sityvebs, gamoTqmebs eZebs misTvis misawvdom resursebSi
(saxelmZRvanelo, leqsikoni, kompetenturi piri);
saWiroebis SemTxvevaSi, xelmeored kiTxulobs teqsts an mis calkeul
nawilebs.

g) SeuZlia mimarTos ZiebiTi kiTxvis teqnikas teqstSi konkretuli informaciis
mosaZieblad.
 Tvals gadavlebs teqstis struqturas, sityvier da arasityvier maorganizebel
elementebs da maTze dayrdnobiT poulobs da amokrebs TavisTvis saWiro
informacias.
q.m.VIII.12. moswavles SeuZlia teqstis interkulturuli TvalsazrisiT gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs teqstSi asaxul kulturul-socialur garemos da avlebs paralels
mSobliur kulturul-socialur garemosTan (cxovrebis wesi, dResaswaulebi,
zne-Cveulebebi da sxva);
 kulturul Taviseburebebze saubrisas koreqtulad gamoTqvams sakuTar
Sexedulebebs/damokidebulebas/pozicias;
 ganmartavs personaJTa qcevis motivs mocemul garemoSi;
 amoicnobs warmoebuli sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas da poulobs maT
Sesatyviss mSobliur enaSi;
 amoicnobs ucxo kulturisTvis damaxasiaTebel qcevis etikets;
 amoicnobs ilustraciebze/ teqstebSi asaxul kulturul, sayofacxovrebo
realiebs.
wera
q.m.VIII.13. moswavles SeuZlia biografiuli xasiaTis teqstebis wera.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
a) SeuZlia biografiuli cnobaris, biografiis wera.
 konkretuli pirobis/modelis mixedviT wers Sesabamis teqsts (mag., mocemuli





biografiis mixedviT biografiuli cnobaris dawera; sakuTari an sxvisi
biografiis dawera);
miuTiTebs dabadebis TariRsa da adgils;
Tanamimdevrulad gadmoscems cxovrebis etapebs;
gamokveTs mniSvnelovan da gansakuTrebul faqtebs, detalebs.

b) SeuZlia portretis (sakuTari an megobris, cnobili adamianis da sxva) Seqmna.
 dawvrilebiT aRwers mis garegnobas;
 axasiaTebs, rogoria Sinaganad da mohyavs Sesabamisi magaliTebi misi piradi
cxovrebidan, qcevebidan;
 aRwers mis gancdebs, emociebs, fiqrebs;
 miuTiTebs mis saqmianobaze;
 gamokveTs mis interesebs, gatacebebs, survilebs;
q.m.VIII.14. moswavles SeuZlia sagazeTo publikaciis (interviu, statia...) Seqmna.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:






gamokveTs intervius, statiis mTavar Temas, saTqmels;
gamokveTs mTavar da meorexarisxovan sakiTxebs;
teqsts yofs azrobriv monakveTebad;
respondentis naTqvamis, azris gadmocemisas iyenebs parafrazirebisa da
citirenis xerxebs;
 asaTaurebs werils, intervius, statias.
q.m. VIII.15. moswavles SeuZlia iseTi teqstis Seqmna, sadac gamoavlens pirovnul da
SemoqmedebiT damokidebulebas.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 qmnis misTvis saintereso da mniSvnelovani calkeuli epizodebis/ambis
gagrZelebisa da dasasrulis sakuTar variants;
 konkretuli modelis mixedviT qmnis mxatvruli teqstis fragments;
 cxovrebiseul da literaturul gamocdilebaze dayrdnobiT ayalibebs
sakuTar Sexedulebas ama Tu im sakiTxTan dakavSirebiT.
q.m.VIII.16. moswavles SeuZlia sabazo enobrivi unar-Cvevebis funqciurad gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 konteqstis mixedviT iyenebs zedsarTavi saxelis xarisxis formebs (motkbo tkbili - utkbesi);
 aRwera-daxasiaTebisas iyenebs sxvadasxva tipis Sedarebas (mag., martivi:
qvasaviT guli; gavrcobili: ise - rogorc, iseTi - rogoric da sxva);
 saTanadod iyenebs I da II obieqturi pirisa da ricxvis niSnebs Sesabamis pirTa
kombinaciis dros vinian zmnebTan (mag., is mwers me / is gwers Sen; me gxatav Sen
/ Sen mxatav me);
 konteqstis mixedviT warsulSi Sesrulebuli moqmedebisadmi damokidebulebas
gamoxatavs Sesabamisi mwkrivis formiT (mag., wyvetili, uwyveteli, xolmeobiTi,
I TurmeobiTi = dawera, werda, dawerda, dauweria);
 sworad aformebs pirdapir da irib naTqvams Sesabamis situaciebSi;
 gadaakeTebs pirdapir naTqvams iribad da piriqiT;
 icavs punqtuaciisa da marTlweris normebs.
q.m.VIII.17. moswavles SeuZlia weris efeqturi strategiebis gamoyeneba weris procesis
yvela etapze (mosamzadebeli, teqstis Sedgena, teqstis gaumjobeseba)
Sedegis gasaumjobeseblad.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

moiZiebs da Tavs uyris aucilebel saswavlo resursebs (leqsikoni, nimuSi,
gramatikuli cnobari da sxva);

saWiroebis SemTxvevaSi moiZiebs damatebiT informacias;

adgens Sesasrulebeli samuSaos gegmas;

mimarTavs gonebriv ieriSs da Camowers yvela ideas, romlebic sawer
TematikasTan dakavSirebiT mouva azrad;

sakomunikacio miznidan gamomdinare, SearCevs saTanado enobriv masalas
(leqsikuri erTeulebi, kliSeebi, gramatikuli formebi da sxva);

wers Sav variants;

gadaikiTxavs Sav variants, saswavlo resursze dayrdnobiT amowmebs nawers da
asworebs enobriv Secdomebs;

cdilobs Seasworos Sinaarsobrivi xarvezebi, ramac SeiZleba mkiTxvels
problemebi Seuqmnas da, garkveulwilad, Seaferxos komunikacia - amoiRebs an



amatebs sityvas/winadadebas, teqstis erT monakveTs, cvlis struqturas,
aumjobesebs dizains;
aTeTrebs nawers.
laparaki

q.m.VIII.18. moswavles SeuZlia monawileobis miReba martiv saklaso diskusiebSi
winaswar momzadebul misTvis aqtualur sakiTxebze.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 svams konkretul sakiTxs;
 ismens sxvebis azrs mocemul sakiTxTan dakavSirebiT da svams Sesabamis
kiTxvebs;
 dasmul sakiTxTan dakavSirebiT gamoxatavs sakuTar pozicias,
damokidebulebas da ganmartavs, ratom fiqrobs ase;
 sakuTari Tvalsazrisis gasamyareblad mohyavs saTanado magaliTebi piradi an
sxvisi gamocdilebidan;
 afasebs movlenebs, faqtebs, qcevebs.
q.m.VIII.19. moswavles SeuZlia Tavisuflad saubari misTvis saintereso/ sasurvel
Temebze (sayvareli gadacema/wigni/musika/ mogzauroba da sxva).
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 Tanamimdevrulad gadmoscems ambebs;
 ambebis gadmocemisas gamokveTs da aRwers misTvis sainterso detalebs;
 ZiriTadi Temis/ambis gasaSlelad Semoaqvs damatebiTi informaciebi;
 saubrobs sakuTar gegmebze, miznebze, survilebze, ocnebebze;
 ganmartavs sakuTar arCevans da asabuTebs;
 gamoxatavs sakuTar an sxvis emociebsa da ganwyobilebas;
q.m.VIII.20. moswavles SeuZlia funqciurad gamoiyenos sabazo enobrivi unar-Cvevebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

sxvadasxva situaciis/personaJis aRwerisas saTanadod iyenebs sxvadasxva
enobriv saSualebas (Sesabamisi leqsika; Sedarebis martivi da gavrcobili
xerxebi; sinonimebi, antonimebi da sxva);

grZnobebisa da emociebis gadmocemisas iyenebs konkretuli modalobisaTvis
damaxasiaTebel intonacias;

erTi azrobrivi nawilidan/sakiTxidan meoreze gadasasvlelad iyenebs
saTanado sityvebsa da enobriv formulebs (mag., pirvelad, Semdeg, bolos da
sxva);

sworad iyenebs moqmedebiT brunvas saTanado funqciiT (mxareebis
dasaxelebisas; instrumentalisis gamoxatvisas, moqmedebis drois, adgilis,
mimarTulebis da viTarebis miTiTebisas da sxva);

Sinaarsobrivi niuansebis gaTvaliswinebiT saTanadod iyenebs uaryofiT
nawilakebs - ara, vera, nu;

Sesabamisad iyenebs zmnis aqtiur da pasiur formebs (is aSenebs saxls /
saxli Sendeba...);

sworad ganalagebs sityvebs winadadebaSi.
q.m.VIII.21. moswavles SeuZlia gamoiyenos saTanado strategiebi sametyvelo
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis
unaris gasaumjobeseblad.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 komunikaciis warmarTvisaTvis iyenebs aucilebel resursebs (modelebi,
sakvanZo sityvebi, frazebi, gamoTqmebi, kliSeebi);
 iyenebs sakompensacio saSualebebs (mag.: mimika, Jestikulacia,





antonimis/sinonimis miTiTeba, perifrazireba /nagulisxmevi sagnis aRwera an
misi daniSnulebis miTiTeba da sxva);
winaswar varjiSobs, gadis repeticias mewyvilesTan, jgufis wevrebTan erTad;
xvdeba da asworebs sakuTar/sxvis Secdomebs;
gaugebrobis SemTxvevaSi iTxovs gameorebas, ganmartebas, nela da garkveviT
warmoTqmas.
swavlis swavla

q.m.VIII.22. moswavles SeuZlia proeqtis (mag., IST-is gamoyenebiT cnobili adamianis
biografiuli cnobari/Strixebi portretisaTvis Sedgena; viqtorinis,
aqciis mowyoba da sxva) ganxorcielebis xelSesawyobad mimarTos
sxvadasxva strategias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 maswavlebelTan erTad ayalibebs proeqtis warmatebiT ganxorcilebis
kriteriumebs;
 gundis wevrebTan erTad damoukideblad gansazRvravs da gegmavs
gansaxorcielebel etapebs, Semdeg gundebi erTmaneTs uziareben Sedgenil
gegmas, adareben, aumjobeseben;
 maswavlebelTan erTad adgens Sesrulebis vadebs;
 proeqtis ganxorcielebamde gundis wevrebTan erTad gansazRvravs da inawilebs
funqciebs;
 informaciis moZiebis, SerCevis, Tu damuSavebis sxvadasxva etapze sxvebs uwevs
konsultacias gamoyenebul strategiebTan dakavSirebiT;
 SearCevs proeqtis wardgenis formas;
 ganaxorcielebs proeqts;
 gundis wevrebTan gadis repeticias, akeTebs prezentaciis simulirebas sxva
gundis winaSe komentarebis, SeniSvnebis gaTvaliswinebiT;
 aumjobesebs proeqts, Seaqvs Sesworebebi.
q.m.VIII.23. moswavles SeuZlia maswavleblis daxmarebiT ganWvritos Sesasrulebeli
davalebis moTxovnebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 monawileobs davalebis warmatebiT Sesrulebis kriteriumebis CamoyalibebaSi;
 gamokveTs davalebis ganxorcielebis etapebs;
 gansazRvravs im codnasa da unarebs, romlebsac flobs da gamoiyenebs
davalebis Sesasruleblad;
 gansazRvravs, Tu ra codna da unarebi unda SeiZinos axali davalebis
gansaxorcieleblad;
 gansazRvravs, ra gauadvildeba, ra gauWirdeba, raSi dasWirdeba daxmareba,
konsultacia;
 gansazRvravs saWiro strategiebs davalebis TiToeuli etapisaTvis.
q.m.VIII.24. moswavles warmatebuli swavlebis uzrunvelsayofad gamomuSavebuli

aqvs strategiuli unarebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 samuSaos dawyebamde axdens codnis mobilizebas;
 monawileobs azrTa gacvlaSi imis Sesaxeb, Tu rogor midgomebs gamoiyeneben ama
Tu im etapze konkretuli amocanis gadasaWrelad;
 saWiroebis SemTxvevaSi iTxovs daxmarebas, konsultacias;
 samuSaos dasrulebis Semdeg warmoadgens gamoyenebul strategiebs, adarebs
sxvebis mier gamoyenebul strategiebs;
 monawileobs gamoyenebuli strategiebis efeqturobis SefasebaSi;
 Tanxmdeba gansxvavebuli strategiebis mosinjva-gamoyenebaze;
 adarebs sxvadasxva enis, maT Soris mSobliuris Seswavlisas miRebul
gamocdilebas erTmaneTTan; gansazRvravs, Tu ramdenad gamoadgeba esa Tu is
strategia sxva enis an sxva sagnis swavlebis procesSi;
 aanalizebs Secdomebis, xarvezebis mizezebs;
 monawileobs TviTSefasebasa da TanaSefasebaSi (moswavle-maswavlebeli an









moswavle-moswavle erTsa da imave naSroms erTmaneTisagan damoukideblad
asworeben);
Sedegebze dakvirvebiT aRniSnavs, sad aqvs winsvla;
aanalizebs warmatebis Tu warumateblobis mizezebs SemdgomSi maTi
gaTvaliswinebis mizniT;
asaxelebs warumateblobis faqtorebs, mizezebs (mag. saTanadod ar gamoiyena

resursi, ver gamokveTa aqtivobis mTavari amocana, gamotova erTi etapi, amocana
dauZleveli moeCvena, iyo ugunebod da sxva);
amCnevs da asaxelebs sakuTar xarvezebs;
adgens, Tu ra zomebs unda mimarTos xarvezebis aRmosafxvrelad;
sakuTari iniciativiT mimarTavs gamosasworebel zomebs.

q.m.VIII.25. moswavles SeuZlia saswavlo saqmianobis xelSewyobis mizniT saTanado
resursebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 efeqturad iyenebs saxelmZRvanelos resursebs (leqsikoni, struqturuli
nimuSebi, gramatikuli cnobari, ilustraciebi da sxva);
 moiZiebs informacias rogorc skolaSi, ise skolis gareT misawvdom resursebSi
(saxelmZRvanelos TvalsaCinoebebi, leqsikoni, skolis/soflis/qalaqis
biblioTeka, maswavlebeli, kompetenturi piri, interneti da sxva);
 moiZiebs informacias/saswavlo masalas informaciul sakomunikacio
teqnologiebis (IST) meSveobiT;
 iyenebs IST-s ama Tu im masalis/teqstis Sesaqmnelad/dasamuSaveblad;
 iyenebs IST-s proeqtebis gansaxorcieleblad.
q.m. VIII.26. moswavles SeuZlia Sedegebis gaumjobesebis mizniT iTanamSromlos
TanaklaselebTan, maswavlebelTan, mewyvilesTan.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amxnevebs mewyviles, Tanagundelebs;

iTxovs/sTavazobs daxmarebas;

gundis wevrebTan moqmedebs SeTanxmebulad; msjelobs TanagundelebTan
problemis gadasaWrelad, funqciebis gasanawileblad;

ismens sxvebis mosazrebebs, gamoTqvams sakuTars;
 uTanxmoebisas cdilobs SeTanxmebis miRwevas;







cdilobs, Tavisi wvlili Seitanos saerTo saqmeSi;
saWiroebisamebr, monawileobs mewyvilis/gundis wevrebis TanaSefasebaSi;
akritikebs ideebs da ara ideebis avtorebs, Sefasebisas iCens koreqtulobas;
koreqtulad miuTiTebs sxvebis mier daSvebul Secdomebze;
monawileobs TanaSefasebaSi Sedegebis gaumjobesebis xelSesawyobad.

VIII donis programis Sinaarsi
prioritetuli
sametyvelo
funqciebi
1.1. socialuri
urTierTobebi:
misalmeba/damSvidobeba,
wardgena, mokiTxva,
Txovna, nebarTvis aReba,
SeTavazeba,
waxaliseba/Seqeba,
milocva/keTili
survilebis
/Tavazianobis
gamoxatva, madlobis
gadaxda, mobodiSeba
1.2. informaciis gacvla:
piradi monacemebi,
profesia/xeloba,
saWiroebebi /
moTxovnilebebi
/survilebi, Tavisufali
dro, saqmianoba,
janmrTeloba, amindi,
gegmebi / ganzraxva,
mgzavroba/mogzauroba,
sakuTreba, gemovneba
1.3. aRwera-daxasiaTeba:
adamianis garegnoba,
Cacmuloba, xasiaTi,
Tvisebebi;
cxovelis/sagnis aRwera
1.4. grZnoba/emociisa da
Sefaseba /
damokidebulebis
gamoxatva:
dadebiTi/uaryofiTi
emociebi, dadebiTi /
uaryofiTi Sefaseba,
STabeWdileba, poziciis
gamoxatva
1.5.droSi orientireba:
droSi lokalizeba,
qronologia, sixSire,
Tanadrouloba,
xangrZlivoba
1.6. sivrceSi
orientireba:
adgilmdebareobis

ZiriTadi enobrivi
konstruqciebi
da formulebi
mogesalmebiT!
aba, he! kargad!
Tu SeiZleba, + myof. (Ip.davwer) / wyvet. (IIp.- dawere)
/ II kavS. (IIIp. daweros);
inebeT!
gTxovT, mobrZandeT + ...-ze/Tan/-Si;
(Zalian) magari xar!
ukeTesia!

erovnebiT var ...
Cemi hobia + sawyisi;
Cemi mizania/survilia + II
kavSirebiTi;
saWiroa/aucilebelia +
sawyisi;
gadis + ...-is mimarTulebiT;
Cemi / giorg-is gemovnebiT
ras vizamdi / ras izamda? –
rogor moviqceodi /
moiqceoda? ...
(es) odnav ...-a, vidre (is);
ise _ rogorc, iseTi _
rogoric;

mSvenieria / saocaria...;
saSinelebaa!. . .
es (kargad/cudad) Cans am ...dan/misi ...-dan;
Cemi varaudiT, . .
...-dan gamomdinare, . . .;
Sesabamisad, . . .

rodis-Tvis + zmna
(warsulsa da momavalSi)
(orisTvis viyavi/viqnebi...)
awmyo/uwyveteli + xolme
(vwer xolme. . .);
Sevida + ...-Si, gavida + ...-dan
...

ZiriTadi enobrivi
sakiTxebi
morfologia/sintaqsi
1. moqmedebiTi brunvis
funqciebi: moqmedebis dro
(diliT, SemodgomiT...),
adgili da mimarTuleba
(samxreTiT...), viTareba
(sixaruliT, tiriliT...),
iaraRi/saSualeba (fanqriT,
velosipediT, kovziT...)...
2. CvenebiTi nacvalsaxeli:
aseTi/iseTi; amnairi /
imnairi...
3. kuTvnilebiTi
nacvalsaxeli:
Tavisi/TavianTi _
(i)misi/(i)maTi;
4. ricxviTi saxeli:
raodenobiTi da rigobiTi;
5. zmna: piri: obieqturi
pirebis gamoxatva;
mwkrivebi: uwyveteli,
wyvetili, xolmeobiTi, I
TurmeobiTi;
zmnis aqtiuri da pasiuri
formebi;
aspeqti da misi funqcia
(wers / dawers...); uaspeqto
zmnebi;
Taviseburi zmnebi;
6. mimReoba (waukiTxavi,
dauwereli, dauxatavi,
auSenebeli...);
7. zmnizeda: adgilis, drois,
viTarebis, mizezis, miznis...
8. Tandebuli: viT...
9. kavSiri: da, Tu, magram,
rom, rodesac...
10. nawilaki: viRac, raRac,
TiTqmis... –meTqi / -o
11. rTuli qvewyobili
winadadeba: struqtura;
kavSiriani da ukavSiro
SeerTeba;
12. unaxavi moqmedebis
gamoxatva: Turme + uwyvet. /
wyvet.;

miTiTeba, mimarTulebis
gansazRvra

rogor mivide ...-mde?
waxval ... quCiT;

1.7. instruqciis micema:
rCeva-darigeba,
moTxovna, akrZalva,
nebarTvis micema,
valdebuleba

valdebuli var (xar, aris/a),
(rom) + II kavSirebiTi;
amisaTvis/gasakeTeblad
saWiroa + sawyisi
...-Tvis/-ad saWiroa, (rom) + II
kavSirebiTi;
ratom/ris gamo? imis gamo...,
rom + ...;
risTvis/ra mizniT?
imisaTvis + zmna
(awmyo/wyvet.), rom + II
kavSirebiTi; imisaTvis, rom
+ II kavSirebiTi,
unda/saWiroa + II
kavSirebiTi;
Tu + myofadi, maSin +
myofadi;
Tu + awmyo, maSin + nu
awmyo/myofadi

1.8. logikuri
kavSirebis gamoxatva:
mizezi, Sedegi,
opozicia, pirobiToba,
mizani

13. mravalgzisi moqmedebis
gamoxatva: awmyo / uwyvet. +
xolme
orTografia/punqtuacia
1. ricxviTi saxelebis
marTlwera (rTuli
ricxviTi saxelebi) ;
2. rigobiTi ricxviTi
saxelebis gamoxatva
arabuli da romauli
cxifrebiT ;
3. msazRvrel-sazRvrulis
SeTanxmeba ricxvSi
(ocdaxuTi moswavle…)
4. Tavisi Tu misi?
5. sxvaTa sityvis nawilakebis
marTlwera;
6. sasveni niSnebis xmareba
pirdapir da irib naTqvamSi.
leqsika
1. gankerZoebuli sityvebi da
gamoTqmebi (danarTi da
CarTuli);
2. sityvawarmoeba (rogorc
enis leqsikuri maragis
gamdidrebis saSualeba:
Zveli – siZvele, wiTeli –
siwiTle...);
3. erT da
mravalmniSvnelobiani
sityvebi.
teqstis lingvistika
1. metyvelebis tipebi (aRwera
da misi maxasiaTeblebi _ I, II
da III piris metyveleba da
maTi gamoyenebis sferoebi da
Taviseburebebi);

IX done
qarTuli, rogorc meore ena
standarti
wlis bolos misaRwevi Sedegebi
mosmena

kiTxva

wera

laparaki

swavlis swavla

q.m. IX.1.
moswavles
SeuZlia
aqtualur da
misTvis
saintereso
sakiTxze /
Temaze arsebuli
diskusiis
mosmena da
gageba.

q. m. IX. 5.
moswavles
SeuZlia
sxvadasxva saxis
aramxatvruli
teqstis
(sxvadasxva saxis
sagazeTo
publikacia;
sxvadasxva Temaze
Seqmnili
SemecnebiTi
teqsti) gageba.
Q
q.m. IX. 6.
moswavles
SeuZlia
aramxatvruli
teqstis
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT
gaanalizeba.

q.m. IX.12. moswavles
SeuZlia sxvadasxva
tipis saqmiani
werilis wera.
a) SeuZlia reziumes
(e.w. CV-s) wera.
b) SeuZlia
samotivacio werilis
wera.

q.m. IX.17.
moswavles
SeuZlia winaswar
moemzados da
monawileoba
miiRos saklaso
diskusiebSi iseTi
konkretuli
sakiTxis/problem
is garSemo,
romelsac
sakiTxav
teqstebSi gaecno.

q.m. IX. 22.
moswavles
SeuZlia
proeqtis (mag.,
bunebrivi
kataklizmebi –
miwisZvra,
wyaldidoba;
janmrTeli
kveba; mavne
Cvevebi dasxva)
ganxorcielebs
xelSesawyoba
d mimarTos
sxvadasxva
strategias.

q.m. IX.2.
moswavles
SeuZlia misTvis
nacnob Temaze
(tele-radios
sainformacio/Se
mecnebiTi
gadacema,
interviu da
sxva) sxvadasxva
tipisa da
Sinaarsis
teqstis gageba.
q.m. IX. 3.
moswavles
SeuZlia
amoicnos
ZiriTadi
enobrivi
maxasiaTeblebi
q.m. IX. 4.
moswavles
SeuZlia
mosmenis
strategiebis
gamoyeneba.

q.m. IX. 7. moswavles
SeuZlia
adaptirebuli
mxatvruli
teqstis gageba.
q.m. IX. 8.
moswavles
SeuZlia
mxatvruli
teqstis
gaanalizeba
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT.
q.m. IX. 9.
moswavles
gamomuSavebuli
aqvs xmamaRali
kiTxvis teqnika.
q.m. IX.10.
moswavles

q.m. IX.13. moswavles
SeuZlia teqstis
saTanado
struqturis Seqmna,
agreTve sabazo
enobriv-gramatikuli
unar-Cvevebis
gamoyeneba.
q.m. IX. 14. moswavles
SeuZlia iseTi
mxatvruli teqstis
Seqmna, sadac
gamoavlens
pirovnul da
SemoqmedebiT
damokidebulebas.
q.m. IX.15. moswavles
SeuZlia daicvas
werilobiTi
mxatvruli teqstis
struqtura, agreTve
funqciurad
gamoiyenos sabazo
enobrivi unarCvevebi.
q.m. IX.16. moswavles
SeuZlia weris
efeqturi
strategiebis
gamoyeneba weris
procesis yvela
etapze
(mosamzadebeli,
teqstis Sedgena,
teqstis
gaumjobeseba)

q.m. IX. 18.
moswavles
SeuZlia winaswari
momzadebis gareSe
isaubros misTvis
nacnob
problemaze
(urTierToba
TanatolebTan,
mSoblebTan,
ufros TaobasTan
da sxva).
q. m. IX.19.
moswavles
SeuZlia Tavi
gaarTvas yofiT
sakomunikacio
situacias.
q.m. IX. 20.
moswavles
SeuZlia sabazo
enobrivi unarCvevebis
funqciurad
gamoyeneba.
q.m. IX. 21.
moswavles
SeuZlia
sametyvelo
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad da

q.m. IX. 23.
moswavles
SeuZlia
maswavleblis
daxmarebiT
ganWvritos
Sesasrulebeli
davalebis
moTxovnebi.
q.m. IX. 24.
moswavles
warmatebuli
swavlebis
uzrunvelsayof
ad
gamomuSavebuli
aqvs
strategiuli
unarebi.

q.m. IX. 25.
moswavles
SeuZlia
saswavlo
saqmianobis
xelSewyobis
mizniT
saTanado
resursebis
gamoyeneba.

