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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
ბრძანება №36/ნ

2011 წლის 11 მარტი

ქ. თბილისი

ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ

„ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ვ”
ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლისა და
,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების
მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ეროვნული სასწავლო გეგმა დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ეროვნული სასწავლო გეგმის დამკიცების შესახებ”
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 28 სექტემბრის №841 ბრძანება
2011 წლის 1 სექტემბრიდან.
მუხლი 3. ამ ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული გეგმის:
ა) პირველი და მეორე კარი, გარდა 49-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე- 8 და მე-9 პუნქტებისა
ამოქმედდეს 2011 წლის 1 სექტემბრიდან;
,,ბ) 49-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტები ამოქმედდეს 2012 წლის 1-ლი სექტემბრიდან;
გ) 49-ე მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტები ამოქმედდეს 2013 წლის 1-ლი სექტემბრიდან;“
,,გ1) 49-ე მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტები ამოქმედდეს 2014 წლის 1-ლი სექტემბრიდან;“
დ) მესამე კარის XI, XII, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV,
XXXVI, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, LI, LII, LIII , LIV თავები და მეოთხე კარი
ამოქმედდეს 2011 წლის 1 სექტემბრიდან;
ე) მესამე კარის XIII, XIV, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII,
XLI, XLII, XLVII, L, LV, LVI თავები ამოქმედდეს 2012 წლის 1 სექტემბრიდან;
ვ) მეხუთე კარი, გარდა LXVI თავისა, ამოქმედდეს 2012 წლის 1 სექტემბრიდან;
ზ) მეხუთე კარის LXVI თავი ამოქმედდეს 2011 წლის 1 სექტემბრიდან;
,,თ) არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის მესამე კარის XI, XII, XV, XVI, XVII, XX,
XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI,
XLVIII, XLIX, LI, LII, LIII, LIV თავები ამოქმედდეს 2013 წლის 1 სექტემბრიდან;
ი) არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის მესამე კარის XIII, XIV, XVIII, XIX, XXII,
XXIII, XXVI, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XLI, XLII, XLVII, L, LV, LVI თავები
ამოქმედდეს 2014 წლის 1სექტემბრიდან;“
კ) მესამე კარის XI, XII, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI,
XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, LI, LII, LIII, LIV თავები და 49-ე მუხლის პირველი,
მე-2 და მე-3 პუნქტები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს გრიფის
მინიჭების მიზნებისათვის ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

დ. შაშკინი

შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება
№138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.
2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 1 სექტემბრის ბრძანება
№148/ნ - ვებგვერდი, 02.09.2011 წ.
3. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 13 სექტემბრის ბრძანება
№152/ნ - ვებგვერდი, 13.09.2011 წ.
4. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
5. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 9 დეკემბრის ბრძანება
№199/ნ - ვებგვერდი, 14.12.2011 წ.
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6. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება
№228/ნ - ვებგვერდი, 03.01.2012 წ.
7. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 29 თებერვლის ბრძანება
№56/ნ - ვეგვერდი, 05.03.2012წ.
8. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 7 ივნისის ბრძანება №111/ნ -
ვებგვერდი, 11.06.2012წ.
9. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 14 ივნისის ბრძანება №115/ნ -
ვებგვერდი, 18.06.2012წ.
10. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება
№163/ნ - ვებგვერდი, 27.08.2012წ.
11. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.
12. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანება
№231/ნ - ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
13. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 8 ნოემბრის ბრძანება
№238/ნ - ვებგვერდი, 09.11.2012წ.
14. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება
№242/ნ - ვებგვერდი, 22.11.2012წ.
15. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 4 თებერვლის ბრძანება
№17/ნ - ვებგვერდი, 05.02.2013წ.
16. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 16 ივლისის ბრძანება №98/ნ
- ვებგვერდი, 18.07.2013წ.
17. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 14 აგვისტოს ბრძანება
№108/ნ - ვებგვერდი, 16.08.2013წ.
18. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

დანართი

ეროვნული სასწავლო გეგმა

შესავალი

„სწავლაში ძირითადი მნიშვნელობა იმ პროდუქტს
კი არა აქვს, რომელსაც იგი კონკრეტული
ჩვევის ან კონკრეტული შინაარსის მქონე
ცოდნის სახით გვაძლევს,
არამედ განსაზღვრული მიმართულებით
მოსწავლის ძალების განვითარებას.”

დიმიტრი უზნაძე

ეროვნული სასწავლო გეგმა ეფუძნება ზოგადი განათლების სისტემისათვის
ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტს „ზოგადი განათლების
ეროვნული მიზნების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2004 წლის
18 ოქტომბრის N84 დადგენილებას, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორი
თაობების აღზრდას უნდა შეუწყოს ხელი საქართველოს ზოგადი განათლების
სისტემამ.

ეროვნული სასწავლო გეგმის მთავარი ამოცანაა, შექმნას ეროვნული მიზნების
მისაღწევი საგანმანათლებლო გარემო და რესურსები. ამ მიზნიდან გამომდინარე,
იგი ირჩევს პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო
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კონცეფციას. ამ კონცეფციის აღმავლობას თანამედროვე საგანმანათლებლო
სივრცეში ხელი შეუწყო 70-იანი წლებიდან სხვადასხვა სამეცნიერო დარგში
(კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში, ნეირო მეცნიერებებში, განათლების მეცნიერებებში,
ფსიქოლინგვისტიკაში, ენების დიდაქტიკაში და სხვ.) მიმდინარე ინტენსიურმა
კვლევებმა, რომლებმაც მეცნიერულად დაასაბუთეს მისი უპირატესობა მყარი,
დინამიური და ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირებისათვის, შესაბამისად, ისეთი
მოქალაქის აღზრდისათვის, რომელიც თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებსა და
მოთხოვნებს უპასუხებს.

პიროვნებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას
მოსწავლე, მისი განვითარების პროცესი და მის მიერ მიღწეული შედეგი. შედეგზე
ორიენტირება გულისხმობს მოსწავლისათვის მიწოდებული ინფორმაციის არა
მხოლოდ დამახსოვრებას, არამედ ამ ინფორმაციის მყარ, დინამიურ და ფუნქციურ
ცოდნად გარდაქმნას.

სწორედ ამიტომ, ეროვნული სასწავლო გეგმის ფუნდამენტური პრინციპია
შედეგზე ორიენტირება, რაც გულისხმობს მოსწავლეთა აღჭურვას ქმედითი
ცოდნით. ეს არსებითი მოთხოვნა აისახება საგნობრივი პროგრამების სამნაწილიან
სტრუქტურაში:

საგნობრივი პროგრამების ზოგადი ნაწილი განსაზღვრავს საგნის სწავლების
ამოცანებს და იმ ძირითად ორიენტირებს, რომლებიც ზოგადი განათლების
ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარეობს.

საგნობრივი სტანდარტი განსაზღვრავს კონკრეტულ საგნობრივ კომპეტენციებს,
რომელთაც უნდა დაეუფლონ მოსწავლეები დასახული მიზნების მისაღწევად.
საგნობრივ სტანდარტში აღწერილი კომპეტენციები მოიცავს სამი კატეგორიის
ცოდნას: ა) დეკლარატიულს, ანუ სტატიკური ხასიათის ცოდნას, რომელიც ვერ
უზრუნველყოფს ცოდნის პროცედურულად გამოყენებას. დეკლარატიულია
მოსწავლის ცოდნა, თუ მან იცის კონკრეტული მათემატიკური ოპერაციის
წარმოების წესი, თუმცა ვერ იყენებს მას; ბ) პროცედურულს ანუ დინამიურ
ცოდნას, რომელიც ცოდნის გამოყენების, რეალიზების საშუალებას იძლევა;
პროცედურულია მოსწავლის ცოდნა, თუ ის ასრულებს მათემატიკურ ოპერაციას.
პროცედურული ცოდნის ათვისება მრავალჯერადი გავარჯიშების გზით ხდება და
გ) პირობისეულ ცოდნას, ანუ ფუნქციურ ცოდნას, რომელიც უზრუნველყოფს
ცოდნის ადეკვატურად გამოყენებას. პირობისეულია მოსწავლის ცოდნა, თუ მას
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შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად შეარჩიოს სათანადო მათემატიკური
ოპერაცია.

ცოდნის სამი კატეგორია

საგნობრივი პროგრამების ძირითადი ნაწილის - სტანდარტის ფუნდამენტური
პრინციპია შედეგზე ორიენტირება. მასში სწავლების მიზნები ჩამოყალიბებულია
კონკრეტული შედეგების სახით, ანუ იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების სახით,
რომლებიც უნდა წარმოაჩინოს მოსწავლემ სასწავლო პროცესის დასრულების
შემდეგ. სტანდარტით განსაზღვრული შედეგებისა და ინდიკატორების
სახით მასწავლებელს ეძლევა კონკრეტული მითითება იმის შესახებ, თუ როგორ
და რა კუთხით უნდა დაამუშავებინოს მოსწავლეებს ჩამონათვალში მოცემული
შინაარსობრივი საკითხები. ის ერთგვარი გზამკვლევია, რომელიც მიუთითებს, თუ
როგორ უნდა წარიმართოს სასწავლო პროცესი, რათა მოსწავლეებმა ცოდნა
გააზრებულად და საფუძვლიანად შეიძინონ.

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს სავალდებულო და სარეკომენდაციო სასწავლო
საკითხების ჩამონათვალს.

ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელსაც შეიმუშავებს საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი,
განკუთვნილია ზოგადი განათლების სფეროში მოღვაწე თუ მონაწილე ყველა
სუბიექტისათვის.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

კარი I.
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სწავლა-სწავლების ძირითადი პრინციპები

თავი I. საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება

მუხლი 1. ზოგადი განათლების საფეხურები

1. სრული ზოგადი განათლება მოიცავს სამ საფეხურს და გულისხმობს
თორმეტწლიან სწავლებას.
2. სრული ზოგადი განათლების საფეხურებია:
ა) დაწყებითი - I-VI კლასები;
ბ) საბაზო - VII-IX კლასები;
გ) საშუალო - X-XII კლასები.
3. დაწყებითი და საბაზო განათლება სავალდებულოა.
4. სრული ზოგადი განათლების მიღება შესაძლებელია ზოგადი განათლების
სამივე საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის
დაძლევის შემთხვევაში.“
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

მუხლი 2. ზოგადი განათლების საფეხურების ამოცანები
1. დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:
ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად და
სწავლისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად;
ბ) ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და
სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესი;
გ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ,
საბაზო საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად; იმ ცოდნის
დასაუფლებლად, უნარ-ჩვევების გასავითარებლად და დამოკიდებულებების
ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას მომავალში დასჭირდება.
2. სწავლის ხუთი წლის ასაკიდან დაწყებასთან დაკავშირებით, პირველ კლასში:
ა) საგაკვეთილო პროცესში გამოყენებულ უნდა იქნას განმავითარებელი,
დიდაქტიკური თამაშები;
ბ) გაკვეთილის დაწყებიდან 15 წუთის შემდეგ დრო უნდა დაეთმოს ფიზიკურ
აქტივობებს (3-5 წთ);
გ) რეკომენდებულია გაკვეთილი მიმდინარეობდეს აქტიური და პასიური
აქტივობების მონაცვლეობით (მაგ. საკითხავ დავალებას მოჰყვეს ხატვა ან
როლური თამაში);
დ) შესაძლებლობის ფარგლებში, რეკომენდებულია, საკლასო გარემო დაიყოს
რამდენიმე ნაწილად, რომელთაგან მინიმუმ ერთი დასვენებასა და თავისუფალ
აქტივობას დაეთმობა.
3. საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:
ა) დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;
ბ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;
გ) შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით
ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.
4. საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:
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ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი
განათლების მისაღებად;
ბ) დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის
გასაგრძელებლად და/ან შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად);
გ) მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება

№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

მუხლი 3. სასწავლო წლის კალენდარი საჯარო სკოლაში
1. სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის
არდადეგები.
2. სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღები და არდადეგების დრო
და ხანგრძლივობა განისაზღვრება კანონმდებლობით.
3. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში
ექვსდღიანი სწავლებაც. კერძოდ, ექვსდღიანი სწავლება დასაშვებია, თუ:
ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;
ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო
დღე/დღეები;
გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის
რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ.
4. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. გამონაკლისს
წარმოადგენს პირველი კლასი, სადაც გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია.
გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ
იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული
სიცხეები და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს
გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის შემცირების მიზნით.
5. გაკვეთილებს შორის მინიმუმ ერთი შესვენების ხანგრძლივობა უნდა
განისაზღვროს მინიმუმ 10 წუთით. დანარჩენი შესვენებების ხანგრძლივობა
განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმით.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

მუხლი 4. მოსწავლეთა რაოდენობა საჯარო სკოლაში
1. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური
რაოდენობა განსაზღვრულია 30 მოსწავლით. ,,ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და
საჯარო სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანების №4 და №6
დანართებით დამტკიცებულ სკოლებში კლასში მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა
არ უნდა აღემატებოდეს 10-ს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოსწავლეთა მაქსიმალურ
ოდენობასთან დაკავშირებით გამონაკლისი დაიშვება საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროსთან წერილობითი შეთანხმებით. ასეთ შემთხვევაში
მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 35-ს.
3. პარალელური კლასების არსებობა დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ თითოეულ
პარალელურ კლასში მოსწავლეთა მინიმალური რაოდენობა არის 18. გამონაკლისი
მოსწავლეთა რაოდენობასთან დაკავშირებით დაიშვება საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან შეთანხმებით.
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4. თუ სასწავლო წლის განმავლობაში მოსწავლეთა მოძრაობის გამო კლასში
მოსწავლეთა რაოდენობა აღარ იქნება დადგენილი ნორმის შესაბამისი, სკოლა
ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ აცნობოს საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს, რომელიც უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება
კლასის გაყოფის/შეერთების/არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობით დატოვების
თაობაზე.
5. მოსწავლეების მაქსიმალური რაოდენობის განმსაზღვრელი წესი ეხება 2005–2006
სასწავლო წელს სკოლაში პირველ კლასში შესულ მოსწავლეებს და ყოველ
შემდგომ თაობას. უფრო მაღალ კლასებში სკოლებმა შეიძლება შემოიღონ ეს წესი
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოქმედება არ გამოიწვევს მოსწავლეების
სკოლიდან ამორიცხვას.
6. კლასის გაყოფა დასაშვებია ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და უცხოურ
ენებში, თუ სკოლას აქვს შესაბამისი ფინანსური შესაძლებლობა. ამასთან, ქართულ
ენასა და ლიტერატურაში კლასის გაყოფა დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ კლასში
მოსწავლეთა რაოდენობა აღემატება 25-ს, ხოლო უცხოურ ენებში იმ შემთხვევაში,
თუ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა არის 18 ან მეტი. უცხოურ ენებში დასაშვებია
განაყოფები დაკომპლექტდეს მოსწავლეთა ენის ფლობის დონის
გათვალისწინებით.
7. ქართულ, როგორც მეორე ენაში შესაძლებელია ერთი საფეხურის ფარგლებში
სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები დაჯგუფდნენ ენის ფლობის დონეების
მიხედვით.
8. მცირეკონტინგენტიან სკოლებში დასაშვებია კლას-კომპლექტების შექმნა. კლას-
კომპლექტებში მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 15-ს.
9. კლას-კომპლექტების შექმნის შემთხვევაში რეკომენდებულია ისინი შეიქმნას
საფეხურის ფარგლებში და ერთ კლას-კომპლექტში არ გაერთიანდეს ორ კლასზე
მეტი. I-IV კლასები შეიძლება დაკომპლექტდეს სხვადასხვა პრინციპით (მაგ.: I-II
და III-IV პრინციპით, ან I-III და II-IV პრინციპით).
10. კლას-კომპლექტის შექმნის შემთხვევაში თითოეული კლასის მოსწავლეს უნდა
ჩაუტარდეს შესაბამისი კლასისთვის/საგნისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმით
განსაზღვრული სავალდებულო საათების რაოდენობა.
11. კლას-კომპლექტებში სწავლა-სწავლების პროცესი მთლიანად უნდა დაეფუძნოს
დიფერენცირებული სწავლების პრინციპებს.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანება
№231/ნ - ვებგვერდი, 22.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება №242/ნ
- ვებგვერდი, 22.11.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

მუხლი 5. სკოლის საერთო კულტურა
1. სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის
პრინციპების დაცვას.
2. სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს
შექმნას სკოლის საზოგადოების წევრებისთვის.
3. სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს და ორგანიზება გაუწიოს სპორტულ,
სახელოვნებო, საკლუბო აქტივობებსა და სასკოლო პროექტებს, რომლებშიც
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სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლებიც იქნებიან
ჩართულნი.

მუხლი 6. დამრიგებელი
1. საჯარო სკოლაში ყველა კლასს უნდა ჰყავდეს დამრიგებელი. დამრიგებელი
უნდა იყოს იმავე სკოლის პედაგოგი.
2. დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი
განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი,
გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; დამრიგებელი ხელს
უნდა უწყობდეს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უნდა
უვითარებდეს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო
ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს
წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გააზრებაში.
3. დამრიგებლის მოვალეობებია:
ა) გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში
მშობელი) მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის
ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.);
ბ) რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი (დაწყებით და საბაზო
საფეხურზე);
გ) დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი
სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაში;
დ) იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების
წარმოქმნის შემთხვევაში;
ე) რეგულარულად მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური
მიღწევის, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ.
დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ
სხვისი თანდასწრებით საუბარი;
ვ) საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს
მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული
ინფორმაცია;
ზ) (ამოღებულია - 03.09.2013, №126/ნ);
თ) V-XII კლასებისთვის წელიწადში მინიმუმ ერთხელ (სასწავლო წლის ბოლოს)
გააკეთოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის,
გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზი მასწავლებლებისგან
მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და დაწეროს თითოეული მოსწავლის
მოკლე დახასიათება. დახასიათებაში აღწერილი უნდა იყოს მოსწავლის ძლიერი
მხარეები, მისი წარმატებები როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური
ურთიერთობების თვალსაზრისით, მოსწავლის მონაწილეობა წრეებში, სპორტულ
შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებებში; დახასიათებაში ასევე
გაანალიზებული უნდა იყოს ყველა ის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია (ან
არსებითია) მოსწავლის კოგნიტური (შემეცნებითი), ფიზიკური, ემოციური და
სოციალური განვითარებისათვის. ეს ინფორმაცია ყოვეწლიურად უნდა მიეწოდოს
მშობელს კომუნიკაციის ნებისმიერი ფორმით (პირადი შეხვედრისას,
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით და სხვ.).
ი) მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა
მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე
დასწრების შესახებ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად.
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4. დამრიგებლის მუშაობა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს:
ა) სრულფასოვანი აღზრდა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს
პიროვნების ფიზიკური, კოგნიტური (შემეცნებითი) და ემოციურ-სოციალური
განვითარებისაკენ;
ბ) მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის
პოტენციური ძალების ამოქმედება და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების
გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა;
გ) მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება
- დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალება უნდა
მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (ზეიმები, ლაშქრობები,
ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების
მოგვარებაში. დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა
ინტერესები;
დ) თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან
უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და
ურთიერთნდობას.
ე) საჯარო სკოლის დამრიგებელმა მუშაობის პროცესში უნდა გამოიყენოს
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს (შემდგომში -
სამინისტრო) და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ შემუშავებული
და/ან რეკომენდებული შესაბამისი მეთოდური სახელმძღვანელოები და
გზამკვლევები.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

მუხლი 7. საგნობრივი კათედრები საჯარო სკოლაში
1. საჯარო სკოლა ვალდებულია საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით შექმნას
კათედრები, რომლებშიც გაერთიანებული იქნება საგნობრივი ჯგუფის ყველა
მასწავლებელი. იმ შემთხვევაში, თუ სკოლაში საგნობრივი ჯგუფის თითო
მასწავლებელია, შესაძლებელია სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფის პედაგოგები ერთ
კათედრაზე გაერთიანდნენ (მაგ., მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების); აგრეთვე შესაძლებელია სკოლამ შექმნას დაწყებითი საფეხურის
კათედრა.
2. კათედრების ფუნქციებია:
ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება;
ბ) (ამოღებულია - 03.09.2013, №126/ნ);
გ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების
წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;
დ) საგაკვეთილო პროცესისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა
და სასკოლო ბიბლიოთეკისთვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა და
პედაგოგიური საბჭოსთვის წარდგენა;
ე) სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ., ისტორიასა და ქართულ
ენასა და ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებზე საერთო
დავალებების მოფიქრება და სხვ.);
ვ) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის;
ზ) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე
მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით.
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თ) შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა
აკადემიური მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი.
3. კათედრების მოწყობა:
ა) კათედრის თავმჯდომარეს ირჩევს კათედრა ერთი სასწავლო წლის ვადით.
ბ) ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავმჯდომარედ შესაძლებელია
ზედიზედ სამჯერ.
4. კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:
ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და
სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა);
ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრების შედეგად
მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება (მაგ. გრიფმინიჭებული
სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის არჩევის თაობაზე);
გ) პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან
შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ.) ორგანიზება.
5. კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ. კათედრა აუცილებლად უნდა
შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

თავი II. საგანმანათლებლო რესურსები

მუხლი 8. საგანმანათლებლო რესურსების მართვა
1. სასწავლო პროცესში აუცილებელია მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო
რესურსების გამოყენება როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე
მოსწავლეებისათვის.
2. სკოლამ უნდა უზრუნველყოს სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო
რესურსების (ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია და სხვ.)
ხელმისაწვდომობა მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის.
3. სკოლამ უნდა შეიმუშაოს და მოსწავლეებს გააცნოს სკოლაში არსებული
სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსით სარგებლობის წესები.

მუხლი 9. საგანმანათლებლო რესურსების ტიპები
საგანმანათლებლო რესურსების ტიპებია:
ა) გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები;
ბ) დამხმარე ლიტერატურა;
გ) საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები;
დ) სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოები (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.);
ე) ბიბლიოთეკა, თეატრი, მუზეუმი, ისტორიული ძეგლები, ბუნებრივი გარემო და
სხვ.

მუხლი 10. გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები
1. სასკოლო სახელმძღვანელოებისათვის გრიფის მინიჭების პროცესის
ადმინისტრირებას ახორციელებს სამინისტრო.
2. სახელმძღვანელოებს ირჩევენ მასწავლებლები/კათედრები (კათედრების
არსებობის შემთხვევაში).



11

3. პედაგოგიური საბჭო, სამეურვეო საბჭოსთან შეთანხმებით, კლასების/საფეხურებისა
და საგნების შესაბამისად ამტკიცებს გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებიდან
პედაგოგების მიერ შერჩეულ სახელმძღვანელოების ნუსხას.
4. შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელო კონკრეტულ სკოლაში
მოქმედებს არჩევიდან 5 წლის განმავლობაში.
5. ხუთწლიანი ვადის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, გამონაკლისი
დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) ეროვნულ სასწავლო გეგმაში განხორციელდება არსებითი ცვლილება, რომელიც
სახელმძღვანელოების შეცვლას მოითხოვს;
ბ) სახელმძღვანელოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის
თანახმად ჩამოერთმევა გრიფი.
6. ამ მუხლის მეხუთე პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სკოლა
ვალდებულია თავიდან შეარჩიოს შესაბამისი კლასის/საგნის სახელმძღვანელო,
დადგენილი წესის შესაბამისად.
7. ერთი სკოლის ფარგლებში თითოეული კლასის ყველა პარალელში უნდა
ისწავლებოდეს ერთი და იმავე სახელმძღვანელოთი.
8. სახელმძღვანელოს არჩევისას მასწავლებლებს შეუძლიათ გაეცნონ
რესურსცენტრებში განთავსებულ სახელმძღვანელოების ეგზემპლარებს.
9. სკოლამ არჩეული სახელმძღვანელოების სია უნდა გამოაკრას თვალსაჩინო
ადგილას სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე.
10. მასწავლებელს უფლება აქვს, სწავლებისას მხოლოდ დამხმარე/დამატებითი
მასალის სახით, გამოიყენოს ნებისმიერი სასწავლო მასალა. ამასთან, საჯარო
სკოლის მასწავლებელს/სკოლას ეკრძალება, მოსთხოვოს მოსწავლეს
არაგრიფირებული სახელმძღვანელოების/სხვა სასწავლო მასალის შეძენა.
11. (ამოღებულია - 11.10.2012, №224/ნ).
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 29 თებერვლის ბრძანება №56/ნ

- ვეგვერდი, 05.03.2012წ.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 14 აგვისტოს ბრძანება №108/ნ -
ვებგვერდი, 16.08.2013წ.

თავი III. სასკოლო სასწავლო გეგმა

მუხლი 11. სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულება და შემადგენელი ნაწილები
1. სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას.
2. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია შეიმუშაოს საკუთარი
სასკოლო სასწავლო გეგმა ყოველი ახალი სასწავლო წლისათვის.
3. საჯარო სკოლაში სასკოლო სასწავლო გეგმას მასწავლებლების/კათედრების (ამ
უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში) და დირექტორის მონაწილეობით
შეიმუშავებს და სამეურვეო საბჭოსთან შეთანხმებით ამტკიცებს პედაგოგიური
საბჭო.
4.სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა დამტკიცდეს ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე
არაუგვიანეს ერთი კვირით ადრე.
5. სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულებაა:
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ა) სკოლის პრიორიტეტების გათვალისწინებით კონკრეტული
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის დააზუსტოს ეროვნულ სასწავლო
გეგმაში მოცემული საათობრივი დატვირთვა;
ბ) განსაზღვროს დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება;
გ) დაგეგმოს სასკოლო-საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

1. სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია:
ა) სკოლის მისია;
ბ) ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი
საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
გ) ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი
საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და
აღწერილობა;
დ) სასკოლო საათობრივი ბადე;
ე) სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ
შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა
კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;
ვ) ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე
მოსწავლეთათვის, ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;
ზ) მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები (რომელიც განსაზღვრავს
ვადებსა და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებლი დავალებების აღდგენისთვის,
საშემოდგომო გამოცდების ჩატარებისთვის და სხვა);
თ) დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.
7. სკოლის დირექცია ვალდებულია დამტკიცებული სასკოლო სასწავლო გეგმის
ძირითადი საკითხები გააცნოს მოსწავლეებსა და მშობლებს (შესაძლოა კლასის
დამრიგებლის საშუალებით) არაუგვიანეს სასწავლო წლის დაწყებიდან პირველი
კვირის ბოლომდე და უზრუნველყოს ამ დოკუმენტის სრული ვერსიის თანაბარი
ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.
8. სკოლამ სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა გააცნოს ნებისმიერ ახალ მოსწავლესა
და მის მშობელს.

მუხლი 12. დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება
1. სკოლას უფლება აქვს, შესთავაზოს მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო
გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო და/ან ეროვნული
სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო
მომსახურება.
2. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი
დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება შეიძლება იყოს
მოსწავლისთვის შეთავაზებული ფაკულტატური ან სავალდებულო საგნის სახით.
ა) დამატებით სავალდებულო საგანზე დასწრება აუცილებელია კონკრეტული
სკოლის/კლასის ყველა მოსწავლისათვის;
ბ) დამატებით ფაკულტატურ საგანს (წრეს) მოსწავლეები სურვილის მიხედვით
ირჩევენ/ესწრებიან;
3. საჯარო სკოლას უფლება აქვს მშობლებთან შეთანხმებით შესთავაზოს
მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი ფასიანი
საგანმანათლებლო მომსახურება იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) აღნიშნული მომსახურების გაწევა არ ხდება ამავე სკოლაში დასაქმებული
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მასწავლებლის მიერ;
ბ) ამ მომსახურებას არა აქვს საგაკვეთილო სახე;
გ) აღნიშნული მომსახურების გაწევა არ ხდება შესაბამისი მოსწავლისათვის
საგაკვეთილო პროცესის მიმდინარეობის დროს.
4. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ან გაუთვალისწინებელი
დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების
შესათავაზებლად სკოლამ უნდა განსაზღვროს:
ა) დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების
ჩამონათვალი;
ბ) დამატებითი საგანმნათლებლო მომსახურების სახე (ფაკულტატური/
სავალდებულო);
გ) თითოეული დამატებითი საგნისათვის სკოლის მიერ შემუშავებული სასწავლო
გეგმა (თუ ასეთი გეგმა არ არის ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივ
პროგრამებში);
დ) სასკოლო სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი სავალდებულო
საგნის/ საგნების შეფასების პრინციპები.
5. დამატებითი სავალდებულო საგნის სასწავლო გეგმა უნდა მოიცავდეს:
ა) საგნის სწავლების მიზნებს (სადაც ჩამოყალიბებული იქნება, თუ რა ცოდნის,
უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულებების შეძენას ითვალისწინებს ეს კურსი);
ბ) შეფასების პრინციპებს (ქულა, ჩათვლა);
გ) საჭირო საგანმანათლებლო რესურსების ჩამონათვალს.
6. დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებისთვის
საათების კონკრეტული ოდენობა ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული არ
არის. სკოლამ, ასეთი სახის მომსახურების შეთავაზების შემთხვევაში, თავად
უნდა განსაზღვროს იგი. სასკოლო სასწავლო გეგმაში დამატებითი საგნების
გათვალისწინებისას სკოლამ ყურადღება უნდა მიაქციოს იმას, რომ მოსწავლეებს
სათანადოდ დასვენებისა და კვების საშუალება ჰქონდეთ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

მუხლი 13. სასკოლო საათობრივი ბადე
1. სასკოლო საათობრივი ბადე მოიცავს თითოეული კლასის გაკვეთილების
განრიგს, რომელიც აზუსტებს, კვირის რომელ დღეს, დროის რა მონაკვეთში
რომელი საგანი ისწავლება, შესაბამისი პედაგოგის მითითებით.
2. სასკოლო საათობრივ ბადეში უნდა აღინიშნოს როგორც სავალდებულო და
არჩევითი საგნები, ასევე ეროვნული სასწავლო გეგმის მე-12 მუხლით
განსაზღვრული დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება
(ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში).
3. სკოლას უფლება აქვს, ეროვნული სასწავლო გეგმით ერთი კლასისთვის
განსაზღვრული საათობრივი დატვირთვის ფარგლებში, ჯამური საათობრივი
დატვირთვის 25% გადაანაწილოს საგნებს შორის.
4. სკოლას უფლება არა აქვს, საათობრივი ბადიდან საერთოდ ამოიღოს
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული რომელიმე სავალდებულო
საგანი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.
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მუხლი 14. საგნის/საგნების გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მქონე საჯარო
სკოლები და კერძო სკოლები
1. სკოლა უფლებამოსილია, გააძლიეროს ეროვნული სასწავლო გეგმით
განსაზღვრული საგნის/საგნების სწავლება.
2. საგნის/საგნების გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მისაღებად საჯარო
სკოლამ სამინისტროში უნდა წარადგინოს:
ა) სასკოლო სასწავლო გეგმა, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი
გაძლიერებული სწავლების საგნის/საგნების სასწავლო პროგრამები (თუ ასეთი
გეგმა არ არის ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივ პროგრამებში);
ბ) სწავლის პროცესში გამოსაყენებელი საგანმანათლებლო რესურსების
ჩამონათვალი.
3. გაძლიერებული სწავლების საგნები საგნის/საგნების გაძლიერებული სწავლების
სტატუსის მქონე საჯარო სკოლაში, აგრეთვე ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული ნებისმიერი საგანი კერძო სკოლაში შესაძლებელია
ისწავლებოდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილისაგან განსხვავებული
სქემით, ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ ზოგდასანამანათლებლო
დაწესებულებას უფლება არა აქვს საფეხურის ფარგლებში საერთოდ ამოიღოს
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული რომელიმე სავალდებულო
საგანი. გამონაკლისი კერძო სკოლებისთვის დაიშვება სამინისტროსთან
შეთანხმებით.
4. კერძო სკოლებს და საგნის/საგნების გაძლიერებული სწავლების სტატუსის
მქონე საჯარო სკოლებს უფლება აქვთ, დაადგინონ კლასის დაძლევის ბარიერი,
მაგრამ არანაკლებ ამ გეგმის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი
ბარიერისა.
5. საგნის/საგნების გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მქონე საჯარო
სკოლების და კერძო სკოლების მოსწავლეები სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელ დოკუმენტს იღებენ საერთო დადგენილი წესით.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

თავი IV. მოსწავლის შეფასების სისტემა

მუხლი 15. მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები
1. მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც
გულისხმობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასა და კონტროლს.
2. სასკოლო საათობრივ ბადეში უნდა აღინიშნოს როგორც სავალდებულო და
არჩევითი საგნები, ასევე ეროვნული სასწავლო გეგმის მე-12 მუხლით
განსაზღვრული დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება
(ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში).
3. მოსწავლე უნდა შეფასდეს სხვადასხვა ფორმებით (ესსე, პროექტის მომზადება,
ზეპირი გამოსვლა, ექსპერიმენტის ჩატარება, ცდის ჩატარება, წარმოდგენა,
წერითი, ფერწერული ან სხვა ტიპის ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა
და სხვ.).
4. მოსწავლემ წინასწარ უნდა იცოდეს, რა კრიტერიუმებით ფასდება მისი
სასწავლო აქტივობა.
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

მუხლი 16. განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება
1. სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და
განმავითარებელი.
2. განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს მოსწავლის
მიღწევის დონეს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან
მიმართებაში. განმსაზღვრელ შეფასებაში იწერება ქულა.
3. განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის
განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას.
განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება ისეთი საშუალებები, როგორიცაა
სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა-დარიგება, დაკვირვების ფურცელი,
თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვ.
4. განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებების აღწერილობა

განმავითარებელი განმსაზღვრელი
მიზანი სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება;

მოსწავლის განვითარების
ხელშეწყობა

სწავლის ხარისხის
გაკონტროლება;
მოსწავლის მიღწევის დონის
დადგენა ეროვნული სასწავლო
გეგმით განსაზღვრულ
მიზნებთან მიმართებაში;
აკადემიური მოსწრების დონის
განსაზღვრა

შეფასების
საგანი

სწავლის პროცესი სწავლის შედეგი

შეფასების
შედეგად
მიღებული
გადაწყვეტილ
ება

წინსვლის ხელშესაწყობად
განსხვავებული აქტივობის
შერჩევა, სწავლების სტრატეგიის
შეცვლა, რჩევა-დარიგების მიცემა
და სხვ.

მომდევნო ეტაპზე
(კლასში/საფეხურზე)
დაშვება/არდაშვება

წარმარტების
კრიტერიუმებ
ის
განსაზღვრა

კონკრეტული მოსწავლის
წინსვლის საფუძველზე
(საკუთარ მიღწევებთან
მიმართებით - რა დონეს
ფლობდა, რა დონეს ფლობს)

იმის საფუძველზე, თუ
რამდენად მიაღწია
სტანდარტით განსაზღვრულ
შედეგებს (ყველასათვის
საერთო, სტანდარტით
დადგენილ ნორმასთან
მიმართებაში)

შეფასების
საშუალებები

თვით/ურთიერთშეფასების
რუბრიკა;
კითხვარი;
სიტყვიერი
(ზეპირი/წერილობითი)
კომენტარი;
უნარის განვითარების დონის
აღწერა.

ქულა
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ქულები შეფასების დონეები

10
მაღალი

9

8
საშუალოზე მაღალი

7

6
საშუალო

5

4
საშუალოზე დაბალი

3

2
დაბალი

1

მუხლი 17. აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა
1. მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი
დონის მიხედვით.
2. I-IV კლასებში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით. ამ კლასებში სემესტრის
ბოლოსა და წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელმა, საკუთარი და სხვა
მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, უნდა დაწეროს
მოკლე, შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს
მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება
მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად.
3. V-XII კლასებში მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით.
5. მოსწავლე ფასდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ როგორც
სავალდებულო, ასევე არჩევით საგნებში.
6. V-XII კლასებში საგანში ”სპორტი” მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით:
ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.
51. საგანში ,,საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება” მოსწავლე ფასდება
ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.
7. დამატებითი სავალდებულო საგნების შეფასება არ იანგარიშება წლიური ქულის
გამოთვლისას.
8. მოსწავლე ”აბიტურის საათის” ფარგლებში შესაძლებელია შეფასდეს
განმავითარებელი შეფასებით.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ -
ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.