SeuZlia teqstis
siRrmiseulad
Seswavlis mizniT
kiTxvis
strategiebis
gamoyeneba.

Sedegis
gasaumjobeseblad.

zepiri
metyvelebis
unaris
gasaumjobeseblad
saTanado
strategiebis
gamoyeneba.

q.m. IX.11.
moswavles
SeuZlia
interkulturuli
TvalsazrisiT
teqstis
gaanalizeba.

q.m. IX. 26.
moswavles
SeuZlia
Sedegebis
gaumjobesebis
mizniT
iTanamSromlos
TanaklaselebT
an,
maswavlebelTa
n, mewyvilesTan.

mosmena
q.m. IX.1. moswavles SeuZlia aqtualur da misTvis saintereso sakiTxze / Temaze
arsebuli diskusiis mosmena da gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs diskusiis Temas;
 igebs ZiriTad debulebebs;
 amoicnobs sadiskusio sakiTxTan dakavSirebiT monawileTa mier gamoTqmul
Tvalsazrisebs/Sexedulebebs;
 ajgufebs mosazrebebs garkveuli principiT (ramdeni gansxvavebuli mosazreba
gamoiTqva; vin iziarebs ama Tu im Tvalsazriss);
 amoicnobs argumentebs da Sesabamis magaliTebs;
 argumentebs akavSirebs debulebebTan;
 amoicnobs moxmobil faqtobriv monacemebs;
 gamoaqvs daskvna mTliani teqstis gaazrebis safuZvelze.
q.m.IX.2. moswavles SeuZlia misTvis nacnob Temaze (tele-radios sainformacio /
SemecnebiTi gadacema, interviu da sxva) sxvadasxva tipisa da Sinaarsis teqstis
gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 igebs gadacemis ZiriTad azrs/Sinaarss;
 amoicnobs faqtobriv informacias (vin, ra, sad, rodis, ramdeni, romeli, rogori
da sxva);
 avtoris Tvalsazriss mijnavs respondentis/monawilis Tvalsazrisisagan;
 faqts mijnavs Tvalsazrisisagan/Sefasebisagan;
 amoicnobs monawileTa Sexedulebebs ama Tu im sakiTxTan dakavSirebiT;
 gamoaqvs daskvna mTliani teqstis gaazrebis safuZvelze.
q.m.IX.3. moswavles SeuZlia amoicnos ZiriTadi enobrivi maxasiaTeblebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs Sefaseba/damokidebulebis gamomxatvel sityvebsa da enobriv
formulebs da maTze dayrdnobiT gansazRvravs mosaubris damokidebulebas
saubris Temis mimarT (mag., momxre var imisa, rom; viziareb Sexedulebas imis
Sesaxeb, rom da sxva);
 amoicnobs movlenaTa Tanamimdevrobis gamomxatvel sityvebsa da gamoTqmebs;
 amoicnobs saTanado leqsikas;



intonaciiT ganasxvavebs saTqmelis modalobas (SekiTxva, Txovna, brZaneba da
sxva).

q.m.IX.4. moswavles SeuZlia mosmenis strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

cocxali metyvelebis/Canaweris gasagebad iSveliebs araverbalur elementebs
(xmis tembri, intonacia, mimika, Jestikulacia, sxvadasxva tipis xmauri,
logikuri maxvilebi, ilustracia, sqema);

amoicnobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas nacnob elementebze
dayrdnobiT (sakomunikacio situacia, konteqsti, nacnobi enobrivi
konstruqciebi);

iniSnavs ucnob sityvebs maTi mniSvnelobis gasarkvevad;

aRwers, ra xerxiT/gziT moaxerxa mosasmeni amocanis gadaWra;

qarTul enaze uyurebs da usmens TavisTvis saintereso tele\radio gadacemebs,
filmebs.
kiTxva
q.m. IX.5. moswavles SeuZlia sxvadasxva saxis aramxatvruli teqstis (sxvadasxva saxis
sagazeTo publikacia; sxvadasxva Temaze Seqmnili SemecnebiTi teqsti) gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

amoicnobs teqstis mizans (risTvis aris dawerili teqsti: mkiTxvelis








informireba, STabeWdilebis gaziareba, garToba, darigeba, axsna-ganmartebis
micema, kritika, gamoxmaureba...) da auditorias (visTvis aris gankuTvnili);
amoicnobs teqstis zedapirze (eqspliciturad) mocemul informacias (faqti,
movlena, azri, moqmedebis dro da adgili da sxva);
amoicnobs teqstis sxvadasxva nawils Soris arsebul logikur kavSirebs
(mizezSedegobrivi, pirobiTi, SepirispirebiTi, qronologiuri da sxva) da
teqstidan gamomdinare gamoaqvs daskvna;
akavSirebs teqstSi mocemul informacias sakuTar gamocdilebasTan da amis
safuZvelze gamoaqvs daskvna;
daskvna gamoaqvs mTliani teqstis gaazrebis safuZvelze;
mijnavs erTmaneTisgan varaudsa da faqts; faqtebs damokidebulebebisgan,
Sefasebisgan;

q.m. IX. 6. moswavles SeuZlia aramxatvruli teqstis struqturuli da enobrivi
maxasiaTeblebis mixedviT gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 afasebs, ramdenad uwyobs xels teqstis dizaini teqstis Sinaarsis aRqmas
(ilustraciisa da teqstis mimarTeba, Sriftis zoma da saxesxvaoba, teqstis
abzacebad/svetebad dayofa, nawilebis dasaTaureba da sxva);
 erTi teqstis farglebSi gamoyofs teqstis funqciur tipebs (Txroba, aRwera,
msjeloba) da ganmartavs maT daniSnulebas;
 amoicnobs da ganmartavs msjelobiTi teqstis maxasiaTeblebs (mag., mizezSedegobrivi konstruqciebi, kiTxvebi, avtoriseuli Sefaseba);
 amoicnobs da ganmartavs pirdapiri naTqvamis funqcias (mag., pirdapiri naTqvami,
rogorc informaciis pirvelwyaro da sxva);
q.m.IX.7. moswavles SeuZlia adaptirebuli mxatvruli teqstis gageba.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gansazRvravs nawarmoebis Temas, mTavar saTqmels;
 ganmartavs personaJTa qcevis motivs da ukavSirebs sakuTar gamocdilebas (ras
vizamdi, rogor moviqceodi);
 amoicnobs personaJebis xasiaTebs, Tvisebebs arapirdapiri xerxebiT (mag.,
personaJis qceviT);
 gamoaqvs daskvna personaJebs Soris arsebuli urTierTobis Sesaxeb;
 TxrobiTi xasiaTis nawarmoebSi gamoyofs siuJetis ganviTarebis safexurebs;
q.m. IX. 8. moswavles SeuZlia mxatvruli teqstis gaanalizeba struqturuli da
enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs sityvebsa da frazebs, romlebic qmnis ganwyobas nawarmoebSi;
 axasiaTebs teqsts metyvelebis procesSi monawile pirebis raodenobis mixedviT
(monologi, dialogi);
 aRniSnavs, romeli piria (I Tu III) teqstSi avtori da ra Taviseburebas aniWebs es
teqsts;
 atarebs eqsperiments, gadahyavs I pirSi monaTxrobi III pirSi an piriqiT da
aRwers miRebul efeqts;
 konkretul enobriv niSnebze dayrdnobiT miuTiTebs, gvxvdeba Tu ara teqstSi
avtoriseuli metyveleba da movlenebis avtoriseuli Sefaseba;
 saTanado konstruqciebze dayrdnobiT gansazRvravs momavalSi Sesasrulebeli
moqmedebisadmi damokidebulebas (mag., faqtis gamoxatva: ... rom (Tu) viqnebi, +
myofadi; survilis/varaudis gamoxatva: ... rom viyo, + xolmeobiTi);
 saTanadod igebs da ganmartavs kompozitTa Sedgenilobasa da mniSvnelobas;
 I TurmeobiTze dayrdnobiT amoicnobs warsulSi Sesrulebuli moqmedebisadmi
damokidebulebas (mag., unaxavi moqmedebis gamoxatva / Sesrulebuli moqmedebis
Sedegi: wasula, uTqvams, utiria da sxva);
 II TurmeobiTze dayrdnobiT amoicnobs warsulSi Sesasrulebel moqmedebas
(undoda, gaekeTebina / gadawyvita, wasuliyo...);
 amoicnobs da konteqstis mixedviT ganmartavs saTanado leqsikas (sityvis

pirdapiri da gadataniTi mniSvnelobebi, mniSvnelobis gafarToeba-daviwroeba,
konteqsturi mniSvneloba).
q.m.IX.9. moswavles gamomuSavebuli aqvs xmamaRali kiTxvis teqnika.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 wakiTxvamde gansazRvravs, risi aqcentireba surs teqstSi da ra saSualebebiT;
 efeqturad iyenebs intonacias (sasveni niSnebis funqciiT iyenebs intonacias,
Sinaarsis Sesabamisad cvlis metyvelebis temps, xmis tembrs da simaRles) da
sxeulis enas (mimika, Jestikulacia);
 efeqturad iyenebs logikur (azrobriv) da fsiqologiur (daZabulobis,
molodinis, gaCumebis) pauzas;
 efeqturad iyenebs logikur maxvils, rogorc sityvis gamoyofisa da xazgasmis
saSualebas winadadebaSi;
 kiTxvis procesSi amyarebs mxedvelobiT kontaqts auditoriasTan.
q.m. IX.10. moswavles SeuZlia teqstis siRrmiseulad Seswavlis mizniT kiTxvis
strategiebis gamoyeneba.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 iyenebs gacnobiTi kiTxvis xerxebs: akvirdeba teqstis agebulebas, saTaurs,
abzacebs, ilustraciebs, warwerebs, gamoyofil sityvebs da sxva; ar Cerdeba
ucnob sityvebze;
 iyenebs SeswavliTi kiTxvis xerxebs: pirveli wakiTxvisas mTlianad ecnoba
teqsts; sirTuleebis dasaZlevad gadaikiTxavs gaugebar, rTul an mniSvnelovan
nawilebs; konteqstis, gamocdilebis an leqsikonis daxmarebiT azustebs ucxo
sityvebis mniSvnelobas;
 iyenebs ZiebiTi kiTxvis xerxebs: konkretuli informaciis moZiebis mizniT
swrafad gadaikiTxavs teqsts, eZebs sayrdenebs: sakvanZo sityvebs, abzacebis
pirvel winadadebebs, rubrikebs, ganmartebebs da sxva;
 damoukideblad amoicnobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas nacnobi
elementebis daxmarebiT (ilustraciebi, nacnobi fuZe, konteqsti, mSobliur
enaSi damkvidrebuli ucxouri sityvebi da sxva);
 sxvadasxva elementis moSveliebiT (saTauri, abzacebis dasawyisi, erT-erTi
abzaci, gamoyofili sityvebi) gamoTqvams varauds teqstis Sinaarsis Sesaxeb;
 aRwers, ra xerxiT/gziT moaxerxa sakiTxavi amocanis gadaWra;
 adarebs sxvebis mier SerCeul xerxs da gamoaqvs daskvna, Tu romeli midgoma iyo
ufro efeqturi.
q.m. IX. 11. moswavles SeuZlia interkulturuli TvalsazrisiT teqstis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs teqstSi asaxul kulturul-socialur garemos da avlebs paralels
mSobliur kulturul-socialur garemosTan (cxovrebis wesi, dResaswaulebi,
zne-Cveulebebi da sxva);
 aanalizebs personaJis damokidebulebas konkretuli socialur- kulturuli
faseulobebis mimarT da avlebs paralels sakuTar garemosTan (mag., misi






damokidebuleba, Sexeduleba sxva socialur-kulturuli faseulobebis mqone
Tanaklaselis, mezoblis da sxvaTa wes-Cveulebaze, tradiciaze);
kulturul Taviseburebebze saubrisas koreqtulad gamoTqvams sakuTar
Sexedulebebs/damokidebulebas/pozicias;
ganmartavs personaJTa qcevis motivs mocemul garemoSi.
amoicnobs ucxo kulturisaTvis damaxasiaTebel qcevis etikets;
amoicnobs ilustraciebze/teqstebSi asaxul kulturul, simbolur,
sayofacxovrebo realiebs.
wera

q.m.IX.12. moswavles SeuZlia sxvadasxva tipis saqmiani werilis wera.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
a) SeuZlia reziumes (e.w. CV-s) wera.
 icavs saWiro formats (rubrika, rubrikis qveS Sesabamisi informaciebi);
 gansazRvravs aucilebel rubrikebs;
 rubrikebis qveS ganaTavsebs saTanado informacias;
 icavs reziumes (CV-s) Sesabamis stils (informaciis qronologiurad
daxarisxeba da lakonurad gadmocema).
b) SeuZlia samotivacio werilis wera.
 icavs saWiro formats (saTanado adgilze miuTiTebs avtorisa da adresatis
pirad monacemebs: saxeli, gvari, Tanamdeboba; misamarTi; TariRi);






ganacxadebs werilis mizans;
saTanadod gamokveTs motivacias - warmoaCens gamocdilebas, codnas, unarebs,
Tvisebebs;
saTanadod gamokveTs Zlier mxareebs;
miuTiTebs danarTs (mag., avtobiografia).

q.m. IX.13. moswavles SeuZlia teqstis saTanado struqturis Seqmna, agreTve sabazo
enobriv-gramatikuli unar-Cvevebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 iyenebs ama Tu im teqstis struqturuli organizebis Taviseburebebs (mag.,









saTauri; statiis win gansxvavebuli SriftiT gamoyofili teqsti, sadac
gamotanilia statiaSi mocemuli mTavari informacia/avtoris mTavari saTqmeli;
avtoris gvari; ZiriTadi teqsti da sxva);
sworad iyenebs abzacs da sxva struqturul maxasiaTeblebs (saTauri,
qvesaTauri da a.S.);
teqstis Seqmnisas icavs azrobrivi gadabmis Sesabamis enobriv-gramatikul
saSualebebs (anaforul nacvalsaxelebsa da zmnizedebs, sityvis leqsikur

ganmeorebebs (sinonimuri/antonimuri Canacvlebebi, semantikuri ganmeorebebi),
zmna-Semasmenlis dro-kiloTa formebs, sityvebisa da winadadebebis rigs da
sxva);
sworad iyenebs saTanado mwkrivis formebs warsuli Seusrulebeli
moqmedebis gadmocemisas Sesabamisi poziciis gamosaxatavad (ar gavakeTe,
ver gavakeTe, ar gamikeTebia);
sworad aformebs aqtiuri da pasiuri zmnis subieqtsa da obieqts;
sworad iyenebs kavSirebs rTuli da Serwymuli winadadebebis nawilebis
dasakavSireblad;
saTanadod iyenebs sxvaTa sityvis nawilakebs.

q.m. IX.14. moswavles SeuZlia iseTi mxatvruli teqstis Seqmna, sadac gamoavlens
pirovnul da SemoqmedebiT damokidebulebas.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

modelis/pirobis mixedviT wers teqsts;

Txzavs konkretuli teqstis dasawyisis an dasasrulis sxvadasxva versias;

sakuTari Tvalsazrisisa da ganwyobis gamosaxatavad qmnis personaJis
portrets, wers werils axlobels;

personaJis xasiaTis warmosaCenad iyenebs sxvadasxva xerxs (sakuTar TavTan an



sxva personaJTan dialogis saSualebiT, misi gancdebis, fiqrebisa da
survilebis aRweriT);
mkafiod gamoxatavs sakuTar damokidebulebas, pirad gancdebsa da ganwyobaze
damyarebul STabeWdilebebs.

q.m. IX.15. moswavles SeuZlia daicvas werilobiTi mxatvruli teqstis struqtura,
agreTve funqciurad gamoiyenos sabazo enobrivi unar-Cvevebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 aRwera-daxasiaTebisas marTebulad iyenebs Sesabamis leqsikasa da sityvaTa
semantikur kavSirebs (sinonimebi, antonimebi);
 sworad iyenebs da aformebs msazRvrels Sesabamisi funqciiT;











rTuli winadadebis agebisas marTebulad akavSirebs erTmaneTTan misaTiTebel
sityvebsa da wevr-kavSirebs nacnob sintaqsur konstruqciebSi (is, romelic
modis / is, romelsac xedav...);
sworad iyenebs Sesabamisi mwkrivis formebs (myofadi, xolmeobiTi) momavalSi
Sesasrulebeli moqmedebisadmi damokidebulebis gamosaxatavad (mag., faqti: ...
rom viqnebi, + myofadi; survili/varaudi: ... rom viyo, + xolmeobiTi);
warsuli ambebis gadmocemisas sworad iyenebs saTanado mwkrivis formas;
nacnobi enobrivi konstruqciebis gamoyenebiT agebs rTul winadadebas;
rTul sintaqsur konstruqciebs iyenebs saTanado funqciiT;
icavs marTlweris wesebs msazRvrel-sazRvrulis brunebis dros;
icavs punqtuaciisa da kompozitTa marTlweris normebs.

q.m. IX.16. moswavles SeuZlia weris efeqturi strategiebis gamoyeneba weris procesis
yvela etapze (mosamzadebeli, teqstis Sedgena, teqstis gaumjobeseba)
Sedegis gasaumjobeseblad.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 moiZiebs da Tavs uyris aucilebel saswavlo resursebs (leqsikoni, nimuSi,
gramatikuli cnobari da sxva);
 saWiroebis SemTxvevaSi moiZiebs damatebiT informacias;
 adgens Sesasrulebeli samuSaos gegmas;
 mimarTavs gonebriv ieriSs da Camowers yvela ideas, romlebic sawer
TematikasTan dakavSirebiT mouva azrad;
 SearCevs informaciebsa da ideebs, gadaarCevs da gadaaxarisxebs; moifiqrebs,
rogor daakavSiros isini erTmaneTTan;
 moiZiebs Sesabamis ilustraciebs;
 sakomunikacio miznidan gamomdinare, SearCevs saTanado enobriv masalas
(leqsikuri erTeulebi, kliSeebi, gramatikuli formebi da sxva);
 wers Sav variants;
 gadaikiTxavs Sav variants, saswavlo resursze dayrdnobiT amowmebs nawers da
asworebs enobriv Secdomebs;
 aTeTrebs nawers.
laparaki
q.m. IX.17. moswavles SeuZlia winaswar moemzados da monawileoba miiRos saklaso
diskusiebSi iseTi konkretuli sakiTxis/problemis garSemo, romelsac
sakiTxav teqstebSi gaecno.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 svams konkretul problemas/problemebs;
 dasmul problemasTan dakavSirebiT gamoxatavs sakuTar
pozicias/damokidebulebas;
 sakuTari Tvalsazrisis gasamyareblad mohyavs saTanado argumentebi,
magaliTebi piradi an sxvisi gamocdilebidan;
 sxvis mier warmodgenil Tvalsazrisze/Sexedulebaze akeTebs komentars da
mohyavs saTanado argumentebi;
 asaxelebs problemis gamomwvev mizezebs da asaxelebs sakuTar
damokidebulebas;
 gamoaqvs adekvaturi daskvna.

q.m. IX.18. moswavles SeuZlia winaswari momzadebis gareSe isaubros misTvis nacnob
problemaze (urTierToba TanatolebTan, mSoblebTan, ufros TaobasTan
da sxva).
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

ambebis gadmocemisas aRwers misTvis saintereso detalebs;

informacias yofs azrobriv monakveTebad;

gamokveTs mTavar saTqmels;

aRwers sakuTar/sxvis survilebs, ganwyobebs/emociebs;

gamoxatavs sakuTar mosazrebas/damokidebulebas konkretuli movlenis, qcevis,
moqmedebis Sesaxeb da asabuTebs Sesabamisi argumentebiT;

calkeul informaciebs logikurad akavSirebs ZiriTad saTqmelTan;

saubrisas icavs azrobriv Tanamimdevrobas.
q.m.IX.19. moswavles SeuZlia Tavi gaarTvas yofiT sakomunikacio situacias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 momzadebis gareSe monawileobs rolur TamaSebSi, simulaciur situaciebSi,
romlebic Cveul yofiT situacias asaxavs;
 gamosavals poulobs moulodnel, uCveulo situaciebSi (mag., sxvis mier misi



adgilis dakaveba mgzavrobisas/kinoTeatrSi, rCevebis micema konkretul
problemasTan dakavSirebiT da sxva);
akeTebs arCevans da gamokveTs mis dadebiT mxareebs (mag., ratom unda daeTanxmon
mis gadawyvetilebas, ratom unda waikiTxon maincadamainc esa Tu is wigni da
sxva).

q.m. IX.20. moswavles SeuZlia sabazo enobrivi unar-Cvevebis funqciurad gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 pirobis, albaTobis, varaudis gamosaxatavad marTebulad iyenebs Sesabamis
sintaqsur konstruqciebs, modalur elementebs, saTanado leqsikas;
 marTebulad iyenebs msjelobisa da argumentaciisaTvis Sesaferis sintaqsur
konstruqciebsa da Sesabamis formulebs (mag., msjelobisaTvis damaxasiaTebel

vrcel da rTul winadadebebs - amas adasturebs is, rom; Tu es asea, maSin;
aucilebelia, radgan da sxva);

 kiTxvis dasmis, Txovnis, brZanebis, grZnobebis gadmocemisas icavs sityvaTa rigs
da am modalobebisaTvis damaxasiaTebel intonacias;
 adekvaturad gamoxatavs damokidebulebebs faqtisadmi (movlenisadmi) da
Sesabamisad aformebs maT subieqturi damokidebulebis gamomxatveli enobrivgramatikuli saSualebebiT (mag., CarTuli, danarTi da sxva);
 saTanadod iyenebs iribi naTqvamis gamomxatvel formebs;
 sxvadasxva situaciis aRwerisas saTanadod iyenebs specifikur leqsikas (mag.,
profesiuli, dargobrivi leqsika da sxva);
 konteqstis mixedviT marTebulad iyenebs konkretuli zmnis mwkrivis formebs;
q.m.IX.21. moswavles SeuZlia sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris gasaumjobeseblad saTanado
strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 winaswar amzadebs saWiro resurss, Tavs uyris modelebs, gamoTqmebs, kliSeebs,
sakvanZo sityvebs;





auditoriis winaSe gamosvlamde gadis repeticias;
gaugebrobis SemTxvevaSi iTxovs ganmartebas, nela da garkveviT warmoTqmas,
gameorebas;
sityvis daviwyebis/arcodnis SemTxvevaSi iyenebs sakompensacio saSualebebs
(mag.: mimika, Jestikulacia, perifrazireba/aRwers nagulisxmev sagans, an
miuTiTebs raSi gamoiyeneba da sxva).
swavlis swavla

q.m. IX. 22. moswavles SeuZlia proeqtis (mag., bunebrivi kataklizmebi - miwisZvra,
wyaldidoba; janmrTeli kveba; mavne Cvevebi da sxva) ganxorcielebis
xelSesawyobad mimarTos sxvadasxva strategias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 maswavlebelTan erTad ayalibebs proeqtis warmatebiT ganxorcilebis
kriteriumebs;
 gundis wevrebTan erTad damoukideblad gansazRvravs da gegmavs
gansaxorcielebel etapebs, Semdeg gundebi erTmaneTs uziareben Sedgenil
gegmas, adareben, aumjobeseben;
 maswavlebelTan erTad adgens Sesrulebis vadebs;
 axdens codnisa da unarebis mobilizebas, gansazRvravs, Tu ra codna da unarebi
unda SeiZinos dasmuli amocanebis gadasaWrelad;
 proeqtis ganxorcielebamde gundis wevrebTan erTad gansazRvravs da inawilebs
funqciebs;
 informaciis moZiebis, SerCevis, Tu damuSavebis sxvadasxva etapze sxvebs uwevs
konsultacias gamoyenebul strategiebTan dakavSirebiT;
 SearCevs proeqtis wardgenis formas;
 ganaxorcielebs proeqts;
 gundis wevrebTan gadis repeticias, akeTebs prezentaciis simulirebas sxva
gundis winaSe komentarebis, SeniSvnebis gaTvaliswinebiT;
 aumjobesebs proeqts, Seaqvs Sesworebebi.
q.m.IX.23. moswavles SeuZlia maswavleblis daxmarebiT ganWvritos Sesasrulebeli
davalebis moTxovnebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 monawileobs davalebis warmatebiT Sesrulebis kriteriumebis CamoyalibebaSi;
 gamokveTs davalebis ganxorcielebis etapebs;
 gansazRvravs im codnasa da unarebs, romlebsac flobs da gamoiyenebs
davalebis Sesasruleblad;
 gansazRvravs, Tu ra codna da unarebi unda SeiZinos axali davalebis
gansaxorcieleblad;
 gansazRvravs, ra gauadvildeba, ra gauWirdeba, raSi dasWirdeba daxmareba,
konsultacia;
 gansazRvravs saWiro strategiebs davalebis TiToeuli etapisaTvis.
q.m. IX. 24. moswavles warmatebuli swavlebis uzrunvelsayofad gamomuSavebuli aqvs
strategiuli unarebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 samuSaos dawyebamde axdens codnis mobilizebas;




















monawileobs azrTa gacvlaSi imis Sesaxeb, Tu rogor midgomebs gamoiyeneben ama
Tu im etapze konkretuli amocanis gadasaWrelad;
samuSao procesSi warmoqmnili problemebis wamoWrisas cvlilebebi Seaqvs
strategiebSi;
saWiroebis SemTxvevaSi iTxovs daxmarebas, konsultacias;
samuSaos dasrulebis Semdeg warmoadgens gamoyenebul strategiebs, adarebs
sxvebis mier gamoyenebul strategiebs;
monawileobs gamoyenebuli strategiebis efeqturobis SefasebaSi;
Tanxmdeba gansxvavebuli strategiebis mosinjva-gamoyenebaze;
adarebs sxvadasxva, maT Soris mSobliuri enis Seswavlisas miRebul
gamocdilebas erTmaneTTan; gansazRvravs, Tu ramdenad gamoadgeba esa Tu is
strategia sxva enis an sxva sagnis swavlebis procesSi;
aanalizebs Secdomebis, xarvezebis mizezebs;
monawileobs TviTSefasebasa da TanaSefasebaSi (moswavle-maswavlebeli an

moswavle-moswavle erTsa da imave naSroms erTmaneTisagan damoukideblad
asworeben);
Sedegebze dakvirvebiT aRniSnavs, sad aqvs winsvla;
aanalizebs warmatebis Tu warumateblobis mizezebs SemdgomSi maTi
gaTvalisiwinebis mizniT;
asaxelebs warumateblobis faqtorebs, mizezebs (mag. saTanadod ar gamoiyena

resursi, ver gamokveTa aqtivobis mTavari amocana, gamotova erTi etapi, amocana
dauZleveli moeCvena, iyo ugunebod da sxva);
amCnevs da asaxelebs sakuTar xarvezebs;
adgens, Tu ra zomebs unda mimarTos xarvezebis aRmosafxvrelad;
sakuTari iniciativiT mimarTavs gamosasworebel zomebs.

q.m. IX.25. moswavles SeuZlia saswavlo saqmianobis xelSewyobis mizniT saTanado
resursebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 efeqturad iyenebs saxelmZRvanelos resursebs (leqsikoni, struqturuli
nimuSebi, gramatikuli cnobari, ilustraciebi da sxva);
 moiZiebs informacias rogorc skolaSi, ise skolis gareT misawvdom resursebSi
(saxelmZRvanelos TvalsaCinoebebi, leqsikoni, skolis/soflis/qalaqis
biblioTeka, maswavlebeli, kompetenturi piri, interneti da sxva);
 moiZiebs informacias/saswavlo masalas informaciul-sakomunikacio
teqnologiebis (IST) meSveobiT;
 iyenebs IST-s ama Tu im masalis/teqstis Sesaqmnelad/dasamuSaveblad;
 iyenebs IST–s proeqtebis gansaxorcieleblad.
q.m.IX.26. moswavles SeuZlia Sedegebis gaumjobesebis mizniT iTanamSromlos
TanaklaselebTan, maswavlebelTan, mewyvilesTan.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amxnevebs mewyviles, Tanagundelebs;

iTxovs/sTavazobs daxmarebas;

moqmedebs gundis wevrebTan SeTanxmebulad;
 msjelobs TanagundelebTan problemis gadasaWrelad, funqciebis
gasanawileblad;

ismens sxvebis mosazrebebs, gamoTqvams sakuTars;
 uTanxmoebisas cdilobs SeTanxmebis miRwevas;
 cdilobs, Tavisi wvlili Seitanos saerTo saqmeSi;






saWiroebisamebr, monawileobs mewyvilis/gundis wevrebis TanaSefasebaSi;
akritikebs ideebs da ara ideebis avtorebs, Sefasebisas iCens koreqtulobas;
koreqtulad miuTiTebs sxvebis mier daSvebul Secdomebze;
monawileobs TanaSefasebaSi Sedegebis gaumjobesebis xelSesawyobad.

IX donis programis Sinaarsi
prioritetuli sametyvelo
funqciebi

ZiriTadi enobrivi konstruqciebi
da formulebi

ZiriTadi enobrivi
sakiTxebi

1.1. socialuri
urTierTobebi:
misalmeba/damSvidobeba,
mokiTxva, wardgena, Txovna,
nebarTvis aReba, SeTavazeba,
waxaliseba/Seqeba,
milocva/keTili
survilebis /Tavazianobis
gamoxatva, madlobis
gadaxda, mobodiSeba
1.2. informaciis gacvla:
piradi monacemebi,
profesia/xeloba,
saWiroebebi /
moTxovnilebebi /survilebi,
Tavisufali dro, saqmianoba,
kvebiTi Cvevebi,
janmrTeloba, amindi,
gegmebi / ganzraxva,
mgzavroba/mogzauroba,
sakuTreba
1.3. aRwera-daxasiaTeba:
adamianis garegnoba,
Cacmuloba, xasiaTi,
Tvisebebi; cxovelis/sagnis
aRwera
1.4. grZnoba/emociisa da
Sefaseba / damokidebulebis
gamoxatva:
dadebiTi/uaryofiTi
emociebi, dadebiTi /
uaryofiTi Sefaseba,
STabeWdileba, poziciis
gamoxatva

gaumarjos!
droebiT!
xom kargad brZandebiT?
bodiSs gixdiT.
xom ar + (inebebT / miirTmevT /
wamobrZandebiT...)?
(Turme) ...-ad (kargad/mSvenivrad...)
SegiZlia;

morfologia/sintaqsi
1. mimarTebiTi
nacvalsaxeli (agebuleba
da funqcia);
2. zmna: zmnis martivi da
rTuli formebi;
mwkrivebi: II kavSirebiTi,
I TurmeobiTi, II
TurmeobiTi;
zmnis aqtiuri da
pasiuri formebi
(daangria / daingra...)
Taviseburi zmnebi
(vaZlev / miveci, vambob /
vityvi / vTqvi, veubnebi /
vetyvi / vuTxari);
nasaxelari zmnebi
(cxeldeba/ acxelebs...);
3.sawyisi da mimReoba;
a. warmomavloba /
sadauroba (kaxeli /
kaxuri...)
b. geografiuli
saxelebis warmoqmna (eT, sa-eT, sa-o...)
4. maqvemdebarebeli
kavSirebi;
5. msazRvrel-sazRvruli
6. rTuli qvewyobili
winadadeba
(damokidebuli
winadadebis saxeebi da
maTi funqciebi).

1.5. droSi orientireba:
droSi lokalizeba,
qronologia, sixSire,
Tanadrouloba,
xangrZlivoba
1.6. sivrceSi orientireba:
adgilmdebareobis miTiTeba,
mimarTulebis gansazRvra
1.8. logikuri kavSirebis
gamoxatva:
mizezi, Sedegi, opozicia,

me gaxlavarT ...
...-is/-s moqalaqe var;
saWiroa/jobia/ajobebs, (rom) + II
kavSirebiTi;
girCev/ar girCev, (rom) es + II
kavSirebiTi;
(guSindelTan...) SedarebiT
cudad/kargad var;
... Cemi kuTvnilebaa;

SesaniSnavia!
sasurvelia!
saSinlad var; SesaniSnavad var;
Zalian vwuxvar, rom . . .
rogorc Cans/amboben/mgonia...;
geTanxmebi/ar geTanxmebi!
ara mgonia, ase/ise iyos!
...-(i)dan gamomdinare;
-isTanave (sawyisi naT-Si + Tanave:
wasvlisTanave, gaRviZebisTanave...);

aRmosavleTiT // aRmosavleTisken...

ra mizeziT? _ am mizeziT; ...-is
mizeziT;
ris gamo? _ ...-is gamo//...-iT (SiSis

orTografia/punqtuacia
1. misi / Tavisi /
TavianTi; Cems Zmas / Sens
oTaxSi;
2. msazRvrelis adgili
winadadebaSi;
3. qvemdebaris adgili da
brunva aqtiuri da
pasiuri zmnis
konstruqciaSi;
leqsika
1. sityvis pirdapiri da

gamo // SiSiT);
ra mizniT? _ ...-is mizniT;
imdenad _ ramdenadac;
... rom viqnebi, + ras vizam?
(myofadi)
... rom viyo, + ras vizamdi?
(xolmeobiTi);

pirobiToba, mizani

gadataniTi mniSvneloba;
2. sityvis mniSvnelobis
gafarToeba-daviwroeba;
3. sityvis konteqsturi
mniSvneloba;
4. kompoziti.
teqstis lingvistika
1. metyvelebis tipebi
(msjeloba da misi
maxasiaTeblebi);
2. avtoriseuli
metyveleba

X done
qarTulis, rogorc meore enis saSualo safexuris
standarti
wlis bolos misaRwevi Sedegebi
mosmena

kiTxva

wera

laparaki

swavlis swavla

q. m. X. 1.
moswavles
SeuZlia
kompleqsuri
Sinaarsis
sxvadasxva
tipis
audio/videoCan
aweris
(sainformacio,
SemecnebiTi,
gasarTobi
xasiaTis teleradio
gadacemebi da
sxva) mosmena da
gageba.

q. m. X. 4.
moswavles
SeuZlia
sxvadasxva tipis
aramxatvruli
teqstis gageba.

q. m. X. 11.
moswavles
SeuZlia
sxvadasxva
aramxatvruli
(sainformacio,
SemecnebiTi,
ese da sxva)
teqstis dawera.

q. m. X. 16.
moswavles
SeuZlia
monawileobis
miReba saklaso
diskusiebSi im
konkretuli
problemis
garSemo,
romelsac
sakiTxav
teqstebSi gaecno.

q. m. X. 2.
moswavles
SeuZlia
ZiriTadi
enobrivi
maxasiaTeblebi
s amocnoba.

q. m. X. 6. moswavles
SeuZlia
sxvadasxva saxis
mxatvruli
teqstis gageba.

q. m. X. 21.
moswavles
SeuZlia proeqtis
(mag., zeimis
mowyoba;
Sexvedrebi imave
qalaqSi/regionSi
moRvawe gamoCenil
adamianebTan,
koloritebTan da
a.S. adgilobrivi
muzeumis
katalogis Seqmna
vebgverdze
gansaTavseblad
dasxva)
ganxorcielebis
xelSesawyobad
mimarTos
sxvadasxva
strategias.

q. m. X. 3.
moswavles
SeuZlia
mosasmeni
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad
da mosmenis

q. m. X. 5.
moswavles
SeuZlia
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT
aramxatvruli
teqstis
gaanalizeba.

q. m. X. 7. moswavles
SeuZlia
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT
mxatvruli
teqstis
gaanalizeba.
q. m. X. 8. moswavles

q. m. X. 12. moswavles
SeuZlia daicvas
werilobiTi
aramxatvruli
teqstis struqtura
da enobrivi
normebi.
q. m. X. 13. moswavles
SeuZlia
Seswavlili Janris
specifikis
gaTvaliswinebiT
daweros mcire
zomis mxatvruli
teqsti (miniatura,
novela).
q. m. X. 14. moswavles
SeuZlia daicvas
werilobiTi
mxatvruli teqstis
struqtura, agreTve
gamoiyenos
mravalferovani

q. m. X. 17.
moswavles
SeuZlia gabmulad
isaubros misTvis
saintereso
Temebze.
q. m. X. 18.
moswavles
SeuZlia Tavi
gaarTvas uCveulo
sakomunikacio
situaciebs (mag.,
abraleben imas,
rac ar Caudenia;
naTxovari nivTi
SemTxveviT
dauzianda;
Sinaurulad
xvdeba adamiani,
romelsac ver
cnobs da sxva).

q. m. X. 22. moswavles
SeuZlia
damoukideblad
ganWvritos
Sesasrulebeli
davalebis
moTxovnebi.
q. m. X. 23. moswavles
SeuZlia
strategiuli
unarebis gamoyeneba
warmatebuli

unaris
gasaumjobeseb
lad mimarTos
sxvadasxva
strategias.

gamomuSavebuli
aqvs xmamaRali
kiTxvis teqnika.
q. m. X. 9.
moswavles
SeuZlia teqstis
siRrmiseulad
Seswavlis mizniT
saTanado
strategiebis
gamoyeneba.
q. m. X. 10.
moswavles
SeuZlia
interkulturuli
TvalsazrisiT
teqstis
gaanalizeba.

enobrivi
saSualebebi.
q. m. X. 15. moswavles
SeuZlia weris
procesis yvela
etapze
(mosamzadebeli,
teqstis Sedgena,
teqstis
gaumjobeseba)
Sedegis
gasaumjobeseblad
efeqturi
strategiebis
gamoyeneba.

q. m. X. 19.
moswavles
gamomuSavebuli
aqvs
mravalferovani
enobrivi
saSualebebis
gamoyenebis unari.
q. m. X. 20.
moswavles
SeuZlia saTanado
strategiebis
gamoyeneba
sametyvelo
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad da
zepiri
metyvelebis
unaris
gasaumjobeseblad
.

swavlebis
uzrunvelsayofad.
q. m. X. 24. moswavles
SeuZlia saswavlo
saqmianobis
xelSewyobis mizniT
saTanado
resursebis
gamoyeneba.
q. m. X. 25. moswavles
SeuZlia
informaciis
damuSaveba misi
damaxsovrebisa da
efeqturad
gamoyenebis mizniT.
q. m. X. 26. moswavles
SeuZlia Sedegebis
gaumjobesebis
mizniT
iTanamSromlos
TanaklaselebTan,
maswavlebelTan,
mewyvilesTan.

mosmena
q.m.X.1. moswavles SeuZlia kompleqsuri Sinaarsis sxvadasxva tipis audio/video
Canaweris (sainformacio, SemecnebiTi, gasarTobi xasiaTis tele-radio
gadacemebi da sxva) mosmena da gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs sakomunikacio situacias (Tanamosaubreebs, Temas, sakiTxebs);
 amoicnobs gadacemis mizans (ras emsaxureba: msmenelis informireba, garToba,
kritika, gamoxmaureba da sxva) da adresats (visTvis aris gankuTvnili);
 igebs gadacemis Sinaarss;
 amoicnobs wamyvanis/monawileebis mier gamoTqmul poziciebs, Tvalsazrisebsa
da Sexedulebebs ama Tu im sakiTxTan dakavSirebiT;
 ganarCevs mTavar sakiTxs aramTavarisagan;
 amoicnobs argumentebs da afasebs, ramdenad damajerebelia da efeqturi
argumentacia;
 amoicnobs monawileTa ganwyobilebebsa da emociebs;
 movlenebs Soris amoicnobs mizez-Sedegobriv kavSirebs;
 avtoris Tvalsazriss mijnavs respondentis/monawilis Tvalsazrisisagan;
q.m.X.2. moswavles SeuZlia ZiriTadi enobrivi maxasiaTeblebis amocnoba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs ama Tu im teqstisTvis damaxasiaTebel enobriv-stilur saSualebebs
(mag., mxatvrul-publicisturSi - msmenelisadmi uSualo mimarTva,

respondentebis aqtiuri CarTva, kiTxviTi da Zaxilis winadadebebis xSiri
gamoyeneba, emociuroba, pozicia/damokidebulebis Ria gamovlena da a.S.;






oficialur-saqmianSi - enobrivi formulebis, kliSeebisa da Stampebis
gamoyeneba, zusti TariRebis miTiTeba, saTanado leqsikis gamoyeneba da sxva);
amoicnobs droisa da movlenaTa Tanamimdevrobis aRmniSvnel enobrivgramatikul erTeulebs (mag., didi xnis winaT...; maSin - rodesac; rogorc ki maSinve da sxva);
amoicnobs pirdapir da irib naTqvams da ganarCevs sxvaTa sityvas;
amoicnobs subieqturi damokidebulebis gamomxatvel enobriv-gramatikul
saSualebebs;

q.m. X. 3. moswavles SeuZlia mosasmeni amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad
da mosmenis unaris gasaumjobeseblad mimarTos sxvadasxva strategias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

cocxali metyvelebis/Canaweris mosmenisas iSveliebs araverbalur elementebs
(xmis tembri, intonacia, mimika, Jestikulacia, sxvadasxva tipis xmauri,
logikuri maxvilebi, ilustracia, sqema);

amoicnobs ucnobi sityvebisa da gamoTqmebis mniSvnelobas nacnob elementebze
dayrdnobiT (sakomunikacio situacia, konteqsti);

iniSnavs ucnob sityvebs maTi mniSvnelobis gasarkvevad;

aRwers, ra xerxiT/gziT moaxerxa mosasmeni amocanis gadaWra;

adarebs sxvebis mier SerCeul xerxs da gamoaqvs daskvna, Tu romeli midgoma iyo
efeqturi;

ixsenebs, sxva sagnebSi ra tipis strategia gamouyenebia informaciis mosmenisas,
adarebs Zvel da axal gamocdilebas, gamoaqvs daskvnebi;

uyurebs da usmens misTvis saintereso qarTulenovan tele\radio gadacemebsa da
filmebs.
kiTxva
q. m. X. 4. moswavles SeuZlia sxvadasxva tipis aramxatvruli teqstis gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

amoicnobs teqstis mizans (risTvis aris dawerili teqsti) da adresats (visTvis
aris gankuTvnili);

amoicnobs teqstis zedapirze (eqspliciturad) mocemul informacias (faqti,
movlena, azri, moqmedebis dro da adgili da sxva);

teqstSi mocemul informacias akavSirebs sakuTar gamocdilebasTan da amis
safuZvelze gamoaqvs daskvna;

amoicnobs avtoris mosazrebebsa da STabeWdilebebs konkretul sakiTxze;

adarebs sxvadasxva teqsts erTi da imave Temis/ideis/problemis mixedviT da
gamoaqvs Sesabamisi daskvna;

msjelobs teqstSi ganviTarebuli movlenebis Sesaxeb da sakuTari
poziciis/damokidebulebis dasasabuTeblad iyenebs teqstis Sesabamis
adgilebs;

daskvna gamoaqvs mTliani teqstis gaazrebis safuZvelze;

mijnavs faqts damokidebulebisagan /varaudisagan/ Sefasebisagan;
q. m. X. 5. moswavles SeuZlia struqturuli da enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT
aramxatvruli teqstis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

 msjelobs teqstis grafikul-gamomsaxvelobiTi saSualebebis efeqturobaze;
afasebs, ramdenad uwyobs xels teqstis dizaini teqstis Sinaarsis aRqmas (mag.,








ilustraciisa da teqstis mimarTeba, Sriftis zoma da saxesxvaoba, teqstis
abzacebad/svetebad dayofa, nawilebis dasaTaureba da sxva);
msjelobs, ramdenad Seesabameba teqstis struqtura mizans;
amoicnobs da ganmartavs saTanado logikur da qronologiur markerebs (mag.,

mizezSedegobrivi konstruqciebi, pirobiTi winadadebebi, droTa
Tanamimdevrobisa da logikuri urTierTmimarTebis gamomxatveli
sityvaTSexamebebi da sxva);
gansazRvravs, ra formiT aris gadmocemuli sxvisi metyveleba (pirdapiri/iribi)
da msjelobs SerCeuli formis efeqturobaze;
amoicnobs da ganmartavs, ratom aris Txroba I an III pirSi;
I pirSi monaTxrobi gadahyavs III pirSi da msjelobs miRebul efeqtze.