მუხლი 18. საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები
1. სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის
მიხედვით:
ა) საშინაო დავალება;
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ბ) საკლასო დავალება;
გ) შემაჯამებელი დავალება.
2. შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.
3. საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც
განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.
4. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი
შეფასების გამოყენება.
5. ეროვნული სასწავლო გეგმა თითოეული საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის
განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო
მინიმალურ რაოდენობას. ამ კომპონენტით შეფასებისას:
ა) სტანდარტის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, აუცილებელია შემაჯამებელი
დავალების მრავალგვარი ფორმის გამოყენება (თხზულება, მოხსენება, რეფერატი,
პროექტი, საველე-გასვლითი სამუშაო, ლაბორატორიული კვლევა, სახვითი და
გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუში და სხვ.);
ბ) მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა
შემაჯამებელი დავალება (ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი
სავალდებულო მინიმუმი და სკოლის მიერ დამატებით დადგენილი, ამ
უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში);
გ) თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის
გამო, სკოლა ვალდებულია, მისცეს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების
აღდგენის საშუალება. შემაჯამებელი აღდგენითი სამუშაოს ვადები და მისი
ჩატარების ფორმა განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმით;
დ) თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია, შეაგროვოს და შეინახოს მის მიერ
კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს:
სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც ემსახურებოდა
კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდა ეს
დავალებები; მოსწავლეების მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ
შეფასებული სამუშაოს რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული სამუშაოს ამსახველი
ვიზუალური მასალა; თითოეული კლასის მოსწავლეთა მიერ მიღებული ქულები.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

მუხლი 19. განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები
ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების
შემდეგი სახეობები:
ა) საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ქულები – საშინაო, საკლასო და
შემაჯამებელი კომპონენტის ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის
განმავლობაში;
ბ) საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში
(სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, გამოითვლება მისი
გათვალისწინებით);
გ) საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება
საგანში. წლიურ ქულაში შეიძლება წლიური გამოცდის ქულაც აისახოს, თუ ასეთი
გამოცდა გათვალისწინებულია სასკოლო სასწავლო გეგმით და სკოლის მიერ
განსაზღვრულია, რომ მას გავლენა ექნება საგნის წლიურ ქულაზე;
დ) (ამოღებულია - 11.10.2012, №224/ნ);
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ე) საფეხურის საერთო ქულა – ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის
(დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) საერთო შეფასება.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

მუხლი 20. ქულების გამოანგარიშების წესი
1. საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო,
საკლასო და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული
ქულების რაოდენობაზე;
ბ) მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ., 6.15
მრგვალდება 6-მდე, 7.49 მრგვალდება 7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე);
გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი
დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში
მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი
შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე.
2. საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების
ჯამი უნდა გაიყოს ორზე;
ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ., 7.25 მრგვალდება
7-მდე, 4.49 მრგვალდება 4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე);
გ) თუ სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს წლიური გამოცდის ჩატარებას და
განსაზღვრულია, რომ ამ გამოცდის ქულაც აისახება წლიურ ქულაზე, მაშინ
საგნის წლიური ქულა სამი (ორი - საგნის სემესტრული და ერთი - გამოცდის)
ქულის საშუალო არითმეტიკულია (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით);
დ) თუ მოსწავლეს, სკოლიდან სკოლაში სემეტრის მიმდინარეობისას გადასვლის
გამო, მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში
მიღებული აქვს ამ გეგმის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული
შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა
დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის
სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება). ამასთან, მიმღები სკოლა
ვალდებულია შეაფასოს მოსწავლე ახალ საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის
დასრულებამდე;
ე) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში
გადასვლის გამო, მიმღებ სკოლაში განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში,
განსხვავებული საგნების სემესტრული ქულები აღირიცხება, როგორც ორი
დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. (მაგ. თუ მოსწავლე პირველ სემესტრში
უცხოურ ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე სემესტრში კი ფრანგულის ნაცვლად
- გერმანულს, მაშინ ფრანგული ენის სემესტრული ქულა გადადის ფრანგული ენის
წლიურ ქულად, ხოლო გერმანული ენის სემესტრული ქულა - გერმანული ენის
წლიურ ქულად).
3. (ამოღებულია - 11.10.2012, №224/ნ).
4. საფეხურის საერთო ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი
ყველა საგნის წლიური ქულა და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე;
ბ) საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43
მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58 მრგვალდება 7.6-მდე).
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

მუხლი 21. კლასისა და საფეხურის დაძლევა

1. კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური
ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული აქვს
ჩათვლა მე-17 მუხლის მე-5 და 51 პუნქტებით განსაზღვრულ საგნებში, რაც აძლევს
მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას.
2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის
საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ეროვნული სასწავლო
გეგმის შესაბამისად, დაძლეული აქვს V-VI კლასები, რაც აძლევს მას საბაზო
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას.
3. საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის
საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი
პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა
კლასი, რაც აძლევს მას საბაზო განათლების ატესტატის აღების ან/და საშუალო
საფეხურზე გადასვლის უფლებას.
4. საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის
საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი
პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა
კლასი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 4 თებერვლის ბრძანება
№17/ნ - ვებგვერდი, 05.02.2013წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

მუხლი 22. გაცდენები

1. მოსწავლეთა გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების
აღრიცხვის ჟურნალში, მათ შორის, აბიტურის საათის და ამ მუხლის მე-3 და მე-4
პუნქტებით გათვალისწინებული გაცდენები. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა
დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის
მასწავლებელი. აბიტურის საათის გაცდენების შემთხვევაში მოსწავლეზე არ
ვრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა.
2. თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში
გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30%
და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების
საფუძველზე.
3. სკოლა ვალდებულია შინ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები,
რომლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული
ცნობილი ხდება სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული
ცნობის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეზე, შინ სწავლებაზე გადასვლის
მომენტიდან, არ გავრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული
მოთხოვნა.
4. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და
სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე საერთაშორისო და ეროვნულ საგნობრივ
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ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლის კანონიერი
წარმომადგენლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი
უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით
გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ
გაუვრცელებლობის თაობაზე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 9 დეკემბრის ბრძანება
№199/ნ - ვებგვერდი, 14.12.2011 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება
№228/ნ - ვებგვერდი, 03.01.2012 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 7 ივნისის ბრძანება №111/ნ
- ვებგვერდი, 11.06.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 14 ივნისის ბრძანება
№115/ნ - ვებგვერდი, 18.06.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 4 თებერვლის ბრძანება
№17/ნ - ვებგვერდი, 05.02.2013წ.

მუხლი 23. გამოცდის ტიპები
1. ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის
გამოცდები:
ა) სემესტრული გამოცდა;
ბ) წლიური (სასწავლო წლის დამამთავრებელი) გამოცდა;
გ) საშემოდგომო გამოცდა;
დ) ექსტერნატის გამოცდა;
ე) სკოლის გამოსაშვები გამოცდა.
2. სემესტრული გამოცდა ინიშნება:
ა) (ამოღებულია - 11.10.2012, №224/ნ);
ბ) იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო მაღალი შეფასება
ეკუთვნის, მოსწავლის მშობელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს.
დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის
სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-არდაშვების შესახებ. ასეთი მოსწავლის
გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის
სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: გამოცდის ქულა ემატება
საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე;
3. სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი
კვირის ვადაში.
4. წლიური გამოცდის დანიშვნა/არდანიშვნის საკითხს წყვეტს სკოლა.
აღნიშნული ასახული უნდა იყოს სასკოლო სასწავლო გეგმაში.
5. წლიური გამოცდა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ საბაზო და/ან საშუალო
საფეხურზე. თუ სკოლას სურს საგნის წლიური გამოცდის დანიშვნა, მან სასწავლო
წლის დაწყებამდე უნდა განსაზღვროს, რომელ კლასში/კლასებში და რომელ
საგანში/საგნებში ჩაატარებს ამ გამოცდას და ექნება თუ არა ამ გამოცდაზე
მიღებულ ქულას გავლენა საგნის წლიურ ქულაზე.
6. თუ სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულია, რომ წლიური გამოცდის
ქულას გავლენა აქვს საგნის წლიურ ქულაზე, საგნის წლიური ქულის
გამოთვლისას წლიური გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულებს და
ჯამი იყოფა სამზე.
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7. იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5-ზე ნაკლები,
სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს დაუნიშნოს საშემოდგომო გამოცდა ამ საგანში.
8. საშემოდგომო გამოცდის ჩატარების წესი და პროცედურა განისაზღვრება
სასკოლო სასწავლო გეგმით;
9. საშემოდგომო გამოცდამდე სკოლა ვალდებულია, გაუწიოს კონსულტაციები
მოსწავლეებს იმ საგანში/საგნებში, რომლებშიც მათ დაენიშნათ აღნიშნული ტიპის
გამოცდა;
10. მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის
საფუძველზე (საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა).
11. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები
განისაზღვრება კანონმდებლობით.
12. ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც ზოგადი განათლების
ცალკეული კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ
და ექსტერნის გამოცდას აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად,
რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე სწავლის გაგრძელების ან საბაზო/საშუალო
განათლების ატესტატის მიღების საშუალებას მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის
მოსწავლეები, რომლებზედაც ვრცელდება 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.
13. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის − ატესტატის
მისაღებად მოსწავლეს დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სკოლის
გამოსაშვებ გამოცდებზე მიღებული უნდა ჰქონდეს დადებითი შეფასება.
14. სკოლის გამოსაშვები გამოცდის ჩატარების ვადები, წესსი და პირობები
განისაზღვრება კანონმდებლობით;
15. (ამოღებულია - 04.02.2013, №17/ნ).

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 4 თებერვლის ბრძანება
№17/ნ - ვებგვერდი, 05.02.2013წ.

მუხლი 24. ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების
დამადასტურებელი დოკუმენტები

ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების
დამადასტურებელი დოკუმენტების ტიპები და მათი გაცემის წესი განსაზღვრება
კანონმდებლობით.

მუხლი 25. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება
1. შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9-დან 10-ის ჩათვლით) გულისხმობს
სასწავლო წლის ან საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას. წარჩინებული
მოსწავლეების წახალისების წესს, სურვილისამებრ, განსაზღვრავს სკოლა სასკოლო
სასწავლო გეგმით.
2. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულაა 10 დამრგვალების
გარეშე და მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს
სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს.
3. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 9.8 ან მეტი და
მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს სრული
ზოგადი განათლების ვერცხლის მედალოსნის ატესტატს.
4. პირზე, რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის
კლასის/კლასების, ან საშუალო საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი
საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამები



22

წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნის
ატესტატი არ გაიცემა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

მუხლი 251. ამოღებულია
დადგენილი წესით.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 4 თებერვლის ბრძანება
№17/ნ - ვებგვერდი, 05.02.2013წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

თავი V. ინკლუზიური განათლება

მუხლი 26. ინკლუზიური განათლება

ინკლუზიური განათლება გულიხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში
თანატოლებთან ერთად.

მუხლი 27. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე
1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე (შემდგომში -
სსსმ მოსწავლე), რომელსაც, თანატოლების უმრავლესობასთან შედარებით, აქვს
სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო
გეგმით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს და საჭიროებს სპეციალურ
საგანმანათლებლო მომსახურებას. კერძოდ, ეროვნული სასწავლო გეგმის
მოდიფიცირებას ან ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას.
2. სსსმ მოსწავლე შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს:
ა) ფიზიკური დარღვევა;
ბ) ინტელექტუალური დარღვევა;
გ) სენსორული დარღვევა (სმენის და/ან მხედველობის);
დ)მეტყველების დარღვევა;
ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა;
ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება;
ზ) სირთულეებით სოციალური ფაქტორების გამო და ამ მიზეზით ვერ სძლევს
ეროვნულ სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.

მუხლი 28. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე
დაყრდნობით შემუშავებული სასწავლო გეგმა სსსმ მოსწავლისათვის, რომელიც
წარმოადგენს სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილს. იგი მაქსიმალურად უნდა
ითვალისწინებდეს სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი
დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ
შესაძლებლობებს, აგრეთვე, ყველა დამატებით აქტივობას, რომელიც
აუცილებელია გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად.
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა იქმნება სასწავლო წლის დაწყებამდე
არაუგვიანეს ერთი კვირისა ან მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში.
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2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება შემუშავდეს ყველა საგანში ან
რომელიმე კონკრეტულ საგანში/საგნებში სსსმ მოსწავლის საჭიროების
შესაბამისად.
3. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში
დეტალურად უნდა დაიგეგმოს/განისაზღვროს:
ა) რომელ საგანში/საგნებში საჭიროებს მოსწავლე ინდივიდუალურ სასწავლო
გეგმის შემუშავებას. შერჩეულ საგნებში განისაზღვრება სასწავლო შედეგები,
სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო)
აქტივობები;
ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს შერჩეულ მიზანს, აქტივობასა თუ
მასალას;
გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი და/ან ინდივიდუალური
მეცადინეობები, მეცადინეობების დრო, ადგილი და ხანგრძლივობა;
დ) დამატებით და/ან ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი;
სსსმ მოსწავლისათვის დამატებითი დამხმარე პერსონალის (სანიტარი, ძიძა)
საჭიროება;
ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი მასალა (სახელმძღვანელოები და
მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი საგანმანათლებლო მასალა) და მასალის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი (რომელიც შეიძლება იყოს მშობელიც);
ვ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსი (ავტობუსით
მომსახურების საჭიროება, კომპიუტერით სარგებლობის აუცილებლობა, მისთვის
საჭირო სასკოლო ავეჯის აუცილებლობა, დასვენების საჭიროება და სხვ.).
4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს ინფორმაციას
ბავშვის ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ აკადემიური, შემეცნებითი,
სოციალური, ქცევითი, ემოციური, მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით;
5. სწავლის პროცესში სირთულეების გამოვლენის შემდეგ სკოლამ უნდა
უზრუნველყოს სსსმ მოსწავლის შესაძლებლობების სიღრმისეული შეფასება.
საჭიროების შემთხვევაში სსსმ მოსწავლის სიღრმისეული შეფასებისთვის და მის
განათლებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებისთვის სკოლას შეუძლია
მიმართოს სამინისტროს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინურ
გუნდს (შემდგომში - მულტიდისციპლინური გუნდი). თითოეული სსსმ
მოსწავლისათვის სკოლამ უნდა განსაზღვროს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის
შესამუშავებლად სამუშაო ჯგუფი (შემდგომში - ისგ ჯგუფი), რომელიც
უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის
შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას.
6. ისგ ჯგუფში უნდა გაერთიანდნენ ის პედაგოგები, რომლებიც უშუალოდ
ასწავლიან მოსწავლეს, აგრეთვე მშობელი/მშობლები, სკოლის ადმინისტრაციის
წევრი/წევრები, ფსიქოლოგი, ლოგოპედი ან სპეციალური მასწავლებელი, თუკი
სკოლას ჰყავს ასეთი;
7. ისგ ჯგუფს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი. კოორდინატორი წარმართავს
ჯგუფის წევრების მუშაობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე; ჯგუფის
კოორდინატორი მიზანშეწონილია იყოს სსსმ მოსწავლის დამრიგებელი;
8. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის შემდეგ უნდა ჩატარდეს ისგ
ჯგუფის წევრების მინიმუმ ერთი მიმდინარე და ყოველი სემესტრის ბოლოს ერთი
შემაჯამებელი შეხვედრა. შეხვედრებზე განიხილება გეგმის შესრულების
მიმდინარეობა და გეგმაში შესატანი ცვლილებები (თუკი ამის საჭიროება
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არსებობს). გეგმის განხორციელების მონიტორინგის შედეგად გეგმა ექვემდებარება
პერიოდულ ცვლილებებს;
9. ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე იწარმოება სხდომის ოქმები. ყველა სხდომის ოქმი
ინახება მოსწავლის პირად საქმეში;
10. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შედგენისთანავე დასამტკიცებლად
წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს.
11. ისგ ჯგუფმა სასწავლო წლის ბოლოს სკოლის ადმინისტრაციას უნდა მიაწოდოს
სსსმ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად მოსწავლის შესახებ წარმოებული
სრული დოკუმენტაცია (ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სამედიცინო
დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობები და სხვ.).
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

მუხლი 29. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და
გაცდენები
1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით,
რომლითაც ხდება ნებისმირი სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება. თუ
სსსმ მოსწავლე განათლებას იღებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, ფასდება
მის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის
დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით სძლევს ინდივიდუალურ სასწავლო
გეგმას, ფასდება მაღალი ქულით.
2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური და საფეხურის საერთო ქულების
გამოანგარიშება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის, ამ
გეგმის მე-20 მუხლის შესაბამისად.
3. გამონაკლისის შემთხვევაში დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ქონდეს
სემესტრული შეფასება ერთ ან რამდენიმე საგანში. გამონაკლისი დაიშვება
მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე. გამონაკლის შემთხვევაში
მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა წარმოადგენს საგნის წლიურ ქულას. თუ
სსსმ მოსწავლე რომელიმე საგანში მოცემულ სემესტრში არ ფასდება, ეს ხელს არ
უშლის მას გადავიდეს მომდევნო კლასში.
4. თუ სსსმ მოსწავლეს აქვს მოწყვლადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და
არსებობს ამის დამადასტურებელი საბუთი მის პირად საქმეში, სსსმ მოსწავლის
მიმართ არ ვრცელდება ამ გეგმის 22-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტით
გათვალისწინებული ღონისძიებები.
5. თუ სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულია წლიური გამოცდის ჩატარება
და დადგენილია, რომ მას აბარებენ ის სსსმ მოსწავლეებიც, რომლებიც
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სწავლობენ, სკოლამ უნდა მოახდინოს
საგამოცდო მასალის ადაპტირება - უნდა შეიქმნას ინდივიდუალური საგამოცდო
პროგრამა, რომელიც დაეყრდნობა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

მუხლი 30. სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება
1. იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ესაჭიროება ხანგძლივი ჰოსპიტალიზაცია,
ან ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ დადის სკოლაში, სკოლა მიმართავს
მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ მოსწავლის
განათლების მიღება უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს შინ სწავლების მეთოდით. ამ
შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს;
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სკოლა უდგენს მას სწავლების სპეციალურ გეგმას, რომლის მიხედვითაც მოხდება
სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება.
2. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან
ათანხმებს იმ საგნების ჩამონათვალს, რომელიც შინ სწავლებით უნდა დაძლიოს
სსსმ მოსწავლემ.
3. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმა მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან.
სკოლა ვალდებულია დაადგინოს განრიგი, რომლის მიხედვითაც საგნის და
აგრეთვე სპეციალური მასწავლებელი განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან
ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა განახორციელოს შინ სწავლების პროცესის
მონიტორინგი.
4. შინ სწავლების პროცესში ჩართული უნდა იყოს სსსმ მოსწავლის მშობელი,
რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში.
5. შინ სწავლების პროცესში ინტერნეტისა და ვიდეოკონფერენციების გამოყენება,
თუკი სკოლას ამის შესაძლებლობა აქვს, ეფექტურია დროისა და ფინანსების
დაზოგვის მიზნით. ვიდეოკონფერენციის გამოყენება საშუალებას მისცემს
მასწავლებელს, ვიზიტების შუალედში სკოლიდან გაუსვლელად აწარმოოს სსსმ
მოსწავლის სახლში მეცადინეობის პროცესზე დაკვირვება; გაუწიოს
კონსულტაცია სსსმ მოსწავლესა და მის მშობელს, მეურვეს ან სხვა პირს, რომელიც
მოსწავლის სახლში მეცადინეობაზეა პასუხისმგებელი და ა.შ.
6. მინიმალური დატვირთვა სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში:

თავი VI. ძირითადი მეთოდიკური ორიენტირები

მუხლი 31. მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა
1. ყველა მოსწავლე არის უნიკალური და განსხვავებული თავისი
ინდივიდუალური ფიზიკური და ფსიქიკური მახასიათებლებით, ნიჭით,
ემოციებით, ინტერესებით, პირადი გამოცდილებით, აკადემიური საჭიროებებით
და სწავლის სტილით, რაც გათვალისწინებულ უნდა იქნას სწავლა-სწავლების
დროს.
2. სწავლა უნდა მიმდინარეობდეს პოზიტიურ და მოწესრიგებულ გარემოში,
სადაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პოზიტიურ ურთიერთობებსა და
ინტერაქციას, სადაც მოსწავლე არის დაფასებული, აღიარებული და არის
პასუხისმგებელი საკუთარ სწავლაზე და განვითარებაზე.
3. სწავლა არის ცოდნის აგების პროცესი, რომელშიც მოსწავლე აქტიურად არის
ჩართული და რომელიც ეფუძნება მოსწავლის არსებულ ცოდნას, გამოცდილებას
და შეხედულებებს.

მუხლი 32. სწავლა-სწავლების პროცესში თანასწორუფლებიანობის პრინციპის
დაცვა
1. დაუშვებელია მოსწავლეების განაწილება კლასებში აკადემიური მოსწრების
მიხედვით. ასევე დაუშვებელია, რომ საჯარო სკოლამ მიიღოს სასკოლო მზაობით
გამორჩეული ან მაღალი მოსწრების მქონე მოსწაველები და სხვებს უარი უთხრას

კლასი I-IV V-VI VII-IX X-XII
მინიმალური (ასტრონომიული)
საათები კვირის მანძილზე

5 სთ 6 სთ 8 სთ 8 სთ
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მიღებაზე. გამონაკლისი შეიძლება დაშვებულ იქნას ამ გეგმის მე-14 მუხლით
განსაზღვრული სკოლებისათვის.
2. განვითარების თანაბარი შესაძლებლობის მისაცემად სკოლამ მოსწავლეებს
უნდა შესთავაზოს მრავალფეროვანი სასწავლო პროცესი. სასწავლო პროცესის
მრავალფეროვნება გულისხმობს მრავალგვარი მეთოდის, მიდგომის, სტრატეგიის,
პრობლემათა გადაჭრის გზებისა თუ აქტივობათა ტიპების გამოყენებას.

მუხლი 33.  გაღრმავებული სწავლება
მყარი და დინამიური ცოდნის მისაცემად სკოლამ უნდა უზრუნველყოს
გაღრმავებული სწავლება, რაც გულისხმობს სასწავლო მასალის ეტაპობრივად და
მრავალმხრივად მიწოდებას, ახალი საკითხების, ცნებების საფუძვლიანად და
განსხვავებულ კონტექსტებში განხილვას, საგანთაშორისი კავშირების გამოვლენას
და საერთო ასპექტების დამუშავებას.

მუხლი 34. მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა
მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა მნიშვნელოვანი პედაგოგიური ამოცანაა.
სწავლების პროცესში გასათვალისწინებელია, რომ მოსწავლის მოტივაცია
იზრდება, თუ ის ხედავს, რომ მასწავლებლის პრიორიტეტი მისი წინსვლის
ხელშეწყობა და, პირიქით, იკლებს, თუ მიაჩნია, რომ მასწავლებლის პრიორიტეტი
მისი შედეგის განსჯა-შეფასებაა. ასევე, მოსწავლის მოტივაცია იზრდება, თუ ის
ხედავს დავალების მიზანს, დარწმუნებულია მის საჭიროებაში. მნიშვნელოვანია,
რომ მასწავლებელმა გააგებინოს, რა მიზანს ემსახურება კონკრეტული დავალება.
აუცილებელია, მოსწავლემ დაინახოს კავშირი სკოლაში მიმდინარე საქმიანობასა
და სკოლის გარეთ მიმდინარე ცხოვრებას შორის.

მუხლი 35. დისციპლინა
1. სკოლამ უნდა განუვითაროს მოსწავლეებს საკუთარი მოვალეობების გააზრების
და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უნარ-ჩვევები. მასწავლებლების მაგალითი
გადამწყვეტია სკოლაში მშვიდი და საქმიანი გარემოს შესაქმნელად;
ადმინისტრაციული ზომები, რომლებსაც სკოლა იყენებს მოსწავლეებისადმი
დისციპლინური ღონისძიებების გატარებისთვის, ისე უნდა იყოს დადგენილი,
რომ მოსწავლეთა ღირსება არ შეილახოს.
2. ემოციური და ქცევითი პრობლემების მქონე მოსწავლეებს სოციალური ქცევის
სპეციფიკური ინსტრუქციები სჭირდებათ. ეს ინსტრუქციები უნდა აისახოს
სკოლის შინაგანაწესში.

მუხლი 36. მოსწავლეთა ჩართულობა
თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესი მოითხოვს მოსწავლეების მხრივ
განსაკუთრებულ აქტიურობას. ეს გულისხმობს მოსწავლეების მიერ არა მხოლოდ
აქტიურ მონაწილეობას განათლების მიღების პროცესში, არამედ თანატოლების
სწავლის პროცესში მონაწილეობასაც. გაკვეთილზე ჯგუფური მუშაობისას,
პროექტებში მონაწილეობისას, წარმოდგენების დაგეგმვისა თუ
განხორციელებისას მოსწავლეები ერთმანეთს ეხმარებიან სხვადასხვა კონცეფციის
უკეთესად გაგებაში, უნარ-ჩვევების დაუფლება-განვითარებაში და
დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებაში. შესაბამისად, მოსწავლეების
გაკვეთილებზე დასწრების უზრუნველყოფა სკოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
საზრუნავია.



27

თავი VII. სავალდებულო და არჩევითი საგნები

მუხლი 37. საგნების დაჯგუფების მთავარი პრინციპები
1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები ერთიანდება რვა
საგნობრივ ჯგუფში:
ა) სახელმწიფო ენა;
ბ) მათემატიკა;
გ) უცხოური ენები;
დ) საზოგადოებრივი მეცნიერებები;
ე) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
ვ) ტექნოლოგიები;
ზ) ესთეტიკური აღზრდა;
თ) სპორტი.
2. საგნობრივი ჯგუფები, საგნობრივი კომპეტენციების მიხედვით, მოიცავს
როგორც სავალდებულო, ისე არჩევით საგნებს.
3. საგნობრივი ჯგუფები აერთიანებს მომიჯნავე დისციპლინებს.
4. საგნობრივ ჯგუფებში შემავალი საგნები ისწავლება სავალდებულო და/ან
არჩევითი სახით ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე.
5. დაწყებით საფეხურზე საგნებს შორის ინტეგრაციის ხარისხი გაცილებით
მაღალია, ვიდრე საბაზო და საშუალო საფეხურებზე, სადაც საგნები უფრო
სპეციალიზებულად ისწავლება.

მუხლი 38. სახელმწიფო ენა
1. სახელმწიფო ენის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი
სავალდებულო საგნები:
ა) ქართული ენა და ლიტერატურა (ისწავლება I-XII კლასებში);
ბ) აფხაზური ენა და ლიტერატურა, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
(ისწავლება I-XII კლასებში);
გ) ქართული, როგორც მეორე ენა, არაქართუელენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის (ისწავლება I-XII კლასებში).
2. სახელმწიფო ენის შესწავლამ მოზარდს უნდა განუვითაროს ძირითადი
საკომუნიკაციო უნარები (წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი) საქართველოს
სახელმწიფო ენაზე/ენებზე. ამ ჯგუფში შემავალი საგნის/საგნების შესწავლის
მიზანია მოსწავლეებში მხატვრული ნაწარმოების ესთეტიკური აღქმისა და
შეფასების, საკუთარი აზრის ლოგიკური თანამიმდევრობით გამოხატვის,
კითხვისა და სხვადასხვა შინაარსის ტექსტების შექმნის უნარის განვითარება;
ლიტერატურული მემკვიდრეობისადმი პატივისცემის გრძნობის აღძვრა;
მოსწავლეთა წერითი და ზეპირი მეტყველების კულტურის განვითარება.
3. ქართულს, როგორც მეორე ენას, სწავლობენ არაქართულენოვანი მოსწავლეები.

მუხლი 39. მათემატიკა
1. მათემატიკის საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება სავალდებულო საგანი
მათემატიკა (ისწავლება I-XII კლასებში).
2. მათემატიკის სწავლების ძირითადი მიზანია მოზარდში ანალიტიკური,
ლოგიკური, სისტემური და სიმბოლური აზროვნებისა და კვლევის უნარ-ჩვევის
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გამომუშავება. მათემატიკის სწავლამ მოსწავლეს უნდა შესძინოს ის უნარ-ჩვევები,
რომლებიც მას დაეხმარება ცხოვრებისეული, პრაქტიკული პრობლემების
გადაჭრაში.

მუხლი 40. უცხოური ენები
1. უცხოური ენების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო
საგნები:
ა) პირველი უცხოური ენა (ისწავლება I-XII კლასებში);
ბ) მეორე უცხოური ენა (ისწავლებაVII– XII კლასებში).
2. პირველი კლასიდან სავალდებულოა ინგლისური ენის სწავლება.
3. პირველი უცხოური ენის სწავლება იწყება პირველი კლასიდან, ხოლო მეორისა –
VII კლასიდან (გარდა არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის
დადგენილი გამონაკლისისა).
4. სკოლა უფლებამოსილია გამონაკლისის სახით, სამინისტროსთან შეთანხმებით,
მეორე უცხოური ენის სწავლება დაიწყოს ნებისმიერი კლასიდან.
5. უცხოური ენების სწავლებამ მოსწავლეს უნდა განუვითაროს სახელმწიფო
ენასთან ერთად სულ მცირე ორ ენაზე კომუნიკაციის უნარი.
6. დასაშვებია, რომ არაქართულენოვანმა სკოლებმა/სექტორებმა თავიანთ
მოსწავლეებს, მშობლიური და სახელმწიფო ენების გარდა, ერთი უცხოური ენა
ასწავლონ.
7. უცხოური ენების საგნობრივი ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია,
მოსწავლეებმა შეძლონ წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია უცხოურ
ენაზე/ენებზე. ყველა სხვა საგნობრივი ჯგუფის მსგავსად, ძირითადი ყურადღება
უნდა მიექცეს შეძენილი ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარის
განვითარებას.
8. უცხოური ენის საგნობრივი სტანდარტები შედგენილია ენის ფლობის დონეების
მიხედვით და საერთოა ნებისმიერი უცხოური ენისათვის. საგნობრივი
პროგრამების შინაარსი ითვალისწინებს მხოლოდ რამდენიმე ენას, თუმცა სკოლას
უფლება აქვს, მოსწავლეებს ამ ენების ნაცვლად სხვა ენა/ენები შესთავაზოს, რაც
უნდა განისაზღვროს სასკოლო სასწავლო გეგმით.
9. საშუალო საფეხურის დასრულებისას ერთ-ერთ უცხოურ ენაში მოსწავლე უნდა
ფლობდეს სIII-სVI დონეს (B1), ხოლო მეორე უცხოურ ენაში - სII დონეს (A2).

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება
№138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 1 სექტემბრის ბრძანება
№148/ნ - ვებგვერდი, 02.09.2011 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

მუხლი 41. საზოგადოებრივი მეცნიერებები
1. საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია
შემდეგი სავალდებულო საგნები:
ა) ჩვენი საქართველო (ისწავლება V-VI კლასებში);
ბ) საქართველოს და მსოფლიო ისტორია (ისწავლება VII- VIII, XI -XII კლასებში);
გ) საქართველოს ისტორია (ისწავლება IX კლასში);
დ) შესავალი ისტორიაში (ისწავლება X კლასებში);
ე) გეოგრაფია (ისწავლება VII- VIII კლასებში);
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ვ) საქართველოს გეოგრაფია (ისწავლება IX კლასში);
ზ) მსოფლიოს გეოგრაფია (ისწავლება X კლასში);
თ) გლობალური პრობლემების გეოგრაფია (ისწავლება XI კლასში);
ი) სამოქალაქო განათლება (ისწავლება IX-X კლასებში);
კ) სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება (ისწავლება IV, VIII და XII კლასებში);
ლ) საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება (ისწავლება XI კლასში);
2. საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მთავარი მიზანია, ხელი
შეუწყოს ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე
მოქალაქის აღზრდას; მიაწოდოს მოსწავლეს ინფორმაცია მშობლიური გარემოს
შესახებ; დაეხმაროს მას, განსაზღვროს მშობლიური ქვეყნის ადგილი მსოფლიო
ისტორიულ და გეოგრაფიულ პროცესებში; ჩამოაყალიბოს იგი პატრიოტ და
ჰუმანურ ადამიანად. ამასთან, საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ
ჯგუფში შემავალი საგნების სწავლებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს
მოსწავლეებში სამოქალაქო ღირებულებების გამომუშავებისთვის.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ -
ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.

მუხლი 42. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია
შემდეგი სავალდებულო საგნები:
ა) ბუნებისმეტყველება (ისწავლება I-VI კლასებში);
ბ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები (ისწავლებაVII კლასში);
გ) ბიოლოგია (ისწავლება VIII-XI კლასებში);
დ) ფიზიკა (ისწავლება VIII-XI კლასებში);
ე) ქიმია (ისწავლებაVIII-XI კლასებში).
2. საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მთავარი მიზანია, აზიაროს მოსწავლე
მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს მას კვლევის უნარ-ჩვევები, რაც
მოსწავლეს საშუალებას მისცემს შეიცნოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი
საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის,
საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ.

მუხლი 43. ტექნოლოგიები
1. ტექნოლოგიების საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება სავალდებულო საგანი
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ) (ისწავლება I, V-VI
კლასებში); იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის
დანერგვის დროისათვის დასრულებული აქვთ დაწყებითი საფეხური (სწავლობენ
საბაზო ან საშუალო საფეხურზე), სკოლის დასრულებისთვის დაძლეული უნდა
ჰქონდეთ ისტ-ის პირველი დონე მაინც. ასეთ შემთხვევაში სკოლამ უნდა
უზრუნველყოს ისტ-ის სწავლება საბაზო-საშუალო საფეხურის რომელიმე კლასში.
2. ტექნოლოგიების საგნობრივი ჯგუფის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში
მედია და ციფრული წიგნიერების დონის ამაღლებას; დაეხმაროს მათ სხვადასხვა
დარგისათვის სპეციფიკური ტექნოლოგიების დაუფლებაში და ამ ტექნოლოგიების
გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებაში, როგორც
სხვადასხვა საგანთან ინტეგრირებული სწავლებისას, ასევე ცალკე სწავლების
გზით.

მუხლი 44. ესთეტიკური აღზრდა



30

1. ესთეტიკური აღზრდის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი
სავალდებულო საგნები:
ა) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ისწავლება I-IX კლასებში);
ბ) მუსიკა (ისწავლება I-IX კლასებში);
გ) ქართული ცეკვა (ისწავლება IV კლასში).
2. ესთეტიკური აღზრდის საგნობრივი ჯგუფის მიზანია, განუვითაროს
მოსწავლეებს ხელოვნების ნიმუშების აღქმის, შეფასებისა და შექმნის უნარები;
დაეხმაროს მათ ხელოვნების უნივერსალური ენის შესწავლასა და მისი
საშუალებით ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარებაში.

მუხლი 45. სპორტი
1. სპორტის საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება სავალდებულო საგანი სპორტი
(ისწავლება I-XII კლასებში).
2. სპორტის სწავლების მიზანია, ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ
გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ განვითარებას, ასევე, საგნის სწავლების ერთ-
ერთი მთავარი მიზანია მოსწავლემ გააცნობიეროს ჯანსაღი ცხოვრების
მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში.
3. სსსმ მოსწავლეები (კერძოდ, ფიზიკური პრობლემების მქონე: საინვალიდო
ეტლით მოსარგებლე, გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე, მხედველობისა
და სმენის დარღვევის მქონე და სხვ.) სპორტის გაკვეთილებსა და სპორტულ
შეჯიბრებებში მონაწილეობენ მათთვის შემუშავებული ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმის შესაბამისად.

მუხლი 46. არჩევითი საგნები
1. საშუალო საფეხურზე სკოლას შეუძლია საკუთარი რესურსებისა და
მოსწავლეების ინტერესის გათვალისწინებით შესთავაზოს მათ სხვადასხვა საგანი.
2. არჩევითი საგნების სწავლების მთავარი მიზანია მოსწავლეთა თვალსაწიერის
გაფართოება და მათი გამოცდილების გამდიდრება. საკუთარი სურვილის
მიხედვით არჩეული რამდენიმე საგნის სწავლება მოსწავლეებს საშუალებას
მისცემს, მოსინჯონ საკუთარი ძალები სხვადასხვა საგანმანათლებლო სფეროში და
უფრო ზუსტი წარმოდგენა შეიქმნან საკუთარი მიდრეკილებებისა და მომავალში
ასარჩევი გეზის შესახებ.
3. X-XII კლასებში მოსწავლემ უნდა ისწავლოს არჩევითი საგნები 5 სემესტრის
განმავლობაში.
4. არჩევითი საგანი შეიძლება იყოს ერთმოდულიანი ან ორმოდულიანი.
განსხვავებულია არჩევითი საგნების მოდულების ხანგრძლივობაც. ზოგი
მოდული გათვლილია ერთ სემესტრზე, ზოგიერთიკი – ორზე. მოსწავლემ,
შესაძFლებელია, ისწავლოს ორმოდულიანი საგნის მხოლოდ პირველი მოდული.
გამონაკლისია არჩევითი საგანი „მესამე უცხოური ენა“, რომელიც მოცემულია ენის
ფლობის დონეების მიხედვით. ამ საგნისთვის გამოიყენება უცხოური ენის
არსებული საგნობრივი პროგრამა.
5.არჩევითი საგნის თითოეული მოდული ფასდება ცალ-ცალკე;
6 .არჩევითი საგნები ისწავლება კვირაში ორსაათიანი დატვირთვით;
7. XII კლასის მეორე სემესტრში არჩევითი საგნები არ ისწავლება;
8. არჩევითი საგნების სწავლებისას შესაძლებელია კლასი დაკომპლექტდეს
საშუალო საფეხურის სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებისგან;
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9.შესაძლებლობების შემთხვევაში, სასურველია სკოლამ მოსწავლეებს შესთავაზოს
არჩევითი საგნების მაქსიმალურად ფართო არჩევანი.