q.m.X. 6. moswavles SeuZlia sxvadasxva saxis mxatvruli teqstis gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gansazRvravs, ra aris nawarmoebis mTavari saTqmeli;
 amoicnobs teqstis zedapirze (eqspliciturad) mocemul informacias (sad da







rodis xdeba moqmedeba; gamokveTs droisa da sivrcis mimaniSnebel detalebs da
sxva);
amoicnobs personaJis xasiaTis warmoCenis pirdapir (avtoriseuli daxasiaTeba)
da arapirdapir (personaJis saqcieli, misi fiqrebi/gancdebi...) xerxebs;
gamoaqvs daskvna personaJebs Soris arsebuli urTierTobis Sesaxeb;
TxrobiTi xasiaTis nawarmoebSi gamokveTs movlenaTa Tanamimdevrulobas;
amoicnobs ambis dasawyissa da dasasruls Soris logikur kavSirebs;
gansazRvravs avtoris, mTxrobelis, personaJis pozicias, rac ganapirobebs
nawarmoebSi warmodgenili konfliqtis/problemis/ambis interpretacias;
gamoxatavs sakuTar damokidebulebas/pozicias teqstSi asaxul
konfliqtTan/problemasTan/movlenasTan dakavSirebiT da asabuTebs
cxovrebiseul gamocdilebaze dayrdnobiT;

q. m. X. 7. moswavles SeuZlia struqturuli da enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT
mxatvruli teqstis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

amoicnobs sxvadasxva xasiaTis/saxis teqstis stilur da enobriv
maxasiaTeblebs (mag., sagazeTo publikaciebSi - mkiTxvelisadmi uSualo





mimarTva, darwmunebisa da zemoqmedebis xerxebi, respondentebis aqtiuri CarTva,
kiTxviTi da Zaxilis winadadebebis xSiri gamoyeneba, sxvaTa naTqvamis
gamoyeneba; SemecnebiT teqstSi - informaciis wyaroebis miTiTeba, sxvisi
sityvebis CarTva, specialuri terminebis gamoyeneba, zmnebis simcire da
arsebiTi saxelebis siWarbe da sxva);
amoicnobs sityvebsa da frazebs, romlebic qmnis ganwyobas nawarmoebSi;
konkretul enobriv niSnebze dayrdnobiT miuTiTebs, gvxvdeba Tu ara teqstSi
avtoriseuli metyveleba da movlenebis avtoriseuli Sefaseba;
amoicnobs da ganmartavs personaJis saxis Seqmnis xerxs/gzas (mag., avtoriseuli
daxasiaTeba, portreti, metyveleba, qceva, urTierToba da sxva).

q.m.X.8. moswavles gamomuSavebuli aqvs xmamaRali kiTxvis teqnika.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:








wakiTxvamde gansazRvravs, risi aqcentireba surs teqstSi da ra saSualebebiT;
efeqturad iyenebs intonacias (sasveni niSnebis funqciiT iyenebs intonacias,
Sinaarsis Sesabamisad cvlis metyvelebis temps, xmis tembrs da simaRles) da
sxeulis enas (mimika, Jestikulacia);
efeqturad iyenebs logikur (azrobriv) da fsiqologiur (daZabulobis,
molodinis, gaCumebis) pauzas;
efeqturad iyenebs logikur maxvils, rogorc sityvis gamoyofisa da xazgasmis
saSualebas winadadebaSi;
kiTxvis procesSi amyarebs mxedvelobiT kontaqts auditoriasTan.

q. m. X. 9. moswavles SeuZlia teqstis siRrmiseulad Seswavlis mizniT saTanado
strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 iyenebs gacnobiTi kiTxvis xerxebs: akvirdeba teqstis agebulebas, saTaurs,
abzacebs, ilustraciebs, warwerebs, gamoyofil sityvebs da sxva; ar Cerdeba
ucnob sityvebze;
 iyenebs SeswavliTi kiTxvis xerxebs: pirveli wakiTxvisas mTlianad ecnoba
teqsts; sirTuleebis dasaZlevad gadaikiTxavs gaugebar, rTul an mniSvnelovan
nawilebs; konteqstis, gamocdilebis an leqsikonis daxmarebiT azustebs ucxo
sityvebis mniSvnelobas;
 iyenebs ZiebiTi kiTxvis xerxebs: konkretuli informaciis moZiebis mizniT
swrafad gadaikiTxavs teqsts, eZebs sayrdenebs: sakvanZo sityvebs, abzacebis
pirvel winadadebebs, rubrikebs, ganmartebebs da sxva;
 damoukideblad amoicnobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas nacnobi
elementebis daxmarebiT (ilustraciebi, nacnobi fuZe, konteqsti, mSobliur
enaSi damkvidrebuli ucxouri sityvebi da sxva);
 sxvadasxva elementis moSveliebiT (saTauri, abzacebis dasawyisi, erT-erTi
abzaci, gamoyofili sityvebi) gamoTqvams varauds teqstis Sinaarsis Sesaxeb;
 aRwers, ra xerxiT/gziT moaxerxa mosasmeni amocanis gadaWra;
 sakiTxavi amocanebis gadasaWrelad iyenebs rogorc mSobliur, ise sxva enaze
miRebul gamocdilebas.
q.m. X.10. moswavles SeuZlia interkulturuli TvalsazrisiT teqstis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

amoicnobs teqstSi asaxul sociokulturul garemos da avlebs paralels
mSobliur sociokulturul garemosTan (mag., aRmsarebloba, cxovrebis wesi,
istoriuli epoqis Taviseburebebi da sxva);

aanalizebs personaJis damokidebulebas konkretuli sociokulturuli
faseulobebis mimarT da avlebs paralels sakuTar garemosTan (mag., misi






damokidebuleba, Sexeduleba sxva sociokulturuli faseulobebis mqone
Tanaklaselis, mezoblis da sxvaTa wes-Cveulebaze, tradiciaze);
kulturul Taviseburebebze saubrisas koreqtulad gamoTqvams sakuTar
Sexedulebebs/damokidebulebas/pozicias;
ganmartavs personaJTa qcevis motivs mocemul garemoSi;
amoicnobs myari idiomaturi gamoTqmebis mniSvnelobas konteqstis mixedviT
da poulobs maT Sesatyviss mSobliur enaSi;
simulaciuri situaciebis gaTamaSebisas icavs sxva sociokulturuli
garemosaTvis damaxasiaTebel normebs;

wera
q.m. X.11. moswavles SeuZlia sxvadasxva aramxatvruli (sainformacio, SemecnebiTi,
ese da sxva) teqstis dawera.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 miznisa da auditoriis gaTvaliswinebiT irCevs teqstis stilsa da
formas;
 gansazRvravs problemas, gamokveTs sakiTxis/Temis aqtualurobas;
 eTanxmeba an uaryofs arsebul mosazrebebs saTanado mxardamWeri an
uarmyofeli argumentebis moSveliebiT;
 mkafiod da Tanamimdevrulad ayalibebs sakuTar pozicias problemis
mimarT;
 sakuTari poziciis gasamyareblad mohyavs saTanado argumentebi (mag.,



faqtebi piradi an sxvisi gamocdilebidan, statistikuri wyaroebidan...);
teqstis Sesadgenad integrirebulad iyenebs sxva disciplinebSi SeZenil
codnasa da unar-Cvevebs.
saTanadod aformebs pirdapir da irib naTqvams.

q.m. X.12. moswavles SeuZlia daicvas werilobiTi aramxatvruli teqstis struqtura da
enobrivi normebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 iTvaliswinebs ama Tu im teqstis struqturuli organizebis Taviseburebebs
(mag., korespondenciis formaluri mxare);
 sworad iyenebs abzacsa da sxva struqturul maxasiaTeblebs (saTauri,
qvesaTauri da a.S.);
 saTanadod iyenebs Sesabamisi stilis damaxasiaTebel enobriv Taviseburebebs
(mag., mkiTxvelisadmi uSualo mimarTva; sxvaTa naTqvamis, anu citirebis
gamoyeneba);
 sagangebod gamoyofs calkeul Tvalsazriss Sesabamisi enobrivi formulebiT
(mag., rogorc avtori ambobs da sxva);
 iyenebs Sesabamis markerebs subieqturi damokidebulebis gamosaxatavad (mag.,
ara mgonia, vfiqrob, dasaSvebia, savaraudoa da sxva);
 marTebulad iyenebs msjelobisa da argumentaciisaTvis damaxasiaTebel
leqsikasa da sintaqsur konstruqciebs;
 iyenebs emociur sityvebsa da gamoTqmebs, STambeWdav Sedarebebs;
 nacnobi sintaqsuri konstruqciebis gamoyenebiT agebs da saTanado funqciiT
iyenebs rTul winadadebebs;
 pirdapiri naTqvamis iribad gadakeTebisas saTanadod iyenebs Sesabamis
kavSirebs (mag., Tu pirdapiri naTqvami kiTxviTia, Tu kavSirs (mag., giorgim



hkiTxa, Tu wamova), TxrobiTis an brZanebiTis SemTxvevaSi ki _ rom kavSirs (mag.,
giorgim uTxra, rom wamovides);
icavs punqtuaciisa da marTlweris normebs.

q.m. X.13. moswavles SeuZlia Seswavlili Janris specifikis gaTvaliswinebiT daweros
mcire zomis mxatvruli teqsti.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

modelis, pirobis mixedviT wers teqsts;








Seswavlili teqstis konteqstis (socialuri, istoriuli, kulturuli - dro,
adgili, epoqa, garemo da sxva) SecvliT Txzavs axal Txzulebas imave Temaze,
problemaze;
qmnis mxatvrul teqsts mocemuli saTauris, Temis an fabulis mixedviT;
mocemuli dasawyisis mixedviT agrZelebs teqsts Janris specifikis
gaTvaliswinebiT;
personaJis xasiaTis waarmosaCenad mimarTavs sxvadasxva xerxs (saqcielis
aRwera; sityvebi, gamonaTqvamebi, romlebic mis xasiaTze metyveleben...);
movlenebis aRwerisas gadmoscems sakuTar gancdebsa da STabeWdilebebs.

q.m.X.14. moswavles SeuZlia daicvas werilobiTi mxatvruli teqstis
struqtura, agreTve gamoiyenos mravalferovani enobrivi saSualebebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 icavs TxrobiTi xasiaTis mxatvruli teqstis damaxasiaTebel arsebiT niSnebs
(Tema, siuJeti, fabula, personaJi);
 icavs siuJetis ganviTarebis etapebs (dasawyisi - movlenaTa ganviTareba dasasruli);
 aRwera-daxasiaTebisas marTebulad iyenebs Sesabamis leqsikasa da sityvaTa
semantikur kavSirebs;
 sworad gansazRvravs erT sazRvrulTan dakavSirebul ramdenime
msazRvrelis rigs winadadebaSi;
 movlenebis sxvadasxva droSi gadmocemisas sworad iyenebs zmnis saTanado
mwkrivis formebs;
 rTuli konstruqciebis agebisas iyenebs rogorc kavSirian, ise ukavSiro
SeerTebas;
 momavalSi Sesasrulebeli sasurveli Tu savaraudo moqmedebis gamosaxatavad
iyenebs zmnis martiv da rTul formebs;
 icavs punqtuaciisa da marTlweris normebs.
q.m. X.15. moswavles SeuZlia weris procesis yvela etapze (mosamzadebeli, teqstis
Sedgena, teqstis gaumjobeseba) Sedegis gasaumjobeseblad efeqturi
strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 saWiroebis SemTxvevaSi, resursebSi moiZiebs damatebiT informacias;
 mimarTavs gonebriv ieriSs da Camowers/CainiSnavs yvela ideas, romlebic sawer
TematikasTan dakavSirebiT mouva azrad;
 SearCevs informaciebsa da ideebs; moifiqrebs, Tu rogor daakavSirebs maT
erTmaneTTan, anu SeimuSavebs gegmas;
 wers teqsts gegmaze dayrdnobiT;
 naweris Sesworebisas cdilobs adresatis anu potenciuri mkiTxvelis
TvalTaxedviT Seafasos, ramdenad efeqturad aisaxa nawerSi sakomunikacio
mizani;
 cdilobs Seasworos Sinaarsobrivi xarvezebi, ramac SeiZleba mkiTxvels
problemebi Seuqmnas da garkveulwilad Seaferxos komunikacia - amatebs an
amoiRebs sityvas, winadadebas, teqstis erT monakveTs, cvlis struqturas,
aumjobesebs dizains;
 asworebs gramatikul da orTografiul Secdomebs; amisaTvis iyenebs saswavlo
resursebs;
 akiTxebs Tanaklasels da misi SeniSvnebis gaTvaliswinebiT aumjobesebs nawers;
 nawers gadaaTeTrebs;



ixsenebs, sxva sagnebSi ra tipis strategia gamouyenebia teqstis Sedgenisas;
adarebs Zvel da axal gamocdilebas; gamoaqvs daskvnebi;
laparaki

q.m. X.16. moswavles SeuZlia monawileobis miReba saklaso diskusiebSi im konkretuli
problemis garSemo, romelsac sakiTxav teqstebSi gaecno.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 ayalibebs msjelobis sagans anu sadiskusio Temas;
 gamoyofs problemas da am problemasTan dakavSirebiT gamoxatavs sakuTar
pozicias/damokidebulebas;
 mkafiod ayalibebs pozicias;
 sakuTari mosazrebis gasamyareblad mohyavs saTanado argumentebi, magaliTebi
piradi an sxvisi gamocdilebidan;
 sxvis mier warmodgenil Tvalsazrisze/Sexedulebaze akeTebs komentars da
mohyavs saTanado argumentebi;
 ismens sxvebis azrs da svams Sesabamis kiTxvebs.
q.m.X.17. moswavles SeuZlia gabmulad isaubros misTvis saintereso Temebze.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 mkafiod ayalibebs gamosvlis mizans, gamokveTs Temas;
 Tanamimdevrulad aviTarebs sakuTar mosazrebas/damokidebulebas
warmodgenili Temis Sesaxeb;
 sakuTar pozicias asabuTebs Sesabamisi argumentebiT (mag., mohyavs faqtebi
literaturidan, istoriidan, piradi an sxvisi gamocdilebidan; eyrdnoba
statistikur monacemebs, intervius da sxva);
 movlenebis gadmocemisas gamokveTs da dawvrilebiT aRwers misTvis saintereso
detalebs;
 gamoxatavs sakuTar an sxvis emociebsa da ganwyobilebebs;
 ZiriTadi Temis gasaSlelad Semoaqvs damatebiTi informaciebi;
 ganmartavs sakuTar arCevans da asabuTebs;
 saubrisas icavs azrobriv Tanamimdevrobas;
 damatebiT iyenebs sxvadasxva TvalsaCinoebas (foto/video/audio masala).
q.m. X.18. moswavles SeuZlia Tavi gaarTvas uCveulo sakomunikacio situaciebs (mag.,
abraleben imas, rac ar Caudenia; naTxovari nivTi SemTxveviT dauzianda;
Sinaurulad xvdeba adamiani, romelsac ver cnobs da sxva).
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gamoxatavs protests;
 xsnis problemis arss;
 asabuTebs sakuTar simarTles;
 iRebs saTanado gadawyvetilebas;
 akeTebs arCevans da ganmartavs, ratom iqceva ase;
 adekvaturad pasuxobs dasmul SekiTxvebze.
q.m. X.19. moswavles gamomuSavebuli aqvs mravalferovani enobrivi saSualebebis
gamoyenebis unari.
Sedegi TvalsaCinoa, rodesac moswavle










metyvelebis miznisa da auditoriis gaTvaliswinebiT, marTebulad iyenebs
sxvadasxva funqciuri stilisaTvis damaxasiaTebel Taviseburebebs (mag.,

araoficialur situaciaSi, nacnob adamianebTan saubrisas - ZiriTadad, martivi
gauvrcobeli da gavrcobili winadadebebi, Tavaziani Tu familaruli formebi
da sxva; oficialuri gamosvlisas - specialuri terminebisa da kliSeebis
gamoyeneba da sxva);
msjelobisas saTanadod iyenebs Sesabamis enobriv struqturebsa da modelebs
(mizezSedegobrivi, pirobiTSedegobrivi da sxva);
sxvadasxva situaciis /movlenis/ganwyoba-emociis aRwerisas saTanadod iyenebs
specifikur leqsikasa da sityvaTa semantikur kavSirebs;
sworad gansazRvravs sityvaTa rigsa da winadadebis modalobisaTvis
damaxasiaTebel intonacias;
marTebulad iyenebs poziciis/damokidebulebis/Sefasebis gamomxatvel
Sesabamis enobriv formulebs (gankerZoebuli sityvebi da gamoTqmebi, garkveuli

modalobebis gamomxatveli martivi da Sedgenili Semasmenlebi: "ara mgonia",
"vfiqrob" "dasaSvebia" "savaraudod" da sxva);
sworad gansazRvravs sityvaTa Soris sintaqsur mimarTebebs (mag., zmnasa da
saxels Soris SeTanxmeba pirsa da ricxvSi; ricxviTi, zedsarTavi saxelisa da
arsebiTi saxelis SeTanxmeba brunvasa da ricxvSi da sxva).

q.m. X. 20. moswavles SeuZlia saTanado strategiebis gamoyeneba sametyvelo
amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad da zepiri metyvelebis
unaris gasaumjobeseblad.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 winaswar amzadebs saWiro resurss, Tavs uyris modelebs, gamoTqmebs, kliSeebs,
sakvanZo sityvebs;
 auditoriis winaSe gamosvlamde gadis repeticias;
 gaugebrobis SemTxvevaSi iTxovs ganmartebas, nela da garkveviT warmoTqmas,
gameorebas;
 sityvis daviwyebis/arcodnis SemTxvevaSi iyenebs sakompensacio saSualebebs
(mag.: mimika, Jestikulacia, perifrazireba; aRwers nagulisxmev sagans, an
miuTiTebs raSi gamoiyeneba da sxva);
 sametyvelo amocanebis gadasaWrelad iyenebs sxva enebze miRebul
gamocdilebas;
 aanalizebs im faqtorebs, romlebmac xeli Seuwyo mis warmatebas, an gamoiwvia
warumetebloba zepiri gamosvlis dros da maswavlebelTan erTad saxavs
gamosworebis gegmas.
swavlis swavla
q.m.X.21. moswavles SeuZlia proeqtis (mag., zeimis mowyoba; Sexvedrebi imave
qalaqSi/regionSi moRvawe gamoCenil adamianebTan, koloritebTan da a.S.
adgilobrivi muzeumis katalogis Seqmna vebgverdze gansaTavseblad da sxva)
ganxorcielebis xelSesawyobad mimarTos sxvadasxva strategias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 maswavlebelTan erTad ayalibebs proeqtis warmatebiT ganxorcilebis
kriteriumebs;
 gundis wevrebTan erTad gansazRvravs da gegmavs gansaxorcielebel etapebs,
Semdeg gundebi erTmaneTs uziareben Sedgenil gegmas, adareben, aumjobeseben;









maswavlebelTan erTad adgens Sesrulebis vadebs;
axdens codnisa da unarebis mobilizebas; gansazRvravs, Tu ra codna da unarebi
unda SeiZinos dasmuli amocanebis gadasaWrelad;
proeqtis ganxorcielebamde gundis wevrebTan erTad gansazRvravs da inawilebs
funqciebs;
SearCevs proeqtis wardgenis formas;
ganaxorcielebs proeqts;
gadis repeticias, gundis wevrebTan erTad akeTebs prezentaciis simulirebas
sxva gundis winaSe komentarebis, SeniSvnebis gaTvaliswinebiT;
gundis wevrebTan erTad aumjobesebs proeqts, Seaqvs Sesworebebi.

q.m. X. 22. moswavles SeuZlia damoukideblad ganWvritos Sesasrulebeli davalebis
moTxovnebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 monawileobs davalebis warmatebiT Sesrulebis kriteriumebis CamoyalibebaSi;
 gamokveTs davalebis ganxorcielebis etapebs;
 gansazRvravs im codnasa da unarebs, romlebsac flobs da gamoiyenebs
davalebis Sesasruleblad;
 gansazRvravs, Tu ra codna da unarebi unda SeiZinos axali davalebis
gansaxorcieleblad;
 gansazRvravs, ra gauadvildeba, ra gauWirdeba, raSi dasWirdeba daxmareba,
konsultacia;
 gansazRvravs saWiro strategiebs davalebis TiToeuli etapisaTvis.
q.m. X. 23. moswavles SeuZlia strategiuli unarebis gamoyeneba warmatebuli swavlebis
uzrunvelsayofad.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 samuSaos dawyebamde axdens codnis mobilizebas;
 monawileobs azrTa gacvlaSi imis Sesaxeb, Tu rogor midgomebs gamoiyeneben ama
Tu im etapze konkretuli amocanis gadasaWrelad;
 samuSao procesSi warmoqmnili problemebis wamoWrisas cvlilebebi Seaqvs
strategiebSi;
 saWiroebis SemTxvevaSi iTxovs daxmarebas, konsultacias;
 samuSaos dasrulebis Semdeg warmoadgens gamoyenebul strategiebs da adarebs
sxvebis mier gamoyenebul strategiebTan;
 monawileobs gamoyenebuli strategiebis efeqturobis SefasebaSi;
 Tanxmdeba gansxvavebuli strategiebis mosinjva-gamoyenebaze;
 adarebs sxvadasxva, maT Soris mSobliuri enis Seswavlisas miRebul
gamocdilebas erTmaneTTan; gansazRvravs, Tu ramdenad gamoadgeba esa Tu is
strategia sxva enis an sxva sagnis swavlebis procesSi;
 aanalizebs Secdomebis, xarvezebis mizezebs;
 monawileobs TviTSefasebasa da TanaSefasebaSi (moswavle-maswavlebeli an





moswavle-moswavle erTsa da imave naSroms erTmaneTisagan damoukideblad
asworeben);
Sedegebze dakvirvebis Sedegad aRniSnavs, sad aqvs winsvla;
aanalizebs warmatebisa Tu warumateblobis mizezebs SemdgomSi maTi
gaTvaliswinebis mizniT;
asaxelebs warumateblobis faqtorebs, mizezebs (mag. saTanadod ar gamoiyena

resursi, ver gamokveTa aqtivobis mTavari amocana, gamotova erTi etapi, amocana
dauZleveli moeCvena, iyo ugunebod da sxva);





amCnevs da asaxelebs sakuTar xarvezebs;
adgens, Tu ra zomebs unda mimarTos xarvezebis aRmosafxvrelad;
sakuTari iniciativiT mimarTavs gamosasworebel zomebs.

q.m. X.24. moswavles SeuZlia saswavlo saqmianobis xelSewyobis mizniT saTanado
resursebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 efeqturad iyenebs saxelmZRvanelos resursebs (leqsikoni, struqturuli
nimuSebi, gramatikuli cnobari, ilustraciebi da sxva);
 moiZiebs informacias rogorc skolaSi, ise skolis gareT xelmisawvdom
resursebSi (saxelmZRvanelos TvalsaCinoebebi, leqsikoni,





skolis/soflis/qalaqis biblioTeka, maswavlebeli, kompetenturi piri,
interneti da sxva);
moiZiebs informacias/saswavlo masalas informaciul-sakomunikacio
teqnologiebis (IST) meSveobiT;
iyenebs IST-s ama Tu im masalis/teqstis Sesaqmnelad/dasamuSaveblad;
iyenebs IST-s proeqtebis gansaxorcieleblad.

q.m. X.25. moswavles SeuZlia informaciis damuSaveba misi damaxsovrebisa da efeqturad
gamoyenebis mizniT.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 aRqma-damaxsovrebis xelSesawyobad mimarTavs informaciis organizebis
sxvadasxva xerxs (semantikuri ruka, sqematuri Canawerebi, tabula, grafiki,
monacemTa baza da sxva), avlens logikur kavSirebs informaciis sxvadasxva
nawils Soris;
 sxvadasxva parametris mixedviT axarisxebs, ajgufebs mopovebul informacias.
q.m.X.26. moswavles SeuZlia Sedegebis gaumjobesebis mizniT iTanamSromlos TanaklaselebTan, maswavlebelTan, mewyvilesTan.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

amxnevebs mewyviles, Tanagundelebs;

iTxovs/sTavazobs daxmarebas;

moqmedebs gundis wevrebTan SeTanxmebulad - msjelobs TanagundelebTan
problemis gadasaWrelad, funqciebis gadasanawileblad;

ismens sxvebis mosazrebebs, gamoTqvams sakuTars;
 uTanxmoebisas cdilobs SeTanxmebis miRwevas;
 cdilobs, Tavisi wvlili Seitanos saerTo saqmeSi;
 saWiroebisamebr, monawileobs mewyvilis/gundis wevrebis TanaSefasebaSi;

akritikebs ideebs da ara ideebis avtorebs, Sefasebisas iCens koreqtulobas;

koreqtulad miuTiTebs sxvebis mier daSvebul Secdomebze;

monawileobs TanaSefasebaSi Sedegebis gaumjobesebis xelSesawyobad.