10. არჩევითი საგნების ნუსხა

ერთმოდულიანი საგნები, რომელთა მოდულის ხანგრძლივობა არის ერთი სემესტრი

საგნის დასახელება
ერთი მოდულის ხანგრძლივობა

სემესტრების მიხედვით
მოდულის
რაოდენობა

კლასი

1. ქართული სამხედრო
ხელოვნების ისტორია 1 1 X/XI/XII

2. კონსერვაციული ბიოლოგიის
საფუძვლები 1 1 X/XI/XII

ერთმოდულიანი საგნები, რომელთა მოდულის ხანგრძლივობა არის ორი სემესტრი

საგნის დასახელება
ერთი მოდულის ხანგრძლივობა

სემესტრების მიხედვით
მოდულის
რაოდენობა

კლასი

3. ამერიკისმცოდნეობა 2 1 X/XI/XII

4. გეოგრაფიული კვლევა 2 1 X/XI/XII

5. ეკონომიკა და სახელმწიფო 2 1 XI/XII

6. თეატრალური ხელოვნება 2 1 X/XI/XII

7. მეწარმეობის საფუძვლები 2 1 X/XI/XII

8. კომპიუტერული მეცნიერება 2 1 X/XI/XII

9. მსოფლიო კულტურა 2 1 X/XI/XII

10. მულტიმედია და დიზაინი 2 1 X/XI/XII

11. სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება: თეორიულ-
პრაქტიკული კურსი

2 1 X/XI/XII

12. სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება: პრაქტიკული
კურსი;

2 1 X/XI/XII

13. ფოლკლორი და მითოლოგია 2 1 X/XI/XII

14. XIX –XX სუკუნის დასავლური
ლიტერატურა 2 1 X/XI/XII

15. ხელოვნების ისტორია 2 1 X/XI/XII

16. სახელმწიფო და სამართალი 2 1 XI/XII

17. ბუნების ძეგლების 2 1 X/XI/XII
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მონიტორინგი

18. საქართველოს ეთნოგრაფია 2 1 X/XI/XII

19. ფოლკლორული ანსამბლი 2 1 X/XI/XII

ორმოდულიანი საგნები, რომლის თითო მოდულის ხანგრძლივობა არის ერთი სემესტრი (სკოლამ შესაძლებელია
სურვილის მიხედვით ასწავლოს ან მხოლოდ ერთი მოდული, ან ორივე მოდული)

საგნის დასახელება
ერთი მოდულის ხანგრძლივობა

სემესტრების მიხედვით
მოდულის
რაოდენობა

კლასი

20. კინოხელოვნება 1 2 X/XI/XII

21. მესამე უცხოური ენა X/XI/XII

22. მუსიკალურ-კომპიუტერული
პროგრამების პრაქტიკული
კურსი

1 2 X/XI/XII

23. სამედიცინო ბიოლოგია და
ჯანმრთელობა 1 2

I მოდ. - X/XI/XII

II მოდ. - XI/XII

24. ქიმიური ტექნოლოგიები 1 2 XI/XII

25. შესავალი თანამედროვე
ფიზიკაში 1 2

I მოდ. - XI/XII

II მოდ. - XII

26. ხაზვა 1 2 X/XI/XII

27. ასტრონომია 1 2 XI/XII

28. გარემო და მდგრადი
განვითარება 1 2 X/XI/XII

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება
№163/ნ - ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

მუხლი 47. „აბიტურის საათი“
სავალდებულო და არჩევითი საგნების გარდა მეთორმეტე კლასის საათობრივ
ბადეში გათვალისწინებულია ე.წ. „აბიტურის საათები“ იმ საგნებისთვის,
რომელშიც ბარდება სკოლის გამოსაშვები გამოცდა. აღნიშნული „საათის’’ მიზანია,
ხელი შეუწყოს მოსწავლეს თითოულ კონკრეტულ საგანში ნასწავლი მასალის
გამეორებას სკოლის გამოსაშვები გამოცდისათვის განსაზღვრული პროგრამის
მიხედვით.

თავი VIII. პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციები
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მუხლი 48. ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული გამჭოლი
კომპეტენციები
1. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და საზოგადოებრივი მოთხოვნების
გათვალისწინებით, ეროვნული სასწავლო გეგმა გამოყოფს ცხრა პრიორიტეტულ
გამჭოლ კომპეტენციას, რომელთა ფლობა გადამწყვეტია თანამედროვე სამყაროში
თვითრეალიზებისა და სათანადო ადგილის დამკვიდრებისათვის.
პრიოტიტეტული გამჭოლი კომპეტენციები მოიცავს იმ ძირითად ცოდნასა და
უნარებს, რომელთა გამომუშავებასა და განვითარებას ხელს უწყობს ეროვნული
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყველა საგნის სწავლება სპეციფიკური
კომპეტენციების განვითარებასთან ერთად.
2. პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციების დასაუფლებლად აუცილებელია
სასწავლო პროცესში საგანთშორისი კავშირების დამყარება. მასწავლებელმა ხელი
უნდა შეუწყოს მოსწავლეს, რომ მან ერთ რომელიმე საგანში შეძენილი ცოდნა და
გამოცდილება სხვადასხვა შინაარსობრივ კონტექსტში გადაიტანოს და
გამოიყენოს.
3. პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციებია:
ა) წიგნიერება. ტრადიციული გაგებით, სიტყვა "წიგნიერება" გულისხმობს
კითხვის, წერის, მოსმენისა და ლაპარაკის მიზნით ენის გამოყენების უნარს. დღეს
ამ ცნების შინაარსი გაცილებით მეტს მოიცავს; თანამედროვე გაგებით, წიგნიერება
არის ცვალებად კონტექსტში კითხვის, წერის, ინფორმაციის დამუშავების,
იდეებისა და მოსაზრებების გამოთქმის, გადაწყვეტილების მიღებისა და
პრობლემების მოგვარების უნარი იმ ცოდნის საფუძველზე, რომელსაც ადამიანი
მთელი ცხოვრების განმავლობაში იძენს;
ბ) მედიაწიგნიერება. საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად,
თანამედროვე სამყაროში, ტრადიციულ ტექსტებთან ერთად, მნიშვნელოვანი
ადგილი დაიკავა მულტიმედიურმა ტექსტებმა – ტექსტებმა, რომლებიც
ერთდროულად იყენებს ენობრივ, ხმოვან და ვიზუალურ საშუალებებს. გარდა
ამისა, თანამედროვე მსოფლიოში მედია ყველაზე მძლავრი კულტურული
იარაღია, რომელმაც ადამიანის ცხოვრების ყველა სფერო მოიცვა. ამიტომ,
აუცილებელია მოსწავლემ შეძლოს, ერთი მხრივ, ამ ახალი სტილისა და
მრავალგვარი ფორმის მულტიმედია ტექსტების აღქმა-გააზრება,
ინტერპრეტირება, გამოყენება და შექმნა, მეორე მხრივ, მედია სამყაროში
ორიენტირება, სწორი არჩევანის გაკეთება (ინფორმაციის „გაფილტვრა“) და
მიღებული ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასება. ამ თვალსაზრისით,
მედიაწიგნიერება ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას;
გ) ციფრული წიგნიერება (იგივეა, რაც კომპიუტერული წიგნიერება). თანამედროვე
მსოფლიოში საკომუნიკაციო და ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ
წიგნიერების ცნება კიდევ უფრო გააფართოვა. იგი ამჟამად მოიცავს ქსელური
ძიების, ტექსტების ელექტრონული დამუშავებისა და ტექსტური შეტყობინების
პროგრამების გამოყენების უნარსაც, რასაც მთლიანობაში ციფრული წიგნიერება
ეწოდება. ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს
უწყობს შემოქმედებითი და ინოვაციური მიდგომების გამომუშავებას
მოსწავლეებში;
დ) რაოდენობრივი წიგნიერება. რაოდენობრივი წიგნიერება არის იმ უნარ-
ჩვევების ერთობლიობა, რომელთა დაუფლება მოსწავლეს უადვილებს რიცხვის
არსის გააზრებას, რაოდენობის სხვადასხვა ხერხით გამოსახვას, რიცხვებს შორის
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მიმართებების გაგებას, რაოდენობათა შედარებას. ეს უნარ-ჩვევები მოსწავლეს
სჭირდება არა მხოლოდ მათემატიკის, არამედ სხვა საგნების შესასწავლადაც;
ე) ეკოლოგიური წიგნიერება. ეკოლოგიური წიგნიერება გულისხმობს
გარემოსადმი ადამიანის ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას, რაც იმას
ნიშნავს, რომ მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს პირადი პასუხისმგებლობა
გარემოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, შეძლოს მონაწილეობა მის დაცვასა და
აღდგენაში;
ვ) მრავალენობრივი (პლურილინგვური) კომპეტენცია. მრავალენობრივი
კომპეტენცია არის ადამიანის შინაგანი უნარი, დაეუფლოს და გამოიყენოს
ენა/ენები. ნებისმიერ საგანში ცოდნასა და უნარებს მოსწავლე ენობრივი
აქტივობების საშუალებით იძენს. შესაბამისად, ყველა საგანს შეუძლია თავისი
წვლილი შეიტანოს მოსწავლის მრავალენობრივი კომპეტენციის განვითარებაში;
ზ) სემიოტიკური კომპეტენცია. სემიოტიკური კომპეტენცია არის ვერბალური და
არავერბალური (რუკის, დიაგრამის, სქემის, ნახატის, მელოდიისა და სხვ.)
საშუალებით გადმოცემული ინფორმაციის გააზრებისა და ინტეპრეტირების,
საკუთარი ნააზრევისა და განცდილის სხვადასხვა საშუალებით გადმოცემის
უნარი; ინფორმაციის ნიშანთა ერთი სისტემიდან მეორეში გადატანის (მაგ.
სიტყვიერ ტექსტში ან მუსიკალურ ნაწარმოებში გადმოცემული აზრის
ილუსტრაციით გამოხატვის, სიტყვიერი ტექსტისა და ნახატის ერთმანეთთან
დაკავშირების, სიტყვიერად გადმოცემული ინფორმაციის დიაგრამის სახით
წარმოდგენისა და ა.შ.) უნარი;
თ) სწავლის სწავლა. სწავლის სწავლა არის სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად
მართვის უნარი. მასწავლებელმა უნდა მიმართოს მოსწავლის ყურადღება სწავლის
პროცესზე, მის მიმდინარეობაზე; დაეხმაროს მოსწავლეს იმ ფაქტორებისა და
პირობების გაცნობიერებაში, რომლებიც აფერხებს ან ხელს უწყობს სასწავლო
პროცესის მსვლელობას; აღმოაჩენინოს ის ხერხები და მიდგომები, რომლებიც
აუმჯობესებს სწავლის შედეგებს და გამოუმუშავოს სწავლის სტრატეგიების
დამოუკიდებლად გამოყენების უნარი;
ი) სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენცია. სოციალური და სამოქალაქო
კომპეტენცია გულისხმობს სამოქალაქო ცხოვრებაში ინტეგრირებისათვის
აუცილებელი ისეთი უნარებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებას,
როგორებიცაა: კონსტრუქციული თანამშრომლობა, პრობლემების მოგვარება,
კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, გადაწყვეტილების მიღება,
შემწყნარებლობა, სხვისი უფლებების პატივისცემა, დემოკრატიული პრინციპების
აღიარება და სხვა.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

კარი II

საათობრივი განაწილების ძირითადი პრინციპები

თავი IX. საათობრივი ბადე

მუხლი 49. საათობრივი ბადე
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1. საათობრივი ბადე განსაზღვრავს მოსწავლეთა აუცილებელი კვირეული
დატვირთვის ოდენობას კლასებისა და საგნების მიხედვით.
2. საათობრივი ბადე ქართულენოვანი სკოლების დაწყებითი საფეხურისათვის:

კლასი I II III IV V VI

სახელმწიფო ენა

ქართული ენა და ლიტერატურა 7 7 6 6 5 5

მათემატიკა

მათემატიკა 4.5 5 5 5 4 4

უცხოური ენები

პირველი უცხოური ენა 2 2 3 3 3 3

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ჩვენი საქართველო 3 3

სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება

0.5

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ბუნებისმეტყველება 2 2 3 3 3 3

ტექნოლოგიები

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები

0.5 2 2

ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება

2 2 2 2 2 2

მუსიკა 2 2 2 1-2 2 2

ქართული ცეკვა 0-1

სპორტი

სპორტი 2 2 2 2 2 2

სულ საათების რაოდენობა კვირაში 22 22 23 23.5 26 26

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.
3. ქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის განკუთვნილი დაწყებითი საფეხურის
საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტებები:
ა) I კლასი: მათემატიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 4 საათი, II სემესტრში -
კვირაში 5 საათი; ისტ ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი;
ბ)  IV კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში
კვირაში 1 საათი.
გ) IV კლასი: სკოლას შეუძლია აირჩიოს ორი შესაძლებლობიდან ერთ-ერთი:
1. ასწავლოს მუსიკა კვირაში 1 საათი და ქართული ცეკვა 1 საათი;
2. ასწავლოს მხოლოდ მუსიკა კვირაში 2 საათი.
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.
4. საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების საბაზო-საშუალო
საფეხურისათვის

კლასი VII VIII IX X XI

XII

პრო-
გრა-
მუ-
ლი

აბიტუ-
რი

სახელმწიფო ენა

ქართული ენა და
ლიტერატურა 5 5 5 5 5 5 1

მათემატიკა
მათემატიკა

4 4 4 5 5 5 1

უცხოური ენები
პირველი უცხოური ენა

3 3 2 2 2 2
2

მეორე უცხოური ენა
2 2 2 2 2 2

საზოგადოებრივი მეცნიერებები
ისტორია

3 3 4 2 3 2 1

გეოგრაფია
2 2 2 2 2 1

სამოქალაქო განათლება
2 3

სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება 0.5 0.5

საგზაო ნიშნები და
მოძრაობის უსაფრთხოება 1,5

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების
საფუძვლები

3

ბიოლოგია 2 2 3 2 1

ფიზიკა 2 3 2 2 1

ქიმია 2 2 2 3 1

ტექნოლოგიები
ისტ.

ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება 2 1.5 1.5

მუსიკა 2 1.5 1.5

სპორტი
სპორტი 2 2 2 2 1,5 2

არჩევითი საგნები
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2 2 1

სულ საათების რაოდენობა
კვირაში 28 30.5 33 32 31

19.5 9

28.5

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ -
ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.)

5. ქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის განკუთვნილი საბაზო-საშუალო
საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტებები
ა) VIII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში
კვირაში 1 საათი. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში
კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი; მუსიკა ისწავლება I
სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი;
ბ) IX კლასი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში
კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი; მუსიკა ისწავლება I
სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი.
გ) XII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში
ჯამურად 14 საათი; სვეტში „პროგრამული“ მოცემულია აუცილებელი
დატვირთვის საათები (სავალდებულო და არჩევითი საგნებისთვის) და სვეტში
„აბიტური“ მითითებულია „აბიტურის საათისთვის“ განკუთვნილი კვირეული
დატვირთვა; არჩევითი საგანი ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

6. საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების დაწყებითი
საფეხურისთვის:

კლასი I II III IV V VI

სახელმწიფო ენა

ქართული, როგორც მეორე ენა 5 5 5 5 5 5

მშობლიური ენა 5 5 5 5 5 5

მათემატიკა

მათემატიკა 4.5 5 5 5 4 4

უცხოური ენები

პირველი უცხოური ენა 2 2 3 3 3 3

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ჩვენი საქართველო 3 3

სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება

0.5

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
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ბუნებისმეტყველება 2 2 3 3 3 3

ტექნოლოგიები
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები

0.5 2 2

ესთეტიკური აღზრდა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 2 2 2 2 2

მუსიკა 2 2 2 1-2 2 2

ქართული ცეკვა 0-1

სპორტი

სპორტი 2 2 2 2 2 2

სულ საათების რაოდენობა კვირაში 25 25 27 27.5 31 31

7. არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორებისთვის განკუთვნილი
დაწყებითი საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტება:
ა) I კლასი: მათემატიკა ისწავლება I სემესტრში კვირაში 4 საათი, II სემესტრში -
კვირაში 5 საათი; ისტ ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 საათი;
ბ) IV კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში
კვირაში 1 საათი.
გ) IV კლასი: სკოლას შეუძლია აირჩიოს ორი შესაძლებლობიდან ერთ-ერთი:

1. ასწავლოს მუსიკა კვირაში 1 საათი და ქართული ცეკვა 1 საათი.
2. ასწავლოს მხოლოდ მუსიკა კვირაში 2 საათი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.
8. საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების საბაზო-
საშუალო საფეხურისათვის

კლასი VII VIII IX X XI

XII

პროგ-
რამუ-
ლი

აბიტუ-
რი

სახელმწიფო ენა

ქართული, როგორც
მეორე ენა 5 5 5 5 5 5 1

მშობლიური ენა 5 5 5 5 5 5

მათემატიკა
მათემატიკა

4 4 4 5 5 5 1

უცხოური ენები
პირველი უცხოური ენა

3 3 2 2 2 2
2

მეორე უცხოური ენა
0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2

საზოგადოებრივი მეცნიერებები
ისტორია

3 3 4 2 3 2 1
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გეოგრაფია
2 2 2 2 2 1

სამოქალაქო განათლება
2 3

სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება 0.5 0.5

საგზაო ნიშნები და
მოძრაობის
უსაფრთხოება

1,5

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების
საფუძვლები

3

ბიოლოგია 2 2 3 2 1

ფიზიკა 2 3 2 2 1

ქიმია 2 2 2 3 1

ტექნოლოგიები
ისტ.

ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი და
გამოყენებითი ხელოვნება 2 1.5 1.5

მუსიკა 2 1.5 1.5

სპორტი
სპორტი 2 2 2 2 1,5 2

არჩევითი საგნები

2 2 1

სულ საათების
რაოდენობა კვირაში 31-

33

33.5
-
35.5

36-
38

35-
37

34-
36

22.5-
24.5 9

31.5-33.5

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ
- ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.)].
9. არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორებისთვის განკუთვნილი
საბაზო-საშუალო საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტება:
ა) VII - XII კლასები: თუ ისწავლება ორი უცხოური ენა, მეორე უცხოურ ენას უნდა
დაეთმოს კვირაში 2 საათი;
ბ) VIII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში
კვირაში 1 საათი; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში
კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი; მუსიკა ისწავლება I
სემესტრში კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი;
გ) IX კლასი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ისწავლება I სემესტრში
კვირაში 1 საათი და II სემესტრში - კვირაში 2 საათი; მუსიკა ისწავლება I
სემესტრში კვირაში 2 საათი და II სემესტრში - კვირაში 1 საათი.
დ) XII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში
ჯამურად 14 საათი; სვეტში „პროგრამული“ მოცემულია აუცილებელი
დატვირთვის საათები (სავალდებულო და არჩევითი საგნებისთვის) და სვეტში
„აბიტური“ მითითებულია „აბიტურის საათისთვის“ განკუთვნილი კვირეული
დატვირთვა; არჩევითი საგანი ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი.
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება
№138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

თავი X

საათობრივი ბადე კლასების მიხედვით და შემაჯამებელი დავალებების
სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

ქართულენოვანი და არაქართულენოვანი საჯარო
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

I კლასი
ქართ არაქართ საგანი საათების რაოდენობა

კვირაში
შენიშვნა

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 7

1 ქართული, როგორც მეორე ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

2 მშობლიური ენა(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

2 3 მათემატიკა 4.5 I სემესტრი - კვირაში 4 სთ.
II სემესტრი - კვირაში 5 სთ.

3 4 პირველი უცხოური ენა 2

4 5 ბუნებისმეტყველება 2
5 6 ისტ 0.5 I სემესტრი - კვირაში 1 სთ.
6 7 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2

7 8 მუსიკა 2

8 9 სპორტი 2

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

22

არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

25

II კლასი

ქართ არაქართ საგანი საათების რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 7

1 ქართული, როგორც მეორე ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

2 მშობლიური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5
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2 3 მათემატიკა 5

3 4 პირველი უცხოური ენა 2

4 5 ბუნებისმეტყველება 2

5 6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2
6 7 მუსიკა 2
7 8 სპორტი 2

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

22

(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

25

III კლასი
ქართ არაქართ საგანი საათების რაოდენობა

კვირაში
შენიშვნა

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 6

1 ქართული, როგორც მეორე ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებსაითვის/სექტორებისათვის

5

2 მშობლიური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5

2 3 მათემატიკა 5

3 4 პირველი უცხოური ენა 3

4 5 ბუნებისმეტყველება 3

5 6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2

6 7 მუსიკა 2

7 8 სპორტი 2

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

23

არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

27

IV კლასი

ქართ არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 6

1 ქართული, როგორც მეორე ენა (არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის /სექტორებისათვის

5

2
მშობლიური ენა

(არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)
5

2 3 მათემატიკა 5

3 4 პირველი უცხოური ენა 3
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4 5 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 0.5 I სემესტრი,
კვირაში 1 საათი

5 6 ბუნებისმეტყველება 3

6 7 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2

7 8 მუსიკა 1-2 სკოლას შეუძლია
აირჩიოს ორი
შესაძლებლობიდან
ერთ-ერთი:
1. ასწავლოს

მუსიკა კვირაში
1 საათი და
ქართული ცეკვა
1 საათი,

2. ასწავლოს
მხოლოდ
მუსიკა კვირაში
2 საათი.

8 9 ქართული ცეკვა 0-1

9 10 სპორტი 2

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის
23.5

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 27.5

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

V კლასი

ქართ არაქართ საგანი საათების
რაოდენობა

კვირაში

შენიშვნა შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო

მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I II

1 ქართული (ენა და ლიტერატურა) 5 3 5

1 ქართული, როგორც მეორე ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის
/სექტორებისათვის)

5

3 5

2 მშობლიური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5
3 5

2 3 მათემატიკა 4 4 6
3 4 პირველი უცხოური ენა 3 4 4
4 5 ჩვენი საქართველო 3 2 3
5 6 ბუნებისმეტყველება 3 3 4
6 7 ისტ 2 2 3
7 8 სახვითი და გამოყენებითი 2 2 3
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ხელოვნება

8 9 მუსიკა 2 2 2
9 10 სპორტი 2

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

26

არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

31

VI კლასი

ქართ არაქა
რთ

საგანი საათების
რაოდენობა

კვირაში

შენიშვნა შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი

I II
1 ქართული (ენა და ლიტერატურა) 5 3 5

1

ქართული, როგორც მეორე ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის
/სექტორებისათვის)

5 3 5

2

მშობლიური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვ
ის)

5 3 5

2 3 მათემატიკა 4 4 6
3 4 პირველი უცხოური ენა 3 4 4
4 5 ჩვენი საქართველო 3 2 3
5 6 ბუნებისმეტყველება 3 3 4
6 7 ისტ 2 2 3
7 8 სახვითი და გამოყენებითი

ხელოვნება
2

2 3

8 9 მუსიკა 2 2 2
9 10 სპორტი 2

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი
სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

26

არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

31

VII კლასი
ქართ არაქარ

თ
საგანი საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი

I II
1 ქართული ენა და

ლიტერატურა
5 4 5
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1 ქართული, როგორც მეორე
ენა (არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებ
ისათვის

5 4 5

2 მშობლიური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებ
ისათვის)

5 4 5

2 3 მათემატიკა 4 4 6
3 4 პირველი უცხოური ენა 3 2 3
4 მეორე უცხოური ენა

(ქართულენოვანი
სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის)

2 2 3

(5) მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებ
ისათვის)

0-2 2 3

5 5(6) ისტორია 3 2 3

6 6(7) გეოგრაფია
2 2 3

7 7(8) საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების
საფუძვლები

3 2 3

8 8(9) სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება

2 2 3

9 9(10) მუსიკა 2 2 2

10 10(11) სპორტი 2
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი
სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

28

არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

31 -33

VIII კლასი

ქართ არაქარ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი

I II

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 5 4 5

1

ქართული, როგორც მეორე ენა

(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5 4 5

2
მშობლიური ენა

(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5 4 5

2 3 მათემატიკა 4 4 6



45

3 4 პირველი უცხოური ენა 3 2 3

4
მეორე უცხოური ენა

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის)

2 2 3

(5)

მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი

სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

0-2 2 3

5 5 (6) ისტორია 3 2 3

6 6 (7) გეოგრაფია 2 2 3

7 7(8) სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება

0.5
I სემესტრი,
კვირაში 1
საათი

2

8 8 (9) ბიოლოგია 2 2 3

9 9 (10) ფიზიკა 2 2 3

10 10(11) ქიმია 2 2 3

11 11 (12) სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება

1.5

I სემესტრში
კვირაში 2 სთ
და II
სემესტრში -
კვირაში 1 სთ

2 2

12 12 (13) მუსიკა 1.5

I სემესტრში
კვირაში 1 სთ
და II
სემესტრში -
კვირაში 2 სთ

2 3

13 13 (14) პორტი 2
აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისთვის
30.5

არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/ სექტორებისთვის

33.5- 35.5

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

IX კლასი

ქართ არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი

I II

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 5 4 5

1
ქართული, როგორც მეორე ენა

(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

5 4 5

2
მშობლიური ენა

(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5 4 5

2 3 მათემატიკა 4 4 6

3 4 პირველი უცხოური ენა 2 2 3

4 მეორე უცხოური ენა
(ქართულენოვანი

2 2 3
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სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

(5)
მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)
0-2 2 3

5 5(6) ისტორია 4 3 4

6 6(7) გეოგრაფია 2 2 3

7 7(8) სამოქალაქო განათლება 2 2 3

8 8(9) ბიოლოგია 2 2 3

9 9(10) ფიზიკა 3 2 3

10 10(11) ქიმია 2 2 3

11 11(12) სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება

1.5

I სემესტრში
კვირაში 1 სთ

და II
სემესტრში -
კვირაში 2 სთ

2 3

12 12(13) მუსიკა 1.5

I სემესტრში
კვირაში 2 სთ

და II
სემესტრში -
კვირაში 1 სთ

2 2

13 13(14) სპორტი 2

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის
33

არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

36-38

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

X კლასი

ქართ არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო

მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი
I II

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 5 4 5

1
ქართული, როგორც მეორე ენა

(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

5 4 5

2 მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

5 4 5

2 3 მათემატიკა 5 4 6

3 4 პირველი უცხოური ენა 2 2 3

4 მეორე უცხოური ენა (ქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

2 2 3

(5)
მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)
0-2 2 3

5 5(6) ისტორია 2 2 3

6 6(7) გეოგრაფია 2 2 3
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7 7(8) სამოქალაქო განათლება 3 2 3

8 8(9) ბიოლოგია 3 2 3

9 9(10) ფიზიკა 2 2 3

10 10(11) ქიმია 2 2 3

11 11(12) სპორტი 2
არჩევითი საგნები:

2 1 1

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

32

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

35-37

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

XI კლასი

ქართ არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა
შემაჯამებელი დავალების

სავალდებულო
მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I II
1 ქართული ენა და ლიტერატურა 5 4 5

1

ქართული, როგორც მეორე ენა
(არაქართულენოვანი

სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის)

5 4 5

2

მშობლიური ენა
(არაქართულენოვანი

სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის)

5 4 5

2 3 მათემატიკა 5 4 6

3 4 პირველი უცხოური ენა 2 2 3

4

მეორე უცხოური ენა
(ქართულენოვანი
სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის)

2 2 3

(5)

მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი

სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის)

0-2 2 3

5 5(6) ისტორია 3 2 3

6 6(7) გეოგრაფია 2 2 3

7 7(8) ბიოლოგია 2 2 3

8 8(9) ფიზიკა 2 2 3

9 9(10) ქიმია 3 2 3

10 10(11) სპორტი 1.5

I სემესტრი -
კვირაში 2 სთ. II

სემესტრი -
კვირაში 1 სთ.

11 11(12) საგზაო ნიშნები და მოძრაობის
უსაფრთხოება

1.5 I სემესტრი -
კვირაში 1 სთ. II
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სემესტრი -
კვირაში 2 სთ.

არჩევითი საგნები
2 1 1

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი
სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის
31

არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/

სექტორებისათვის
34- 36

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება
№138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება
№126/ნ - ვებგვერდი, 03.09.2013წ.

XII კლასი

ქართ არაქართ საგანი

საათების რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი
დავალების

სავალდებულო
მინიმალური
რაოდენობა

პროგრამული აბიტური
სემესტრი

I II

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 5 1 3 4

1

ქართული, როგორც მეორე ენა

(არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

5 1 2 3

2

მშობლიური ენა
(არაქართულენოვანი

სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის)

5 3 4

2 3 მათემატიკა 5 1 4 4

3 4 პირველი უცხოური ენა 2

2
აბიტურის 2 საათი

შესაძლებელია
გადანაწილდეს

პირველ და მეორე
ენებზე.

3 2

4
მეორე უცხოური ენა

(ქართულენოვანი
სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)

2 2 2

(5)
მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის)
0-2 2 2

5 5(6) ისტორია 2 1 1 1

6 6(7) გეოგრაფია 1

7 7(8) სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება

0.5 I სემესტრი -
ჯამურად 14 სთ.

1

8 8(9) ბიოლოგია 1

9 9(10) ფიზიკა 1

10 10(11) ქიმია 1

11 11(12) სპორტი 2
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აბიტურის
კურსებში

ოფიციალური
შეფასება არ

იწერება
არჩევითი საგნები

1
I სემესტრი -

კვირაში 2 სთ. 1

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/
სექტორებისათვის

(19.5 +9 )

28.5

არაქართულენოვანი
სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

(22.5/24.5 + 9)

31.5 – 33.5

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ
- ვებგვერდი, 12.10.2012წ.

კარი III

საგნობრივი პროგრამები
თავი XI

საგნობრივი პროგრამა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

ქართული ენისა და ლიტერატურის სტანდარტის ბირთვს წარმოადგენს ენა,
როგორც პიროვნების თვითგამოხატვის, აზრის ჩამოყალიბებისა და გადაცემის
საშუალება. ენობრივი უნარ-ჩვევები უნდა წარმოვიდგინოთ არა როგორც მათი
შემთხვევითი ნაკრები, არამედ როგორც ერთი მთლიანი სისტემა. მან ხელი უნდა შეუწყოს
პიროვნების პირადი, ცხოვრებისეული, სოციალური თუ პროფესიული სირთულეების
დამოუკიდებლად დაძლევის პროცესს, ვინაიდან ქართული ენა მხოლოდ ერთ-ერთი
სასწავლო საგანი კი არ არის, არამედ, სხვა საგანთაგან განსხვავებით, სწავლების ენაა,
ყველა დანარჩენი საგნის შესწავლის საშუალებაა.

ბ) ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მიზნები და ამოცანები
პიროვნების საერთო კულტურა, საკომუნიკაციო და პროფესიული უნარ-ჩვევები

სწორედ მშობლიური ენის საფუძველზე ყალიბდება. ის ქმნის იმ ძირითად ბაზისს,
რომელსაც ეფუძნება ადამიანის თავისუფალი განვითარების მთელი შემდგომი პროცესი.
სწორედ ამის გათვალისწინებით განისაზღვრება ქართული ენისა და ლიტერატურის
სწავლების ძირითადი მიზნები:
 განუვითაროს მოზარდს ძირითადი სამეტყველო უნარები (წერა, კითხვა, მოსმენა,

საუბარი);
 გამოუმუშაოს წერითი და ზეპირი მეტყველების კულტურა;
 განუვითაროს საკუთარი აზრის ლოგიკური თანამიმდევრობით გამოთქმისა და

სხვადასხვა დანიშნულების წერილობითი ტექსტის შექმნის უნარი;
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 ჩამოუყალიბოს დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსური აზროვნების
უნარი;

 შეაყვაროს კითხვა; გამოუმუშაოს ლიტერატურის, როგორც სიტყვის ხელოვნებისა
და კულტურის ფაქტის, აღქმისა და გაცნობიერების უნარი;

 გააცნობიერებინოს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო კულტურა, როგორც
ცვლილებისა და განვითარების მუდმივმოქმედი პროცესი.

საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, ქართული ენისა და ლიტერატურის
სწავლება სკოლაში ითვალისწინებს კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას. ამგვარ
ამოცანებს წარმოადგენს:
 კალიგრაფიული კულტურის გამომუშავება;
 ლექსიკური მარაგის შევსება-გამდიდრება;
 აზრის ცხადად, ლაკონიურად, მკაფიოდ და მწყობრად გამოხატვის უნარის

ჩამოყალიბება;
 მსჯელობის უნარის განვითარება;
 სააზროვნო მოქმედებათა (ანალიზი, შედარება, განზოგადება) განვითარება

ენობრივ (ტექსტობრივ) საფუძველზე;
 ფუნქციურად და შინაარსობრივად მრავალფეროვანი ტექსტების შესწავლისა და

გააზრების უნარის ჩამოყალიბება;
 ტექსტებთან შემოქმედებითი (თავისუფალი) დამოკიდებულების გამომუშავება;
 დისკუსიებში მონაწილეობა, მონოლოგური და დიალოგური მეტყველების უნარ-

ჩვევათა ჩამოყალიბება;
 ტექსტის ანალიზის უნარის განვითარება;
 საგანმანათლებლო მიზნით სხვადასხვა რესურსით (ლექსიკონები, ბიბლიოთეკა,

ინტერნეტი და სხვ.) სარგებლობა;
 სამეტყველო ეტიკეტის ნორმების დაცვა;
 ტექსტის აგების კანონზომიერების გათვალისწინებით ტექსტის შექმნა;
 მიზნობრივი ამოცანის შესატყვისი სტილით წერა და მეტყველება;
 ორთოგრაფიული და პუნქტუაციური ნორმების სათანადოდ გამოყენება;
 სხვადასხვა სახის, სტილისა და ჟანრის ტექსტების ანალიზისა და შექმნის უნარის

გამომუშავება;
 მწერლის შემოქმედების გააზრება სუბიექტური (მწერლის ცხოვრების

მნიშვნელოვანი ფაქტები და მომენტები) და ობიექტური (ეპოქის ზოგადი
კონტექსტი) ფაქტორების გათვალისწინებით;

 ლიტერატურულ ნაწარმოებში ასახული პრობლემატიკის მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა, პიროვნული პოზიციის ჩამოყალიბება და მისი
არგუმენტირება;

 ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ასახული ფასეულობების აღქმა-გააზრება და
მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა;

 ქართული და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესებისა და უნივერსალური
ლიტერატურული თემების ურთიერთკავშირის გააზრება.

გ) საგნის სწავლების საფეხურების დახასიათება
1. დაწყებითი საფეხური (I-VI კლასები)

დაწყებითი სწავლება მოიცავს ექვსწლიან ციკლს. სკოლის ეს პერიოდი მოითხოვს
სწავლების ამოცანების წარმოდგენას ინტეგრირებული, კოორდინირებული სახით.
ამდენად, ამ შემთხვევაში წამყვანი პრინციპია საგნის (ენისა და ლიტერატურის)
შინაარსობრივი ერთიანობა.

დაწყებითი საფეხურის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:
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ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება:

 სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენა და გადმოცემა;
 წაკითხული წინადადებებისა და ტექსტის კონსტრუირება;
 სხვადასხვა სახის ტექსტების შეგნებულად და გააზრებულად კითხვა;
 ტექსტებში მოცემული გრამატიკული კონსტრუქციების გამოყოფა და სათანადო

ინტერპრეტაციით წარმოდგენა;
 მისთვის ნაცნობ თემებზე სხვადასხვა ხასიათის ტექსტების გამართულად წერა;
 გრამატიკის, ორთოგრაფიის, პუნქტუაციის პრაქტიკულად აუცილებელი

მინიმუმის შეგნებულად გამოყენება.