X donis programis Sinaarsi
prioritetuli sametyvelo
funqciebi
1.1. socialuri
urTierTobebi:
misalmeba/damSvidobeba,

ZiriTadi enobrivi konstruqciebi
da formulebi
mogesalmebiT!
Sexvedramde! mSvidobiT! bednieri
mgzavroba!

ZiriTadi enobrivi
sakiTxebi
morfologia/sintaqsi
1. brunvaTa ZiriTadi

mokiTxva, wardgena, Txovna,
nebarTvis aReba,
SeTavazeba,
waxaliseba/Seqeba, keTili
survilebis /Tavazianobis
gamoxatva, madlobis
gadaxda, mobodiSeba
1.2. informaciis gacvla:
piradi monacemebi,
profesia/xeloba,
saWiroebebi /
moTxovnilebebi
/survilebi, Tavisufali
dro, saqmianoba,
janmrTeloba, amindi,
gegmebi / ganzraxva,
SegrZnebebi,
1.3. aRwera-daxasiaTeba:
adamianis garegnoba,
Cacmuloba, xasiaTi,
Tvisebebi; cxovelis/sagnis
aRwera
1.4. grZnoba/emociisa da
Sefaseba /
damokidebulebis
gamoxatva:
dadebiTi/uaryofiTi
emociebi, dadebiTi /
uaryofiTi Sefaseba,
STabeWdileba, poziciis
gamoxatva

1.5. droSi orientireba:
droSi lokalizeba,
qronologia, sixSire,
Tanadrouloba,
xangrZlivoba

1.6. sivrceSi orientireba:
adgilmdebareobis
miTiTeba, mimarTulebis
gansazRvra
1.8. logikuri kavSirebis
gamoxatva:
mizezi, Sedegi,
pirobiToba, mizani

ukacravad (SewuxebisaTvis)!
uRrmesi madloba!
me gaxlavarT ...!
uflebas momcemT, es + ra vqna? (II
kavSirebiTi)

rogor grZnob(T) Tavs?
Tavs vgrZnob cudad/kargad;
Tavs (ver) vgrZnob kargad;
sul ufro cudad var;
vapireb(T)/vfiqrob(T) + sawyisi
(mic-Si);
vfiqrob(T), (rom) + (es) + II
kavSirebiTi netav + awmyos
kavSirebiTi / II kavSirebiTi /
myofadis kavSirebiTi;
iseTi/imdenad ... rom (mag., iseTi
lamazia, rom av Tvals ar enaxveba);

...-is mixedviT Tu vimsjelebT,
(maSin)...;
...is wyalobiT;
Cemi varaudiT;
(me) mainc mgonia, rom es/is...
verafers vityvi;
kargi iqneba, rom + (ase/ise/es/is) + II
kavSirebiTi;
ar velodi!
velodi, rom + (ase/ise/es/is...) +
xolmeobiTi (ras izamda _ mag.,
moxdeboda);
sawyisi (naT.-Si) + Tanave (mag.,
gaRviZebisTanave);
rodesac/ roca (mag., davinaxe, roca
adga);
am dromde;
...-is mde (mag., gazafxulis
mosvlamde) da sxva.
iq _ sadac;

ris gamoc; ase rom;
Tumca;
am SemTxvevaSi; ...-is SemTxvevaSi;
am/im pirobiT;
maSin _ roca;

funqciebi;
2. arsebiTi saxeli:
brunva da funqciebi;
3. CvenebiTi nacvalsaxeli;
brunva da funqcia;Ees / eg /
is / igi _ amnairi / imnairi /
magnairi ...
4. zedsarTavi saxeli:
brunva da funqcia;
5. msazRvrel-sazRvrulis
urTierToba, brunva da
funqciebi;
6. zmna:

subieqturi da obieqturi
pirebi sxvadasxva tipis
zmnasTan; pirTa raodenoba
da pirTa kombinacia zmnaSi;

zmniswini da misi
funqciebi ;
zmniT gamoxatuli dro :
axlandeli, warsuli,
momavali, zogadi dro ;
a. axlandeli dro, warmoeba
da funqciebi sxvadasxva
tipis zmnasTan ;
b. warsuli dro, warmoeba
da funqciebi sxvadasxva
tipis zmnasTan ;
g. momavali dro, warmoeba
da funqciebi sxvadsxva
tipis zmnasTan ;
7. sityvaTa rigi
winadadebaSi.
orTografia/punqtuacia
1. msazRvrel-sazRvrulis
SeTanxmebasTan
dakavSirebuli sakiTxebi.
leqsika
1. profesiuli da dargobrivi
leqsika;
teqstis lingvistika 1.
abzaci da misi funqcia
(wamyvani, damatebiTi da
Semajamebeli abzacebi);
2. damoukidebel
winadadebaTa
urTierTdakavSireba da misi
saSualebebi (kavSirebi,
anaforuli nacvalsaxelebi
da zmnizedebi da sxva).

XI done
qarTuli, rogorc meore ena
standarti
wlis bolos misaRwevi Sedegebi
mosmena

kiTxva

wera

laparaki

swavlis swavla

q. m. XI. 1.
moswavles
SeuZlia misTvis nacnob
aqtualur
Temaze,
problemaze
argumentirebul
i msjelobis
mosmena da
gageba.

q. m. XI. 5.
moswavles
SeuZlia
sxvadasxva saxis
aramxatvruli
teqstis (ese;
sxvadasxva saxis
korespondencia;
saSualo
sirTulis
samecnieropopularuli
teqsti da sxva)
gageba.

q. m. XI. 13.
moswavles
SeuZlia
aqtualur Temaze
publicisturi
werilis dawera.

q. m. XI. 18.
moswavles SeuZlia
winaswari
momzadebis gareSe
interaqciaSi
monawileobis
miReba.

q. m. XI. 23.
moswavles SeuZlia
proeqtis (mag.,
warmosaxviTi
mogzauroba ucnob
adgilebSi, ekolog
iuri safrTxeebi,
bunebis dacva da
sxva)
ganxorcielebis
xelSesawyobad
mimarTos
sxvadasxva
strategias.

q. m. XI. 2.
moswavles
SeuZlia misTvis
saintereso da
aqtualur
Temaze
kompleqsuri
Sinaarsis
sxvadasxva tipis
teqstis mosmena
da gageba.
q. m. XI. 3.
moswavles
SeuZlia
ZiriTadi
enobrivi
maxasiaTeblebis
amocnoba.
q. m. XI. 4.
moswavles
SeuZlia
mosasmeni
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad
da mosmenis
unaris
gasaumjobesebl
ad mimarTos
sxvadasxva
strategias.

q. m. XI. 6.
moswavles
SeuZlia
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT
aramxatvruli
teqstis
gaanalizeba.
q. m. XI. 7.
moswavles
SeuZlia
sxvadasxva saxis
mxatvruli
teqstis gageba.

q. m. XI. 14.
moswavles
SeuZlia daicvas
werilobiTi
aramxatvruli
teqstis
struqtura,
agreTve
gamoiyenos
Sesabamisi
enobrivi
saSualebebi.
q. m. XI. 15.
moswavles
SeuZlia Seqmnas
sxvadasxva Janris
iseTi teqsti,
romelSic
gamoavlens
pirovnul da
SemoqmedebiT
damokidebulebas.

q. m. XI. 8.
moswavles
SeuZlia
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT
mxatvruli
teqstis
gaanalizeba.

q. m. XI. 16.
moswavles
SeuZlia daicvas
werilobiTi
aramxatvruli
teqstis
struqtura,
agreTve
gamoiyenos
mravalferovani
enobrivi
saSualebebi.

q. m. XI. 9.
moswavles
SeuZlia sqematuri
Canawerebis
sxvadasxva
teqnikis

q. m. XI. 17.
moswavles
SeuZlia weris
procesis yvela
etapze Sedegis
gasaumjobeseblad

q. m. XI. 19.
moswavles SeuZlia
misTvis saintereso
Temebze/sakiTxebze
winaswari
momzadebis gareSe
gabmulad saubari.
q. m. XI. 20.
moswavles SeuZlia
problemur
sakiTxze
argumentirebulad
msjeloba.
q. m. XI. 21.
moswavles SeuZlia
gamoiyenos
mravalferovani
enobrivi
saSualebebi.
q. m. XI. 22.
moswavles SeuZlia
sametyvelo
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad da
zepiri metyvelebis
unaris
gasaumjobeseblad
saTanado
strategiebis
gamoyeneba.

q.m. XI. 24. moswavles
SeuZlia
qarTulenovani
wyaroebis/teqstebis
damuSaveba Semdgomi
gamoyenebisaTvis
(mag., masalis moZiebaSegroveba saskolo
proeqtebis
gansaxorcieleblad)
.
q. m. XI. 25. moswavles
SeuZlia
damoukideblad
ganWvritos
Sesasrulebeli
davalebis
moTxovnebi.
q. m. XI. 26. moswavles
SeuZlia
warmatebuli
swavlis
uzrunvelsayofad
strategiuli
unarebis gamoyeneba.
q. m. XI. 27. moswavles
SeuZlia saswavlo
saqmianobis
xelSewyobis mizniT
saTanado resursebis
gamoyeneba.

gamoyeneba.
q. m. XI. 10.
moswavles
gamomuSavebuli
aqvs xmamaRali
kiTxvis teqnika.

(mosamzadebeli
samuSao, teqstis
Sedgena, teqstis
gaumjobeseba)
efeqturi
strategiebis
gamoyeneba.

q. m. XI. 11.
moswavles
SeuZlia teqstis
siRrmiseulad
Seswavlis mizniT
saTanado
strategiebis
gamoyeneba.

q. m. XI. 28. moswavles
SeuZlia informaciis
damuSaveba misi
damaxsovrebisa da
efeqturad
gamoyenebis mizniT.
q. m. XI. 29. moswavles
SeuZlia Sedegebis
gaumjobesebis
mizniT
iTanamSromlos
TanaklaselebTan,
maswavlebelTan,
mewyvilesTan.

q. m. XI. 12.
moswavles
SeuZlia
interkulturuli
TvalsazrisiT
teqstis
gaanalizeba.

mosmena
q.m.XI.1. moswavles SeuZlia misTvis nacnob aqtualur Temaze, problemaze argumentirebuli msjelobis mosmena da gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gansazRvravs msjelobis/diskusiis Temas;
 amoicnobs diskusiis TemasTan dakavSirebiT monawileTa mier gamoTqmul
poziciebs, Tvalsazrisebs;
 konkretul problemasTan dakavSirebiT gamokveTs monawileTa
damokidebulebas, Sefasebasa da Sesabamis ganmartebebs;
 afasebs, ramdenad Seesabameba mosazrebebi da saTanado ganmartebebi erTmaneTs;
 amoicnobs argumentebs da afasebs, ramdenad damajerebelia da efeqturi
argumentacia;
 alagebs mosazrebebs garkveuli principiT (mag., ramdeni gansxvavebuli
mosazreba gamoiTqva; vin iziarebs ama Tu im mosazrebas da sxva);
 gamoaqvs adekvaturi daskvna.
q.m. XI. 2. moswavles SeuZlia misTvis saintereso da aqtualur Temaze kompleqsuri
Sinaarsis sxvadasxva tipis teqstis mosmena da gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs sakomunikacio situacias (Temas, sakiTxebs, Tanamosaubreebs);
 igebs teqstis ZiriTad Sinaarss;
 ganarCevs mTavar sakiTxs aramTavarisagan;
 gamoyofs mTavar sakiTxTan dakavSirebul konkretul detalebs;
 gamoyofs mis pirad moTxovnilebasTan dakavSirebul saWiro informacias;
 amoicnobs wamyvanis/monawileebis ganwyobilebebsa da emociebs;
 arsebul codnasa da gamocdilebas akavSirebs axalTan (mosmenilTan, nanaxTan).
q.m.XI.3. moswavles SeuZlia ZiriTadi enobrivi maxasiaTeblebis amocnoba.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs sxvadasxva funqciur stils (sasaubro, mxatvruli, publicisturi,
oficialur-saqmiani) da misTvis damaxasiaTebel sintaqsur konstruqciebs;
 amoicnobs saTanado formulebsa da kliSeebs, romlebic miuTiTebs saubris
mimarTulebis Secvlaze;
 amoicnobs avtoriseuli poziciis gamomxatvel enobriv-gramatikul
saSualebebs (mag., damxmare zmnebi, CarTuli, danarTi da sxva).
q.m. XI. 4. moswavles SeuZlia mosasmeni amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad
da mosmenis unaris gasaumjobeseblad mimarTos sxvadasxva strategias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 cocxali metyvelebis/Canaweris mosmenisas iSveliebs araverbalur elementebs
(xmis tembri, intonacia, mimika, Jestikulacia, sxvadasxva tipis xmauri, logikuri
maxvilebi, ilustracia, sqema);
 amoicnobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas nacnob elementebze
dayrdnobiT (sakomunikacio situacia, konteqsti);
 iniSnavs ucnob sityvebs maTi mniSvnelobis gasarkvevad;
 aRwers, ra xerxiT/gziT moaxerxa mosasmeni amocanis gadaWra;
 uyurebs da usmens misTvis saintereso qarTulenovan tele\radio gadacemebs,
filmebs;
 mosasmeni amocanebis gadaWrisas iyenebs sxva enaSi miRebul gamocdilebas;
 ixsenebs, sxva sagnebSi ra tipis strategia gamouyenebia informaciis mosmenisas;
adarebs Zvel da axal gamocdilebas; gamoaqvs daskvnebi;
kiTxva
q.m. XI.5. moswavles SeuZlia sxvadasxva saxis aramxatvruli teqstis (ese; sxvadasxva
saxis korespondencia; saSualo sirTulis samecniero-popularuli teqsti
da sxva) gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

amoicnobs teqstis mizans (mkiTxvelis informireba, STabeWdilebis gaziareba,
kritika, gamomxaureba da sxva) da adresats (visTvis aris gankuTvnili);

amokrebs konceptualur informacias (gacxrilavs TiToeul abzacs detalebis,








magaliTebis, avtoriseuli Sefasebebisagan da am gziT ayalibebs Tezisebs
teqstis TiToeuli abzacidan);
axal informacias akavSirebs arsebul codnasTan da gamocdilebasTan
(mosmenili, nanaxi, wakiTxuli);
mijnavs erTmaneTisagan varaudsa da faqts; faqtebs damokidebulebebisagan da
Sefasebisagan;
amoicnobs teqstis sxvadasxva nawils Soris arsebul logikur kavSirebs da
gamoaqvs Sesabamisi daskvna;
amoicnobs da miuTiTebs, sad da rogor mJRavndeba avtoris pozicia,
STabeWdilebebi;
amoicnobs teqstSi motanil Tvalsazrisebs da gamoxatavs Tavis
damokidebulebas / Sefasebas maT mimarT;
warmoadgens teqstSi mocemuli informaciis Sesaxeb sakuTar pozicias /
damokidebulebas / Sefasebas da asabuTebs.

q.m. XI. 6. moswavles SeuZlia struqturuli da enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT
aramxatvruli teqstis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 msjelobs teqstis grafikul-gamomsaxvelobiTi saSualebebis efeqturobaze;
afasebs, ramdenad uwyobs xels teqstis dizaini teqstis Sinaarsis aRqmas
(ilustraciisa da teqstis mimarTeba, teqstis abzacebad/svetebad dayofa,
nawilebis dasaTaureba da sxva);
 gamoyofs wamyvan, damatebiT da Semajamebel abzacebs da gansazRvravs maT
funqcias teqstSi;
 amoicnobs frazebsa da sityvebs, romelTa meSveobiTac avtori axerxebs
gamoxatos sakuTari damokidebuleba gadmosacemi faqtis mimarT (CarTuli

sityvebi da gamoTqmebi: cxadia, marTalia, kerZod, rasakvirvelia, sabednierod,
samwuxarod, saxeldobr, sxvaTa Soris, ase vTqvaT, SeiZleba iTqvas, sxvagvarad
rom vTqvaT, rogorc amboben, erTi sityviT da sxva) da msjelobs, konkretulad


risi gamoxatva ekisreba maT teqstSi;
msjelobs citatis rolze samecniero xasiaTis teqstSi (mag., damowmebebi



istoriuli Tu literaturuli wyaroebidan; mkvlevarTa gamonaTqvamebi,
mosazrebebi ama Tu im sakiTxis Sesaxeb da sxva);
gansazRvravs, ra formiT aris gadmocemuli sxvisi metyveleba (pirdapiri/iribi)
da msjelobs SerCeuli formis efeqturobaze;

q.m. XI. 7. moswavles SeuZlia sxvadasxva saxis mxatvruli teqstis gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gansazRvravs nawarmoebis mTavar Temas/problematikas da amoicnobs, rogor
aris is gamoxatuli teqstSi (pirdapir - avtoris an personaJis mier, an
Sefarulad - personaJTa qcevis miRma dafaruli);
 amoicnobs personaJis xasiaTis warmoCenis pirdapir (avtoriseuli daxasiaTeba)
da arapirdapir (personaJis saqcieli, misi fiqrebi/gancdebi da sxva) xerxebs;
 ganmartavs personaJTa qcevis motivs da cdilobs maTi qcevis prognozirebas
gansxvavebul situaciaSi (ra iqneboda, rom);
 xsnis personaJTa gancdebis/emociebis mizezebs da asabuTebs teqstidan
moxmobili magaliTebiT;
 TxrobiTi xasiaTis nawarmoebSi gamokveTs movlenaTa Tanamimdevrulobas,
romelic iTvaliswinebs siuJetis ganviTarebis safexurebs.
 gansazRvravs avtoris/mTxrobelis, personaJis pozicias, Tvalsazriss da
asabuTebs teqstidan moxmobili magaliTebiT;
 avlebs paralels literaturul nawarmoebebs Soris Janris, Temisa da
problematikis mixedviT.
q.m. XI. 8. moswavles SeuZlia struqturuli da enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT
mxatvruli teqstis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs Seswavlili Janrebis enobriv, stilur da struqturul
maxasiaTeblebs;
 gamoyofs wamyvan, damatebiT da Semajamebel abzacebs, gansazRvravs damatebiTi
abzacis funqcias (mag., wina abzacSi gadmocemuli azris gaSla/dazusteba,
mizezebis axsna, magaliTis moyvana);
 erTi teqstis farglebSi gamoyofs teqstis funqciur tipebs (Txroba, aRwera,
msjeloba, axsna-ganmarteba da sxva) da ganmartavs maT daniSnulebas;











konkretul enobriv niSnebze dayrdnobiT miuTiTebs, gvxdeba Tu ara teqstSi
avtoriseuli metyveleba da movlenebis avtoriseuli Sefaseba;
amoicnobs da saTanadod ganmartavs moqmedebaTa Tanadroulobas,
Tanamimdevrobasa da dapirispirebas Sesabamisi enobrivi konstruqciebis
gamoyenebiT;
msjelobs personaJTa daxasiaTebis xerxebze nawarmoebSi (mag., portreti,
avtoriseuli daxasiaTeba, personaJis metyveleba da sxva);
SualobiTi kontaqtis gamosaxatavad iyenebs sxvadasxva saSualebas (mag.,
sityvaTa semantikur kavSirebs: ...-is TxovniT / surviliT /brZanebiT/iZulebiT;
zmnis Sesabamis formas: awerinebs, acvlevinebs);
sworad gansazRvravs da saTanado brunvis formiT warmoadgens subieqtobieqtebs SualobiTi kontaqtis Semcvel zmnur konstruqciaSi (mag., kacma
aaSenebina mSenebels saxli);
saTanadod igebs da saubrobs kompozitTa Sedgenilobasa da mniSvnelobaze.

q.m. XI. 9. moswavles SeuZlia sqematuri Canawerebis sxvadasxva teqnikis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 teqsts mTlianad waikiTxavs, gansxvavebuli simboloebiT moniSnavs mTavar
sakiTxebs, meorexarisxovan ideebs, sakvanZo sityvebs;
 gansazRvravs meorexarisxovani ideebis daniSnulebas (mTavari ideis
ilustrireba, mizezebis axsna, dazusteba da sxva);
 informaciis dasaxarisxeblad iyenebs sqematuri Canawerebis sxvadasxva
teqnikas (sqematuri gegma, gantotebuli sqema, sakvanZo sityvebis cxrili da
sxva);
 aCvenebs Sesrulebul sqemas Tanaklaselebs, ecnoba sxvebisas;
 sxvebTan erTad afasebs sqematur Canawerebs (romeli jobia da ratom, vin ra
unda gaaumjobesos da sxva);
 iZleva/iTvaliswinebs SeniSvnebs, rekomendaciebs;
 TanamSromlobs klaselebTan, maswavlebelTan sqematuri Canaweris
gasaumjobeseblad.
q.m.XI.10. moswavles gamomuSavebuli aqvs xmamaRali kiTxvis teqnika.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 wakiTxvamde gansazRvravs, risi aqcentireba surs teqstSi da ra saSualebebiT;
 efeqturad iyenebs intonaciasa (sasveni niSnebis funqciiT iyenebs intonacias,
Sinaarsis Sesabamisad cvlis metyvelebis temps, xmis tembrs da simaRles) da
sxeulis enas (mimika, Jestikulacia);
 efeqturad iyenebs logikur (azrobriv) da fsiqologiur (daZabulobis,
molodinis, gaCumebis) pauzas;
 efeqturad iyenebs logikur maxvils, rogorc sityvis gamoyofisa da xazgasmis
saSualebas winadadebaSi;
 kiTxvis procesSi amyarebs mxedvelobiT kontaqts auditoriasTan.
q.m. XI.11. moswavles SeuZlia teqstis siRrmiseulad Seswavlis mizniT saTanado
strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 iyenebs gacnobiTi kiTxvis xerxebs: akvirdeba teqstis agebulebas, saTaurs,
abzacebs, ilustraciebs, warwerebs, gamoyofil sityvebs da sxva; ar Cerdeba
ucnob sityvebze;













iyenebs SeswavliTi kiTxvis xerxebs: pirveli wakiTxvisas mTlianad ecnoba
teqsts; sirTuleebis dasaZlevad gadaikiTxavs gaugebar, rTul an mniSvnelovan
nawilebs; konteqstis, gamocdilebis an leqsikonis daxmarebiT azustebs ucxo
sityvebis mniSvnelobas;
iyenebs ZiebiTi kiTxvis xerxebs: konkretuli informaciis moZiebis mizniT
swrafad gadaikiTxavs teqsts, eZebs sayrdenebs: sakvanZo sityvebs, abzacebis
pirvel winadadebebs, rubrikebs, ganmartebebs, sqemebs da sxva);
damoukideblad amoicnobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas nacnobi
elementebis daxmarebiT (ilustraciebi, nacnobi fuZe, konteqsti, mSobliur
enaSi damkvidrebuli ucxouri sityvebi da sxva);
sxvadasxva elementis moSveliebiT (saTauri, abzacebis dasawyisi, sakvanZo
sityvebi, erT-erTi abzaci, gamoyofili sityvebi) gamoTqvams varauds teqstis
Sinaarsis Sesaxeb;
aRwers, ra xerxiT/gziT moaxerxa mosasmeni amocanis gadaWra;
adarebs sxvebis mier SerCeul xerxs da gamoaqvs daskvna, Tu romeli midgoma iyo
ufro efeqturi;
sakiTxavi amocanebis gadasaWrelad iyenebs rogorc mSobliur, ise sxva enaze
miRebul gamocdilebas;

q.m. XI.12. moswavles SeuZlia interkulturuli TvalsazrisiT teqstis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

msjelobs teqstSi asaxuli problemis Sesaxeb konkretuli epoqis
Taviseburebebis (mag., kulturuli, istoriuli, socialuri da sxva)
gaTvaliswinebiT;

msjelobs sxvadasxva nawarmoebSi asaxuli faseulobebisa da Sexedulebebis
msgavseba-gansxvavebaze da asaxelebs maT gamomwvev faqtorebs;

amoicnobs teqstSi asaxul sociokulturul garemos da avlebs paralels
mSobliur sociokulturul garemosTan;

kulturul Taviseburebebze saubrisas koreqtulad gamoTqvams sakuTar
Sexedulebebs/damokidebulebas/pozicias;

ganmartavs personaJTa qcevis motivs mocemul garemoSi da ganWvrets, rogor
moiqceoda igi gansxvavebul socialur, istoriul da kulturul garemoSi.
wera
q.m. XI.13. moswavles SeuZlia aqtualur Temaze publicisturi werilis dawera.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

miznisa da auditoriis gaTvaliswinebiT irCevs teqstis stilsa da formas;
 gansazRvravs problemas, gamokveTs sakiTxis/Temis aqtualurobas;
 gamokveTs avtoris pozicias, sakiTxis/problemis garSemo arsebul sxva
Tvalsazrisebs;
 eTanxmeba an uaryofs arsebul mosazrebebs saTanado mxardamWeri an
uarmyofeli argumentebis moSveliebiT;
 mkafiod da Tanamimdevrulad ayalibebs sakuTar pozicias problemis mimarT;
 warmoadgens sakiTxis/problemis gadawyvetis xelsayrel da araxelsayrel
mxareebs da iZleva problemis gadaWris sakuTar versiebs;
 sakuTari poziciis gasamyareblad mohyavs saTanado argumentebi (mag., faqtebi

piradi an sxvisi gamocdilebidan; istoriuli, mecnieruli, statistikuri
wyaroebidan);





sakuTari mosazrebis/poziciis marTebulobaSi dasarwmuneblad mimarTavs
darwmunebis teqnikas (mag., ganamtkicebs azrs faqtebiTa da detalebiT, moixmobs
TvalsaCino magaliTebs, mimarTavs STambeWdav Sedarebebs da sxva);
teqstis Sesadgenad integrirebulad iyenebs sxva disciplinebSi SeZenil
codnasa da unar-Cvevebs.

q.m. XI.14. moswavles SeuZlia daicvas werilobiTi aramxatvruli teqstis struqtura,
agreTve gamoiyenos Sesabamisi enobrivi saSualebebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

struqturuli maxasiaTeblebis dacviT aformebs sxvadasxva saxis teqsts;

miznisa da mkiTxvelis gaTvaliswinebiT irCevs werilobiTi teqstis dizains
(mag., ilustraciisa da teqstis mimarTeba, Sriftis zoma da saxesxvaoba, teqstis
abzacebad/svetebad dayofa, nawilebis dasaTaureba da sxva);

icavs argumentirebuli msjelobis struqturas - Tezisi, argumenti, daskvna;

icavs masalis damowmebis wesebs: citireba, perifrazireba (citatas svams









brWyalebSi, miuTiTebs avtors, Txzulebas, gamocemis wels, gverds;
perifrazirebisas iyenebs iribi naTqvamis kavSirian formas);
saTanadod iyenebs msjelobiTi xasiaTis teqstisaTvis damaxasiaTebel enobriv
maxasiaTeblebs (mag., rTuli sintaqsuri konstruqciebi, CarTuli sityvebi da
gamoTqmebi, Sesabamisi wevr-kavSirebi da sxva);
calkeul Tvalsazriss gamoyofs Sesabamisi enobrivi formulebiTa da
kliSeebiT (mag., rogorc avtori ambobs, es Tvalsazrisi mniSvnelovania imdenad,
ramdenadac da sxva);
Sesabamisi intonaciisa da azrobrivi aqcentis gadmosacemad saTanadod iyenebs
kiTxva-Zaxilis niSansa da mravalwertils;
marTebulad akavSirebs misaTiTebel sityvebsa da wevr-kavSirebs (mag., ise

rogorc da ara ise rogoric);
icavs punqtuaciisa da marTlweris normebs.

q.m. XI.15. moswavles SeuZlia Seqmnas sxvadasxva Janris iseTi teqsti, romelSic
gamoavlens pirovnul da SemoqmedebiT damokidebulebas.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

saTanado modelis, pirobis mixedviT wers teqsts;

iyenebs moTxrobisTvis damaxasiaTebel elementebs (icavs siuJetis ganviTarebis
etapebs; gansazRvravs drosa da sivrces da sxva);

personaJis xasiaTis warmoCenisaTvis iyenebs pirdapir (avtoriseuli
daxasiaTeba) da arapirdapir (personaJis saqcieli, fiqrebi, gancdebi) xerxebs;

Seswavlili teqstis konteqstis (socialuri, istoriuli, kulturuli - dro,
adgili, epoqa, garemo) SecvliT qmnis axal Txzulebas imave Temaze, problemaze;
q.m. XI.16. moswavles SeuZlia daicvas werilobiTi aramxatvruli teqstis struqtura,
agreTve gamoiyenos mravalferovani enobrivi saSualebebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 saTanadod iyenebs erTi teqstis farglebSi funqciur stilTa SesaZlo
monacvleobas, roca erTmaneTs enacvleba aRwera, Txroba da msjeloba;
 adekvaturad iyenebs aRweriTi, TxrobiTi da msjelobiTi xasiaTis teqstisTvis
damaxasiaTebel sintaqsur konstruqciebsa da Sesabamis kavSirebs;
 avtoris damokidebulebis gamosaxatavad iyenebs saTanado sityvebsa da
gamoTqmebs;









adekvaturad cvlis enas erTi teqstis farglebSi, roca nawerSi erTmaneTs
enacvleba monologi da dialogi da iyenebs maTTvis damaxasiaTebel specifikur
enobriv maxasiaTeblebs (mag., monologuri metyvelebisTvis damaxasiaTebeli

mimarTvebis, nacvalsaxelebis, meore piris zmnebis siWarbe da sxva; dialoguri
metyvelebisaTvis damaxasiaTebeli martivi gavrcobili da gauvrcobeli, sruli
da usruli winadadebebi da sxva);
personaJebis sulieri mdgomareobis, emociebis gadmocemisas marTebulad
iyenebs Sesabamis leqsikasa da sityvaTa semantikur kavSirebs;
rTuli qvewyobili winadadebis asagebad marTebulad iyenebs rogorc kavSirian,
ise ukavSiro SeerTebas (mag., ise wavida, (rom) aravisTvis uTqvams; aravisTvis
uTqvams, ise wavida da sxva);
sworad iyenebs wevr-kavSirebs rTul winadadebaSi (mag., datova gancxadeba,
romelSic da ara datova gancxadeba, sadac da sxva);
icavs punqtuaciisa da marTlweris normebs.

q.m.XI.17. moswavles SeuZlia weris procesis yvela etapze Sedegis gasaumjobeseblad (mosamzadebeli samuSao, teqstis Sedgena, teqstis gaumjobeseba)
efeqturi strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 dasmuli sakomunikacio amocanis gaTvaliswinebiT, mexsierebaSi moiZiebs
saWiro informacias, anu gaaaqtiurebs saWiro codnas;
 saWiroebis SemTxvevaSi, resursebSi moiZiebs damatebiT informacias;
 mimarTavs gonebriv ieriSs da CamoTvlis yvela ideas, romlebic sawer
TematikasTan dakavSirebiT mouva azrad;
 SearCevs informaciebsa da ideebs, moifiqrebs, Tu rogor daakavSirebs maT
erTmaneTTan, anu SeimuSavebs gegmas;
 wers teqsts gegmaze dafuZnebiT;
 teqstis weris procesSi mudmivad akvirdeba nawers; gansjis, ramdenad axerxebs
saTqmelis gasagebad da Tanamimdevrulad gadmocemas, saWiroebis SemTxvevaSi
Seaqvs cvlileba - axdens gegmis Tavisebur reorganizebas, amatebs an aklebs
informacias da sxva;
 potenciuri mkiTxvelis TvaliT afasebs, ramdenad efeqturad aisaxa nawerSi
sakomunikacio mizani;
 asworebs im enobriv da Sinaarsobriv xarvezebs, ramac SeiZleba mkiTxvels
problemebi Seuqmnas da garkveulwilad Seaferxos komunikacia. Sesabamisad,
amatebs an amoiRebs sityvas, winadadebas, teqstis erT monakveTs, asworebs
gramatikul an orTografiul Secdomebs;
 akiTxebs Tanaklasels, misi SeniSvnebis gaTvaliswinebiT aumjobesebs nawers;
 nawers gadaaTeTrebs;
 ixsenebs sxva sagnebSi ra tipis strategia gamouyenebia teqstis Sedgenisas,
adarebs Zvel da axal gamocdilebas, gamoaqvs daskvnebi;
 msjelobs, romel saswavlo Tu cxovrebiseul situaciaSi SeiZleba gamoadges
gamoyenebuli strategiebi.
laparaki
q.m. XI.18. moswavles SeuZlia winaswari momzadebis gareSe interaqciaSi monawileobis
miReba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:









mkafiod gamoxatavs pirad dainteresebas raime movlenis an cdis mimarT (mag.,

unda, rom monawileoba miiRos eqsperimentSi; TviTon scados konkretuli
davalebis Sesruleba da sxva);
asabuTebs sakuTari gadawyvetilebis siswores Sesabamisi argumentis
moSveliebiT;
akeTebs saTanado arCevans da ganmartavs, ratom fiqrobs ase;
gamoxatavs saTanado emociebs;
amomwuravad pasuxobs dasmul SekiTxvebze;
Tavs arTmevs uCveulo simulaciur situacias konkretuli da damajerebeli
axsna-ganmartebis saSualebiT.

q.m. XI.19. moswavles SeuZlia misTvis saintereso Temebze/sakiTxebze winaswari
momzadebis gareSe gabmulad saubari.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 iTvaliswinebs auditoriis inteleqtualur dones, asaks, socialur fons da
a.S.;
 ambebis gadmocemisas dawvrilebiT aRwers mniSvnelovan detalebs;
 informacias yofs azrobriv monakveTebad;
 dawvrilebiT aRwers sakuTar/sxvis ganwyobebs/emociebs;
 gamoxatavs Tavis damokidebulebas/Sefasebas konkretuli filmis, movlenis,
epizodis, gmiris qcevis/moqmedebis Sesaxeb;
 mkafiod da detalurad pasuxobs sakiTxis/Temis garSemo dasmul kiTxvebze;
 iZleva movlenaTa ganviTarebis SesaZlo variantebs;
 dawvrilebiT saubrobs momaval gegmebze.
q.m. XI.20. moswavles SeuZlia problemur sakiTxze argumentirebulad msjeloba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gamoyofs problemas da am problemasTan dakavSirebiT gamoxatavs sakuTar
pozicias; ganmartavs, ratomaa esa Tu is sakiTxi problematuri;
 mimoixilavs sxvadasxva Tvalsazriss arsebuli problemis garSemo da ukeTebs
mokle komentars;
 ayalibebs arsebuli Tvalsazrisis sawinaaRmdego debulebas da asabuTebs
saTanado argumentebiT;
 saubrobs problemis gamomwvev mizezebze da warmoadgens misi gadawyvetis
alternatiul gzebsa da saSualebebs;
 garkveviT saubrobs mosalodnel Sedegebze;
 sakuTar pozicias asabuTebs Sesabamisi argumentebis, ganmartebebisa da
komentarebis moSveliebiT (mag., mohyavs magaliTebi, faqtebi literaturidan,



istoriidan, piradi gamocdilebidan; eyrdnoba statistikur monacemebs,
intervius da sxva);
calkeul informacias logikurad akavSirebs ZiriTad saTqmelTan.

q.m. XI.21. moswavles SeuZlia gamoiyenos mravalferovani enobrivi saSualebebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 sakomunikacio amocanis, miznisa da auditoriis gaTvaliswinebiT irCevs
Sesabamis stils;
 meti damajereblobisaTvis mimarTavs analogiebs, kanonzomierebebs da iyenebs
Sesabamis enobriv saSualebebs (mag., mixedviT/Sesabamisad/msgavsad; ise rogorc;
rogorc cnobilia da sxva);









Tezisis, argumentisa da daskvnis dasakavSireblad iyenebs Sesabamis logikur
da gramatikul kavSirebs (mag., jer erTi, meorec, da bolos, amgvarad, ase rom,
amrigad, miuxedavad imisa, Tumca da sxva);
sawinaaRmdego debulebis warmodgenisas iyenebs Sesabamis enobriv
konstruqciebsa da formulebs (mag., -is sawinaaRmdegod, am mosazrebisagan
gansxvavebiT da sxva);
sxvadasxva situaciis, movlenis, pirovnebis, ganwyoba-emociis aRwerisas
saTanadod iyenebs specifikur leqsikasa da sityvaTa semantikur kavSirebs;
msgavsi mniSvnelobis leqsikuri erTeulebidan SearCevs da iyenebs mocemuli
konteqstisTvis Sesaferis sityvas;
sworad gansazRvravs sityvaTa rigsa da winadadebis modalobisaTvis
damaxasiaTebel intonacias;

q.m.XI.22. moswavles SeuZlia sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris
xelSesawyobad da zepiri metyvelebis unaris gasaumjobeseblad saTanado
strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

winaswar amzadebs saWiro resurss, Tavs uyris modelebs, gamoTqmebs, kliSeebs,
sakvanZo sityvebs;

auditoriis winaSe gamosvlamde gadis repeticias;

gaugebrobis SemTxvevaSi iTxovs ganmartebas, nela da garkveviT warmoTqmas,
gameorebas;

sityvis daviwyebis/ar codnis SemTxvevaSi iyenebs sakompensacio saSualebebs
(mag.: mimika, Jestikulacia, perifrazireba; aRwers nagulisxmev sagans, an
miuTiTebs raSi gamoiyeneba da sxva);

sametyvelo amocanebis gadasaWrelad iyenebs sxva enebze miRebul
gamocdilebas;

aanalizebs im faqtorebs, romlebmac xeli Seuwyo warmatebas an gamoiwvia
warumatebloba zepiri gamosvlis dros da maswavlebelTan erTad saxavs
gamosworebis gegmas.
swavlis swavla
q.m. XI.23. moswavles SeuZlia proeqtis (mag., warmosaxviTi mogzauroba ucnob adgilebSi, ekologiuri safrTxeebi, bunebis dacva da sxva) ganxorcielebis
xelSesawyobad mimarTos sxvadasxva strategias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 maswavlebelTan erTad ayalibebs proeqtis warmatebiT ganxorcilebis
kriteriumebs;
 gundis wevrebTan erTad gansazRvravs da gegmavs gansaxorcielebel etapebs,
Semdeg gundebi erTmaneTs uziareben Sedgenil gegmas, adareben, aumjobeseben;
 maswavlebelTan erTad adgens Sesrulebis vadebs;
 axdens codnisa da unarebis mobilizebas; gansazRvravs, Tu ra codna da unarebi
unda SeiZinos dasmuli amocanebis gadasaWrelad;
 proeqtis ganxorcielebamde gundis wevrebTan erTad gansazRvravs da inawilebs
funqciebs;
 SearCevs proeqtis wardgenis formas;
 ganaxorcielebs proeqts;
 gundis wevrebTan erTad gadis repeticias; akeTebs prezentaciis simulirebas
sxva gundis winaSe komentarebis, SeniSvnebis gaTvaliswinebiT;



aumjobesebs proeqts, Seaqvs Sesworebebi.

q.m. XI.24. moswavles SeuZlia qarTulenovani wyaroebis/teqstebis damuSaveba Semdgomi
gamoyenebisaTvis (mag., masalis moZieba-Segroveba saskolo proeqtebis
gansaxorcieleblad).
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

akeTebs teqstis sqematur Canawerebs da masze dayrdnobiT zepirad gadmoscems
teqstis mokle Sinaarss dainteresebuli pirebisaTvis (mag.,
TanagundelebisaTvis);

akeTebs sqematur Canawerebs;

Seiswavlis qarTulenovan wyaroebs da saswavlo enaze wers or-sam sityvian
ganmartebas TiToeul maTganze (miuTiTebs avtors, saTaurs, gamocemis wels,
Temas/mTavar sakiTxebs);

Targmnis mcire zomis aramxatvrul (informaciuli, SemecnebiTi da sxva)
teqstebs.
q.m. XI.25. moswavles SeuZlia damoukideblad ganWvritos Sesasrulebeli davalebis
moTxovnebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 monawileobs davalebis warmatebiT Sesrulebis kriteriumebis CamoyalibebaSi;
 gamokveTs davalebis ganxorcielebis etapebs;
 gansazRvravs im codnasa da unarebs, romlebsac flobs da gamoiyenebs
davalebis Sesasrulebad;
 gansazRvravs, Tu ra codna da unarebi unda SeiZinos axali davalebis
gansaxorcieleblad;
 gansazRvravs, ra gauadvildeba, ra gauWirdeba, raSi dasWirdeba daxmareba,
konsultacia;
 gansazRvravs saWiro strategiebs davalebis TiToeuli etapisaTvis.
q.m.XI.26. moswavles SeuZlia warmatebuli swavlis uzrunvelsayofad strategiuli
unarebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 samuSaos dawyebamde axdens codnis mobilizebas;
 monawileobs azrTa gacvlaSi imis Sesaxeb, Tu romel midgomebs gamoiyeneben ama
Tu im etapze konkretuli amocanis gadasaWrelad;
 samuSao procesSi warmoqmnili problemebis wamoWrisas cvlilebebi Seaqvs
strategiebSi;
 saWiroebis SemTxvevaSi iTxovs daxmarebas, konsultacias;
 samuSaos dasrulebis Semdeg warmoadgens gamoyenebul strategiebs, adarebs
sxvebis mier gamoyenebul strategiebs;
 monawileobs gamoyenebuli strategiebis efeqturobis SefasebaSi;
 Tanxmdeba gansxvavebuli strategiebis mosinjva-gamoyenebaze;
 adarebs sxvadasxva, maT Soris, mSobliuri enis Seswavlisas miRebul
gamocdilebas erTmaneTTan; gansazRvravs, Tu ramdenad gamoadgeba esa Tu is
strategia sxva enis an sxva sagnis swavlis procesSi;
 aanalizebs Secdomebis, xarvezebis mizezebs;
 monawileobs TviTSefasebasa da TanaSefasebaSi (moswavle-maswavlebeli an

moswavle-moswavle erTsa da imave naSroms erTmaneTisagan damoukideblad
asworeben);









Sedegebze dakvirvebiT aRniSnavs, sad aqvs winsvla;
aanalizebs warmatebisa Tu warumateblobis mizezebs SemdgomSi maTi
gaTvaliswinebis mizniT;
asaxelebs warumateblobis faqtorebs, mizezebs (mag. saTanadod ar gamoiyena

resursi, ver gamokveTa aqtivobis mTavari amocana, gamotova erTi etapi, amocana
dauZleveli moeCvena, iyo ugunebod da sxva);
amCnevs da asaxelebs sakuTar xarvezebs;
adgens, Tu ra zomebs unda mimarTos xarvezebis aRmosafxvrelad;
sakuTari iniciativiT mimarTavs gamosasworebel zomebs.

q.m. XI. 27. moswavles SeuZlia saswavlo saqmianobis xelSewyobis mizniT saTanado
resursebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 efeqturad iyenebs saxelmZRvanelos resursebs (leqsikoni, struqturuli
nimuSebi, gramatikuli cnobari, ilustraciebi da sxva);
 moiZiebs informacias rogorc skolaSi, ise skolis gareT xelmisawvdom
resursebSi (saxelmZRvanelos TvalsaCinoebebi, leqsikoni,





skolis/soflis/qalaqis biblioTeka, maswavlebeli, kompetenturi piri,
interneti da sxva);
moiZiebs informacias/saswavlo masalas informaciul-sakomunikacio
teqnologiebis (IST) meSveobiT;
iyenebs IST-s ama Tu im masalis/teqstis Sesaqmnelad/dasamuSaveblad;
iyenebs IST-s proeqtebis gansaxorcieleblad.

q.m. XI.28. moswavles SeuZlia informaciis damuSaveba misi damaxsovrebisa da
efeqturad gamoyenebis mizniT.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 aRqma-damaxsovrebis xelSesawyobad mimarTavs informaciis organizebis
sxvadasxva xerxs (semantikuri ruka, sqematuri Canawerebi, tabula, grafiki,
monacemTa baza da sxva);
 sxvadasxva parametris mixedviT axarisxebs, ajgufebs mopovebul
informacias.
q.m.XI.29. moswavles SeuZlia Sedegebis gaumjobesebis mizniT iTanamSromlos
TanaklaselebTan, maswavlebelTan, mewyvilesTan.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amxnevebs mewyviles, Tanagundelebs;

iTxovs/sTavazobs daxmarebas;

moqmedebs gundis wvrebTan SeTanxmebulad; msjelobs TanagundelebTan
problemis gadasaWrelad, funqciebis gasanawileblad;

ismens sxvebis mosazrebebs, gamoTqvams sakuTars;
 uTanxmoebisas cdilobs SeTanxmebis miRwevas;
 cdilobs, Tavisi wvlili Seitanos saerTo saqmeSi;
 saWiroebisamebr, monawileobs mewyviles/gundis wevrebis TanaSefasebaSi;

akritikebs ideebs da ara ideebis avtorebs, Sefasebisas iCens koreqtulobas;

koreqtulad miuTiTebs sxvebis mier daSvebul Secdomebze;

monawileobs TanaSefasebaSi Sedegebis gaumjobesebis xelSesawyobad.