ენის კომუნიკაციური ასპექტების გაგება-გამოყენება:

 სხვადასხვა სამეტყველო სიტუაციაში ადეკვატურად რეაგირება;
 კამათის, დისკუსიისა და მსჯელობის სტრატეგიების გამოყენება;
 საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების კორექცია და დახვეწა კომუნიკაციის ეტიკეტური

ნორმების მიხედვით;
 კითხვის ძირითადი სტრატეგიების დაუფლება;
 სხვადასხვა ხასიათის, მიზნისა და დანიშნულების წერილობითი ტექსტების

შეთხზვა.

მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა:

 სხვადასხვა ლიტერატურული ჟანრის ტექსტების მოსმენა, წაკითხვა და
საკუთარი ემოციებისა და აზრის გამოხატვა;

 მოსმენილი ან წაკითხული მხატვრული ნაწარმოების დაკავშირება პირად
გამოცდილებასთან;

 ტექსტის ეპიზოდების ერთმანეთთან დაკავშირება და მთავარი თემის
განსაზღვრა;

 გმირის საქციელის შეფასება;
 მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხების ამოცნობა და მათი ფუნქციის ახსნა;
 მხატვრული ტექსტების შექმნა;
 საკუთარი ინტერესების მიხედვით საკითხავი ლიტერატურის შერჩევა.

მშობლიური ენის სწავლება დაწყებით საფეხურზე ემსახურება
თვითგამოხატვისათვის აუცილებელი ენობრივი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას
სწავლების ყველა ძირითადი - ზეპირმეტყველების, კითხვისა და წერის - მიმართულებით.
ამავე დროს, ეს პროცესი გულისხმობს იმ მინიმალური ლინგვისტური კომპეტენციის
ფორმირებას, რომელიც ენის პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით არის
აქტუალური და შეესაბამება მოსწავლის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებსა და
ინტერესებს.

მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სწავლება დაწყებით სკოლაში ეფუძნება
მდიდარ ტექსტურ კორპუსს - სხვადასხვა სახის მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებს.

ტექსტების ნაირსახეობა ქმნის იმ აუცილებელ თემატურ გარემოს, რომლის
გაცნობამაც მოსწავლე უნდა მოამზადოს ცხოვრებისეული ურთიერთობებისათვის.
მოსწავლეები უნდა დაეუფლონ მხატვრული, შემეცნებითი და ყოფითი ტექსტების
შექმნის, აღქმისა და ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევებს. მათ უნდა ისწავლონ ტექსტების
დამოუკიდებლად შედგენა, ტექსტებში მოცემული საკითხების შესახებ ინფორმაციის
მოპოვება, მათი ანალიზი და შეძლონ დამოკიდებულებების (პოზიციისა და შეფასებების)
თავისუფლად გამოხატვა.
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2. საბაზო საფეხური (VII-IX კლასები)

საბაზო სწავლება მოიცავს სამწლიან ციკლს. საბაზო საფეხურზე ღრმავდება ის
საგნობრივი ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რომლებიც მოსწავლემ შეიძინა დაწყებით
საფეხურზე. სწავლების ამ ეტაპზე მოსწავლე ავლენს მიდრეკილებას ფილოსოფიური და
ფსიქოლოგიური აზროვნებისადმი. აქედან გამომდინარე, ქართული ენისა და
ლიტერატურის სწავლებაში აქცენტები კეთდება ისეთ მასალაზე, რომელიც შეიცავს
პრობლემას (პრობლემებს), განსხვავებულ თვალსაზრისებს და მოითხოვს ამ პრობლემების
გადაჭრის ალტერნატიული გზების ძიებას, თვალსაზრისების შეჯერებასა და საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვას.

საბაზო საფეხურის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:
ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება:
 სხვადასხვა სახის ტექსტების მოსმენა და აღქმა;
 ტექსტის ნაწილების ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირება და ამ ლოგიკური

კავშირების ამსახველი სინტაქსურ-სტილისტური ხერხების სათანადოდ
გამოყენება;

 სხვადასხვა სახის (როგორც ლიტერატურული, ისე სამეცნიერო-პოპულარული,
პუბლიცისტური, საქმიანი და სხვ.), სტილისა და ჟანრის ტექსტების
თავისუფლად გაგება, მათი ენობრივი ანალიზი და სინთეზი;

 ტექსტის სტრუქტურაში გარკვევა და ტექსტის ნაწილებს შორის კავშირის
გააზრება;

 სხვადასხვა სირთულისა და სხვადასხვა სახის (ლიტერატურული, სამეცნიერო-
პოპულარული, პუბლიცისტური, საქმიანი და სხვ.) ტექსტების გამართულად
წერა განსხვავებულ თემებზე; გრამატიკის, ორთოგრაფიის, პუნქტუაციის ცოდნა
და ამ ცოდნის შეგნებულად გამოყენება ტექსტის ასაგებად და დასახვეწად.

ენის კომუნიკაციური ასპექტების გაგება-გამოყენება:

 საკუთარი კომუნიკაციური ქცევის ადეკვატურად შეფასება და სათანადოდ
წარმართვა;

 იმ უნარ-ჩვევებისა და სტრატეგიების დაუფლება, რომლებიც მიღებულია
მოცემულ კულტურულ გარემოში კამათის, დისკუსიის, დებატებისა და
საკუთარი აზრის გამოთქმისას;

 ტექსტის წასაკითხად, დასამუშავებლად და გასაანალიზებლად აუცილებელი
კითხვის სტრატეგიების დაუფლება;

 სხვადასხვა ხასიათის ზეპირი და წერილობითი ტექსტების საკომუნიკაციო
მიზნის ამოცნობა და ამ კუთხით ტექსტის ეფექტურობის შეფასება;

 საკომუნიკაციო მიზნის გათვალისწინებით, ფუნქციური სტილის მართებულად
შერჩევა წერის დროს; საკუთარი ნაწერის რედაქტირება და კორექტირება.

მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა:

 მხატვრულ ტექსტში გამომსახველობითი ხერხების ამოცნობა და მათი
ეფექტურობის შეფასება;

 ლიტერატურულ ნაწარმოებში ასახული მოვლენებისა და პრობლემების
დაკავშირება სუბიექტურ გამოცდილებასთან;

 სხვადასხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებში გამოკვეთილი პრობლემატიკის
ერთმანეთთან დაკავშირება, შედარება და შეპირისპირება;

 ნაწარმოებში არსებული პრობლემური საკითხების მრავალმხრივი და
არასტერეოტიპული ინტერპრეტაცია;
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 სოციოკულტურული კონტექსტის გავლენის აღქმა-გააზრება ლიტერატურულ
ნაწარმოებებში;

 ლიტერატურის მნიშვნელობის გააზრება ადამიანის შემეცნებითი,
შემოქმედებითი და ეთიკური განვითარებისათვის;

 შეთხზვა წერილობითი ტექსტებისა, რომლებშიც მჟღავნდება მოსწავლის
ლიტერატურული გემოვნება, შემეცნებითი ინტერესები, შემოქმედებითი
უნარები.

3. საშუალო საფეხური (X-XII კლასები)

საშუალო საფეხური საქართველოში სწავლების სამწლიან ციკლს ითვალისწინებს
(X-XII კლასები). საშუალო საფეხური სავალდებულო არ არის და, ფაქტობრივად,
მოსწავლის უმაღლესი სკოლისთვის მომზადებას ემსახურება. სწავლების ამ ეტაპის
დასრულების შემდეგ მოსწავლეს თავისუფლად შეუძლია დაეუფლოს ნებისმიერ
პროფესიას, სრულფასოვანი, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში.

საშუალო საფეხურის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:

ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება:

 სხვადასხვა სახის ზეპირი ტექსტების ანალიზი ტონალობის, ენობრივ-
გრამატიკული სტრუქტურისა და ეფექტურობის თვალსაზრისით;

 ადეკვატურად, გამართულად და დამარწმუნებლად მეტყველება;
 წაკითხული ტექსტის კონსტრუირება (ენობრივი ანალიზი და სინთეზი);
 ტექსტების სახეების ამოცნობა და განმარტება მათს სტრუქტურულ-

გრამატიკულ თუ სტილისტურ თავისებურებებზე დაყრდნობით;
 ტექსტებში მოცემული გრამატიკული კონსტრუქციების გამოყოფა და მათი

სათანადო ინტერპრეტაციით წარმოდგენა;
 სხვადასხვა ტიპისა და სტილის ტექსტების გამართულად წერა; გრამატიკის,

ორთოგრაფიის, პუნქტუაციის წესების მართებულად გამოყენება ტექსტის
ასაგებად და დასახვეწად.

ენის კომუნიკაციური ასპექტების გაგება-გამოყენება:

 იმ საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევებისა და სტრატეგიების განვითარება, რომლებიც
უზრუნველყოფს სოციალურ გარემოში პიროვნების ადეკვატურ
თვითგამოხატვას; საუბრის, დისკუსიის, დებატების, სხვადასხვა თემაზე
კამათის წარმართვას;

 სხვადასხვა სახის ზეპირი და წერილობითი ტექსტების შეფასება მათი
საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით;

 წაკითხულის გადამოწმება და შეფასება სანდოობის, აქტუალურობის,
პოპულარობისა და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით;

 კონკრეტული საკითხის შესასწავლად ინფორმაციის მოძიება, კრიტიკულად
გადამოწმება და მონაცემთა ბანკის შედგენა;

 სხვადასხვა მიზნით, სხვადასხვა აუდიტორიისათვის ნებისმიერი ტიპის
წერილობითი ტექსტის შეთხზვა.

მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა:

 არგუმენტირებული მსჯელობა სხვადასხვა ჟანრის მხატვრულ ტექსტებში
გამოვლენილი მსოფლმხედველობრივი საკითხებისა და ლიტერატურული
თავისებურებების შესახებ;
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 ლიტერატურულ ნაწარმოებზე სუბიექტური მოსაზრების ჩამოყალიბება და
წარმოჩენა;

 ლიტერატურულ ნაწარმოებებში მხატვრული აზროვნების ფორმების
იდენტიფიცირება, შედარება, შეპირისპირება, დაკავშირება და ანალიზი;

 სხვადასხვა ეპოქის ლიტერატურულ ტექსტებში ასახულ კულტურულ
ფასეულობათა გააზრება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების
გამოხატვა;

 სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურული ტექსტის შექმნის პროცესში
ცხოვრებისეული და შემოქმედებითი გამოცდილების რეალიზება;

 წერილობით ტექსტებში საკუთარი პოზიციისა და ღირებულებითი
დამოკიდებულებების სხვადასხვა ლიტერატურული ფორმით წარმოჩენა;

 ქართული და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესებისა და უნივერსალური
ლიტერატურული თემების ურთიერთკავშირის აღქმა-გააზრება.

დ) ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ორგანიზება

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლება იწყება პირველი კლასიდან და
გრძელდება მეთორმეტე კლასის ჩათვლით.

საგნობრივი პროგრამის სტრუქტურა

საგნობრივი პროგრამა მოიცავს თითოეული კლასის ბოლოს მისაღწევ შედეგებსა
და ამ შედეგების შესამოწმებელ ინდიკატორებს. შედეგები და ინდიკატორები
დალაგებულია სამი ძირითადი მიმართულების (ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის)
მიხედვით; ეს არის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული მიმართულებები.
თითოეულ მიმართულებაში 3-დან 7-მდე შედეგია. ინდიკატორთა რაოდენობა არ არის
შეზღუდული და მერყეობს 2-დან 20-მდე. ინდიკატორები სხვადასხვა სირთულისაა და,
შესაბამისად, დასაშვებია მათი არა სრულად, არამედ ნაწილობრივად დაფარვა, რაც
აისახება კიდეც მოსწავლეთა შეფასებაში.

თითოეული კლასის საგნობრივ პროგრამას ახლავს პროგრამის შინაარსი; მასზე
დაყრდნობით შესაძლებელია სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა. პროგრამის
შინაარსში გაწერილია კონკრეტული საკითხები (მასალა) საგნობრივი მიმართულებების
მიხედვით.

ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამის შინაარსში წარმოდგენილია ასევე
იმ ნაწარმოებთა ჩამონათვალი, რომელთა შესწავლა სავალდებულოა და რომელიც
შეადგენს მთლიანი პროგრამის 60 პროცენტს. დანარჩენ მასალას (მთლიანი პროგრამის 40
პროცენტს) შეარჩევს მასწავლებელი და/ან სახელმძღვანელოს ავტორი.

ე) ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მიმართულებების აღწერა

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ძირითად მიმართულებებს
წარმოადგენს ზეპირმეტყველების, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევების განვითარება. ეს
მიმართულებები სამ ძირითად საგნობრივ სფეროში ჰპოვებს რეალიზებას. ესენია: ენა,
როგორც ინფორმაციის გაგების, ანალიზისა და შეფასების საშუალება (ენა საინფორმაციო
მიმართულებით), ენის კომუნიკაციური ასპექტები (ზეპირი და წერილობითი
არამხატვრული ტექსტები) და ლიტერატურა, როგორც ენის ესთეტიკური გამოვლინება.

უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული მიმართულებები:
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 ზეპირმეტყველება. ეს მიმართულება ორ ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ
სამეტყველო ქცევას აერთიანებს. ესენია: მოსმენა და ლაპარაკი. ამ სამეტყველო
ქცევებთან დაკავშირებული უნარ-ჩვევების თანამიმდევრული განვითარება მიზნად
ისახავს თავისუფალი, თანამედროვე კომუნიკაციისათვის მზადმყოფი პიროვნების
ჩამოყალიბებას. ეს გულისხმობს ზეპირი მეტყველების, აზრის გამოხატვის უნარ-
ჩვევების, მოსმენის კულტურის, სოციალური კომუნიკაციისა და ინტერაქტიური
უნარების განვითარებას. მათი განვითარება საფუძველს უყრის ჰუმანური,
ტოლერანტული, სხვათა აზრის დამფასებელი პიროვნების აღზრდას.

 კითხვა. კითხვის უნარის განვითარება წიგნიერების საფუძველია, რაც
სრულფასოვანი პიროვნების ჩამოყალიბების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ეს
მიმართულება ემსახურება მშობლიურ და მსოფლიო ლიტერატურასთან ზიარებას;
ამასთანავე, ნაირგვარი წერილობითი ტექსტის წაკითხვის, მათში მოცემული
ინფორმაციის გაგების, გააზრებისა და გამოყენების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.
სწავლის პროცესში მოსწავლემ უნდა გამოიყენოს კითხვის ძირითადი სტრატეგიები,
რათა შეეძლოს ტექსტის შერჩევა, მასში სასურველი ინფორმაციის დამოუკიდებლად
მოძიება, კრიტიკული კითხვა, გრამატიკული, სტატიკური და კონტექსტური
მონაცემების გამოყენება ტექსტის ღრმად წვდომის მიზნით; სპეციალური
საძიებლებისა და ლექსიკონების გამოყენება, ტექსტების სწრაფი და
დიფერენცირებული კითხვა, მიღებული ინფორმაციის დამუშავება, მონაცემთა
ანალიზი და დასკვნების გამოტანა.

 წერა. ინფორმაციისა და საკუთარი აზრის წერილობითი გადმოცემა, წერის
კულტურის ჩამოყალიბება პიროვნების ინტელექტუალური შესაძლებლობების
რეალიზაციის აუცილებელი პირობაა. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ინდივიდუალური
შემოქმედებითი უნარის გამოვლენა და განვითარება, აზრებისა და
დამოკიდებულებების გამოხატვის ენობრივ-სტილისტური საშუალებების
დაუფლება, მიზნის შესაბამისი სტრატეგიების გამოყენება (წინასწარი გეგმის
შედგენა, საკვანძო სიტყვების შერჩევა, „შავი“ ხელნაწერის გასწორება-რედაქტირება
და ა.შ.). მოსწავლე უნდა დაეუფლოს აზრის წერილობით ჩამოყალიბების უნარ-
ჩვევებს, აგრეთვე მკაფიო ხელწერას, მართლწერისა და პუნქტუაციის სავალდებულო
ნორმებს.

საგნობრივი მიმართულებები

ენა აზროვნებისა და კომუნიკაციის საშუალებაა. შესაბამისად, მისი სწავლება ენის ამ
ორი უმთავრესი ფუნქციის წინ წამოწევასა და პრიორიტეტულ მიზნად დასახვას უნდა
ემსახურებოდეს.

 ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება, როგორც აზროვნების საშუალება,
უპირველესად გულისხმობს ადამიანის თვითგამოხატვის ენობრივი საშუალებების
ფლობას, ენის სემანტიკური და სტრუქტურული კანონზომიერებების ცოდნას;
მოსწავლეები ეუფლებიან მშობლიური ენის მართლწერისა და მართლმეტყველების
ძირითად ნორმებს. მშობლიური ენის სწავლების ძირითად პრინციპს წარმოადგენს
ენის აქტიური გამოყენების უნარ-ჩვევების დაუფლება, რაც გულისხმობს
მოსწავლეებში ენობრივი კომპეტენციის განვითარებას და არა მხოლოდ
გრამატიკული ცოდნის თვითმიზნურ დაგროვებას. ძირითადი აქცენტი
გადატანილია პრაქტიკული გრამატიკის სწავლებაზე. ამიტომ, სწავლის პროცესში
ენის საკითხები უშუალოდ უნდა უკავშირდებოდეს ტექსტს და კონკრეტულ
სამეტყველო სიტუაციას.
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 ენის სწავლების ამ კომპონენტთან მჭიდროდაა დაკავშირებული ენის
კომუნიკაციური ასპექტები; მისი მიზანია, გამოუმუშაოს მოსწავლეს ის უნარ-
ჩვევები, რომლებიც აუცილებელია ამა თუ იმ სამეტყველო სიტუაციის
მართებულად შეფასებისა და სამეტყველო ქცევის ადეკვატურად წარმართვისათვის,
ნებისმიერ სოციალურ გარემოში წარმატებული კომუნიკაციის დასამყარებლად,
კომუნიკაციის ძირითადი ხერხებისა და სტრატეგიების დასაუფლებლად. ენის
სწავლების ეს კომპონენტი სოციალური ინტერაქციისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების
განვითარებას ისახავს მიზნად.

 მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა. ლიტერატურის სწავლების
პროცესმა ხელი უნდა შეუწყოს და ერთგვარი ბიძგი მისცეს თითოეულ მოსწავლეში
არსებული უნიკალური - ინდივიდუალური და შემოქმედებითი - პოტენციალის
გამოვლენას. მხატვრული ლიტერატურის შესწავლისას, მისი თავისებურებებიდან
გამომდინარე, მოსწავლეთა წინაშე ბუნებრივად ჩნდება საკუთარი თავისა და
სამყაროს შეცნობის ინდივიდუალური პერსპექტივა.

 პიროვნებაზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო პროცესში ლიტერატურის
სწავლების მიზანია არა იდეოლოგიზებული ცნობიერების მქონე ადამიანის
აღზრდა, არამედ ისეთი სასწავლო გარემოს შექმნა, რომელშიც მოსწავლეს
საშუალება ექნება, პიროვნული გამოცდილების საფუძველზე გაიაზროს და
შეაფასოს მხატვრულ ტექსტებში ასახული სიღრმისეული და ცხოვრებისეული
პრობლემები. ლიტერატურასთან ურთიერთობამ უნდა განუვითაროს
მოსწავლეს მხატვრული და ესთეტიკური გემოვნება, გაუღვიძოს შინაგანი
აქტიურობისა და თვითშემეცნების სურვილი.

ვ) შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

შეფასების კომპონენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები:

 სხვადასხვა სახის მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების მრავალმხრივი
გააზრება-გაანალიზება და შეფასება;

 ტექსტების ინტერპრეტირება;
 ტექსტების შედარებითი ანალიზი;
 თხრობა;
 მსჯელობა;
 სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა-შეთხზვა;
 ზეპირი გამოსვლა/პრეზენტაცია;
 გამომხატველობითი კითხვა;
 გრამატიკული და ლექსიკური ცოდნა;
 მართლწერა;
 შემოქმედებითობა;
 სასწავლო სტრატეგიების (კითხვის, წერის, მოსმენის, ზეპირმეტყველების)

გააზრებულად გამოყენება;
 მხატვრული ხერხების ცოდნა;
 ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებების ამოცნობა და გაანალიზება;
 ძირითადი ლიტერატურული მიმდინარეობების მახასიათებლები და სხვა.
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სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები:
 შემოქმედებითობა;
 თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან);
 სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის

მიზნით;
 სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხი.

უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი დავალებებით:

 დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა;
 სხვადასხვა ტიპის გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოები;
 დისკუსიის მოწყობა პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით;
 თხზულების, ესეის, რეფერატის შედგენა;
 ინდივიდუალური ან ჯგუფური პრეზენტაციის მომზადება;
 სხვადასხვა ტიპის საკითხავი და მოსასმენი ამოცანების გადაჭრა;
 სხვადასხვა ტიპის ზეპირი აქტივობის შესრულება დამოუკიდებლად,

მეწყვილესთან ერთად ან ჯგუფურად;
 სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შექმნა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად ან

ჯგუფურად;
 პროექტის განხორციელება.

შენიშვნა: დაწყებით კლასებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ უნარ-
ჩვევებს:

 ხმამაღალი კითხვა;
 ჩუმი კითხვა (მარტივი საკითხავი ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრა);
 გამოწერა;
 გადაწერა;
 კარნახით წერა;
 წარმოსახვის უნარი;
 ეპიზოდების თხრობა;
 შინაარსის ვრცლად და მოკლედ გადმოცემა;
 შინაარსის გადმოცემა საკვანძო სიტყვებზე დაყრდნობით.

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 ქართული ენისა და ლიტერატურის
სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების წარმოჩენა. შესაბამისად,
შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის
სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს.

შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები:

სტანდარტის მოთხოვნათა შესასრულებლად რეკომენდებულია შემაჯამებელ
დავალებათა მრავალი ფორმის გამოყენება. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
შესაძლებელია შემდეგი ტიპის შემაჯამებელი დავალებების გამოყენება:
 მხატვრული/არამხატვრული ტექსტის გაგება-გააზრება;
 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა;
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 არგუმენტირებული მსჯელობა კონკრეტული საკითხის/თემის შესახებ;
 ზეპირი მოხსენების წარმოდგენა;
 ესეის შედგენა;
 პრობლემური საკითხის წარმოდგენა იმიტირებული სიტუაციის (მინისპექტაკლის,

როლური თამაშის და სხვ.) საშუალებით;
 გამომეტყველებითი კითხვა (ინდივიდუალური ან გუნდური);
 ლიტერატურული სალონი;
 ზეპირი გამოსვლის აუდიო ან აუდიოვიზუალური ჩანაწერის მოსმენა და შეფასება;
 სხვა.

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები:

 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს შეფასების ზოგადი რუბრიკა (თუ
რეცეფციული /გაგება-გააზრება/ 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 ზეპირი შემაჯამებელი დავალებებისათვის:

 პირობასთან შესაბამისობა;
 კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები;
 ენობრივი უნარ-ჩვევები;
 შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები.

კონკრეტული რუბრიკის ნიმუში

ნიმუში 1. შემაჯამებელი დავალება ზეპირმეტყველებაში

დავალების პირობა:
გაეცანით მოცემულ თვალსაზრისს და მოამზადეთ ზეპირი გამოსვლა, რომელშიც:

ა) წარმოადგენთ თქვენს მოსაზრებას ამ თვალსაზრისთან დაკავშირებით;
ბ) მოიყვანთ არგუმენტებსა და მაგალითებს თქვენი მოსაზრების დასამტკი-

ცებლად;
გ) გამოიტანთ დასკვნას/დასკვნებს.

ზეპირი მოხსენების მაქსიმალური დროა 5 წუთი.

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა

იცავს დროის ლიმიტს 0 - 1

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (მოსაზრება,
არგუმენტები, დასკვნა)

0 - 0, 5 - 1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
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გასაგებად აყალიბებს მოსაზრებას და თანამიმდევრულად
ავითარებს მას

0 – 1- 2

მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები 0 - 1- 2

გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა 0 - 1

ენობრივი უნარ-ჩვევები

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

0-1

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

0 - 1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

აქვს საინტერესო მოსაზრებები, მოჰყავს ორიგინალური
არგუმენტები, მაგალითები

0 - 1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობაა 10

(ქულები მრგვალდება მთელის სიზუსტით)

შემაჯამებელი დავალების სტანდარტთან შესაბამისობა:

ქართ. VIII. 1. მოსწავლეს შეუძლია კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობის მოსმენა და
საკუთარი თვალსაზრისის წარმოდგენა აუდიტორიის წინაშე.

ქართ. VIII. 3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობის ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების
ამოცნობა და გამოყენება.

თავი XII

საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

I კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები
მიმართულება:

ზეპირმეტყველება კითხვა წერა
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ქართ. I. 1. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
ადეკვატურად აღიქვას
მარტივი ინფორმაცია;
შეუძლია სწორად რეაგირება
ნაცნობ სამეტყველო
სიტუაციებში.

ქართ.  I. 2. მოსწავლეს
შეუძლია გადმოსცეს
მარტივი ინფორმაცია
მისთვის ნაცნობ თემებზე.

ქართ.  I. 3. მოსწავლეს
შეუძლია
მართლმეტყველების
ელემენტარული წესების
დაცვა.

ქართ. I. 4. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს ნაცნობ თემატიკაზე
შექმნილი მცირე ზომის
ტექსტები და გამოხატოს
თავისი დამოკიდებულება.

ქართ. I. 5. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ფონოლოგიური უნარ-
ჩვევები.

ქართ. 1. 6. მოსწავლეს
შეუძლია ანბანური
პრინციპის გაგება და
გამოყენება.

ქართ. I. 7. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
კოდის გაშიფვრა.

ქართ. I. 8. მოსწავლეს
შეუძლია პრაგმატული
ხასიათის მარტივი ტექსტის
(მაგ.,  ინსტრუქციის, მენიუს,
საყიდლების სიის, აბრისა
და ა.შ.) წაკითხვა და გაგება.

ქარ. I. 9. მოსწავლეს
შეუძლია ვიზუალურად
გამოხატოს წაკითხული /
მოსმენილი ტექსტით
აღძრული
შთაბეჭდილებები.

ქართ. I. 10. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
წიგნთან მუშაობის საწყისი
ჩვევები.

ქართ. I. 11. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის
სტრუქტურის აღქმა.

ქართ. I. 12. მოსწავლეს
შეუძლია ანბანის ყველა
ასოს გამოწერა.

ქართ. I. 13. მოსწავლეს
შეუძლია კარნახით წერა და
ნაბეჭდი ტექსტიდან /
დაფიდან მარტივი
წინადადებების გადაწერა.

ქართ. I. 14. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი
წინადადებების შედგენა
ნაცნობ თემებზე.

ქართ. I. 15. მოსწავლეს
შეუძლია გარკვეული
საყრდენების დახმარებით
მარტივი ყოფითი
ტექსტების წერა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. I. 1. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და ადეკვატურად აღიქვას მარტივი
ინფორმაცია; შეუძლია სწორად რეაგირება ნაცნობ სამეტყველო სიტუაციებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასრულებს მასწავლებლის მარტივ ზეპირ ინსტრუქციებს;
 უცნობი სიტყვების მნიშვნელობის დასაზუსტებლად სვამს შეკითხვებს;
 მონაწილეობს სიტუაციურ თამაშებში, ჯგუფურ აქტივობებში და საჭიროების

მიხედვით ადეკვატურად ცვლის სამეტყველო როლებს (უსმენს სხვებს, სვამს/
პასუხობს შეკითხვებს);
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 ამოიცნობს და იყენებს სამეტყველო ეტიკეტის ენობრივ ფორმულებს (მისალმება,
დამშვიდობება, ბოდიშის მოხდა, მადლობის გადახდა და ა. შ.).

ქართ.  I. 2. მოსწავლეს შეუძლია გადმოსცეს მარტივი ინფორმაცია მისთვის ნაცნობ
თემებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მინიშნებებზე, ილუსტრაციებზე და ა. შ. დაყრდნობით გადმოსცემს მოსმენილი

ტექსტის შინაარსს;
 აღწერს ილუსტრაციას (აღწერს მოქმედებას, ასახელებს საგნებს, სწორად აღწერს

საგანთა განლაგებას: წინ, უკან, ზევით, ქვევით, მარჯვნივ, მარცხნივ);
 მეტყველებისას იყენებს წინადადების მოდალობებს (თხრობას, შეკითხვას,

თხოვნას, ბრძანებას) და შესაბამის ინტონაციას;
 წინასწარ მიცემული გეგმის / ინსტრუქციის მიხედვით გადმოსცემს ფაქტებს.

ქართ.  I. 3. მოსწავლეს შეუძლია მართლმეტყველების ელემენტარული წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მკაფიოდ გამოთქვამს ბგერებს სიტყვაში;
 პაუზით გამოყოფს სიტყვებს ერთმანეთისგან;
 იყენებს საკავშირებელ სიტყვებს (და, რომ, მაგრამ...);
 წინადადების დასრულებას გამოხატავს პაუზით და შესაბამისი ინტონაციით;
 თავს არიდებს პარაზიტი ჩანართების („ესე იგი“, „დიახ“, „მნა-მნა“...) გამოყენებას

სამეტყველო პაუზების დროს.

ქართ. I. 4. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს ნაცნობ თემატიკაზე შექმნილი
მცირე ზომის ტექსტები და გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ზღაპარს დასაწყისისა და დასასრულის ფორმულების მიხედვით („იყო

და არა იყო რა“; „ჭირი იქა, ლხინი აქა“...);
 სვამს / პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;
 ილუსტრაციებს უკავშირებს მოსმენილ ტექსტს და განალაგებს მათ მოქმედებათა

თანამიმდევრობის მიხედვით;
 ამოიცნობს პერსონაჟის ემოციურ მდგომარეობას (მხიარული, მოწყენილი,

გაკვირვებული და ა. შ.);
 მონაწილეობს პერსონაჟის ჯგუფურ დახასიათებაში;
 მონაწილეობს ტექსტის სახელდახელო ინსცენირებაში, ირჩევს როლის შესატყვის

ინტონაციასა და ჟესტ-მიმიკას;
 ქმნის ტექსტის ცალკეული მონაკვეთის/მონაკვეთების ილუსტრაციებს და

ასათაურებს მათ;
 აფასებს მოსმენილს (მომეწონა / არ მომეწონა);
 აფასებს პერსონაჟს და მის საქციელს (კეთილია / ბოროტია; კარგად მოიქცა /

ცუდად მოიქცა და ა.შ.);
 იხსენებს მოსმენილის მსგავს ამბავს.

ქართ. I. 5. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სიტყვას ყოფს მარცვლებად, მარცვლებს აერთიანებს სიტყვებად;
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 ამოიცნობს და ტაშის დაკვრით ითვლის სიტყვაში მარცვალთა რაოდენობას;
 მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებში ან სურათებზე ამოიცნობს იმ

სიტყვებს, რომლებიც შეიცავს წინასწარ მითითებულ ბგერას/ზეპირ 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 და სიმბოლური ნიშნით აღნიშნავს
მათს რაოდენობას (მაგ., წითელქუდა ბებიასთან წავიდა – სამი ხაზი: ________
________ ___________);

 სიტყვებს შლის ბგერებად, ბგერებს აერთიანებს სიტყვებად;
 განარჩევს მსგავსი ჟღერადობის მარცვლებს/სიტყვებს;
 სიტყვის სათანადო მარცვალში პოულობს ბგერის ადგილმდებარეობას (მარცვლის

დასაწყისში, შუაში, ბოლოში).

მიმართულება: კითხვა

ქართ. I. 6. 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.

ქართ. I. 7. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი კოდის გაშიფვრა.2

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკავშირებს ასოებს ბგერებთან და ამთლიანებს მათ მარცვლებად, სიტყვებად

(წარმოთქვამს სიტყვებს);
 სიტყვათა ჩამონათვალში პოულობს მითითებულ სიტყვას;
 ხმამაღლა (მთლიანი სიტყვებით ან დამარცვლით) კითხულობს მარტივი

წინადადებებით შედგენილ მცირე ზომის ტექსტებს;
 წინადადების საზღვრების შესაბამისად აკეთებს პაუზას;

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 გაშიფვრა – გრაფიკული ხატის აკუსტიკურ ხატად კონვერტირება, ანუ ასოების ამოცნობა და მათი
დაკავშირება შესაბამის ბგერებთან; ბგერების სიტყვად გამთლიანება, აკუსტიკური ხატის სიტყვის
მნიშვნელობასთან დაკავშირება.
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 აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ კითხვას სათანადო ადგილიდან.

ქართ. I. 8. მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის მარტივი ტექსტის (მაგ.,
ინსტრუქციის, მენიუს, საყიდლების სიის, აბრისა და ა.შ.) წაკითხვა და
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 დამოუკიდებლად იგებს სავარჯიშოს პირობას;
 იგებს და ასრულებს მარტივი ენით დაწერილ სამ ან ოთხსაფეხურიან

ინსტრუქციებს (მაგ., მითითებების მიხედვით ამზადებს დეკორაციას, დესერტს,
ქმნის მარტივ ნაკეთობას და სხვ.);

 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას.

ქარ. I. 9. მოსწავლეს შეუძლია ვიზუალურად გამოხატოს წაკითხული / მოსმენილი
ტექსტით აღძრული შთაბეჭდილებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხატავს/აფერადებს მოსმენილი/წაკითხული ნაწარმოების პერსონაჟს;
 სათამაშოების/ნივთების კიდობნიდან ამოარჩევს საგნებს, რომლებიც წაკითხული /

მოსმენილი ტექსტის მთლიან შინაარსს / ცალკეულ ეპიზოდს ეხმიანება და ხსნის,
რატომ აირჩია ესა თუ ის ნივთი;

 ნაწარმოების მოსმენის/წაკითხვის შედეგად მიღებული შთაბეჭდილების, აღძრული
გრძნობების/ემოციების გადმოსაცემად ქმნის კოლაჟს მის მიერ შეგროვებული
მასალით (ფოთლებით, ყვავილებით, ხის ტოტებით და ა.შ.);

 ქმნის მთლიანი ზღაპრის ან ცალკეული ეპიზოდის ილუსტრაციებს;
 სხვა მოსწავლის მიერ შექმნილ ილუსტრაციებზე დაყრდნობით ამოიცნობს ნაცნობ

ზღაპარს / მოთხრობას / ლექსს.

ქართ. I. 10. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს წიგნთან მუშაობის საწყისი ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კითხვისას წიგნს დაიკავებს სწორად, სათანადო დისტანციაზე;
 კითხვისას იყენებს მისთვის ხელსაყრელ ხერხს (მაგალითად, თითს აყოლებს

ტექსტს);
 ფორმალური ნიშნების მიხედვით (მაგ., ილუსტრაციების, მსხვილი შრიფტისა და ა.

შ. მეშვეობით) ამოიცნობს საბავშვო წიგნს, ჟურნალს;
 განარჩევს ერთმანეთისაგან წიგნის გარეკანს, თავფურცელს, სათაურს, ძირითად

ტექსტს, ავტორის გვარსა და სახელს, ტექსტის ბოლოს მოცემულ კითხვებს;
 განარჩევს ერთმანეთისაგან ტექსტის სიტყვიერ და არასიტყვიერ ნაწილებს

(ილუსტრაციებს, პირობით ნიშნებს).

ქართ. I. 11. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სტრუქტურის აღქმა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტში ამოიცნობს აბზაცის, სტროფის, წინადადების დასაწყისსა და დასასრულს;
 ითვლის ტექსტში აბზაცების რაოდენობას, აბზაცში – სტრიქონებისას, სტრიქონში

– სიტყვებისას, სიტყვებში კი – ასოებისას;
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 მთლიანობაში აკვირდება ტექსტის კომპოზიციურ აგებულებას და ასახელებს
ტექსტის მაორგანიზებელ ელემენტებს (სათაურს, ილუსტრაციას, წარწერას,
აბზაცს, ლოგოს, ტიპოგრაფიულ მახასიათებლებს, მაგ., მსხვილ შრიფტს და სხვ.);

 პოულობს სასვენ ნიშნებს (მაგ., წერტილს, კითხვის ნიშანს და სხვ.).

მიმართულება: წერა

ქართ. I. 12. მოსწავლეს შეუძლია ანბანის ყველა ასოს გამოწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს კონკრეტული ასოს ზედა/ქვედა/შუა ნაწილებს (მაგ., სად არის სწორი ხაზი,

რგოლი, რკალი, საით მრგვალდება რკალი, რამდენი რკალია და ა.შ.);
 ჰაერში ხელის სწორი მოძრაობით გამოსახავს ნაცნობი ასოს ფორმას;
 ხელის სწორი მოძრაობით წერს ანბანის ყველა ასოს შესაბამისი მიმართულებით;
 იცავს ხაზოვან სისტემაში ასოთა განლაგების პრინციპს.

ქართ. I. 13. მოსწავლეს შეუძლია კარნახით წერა და ნაბეჭდი ტექსტიდან / დაფიდან
მარტივი წინადადებების გადაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცავს მანძილს ასოებს შორის;
 ნაბეჭდი ფურცლიდან/დაფიდან გადაწერს სიტყვებს, წინადადებებს;
 კარნახით წერს ასოებს, მარცვლებს, სიტყვებს;
 მოცემული ბგერებით ადგენს სიტყვებს ზეპირად და შემდეგ წერს;
 დამოუკიდებლად წერს სიტყვებს, რომელთა ორთოგრაფიული ხატი მისთვის

ნაცნობია.

ქართ. I. 14. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი წინადადებების შედგენა ნაცნობ თემებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერის პროცესში სათანადოდ იყენებს საგნების, მათი თვისებებისა და მოქმედების

გამომხატველ სიტყვებს;
 მასწავლებლის მიერ მოცემული სიტყვების მიხედვით აგებს მარტივ წინადადებას;
 სიტყვების დასაკავშირებლად მართებულად იყენებს კავშირებს (და, მაგრამ...);
 წერილობით პასუხობს მარტივ კითხვებს;
 სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს წინადადების ბოლოს.

ქართ. I. 15. მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი
ტექსტების წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოდელის მიხედვით ქმნის და აფორმებს სხვადასხვა სახის ყოფით ტექსტებს

(მისალოც ბარათს, საყვარელი კერძების მენიუს, გამაფრთხილებელ აბრას და სხვ.);
 ავსებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;
 წარწერას უკეთებს ილუსტრაციას.

პროგრამის შინაარსი
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შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
ძირითადი თემატიკა: ბგერა და ასო; მარცვალი. კავშირი და განსხვავება დონეებს

შორის: სიტყვა - წინადადება; მარტივი წინადადების აგება; თხრობითი, კითხვითი და
ბრძანებითი წინადადებების ინტონაციის გამოხატვა; წინადადება - დასრულებული
აზრი.

2. ენის  კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი თემატიკა: მოსმენისა და საუბრის წესები; თავაზიანი მეტყველება;

მეტყველების ეტიკეტური ფორმები (მისალმება, დამშვიდობება, ბოდიშის მოხდა,
მადლობის გადახდა, თხოვნა); სიტყვიერი და არასიტყვიერი კომუნიკაცია (ჟესტები,
მიმიკა, ხმის დონეები, ინტონაცია); წერილობითი ტექსტის გრაფიკული სტრუქტურა:
ტექსტი, აბზაცი, სტრიქონი, წინადადება, განსხვავებული ტიპის შრიფტები,
ილუსტრაციები. ტექსტი, სათაური, ავტორი.

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
ძირითადი თემატიკა: მცირე ზომის ლექსები, მოთხრობები და ზღაპრები

თანატოლებზე, სამშობლოზე, მეგობრობაზე, სიმართლეზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე,
ცხოველებზე, სიკეთესა და ბოროტებაზე, ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობაზე.

საკითხავი მასალა: ლიტერატურული და ხალხური ზღაპრები; მცირე ზომის
ფოლკლორული ტექსტები: ენის გასატეხები, გამოცანები, ანდაზები, ლექსები; ქართული
და უცხოური საბავშვო კლასიკა და თანამედროვე მწერლების ზღაპრები, მოთხრობები,
კომიქსები, ქართული საბავშვო ლექსები.

II კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება:
ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. II. 1. მოსწავლეს
შეუძლია ადეკვატურად
რეაგირება მარტივ სამე-
ტყველო სიტუაციებში.

ქართ.  II. 2. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს ნაცნობ თემატიკაზე
შექმნილი მცირე ზომის
სხვადასხვა სახის ტექსტები
და გამოხატოს თავისი
დამოკიდებულება.

ქართ.  II. 3. მოსწავლეს

ქართ. II. 4. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
კოდის გაშიფვრა.

ქართ. II. 5. მოსწავლეს

შეუძლია სხვადასხვა სახის
პრაგმატული ტექსტების
(მაგ., გაკვეთილების ცხრი-
ლის, დღის/კვირის განრი-
გის, კულინარიული  რეცე-
პტის, ტელეპროგრამის)

ქართ. II. 10. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
მარტივი საინფორმაციო
ტექსტების (მოსაწვევი
ბარათის, დღის რეჟიმის,
სხვადასხვა ტიპის სიებისა
და სხვ.) შედგენა და
გაფორმება კომპოზიციური
მახასიათებლების დაცვით.

ქართ. II. 11. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე მოცულო-
ბის ტექსტების დამოუკიდე-
ბლად შედგენა ნაცნობი
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შეუძლია აქტიური
ლექსიკისა და ძირითადი
ენობრივი ფორმების
მეტყველებაში გამოყენება.

სტრუქტურული მახასიათე-
ბლების ამოცნობა და მათზე
დაყრდნობით ინფორმაციის
მოძიება.

ქართ. II. 6. მოსწავლეს შეუ-
ძლია მასწავლებლის მიერ
წაკითხულ მხატვრულ
ტექსტებში ინფორმაციის
მოძიება, მონაკვეთების
წაკითხვა და გაგება.

ქართ. II. 7. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი ტექსტის
არსებითი ენობრივ-
გრამატიკული ნიშნების
ამოცნობა.

ქარ. II. 8. მოსწავლეს შეუძ-
ლია მოსმენილი / წაკითხუ-
ლი ტექსტი ან ტექსტის ცა-
ლკეული ფრაგმენტი გარ-
დაქმნას აზრობრივ ნახატად.

ქართ. II. 9. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის მარტივი
სტრატეგიების გამოყენება.

ლექსიკის გამოყენებით.

ქართ. II. 12. მცირე მოცუ-
ლობის ტექსტების
შექმნისას მოსწავლეს
შეუძლია ძირითადი
გრამატიკული ელემენტების
გამოყენება.

ქართ. II. 13. მოსწავლეს
შეუძლია ნაწერის გასწო-
რების მარტივი ხერხების
გამოყენება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. II.1. მოსწავლეს შეუძლია ადეკვატურად რეაგირება მარტივ სამეტყველო
სიტუაციებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სამეტყველო სიტუაციის ადრესანტს (ვინ ლაპარაკობს), ადრესატს (ვის

ელაპარაკებიან) და საუბრის თემას;
 სამეტყველო სიტუაციისა და ადრესატის გათვალისწინებით შეარჩევს მართებულ

გამონათქვამს (როგორ ხარ?  / ბრძანდებით?);
 ადრესატის გათვალისწინებით წარმართავს ეტიკეტურ დიალოგებს ნაცნობ

თემებზე (მიპატიჟება, თავაზიანი თხოვნა ან უარი და ა. შ.).

ქართ.  II. 2. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს ნაცნობ თემატიკაზე შექმნილი
მცირე ზომის სხვადასხვა სახის ტექსტები და გამოხატოს თავისი
დამოკიდებულება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ილუსტრაციების მიხედვით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შესაძლო შინაარსის
შესახებ;

 გადმოსცემს მოსმენილი ტექსტის შინაარსს;
 აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ თხრობას;
 ასათაურებს ტექსტს;
 ტექსტზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს (მათს გარეგნობას, თვისებებს);
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას პერსონაჟისა და მისი მოქმედების

მიმართ (მომწონს / არ მომწონს, კარგად მოიქცა / ცუდად მოიქცა; კეთილია,
გონიერია და ა.შ.);

 ისმენს ტექსტს და ასახელებს შესაბამისი თემატიკის მულტფილმს, საბავშვო
ფილმს; იხსენებს მსგავსსა და განსხვავებულ ადგილებს ამ მულტფილმებიდან და
საბავშვო ფილმებიდან;

 აკავშირებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ამბავს პირად გამოცდილებასთან;
 გამოხატავს კონკრეტული პერსონაჟის ქმედებით აღძრულ ემოციებს (მაგ.,

გამაკვირვა, შემეცოდა და ა. შ.);
 მონაწილეობს პერსონაჟის, ობიექტის ან მოვლენის ჯგუფურ დახასიათებაში;
 ქმნის ტექსტის ცალკეული ეპიზოდის / ეპიზოდების ილუსტრაციებს, ასათაურებს

და გადმოსცემს მათს შინაარსს.

ქართ.  II. 3. მოსწავლეს შეუძლია აქტიური ლექსიკისა და ძირითადი ენობრივი ფორმების
მეტყველებაში გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს და ახასიათებს ნაცნობ საგანს თვალსაჩინო ნიშნების მიხედვით;
 განარჩევს წინადადების მოდალობებს (თხრობას, კითხვას, თხოვნას, ნატვრას,

ბრძანებას) და წარმოთქვამს მათ შესაბამისი ინტონაციით;
 ამბის გადმოცემისას იყენებს მართებულ სიტყვაფორმებსა და მარტივ

წინადადებებს;
 სათანადოდ იყენებს კავშირებს (ან, მაგრამ...);
 სწორად ხმარობს კითხვით სიტყვებს (ვინ? რა?), უარყოფით ნაწილაკებსა (არ, ვერ)

და ნაცვალსახელებს (პირის, კუთვნილების) სათანადო კონტექსტში;
 განასხვავებს ჩვეულებრივ (მაგ., „როგორ ხარ?“ ან „წამოდი, გთხოვ“) და

თავაზიანობის გამომხატველ (მაგ., „როგორ ხართ? / ბრძანდებით?“ ან
„წამობრძანდით, გთხოვთ“) ენობრივ ფორმებს.

მიმართულება: კითხვა

ქართ. II. 4. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი კოდის გაშიფვრა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თავისუფლად ამოიცნობს ნაცნობ სიტყვებს;
 დამარცვლით კითხულობს უცნობ სიტყვებს;
 ხმამაღლა (მთლიანი სიტყვებით ან დამარცვლით) კითხულობს მარტივი

წინადადებებით შედგენილ მცირე ზომის ტექსტებს (კითხვის ტექნიკის
დაუფლების ხელშეწყობის მიზნით შედგენილ ტექსტებს, საბავშვო ლექსებს,
გამოცანებს, ანდაზებს, ენის გასატეხებს, ფრაგმენტებს მოთხრობებიდან, იგავ-
არაკებსა და სხვ.); ცდილობს დაიცვას პაუზა სასვენ ნიშნებთან;

 აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ კითხვას;
 პოულობს და კითხულობს ტექსტში მასწავლებლის მიერ მითითებულ ადგილებს.
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ქართ. II. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის პრაგმატული ტექსტების (მაგ.,
გაკვეთილების ცხრილის, დღის/კვირის განრიგის, კულინარიული რეცეპტის,
ტელეპროგრამის) სტრუქტურული მახასიათებლების ამოცნობა და მათზე
დაყრდნობით ინფორმაციის მოძიება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტის მაორგანიზებელ ელემენტებზე დაკვირვებით ამოიცნობს და ასახელებს,

რა ტიპის ინფორმაციაა მოცემული კონკრეტული სახის ტექსტში (მაგ.,
ტელეპროგრამაში - გადაცემის ტიპი, დღე, საათი; კულინარიულ რეცეპტში –
მასალის ჩამონათვალი, რაოდენობა, მომზადების წესი და სხვ.);

 ასახელებს ან მიუთითებს, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს კონკრეტული
ინფორმაცია (მაგ., გაკვეთილების ცხრილში სად არის განთავსებული საგნების
ჩამონათვალი, სად – კვირის დღეები);

 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რომელ დღეს და რომელ საათზეა ესა
თუ ის მულტფილმი, კვირაში რამდენჯერ არის ჭადრაკის წრე და სხვ.).

ქართ. II. 6. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მიერ წაკითხულ მხატვრულ ტექსტებში
ინფორმაციის მოძიება, მონაკვეთების წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განარჩევს დიალოგს და თხრობას;
 მოიძიებს რეპლიკების ავტორებს;
 ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში მოიძიებს მითითებულ სიტყვებს (მაგ.,

პერსონაჟთა სახელებს, ცხოველს, სათამაშოს და სხვ.);
 პოულობს ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს.

ქართ. II. 7. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ტექსტის არსებითი ენობრივ-გრამატიკული
ნიშნების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხმამაღლა კითხვისას სწორად მონიშნავს წინადადების საზღვრებს ტექსტში, იცავს

პაუზას;
 განარჩევს და ასახელებს პერსონაჟის / ობიექტის დამახასიათებელ სიტყვებს

შინაარსობრივი თვალსაზრისით (საგნის, პიროვნების აღმნიშვნელ სიტყვებს,
მოქმედება-მდგომარეობის აღმნიშვნელ ლექსიკას...);

 ადარებს და კითხვის დასმის საშუალებით აჯგუფებს სიტყვებს (სახელებსა და
მოქმედების აღმნიშვნელ სიტყვებს; ვინ და რა ჯგუფის სიტყვებს).

ქარ. II. 8. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი / წაკითხული ტექსტი ან ტექსტის ცალკეული
ფრაგმენტი გარდაქმნას აზრობრივ ნახატად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის წაკითხული / მოსმენილი ტექსტის ან მისი ფრაგმენტის სიუჟეტურ ნახატს;
 ირჩევს პერსონაჟს / რომელიმე მოქმედებას / მოქმედების ადგილს და ქმნის ნახატს

საკუთარი ინტერპრეტაციით, ფანტაზიით;
 ქმნის ნახატს, რომელშიც გადმოცემულია მოსმენილი / წაკითხული ამბის

გაგრძელება;
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 ასათაურებს საკუთარი ინტერპრეტაციით ან ფანტაზიით შექმნილ ნახატს /
წაკითხული ან მოსმენილი ტექსტის საფუძველზე დამოუკიდებლად შექმნილი
ამბის გაგრძელებას და ხსნის, რატომ შეურჩია ნახატს ასეთი სათაური;

 მოცემული ილუსტრაციის მიხედვით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შესაძლო
შინაარსის შესახებ;

 ასახელებს მოსმენილი / წაკითხული ტექსტის შესაბამისი თემატიკის მულტფილმს,
საბავშვო ფილმს, ასახელებს მსგავს / განსხვავებულ ადგილებს.

ქართ. II. 9. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის მარტივი სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს წიგნის მარტივ სტრუქტურას: წიგნის ყდას, თავფურცელს ავტორისა და

სათაურის მითითებით, ტექსტს, სარჩევს;
 ილუსტრაციების მიხედვით ამოიცნობს ტექსტის ან წიგნის შესაძლო შინაარსს;
 შემუშავებული აქვს მარტივი წესი, რომლის მიხედვით წიგნში იოლად ჩაინიშნავს

ან მოძებნის კონკრეტულ ადგილს;
 ყურადღებას აქცევს და იყენებს სახელმძღვანელოში მოცემულ პირობით ნიშნებს;
 ცდილობს, განმარტოს უცნობი სიტყვები კონტექსტის მიხედვით ან მიმართავს

მასწავლებელს / მშობელს;
 იყენებს წიგნის სარჩევს, ტექსტის შემდეგ მოცემულ სიტყვათა განმარტებებს;
 გამოყოფს მითითებულ ან საჭირო აბზაცს, ტექსტის დასაწყისსა და დასასრულს.

მიმართულება: წერა

ქართ. II. 10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მარტივი ინფორმაციული ტექსტების
(მოსაწვევი ბარათის, დღის რეჟიმის, სხვადასხვა ტიპის სიებისა და სხვ.) შედგენა
და გაფორმება კომპოზიციური მახასიათებლების დაცვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება მოდელს და ამოიცნობს, რა ტიპის ინფორმაციას შეიცავს ტექსტი

(მაგალითად, მოსაწვევ ბარათში - ვის იწვევენ, რასთან დაკავშირებით, სად,
როდის...);

 ასახელებს მოდელის კომპოზიციურ თავისებურებებს (როგორ არის ინფორმაცია
ორგანიზებული);

 თავს უყრის და ჩამოწერს კონკრეტულ ინფორმაციას, რომლის შეტანაც უნდა
ტექსტში;

 ადგენს ტექსტს მოდელის მიხედვით;
 შედგენილ ტექსტს ადარებს მოდელს და, საჭიროებისამებრ, შეაქვს შესწორებები.

ქართ. II. 11. მოსწავლეს შეუძლია მცირე მოცულობის ტექსტების დამოუკიდებლად
შედგენა ნაცნობი ლექსიკის გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერს და ასათაურებს მცირე ზომის მარტივ ტექსტს;
 მოკლედ წერს პირადი გამოცდილების შესახებ („ზაფხულის არდადეგები“, „ჩემი

მეგობარი“, „შინაური ცხოველები“ და ა. შ.);
 პასუხობს კითხვებს ზეპირად და შემდეგ წერილობით;
 წერს კარნახით;
 სწერს წერილს მეგობრებსა და წარმოსახვით პერსონაჟებს;
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 შეადგენს გამაფრთხილებელ წარწერებს და განცხადებებს (მაგ., „ფრთხილად,
ეზოში ძაღლია“, „ნუ შეეხებით“, „დაიკარგა ძაღლი“ და ა. შ.);

 მოდელის მიხედვით ადგენს მარტივ პრაგმატულ ტექსტებს (მაგ., მოსაწვევ ბარათს,
კვირის განრიგს, გენეალოგიურ ხეს, დღის რეჟიმსა და სხვ.);

 გადმოსცემს ნახატით ან მუსიკალური ნაწარმოებით მიღებულ შთაბეჭდილებას;
 ახასიათებს მისთვის ნაცნობ საგნებს და ადამიანებს.

ქართ. II. 12. მცირე მოცულობის ტექსტების შექმნისას მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი
გრამატიკული ელემენტების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სახელებსა და მოქმედების აღმნიშვნელ სიტყვებს სათანადოდ ათანხმებს რიცხვში;
 კონტექსტის მიხედვით მართებულად იყენებს ზმნის დროებს (წარსულს, აწმყოს,

მომავალს);
 იყენებს მაერთებელ კავშირებს სიტყვათა და სიტყვათა ჯგუფების

დასაკავშირებლად წინადადებაში;
 მართებულად იყენებს თხრობით, ბრძანებით და კითხვით წინადადებებს (სწორად

იყენებს ზმნურ ფორმებს) და წინადადებების ბოლოს სვამს სათანადო სასვენ
ნიშნებს.

ქართ. II. 13. მოსწავლეს შეუძლია ნაწერის გასწორების მარტივი ხერხების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კითხულობს საკუთარ ნაწერს ხმამაღლა და ასწორებს შემჩნეულ შეცდომებს;
 ამოიწერს მასწავლებლის მიერ ჩასწორებულ ფორმებს ან მთლიან წინადადებას.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება

ძირითადი თემატიკა:
ლექსიკოლოგიური ასპექტი: სიტყვებს აქვთ სხვადასხვა მნიშვნელობა. ისინი

აღნიშნავენ საგნებს, თვისებებს, მოქმედებას და სხვ.; შეიძლება ერთსა და იმავე სიტყვას
სხვადასხვა მნიშვნელობა ჰქონდეს; სიტყვის შერჩევა შესაძლებელია (და აუცილებელი)
შინაარსის მიხედვით, რათა აზრი უკეთ გამოიხატოს.

გრამატიკული ასპექტი: ხმოვანი და თანხმოვანი; სიტყვის ბგერითი ანალიზი და
სინთეზი. სიტყვის ფორმობრივი ანალიზის საწყისი ჩვევების გამომუშავება; კავშირი და
განსხვავება დონეებს შორის: სიტყვა - წინადადება - ტექსტი; მარტივი წინადადების აგება
და ძირითადი სასვენი ნიშნების გამოყენება; წარმოთქმული წინადადების ინტონაციის
გამოხატვა წერისას და დაწერილისა - პირიქით, წარმოთქმისას; სიტყვათა შინაარსობრივი
კავშირი წინადადებაში; წინადადება - დასრულებული აზრი; მოცემული სიტყვებით
წინადადების კონსტრუირება; თხრობითი, კითხვითი და ძახილის წინადადებები.

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი თემატიკა: საუბრის თემა, ადრესანტი და ადრესატი; ეტიკეტური

დიალოგები. მოსმენისა და კითხვის სტრატეგიები (თემა, სათაური და საკვანძო სიტყვები).
შესწავლითი კითხვა (სასწავლო ტექსტის კითხვის სტრატეგიები: სათაურისა და
აბზაცების მიხედვით კითხვების დასმა, საკვანძო სიტყვების გამოყოფა); ტექსტის
კორექტირების მარტივი ხერხები (ჩამატება, ამოღება). ტექსტი, როგორც თემატური და
აზრობრივი ერთიანობა. სათაურის ტიპები. ტექსტის სტრუქტურულ-აზრობრივი
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ნაწილები: დასაწყისი, ძირითადი ნაწილი, დასასრული. აღწერა და მსჯელობა.
მიზნობრივი და ზეპირი კომუნიკაციის მარტივი ტექსტები (წერილი, დიალოგი,
განცხადება, გამაფრთხილებელი წარწერები).

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
ძირითადი თემატიკა: ლექსები, მოთხრობები და ზღაპრები თანატოლებზე,

სამშობლოზე, მეგობრობაზე, სიმართლეზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე, ადამიანისა და
ბუნების ურთიერთობაზე, სიკეთესა და ბოროტებაზე.

საკითხავი მასალა: ლიტერატურული და ხალხური ზღაპრები, იგავ-არაკები; მცირე
ფოლკლორული ჟანრები: ენის გასატეხები, გამოცანები, ანდაზები, ლექსები. ქართული და
უცხოური საბავშვო კლასიკა, მოთხრობები, კომიქსები, ქართული საბავშვო ლექსები.

III კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება:
ზეპიმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. III. 1. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის დანიშ-
ნულებისა და ადრესატის
ამოცნობა მოსმენით;
შეუძლია სამეტყველო
ქცევის წარმართვა ადრე-
სატის გათვალისწინებით.

ქართ. III. 2. მოსწავლეს
შეუძლია ლიტერატუ-
რული ტექსტების
მოსმენა, გაგება და მათი
შინაარსის გადმოცემა.

ქართ. III. 3. მოსწავლეს
შეუძლია ძირითადი
ენობრივ-გრამატიკული
საშუალებების სათანა-
დოდ გამოყენება.

ქართ. III. 4. მოსწავლე ფლობს
კითხვის ტექნიკას.

ქართ. III. 5. მოსწავლეს შეუძ-
ლია სხვადასხვა სახის საინ-
ფორმაციო ხასიათის ილუს-
ტრირებულ ტექსტებში
ინფორმაციის მოძიება და
გაგება (მაგ., საინფორმაციო
ტექსტისა საბავშვო ენციკლო-
პედიიდან, მარტივი ენით
დაწერილი მრავალსაფეხური-
ანი ინსტრუქციების,
განცხადებისა და სხვ.).

ქართ. III. 6. მოსწავლეს შეუძ-
ლია მცირე ზომის სხვადასხვა
სახისა და ჟანრის თხრობითი
ტექსტების (ზღაპრის,
ნოველის, მოთხრობის, იგავ-
არაკის, წერილის, ნამდვილი
ამბის...) დამოუკიდებლად
წაკითხვა და გაგება-გააზრება.

ქართ. III. 7. მოსწავლეს შეუძ-
ლია ლიტერატურული
ტექსტის მიმართ საკუთარი

ქართ. III. 11. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
მარტივი მიზნობრივი
ტექსტების დაწერა და
შესაბამისად გაფორმება.

ქართ. III. 12. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
ტექსტის დამოუკიდებლად
შექმნა და აზრის გასაგებად
ჩამოყალიბება.

ქართ. III. 13. მოსწავლეს
შეუძლია ძირითადი
გრამატიკული
ელემენტების მართებულად
გამოყენება ტექსტის
შექმნისას.

ქართ. III. 14. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის
ჩასწორების მარტივი
ხერხების გამოყენება.
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დამოკიდებულების
გამოხატვა.

ქართ. III. 8. მოსწავლეს შეუძ-
ლია მარტივი ტექსტის არსე-
ბითი ენობრივ-გრამატიკული
ნიშნების ამოცნობა.

ქარ. III. 9. მოსწავლეს შეუძლია
ვიზუალურად აღიქვას და/ან
თავად შექმნას სხვადასხვა
ტიპის ტექსტი, ვიდეო და
აუდიომასალა.

ქართ. III. 10. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის ზოგიერთი
სტრატეგიის გამოყენება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. III. 1. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის დანიშნულებისა და ადრესატის ამოცნობა
მოსმენით; შეუძლია სამეტყველო ქცევის წარმართვა ადრესატის
გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს საკომუნიკაციო და მიზნობრივი ტექსტების ადრესატს (თანატოლებს,

უფროსებს, წარმოსახვით პერსონაჟებს და სხვ.); ადრესატის გათვალისწინებით
ირჩევს შესაბამის სამეტყველო ეტიკეტსა და არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტს,
მიმიკას, ინტონაციას);

 მონაწილეობს ჯგუფურ აქტივობებში, სიტუაციურ თამაშებში, წარმართავს
დიალოგებს სხვადასხვა ადრესატთან (თანაკლასელთან, მასწავლებელთან) ერთსა
და იმავე თემაზე და ადეკვატურად შეარჩევს შესაბამის სამეტყველო სტილს.

ქართ. III. 2. მოსწავლეს შეუძლია ლიტერატურული ტექსტების მოსმენა, გაგება და მათი
შინაარსის გადმოცემა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სათაურის მიხედვით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შესაძლო შინაარსის შესახებ;
 ასახელებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ფაქტებს, პერსონაჟებს;
 აღწერს და ახასიათებს საგნებსა და პერსონაჟებს თვალსაჩინო ნიშნების მიხედვით;
 ყვება მოსმენილი ტექსტის შინაარსს;
 მარტივი გეგმის მიხედვით ყვება წაკითხული ტექსტის შინაარსს;
 მონაწილეობს ინსცენირებაში, არჩევს როლის შესაბამის ინტონაციასა და სხვა

გამომსახველობით ხერხებს;
 ავლებს პარალელს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ამბავსა და პირად გამოცდილებას

შორის;
 მარტივი გამოთქმებით („მომწონს / არ მომწონს“, „საინტერესოა / უინტერესოა“,

„ვეთანხმები / არ ვეთანხმები“, „ერთგულია / მოღალატეა“, „მამაცია / მხდალია“ და
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ა. შ.) აფასებს ნაწარმოებს, პერსონაჟებს, მათს საქციელს და ცდილობს საკუთარი
მოსაზრების ახსნას („არ ვეთანხმები იმიტომ, რომ...“, „საინტერესოა იმით, რომ...“
და ა. შ.);

 შინაარსის უკეთ გასააზრებლად ცდილობს, კითხვების დასმით გაარკვიოს ახალი
სიტყვებისა და ფრაზების მნიშვნელობა.

ქართ. III. 3. მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივ-გრამატიკული საშუალებების
სათანადოდ გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სასაუბრო თემებისათვის (მაგ., „წელიწადის დროები“, „ცხოველები“, „ქალაქი“,

„სოფელი“ და ა. შ.) იყენებს სპეციალურ ლექსიკას;
 სიტყვათა შესაკავშირებლად გააზრებულად იყენებს კავშირებსა და სიტყვა-

კავშირებს (ან, თუ, ვინც, რაც, როგორც, როცა / როდესაც...);
 სწორად იყენებს პირის, ჩვენებით, კითხვით და უარყოფით ნაცვალსახელებს;
 სათანადო კონტექსტში სწორად იყენებს სიტყვებს: ყველა, ზოგი (ზოგიერთი), არც

ერთი და სხვ.;
 მართებულად სვამს კითხვებს (ვინ...? რა...? როგორი...? რომელი...? რამდენი...?) და

კითხვით წინადადებაში მახვილს სვამს კითხვით სიტყვებზე;
 სწორად უხამებს ზმნას სახელს პირსა და რიცხვში;
 განარჩევს და სწორად იყენებს ჩვეულებრივ და თავაზიანობის გამომხატველ

ზმნურ ფორმებს („მოდი – მობრძანდით“; „აიღე – ინებეთ“, „დაჯექი –
დაბრძანდით“ და სხვ.).

მიმართულება: კითხვა

ქართ. III. 4. მოსწავლე ფლობს კითხვის ტექნიკას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თავისუფლად კითხულობს ნაცნობ და უცნობ სიტყვებს;
 სიტყვათა ჩამონათვალში თავისუფლად მოიძიებს მასწავლებლის მიერ წაკითხულ

ნაცნობ და უცნობ სიტყვებს;
 პოულობს და ხმამაღლა, თავისუფლად კითხულობს მასწავლებლის მიერ

მითითებულ ეპიზოდს ნაცნობ ტექსტში;
 ხმამაღლა კითხულობს მცირე ზომის ტექსტებს, იცავს პაუზას სასვენ ნიშნებთან.


ქართ. III. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ხასიათის
ილუსტრირებულ ტექსტებში ინფორმაციის მოძიება და გაგება (მაგ.,
საინფორმაციო ტექსტისა საბავშვო ენციკლოპედიაში, მარტივი ენით დაწერილი
მრავალსაფეხურიანი ინსტრუქციების, განცხადებისა და სხვ.).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს თემას;
 ასახელებს ტექსტის კომპოზიციურ მახასიათებლებს (სათაურს, ილუსტრაციას,

წარწერას, პირობით ნიშანს, რუბრიკას, აბზაცების რაოდენობას, სქემასა და სხვ.);
 ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის

ინფორმაცია (მაგ., რას ჭამს ზღარბი? . . . - რუბრიკაში „საკვები“);
 ამოიცნობს ილუსტრაციების ქვემოთ მოცემული წარწერების შინაარსს;
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 ეძებს და პოულობს, რომელ რუბრიკას / ქვესათაურს უკავშირდება ილუსტრაცია,
მისი წარწერა;

 ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას (როდის, სად, რამდენი,
როგორი, რამდენ ხანს და სხვ.);

 ამოიცნობს ტექსტში მოცემულ სხვადასხვა ინფორმაციას შორის არსებულ მიზეზ-
შედეგობრივ კავშირებს;

 ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას აკავშირებს პირად გამოცდილებასთან და
გამოაქვს დასკვნები.

ქართ. III. 6. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის სხვადასხვა სახისა და ჟანრის თხრობითი
ტექსტების (ზღაპრის, ნოველის, მოთხრობის, იგავ-არაკის, წერილის, ნამდვილი
ამბის...) დამოუკიდებლად წაკითხვა და გაგება-გააზრება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს პერსონაჟების მოქმედებებს, გრძნობებს, ემოციებს;
 განსაზღვრავს მოქმედებათა დროსა და ადგილს;
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, როდის, რამდენი, რამდენჯერ, როგორი,

რითი და სხვ.);
 აკავშირებს ერთმანეთთან ექსპლიციტურად მოცემულ ფაქტებს, მოვლენებს,

მოქმედებებს და გამოაქვს სათანადო დასკვნები;
 საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს ტექსტის შინაარსს;
 იმახსოვრებს და საკუთარი სიტყვებით გადმოცემს ტექსტის ცალკეული

მონაკვეთის არსებით ინფორმაციას;
 განავრცობს შეკუმშულად, მოკლედ გადმოცემულ ამბავს;
 განსაზღვრავს, რა იცის / რა არ იცის ცალკეულმა პერსონაჟმა;
 ამოიცნობს და ასახელებს დიალოგში მონაწილეთა რაოდენობას;
 ითვლის ტექსტში რეპლიკების რაოდენობას;
 განსაზღვრავს, ვის ეკუთვნის რეპლიკა და ვინ არის მისი ადრესატი;
 განსაზღვრავს რეპლიკის მიზანს (მაგ., რჩევის მიცემა, ინფორმირება, ახსნა,

საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა და სხვ.);
 ამოიცნობს, რა ტიპის ურთიერთობა აქვთ პერსონაჟებს ერთმანეთთან (ნათესაური,

მტრული, მეგობრული და სხვ.);
 გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისს, ამბის განვითარებას,

დასკვნას);
 ჯგუფის წევრებთან ერთად დგამს ნაწარმოებში ასახულ სცენებს.

ქართ. III. 7. მოსწავლეს შეუძლია ლიტერატურული ტექსტის მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოხატავს წაკითხული ტექსტით აღძრულ ემოციებს, განცდებს;
 ასახელებს მულტფილმებს, სურათებს, ნახატებს, მოსმენილ და წაკითხულ

ნაწარმოებებს, რომლებიც გაახსენდა ტექსტის კითხვის დროს; მსჯელობს მათ
შორის მსგავსება-განსხვავებაზე;

 ასახელებს ნაწარმოების გმირების მოქმედების მოტივს (რატომ მოიქცა ასე) და
აფასებს მათს საქციელს;

 ასახელებს საყვარელ პერსონაჟს და ხსნის საკუთარ არჩევანს;
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 წაკითხული ნაწარმოებიდან მიღებული შთაბეჭდილებით ქმნის ილუსტრაციებს
და აფასებს სხვების მიერ შექმნილ ილუსტრაციებს (რამდენად ასახავს
ილუსტრაცია ტექსტის შინაარსს).

ქართ. III. 8. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ტექსტის არსებითი ენობრივ-გრამატიკული
ნიშნების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განარჩევს და ასახელებს პერსონაჟის / ობიექტის დამახასიათებელ სიტყვებს

შინაარსობრივი თვალსაზრისით (საგნის თვისებისა და ოდენობის გამომხატველ
ლექსიკას, მოქმედება-მდგომარეობის აღმნიშვნელ ლექსიკას...);

 კითხვების (რა? ვინ? როგორი? რამდენი? რას აკეთებს?) გამოყენებით აჯგუფებს
სიტყვებს და ადარებს მათ ერთმანეთთან;

 ამოიცნობს სასვენი ნიშნების (წერტილის, მძიმის, ორწერტილის,
მრავალწერტილის, ბრჭყალების, კითხვისა და ძახილის ნიშნების) ფუნქციას;

 ამოიცნობს პირდაპირ ნათქვამს.

ქარ. III. 9. მოსწავლეს შეუძლია ვიზუალურად აღიქვას და/ან თავად შექმნას სხვადასხვა
ტიპის ტექსტი, ვიდეო და აუდიომასალა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ვიზუალურად (წაკითხვის ან მოსმენის გარეშე) ამოიცნობს ამა თუ იმ ტექსტის

(რეკლამის, აბრის, რეცეპტის, მარტივი ინსტრუქციის, მოსაწვევი ბარათის)
დანიშნულებას;

 თანმხლები ტექსტის გარეშე ამოიკითხავს ვიდეომასალის სახეობას (რეკლამა,
კინოანონსი, რეპორტაჟი);

 მასწავლებლის დახმარებით შეადგენს საპრეზენტაციო პროგრამას (სლაიდშოუს)
ნაცნობი სიუჟეტის გადმოსაცემად;

 გრაფიკული რედაქტორის (painter) გამოყენებით, სურათებისა და სიტყვების
კოლაჟით გადმოსცემს მთლიანი ტექსტის ან მისი საკვანძო ეპიზოდის შინაარსს;

 ნაცნობი ტექსტისთვის შეარჩევს თანმხლებ მუსიკას, ხმოვან ეფექტებს;
 საყვარელი ნაწარმოების / ზღაპრისთვის ქმნის წიგნის მაკეტს.

ქართ. III. 10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის ზოგიერთი სტრატეგიის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცდილობს უცნობი სიტყვების ახსნას კონტექსტის გათვალისწინებით;
 ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის

შინაარსის შესახებ;
 წაკითხული შინაარსის უკეთ გაგების მიზნით გონებაში, წარმოსახვაში აცოცხლებს

მას;
 მთლიანობაში აკვირდება ტექსტის სტრუქტურას, მის სიტყვიერ და არასიტყვიერ

მაორგანიზებელ ელემენტებს (სათაურს, რუბრიკას, ილუსტრაციას, წარწერას,
აბზაცს, სვეტს, ლოგოს, ტიპოგრაფიულ მახასიათებლებს, მაგ., მსხვილ შრიფტსა და
სხვ.) და იყენებს მათ საყრდენებად კონკრეტული ინფორმაციის მოძიებისას;

 აღწერს, რა ხერხს მიმართა დასმულ კითხვაზე პასუხის გასაცემად;
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 დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემის შემდეგ აზუსტებს, რამდენადაა პასუხის
სისწორეში დარწმუნებული („დარწმუნებული ვარ“, „თითქმის დარწმუნებული
ვარ“, „არა ვარ დარწმუნებული“);

 განსაზღვრავს და პოულობს ტექსტის იმ მონაკვეთს, რომელსაც უნდა მიუბრუნდეს
პასუხის დასაზუსტებლად;

 მასწავლებლის დახმარებით ადგენს ტექსტის მარტივ გეგმას მისთვის სასურველი
ფორმით (სიტყვიერად ან ნახატებით);

 სარგებლობს სასკოლო ბიბლიოთეკის კატალოგებით, ავტორისა და სათაურის
მიხედვით მოიძიებს მისთვის სასურველ წიგნს, სახელწოდების მიხედვით –
საბავშვო ჟურნალ-გაზეთებს.