XI donis programis Sinaarsi
prioritetuli sametyvelo
funqciebi
1.1. socialuri
urTierTobebi:
misalmeba/damSvidobeba,
mokiTxva, wardgena, Txovna,
nebarTvis aReba, SeTavazeba,
waxaliseba/Seqeba, keTili
survilebis /Tavazianobis
gamoxatva, madlobis
gadaxda, mobodiSeba
1.2. informaciis gacvla:
piradi monacemebi,
profesia/xeloba,
saWiroebebi /
moTxovnilebebi
/survilebi, Tavisufali
dro, saqmianoba, kvebiTi
Cvevebi, janmrTeloba,
amindi, gegmebi / ganzraxva,
SegrZnebebi
1.3. aRwera-daxasiaTeba:
adamianis garegnoba,
Cacmuloba, xasiaTi,
Tvisebebi; cxovelis/sagnis
aRwera
1.4. grZnoba/emociisa da
Sefaseba / damokidebulebis
gamoxatva:
dadebiTi/uaryofiTi
emociebi, dadebiTi /
uaryofiTi Sefaseba, ironia,
STabeWdileba, poziciis
gamoxatva

1.5. droSi orientireba:
droSi lokalizeba, qronologia, sixSire, Tanadrouloba, xangrZlivoba
1.6. sivrceSi orientireba:
adgilmdebareobis miTiTeba, mimarT. gansazRvra
1.8. logikuri kavSirebis
gamoxatva: mizezi, Sedegi,
pirobiToba, mizani

enobrivi konstruqciebi
da formulebi
mokiTxvamde!
yvelaferi kargad midis?
icnobdeT, es ... ; me gaxlavarT ... ;
neba miboZeT, warmogidginoT /
gagacnoT!
Tu moindomeb, kidev ufro
metad/ukeTesad + myofadi;
neba miboZeT, + II kavSirebiTi!
kargi iqneboda, (rom) + II
TurmeobiTi;
moRvaweobs + ...-Si/-ad;
saSinlad mawuxebs ... ;
ukeT var!
Cemi (Cveni) gegmis mixedviT, ...
(ar) visurvebdi, rom (ase/ise, es/is)
+ II kavSirebiTi;

rac (rac ufro) _ ufro (miT ufro,
ufro metad) (mag., rac izrdeboda,
ufro metad mSvendeboda);
…-Tan erTad ufro
metad/naklebad
gaognebuli/gaocebuli/gakvirveb
uli... var!
dasanania! sawyenia! Zalian
vwuxvar!
saSinelebaa!
ar mjera, rom marTalia!
SesaniSnavia! saocaria!
rogorc wesi, ...
darwmunebuli (ar) var, rom ...
kargi iqneboda, (rom) + II
TurmeobiTi (ra eqna?);
SeiZleboda, ase/ise + II
TurmeobiTi;
SesaZlebelia/SesaZloa + II
TurmeobiTi + kidec;
meeWveba/saeWvoa, (rom) es ase/ise
(unda) + II kavSirebiTi / myofadi /
wyvetili;
rogorc ki _ maSinve (mag., rogorc
ki daminaxa, maSinve movida);
Tu ara _ (maSinve) (mag., movida Tu
ara, maSinve daiZina) da sxva.

rac (imas niSnavs, rom);
Tu _ maSin nu/nuRar (mag., Tu
akeTeb, maSin nu wuwuneb);

ZiriTadi enobrivi
sakiTxebi
morfologia/sintaqsi
1. zmna:
qceva _ warmoeba da funqcia
sxvadasxva tipis zmnebTan;
kontaqti _ warmoeba da
funqcia;
rTulfuZiani zmnebi da maTi
warmoeba (mag., vavadmyofob,
cxadvyof da sxva);
2. sawyisi da mimReoba:
warmoeba da funqcia;
2. Sorisdebuli da misi
funqcia;
3. nawilaki da misi funqcia;
4. rTuli sintaqsuri
konstruqciebi _ agebuleba
da funqcia ;
misaTiTebeli sityvebi da
wevr-kavSirebi rTul
winadadebaSi ;
5. sxvisi naTqvamis gadmocema
(pirdapiris iribiT
gadakeTeba);
6. qvemdebaris adgili da
brunva rTul qvewyobil
winadadebaSi.
orTografia/punqtuacia
1. sasveni niSnebis xmareba
rTul sintaqsur
konstruqciebSi;
2. wevr-kavSirebis xmareba
rTul winadadebaSi
(gancxadeba, romelSic Tu
gancxadeba, sadac? da sxva);
3. kompozitebis marTlwera.
leqsika
1. profesiuli da dargobrivi
leqsika;
2. kompozitebi, maTi
Sedgeniloba da mniSvneloba
teqstis lingvistika
1. Txroba, aRwera da
msjeloba ;
2. abzaci da misi struqtura

XII done
qarTuli, rogorc meore ena
standarti
wlis bolos misaRwevi Sedegebi
mosmena

kiTxva

wera

laparaki

swavlis swavla

q. m. XII. 1.
moswavles
SeuZlia misTvis
aqtualur Temaze
sajaro
gamosvlis
mosmena da
gaanalizeba.

q. m. XII. 5.
moswavles
SeuZlia
sxvadasxva saxis
aramxatvruli
teqstis gageba.

q. m. XII. 13.
moswavles
SeuZlia saswavlo
an samecniero
masalis
damuSavebis
mizniT teqstis
dawera.
a) SeuZlia
konspeqtis
Sedgena.
b) SeuZlia
reziumes dawera.
g) SeuZlia
gamokvlevis
dawera.

q. m. XII. 18.
moswavles
SeuZlia
interaqciaSi
winaswari
momzadebis gareSe
monawileobis
miReba.

q. m. XII. 23.
moswavles SeuZlia
proeqtis (mag.,
Sexvedris
mowyoba cnobil
adamianTan,
debatebis
mowyoba da sxva)
ganxorcielebis
xelSesawyobad
mimarTos
sxvadasxva
strategias.

q. m. XII. 2.
moswavles
SeuZlia misTvis
saintereso
Temaze
kompleqsuri
Sinaarsis
sxvadasxva tipis
teqstis mosmena
da gageba.
q. m. XII. 3.
moswavles
SeuZlia
ZiriTadi
enobrivi
maxasiaTeblebis
amocnoba.
q. m. XII. 4.
moswavles
SeuZlia
mosasmeni
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad
mimarTos
sxvadasxva
strategias.

q. m. XII. 6.
moswavles
SeuZlia
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT
aramxatvruli
teqstis
gaanalizeba.
q. m. XII. 7.
moswavles
SeuZlia
mxatvruli
teqstebis
gaanalizeba.
q. m. XII. 8.
moswavles
SeuZlia
struqturuli da
enobrivi
maxasiaTeblebis
mixedviT
mxatvruli
teqstis
gaanalizeba.
q. m. XII. 9.
moswavles
SeuZlia
sqematuri
Canawerebis
sxvadasxva
teqnikis
gamoyeneba.
q. m. XII. 10.
moswavles
SeuZlia
xmamaRali
kiTxvis teqnikis
gamoyeneba.

q. m. XII. 14.
moswavles
SeuZlia daicvas
werilobiTi
aramxatvruli
teqstis
struqtura,
agreTve
gamoiyenos
Sesabamisi
enobrivi
saSualebebi.
q. m. XII. 15.
moswavles
SeuZlia
mocemuli
pirobis an
modelis mixedviT
mxatvruli
teqstis Seqmna.
q. m. XII. 16.
moswavles
SeuZlia daicvas
werilobiTi
mxatvruli
teqstis
struqtura,
agreTve
gamoiyenos
mravalferovani
enobrivi

q. m. XII. 19.
moswavles
SeuZlia misTvis
saintereso
Temebze/sakiTxebz
e winaswari
momzadebis gareSe
gabmulad saubari.
q. m. XII. 20.
moswavles
SeuZlia misTvis
nacnob
problemur
sakiTxze
argumentirebula
d msjeloba.
q. m. XII. 21.
moswavles
SeuZlia
Sesabamisi
enobrivi
saSualebebis
funqciurad
gamoyeneba.
q. m. XII. 22.
moswavles
SeuZlia
sametyvelo
amocanebis
efeqturad
gadaWris
xelSesawyobad
saTanado
strategiebis
gamoyeneba.

q. m. XII. 24.
moswavles
warmatebuli
swavlebis
xelSesawyobad da
enebis aTvisebis
gasaadvileblad
gamomuSavebuli
aqvs strategiuli
unar-Cvevebi.

saSualebebi.
q. m. XII. 11.
moswavles
SeuZlia teqstis
Seswavlis
mizniT saTanado
strategiebis
gamoyeneba.
q. m. XII. 12.
moswavles
SeuZlia
interkulturul
i TvalsazrisiT
teqstis
gaanalizeba.

q. m. XII. 17.
moswavles
SeuZlia weris
procesis yvela
etapze
(mosamzadebeli,
teqstis Sedgena,
teqstis
gaumjobeseba)
Sedegis
gasaumjobeseblad
efeqturi
strategiebis
gamoyeneba.

mosmena
q.m. XII.1. moswavles SeuZlia misTvis aqtualur Temaze sajaro gamosvlis mosmena da
gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gansazRvravs moxsenebis/sajaro gamosvlis Temas;
 afasebs argumentebis, Sefasebebis, ganmartebebis damajereblobasa da
efeqturobas;
 amoicnobs da afasebs, ramdenad mkafiod iyo gamokveTili moxsenebis/gamosvlis
ZiriTadi idea, gansaxilveli sakiTxebi, problematika;
 gansazRvravs moxsenebis/gamosvlis mniSvnelovan aqcentebs (mag., romeli



sakiTxi iyo srulad da amomwuravad ganxiluli, ra iyo zogadi da bundovani,
romeli sakiTxi darCa saerTod yuradRebis miRma da a.S.);
afasebs warmodgenil daskvnebs teqstis ZiriTad nawilTan Sesabamisobis
TvalsazrisiT (mag., ramdenad logikuria daskvna moyvanili faqtebis,
magaliTebis, msjelobis fonze).

q.m. XII.2. moswavles SeuZlia misTvis saintereso Temaze kompleqsuri Sinaarsis
sxvadasxva tipis teqstis mosmena da gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs sakomunikacio situacias (Temas, sakiTxebs, Tanamosaubreebs);
 igebs teqstis ZiriTad Sinaarss;
 gamoyofs mTavar sakiTxTan dakavSirebul konkretul detalebs;
 amoicnobs monawileTa mier gamoTqmul Tvalsazrisebs da alagebs maT
msgavseba-gansxvavebis mixedviT;
 gamoyofs Tavis pirad moTxovnilebasTan dakavSirebul saWiro informacias;
 amoicnobs wamyvanis/monawileebis ganwyobilebebsa da emociebs;
 arsebul codnasa da gamocdilebas akavSirebs axalTan (mosmenilTan, nanaxTan).
q.m.XII.3. moswavles SeuZlia ZiriTadi enobrivi maxasiaTeblebis amocnoba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs azrobrivi gadabmis Sesabamis enobriv-gramatikul saSualebebs
(anaforul nacvalsaxelebsa da zmnizedebs, sityvis leqsikur da semantikur
ganmeorebebs, sinonimur da antonimur Canacvlebebs da sxva);




amoicnobs warmodgenili sajaro gamosvlisTvis/TemisaTvis damaxasiaTebel
leqsikas, terminologias;
Sefasebis (damokidebulebis) gamomxatvel sityvebze dayrdnobiT amoicnobs
mosaubris an avtoris damokidebulebas ama Tu im sakiTxTan dakavSirebiT.

q.m. XII. 4. moswavles SeuZlia mosasmeni amocanebis efeqturad gadaWris xelSesawyobad
mimarTos sxvadasxva strategias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

cocxali metyvelebis/Canaweris mosmenisas iSveliebs araverbalur elementebs
(xmis tembri, intonacia, mimika, Jestikulacia, sxvadasxva tipis xmauri,
logikuri maxvilebi, ilustracia, sqema);

amoicnobs ucnobi sityvebis, gamoTqmebis mniSvnelobas nacnob elementebze
dayrdnobiT (sakomunikacio situacia, konteqsti);

iniSnavs ucnob sityvebs maTi mniSvnelobis gasarkvevad;

aRwers, ra xerxiT/gziT moaxerxa mosasmeni amocanis gadaWra;

adarebs sxvebis mier SerCeul xerxs da gamoaqvs daskvna, Tu romeli midgoma iyo
efeqturi;

iyenebs sqematuri CaniSvnebis teqnikas informaciis dasaxarisxeblad;

uyurebs da usmens misTvis saintereso qarTulenovan tele\radio gadacemebs,
filmebs;

mosasmeni amocanebis gadaWrisas iyenebs sxva enaze miRebul gamocdilebas;

ixsenebs, sxva sagnebSi ra tipis strategia gamouyenebia informaciis mosmenisas,
adarebs Zvel da axal gamocdilebas, gamoaqvs daskvnebi;

msjelobs, romel saswavlo Tu cxovrebiseul situaciaSi SeiZleba gamoadges
gamoyenebuli/ganxiluli strategiebi.
kiTxva
q.m.XII.5. moswavles SeuZlia sxvadasxva saxis aramxatvruli teqstis gageba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

msjelobs saTaurisa da teqstis urTierTmimarTebaze;

gansazRvravs ZiriTad ideas da ganmartavs, rogor uwyobs xels sxvadasxva
detali ZiriTadi ideis warmoCenas (mag., ra efeqts axdens saTauri, romeli










sferodanaa mopovebuli informacia, faqtebs efuZneba monaTxrobi Tu
mosazrebebs da a.S.);
istoriuli konteqstis gaTvaliswinebiT msjelobs avtoris poziciaze;
ganmartavs konkretuli abzacis daniSnulebas;
amoicnobs teqstSi mocemul sxvadasxva Tvalsazriss problemur an sadavo
sakiTxebze, gamoxatavs sakuTar damokidebulebas/pozicias maT Sesaxeb da
asabuTebs;
amoicnobs eqspliciturad da impliciturad mocemul informacias;
amokrebs konceptualur informacias (gacxrilavs TiToeul abzacs detalebis,

magaliTebis, avtoriseuli Sefasebebisagan da am gziT ayalibebs Tezisebs
teqstis TiToeuli abzacidan);
gamoaqvs daskvna rogorc mTliani teqstis, ise calkeuli nawilis gaazrebis
safuZvelze.

q.m. XII.6. moswavles SeuZlia struqturuli da enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT
aramxatvruli teqstis gaanalizeba.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 msjelobs teqstis grafikul-gamomsaxvelobiTi saSualebebis efeqturobaze;
afasebs, ramdenad uwyobs xels teqstis dizaini teqstis Sinaarsis aRqmas;
 msjelobs, ramdenad Seesabameba teqstis struqtura mizans;
 gamoyofs wamyvan, damatebiT da Semajamebel abzacebs da gansazRvravs maT
funqcias;
 logikur da qronologiur markerebze dayrdnobiT amoicnobs da ganmartavs
teqstis sxvadasxva monakveTSi mocemul faqtebsa da movlenebs Soris kavSirs
(mizezSedegobrivi konstruqciebi, pirobiTi winadadebebi, droTa Tanamim

devrobisa da logikuri urTierTmimarTebis gamomxatveli sityvaTSexamebebi da
sxva);
adarebs enobriv-gramatikul struqturebsa da xerxebs sxvadasxva tipis im
teqstebSi, romlebic erTsa da imave Temas exeba;

q.m.XII.7. moswavles SeuZlia mxatvruli teqstebis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 gamoyofs mwerlis mTavar saTqmels da miuTiTebs adresatze (anu vis mimarTavs
mwerali);
 amoicnobs, rogor aris nawarmoebis mTavari saTqmeli gamoxatuli (mag.,

pirdapir - avtoris an personaJis mier, Tu Sefarulad - personaJTa qcevis,
movlenaTa Tanamimdevrobisa Tu sxva detalebis miRma dafaruli) da asabuTebs









teqstidan moyvanili magaliTebis saSualebiT;
amoicnobs inplicitur informacias da xsnis sakuTari versiiT;
axasiaTebs personaJebs maTi qcevebisa Tu sxva personaJebTan an sakuTar TavTan
saubarze dakvirvebiT;
saubrobs avtoris/mTxrobelis damokidebulebaze konkretuli gmiris mimarT da
asabuTebs teqstidan saTanado magaliTebis moxmobiT;
ganmartavs personaJTa qcevis motivs da ganWvrets, rogor moiqceoda
gansxvavebul situaciebSi;
detalebze dakvirvebiT gamoaqvs daskvna, risi Tqma surs avtors;
teqstidan amoarCevs detalebs, romlebSic, misi azriT, yvelaze ukeT aisaxeba
konkretuli epoqa, kulturuli konteqsti da a.S. da adarebs mSobliur
sociokulturul garemosTan;
avlebs paralels literaturul nawarmoebebs Soris Janris, Temisa da
problematikis mixedviT.

q.m. XII. 8. moswavles SeuZlia struqturuli da enobrivi maxasiaTeblebis mixedviT
mxatvruli teqstis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 amoicnobs da ganmartavs sxvadasxva Janris teqstebis mniSvnelovani elementebis
daniSnulebas (mag., abzacis daniSnuleba prozaul teqstSi; igav-arakebisaTvis
damaxasiaTebeli niSnebi da maTi funqcia da sxva);
 amoicnobs sityvebsa da frazebs, romlebic qmnis ganwyobas nawarmoebSi, an
romlebSic igulisxmeba erTgvari ironia da sxva;
 amoicnobs sityvebsa da gamoTqmebs, romlebic warmoaCens avtoris
damokidebulebas Txrobis (aseve aRweris, msjelobis) sagnis mimarT;
 msjelobs personaJTa daxasiaTebis xerxebze nawarmoebSi (mag., portreti,
avtoriseuli daxasiaTeba, personaJis metyveleba da sxva);






msjelobs prozauli nawaroebis kompoziciur Taviseburebaze; sakvanZo
epizodebis urTierTkavSirze; misi struqturuli elementebis (eqspozicia,
prologi, epilogi) daniSnulebaze;
amoicnobs xSirad xmarebul myar Sesityvebebs (idiomaturi gamoTqmebi,
frazeologizmebi);
saTanadod igebs da saubrobs kompozitTa Sedgenilobasa da mniSvnelobaze.

q.m. XII.9. moswavles SeuZlia sqematuri Canawerebis sxvadasxva teqnikis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

gamoyofs mTavar da meorexarisxovan ideebs; mTavar ideebs ayalibebs
saTaurebis saxiT, meorexarisxovan ideebs – qvesaTaurebis saxiT;

gansazRvravs meorexarisxovani ideebis funqcias – mTavari ideis gaSla,
ilustrireba, mizezebis axsna da sxva;

informaciis dasaxarisxeblad iyenebs sqematuri Canawerebis teqnikas
(sqematuri gegma, gantotebuli sqema, sakvanZo sityvebis cxrili da sxva);

sqematur Canawerebze dayrdnobiT aRadgens teqstis Sinaarss sakuTari
sityvebiT;

gamoyofs faqtebs, movlenebs, citatebs, romlebic mTavari azris
dasasabuTeblad an gasaviTareblad, gasaSlelad aris moxmobili;

gamoavlens teqstis struqturas anu teqstSi informaciis organizebis wess
(mag., qronologiuri struqtura – ra ris Semdeg unda Sesruldes; sivrculi

struqtura – erT adgils meore mosdevs geografiuli Sinaarsis teqstSi;
kriteriumebze agebuli struqtura: erTi problema da am problemis sxvadasxva
aspeqti; samnawiliani struqtura – faqti/problema, Sedegi; faqti/problema,
mizezi, gamosavali da sxva).
q.m.XII.10. moswavles SeuZlia xmamaRali kiTxvis teqnikis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 wakiTxvamde gansazRvravs, risi aqcentireba surs teqstSi da ra saSualebebiT;
 efeqturad iyenebs intonacias (sasveni niSnebis funqciiT iyenebs intonacias,
Sinaarsis Sesabamisad cvlis metyvelebis temps, xmis tembrs da simaRles) da
sxeulis enas (mimika, Jestikulacia);
 efeqturad iyenebs logikur (azrobriv) da fsiqologiur (daZabulobis,
molodinis, gaCumebis) pauzas;
 efeqturad iyenebs logikur maxvils, rogorc sityvis gamoyofisa da xazgasmis
saSualebas winadadebaSi;
 kiTxvis procesSi amyarebs mxedvelobiT kontaqts auditoriasTan;
q.m.XII.11. moswavles SeuZlia teqstis Seswavlis mizniT saTanado strategiebis
gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

pirvel rigSi, teqsts Tvals gadaavlebs - akvirdeba saTaurebs, qvesaTaurebs,
rubrikebs, tipografiul saxesxvaobebs, ilustraciebs da sxva;

ixsenebs, ra icis teqstSi mocemul TematikasTan dakavSirebiT;

svams im kiTxvebs, romlebze pasuxsac elodeba teqstidan;

mTlianobaSi ecnoba teqsts informaciebis moZiebis mizniT, am etapze ar Cerdeba
ucnob sityvebze, gansxvavebuli simboloebiT aRniSnavs teqstSi arsebiT
sakiTxebs, romlebasac unda miubrundes maTi gaRrmavebis mizniT, sakvanZo
sityvebs da sxva;








miubrundeba gaugebar adgilebs, cdilobs konteqstis mixedviT amoicnos
sityvebis mniSvnelobebi;
leqsikonSi eZebs im sityvebis mniSvnelobebs, romlebic gaugebari xdeba;
isev kiTxulobs teqsts da gadaikiTxavs, Tu gamorCa raime mniSvnelovani;
msjelobs, romel saswavlo Tu cxovrebiseul situaciaSi SeiZleba gamoadges
sqematuri Canawerebis strategiebi;
qmnis mcire leqsikons;
gansxvavebuli kulturis, qveynisa da epoqis nawarmoebSi asaxuli movlenis ukeT
gasaazreblad moiZiebs Sesabamis informacias sxvadasxva wyarodan
(enciklopedia, istoriuli wyaro, presa, interneti da sxva).

q.m. XII.12. moswavles SeuZlia interkulturuli TvalsazrisiT teqstis gaanalizeba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 msjelobs teqstSi asaxuli problemis Sesaxeb konkretuli epoqis
Taviseburebebis (mag., kulturuli, istoriuli, socialuri...) gaTvaliswinebiT;
 msjelobs nawarmoebSi asaxuli faseulobebisa da Sexedulebebis Sesaxeb da
gamoxatavs Tavis damokidebulebas/pozicias Sesabamisi argumentebis moxmobiT
(mag., faqtebi literaturidan, istoriidan, piradi gamocdilebidan da sxva;










imowmebs andazebs, aforizmebs, cnobili adamianebis gamonaTqvamebs, wesCveulebebs da sxva);
msjelobs sxvadasxva nawarmoebSi asaxuli faseulobebisa da Sexedulebebis
msgavseba-gansxvavebaze da asaxelebs maT gamomwvev faqtorebs;
amoicnobs teqstSi asaxul sociokulturul garemos da avlebs paralels
mSobliur sociokulturul garemosTan (aRmsarebloba, cxovrebis wesi, qveynis
administraciuli mowyoba, istoriuli epoqis Taviseburebebi da sxva);
kulturul Taviseburebebze saubrisas koreqtulad gamoTqvams sakuTar
Sexedulebebs/damokidebulebas/pozicias;
gamoxatavs sakuTar damokidebulebas konkretuli istoriuli faseulobebis
mimarT (avlebs paralelebs, poulobs analogiebs, gansxvavebebs sakuTar da

sxvaTa sulier samyaroebs Soris, mag., gancdebi, damokidebulebebi,
Sexedulebebi, wes-Cveulebebi, tradiciebi);
ganmartavs personaJTa qcevis motivs mocemul garemoSi da ganWvrets, rogor
moiqceoda igi gansxvavebul socialur, istoriul da kulturul garemoSi;
amoiwers/moniSnavs sxvadasxva kulturis mqone erebisaTvis damaxasiaTebel
frazeologizmebs, idiomatur gamoTqmebs da sxva;
wera

q.m. XII.13. moswavles SeuZlia saswavlo an samecniero masalis damuSavebis mizniT
teqstis dawera.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
a) SeuZlia konspeqtis Sedgena.
 dakonspeqtebamde yuradRebiT gadaikiTxavs teqsts da winaswar Seadgens
saTanado gegmas;
 amzadebs sqematur Canawers;
 am Canawerze dayrdnobiT sakuTari sityvebiT gadmoscems informacias/teqstis
Sinaarss;
 gamokveTs teqstis Temas (anu ris Sesaxebaa teqstSi saubari);
 gamokveTs mTavar sakiTxs aramTavari sakiTxebisagan;
 TiToeul sakiTxs yofs azrobriv monakveTebad;





gansakuTrebiT mniSvnelovan informaciebs gamoyofs, moniSnavs markeriT (an
sxva damatebiTi saSualebebiT);
ucnob sityvebsa da terminebs ganmartavs saTanado leqsikonebis gamoyenebiT;
mimarTavs teqstis perifrazirebas (anu informacias gadmowers sakuTari
sityvebiT).