მიმართულება: წერა

ქართ. III. 11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მარტივი მიზნობრივი ტექსტების
დაწერა და შესაბამისად გაფორმება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერს მარტივ ინსტრუქციებს (მაგ., როგორ უნდა მოვიქცეთ ქუჩის

გადასასვლელებზე, როგორ მოვუაროთ შინაურ ცხოველებს, როგორ
გავუფრთხილდეთ სასკოლო ნივთებს და ა. შ.);

 კონკრეტული მიზნისა და ადრესატის მიხედვით თხზავს და აფორმებს მოსაწვევი
ბარათის ტექსტს;

 თხზავს და შესაბამისად აფორმებს მარტივ დიალოგებს.

ქართ. III. 12. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის დამოუკიდებლად შექმნა და
აზრის გასაგებად ჩამოყალიბება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის სხვადასხვა ჟანრის მცირე ზომის ტექსტებს (ზღაპარს, მოთხრობას);
 სხვადასხვა საგანში შეძენილი ცოდნის საფუძველზე ქმნის მცირე ზომის

თხზულებას (მაგ., „შემოდგომა“, „შინაური ცხოველები“ და სხვ.);
 აღწერს კონკრეტულ ფაქტს / მოვლენას საკუთარი ცხოვრებიდან;
 თანამიმდევრულად გადმოსცემს შინაარსს წერილობით;
 წერს კარნახით;
 ტექსტის შედგენის დროს იყენებს ახლად შესწავლილ სიტყვებსა და ფრაზებს;
 ტექსტის ან ეპიზოდის შინაარსის გადმოცემისას იყენებს ავტორისეულ ლექსიკას,

ზოგიერთ მხატვრულ ხერხს (ეპითეტებს, მარტივ შედარებებს).

ქართ. III. 13. მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი გრამატიკული ელემენტების მართებულად
გამოყენება ტექსტის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ზმნას სათანადო პირისა და რიცხვის ფორმით;
 სწორად იყენებს კავშირებს (და, თუ, მაგრამ, ან) რთული და შერწყმული

წინადადებების ნაწილების დასაკავშირებლად;
 სათანადოდ იყენებს პირის, ჩვენებით („ეს / ის კაცი მოვიდა - ეს / ის მოვიდა“...) და

კითხვით (რომელი? როგორი?) ნაცვალსახელებს;
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 სათანადო კონტექსტში სწორად ხმარობს სიტყვებს: ყველა, ზოგი (ზოგიერთი), არც
ერთი;

 სწორად უხამებს ზმნას სახელს პირსა და რიცხვში, სწორად ათანხმებს რიცხვით და
/ ან ზედსართავ სახელსა და არსებით სახელს ბრუნვასა და რიცხვში;

 მსგავსი მნიშვნელობის ლექსიკური ერთეულებიდან შეარჩევს მოცემული
კონტექსტისთვის შესაფერის / მართებულ სიტყვას;

 იყენებს დიალოგის გაფორმებისთვის საჭირო ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს
(ზმნის II პირის ფორმებს, პუნქტუაციის ნიშნებს);

 სწორად დამარცვლავს სიტყვებს და გადააქვს სტრიქონიდან სტრიქონზე;
 სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს (წერტილს, მძიმეს, ორწერტილს,

მრავალწერტილს, ბრჭყალებს, კითხვისა და ძახილის ნიშნებს).

ქართ. III. 14. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის ჩასწორების მარტივი ხერხების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გადაიკითხავს და ჩაასწორებს საკუთარ ნაწერს, შესაბამისი პირობითი ნიშნებით

ჩაამატებს, ამოშლის ან გადასვამს ტექსტში სასურველ სიტყვას ან წინადადებას;
 კარნახით ნაწერ ტექსტს უდარებს დედანს ჩასწორების მიზნით;
 ამოწმებს და ჩაასწორებს ნაწერში მისთვის ნაცნობ სასვენ ნიშნებს.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება

ძირითადი თემატიკა:
ლექსიკოლოგიური ასპექტი: აქტიური ლექსიკური ფონდი; სიტყვათა დაჯგუფება-

განსხვავება შინაარსობრივი და ექსპრესიული თვალსაზრისით; ხატოვანი გამონათქვამები
და მარტივი ფრაზეოლოგიზმები.

გრამატიკული ასპექტი: წინადადების ძირითადი წევრები: ზმნა-შემასმენელი და
მასთან დაკავშირებული მოქმედი პირი (სუბიექტი); ზმნა და საგარემოებო სიტყვები;
კავშირები წინადადებაში. სახელის სხვადასხვა ბრუნვის ფორმებს შორის ფუნქციური
სხვაობა; ზმნური და სახელური ფორმაცვალება; ტიპობრივი ორთოგრაფიული
შეცდომების გასწორების წესები; ძირითადი სასვენი ნიშნები (წერტილი, მძიმე, კითხვისა
და ძახილის ნიშნები, ბრჭყალები, ორწერტილი, მრავალწერტილი).

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები

ძირითადი თემატიკა: საკომუნიკაციო ამოცანა და მიზანი; მიზნობრივი ტექსტის
დანიშნულება და ადრესატი. საუბრისა და კამათის თემა; ჯგუფური აქტივობა,
სიტუაციური თამაში და კონკრეტული როლი; საბავშვო ბიბლიოთეკით სარგებლობის
წესები; კითხვის სტრატეგიები (თემა, მთავარი და მეორეხარისხოვანი გმირები,
სათაურისა და ტექსტის აზრობრივი მიმართება). ტექსტის ტიპები: მიზნობრივი ტექსტები
(რეცეპტი, სამახსოვრო წესები, აბრა, რეკლამა, განცხადება); ტექსტის ჩასწორების მარტივი
ხერხები.

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
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ძირითადი თემატიკა: თანატოლების ცხოვრება, სათავგადასავლო, იუმორისტული
ნაწარმოებები, დიდაქტიკური ხასიათის თხზულებები.

საკითხავი მასალა: ქართული და მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრები, თქმულებები,
ლეგენდები, მითები; ადაპტირებული ლიტერატურული ტექსტები, ლირიკული და
სიუჟეტიანი ლექსები, პროზაული თხზულებები (მცირე ზომის) დასრულებული ამბით,
საინტერესო სიუჟეტით, მკაფიოდ და ნათლად გამოხატული სათქმელით.

IV კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება:

ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. IV. 1. მოსწავლეს
შეუძლია ადეკვატურად
აღიქვას სხვადასხვა სახის
ტექსტი და გადმოსცეს მათი
შინაარსი.

ქართ. IV. 2. მოსწავლეს
შეუძლია გამოხატოს
საკუთარი დამოკიდებუ-
ლება მხატვრული
ნაწარმოების მიმართ.

ქართ. IV. 3. მოსწავლეს
შეუძლია მიუსადაგოს
სამეტყველო ქცევა დასა-
ხულ საკომუნიკაციო
ამოცანას.

ქართ. IV. 4. მოსწავლეს
შეუძლია შესაბამისი
ენობრივ-გრამატიკული
საშუალებების გამოყენება
კონკრეტულ სამეტყველო
სიტუაციაში.

ქართ. IV. 5. მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის ნაცნობი
თემების შემცველი სხვადა-
სხვა სახის არამხატვრული
ტექსტების (რეკლამის, სა-
ყმაწვილო ჟურნალის გან-
ცხადების, საყმაწვილო
ენციკლოპედიის სტატიისა
და სხვ.) წაკითხვა და
გაგება.

ქართ. IV. 6. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა თე-
მაზე შექმნილი მხატვრული
ტექსტების დამოუკიდე-
ბლად წაკითხვა.

ქართ. IV. 7. მოსწავლეს
შეუძლია მხატვრული და
არამხატვრული ტექსტების
ძირითადი ენობრივ-
გრამატიკული ნიშნების
ამოცნობა.

ქართ. IV. 8. მოსწავლეს
შეუძლია საკუთარი დამო-
კიდებულების გამოხატვა
წაკითხული ტექსტის
(მხატვრულის / არამხა-
ტვრულის) მიმართ; ავლენს
ესთეტიკური და ეთიკური
შეფასების სურვილს.

ქართ. IV. 11. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
მცირე ზომის ტექსტების
შეთხზვა.

ქართ. IV. 12. მოსწავლეს
შეუძლია შესწავლილი
ტექსტის შინაარსის დაწერა;
ავლენს თვითგამოხატვის
სურვილს.

ქართ. IV. 13. მოსწავლეს
შეუძლია გრამატიკული და
ორთოგრაფიული
თვალსაზრისით სწორი
ფორმების გამოყენება
წინადადების აგებისას და
პუნქტუაციის ძირითადი
წესების დაცვა.

ქართ. IV. 14. მოსწავლეს
შეუძლია წერის საწყისი
სტრატეგიების გამოყენება.
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ქარ. IV. 9. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
მიზნობრივი ტექსტების
სათანადოდ გაფორმება და
ტექსტის არავერბალური
ნაწილების ამოცნობა;
ავლენს ტექსტის
არავერბალური
ინტერპრეტაციის უნარს.

ქართ. IV. 10. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
სტრატეგიის გამოყენება
ინფორმაციის მოსაძიებლად
და კონკრეტული საკითხის
დასამუშავებლად.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. IV. 1. მოსწავლეს შეუძლია ადეკვატურად აღიქვას სხვადასხვა სახის ტექსტი და
გადმოსცეს მათი შინაარსი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და განარჩევს ასაკის შესაბამისი სირთულის სასაუბრო ტექსტების

სახეებს (აღწერას, თხრობას, კამათს, დიალოგს...);
 შინაარსის გადმოცემისას ერთმანეთს ანაცვლებს თხრობასა და აღწერას;
 განასხვავებს შინაური გარემოს სასაუბრო სტილსა და ოფიციალური გარემოს (მაგ.,

სასკოლო საქმიანი სიტუაციის) ენას და შესაბამისად იყენებს მათ;
 განასხვავებს პირდაპირ და ირიბ ნათქვამს და დანიშნულებისამებრ იყენებს მათ;
 თხრობისას იყენებს ავტორისეულ ლექსიკას;
 მიჰყვება მხატვრული ნაწარმოების სიუჟეტურ ხაზს და თანამიმდევრობით

გადმოსცემს ფაქტებსა და მოვლენებს;
 გადმოსცემს არამხატვრული ტექსტის შინაარსს.

ქართ. IV. 2. მოსწავლეს შეუძლია გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება მხატვრული
ნაწარმოების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ნაწარმოებში ასახულ ამბავსა და პერსონაჟებზე მისთვის საინტერესო და

მნიშვნელოვანი კუთხით;
 ასახელებს მოსმენილი ტექსტიდან ესთეტიკურად ღირებულ ადგილებს;
 აფასებს გმირის საქციელს და განმარტავს თავის დამოკიდებულებას;
 უკავშირებს პერსონაჟის მოქმედებას პირად ცხოვრებისეულ გამოცდილებას და

იხსენებს მსგავს სიტუაციებს;
 მონაწილეობს მხატვრული ნაწარმოების შესახებ გამართულ დისკუსიაში;
 მონაწილეობს საბავშვო სპექტაკლის ან ზღაპრის განხილვაში;
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 გამოხატავს საკუთარ ემოციებს/განცდებს და ცდილობს მათ ახსნას („გამიკვირდა
იმიტომ, რომ...“, „აღვშფოთდი იმიტომ, რომ...“).

ქართ. IV. 3. მოსწავლეს შეუძლია მიუსადაგოს სამეტყველო ქცევა დასახულ
საკომუნიკაციო ამოცანას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხმამაღლა კითხულობს კლასის წინაშე სასურველ / შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი

ტექსტიდან და ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
 იყენებს ინტონაციას სასვენი ნიშნების ფუნქციით;
 კორექტულად, ეტიკეტის დაცვით გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას;
 მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

ქართ. IV. 4. მოსწავლეს შეუძლია შესაბამისი ენობრივ-გრამატიკული საშუალებების
გამოყენება კონკრეტულ სამეტყველო სიტუაციაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ყოფითი სიტუაციების აღწერისას სათანადოდ რთავს მეტყველებაში სპეციფიკურ

ლექსიკას;
 მასწავლებლის მიერ მითითებული ნიმუშების მიხედვით შემოქმედებითად

იყენებს სიტყვათა სემანტიკურ კავშირებს (სინონიმს, ანტონიმს...);
 სათანადო კონტექსტებში სწორად ჩაანაცვლებს სახელებს (არსებითს, ზედსართავს,

რიცხვითს) ნაცვალსახელებით (ეს, ის, ასეთი, ამდენი...) და მარტივი ზმნიზედებით
(აქ, იქ, მაშინ, ამიტომ...);

 კონტექსტის მიხედვით სწორად იყენებს ზმნის გრამატიკული დროის ფორმებს
(მაგ., შარშან დავისვენეთ - გაისად დავისვენებთ და ა. შ.);

 მეტყველებისას იცავს ბრუნვისა და პირის ნიშნებთან დაკავშირებულ
მართლმეტყველების წესებს (მაგ. ვვარჯიშობ, ვუთხარი, თბილისს, ქათამმა, კარგად
ვარ და ა. შ.);

 სწორად უთანხმებს ზმნას არსებით სახელებსა და ნაცვალსახელებს პირისა და
რიცხვის მიხედვით;

 სწორად ათანხმებს მსაზღვრელ-საზღვრულს.

მიმართულება: კითხვა

ქართ. IV. 5. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობი თემების შემცველი სხვადასხვა სახის
არამხატვრული ტექსტების (რეკლამის, საყმაწვილო ჟურნალის განცხადების,
საყმაწვილო ენციკლოპედიის სტატიისა და სხვ.) წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს მარტივი მიზნობრივი ტექსტების (განცხადების, აბრის, რეკლამის,

კულინარიული რეცეპტის, ექიმის რჩევა-დარიგების, წამლის რეცეპტისა და ა.შ.)
საკომუნიკაციო სიტუაციას (ავტორს, ადრესატს, მიზანს/დანიშნულებას);

 მოიძიებს ტექსტში კონკრეტულ ინფორმაციას;
 ახასიათებს სხვადასხვა სახის ტექსტს სტრუქტურული მახასიათებლების

მიხედვით (მაგ., ღია ბარათს დასაწყისში აქვს მიმართვის ფორმა, მას მოსდევს
ძირითადი ტექსტი, ბოლოს კი არის ხელმოწერა; კულინარიული რეცეპტი შედგება
სათაურისა და ორი ძირითადი ნაწილისაგან: ინგრედიენტთა ჩამონათვალი და
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დამზადების წესი; დარგობრივ-შემეცნებით ტექსტს აქვს სათაური, ახლავს
ილუსტრაციები წარწერებით და აბზაცებად დაყოფილი ტექსტი და ა.შ.);

 გამოყოფს და ასახელებს ტექსტის მთავარ საკითხებს;
 აკავშირებს ერთმანეთთან ექსპლიციტურად მოცემულ ფაქტებს, მოვლენებს,

მოქმედებებს და გამოაქვს სათანადო დასკვნები;
 განსაზღვრავს ტექსტის ერთ მონაკვეთში ან მის სხვადასხვა ნაწილში ასახულ

მოვლენებსა და ფაქტებს შორის არსებულ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს;
 განარჩევს ფაქტს თვალსაზრისაგან;
 განასხვავებს საგანთა / მოვლენათა გარეგნულ და შინაარსობრივ მახასიათებლებს;
 აჯგუფებს ინფორმაციას კონკრეტული ნიშნით (მსგავსება-განსხვავების, მზარდი-

კლებადი ხარისხისა და ა.შ. მიხედვით).

ქართ. IV. 6. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა თემაზე შექმნილი მხატვრული ტექსტების
დამოუკიდებლად წაკითხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს კონკრეტული ჟანრისათვის (მაგ., იგავ-არაკის, ზღაპრის, მოთხრობის)

დამახასიათებელ ნიშნებს;
 საუბრობს სათაურისა და ტექსტის აზრობრივ/ შინაარსობრივ ურთიერთკავშირზე;
 ასახელებს სათაურის ალტერნატიულ ვარიანტებს;
 ასახელებს მოქმედ პირებს;
 მოიძიებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., მოვლენათა, მოქმედებათა დროსა და

ადგილს);
 დამოუკიდებლად პოულობს ტექსტში სიტყვებსა და გამოთქმებს, რომლებსაც

ავტორი იყენებს პერსონაჟების, ფაქტებისა და მოვლენების აღსაწერად;
 ამოიცნობს პერსონაჟთა გრძნობებს, მიზნებს;
 აკვირდება პერსონაჟთა ქცევას, მოქმედებას, თვისებებს და დაკვირვების

საფუძველზე გამოაქვს სათანადო დასკვნა მათი აზრების, განზრახვების, განცდების
შესახებ;

 აკავშირებს ერთმანეთთან ექსპლიციტურად მოცემულ ფაქტებს, მოვლენებს,
მოქმედებებს და გამოაქვს სათანადო დასკვნები;

 განარჩევს ერთმანეთისგან ფაქტსა და სურვილს/ოცნებას;
 ამოიცნობს ტექსტში გამოცემულ მოვლენებს, მოქმედებებს შორის არსებულ

ლოგიკურ (მიზეზ-შედეგობრივ, ოპოზიციურ, პირობით, დათმობით და სხვა)
კავშირებს;

 განსაზღვრავს ტექსტში გადმოცემულ მოქმედებათა, მოვლენათა ქრონოლოგიას;
 გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების ეტაპებს (დასაწყისს, ამბის შუა ნაწილს,

დასასრულს);
 საკუთარი სიტყვებით გადმოცემს ტექსტის/მისი ცალკეული მონაკვეთის მოკლე

შინაარსს, გამოყოფს არსებით ინფორმაციას;
 განავრცობს შეკუმშულად, მოკლედ გადმოცემულ ამბავს;
 განარჩევს ტექსტში ავტორისა და პერსონაჟების სიტყვებს, დიალოგსა და

მონოლოგს;
 განსაზღვრავს ცალკეული პერსონაჟის ხედვის კუთხეს, გადმოსცემს ნაწარმოებში

ასახულ ამბავს ერთ-ერთი პერსონაჟის პირით;
 აანალიზებს ცალკეულ რეპლიკას - ვის ეკუთვნის, ვინ არის ადრესატი, რა არის

რეპლიკის მიზანი (მაგ., რჩევის მიცემა, ინფორმირება, ახსნა, საყვედურის
გამოთქმა, შენიშვნის მიცემა, საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა და სხვა);

 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის
საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა;
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 ამოიცნობს ნაწარმოების ძირითად თემას/ქვეთემებს, იდეას.

ქართ. IV. 7. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების ძირითადი
ენობრივ-გრამატიკული ნიშნების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და ასახელებს მოქმედების აღმნიშვნელ სიტყვებს, რომელთა

საშუალებით აბზაცში / ტექსტის ცალკეულ ეპიზოდში / ტექსტში გადმოცემულია
მოვლენათა თანამიმდევრობა (მაგ. ჯერ დახატა, მერე გაუგზავნა მეგობარს; ჯერ
წავიდა, შემდეგ იყიდა, ბოლოს კი შეჭამა...);

 ამოიცნობს და ასახელებს საგნისა (მაგ., წითელი ფანქარი; კარგი ამინდი, მაღალი
სახლი) და მოქმედების (ლამაზად წერს) დამახასიათებელ ნიშნებს;

 ამოიცნობს მარტივი აღწერითი ტექსტის ძირითად ენობრივ მახასიათებლებს, მაგ.,
შედგენილი შემასმენლის აქტიურად გამოყენებას (ეს კალამია, ის რვეულია, ეს კი
ჩემი ჩანთაა), აღსაწერი საგნის / ობიექტის აღმნიშვნელი სიტყვის ჩანაცვლებას
ნაცვალსახელით ან ზმნიზედით (თბილისი საქართველოს დედაქალაქია; ის
დააარსა ვახტანგ გორგასალმა. შარშან თბილისში ვიყავი. იქ ბევრი ლამაზი სახლი
ვნახე) და ა.შ.;

 ამოიცნობს და ასახელებს ძირითად სინტაქსურ მიმართებებს, მაგ., შეთანხმებას
სახელებს შორის ბრუნვაში (მაგ., ორმა მეგობარმა, ლამაზი სახლი);

 ამოიცნობს და ასახელებს ქონა-ყოლის აღმნიშვნელ ზმნებს, ამჩნევს მათი
წარმოების თავისებურებებს (დედა მყავს, რვეული მაქვს).

ქართ. IV. 8. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა წაკითხული
ტექსტის (მხატვრულის/არამხატვრულის) მიმართ; ავლენს ესთეტიკური და
ეთიკური შეფასების სურვილს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს საყვარელ წიგნს, ტექსტს / მხატვრულ ნაწარმოებს, ავტორს, პერსონაჟს

და ხსნის თავის არჩევანს;
 განმარტავს, რით არის კონკრეტული ტექსტი მისთვის საინტერესო;
 მიუთითებს, რით დაინტერესდა / რა მოეწონა ტექსტში (ინფორმაცია, ამბავი,

პერსონაჟის საქციელი, ბუნების აღწერა, დიალოგები თუ სხვა);
 მონაწილეობს წაკითხულის შესახებ გამართულ დისკუსიებში; საკუთარი

შეხედულების დასასაბუთებლად იყენებს შესაბამის ადგილებს წაკითხული
ტექსტიდან ან მაგალითებს პირადი გამოცდილებიდან.

ქარ. IV. 9. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის მიზნობრივი ტექსტების სათანადოდ
გაფორმება და ტექსტის არავერბალური ნაწილების ამოცნობა; ავლენს ტექსტის
არავერბალური ინტერპრეტაციის უნარს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სათანადოდ აფორმებს მცირე ზომის მიზნობრივ ტექსტებს (სხვადასხვა ხასიათის

აბრებს საშუალო სკოლის, საბავშვო ბაღის, სპორტული მოედნისთვის, ზღაპრის ან
საბავშვო სპექტაკლის თემაზე შექმნილ პლაკატს და სხვ.);

 ადეკვატურად იყენებს საბავშვო წიგნში გამოყენებულ პირობით ნიშნებს (ლოგოს,
რუბრიკას, სქემას), ილუსტრაციებს, დამხმარე ცხრილებსა და მარტივ დიაგრამებს;
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 ამოიცნობს საბავშვო, შემეცნებით (შემეცნებით-გასართობ), მუსიკალურ, სპორტულ
და საინფორმაციო გადაცემებს სპეციფიკური ნიშნების (მუსიკალური ქუდის,
ლოგოს, დასაწყისისა და ა.შ.) მიხედვით;

 მონაწილეობს საბავშვო სპექტაკლის გაფორმებაში: დამოუკიდებლად ან სხვისი
დახმარებით ქმნის მასწავლებლის მითითებით ან საკუთარი სურვილით
შერჩეული როლისათვის შესაფერისი კოსტუმის, ნიღბისა და ა.შ. ესკიზებს;

 შეარჩევს (თვითონ ხატავს ან მოიძიებს) როლის შესაბამის ვიზუალურ მასალას;
 ამზადებს და წარმოადგენს მასწავლებლის მითითებით ან საკუთარი სურვილით

შერჩეულ როლს;
 როლის (მოლაპარაკე ცხოველების, უსულო საგნების) განსასახიერებლად

ადეკვატურად იყენებს დამხმარე საშუალებებს (ჟესტს, მიმიკას, დამახასიათებელ
მოძრაობას, გარკვეულ არტიკულაციას; მოხერხებულობის, ტყუილის თუ სხვა
თვისებებისა და გრძნობების გამომხატველ მინიშნებებს);

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად განასახიერებს წაკითხული ტექსტის
ცალკეული ეპიზოდის / ეპიზოდების მიმიკურ მიზანსცენებს (მეორე ჯგუფი კი
ცდილობს ამოიცნოს, კონკრეტულად რომელი ეპიზოდი იყო წარმოდგენილი).

ქართ. IV. 10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ინფორმაციის
მოსაძიებლად და კონკრეტული საკითხის დასამუშავებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცდილობს ამოიცნოს უცნობი სიტყვების / გამოთქმების მნიშვნელობა ნაცნობი

ელემენტების (ილუსტრაციების, ნაცნობი ფუძის, კონტექსტისა და სხვ.)
დახმარებით;

 ტექსტის უკეთ გააზრების მიზნით სვამს კითხვებს წაკითხულთან დაკავშირებით;
 ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის

შინაარსის შესახებ;
 ასახელებს ტექსტის თავებად და მონაკვეთებად დაყოფის აზრობრივ საფუძველს;
 აკვირდება კითხვებზე გაცემულ პასუხებს და განარჩევს, რომელ ოპერაციას

მიმართა მკითხველმა შემდეგი სამიდან: ა) პასუხი პირდაპირ იყო ტექსტში
მოცემული; ბ) პასუხის გასაცემად საჭირო იყო რამდენიმე სახის ინფორმაციის
ერთმანეთთან დაკავშირება; გ) პასუხი არ იყო ტექსტში; მკითხველი დაეყრდნო
ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას, დაუკავშირა იგი საკუთარ ცოდნას და ამის
საფუძველზე გამოიტანა დასკვნა;

 დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემის შემდეგ აზუსტებს, რამდენად
დარწმუნებულია პასუხის სისწორეში („დარწმუნებული ვარ“, „თითქმის
დარწმუნებული ვარ“, „არა ვარ დარწმუნებული“);

 უბრუნდება ტექსტის შესაბამის/სათანადო მონაკვეთს იმ საკითხების
დასაზუსტებლად, რაშიც არ არის დარწმუნებული;

 იცის და ასახელებს სხვადასხვა ხერხს, რომლებიც ტექსტის გაგებას უწყობს ხელს
(ტექსტში გადმოცემული ამბების წარმოსახვაში გაცოცხლება, ტექსტში
გადმოცემული ამბის ინსცენირება, ტექსტის ცალკეული მონაკვეთის საკუთარი
სიტყვებით გადმოცემა და სხვ.);

 აღწერს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი ამოცანის გადაჭრა; ადარებს
სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოთქვამს მოსაზრებას იმის შესახებ, თუ
რომელი მიდგომა იყო უფრო მისადაგებული/ეფექტური და რატომ;

 სარგებლობს საბავშვო ბიბლიოთეკის ანბანური და თემატური კატალოგებით;
 სწორად იგებს და იყენებს ბიბლიოთეკის კატალოგებსა და ბარათებზე

მოთავსებულ ინფორმაციას (ავტორი, სათაური, გვერდების რაოდენობა);
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 ამოიცნობს და ბიბლიოთეკაში სწორად მოიძიებს ძირითად საბავშვო სერიულ
გამოცემებს (მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრებს, საბავშვო ლიტერატურის
ბიბლიოთეკას, ქართულ ხალხურ ზღაპრებს, საბავშვო ენციკლოპედიებს და ა. შ.).

მიმართულება: წერა

ქართ. IV. 11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მცირე ზომის ტექსტის შეთხზვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცხოვრებისეული შთაბეჭდილებების საფუძველზე წერს მცირე ზომის ტექსტს;
 შესაფერისი ლექსიკის გამოყენებით ადგენს მარტივ დარგობრივ ტექსტებს

(კლიმატური პირობების აღწერას, გეოგრაფიული გარემოს აღწერას, მათემატიკურ
ამოცანას);

 ჩამოწერს შეკითხვებს მწერალთან წარმოსახვითი ინტერვიუსათვის;
 სწერს წერილებს რეალურ და წარმოსახვით ადრესატს (მეგობარს, ნაწარმოების

ავტორს, პერსონაჟს და სხვ.).

ქართ. IV. 12. მოსწავლეს შეუძლია შესწავლილი ტექსტის შინაარსის დაწერა; ავლენს
თვითგამოხატვის სურვილს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცავს შინაარსობრივ თანამიმდევრობას;
 ნაწარმოების შინაარსის გადმოცემისას შემოქმედებითად იყენებს ავტორისეულ

ლექსიკასა და მხატვრულ სახეებს;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას პერსონაჟის მიმართ სხვადასხვა ფორმით

(მაგ., მოკლე დახასიათების, გმირის საქციელზე გაკეთებული კომენტარის სახით
და ა.შ.);

 ქმნის ნაწარმოების განსხვავებული დასასრულის წერილობით ვერსიას.

ქართ. IV. 13. მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკული და ორთოგრაფიული თვალსაზრისით
სწორი ფორმების გამოყენება წინადადების აგებისას და პუნქტუაციის ძირითადი
წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება სიტყვათა ლექსიკურ მნიშვნელობას და კონტექსტის გათვალისწინებით

შეურჩევს მათ ადგილს;
 ავლენს სახელის ფორმაცვალების წესების ცოდნას (მაგ., სწორად არჩევს სახელის

ბრუნვის ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით) და
სათანადოდ იყენებს მას;

 მართებულად ხმარობს სიტყვებს: თითოეული, ყველა, ზოგი (ზოგიერთი),
რამდენიმე და სწორად უთანხმებს რიცხვში ზმნებს;

 სათანადოდ იყენებს ნაცნობი გრამატიკული ფორმების მართლწერის წესებს
წინადადების/ფრაზის აგებისას;

 მართებულად იყენებს სასვენ ნიშნებს (წერტილს, კითხვისა და ძახილის ნიშნებს,
ბრჭყალებს, ორწერტილს, მრავალწერტილს...).

ქართ. IV. 14. მოსწავლეს შეუძლია წერის საწყისი სტრატეგიების გამოყენება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შეადგენს წერითი დავალების მოკლე გეგმას;
 წერის დაწყებამდე განსაზღვრავს ტექსტის დანიშნულებას და ადრესატს

მიზნობრივი ტექსტებისთვის;
 უბრუნდება ნაწერს კორექტირებისთვის, ასწორებს მარტივი ტიპის შეცდომებს

(ჩაამატებს, ამოშლის ან გადასვამს ტექსტში ასოს, სიტყვას, ფრაზას/წინადადებას);
 ამჩნევს და ასწორებს საკუთარ შეცდომებს (მაგ., სუბიექტსა და ზმნას შორის

შეუთანხმებლობას, მსაზღვრელ-საზღვრულს შორის შეუთანხმებლობას,
ორთოგრაფიული ხასიათის შეცდომებს და სხვ.);

 ხმამაღლა კითხულობს საკუთარ ნაწერს, ცვლის ტექსტის ამა თუ იმ მონაკვეთს
ესთეტიკური თვალსაზრისით უკეთესი ვარიანტით.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
ძირითადი თემატიკა:
ლექსიკოლოგიური ასპექტი: ლექსიკური ფონდის შევსება: სპეციალური ლექსიკა და

ტერმინოლოგია; სიტყვათა სემანტიკური კავშირების (სინონიმის, ანტონიმის, ლექსიკური
ბუდეების...) აქტიურად, შემოქმედებითად გამოყენება; ერთი სემანტიკური ჯგუფის
სიტყვების კონტექსტურად შერჩევა; სიტყვათა ლექსიკური კავშირები (სიტყვაწარმოების
საწყისი წესები, ახალ სიტყვათა წარმოქმნა); რთული შედგენილობის სიტყვები; სიტყვის
მრავალმნიშვნელიანობა.

გრამატიკული ასპექტი: სახელის ბრუნვისა და ზმნის პირის ნიშნებთან
დაკავშირებული ორთოგრაფიის წესები; სივრცული, დროითი და მიზეზ-შედეგობრივი
მიმართებების გამომხატველი ენობრივ-გრამატიკული საშუალებების
ურთიერთმიმართება; სიტყვათა ძირითადი კლასები (მეტყველების ნაწილები) და
მნიშვნელოვანი სინტაქსური მიმართებები სიტყვათა შორის; სიტყვის მორფოლოგიური
აგებულება საწყის დონეზე; სასვენი ნიშნები.

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი თემატიკა: საკომუნიკაციო ამოცანა და მისი გადაჭრის ხერხები;

ჯგუფური აქტივობა (როლის შესრულება / მოკლე ზეპირი გამოსვლა); ენის სხვადასხვა
ფუნქციური სტილი (სასაუბრო, სალიტერატურო) და მათი გამოყენების სფეროები;
მიზნობრივი ტექსტები (აბრა, რეკლამა, პლაკატი, რეცეპტი, სამახსოვრო წესები,
ინსტრუქცია, სხვადასხვა ხასიათის წერილები), მათი ჩაწერისა და გაფორმების წესები.

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
ძირითადი თემატიკა: თემატიკა ფართოვდება; სხვადასხვა ქვეყნის ხალხთა

ცხოვრება, სათავგადასავლო ნაწარმოებები, დიდაქტიკური თხზულებები, ფანტასტიკა,
იუმორისტული და სატირული ნაწარმოებები; ყოფითი, პატრიოტული და ჰეროიკული
თემები.

საკითხავი მასალა: ქართული ხალხური ზეპირსიტყვიერება; ნიმუშები მსოფლიოს
ხალხთა ფოლკლორიდან: ზღაპრები, თქმულებები, ლეგენდები, მითები (ქართული,
ბერძნული, რომაული და სხვ.); თანამედროვე ქართულით გამართული სხვადასხვა
პერიოდის ნაწარმოებები, ლიტერატურული ზღაპრები (ქართველი და უცხოელი
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მწერლების), ლექსები და პროზაული თხზულებები; მარტივი საინფორმაციო /
შემეცნებითი ტექსტები; სხვადასხვა სახის არამხატვრული ტექსტები.

V კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება:
ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. V. 1. მოსწავლეს აქვს
ასაკის შესაფერისი სირთუ-
ლის ტექსტების მოსმენისა
და ინტერპრეტაციის
საწყისი უნარი.

ქართ. V. 2. მოსწავლეს
შეუძლია ჯგუფური და
ინდივიდუალური
საკომუნიკაციო ამოცანების
განხორციელება.

ქართ. V. 3. მოსწავლეს
შეუძლია ენობრივ-
გრამატიკული ფორმების
აღქმა და მართებულად
გამოყენება შესაბამის
სამეტყველო სიტუაციებში.

ქართ. V. 4. მოსწავლეს აქვს
ლიტერატურული
ნაწარმოების ესთეტიკური
შეფასების საწყისი უნარი.

ქართ. V. 6. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ხმამაღალი კითხვის საწყისი
უნარ-ჩვევები.

ქართ. V. 7. მოსწავლეს შე-
უძლია მისთვის საინტერე-
სო თემატიკის შემცველი
სხვადასხვა სახის არამხა-
ტვრული ტექსტების
(საყმაწვილო ჟურნალების,
დარგობრივ-შემეცნებითი
სტატიების, სხვადასხვა
შინაარსის ცნობარების,
ინტერვიუებისა და სხვ.)
წაკითხვა და გააზრება.

ქართ. V. 8. მოსწავლეს შე-
უძლია სხვადასხვა ჟანრის
მხატვრული ტექსტების
წაკითხვა და ადეკვატურად
გაგება-გაანალიზება.

ქართ. V. 9. მოსწავლეს აქვს
წაკითხული მხატვრული

ქართ. V. 13. მოსწავლეს შე-
უძლია სხვადასხვა სახის
ტექსტების დამოუკიდებ-
ლად შექმნა.

ქართ. V. 14. მოსწავლეს შე-
უძლია წერითი დავალების
ამოცანის განსაზღვრა და
ფუნქციური სტილის
არჩევა.

ქართ. V. 15. მოსწავლეს შე-
უძლია გრამატიკული წესე-
ბის მართებულად გამოყე-
ნება და მართლწერის
ნორმების დაცვა.
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ქართ. V. 5. მოსწავლეს
შეუძლია სადისკუსიო
სტრატეგიების ამოცნობა და
გამოყენება.

ტექსტის ინტერპრეტაციის
საწყისი უნარი.

ქართ. V. 10. მოსწავლეს შე-
უძლია სხვადასხვა ხასიათის
ტექსტის სტრუქტურული
და ენობრივი
თავისებურებების ამოცნობა.

ქარ. V. 11. მოსწავლეს შეუძ-
ლია ტექსტის ვერბალური
და არავერბალური ნაწილე-
ბის ერთმანეთთან დაკავში-
რება, ინტერპრეტირება და
მსჯელობა მათს ურთიერთ-
მიმართებაზე; აქვს მედია-
წიგნიერების საწყისი უნარ-
ჩვევები.

ქართ. V. 12. მოსწავლეს შე-
უძლია კითხვის სხვადასხვა
სტრატეგიის გამოყენება
ტექსტის უკეთ გააზრების
მიზნით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. V. 1. მოსწავლეს აქვს ასაკის შესაფერისი სირთულის ტექსტების მოსმენისა და
ინტერპრეტაციის საწყისი უნარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ისმენს სხვადასხვა ხასიათის საინფორმაციო ტექსტებს და ერთმანეთისაგან

განარჩევს ფაქტებსა და დამოკიდებულებებს (შეფასებებს);
 სვამს კითხვებს მოსმენილი ტექსტის უკეთ გასააზრებლად / ამა თუ იმ საკითხის

დასაზუსტებლად;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას საინფორმაციო ტექსტებში

გადმოცემული ფაქტების მიმართ (დადებითად/უარყოფითად ვაფასებ;
აღმაფრთოვანა/აღმაშფოთა და სხვ.);

 ისმენს ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილ ლიტერატურულ ტექსტებს და პოულობს
მსგავსება-განსხვავებას მათ შორის;

 წარმოაჩენს ნაწარმოების პერსონაჟს სხვადასხვა კუთხით (მიუთითებს მის როგორც
დადებით, ისე უარყოფით თვისებებზე).

ქართ. V. 2. მოსწავლეს შეუძლია ჯგუფური და ინდივიდუალური საკომუნიკაციო
ამოცანების განხორციელება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ჯგუფთან ერთად ამზადებს ზეპირ გამოსვლას: დამოუკიდებლად დაამუშავებს
თემის ერთ-ერთ ნაწილს, მოპოვებულ მასალას და შემუშავებულ თვალსაზრისს
გააცნობს და შეუთანხმებს ჯგუფის წევრებს;

 გამოდის წყვილის, ჯგუფისა თუ კლასის მომხსენებლის როლში; ითვალისწინებს
და გამოხატავს თანაგუნდელების საერთო აზრს;

 მიზნის შებამისად ირჩევს სასაუბრო (ეტიკეტური დიალოგების) და მხატვრულ
(განცდებსა და შთაბეჭდილებებზე საუბრის) სტილს;

 კითხვის დასმის, თხოვნის, ბრძანების, გრძნობების გადმოცემის დროს იცავს
სიტყვათა რიგს და ამ მოდალობებისთვის დამახასიათებელ ინტონაციას.

ქართ. V. 3. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივ-გრამატიკული ფორმების აღქმა და
მართებულად გამოყენება შესაბამის სამეტყველო სიტუაციებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მართებულად შეარჩევს ბრუნვის ფორმებს კონტექსტური მნიშვნელობების

გამოსახატავად;
 ამოიცნობს და შესაბამის კონტექსტებში მართებულად იყენებს ზმნის დრო-

კილოთა სათანადო ფორმებს (მაგ., გააკეთა - აკეთებდა - გაუკეთებია და სხვ.);
 სწორად იყენებს არაწესიერი წარმოების (ქონა-ყოლისა და გრძნობა-აღქმის) ზმნათა

ფორმებს;
 საუბრის თემის, ადრესატისა და მიზნის მიხედვით ირჩევს შესაბამის სტილს.

ქართ. V. 4. მოსწავლეს აქვს ლიტერატურული ნაწარმოების ესთეტიკური შეფასების
საწყისი უნარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ისმენს მხატვრულ ნაწარმოებს (ლექსს, ნოველას, მოთხრობას) და გამოხატავს

საკუთარ ემოციებსა და შთაბეჭდილებებს;
 საუბრობს პოეტურ ნაწარმოებში გამოხატულ განწყობაზე;
 მონაწილეობს ლიტერატურული ნაწარმოების შესახებ გამართულ დისკუსიაში,

გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ამა თუ იმ პერსონაჟის მიმართ;
 ასახელებს სხვადასხვა თვალსაზრისით მისთვის საინტერესო ადგილებს

ტექსტიდან.

ქართ. V. 5. მოსწავლეს შეუძლია სადისკუსიო სტრატეგიების ამოცნობა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჯგუფთან ერთად ირჩევს საკამათო თემას; განსაზღვრავს დისკუსიის წესებს:

რეგლამენტს, რიგითობას, ეტიკეტს; იცავს კორექტულობას და ა. შ.;
 მოსმენისას ჩაინიშნავს საყრდენ სიტყვებს, საყრდენ ფრაზებს;
 მოსმენისას ამოიცნობს დისკუსიაში გამოთქმულ თვალსაზრისს და ჩაინიშნავს

არგუმენტებს;
 ყურადღებით ისმენს ჯგუფის თითოეული წევრის აზრს, ალაგებს გამოთქმულ

მოსაზრებებს გარკვეული პრინციპით (ვის აქვს განსხვავებული მოსაზრება,
რამდენი თვალსაზრისი გამოითქვა ჯგუფში...);

 ადგენს მარტივ გეგმას ამ მოსაზრებათა წარმოსადგენად;
 ქმნის ან მოიძიებს ვიზუალურ მასალას სადისკუსიო თემის შესახებ.
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მიმართულება: კითხვა

ქართ. V. 6. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის საწყისი უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხმამაღლა, გამართულად და გამომეტყველებით უკითხავს თანაკლასელებს

შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი ტექსტიდან;
 ცდილობს დაიცვას შესაბამისი ინტონაცია სხვადასხვა მოდალობის წინადადების

წარმოთქმის დროს;
 შინაარსის შესაბამისად ცვლის სხეულის ენას (მიმიკას, ჟესტიკულაციას).

ქართ. V. 7. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემატიკის შემცველი სხვადასხვა
სახის არამხატვრული ტექსტების (საყმაწვილო ჟურნალების, დარგობრივ-
შემეცნებითი სტატიების, სხვადასხვა შინაარსის ცნობარების, ინტერვიუებისა და
სხვ.) წაკითხვა და გააზრება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოყოფს და ასახელებს ტექსტის მთავარ საკითხებს;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ

ინფორმაციას;
 აკავშირებს ერთმანეთთან ფაქტებს, მოვლენებს, მოქმედებებს და გამოაქვს

სათანადო დასკვნები;
 განსაზღვრავს ტექსტის ერთ მონაკვეთში ან მის სხვადასხვა ნაწილში ასახულ

მოვლენებს / ფაქტებს შორის არსებულ ლოგიკურ კავშირებს (მიზეზ-შედეგობრივს,
შეპირისპირებითს, პირობითსა და სხვ.);

 განარჩევს ფაქტს თვალსაზრისისაგან;
 განასხვავებს საგანთა / მოვლენათა გარეგნულ და შინაარსობრივ მახასიათებლებს;
 აჯგუფებს ინფორმაციას კონკრეტული ნიშნით;
 ტექსტის მთლიანი გააზრების საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა.

ქართ. V. 8. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ტექსტების წაკითხვა და
ადეკვატურად გაგება-გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გააზრებულად აკავშირებს სათაურს ტექსტთან;
 განარჩევს მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს;
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, როდის, რამდენი, რამდენჯერ, როგორი,

რითი და სხვ.);
 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათს საქციელს;
 ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების საფუძველზე;
 ყოფს ტექსტს შინაარსობრივ ნაწილებად;
 გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;
 გამოყოფს ნაწარმოებში სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისს, შუა

ნაწილს, დასასრულს);
 საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს ტექსტის შინაარსს;
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 იმახსოვრებს და საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს არსებით ინფორმაციას
ტექსტის ცალკეული მონაკვეთიდან;

 განავრცობს შეკუმშულად, მოკლედ გადმოცემულ ამბავს;
 განსაზღვრავს, რა იცის / რა არ იცის ცალკეულმა პერსონაჟმა;
 ამოიცნობს და განმარტავს ლიტერატურულ და ხალხურ ზღაპარს შორის მსგავსება-

განსხვავებას.

ქართ. V. 9. მოსწავლეს აქვს წაკითხული მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაციის საწყისი
უნარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს ნაწარმოების თემას;
 ავლებს პარალელს თემატურად მსგავს ნაწარმოებებთან;
 მსჯელობს მისთვის საინტერესო საკითხების შესახებ და გამოხატავს საკუთარ

პოზიციას;
 აფასებს ნაწარმოებში განვითარებულ მოვლენებს სხვადასხვა პერსონაჟის

პოზიციიდან;
 ამოიცნობს და ასახელებს მარტივ მხატვრულ სიმბოლოებს.

ქართ. V. 10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხასიათის ტექსტის სტრუქტურული და
ენობრივი თავისებურებების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და ასახელებს ამა თუ იმ მიზნობრივი ტექსტისთვის დამახასიათებელ

ენობრივ-სტილურ საშუალებებს (ხშირად გამოყენებულ გრამატიკულ ფორმებს,
ლექსიკას; მაგ., ამჩნევს, რომ მოძრაობის წესებისა თუ სხვა აუცილებლად
შესასრულებელი მოთხოვნების ტექსტში უმეტესწილად გამოიყენება წართქმითი
ან უკუთქმითი ბრძანებითი კილოს ფორმები: „შეჩერდით“, „ნუ გადახვალთ“,
„დაუკვირდით“, „დაელოდეთ“. შესაბამისად, იმპერატიული შინაარსისაა ამგვარ
ტექსტში ყველაზე ხშირად გამოყენებული ზმნებიც: „უნდა“, „საჭიროა“,
„დაუშვებელია“, „აუცილებელია“ და ა. შ.);

 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობას,
აღწერას) და მიუთითებს შესაბამის ნიშნებზე (მაგ., აღწერისას ზედსართავებისა და
ნაზმნარი ზედსართავების, ანუ მიმღეობების სიჭარბეზე, ზმნების ნაკლებ
რაოდენობაზე; თხრობისას ზმნების სიჭარბეზე, მოქმედების
თანამიმდევრულობასა და მის მარკერებზე და სხვ.);

 ამოიცნობს ტექსტში ძირითად მოდალობებს და განმარტავს მათ;
 ადარებს სიტყვებს მორფოლოგიური აგებულების მიხედვით (სახელის ბრუნვის

ფორმების, სახელური სიტყვაწარმოების ძირითადი წესებისა და სხვ.);
 ამოიცნობს არსებით, ზედსართავ, რიცხვით სახელებს; ჩაანაცვლებს მათ შესაბამისი

ნაცვალსახელებით (კაცი - ის; მაღალი - ასეთი; ექვსი - ამდენი და სხვ.);
 ამოიცნობს და იყენებს მნიშვნელოვან სინტაქსურ მიმართებებს სიტყვათა შორის

(ზმნასა და სახელს შორის შეთანხმებას პირსა და რიცხვში, რიცხვითი და / ან
ზედსართავი სახელისა და არსებითი სახელის ბრუნების წესებს...); შეუძლია
კითხვების მეშვეობით ამოიცნოს ზოგიერთი გრამატიკულ-სემანტიკური
კატეგორია (,,ვინ“ და ,,რა“ ჯგუფის სახელები, ზმნის დროები და ა.შ.);

 განარჩევს ზმნის უმთავრეს კატეგორიებს (პირს, რიცხვს, დროს, კილოს...);
 განარჩევს არაწესიერი წარმოების (ქონა-ყოლისა და გრძნობა-აღქმის) ზმნათა

ფორმებს.
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ქარ. V. 11. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის ვერბალური და არავერბალური ნაწილების
ერთმანეთთან დაკავშირება, ინტერპრეტირება და მსჯელობა მათს
ურთიერთმიმართებაზე; აქვს მედიაწიგნიერების საწყისი უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება ტექსტზე დართულ ილუსტრაციებს და მსჯელობს, რამდენად ასახავს

ილუსტრაცია ტექსტის განწყობას, რას გვეუბნება იგი ტექსტში აღწერილი
ადგილის, დროის, ამბის, პერსონაჟთა ხასიათების, მათი
ურთიერთდამოკიდებულებისა და ემოციების შესახებ; აფასებს, რამდენად
ეხმარება მას ილუსტრაცია ტექსტის აღქმაში და/ან იძლევა თუ არა იგი დამატებით
მასალას ტექსტის შესახებ;

 ილუსტრაციებზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს უცნობი / შესასწავლი
ტექსტის შინაარსის, თემატიკის, ადგილის, დროის, პერსონაჟთა ხასიათების,
ურთიერთდამოკიდებულებისა და ემოციების შესახებ; ტექსტის გაცნობის შემდეგ
მსჯელობს, რამდენად გამართლდა მისი ვარაუდი;

 ქმნის წაკითხული ან მოსმენილი ტექსტის ილუსტრაციას/ილუსტრაციებს
(შესაძლებელია, კომპიუტერული გრაფიკული რედაქტორის გამოყენებით); ახსნის,
რა კავშირშია მის მიერ შექმნილი ილუსტრაცია/ილუსტრაციები ტექსტთან ან
ტექსტის ცალკეულ ეპიზოდთან;

 ქმნის სხვადასხვა სახის მიზნობრივ ტექსტებს (მაგალითად, სარეკლამო
განცხადებას, მოსაწვევს სასკოლო ღონისძიების პრეზენტაციაზე და სხვ.)
ელექტრონულ ფორმატში, სათანადოდ აფორმებს მათ და დააგზავნის
თანაკლასელებთან ელექტრონული ფოსტით;

 აკვირდება და აფასებს თანატოლის მიერ შექმნილ მიზნობრივ ტექსტს იმ
თვალსაზრისით, თუ რამდენად უწყობს ხელს ტექსტის სტრუქტურა მისი
შინაარსის აღქმას (ილუსტრაციისა და ტექსტის ურთიერთმიმართების, შრიფტის
სახესხვაობის, რუბრიკების, ტექტის აბზაცებად/სვეტებად დაყოფის, ნაწილების
დასათაურებისა და ა.შ. საფუძველზე).

ქართ. V. 12. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ტექსტის
უკეთ გააზრების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვადასხვა საშუალებით (კონტექსტის გათვალისწინებით, კითხვის დასმით,

ლექსიკონით) ცდილობს უცნობი სიტყვებისა და გამოთქმების მნიშვნელობის
გარკვევას;

 სხვადასხვა ელემენტის (სათაურის, აბზაცების დასაწყისის, საკვანძო სიტყვების,
ერთ-ერთი აბზაცის, გამოყოფილი სიტყვების) მოშველიებით გამოთქვამს ვარაუდს
ტექსტის/ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ;

 დასმულ კითხვებს აჯგუფებს იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის ოპერაციას მოითხოვს
ისინი (ტექსტში მოცემული ინფორმაციის მოძიებას; რამდენიმე სახის
ინფორმაციის ერთმანეთთან დაკავშირებას; დასკვნების გამოტანას ტექსტში
მოცემული ინფორმაციის საკუთარ გამოცდილებასთან დაკავშირების
საფუძველზე);

 კონკრეტული ინფორმაციის მოსაძიებლად თვალს გადაავლებს ტექსტის
სტრუქტურას, სიტყვიერ და არასიტყვიერ მაორგანიზებელ ელემენტებს და მათზე
დაყრდნობით პოულობს და ამოკრებს მას;
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 იყენებს სხვადასხვა ხერხს, რომლებიც ხელს უწყობს ტექსტის გაგებას (მაგ.,
წარმოსახვაში აცოცხლებს ტექსტში გადმოცემულ ამბებს, ახდენს ტექსტში
გადმოცემული ამბის ინსცენირებას, საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს ტექსტის
ცალკეული მონაკვეთის შინაარსს, აკვირდება დასმულ კითხვას იმის დასადგენად,
თუ რა ტიპის ოპერაციას მოითხოვს იგი და სხვ.);

 საკითხავი დავალებების შესრულების შემდეგ მონაწილეობს გამოყენებული
სტრატეგიების განხილვაში (ვინ რა მიდგომა/ხერხი გამოიყენა); გამოთქვამს
მოსაზრებას იმის შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო ან იქნებოდა უფრო
მისადაგებული/ეფექტური და რატომ;

 კონკრეტული ინფორმაციის მოსაპოვებლად იყენებს საბავშვო ენციკლოპედიის
სტატიებს;

 სხვადასხვა საშუალებით (ენციკლოპედიების, ლექსიკონების, ინტერნეტის
მეშვეობით) აზუსტებს მისთვის გაუგებარ ან ბუნდოვან ადგილებს სტატიიდან;

 სარგებლობს ბიბლიოთეკით და დამოუკიდებლად, საკუთარი ინტერესების
შესაბამისად ირჩევს საკითხავ ლიტერატურას.

მიმართულება: წერა

ქართ. V. 13. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ტექსტების დამოუკიდებლად შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერის დაწყებამდე ირჩევს თემას; განსაზღვრავს მიზანს, აუდიტორიას, ირჩევს

სასურველ ჟანრს;
 ამა თუ იმ ჟანრის ტექსტის შექმნისას იყენებს სხვადასხვა მხატვრულ ხერხს

(ეპითეტს, შედარებას, გაპიროვნებას, რითმასა და სხვ.);
 წერს ჩანახატებსა და ფელეტონებს საკლასო გაზეთისა და ჟურნალისათვის;
 წერისას აქცენტს აკეთებს მთავარ და არსებით მომენტებზე;
 თანამიმდევრობით გადმოსცემს ფაქტებსა და მოვლენებს;
 იცნობს და მართებულად იყენებს შეფასების / დამოკიდებულების გამომხატველ

ენობრივ ფორმულებს (მაგ. „არ გეთანხმები", „მეც ასე მგონია“, „მეეჭვება“, „არ
მჯერა“, „შესაძლოა ასეც იყოს, მაგრამ...“ და ა. შ).

ქართ. V. 14. მოსწავლეს შეუძლია წერითი დავალების ამოცანის განსაზღვრა და
ფუნქციური სტილის არჩევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შინაარსობრივი, ენობრივი და ფორმალური ნიშნების მიხედვით ირჩევს სასაუბრო

(ეტიკეტური დიალოგების), სასწავლო-სამეცნიერო (რაღაცის ახსნის ან
დამტკიცების მიზნით მსჯელობის) და მხატვრულ (განცდილი შთაბეჭდილების
გადმოსაცემ) ენას;

 ადეკვატურად ცვლის ენას ერთი ტექსტის ფარგლებში, როცა ნაწერში ერთმანეთს
ენაცვლება მსჯელობა, შთაბეჭდილებების გადმოცემა ან დიალოგი;

 ტექსტის მიზნის გათვალისწინებით შეარჩევს სათანადო ლექსიკურ ერთეულებს
და გრამატიკულ ფორმებს (მაგ., დიასახლისებისთვის განკუთვნილ რეცეპტს ან
რჩევა-დარიგებებს სხვადასხვა ასაკის ადამიანებისთვის წერს სასურველი
მოქმედების გამომხატველი კავშირებითის ფორმებით და იყენებს შესაბამისი
შინაარსის მქონე ლექსიკას: „სასურველია“, „კარგი იქნებოდა“ და ა. შ.);

 მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვებიდან კონტექსტის მიხედვით შეარჩევს სათანადო
ლექსიკურ ერთეულს;
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 სწერს წერილებს სხვადასხვა ასაკისა და მდგომარეობის ადამიანებს; წერილში
ეტიკეტის დაცვით ეპაექრება/ეთანხმება ადრესატს და მართებულად იყენებს
შესაბამის ფორმულებს (მაგ., „მეც ასე მგონია“, „არ მჯერა“, „შეიძლება, მაგრამ...“ და
ა.შ.).

ქართ. V. 15. მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკული წესების მართებულად გამოყენება და
მართლწერის ნორმების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აქტიურად იყენებს მეტყველების ნაწილთა ძირითად ფორმობრივ თავისებურებებს

(სახელთა ბრუნებას, სიტყვაწარმოებას, სხვადასხვა დრო-კილოთა ზმნური
სიტყვაფორმებს...);

 პრაქტიკულად იყენებს სახელთა შეწყობას ბრუნვებისა და რიცხვის მიხედვით,
ზმნური კონსტრუქციების ცვლილებების გათვალისწინებით;

 განასხვავებს და სათანადოდ იყენებს სხვადასხვა ფუნქციური სტილისთვის
დამახასიათებელ ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს;

 ასწორებს გრამატიკულ შეცდომებს (მაგ: სუბიექტ-ობიექტისა და ზმნის
სინტაქსური ურთიერთობის წესების დარღვევისას), ითვალისწინებს ზმნის პირის
ფორმათა აგების კანონზომიერებებს;

 ტექსტის შექმნისას იცავს ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებს და აკეთებს
კორექტურას.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება

ძირითადი თემატიკა:
ლექსიკოლოგიური ასპექტი: ფართოვდება მოსწავლის ლექსიკური მარაგი;

მოზარდი უკვე აქტიურად იყენებს ფრაზეოლოგიზმებსა და ხატოვან სიტყვა-თქმებს;
ეფექტურად იყენებს სიტყვათა ლექსიკურ კავშირებს, აწარმოებს ახალ სიტყვებს; ესმის
სიტყვის გადატანითი მნიშვნელობით ხმარების დანიშნულება სათქმელის ხატოვნად და
ამომწურავად გადმოცემის პროცესში.

გრამატიკული ასპექტი: აცნობიერებს ბრუნვის ფორმათა ფუნქციონირების
მრავალფეროვნებას და სათანადო სიტყვაფორმებს არჩევს კონტექსტური მნიშვნელობების
გამოსახატავად; განარჩევს ზმნის დრო-კილოთა ნაირსახეობებს და შესაბამის
კონტექსტებში იყენებს ამ პარამეტრების მიხედვით შერჩეულ სათანადო ფორმებს; ამოიც-
ნობს ტექსტში ძირითად მოდალობებს; კითხვის დასმის, თხოვნის, ბრძანების, გრძნობების
გადმოცემის დროს იცავს სიტყვათა რიგს და მოდალობებისთვის დამახასიათებელ
ინტონაციურ თავისებურებებს; ადარებს სიტყვებს მორფოლოგიური აგებულების
თვალსაზრისით (სახელის ბრუნვის ფორმების, სახელური სიტყვაწარმოების ძირითადი
წესების მიხედვით, შეუძლია ზმნური სიტყვაფორმების შედარება-შეპირისპირების
საფუძველზე საერთო ფუძის გამოყოფა); ამოიცნობს და იყენებს მნიშვნელოვან სინტაქსურ
მიმართებებს სიტყვათა შორის (ზმნასა და სახელს შორის შეთანხმებას პირსა და რიცხვში,
რიცხვითი და/ან ზედსართავი სახელისა და არსებითი სახელის ბრუნების წესებს...);
შეუძლია კითხვების მეშვეობით ამოიცნოს ზოგი გრამატიკულ-სემანტიკური კატეგორია
(,,ვინ“ და ,,რა“ ჯგუფის სახელები, ზმნის დროები...).
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2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი თემატიკა: ჯგუფთან ერთად საკომუნიკაციო ამოცანის დაგეგმვა,

მომზადება და გადაჭრა; გუნდური განაწილების პრინციპით საკითხის მომზადება და
ერთობლივი მოხსენების წარმოდგენა; სადისკუსიო სტრატეგიები და ხერხები
(მსჯელობის მიზანი, არგუმენტი და დასკვნა); სადისკუსიო ეტიკეტი და სტრატეგიები
(ნათლად, გასაგებად ჩამოყალიბებული პოზიცია, არგუმენტები); არგუმენტის სახეები
(ფაქტობრივი, ანალოგიაზე დამყარებული). მასალის მოპოვება, დამუშავება და კითხვის
სტრატეგიები (სხვადასხვა ლექსიკონებითა და ენციკლოპედიებით სარგებლობა). ენის
განსხვავებული ფუნქციური სტილი (სასაუბრო, სასწავლო-სამეცნიერო, მხატვრულ-
ლიტერატურული); ტექსტის ტიპები: პრესაში გამოქვეყნებული სხვადასხვა ხასიათის
სტატიები (სათავგადასავლო, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული, შემეცნებითი,
იუმორისტული); მიზნობრივი ტექსტების აგების პრინციპები (დაკვირვება ენობრივ-
სტილურ საშუალებებსა და ლექსიკაზე), ეპისტოლარული ჟანრი (თხრობა, მსჯელობა,
აღწერა კონკრეტული ადრესატისთვის).

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა

ძირითადი თემატიკა: მოთხრობები ბავშვთა ოცნებებსა და ფანტაზიებზე, მათს
ცხოვრებაზე, ზნეობრივ პრობლემებზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე, ადამიანისა და
ბუნების ურთიერთობაზე; პატრიოტული და სამოქალაქო ჟღერადობის, ისტორიულ
თემატიკაზე შექმნილი ნაწარმოებები.

საკითხავი მასალა: ფოლკლორული ჟანრები: ზღაპარი, ბალადა, ლექსები,
თქმულებები, ლეგენდები (ქართული და უცხოური); იგავ-არაკები, დიდაქტიკური
ხასიათის თხზულებები, ბიბლიური მოთხრობები, სახარებისეული იგავები; სხვადასხვა
ეპოქის ქართველ და უცხოელ კლასიკოსთა ნაწარმოებები (ადაპტირებული და
შემოკლებული ტექსტები), ქართული ლირიკის ნიმუშები; თანამედროვე ქართული
პროზის ნიმუშები.

VI კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება:
ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. VI. 1. მოსწავლეს აქვს
ინფორმაციის მიღებისა და
გადაცემისათვის აუცილებე-
ლი უნარ-ჩვევები.

ქართ. VI. 2. მოსწავლეს აქვს
მხატვრული ტექსტის გააზ-
რებისათვის არსებითი მნი-

ქართ. VI. 6. მოსწავლეს შე-
უძლია წაუკითხოს მსმე-
ნელს ტექსტი / ნაწყვეტი.

ქართ. VI. 7. მოსწავლეს შე-
უძლია სხვადასხვა სახის
მხატვრული და არამხატ-
ვრული ტექსტების წაკითხვა

ქართ. VI. 14. მოსწავლეს
შეუძლია პიროვნული და
შემოქმედებითი გამო-
ცდილების გამოყენება
წერის პროცესში; აქვს
მხატვრული წარმოსახვის
უნარი.
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შვნელობის მქონე დეტალე-
ბის შეფასების უნარი.

ქართ. VI. 3. მოსწავლეს შე-
უძლია მართებულად წარ-
მართოს საკუთარი სამეტყ-
ველო ქცევა მიზნისა და
კონტექსტის შესაბამისად.

ქართ. VI. 4. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენით განა-
სხვავოს სხვადასხვა ტიპის
ტექსტები ენობრივ-გრამა-
ტიკული სტრუქტურის
მიხედვით.

ქართ. VI. 5. მოსწავლეს შეუ-
ძლია დისკუსიაში მონაწი-
ლეობის ჯგუფური და ინ-
დივიდუალური სტრატე-
გიების ეფექტურად
გამოყენება.

და გაგება-გაანალიზება.

ქართ. VI. 8. მოსწავლეს შე-
უძლია დამოუკიდებლად
წაიკითხოს სხვადასხვა
სახისა და ნაირგვარი
შინაარსის ტექსტები.

ქართ. VI. 9. მოსწავლეს შე-
უძლია პირად გამოცდილე-
ბაზე დაყრდნობით იმსჯე-
ლოს ნაწარმოებში ასახული
მისთვის გასაგები და მნი-
შვნელოვანი პრობლემების
შესახებ.

ქართ. VI. 10. მოსწავლეს აქვს
კითხვის პროცესით
გამოწვეული განწყობილე-
ბისა და შთაბეჭდილების
გადმოცემის უნარი.

ქართ. VI. 11. მოსწავლეს შე-
უძლია სხვადასხვა ტიპის
ტექსტების ენობრივ თავისე-
ბურებებზე დაკვირვება და
მსჯელობა.

ქარ. VI. 12. მოსწავლეს შე-
უძლია მედიატექსტების
გაანალიზება; აქვს მულტი-
მედია ტექსტებზე მუშაობის
საწყისი უნარ-ჩვევები.

ქართ. VI. 13. მოსწავლეს შე-
უძლია კითხვის სხვადასხვა
სტრატეგიის მიზნობრივად
გამოყენება.

ქართ. VI. 15. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
მიზნობრივი ტექსტების
დამოუკიდებლად შექმნა.

ქართ. VI. 16. მოსწავლეს
შეუძლია ორთოგრაფიისა
და პუნქტუაციის აუცი-
ლებელი წესების გამოყე-
ნება, გრამატიკული თვალ-
საზრისით მართებული
სიტყვაფორმების აგება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. VI. 1. მოსწავლეს აქვს ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემისათვის აუცილებელი
უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს ნათლად და გარკვევით და პრეზენტაციისას გააზრებულად იყენებს

შესაბამის არავერბალურ საშუალებებს;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ამა თუ იმ ფაქტისადმი;
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 განარჩევს სიტყვის შინაარსობრივ მრავალფეროვნებას და სათანადოდ იყენებს მას
მეტყველების დროს;

 მეტყველების პროცესში თავისუფლად გადმოსცემს სხვის ნათქვამს პარაფრაზის
გამოყენებით.

ქართ. VI. 2. მოსწავლეს აქვს მხატვრული ტექსტის გააზრებისათვის არსებითი
მნიშვნელობის მქონე დეტალების შეფასების უნარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს მისთვის აზრობრივი და მხატვრული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან

ეპიზოდებს, გამონათქვამებს და ახდენს მათს ინტერპრეტირებას;
 აფასებს პერსონაჟების ქმედებას კონფლიქტურ, წინააღმდეგობრივი ხასიათის

მქონე ეპიზოდებში;
 მსჯელობს ნაწარმოებში განვითარებულ მოვლენებზე სხვადასხვა პერსონაჟის

პოზიციიდან;
 მსჯელობს ტექსტში გამოკვეთილ ცალკეულ მოვლენებსა და ფაქტებს შორის

მიზეზ-შედეგობრივ კავშირზე;
 ირჩევს ტექსტში ასახული კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისათვის

შეთავაზებულ ალტერნატიულ ვარიანტებს შორის მისი თვალსაზრისით
საუკეთესოს;

 სთავაზობს აუდიტორიას ნაწარმოებში გამოკვეთილი კონკრეტული პრობლემის
გადაჭრის საკუთარ ვერსიას.

ქართ. VI. 3. მოსწავლეს შეუძლია მართებულად წარმართოს საკუთარი სამეტყველო ქცევა
მიზნისა და კონტექსტის შესაბამისად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საკუთარ კომუნიკაციურ ქცევას უსადაგებს შესაბამის კონტექსტს;
 შეარჩევს და გადაამოწმებს სხვადასხვა სახის (საინფორმაციო, ვიზუალურ და ა. შ.)

მასალას სანდოობის თვალსაზრისით;
 წინასწარ შედგენილი მოკლე გეგმის მიხედვით მოამზადებს და წარმოადგენს

ზეპირ მოხსენებას სხვადასხვა თემაზე;
 განიხილავს მიზნობრივი ტექსტის ამა თუ იმ სახეს, მაგ., რეკლამას, და ასახელებს

საგნის ან მოვლენის იმ მხარეს, რომლის აფიშირებასაც ეწევა რეკლამა; საკუთარი
სიტყვებით გადმოსცემს რეკლამის ღირსებას ან ნაკლს, ასახელებს სიტყვებს და
სხვა გამომხატველობით საშუალებებს, რომლებიც ყველაზე ეფექტურად
გადმოსცემს რეკლამის მიზანს;

 ისმენს და ადეკვატურად აღიქვამს საინფორმაციო საშუალებებით გადმოცემულ
სხვადასხვა ხასიათის საბავშვო და შემეცნებით-გასართობ პროგრამებს;

 ამოიცნობს ამ პროგრამების სტრუქტურას და აგების ძირითად პრინციპებს;
 თანატოლებთან ერთად მსჯელობს და კამათობს ნანახი ან მოსმენილი გადაცემის

შესახებ.

ქართ. VI. 4. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენით განასხვავოს სხვადასხვა ტიპის ტექსტები
ენობრივ-გრამატიკული სტრუქტურის მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 სამეტყველო ვითარებაში მოიძიებს და იყენებს აზრის გამოთქმისთვის აუცილებელ
ლექსიკურ და გრამატიკულ საშუალებებს;

 სვამს კითხვებს აზრის დაზუსტების, უკეთ გაგების მიზნით;
 ერკვევა ზმნის ძირითადი კატეგორიების (პირის, რიცხვის, პირიანობის, დროის,

კილოს) არსში და საჭიროებისამებრ იყენებს მათ: სწორად განსაზღვრავს სახელთა
ბრუნვის ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით (აშენებს ის მას,
ააშენა მან ის, აუშენებია მას ის...);

 ამოიცნობს ადრეული პერიოდის ქართული სალიტერატურო ენის ძირითად
ენობრივ თავისებურებებს (სახელთა ბრუნებისას, რიცხვითი ფორმების
წარმოებისას, ზმნის უღლებისას).

ქართ. VI. 5. მოსწავლეს შეუძლია დისკუსიაში მონაწილეობის ჯგუფური და
ინდივიდუალური სტრატეგიების ეფექტურად გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს მოცემულ კულტურულ გარემოში მოქმედ წესებს, ეტიკეტურ ნორმებსა და

შესაბამის სტრატეგიებს ამა თუ იმ თემის პრეზენტაციის, დისკუსიის, კამათის
დროს და კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით აზრის გამოთქმისას;

 ინდივიდუალურად ან თანამოაზრეებთან ერთად მონაწილეობს დისკუსიაში;
 ჯგუფთან ერთად შეიმუშავებს, წარმოადგენს და სათანადო არგუმენტებით იცავს

საერთო პოზიციას;
 ინაწილებს პასუხისმგებლობას ჯგუფის სახელით გამოთქმულ მოსაზრებაზე;
 აზრის გამოთქმისას იცავს მიღებულ ფორმალობებს (დგება აუდიტორიის წინ და

ამყარებს მსმენელებთან მხედველობით კონტაქტს; მეტყველებისას იყენებს
მიმართვის, მსმენელთა ყურადღების მობილიზებისა და განსხვავებული აზრის
გამოთქმის თავაზიან ფორმებს);

 გეგმავს და ამზადებს ჯგუფურ ან წყვილურ საკომუნიკაციო ამოცანას, სხვადასხვა
საშუალებით (ბიბლიოთეკის, ინტერნეტის და ა.შ. მეშვეობით) აგროვებს მასალას,
გააცნობს მას ჯგუფის წევრებს და ითვალისწინებს მათს აზრს;

 შემოიფარგლება კონკრეტული თემით და თავს არიდებს ზოგად საკითხებზე
მსჯელობას.

მიმართულება: კითხვა

ქართ. VI. 6. მოსწავლეს შეუძლია წაუკითხოს მსმენელს ტექსტი/ნაწყვეტი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
 ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
 იყენებს ინტონაციას სასვენი ნიშნების ფუნქციით;
 კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას

აუდიტორიასთან.

ქართ. VI. 7. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მხატვრული და არამხატვრული
ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტის საკომუნიკაციო სიტუაციას (მიზანს, ავტორს, ადრესატს);



98

 ახალ ინფორმაციას აკავშირებს არსებულ ცოდნასთან და გამოცდილებასთან;
 ამოიცნობს და ერთმანეთთან აკავშირებს ტექსტში არსებულ სხვადასხვა სახის

ინფორმაციას;
 განარჩევს ვარაუდს ფაქტისაგან, ფაქტს - თვალსაზრისისაგან;
 ამოიცნობს მოვლენებს, ფაქტებს, მოქმედებებს შორის არსებულ ლოგიკურ და

ქრონოლოგიურ კავშირებს;
 გამოაქვს დასკვნა მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე;
 განარჩევს მთავარ და არამთავარ პერსონაჟებს;
 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და უკავშირებს საკუთარ გამოცდილებას;
 თხრობითი ხასიათის ტექსტებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს

(დასაწყისს, მოქმედების განვითარებას და ა.შ.);
 განსაზღვრავს ცალკეული პერსონაჟის ხედვის კუთხეს;
 გამოკვეთს მთავარ ინფორმაციას და გადმოსცემს მას საკუთარი სიტყვებით;
 განავრცობს შეკუმშულად, მოკლედ გადმოცემულ ამბავს და პირიქით – ვრცლად

გადმოცემულ ამბავს გადმოსცემს მოკლედ.

ქართ. VI. 8. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად წაიკითხოს სხვადასხვა სახისა და
ნაირგვარი შინაარსის ტექსტები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთმანეთისგან განასხვავებს საინფორმაციო ანგარიშს, ამბის თხრობას, მარტივ

ინსტრუქციას, ზეპირი კომუნიკაციისა და სხვა ფუნქციურ ტექსტებს;
 მართებულად იყენებს ადმინისტრაციული ხასიათის მარტივ ტექსტებს,

სხვადასხვა ინსტრუქციას, ამა თუ იმ დაწესებულებაში მოქმედ წესებს,
ფორმულარებს;

 ასახელებს ამგვარი ტექსტების ფორმალურ ნიშნებს, როგორებიცაა, მაგ., მკაცრად
ლაკონიური სტილი, ტექსტის პირობითი ფორმა (ბლანკის ტიპისა); სპეციალური/
დარგობრივი ტერმინოლოგია და ა. შ.;

 განასხვავებს საბავშვო, პოპულარულ, დარგობრივ, ამა თუ იმ დაჯგუფებისა და
ორგანიზაციის ჟურნალ-გაზეთებს;

 იცნობს პრესის სტრუქტურას და სწორად მოიძიებს საჭირო ინფორმაციას (ხვდება,
მისთვის სასურველი ინფორმაცია თუ სტატია გაზეთის ან ჟურნალის რომელ
ნაწილში უნდა იყოს განთავსებული);

 სწორად „ამოიკითხავს“ ტექსტის ინტონაციას, პაუზებს, აზრობრივ აქცენტებს.