b) SeuZlia reziumes dawera.
 reziumes daweramde teqsts yofs azrobriv monakveTebad;
 azrobrivi monakveTebi dahyavs ZiriTad, mTavar azramde, saTqmelamde;
 miuTiTebs teqstis ZiriTad maxasiaTeblebs (avtori, saTauri, gamocemis weli da
sxva);
 ayalibebs mTavar Temas (anu ris Sesaxebaa teqstSi saubari);
 martivad da naTlad gadmoscems calkeuli monakveTis ZiriTad saTqmels/azrs;
d) SeuZlia gamokvlevis dawera.
 SearCevs Temas/sakiTxs;
 teqstis tipis, miznisa da auditoriis gaTvaliswinebiT irCevs formasa da
stils;
 faqtebze, sxvadasxva wyaroze dayrdnobiT gansazRvravs problemas;
 mkafiod da Tanamimdevrulad ayalibebs sakuTar mosazrebas/pozicias mocemuli
problemis, sakiTxis mimarT;
 msjelobs gamoTqmuli Tvalsazrisebis/poziciebis Sesaxeb da afasebs, ramdenad
damajerebeli da efeqturia argumentacia;
 sakuTari poziciis/mosazrebis dasabuTebisas iyenebs pirdapiri (mag.,
argumentebidan gamomdinare daskvniT amtkicebs Teziss anu debulebas) da iribi
(mag., sawinaaRmdego debulebis mtkicebiT asabuTebs ZiriTad debulebas)
dasabuTebis xerxebs;
 argumentebis warmodgenisas imowmebs sxvadasxva wyaros (mag., faqtebi
istoriidan, mecnierebidan, presa, interneti da a.S.);
 aanalizebs da ajamebs gansxvavebul Sexedulebebs mocemul TemasTan/sakiTxTan
dakavSirebiT da gamoaqvs adekvaturi daskvna.
q.m. XII.14. moswavles SeuZlia daicvas werilobiTi aramxatvruli teqstis struqtura,
agreTve gamoiyenos Sesabamisi enobrivi saSualebebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 miznisa da mkiTxvelis gaTvaliswinebiT irCevs werilobiTi teqstis dizains
(mag., ilustraciisa da teqstis mimarTeba, Sriftis zoma da saxesxvaoba, teqstis
abzacebad/svetebad dayofa, nawilebis dasaTaureba da sxva) da saTanadod
aformebs sxvadasxva saxis miznobriv teqsts;
 gansxvavebuli Tvalsazrisebis warmosaCenad SearCevs specifikur leqsikas
(mag., saTanado dargis profesiul terminologias, sityvaTSexamebebs, frazebs,
enobriv formulebs da sxva);
 icavs masalis damowmebis wesebs: citireba, perifrazireba (citatas svams
brWyalebSi, miuTiTebs avtors, Txzulebas, gamocemis wels, gverds);
 saTanadod iyenebs iribi naTqvamis gamomxatvel formebs;
 teqstis Seqmnisas marTebulad iyenebs aRweriTi da msjelobiTi xasiaTis
teqstisaTvis damaxasiaTebel sintaqsur konstruqciebs; zmna-Semasmenlis drokiloTa formebs; CarTul sityvebsa da gamonaTqvamebs da sxva;
 gadahyavs I pirSi monaTxrobi III pirSi;
 icavs punqtuaciisa da marTlweris normebs.

q.m.XII.15. moswavles SeuZlia mocemuli pirobis an modelis mixedviT mxatvruli
teqstis Seqmna.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

wers moTxrobas mocemuli saTauris, Temis, ideis, konkretuli winadadebis
mixedviT;

wers igavs konkretuli moraluri sentenciis sailustraciod;

mocemuli dasawyisis mixedviT agrZelebs Txzulebas Janris specifikis
gaTvaliswinebiT;

wers teqstis an romelime epizodis analizs (gansazRvravs ideas; axasiaTebs

personaJebs - qmnis fsiqologiur portrets konkretuli konteqstis mixedviT,
aanalizebs maT damokidebulebas arsebul konfliqtTan da a.S.; aanalizebs
istoriul epoqas sxvadasxva kuTxiT da sxva).
q.m.XII.16. moswavles SeuZlia daicvas werilobiTi mxatvruli teqstis struqtura,
agreTve gamoiyenos mravalferovani enobrivi saSualebebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 miznisa da auditoriis gaTvaliswinebiT irCevs werilobiTi teqstis Sesaferis
stilsa da formas;
 iyenebs sxvadasxva JanrisaTvis damaxasiaTebel mniSvnelovan elementebs da
icavs maTTvis damaxasiaTebel intonacias;
 saTanadod iyenebs erTi teqstis farglebSi funqciur stilTa SesaZlo
monacvleobas, roca erTmaneTs enacvleba Txroba, msjeloba, aRwera;
 adekvaturad iyenebs TxrobiTi, msjelobiTi da aRweriTi xasiaTis teqstisaTvis
damaxasiaTebel sintaqsur konstruqciebs da am konstruqciebis kavSirebs;
 aRwera-daxasiaTebisas marTebulad iyenebs Sesabamis leqsikasa da sityvaTa
semantikur kavSirebs (sinonimebi, antonimebi);
 konteqstis mixedviT saTanadod iyenebs misTvis kargad nacnob myar
Sesityvebebsa da figuralur gamoTqmebs (mag., idiomebi, frazeologizmebi da
sxva);
 SualobiTi kontaqtis gamosaxatavad iyenebs sxvadasxva saSualebas (mag.,
sityvaTa semantikur kavSirebs: ...-is TxovniT / surviliT /brZanebiT/iZulebiT;
zmnis Sesabamis formas: awerinebs, acvlevinebs);
 sworad gansazRvravs da saTanado brunvis formiT warmoadgens subieqtobieqtebs SualobiTi kontaqtis Semcvel zmnur konstruqciaSi (mag., kacma
aaSenebina mSenebels saxli);
 icavs rTuli qvewyobili winadadebis struqturas (mag., damokidebuli




winadadebis adgils gansazRvravs misi funqciis gaTvaliswinebiT: imis
mixedviT, rogoria drouli mimarTeba mTavarsa da damokidebulSi gadmocemul
movlenebs Soris; sakavSirebeli sityvebis gaTvaliswinebiT da sxva);
Sesabamisi intonaciisa da azrobrivi aqcentis gadmosacemad saTanadod iyenebs
kiTxva-Zaxilis niSansa da mravalwertils;
icavs punqtuaciisa da marTlweris normebs.

q.m. XII.17. moswavles SeuZlia weris procesis yvela etapze (mosamzadebeli, teqstis
Sedgena, teqstis gaumjobeseba) Sedegis gasaumjobeseblad efeqturi
strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:



















dasmuli sakomunikacio amocanis gaTvaliswinebiT, mexsierebaSi moiZiebs
saWiro informacias, anu gaaaqtiurebs saWiro codnas (rogorc enobrivs, ise
ritorikulsa Tu TviT siuJetTan dakavSirebuls);
saWiroebis SemTxvevaSi resursebSi moiZiebs damatebiT informacias.
mimarTavs gonebriv ieriSs da Camowers yvela ideas, romlebic sawer
TematikasTan dakavSirebiT mouva azrad;
SearCevs informaciebsa da ideebs, moifiqrebs, Tu rogor daakavSirebs maT
erTmaneTTan, anu SeimuSavebs gegmas;
wers teqsts gegmaze dafuZnebiT;
teqstis weris procesSi mudmivad akvirdeba nawers; gansjis, ramdenad axerxebs
saTqmelis gasagebad da Tanamimdevrulad gadmocemas, sWiroebis SemTxvevaSi
Seaqvs cvlileba - axdens gegmis Tavisebur reorganizebas, amatebs an aklebs
informacias da sxva;
naweris Sesworebisas mudmivad inarCunebs komunikacias Tavis mkiTxvelTan,
cdilobs adresatis anu potenciuri mkiTxvelis TvalTaxedviT Seafasos,
ramdenad efeqturad aisaxa nawerSi sakomunikacio mizani;
asworebs im enobriv da Sinaarsobriv xarvezebs, romlebmac SeiZleba mkiTxvels
problemebi Seuqmnas da, garkveulwilad, Seaferxos komunikacia. Sesabamisad,
amatebs an amoiRebs sityvas, winadadebas, teqstis erT monakveTs, asworebs
gramatikul an orTografiul Secdomebs;
cdilobs gaamdidros naSromi axali informaciiT (nawilobriv an mTlianad
Secvalos gegma, Secvalos teqsti da sxva);
akiTxebs Tanaklasels, misi SeniSvnebis gaTvaliswinebiT aumjobesebs nawers;
nawers gadaaTeTrebs;
ixsenebs, sxva sagnebSi ra tipis strategia gamouyenebia teqstis Sedgenisas,
adarebs Zvel da axal gamocdilebas, gamoaqvs daskvnebi;
msjelobs, romel saswavlo Tu cxovrebiseul situaciaSi SeiZleba gamoadges
gamoyenebuli strategiebi.
laparaki

q.m. XII.18. moswavles SeuZlia interaqciaSi winaswari momzadebis gareSe monawileobis
miReba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 sTavazobs gamosavals Seqmnili mdgomareobidan (mag., kargi iqneboda, es rom
gaekeTebina);
 mkafiod xsnis, ratom ver Seasrulebs Txovnas, konkretul davalebas (mag.,
ratom aris misTvis es Zneli, miuRebeli da a.S.);
 xsnis wamoWrili problemis arss;
 moiTxovs sakuTari pretenziebis, pirobebis Sesrulebas da asaxelebs saTanado
motivs;
 detalurad ganmartavs sakuTari qcevis motivs;
 adekvaturad da mkafiod pasuxobs kiTxvebze.
q.m. XII.19. moswavles SeuZlia misTvis saintereso Temebze/sakiTxebze winaswari
momzadebis gareSe gabmulad saubari.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

yuradRebas amaxvilebs arsebiT momentebsa da mniSvnelovan detalebze;

dawvrilebiT aRwers sakuTar gamocdilebas, an masTan dakavSirebul reaqciebsa
da gancdebs;







dawvrilebiT aRwers moulodnel SemTxvevebsa da maTTan dakavSirebul
reaqciebsa da gancdebs;
aRwers sakuTar ocnebebs, imedebs, miswrafebebs;
akeTebs konkretul arCevans da ganmartavs mis pozitiur mxareebs;
sxvadasxva mxridan warmoaCens sakuTari gadawyvetilebis siswores;
iZleva sakuTari gegmebisa da moqmedebebis ganmartebebs.

q.m. XII.20. moswavles SeuZlia misTvis nacnob problemur sakiTxze argumentirebulad
msjeloba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 winaswar mofiqrebuli gegmis mixedviT gadmoscems saTqmels;
 informacias yofs azrobriv monakveTebad da, Sesabamisad, saubrisas icavs
azrobriv Tanamimdevrobas;
 sakuTari poziciis/mosazrebis dasabuTebisas iyenebs pirdapiri (mag.,
argumentebidan gamomdinare daskvniT amtkicebs Teziss anu debulebas) da iribi
(mag., sawinaaRmdego debulebis mtkicebiT asabuTebs ZiriTad debulebas)
dasabuTebis xerxebs;
 sakuTari mosazrebis gasamyareblad mohyavs saTanado argumentebi (faqtebi -







literaturuli, istoriuli, cxovrebiseuli, statistikuri, mecnieruli;
avtoritetebi - cnobili adamianebis azrebi da gamonaTqvamebi da sxva);
calkeuli msjelobidan gamoaqvs adekvaturi daskvna;
mohyavs damatebiTi mtkicebulebebi sakuTari Tvalsazrisis gasamyareblad;
reagirebas axdens sxvaTa argumentebze (mag., iZleva kontrargumentebs,
konkretulad scems pasuxs mosaubris mtkicebulebebs);
afasebs alternatiul winadadebebs;
zustad da mkafiod pasuxobs Temis/problemis irgvliv dasmul SekiTxvebze.

q.m. XII.21. moswavles SeuZlia Sesabamisi enobrivi saSualebebis funqciurad
gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

sakomunikacio amocanis, miznisa da auditoriis gaTvaliswinebiT irCevs
Sesabamis stils;

sworad gansazRvravs sityvaTa rigsa da winadadebis modalobisaTvis
damaxasiaTebel intonacias;

msmenelis yuradRebis misapyrobad iyenebs efeqtianobis gasaZlierebel enobriv
saSualebebs (mag., msmenelisadmi pirdapiri mimarTvis formebs - miaqcieT





yuradReba; Tu daakvirdebiT; modiT, vnaxoT da a.S. CanarTebs, ritorikul
SekiTxvebs da sxva);
pirobis, albaTobis, varaudis gamomxatvel winadadebebSi saTanadod iyenebs
saWiro sintaqsur konstruqciebs, modalur elementebs, Sesabamis leqsikas da
sxva;
sqematuri aRwerisaTvis iyenebs martivi wyobis nominalur winadadebebs;

q.m.XII.22. moswavles SeuZlia sametyvelo amocanebis efeqturad gadaWris
xelSesawyobad saTanado strategiebis gamoyeneba.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

iyenebs auditoriaze zemoqmedebis araverbalur xerxebs (mxedvelobiTi
kontaqti, xmis awev-daweva, Jestikulacia da sxva);












teqstis Sinaarsis Sesabamisad mniSvnelovan azrs/pozicias warmoTqvams nela da
xmamaRla, damarcvliT, logikuri maxvilis gamoyenebiT da a.S.;
auditoriasTan amyarebs kontaqts (mag., mxedvelobiTi kontaqti; erTi

nawilidan/sakiTxidan meoreze gadasvlamde akeTebs pauzas da interesdeba, aqvT
Tu ara kiTxvebi am sakiTxTan dakavSirebiT);
winaswar amzadebs saWiro resurss, Tavs uyris modelebs, gamoTqmebs, kliSeebs,
sakvanZo sityvebs;
auditoriis winaSe gamosvlamde gadis repeticias;
gaugebrobis SemTxvevaSi iTxovs ganmartebas, nela da garkveviT warmoTqmas,
gameorebas;
sityvis daviwyebis/arcodnis SemTxvevaSi iyenebs sakompensacio saSualebebs
(mag.: mimika, Jestikulacia, perifrazireba; aRwers nagulisxmeb sagans, an
miuTiTebs, raSi gamoiyeneba da sxva);
sametyvelo amocanebis gadasaWrelad iyenebs sxva enebze miRebul
gamocdilebas;
aanalizebs im faqtorebs, romlebmac xeli Seuwyo warmatebas, an gamoiwvia
warumatebloba zepiri gamosvlis dros da maswavlebelTan erTad saxavs
gamosworebis gegmas.
swavlis swavla

q.m. XII. 23. moswavles SeuZlia proeqtis (mag., Sexvedris mowyoba cnobil adamianTan,
debatebis mowyoba da sxva) ganxorcielebis xelSesawyobad mimarTos
sxvadasxva strategias.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:
 maswavlebelTan erTad ayalibebs proeqtis warmatebiT ganxorcilebis
kriteriumebs;
 gundis wevrebTan erTad gansazRvravs da gegmavs gansaxorcielebel etapebs,
Semdeg gundebi erTmaneTs uziareben Sedgenil gegmas, adareben, aumjobeseben;
 maswavlebelTan erTad adgens Sesrulebis vadebs;
 axdens codnisa da unarebis mobilizebas; gansazRvravs, Tu ra codna da unarebi
unda SeiZinos dasmuli amocanebis gadasaWrelad;
 proeqtis ganxorcielebamde gundis wevrebTan erTad gansazRvravs da inawilebs
funqciebs;
 SearCevs proeqtis wardgenis formas;
 ganaxorcielebs proeqts;
 gadis repeticias, akeTebs prezentaciis simulirebas sxva gundis winaSe
komentarebis, SeniSvnebis gaTvaliswinebiT;
 aumjobesebs proeqts, Seaqvs Sesworebebi.
q.m. XII.24. moswavles warmatebuli swavlebis xelSesawyobad da enebis aTvisebis
gasaadvileblad gamomuSavebuli aqvs strategiuli unar-Cvevebi.
Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

iyenebs mravalferovan (kognitur, emociur da metakognitur) strategiebs
komunikaciuri da enobrivi unar-Cvevebis ganviTarebisa da ganmtkicebis
xelSesawyobad;

iyenebs mravalferovan strategiebs enebis swavlis procesSi warmoqmnili
problemebis gadasaWrelad;

efeqturad iyenebs resursebs saswavlo saqmianobis xelSewyobis mizniT;

iyenebs proeqtis Seqmnis saTanado strategiebs;



moswavle TanamSromlobs TanaklaselebTan, maswavlebelTan, mewyvilesTan
Sedegebis gaumjobesebis mizniT.
XII donis programis Sinaarsi

prioritetuli
sametyvelo
funqciebi
1.1. socialuri
urTierTobebi:
misalmeba/damSvidobeba,
wardgena, mokiTxva,
Txovna, nebarTvis aReba,
SeTavazeba,
waxaliseba/Seqeba,
keTili survilebis
/Tavazianobis gamoxatva,
madlobis gadaxda,
mobodiSeba
1.2. informaciis gacvla:
piradi monacemebi,
profesia/xeloba,
saWiroebebi /
moTxovnilebebi
/survilebi, Tavisufali
dro, janmrTeloba,
amindi, gegmebi /
ganzraxva, SegrZnebebi,
gemovneba
1.3. aRwera-daxasiaTeba:
adamianis garegnoba,
Cacmuloba, xasiaTi,
Tvisebebi;
cxovelis/sagnis aRwera
1.4. grZnoba/emociisa da
Sefaseba /
damokidebulebis
gamoxatva:
dadebiTi/uaryofiTi
emociebi, dadebiTi /
uaryofiTi Sefaseba,
ironia, STabeWdileba,
poziciis gamoxatva

1.5. droSi orientireba:
droSi lokalizeba,
qronologia, sixSire,
Tanadrouloba,
xangrZlivoba

enobrivi konstruqciebi
da formulebi

ZiriTadi enobrivi
sakiTxebi

ukacravad SewuxebisaTvis!
neba miboZeT, warmogidgeT!
gemSvidobebiT! bednierad!
umorCilesad gTxovT, + II
kavSirebiTi;
maxarebs Seni warmateba!
(Turme) mSvenivrad SegZlebia!
udides (uRrmes) madlobas
mogaxsenebT!
momiteveT!

morfologia/sintaqsi
1. zmna: misi roli
winadadebaSi;
zmnis martivi da rTuli (I
TurmeobiTi, II TurmeobiTi, III
kavSirebiTi) formebi;
Taviseburi zmnebi da maTi
warmoeba;
dro-kiloTa
urTierTmimarTeba rTul
winadadebaSi (mag., aq rom
vyofiliyavi, ar gaakeTebda);
2. kavSirebi rTul qvewyobil
winadadebaSi;
3. rTuli sintaqsuri
konstruqciebi (ramdenime
damokidebuliani rTuli
winadadebeba);

visurvebdi, rom ase + II
kavSirebiTi;
ganzraxuli maqvs (gvaqvs), + II
kavSirebiTi;
mindoda/unda + II TurmeobiTi
(ra meqna), magram + ar/ver
awmyo/wyvetili / myofadi;
valdebuli xar, rom +
kavSirebiTi
iseTi _ TiTqos (mag., iseTi
mSvidia, TiTqos arc
gabrazebula);

gamaognebelia!
saxtad davrCi! gavogndi!
vimedovneb, rom ...
mniSvneloba (aRar) aqvs imas, ra
+ wyvetili / II kavSirebiTi / I
TurmeobiTi;
mniSvneloba (aRar) aqvs imas,
(Tu) ras + awmyo, myofadi,
xolmeobiTi;
aranair mniSvnelobas ar
vaniWeb ... ;
ukeTesadac SeiZleboda!
brwyinvalea! fantastiuria!
Cemze didi (arc ise didi)
STabeWdileba moaxdina (ar
mouxdenia)!
roca/rodesac _ (maSin/maSinve)
da sxva.
unda _ roca/rom ( mag., unda
gamekeTebina, rom movida) da
sxva.

orTografia/punqtuacia
1. rTulfuZiani zmnebis
marTlwera;
2. sasveni niSnebis xmareba
rTul sintaqsur
konstruqciebSi.
leqsika
1. idiomaturi gamoTqmebi,
frazeologizmebi;
2. CarTuli, danarTi.
teqstis lingvistika
1. teqstis ZiriTadi
funqcionaluri tipebi
(aRweriTi, TxrobiTi,
msjelobiTi,
kontaminirebuli);
2. metyvelebis stili
(mxatvruli, samecniero,
publicisturi da oficialursaqmiani);
3. metyvelebis tipebis
klasifikacia (I piris
metyveleba da misi
Taviseburebebi; II piris
metyveleba, misi gamoyeneba da
Tavisebureba);

1.6. sivrceSi
orientireba:
adgilmdebareobis
miTiTeba, mimarTulebis
gansazRvra
1.8. logikuri kavSirebis
gamoxatva:
mizezi, Sedegi, opozicia,
pirobiToba, mizani

saidanac _ iqidan (mag.,
saidanac movida, isic iqidan
aris);
saiTac (saiTkenac) _ iqiT
(iqiTken) (mag., saiTac waxval,
mec iqiT wamoval) da sxva.
rom + myofadis kavSirebiTi
(ras vizamde?), + myofadis
kavSirebiTi (mag., rom
gavakeTebde, kargi iqneboda);
(mas Semdeg) rac _ sul ... (mag.,
mas Semdeg, rac es moxda, sul
saxlSia);
an _ an arada (an kidev) (mag., an
gaakeTe, an arada saerTod
gaCerdi);
ukve _ Tu jer kidev: (ukve) +
wyvetili, Tu jer kidev + awmyo
/ (ar) I TurmeobiTi (mag., ukve
gaakeTa, Tu jer kidev akeTebs /
ar gaukeTebia) da sxva.

4. damoukidebel winadadebaTa
urTierTdakavSireba da misi
saSualebebi (kavSirebi,
anaforuli nacvalsaxelebi da
zmnizedebi da sxva);