ქართ. VI. 9. მოსწავლეს შეუძლია პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით იმსჯელოს
ნაწარმოებში ასახული მისთვის გასაგები და მნიშვნელოვანი პრობლემების
შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოხატავს უშუალო, ცოცხალ განცდასა და დაკვირვებაზე დაფუძნებულ

შეხედულებებს მისთვის მნიშვნელოვან, პრობლემურ საკითხზე მსჯელობის დროს;
 ავლებს პარალელს ლიტერატურულ ნაწარმოებებს შორის ჟანრის, თემისა და

პრობლემატიკის მიხედვით;
 სვამს კითხვებს და მსჯელობს ნაწარმოებში დრამატულად განვითარებული

მოვლენების შესახებ;
 საკუთარი მოსაზრების განსამტკიცებლად იშველიებს ლიტერატურულ ტექსტებს,

რეალურ ფაქტებს, მაგალითებს პირადი ცხოვრებიდან;
 ასოციაციურად უკავშირებს ერთმანეთს მხატვრულ ამბავსა და რეალურ მოვლენას.
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ქართ. VI. 10. მოსწავლეს აქვს კითხვის პროცესით გამოწვეული განწყობილებისა და
შთაბეჭდილების გადმოცემის უნარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოკრებს ტექსტიდან აზრობრივი თვალსაზრისით მისთვის მნიშვნელოვან და

საინტერესო ადგილებს;
 სვამს კითხვებს წაკითხული ტექსტის უკეთ გააზრების მიზნით;
 ამოიცნობს მარტივ მხატვრულ სიმბოლოებს და ახდენს მათს ინტერპრეტაციას;
 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს ლიტერატურული ტექსტის სიუჟეტში

განვითარებული მოვლენების შესახებ;
 მსჯელობს პოეტურ ნაწარმოებში გამოხატულ განწყობილებაზე;
 ასახელებს მისთვის ესთეტიკური თვალსაზრისით მიმზიდველ ადგილებს და

ხსნის აღნიშნულ ეპიზოდში გამოყენებული მხატვრული ხერხის დანიშნულებას.

ქართ. VI. 11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის ტექსტების ენობრივ
თავისებურებებზე დაკვირვება და მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ხატოვან გამონათქვამებს და მიზანმიმართულად იყენებს მათ;
 თავისუფლად ჩაანაცვლებს უცნობ სიტყვებსა და ფრაზებს სინონიმური

განმარტებებით;
 ამოიცნობს სხვადასხვა მოდალობის (სურვილის, შესაძლებლობის) გამომხატველ

სიტყვებს;
 ერკვევა ზმნის ძირითადი კატეგორიების (პირის, რიცხვის, პირიანობის, დროის,

კილოს) არსში და საჭიროებისამებრ იყენებს მათ: სწორად განსაზღვრავს სახელთა
ბრუნვის ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით (აშენებს ის მას,
ააშენა მან ის, აუშენებია მას ის...);

 ამოიცნობს და განარჩევს არსებით, ზედსართავ, რიცხვით სახელებს; ამოიცნობს
ზედსართავ სახელებს, მათს ფუნქციას; მიუთითებს ზმნიზედების როლზე ზმნური
შინაარსის გამოხატვაში;

 მოიძიებს სხვათა სიტყვას (-მეთქი; -თქო; -ო) და განარჩევს მისი გამოყენების
მიზანშეწონილობასა და მართებულობას;

 განარჩევს ზმნისწინით გამოხატულ ძირითად მნიშვნელობებს;
 მიუთითებს წინადადების ძირითად წევრებსა და ძირითად შესიტყვებებზე.

ქარ. VI. 12. მოსწავლეს შეუძლია მედიატექსტების გაანალიზება; აქვს მულტიმედია
ტექსტებზე მუშაობის საწყისი უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსაწავლე:
 უდარებს წაკითხულ ნაწარმოებს მის ეკრანიზებულ და თეატრალიზებულ

ვერსიებს;
 ქმნის მისთვის საინტერესო პერსონაჟის წარმოსახვით პორტრეტს;
 ქმნის წაკითხული ან მოსმენილი ტექსტის პერსონაჟის/პერსონაჟების ვებ-გვერდს /

პროფილს სოციალური ქსელებისათვის;
 ამ მიზნით ამოკრებს და ახარისხებს შესაბამის ინფორმაციას ტექსტიდან; მოიძიებს

და შეარჩევს ვიზუალურ მასალას ინტერნეტით და ციფრული საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენებით, შეარჩევს ფოტოებს საოჯახო ალბომებიდან,
რეპროდუქციებს და სხვ.;
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 წარმოიდგენს და აღწერს წაკითხული ან მოსმენილი ტექსტის ერთი ეპიზოდის
ამსახველ სცენას წარმოსახვითი ფილმისათვის/მულტფილმისათვის სარეჟისორო
სცენარის სახით (აღწერს შერჩეულ ეპიზოდში მოთამაშე მსახიობების / ნახატი
გმირების გარეგნობას, კოსტუმებს, გამოყენებულ მუსიკას, ხმაურს და/ან სხვა
ბგერით ეფექტებს; დროსა და სივრცეს, სადაც ვითარდება მოქმედება და სხვ.);

 სხვადასხვა გამომხატველობითი საშუალებების (კარიკატურების, აპლიკაციების,
ფოტოებისა და ა.შ.) გამოყენებით შეადგენს მარტივი სახის რეკლამებს წინასწარ
მოცემული პირობის მიხედვით; გაიაზრებს იმ უპირატესობებს, რისი აფიშირებაც
სურს რეკლამის საშუალებით (მაგ., სპორტული მოედნის რეკლამაში წინა პლანზე
წამოწევს მის ადგილმდებარეობას: სკოლასთან ახლოსაა და, ამდენად, ყველა
ბავშვისთვის მოსახერხებელია...);

 მიზნობრივი ტექსტების შესადგენად ინტეგრირებულად იყენებს სხვა დარგებში
შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს (განსაკუთრებით, რეკლამისა და პლაკატის
დასამზადებლად);

 თხზავს და სპეციფიკური წესების დაცვით აფორმებს სხვადასხვა ხასიათის
საინფორმაციო და ადმინისტრაციულ ტექსტებს (მაგ., კონკრეტული პირის
სახელზე დაწერილ მოკლე ანგარიშს, ახსნა-განმარტებით ბარათს, საინფორმაციო
განცხადებას და სხვ.).

ქართ. VI. 13. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიის მიზნობრივად
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კითხვისას წამოჭრილი სირთულეების დასაძლევად მიმართავს სხვადასხვა

საშუალებას: თავიდან გადაიკითხავს რთულ ან მნიშვნელოვან ნაწილებს, აკეთებს
ჩანაწერებს, კომენტარებს უკეთებს ტექსტის ცალკეულ ნაწილებს; კონტექსტზე,
გამოცდილებაზე დაყრდნობით ან ლექსიკონის დახმარებით აზუსტებს უცხო
სიტყვების მნიშვნელობას;

 სხვადასხვა ელემენტის (სათაურის, აბზაცების დასაწყისის, საკვანძო სიტყვების,
ერთ-ერთი აბზაცის, გამოყოფილი სიტყვების) გამოყენებით გამოთქვამს ვარაუდს
ტექსტის/ტექსტების მონაკვეთის შინაარსის შესახებ;

 აანალიზებს თანატოლების მიერ შესრულებელ საკითხავ დავალებებს - განარჩევს
სწორ და მცდარ პასუხებს; ხსნის, რატომ ვერ გასცა მოსწავლემ სწორად პასუხი, რა
ვერ გაიგო, რატომ შეცდა იგი და სხვ.;

 ტექსტის სახისა და საკითხავი ამოცანის გათვალისწინებით ირჩევს კონკრეტულ
სტრატეგიას/მიდგომას და ხსნის თავის არჩევანს;

 საკითხავი დავალებების შესრულების შემდეგ მონაწილეობს გამოყენებული
სტრატეგიების განხილვაში (ვინ რა მიდგომა, ხერხი გამოიყენა); მსჯელობს იმის
შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო ან იქნებოდა უფრო მისადაგებული/ეფექტური
და რატომ;

 იხსენებს, გამოუყენებია თუ არა მსგავსი სტრატეგიები სხვა საგნებში საკითხავი
დავალებების შესრულებისას; მსჯელობს იმის შესახებ, თუ რომელ საგნებში და/ან
რა სახის ტექსტების წაკითხვისას შეიძლება აღნიშნული სტრატეგიების გამოყენება;

 ადგენს წაკითხული წიგნების კატალოგს (მოკლე ანოტაციით);
 ენციკლოპედიების, ლექსიკონებისა და ინტერნეტის საშუალებით აზუსტებს

ტექსტში მოთხრობილ უცნობ ან გაუგებარ ამბავს;
 მართებულად იყენებს განმარტებით და დარგობრივ ლექსიკონებს.
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მიმართულება: წერა

ქართ. VI. 14. მოსწავლეს შეუძლია პიროვნული და შემოქმედებითი გამოცდილების
გამოყენება წერის პროცესში; აქვს მხატვრული წარმოსახვის უნარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სწორად აგებს ტექსტს კომპოზიციის ელემენტების გამოყენებით;
 აკეთებს მოკლე წერილობით კომენტარს მისთვის მხატვრულად და აზრობრივად

საინტერესო მონაკვეთების შესახებ;
 საკუთარი განცდის, შთაბეჭდილების გადმოსაცემად ირჩევს მისთვის სასურველ

მხატვრულ ფორმას;
 ქმნის მისთვის აზრობრივად საინტერესო ეპიზოდის გაგრძელებისა და

დასასრულის საკუთარ ვარიანტს;
 კონკრეტული ლიტერატურული ჟანრის ტექსტის დასაწყისის მიხედვით ქმნის

შესაბამისი მხატვრული ფორმის მცირე ზომის თხზულებას;
 ქმნის ორიგინალურ თხზულებას.

ქართ. VI. 15. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მიზნობრივი ტექსტის
დამოუკიდებლად შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერს სხვადასხვაგვარ თხზულებას, ინფორმაციულ ტექსტს სპეციალური ტერმინო-

ლოგიის გამოყენებით;
 ავლენს ფაქტისადმი (მოვლენისადმი) საკუთარ დამოკიდებულებას; ახერხებს მის

ემოციურ შეფასებას შესაფერისად შერჩეული ლექსიკური და გრამატიკული
საშუალებების გამოყენებით;

 საჭირო ენობრივი მასალის მოსაძიებლად იყენებს სხვადასხვა დამხმარე საშუალე-
ბას (სინონიმურ განმარტებებს, სიტყვათშეხამებებს, მყარ შესიტყვებებს,
ფრაზეოლოგიზმებს; მუშაობს ლექსიკონზე...);

 აზრობრივი სრულყოფის მიზნით, დამატებით სვამს ტექსტში საჭირო სიტყვებსა
და გამონათქვამებს;

 წერილობით გადმოსცემს ტექსტის შინაარსს როგორც ვრცლად, ისე მოკლედ
სხვადასხვა ენობრივ-გრამატიკული საშუალებების გამოყენებით, ურთავს
კომენტარებს;

 მიზნისა და ადრესატის გათვალისწინებით წინასწარ ამზადებს და თხზავს
სხვადასხვა ტიპის მიძღვნით ტექსტებს (ამა თუ იმ თარიღთან დაკავშირებით
წარმოსათქმელ სიტყვას, მეგობრისადმი მიძღვნილ სახუმარო ტექსტს, შარჟსა და
სხვ.);

 თემისა და რესპოდენტის გათვალისწინებით ადგენს მარტივ შეკითხვებს
ინტერვიუსათვის; ატარებს მარტივი სახის გამოკითხვას კონკრეტულ თემაზე;
ჩაწერს და შესაბამისად აფორმებს ტექსტს.

ქართ. VI. 16. მოსწავლეს შეუძლია ორთოგრაფიისა და პუნქტუაციის აუცილებელი
წესების გამოყენება, გრამატიკული თვალსაზრისით მართებული
სიტყვაფორმების აგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სწორად იყენებს ირიბ ნათქვამსა და ციტირებას;
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 განარჩევს ნაცვალსახელთა ჯგუფებს და შესაფერის კონტექსტში სწორად
უნაცვლებს მათ სათანადო სახელთა ფორმებს;

 მართებულად იყენებს მისათითებელ სიტყვათა და კავშირთა (წევრ-კავშირთა) კონ-
სტრუქციულ შესაძლებლობებს მიზეზ-შედეგობრიობისა თუ სხვა ნიუანსების
გადმოსაცემად;

 იცნობს და იყენებს სიტყვათა მართლწერის ძირითად წესებს; მართლწერის
შესამოწმებლად იყენებს დამხმარე საშუალებებს;

 იყენებს ნაირგვარ სტილისტურ თუ ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებას განცხადე-
ბის, ანკეტის, ავტობიოგრაფიის შესადგენად;

 სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს;
 გადაიკითხავს ნაწერს და ჩაასწორებს მას როგორც ენობრივ-სტილური, ისე

პუნქტუაციის თვალსაზრისით;
 კითხულობს ნაწერს გააზრებულად, კონტექსტის მიხედვით მართებულად იყენებს

ენობრივად სწორ, დასაშვებ და შესაძლებელ ფორმებს;
 გადაიკითხავს და ჩაასწორებს ტექსტს აზრობრივად;
 ამოწმებს ტექსტში გამოყენებულ ფორმებს და სიტყვათშეხამებებს ენის მოქმედი

ნორმების მიხედვით; ტექსტის კორექტირებისას იყენებს ორთოგრაფიულ და უცხო
სიტყვათა ლექსიკონს.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება

ძირითადი თემატიკა:
ლექსიკოლოგიური ასპექტი: ლექსიკური მარაგის შევსება სხვადასხვა დარგობრივი

მიმართულებით; მოსწავლისთვის უკვე ცნობილი მოდელების მიხედვით ახალი
სიტყვებისა და ფრაზების გააზრებულად წარმოება; სათქმელის (როგორც ზეპირად, ასევე
წერილობით) ხატოვნად და ამომწურავად გამოხატვა.

გრამატიკული ასპექტი: სახელის ბრუნვისა და რიცხვის ფორმების გამოყენება
ზმნურ კონსტრუქციებში; დროის, კილოსა და ასპექტური სახესხვაობების მიხედვით
ზმნის გარჩევა; წინადადების მოდალობათა მაკონსტრუირებელი ენობრივ-გრამატიკული
საშუალებები და ამ მოდალობათა გადმოსაცემი არავერბალური საშუალებები; სახელისა
და ზმნის ძირითადი გრამატიკული კატეგორიები; მათი სინტაქსური ფუნქციების
განსაზღვრა წინადადებაში.

ენობრივი გრძნობისა და მეტყველების კულტურის დახვეწა-განვითარება:
ორთოეპიული ჩვევების ჩამოყალიბება; რიტმის, ტემპის როლი და მნიშვნელობა
მეტყველებაში; სიტყვათა შერჩევა შინაარსობრივი და ექსპრესიული თვალსაზრისით.

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი თემატიკა: ჯგუფური და წყვილური საკომუნიკაციო ამოცანების

დაგეგმვა და მომზადება; ტექსტის მიზანი და მისი მიღწევის გამომხატველობითი
საშუალებები (ვთქვათ, რეკლამის მაგალითზე); საბავშვო და შემეცნებით-გასართობი
პროგრამები, მათი სტრუქტურა და აგების ძირითადი პრინციპები; დისკუსიაში
მონაწილეობის ჯგუფური და ინდივიდუალური სტრატეგიები (პასუხისმგებლობა
ჯგუფის სახელით გამოთქმულ მოსაზრებაზე). პრესა, პრესის სახეები და სტრუქტურა;
ტექსტის ტიპები და მათი განმსაზღვრელი ენობრივ-სტილური ნიშნები (ამ ნიშნების
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ამოცნობა, განმარტება, შეფასება და წერისას მართებულად გამოყენება). ტექსტის
ჩასწორების, კორექტირებისა და რედაქტირების წესები. ტექსტის დამუშავების
ელექტრონული პროგრამები.

4. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
ძირითადი თემატიკა: მოთხრობები ბავშვთა ოცნებებსა და ფანტაზიებზე, მათს

ცხოვრებაზე, ზნეობრივ პრობლემებზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე, ადამიანისა და
ბუნების ურთიერთობაზე; სათავგადასავლო ლიტერატურა და ფანტასტიკა; პატრიოტული
და სამოქალაქო ჟღერადობის, ისტორიულ თემატიკაზე შექმნილი ნაწარმოებები.

საკითხავი მასალა: ფოლკლორული ჟანრები: ზღაპარი, ბალადა, ლექსები,
თქმულებები, ლეგენდები, მითები (ქართული და უცხოური); ბიბლიური მოთხრობები,
სახარებისეული იგავები; სხვადასხვა ეპოქის ქართველ და უცხოელ კლასიკოსთა
ნაწარმოებები (შესაძლებელია ადაპტირებული ტექსტები); ქართული ლირიკის ნიმუშები;
თანამედროვე ქართული პროზის ნიმუშები; საინტერესო ეპიზოდები გამოჩენილ
ადამიანთა ცხოვრებიდან, მათი მოგონებები და მოგონებები მათზე.

თავი XIII

საგნობრივი კომპეტენციები საბაზო საფეხურზე

VII კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება:
ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. VII. 1. მოსწავლეს
შეუძლია უცნობი ინფორ-
მაციის შემცველი ტექსტე-
ბის მოსმენა და ზეპირი
ინფორმაციის წარმოდგენა

ქართ. VII. 7. მოსწავლეს შე-
უძლია სხვადასხვა სახის
მხატვრული და არამხა-
ტვრული ტექსტების
გააზრება-გაანალიზება, მათ

ქართ. VII. 11. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
ტექსტების შექმნა
სხვადასხვა მიზნით.
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აუდიტორიის წინაშე.

ქართ. VII. 2. მოსწავლეს
შეუძლია სხვათა
მეტყველების მოსმენა და
შეფასება საკომუნიკაციო
ამოცანის
გათვალისწინებით.

ქართ. VII. 3. მოსწავლეს შე-
უძლია სამეტყველო ქცევის
შეცვლა საკომუნიკაციო
ამოცანისა და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ. VII. 4. მოსწავლეს
შეუძლია საკლასო დის-
კუსიებში მონაწილეობის
მიღება.

ქართ. VII. 5. მოსწავლეს
შეუძლია ზეპირმეტყველე-
ბის ძირითადი ენობრივი
მახასიათებლების ამოცნობა
და გამოყენება.

ქართ. VII. 6. მოსწავლეს
შეუძლია ზეპირი კომუნი-
კაციის სტრატეგიების
ამოცნობა და შესაბამისად
გამოყენება.

მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების
გამოხატვა და ახსნა.

ქართ. VII. 8. მოსწავლეს შე-
უძლია ამოიცნოს და შეაფა-
სოს ტექსტის შესაბამისობა
კონკრეტულ მიზანსა და
აუდიტორიასთან.

ქართ. VII. 9. მოსწავლეს შე-
უძლია ტექსტის გაანალი-
ზება სტრუქტურული და
ენობრივი მახასიათებლების
მიხედვით.

ქართ. VII. 10. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის მიზნის
შესაბამისი სტრატეგიების
გამოყენება.

ქართ. VII. 12. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
ტექსტის ფორმისა და
სტილის შერჩევა მიზნისა
და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ. VII. 13. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
ტექსტის ორგანიზაციის
წესებისა და ენობრივი
ნორმების დაცვა.

ქართ. VII. 14. მოსწავლეს
შეუძლია წერის სტრატეგი-
ების გამოყენება ნაწერის
ეფექტური ორგანიზები-
სათვის.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. VII. 1. მოსწავლეს შეუძლია უცნობი ინფორმაციის შემცველი ტექსტების მოსმენა და
ზეპირი ინფორმაციის წარმოდგენა აუდიტორიის წინაშე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ისმენს ჩუმად, ჩაინიშნავს ძირითად ფაქტებსა და დებულებებს, საკუთარ

დამოკიდებულებას გამოხატავს არავერბალური ხერხებით: ყურადღებიანი
მზერით, თავის დაქნევით, ღიმილით და სხვ.;

 სასაუბრო სიტუაციაში ითხოვს თანამოსაუბრისაგან ინფორმაციის დაზუსტებას
(ვერ მიგიხვდი / მიგიხვდით; ხომ არ გაიმეორებ? / გაიმეორებთ? რას გულისხმობ? /
გულისხმობთ?);

 აზრის დასაზუსტებლად იმეორებს თანამოსაუბრის ნათქვამს (როგორც გავიგე,
შენი/თქვენი აზრით, შენ/თქვენ თვლი/თვლით...);

 მოსმენის შემდეგ სვამს ადეკვატურ კითხვებს;
 მოსმენილ ინფორმაციაში განასხვავებს ფაქტებს დამოკიდებულებებისაგან

(შეფასებებისგან);
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 ამოიცნობს მთავარ აზრს მოსმენილი ინფორმაციიდან და დასკვნის სახით
წარმოადგენს მას აუდიტორიის წინაშე;

 წარმოადგენს ინფორმაციას ჯგუფში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ
კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და ყვება, როგორ მივიდნენ ამ
გადაწყვეტილებამდე;

 შეარჩევს თემას ზეპირი გამოსვლისათვის, ამზადებს გამოსვლას და წარმოადგენს
აუდიტორიის წინაშე;

 აქცენტს აკეთებს (ინტონაციით, პერიფრაზით, განმარტებებით...) ზეპირი
გამოსვლის არსებით საკითხებზე;

 თანამიმდევრულად გადმოსცემს ნაცნობი ტექსტის შინაარსს / ამბავს პირადი
გამოცდილებიდან;

 მოიძიებს ან საგანგებოდ ქმნის და სათანადოდ იყენებს შესაფერის ვიზუალურ
მასალას (პლაკატს, სქემას ან სხვა თვალსაჩინოებას).

ქართ. VII. 2. მოსწავლეს შეუძლია სხვათა მეტყველების მოსმენა და შეფასება
საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს მოსაუბრის საკომუნიკაციო ამოცანას (ისმენს სკოლაში მოწვეული

სტუმრის, ტელე- და რადიოგადაცემების წამყვანთა და მონაწილეთა საუბარს და
განსაზღვრავს, რა მიზანს ისახავენ ისინი: მსმენელის ინფორმირებას, დარწმუნებას
თუ გართობას);

 მსჯელობს იმის შესახებ, რამდენად გაართვა თავი მოსაუბრემ საკომუნიკაციო
ამოცანას (ანუ გასაგებად მიაწოდა თუ არა მსმენელს ინფორმაცია; შეძლო თუ არა
მისი დარწმუნება, გართობა და ა.შ.);

 აანალიზებს სატელევიზიო ინტერვიუს ან დისკუსიას (რა იყო გადაცემის თემა;
რატომ მოიწვია წამყვანმა მაინცდამაინც ეს ადამიანები; იყო თუ არა წამყვანი
კორექტული; უსმენდა თუ არა სტუმარს; იყო თუ არა რაიმე გამაღიზიანებელი
წამყვანის მეტყველებაში; რამდენად ეფექტურად იყენებდნენ მოსაუბრეები ჟესტ-
მიმიკის ენას და სხვ.);

 მსჯელობს იმის შესახებ, მოეწონა თუ არა (და რატომ) თანაკლასელის მიერ
წაკითხული ლექსი, იგავ-არაკი, პროზაული ტექსტის ფრაგმენტები, ზეპირად
გადმოცემული ამბავი ან წარმოდგენილი ინფორმაცია.

ქართ. VII. 3. მოსწავლეს შეუძლია სამეტყველო ქცევის შეცვლა საკომუნიკაციო ამოცანისა
და აუდიტორიის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რეაგირებს მსმენელთა ვერბალურ და არავერბალურ რეაქციებზე (იმეორებს

ნათქვამს უფრო ხმამაღლა და გარკვევით, ანელებს ან აჩქარებს მეტყველების
ტემპს);

 ლექსის ან მხატვრული პროზის ფრაგმენტების ზეპირად კითხვის დროს
ინტონაციის საშუალებით გადმოსცემს ნაწარმოებში ასახულ განწყობას და ტექსტის
შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრსა და სიმაღლეს;

 ამა თუ იმ სიტუაციის გათამაშებისას წარმოთქვამს ერთსა და იმავე რეპლიკას
სხვადასხვა (სიხარულის, გაბრაზების, სიამაყის, მოწყენილობის) განცდის
გამომხატველი ინტონაციით;
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 წარმოადგენს ზეპირი ინფორმაციის სხვადასხვა ვერსიას აუდიტორიის
გათვალისწინებით (მაგ., როგორ მოუყვებოდა ერთსა და იმავე ამბავს სკოლის
დირექტორს, მეგობარს, პატარა და-ძმას და სხვ.).

ქართ. VII. 4. მოსწავლეს შეუძლია საკლასო დისკუსიებში მონაწილეობის მიღება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჯგუფთან ერთად ამზადებს სადისკუსიო გამოსვლას: დამოუკიდებლად

დაამუშავებს საკითხს, მოიძიებს ინფორმაციას, შეიმუშავებს თვალსაზრისს,
რომელსაც გააცნობს და შეუთანხმებს ჯგუფის წევრებს;

 გამოდის წყვილის, ჯგუფისა თუ კლასის მომხსენებლის როლში, ითვალისწინებს
და გამოხატავს მათს საერთო აზრს;

 საუბრისას შემოიფარგლება კონკრეტული თემით და თავს არიდებს ზოგად
საკითხებზე მსჯელობას;

 ისმენს და ეთანხმება, ან კორექტულად უარყოფს თანამოსაუბრის აზრს;
 დამაჯერებლად იცავს საკუთარ აზრს, მაგრამ არ ცდილობს დისკუსიაში

დომინანტური პოზიციის დაკავებას;
 სათანადო წესისა და ეტიკეტის დაცვით უძღვება მინი-დისკუსიას (იმ შემთხვევაში,

თუ წამყვანია და არა რიგითი მონაწილე).

ქართ. VII. 5. მოსწავლეს შეუძლია ზეპირმეტყველების ძირითადი ენობრივი
მახასიათებლების ამოცნობა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და იყენებს ზეპირი თხრობის დამახასიათებელ ნიშნებს (მაგ., სასვენი

ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას, მიმართავს ჟესტებისა და მიმიკის ენას
და სხვ.);

 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული ჰიპოთეზის შესახებ და სწორად იყენებს
ვარაუდის გამომხატველ სინტაქსურ კონსტრუქციებს, სიტყვა-კავშირებს,
განკერძოებულ სიტყვებსა და გამონათქვამებს („რადგან...“, „თუ ... მაშინ“, „ამის
გათვალისწინებით...“, „აქედან გამომდინარე...“);

 განასხვავებს და მართებულად იყენებს სხვადასხვა ფუნქციური სტილისათვის
(სასაუბრო, ოფიციალურ-საქმიანი) დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებს;

 ამოიცნობს და ახასიათებს პოეტურ ნაწარმოებში ბგერწერითი ეფექტის შემქმნელ
ელემენტებს (რითმას, რიტმს, ალიტერაციას);

 ინტონაციასა და სიტყვიერ სიგნალებზე დაყრდნობით ამოიცნობს მოსაუბრის
საკომუნიკაციო ამოცანას (მაგ., ინტონაციის მიხედვით განარჩევს შეკითხვას
თხოვნისაგან; შეფასების გამომხატველ სიტყვებზე დაყრდნობით ამოიცნობს
მოსაუბრის დამოკიდებულებას საუბრის თემის მიმართ და ა. შ.);

 ამოიცნობს და იყენებს შეფასების (დამოკიდებულების) გამომხატველ სიტყვებს
(განკერძოებულ სიტყვებსა და გამოთქმებს; გარკვეული მოდალობების
გამომხატველ მარტივ და შედგენილ შემასმენელს: „არა მგონია...“, „ვფიქრობ...“,
„დასაშვებია...“, „სავარაუდოა...“, „სამწუხაროა...“ და სხვ.);

 თხრობისას სათანადოდ იყენებს ირიბი ნათქვამის გამომხატველ ფორმებს;
გადაჰყავს პირველ პირში მონათხრობი მესამე პირში;

 მართებულად იყენებს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ სიტყვებს
(პირველად, ჯერ, შემდეგ, დაბოლოს, დასასრულს და სხვ.).
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ქართ. VII. 6. მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი კომუნიკაციის სტრატეგიების შესაბამისად
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს აუდიტორიაზე ზემოქმედების არავერბალურ ხერხებს (მხედველობითი

კონტაქტი, ხმის აწევ-დაწევა, საუბრის ტემპის შეცვლა, ჟესტიკულაცია) ზეპირი
გამოსვლების დროს მსმენელთა ინტერესის გასაღვივებლად;

 ამოიცნობს მსმენელის რეაქციას და იყენებს საპასუხო სტრატეგიებს, მაგ., აზრის
პერიფრაზირებას, მოკლე განმარტებების ჩართვას, ცხოვრებისეული მაგალითების
დამოწმებას და ა. შ.);

 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო წარმატებას ან გამოიწვია

წარუმატებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან ერთად დასახავს
ხარვეზების გამოსწორების გეგმას.

მიმართულება: კითხვა

ქართ. VII. 7. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მხატვრული და არამხატვრული
ტექსტების გააზრება-გაანალიზება, მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების
გამოხატვა და ახსნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კითხულობს მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებს სხვადასხვა მიზნით

(შესწავლის, ესთეტიკური სიამოვნების მიღების, გარკვეული ინფორმაციის
მოძიების, გამოხმაურების, შეფასების);

 საუბრობს იმის შესახებ, რაზე დააფიქრა წაკითხულმა; რა იყო ტექსტში მისთვის
ნაცნობი და გასაგები; რა - უცნობი და გაუგებარი;

 ამოკრებს ინფორმაციას დიფერენცირებულად და აჯგუფებს მას სხვადასხვა ნიშნის
მიხედვით;

 ალაგებს ტექსტში გადმოცემულ ამბავს, ფაქტებსა და მოვლენებს ქრონოლოგიური
თუ სხვა ნიშნის მიხედვით;

 ამოიცნობს წაკითხულ ტექსტში მთავარ აზრს (იდეას), განასხვავებს ფაქტებს
შეფასებებისგან, გამოაქვს დასკვნები და წარმოადგენს რეზიუმეს სახით (ზეპირად
ან წერილობით);

 ამოიცნობს და ახსნის მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს ტექსტში ასახულ ფაქტებს,
მოვლენებს შორის;

 გამოაქვს დასკვნები მთლიანი ტექსტის ან მისი მონაკვეთის საფუძველზე;
 პოულობს მსგავსება-განსხვავებას ტექსტში წარმოდგენილ მოვლენებს, ფაქტებს,

პერსონაჟთა თვისებებსა და ქცევებს შორის;
 ახასიათებს პერსონაჟს მისი გარეგნული ნიშნების, ქცევისა და მეტყველების

მიხედვით;
 აკვირდება პერსონაჟის/პერსონაჟების დამოკიდებულებას კონკრეტული გმირის

მიმართ;
 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს, უკავშირებს საკუთარ გამოცდილებას და

ცდილობს მათი ქცევის პროგნოზირებას განსხვავებულ სიტუაციაში (მაგ., „რა
იქნებოდა, რომ...“);

 ასახელებს საყვარელ წიგნს, მწერალს, პერსონაჟს და განმარტავს თავის არჩევანს.
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ქართ. VII. 8. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს და შეაფასოს ტექსტის შესაბამისობა
კონკრეტულ მიზანსა და აუდიტორიასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტის მიზანს (რისთვის არის დაწერილი - მკითხველის

ინფორმირების, გართობის, თუ დარწმუნებისათვის) და აუდიტორიას (ვისთვის
არის განკუთვნილი);

 შეაფასებს ტექსტს მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით (მაგალითად, არის
თუ არა სახელმძღვანელოში მოცემული ინსტრუქციები გასაგები; შეძლო თუ არა
რეკლამამ მისი დარწმუნება; ისიამოვნა თუ არა მხატვრული ნაწარმოების
კითხვით; მიიქცია თუ არა საგაზეთო სტატიის სათაურმა მისი ყურადღება და სხვ.);

 მსჯელობს სათაურისა და ტექსტის ურთიერთმიმართებაზე;
 გამოყოფს სიუჟეტში მოქმედების განვითარების საფეხურებს;
 აკეთებს კომენტარს მხატვრულ ნაწარმოებში დიალოგის ფუნქციის შესახებ; ხედვის

კუთხის (ვისი თვალით არის აღქმული მოვლენები; ვინ არის მთხრობელი;
შეიცვლებოდა თუ არა რაიმე, სხვა პერსონაჟს რომ მოეთხრო იგივე ამბავი);

 განმარტავს, რა მოლოდინს ქმნის ნაწარმოების დასაწყისი; მართლდება თუ არა ეს
მოლოდინი;

 ამოიცნობს და განმარტავს აუდიტორიაზე ზემოქმედების ხერხებს ისეთ
ტექსტებში, როგორებიცაა, მაგ., რეკლამა, საინფორმაციო ბუკლეტი და ა.შ.;

 განმარტავს, რა ხერხებს იყენებს გაზეთი მკითხველის ყურადღების მისაპყრობად
(მასალის განლაგება, სად არის მოთავსებული ახალი ამბები, რეკლამა, სტატია;
რუბრიკები, სათაურები, შრიფტი და სხვ.);

 განსაზღვრავს საგაზეთო მასალის ძირითად იდეას და განმარტავს, რა ხერხებს
იყენებს ავტორი ძირითადი იდეის წარმოსაჩენად (ეფექტური სათაური,
მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხები, სტატისტიკური მონაცემები და სხვ.).

ქართ. VII. 9. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის გაანალიზება სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და ახასიათებს სხვადასხვა ფუნქციურ სტილს (სასაუბროს, მხატვრულს,

პუბლიცისტურს, საქმიანს);
 ამოიცნობს მეტყველების ტიპებს (თხრობას, აღწერას, მსჯელობას) ერთი ტექსტის

ფარგლებში;
 ამოიცნობს და განმარტავს სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების ძირითადი

მახასიათებლების დანიშნულებას (მაგალითად, სტროფებად დაყოფის ან რიტმის,
რითმის და ბგერწერითი ეფექტების დანიშნულებას ლექსში; აბზაცის
დანიშნულებას პროზაულ ტექსტებში);

 გამოყოფს საინფორმაციო ტექსტში წამყვან აბზაცს და დამატებით აბზაცებს;
 ამოიცნობს და განმარტავს, როგორ ქმნის ავტორი განწყობას ნაწარმოებში: ადარებს

ერთმანეთს სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებების (მაგალითად, დეტექტივის,
ისტორიული მოთხრობის, იგავ-არაკის...) დასაწყისს; განმარტავს, რა იქცევს
მკითხველის ყურადღებას;

 ამოიცნობს და განმარტავს პერსონაჟთა სახეების შექმნის ზოგიერთ ხერხს (მაგ.,
ავტორისეულ დახასიათებას, მეტყველებას, პორტრეტს, ინტერიერს და სხვ.);

 ამოიცნობს ენობრივ-გრამატიკულ კონსტრუქციებს, რომლებიც მსჯელობის შედეგს
ასახავს (მაგ., „შესაბამისად...“, „აქედან ის დასკვნა გამოგვაქვს, რომ...“,
„მაშასადამე...“ , „ამგვარად...“, „ესე იგი...“, „დაბოლოს...“ და სხვ.);
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 ამოიცნობს და განმარტავს ფრაზებსა და სიტყვებს (განკერძოებულ სიტყვებსა და
გამოთქმებს, სხვადასხვა მოდალობის გამომხატველ ზმნებს), რომლებიც ეხმარება
მკითხველს, გამიჯნოს ფაქტი მოსაზრებისაგან (თვალსაზრისისაგან);

 ამოიცნობს და განმარტავს ზოგიერთ სტილისტურ ხერხს (მაგ., განმეორებას,
პარალელიზმს და ა.შ.);

 ამოიცნობს მხატვრულ სახეებს (გაპიროვნებას, შედარებას, მეტაფორას) და
განმარტავს მათს ფუნქციას ტექსტში;

 განმარტავს, სად იწყება და სად მთავრდება სიუჟეტის განვითარების საფეხურები
და რა მარკერები მიგვანიშნებს მათზე (მაგ., დროის აღნიშვნა: მაშინ, როდესაც,
დიდი ხნის წინათ და ა. შ.; ადგილის აღნიშვნა: შორს, ცხრა მთას იქით, პატარა
სოფელში და ა. შ.; მოვლენათა თანამიმდევრობის აღნიშვნა: მაშინ, შემდეგ,
დაბოლოს და სხვ.);

 განმარტავს, რატომ არის თხრობა I ან III პირში; ატარებს ექსპერიმენტს _ გადაჰყავს
I პირში მონათხრობი III პირში ან პირიქით და აღწერს მიღებულ ეფექტს;

 აკვირდება და ასახელებს, რა სახის ტექსტები იწერება I, II ან III პირში
(ავტობიოგრაფიული, მემუარული, ლირიკული ტექსტები, დღიურები, პირადი
წერილები, განცხადებები და სხვ.);

 ატარებს ექსპერიმენტს ზმნის დროებთან დაკავშირებით: იღებს თხრობითი
ხასიათის ტექსტს, გადაჰყავს ზმნები წარსული დროის ფორმიდან აწმყოში და
მსჯელობს მიღებულ ეფექტზე;

 ამოიცნობს და განმარტავს აუდიტორიაზე ზემოქმედების ენობრივ საშუალებებს
ტექსტში (სინტაქსურ კონსტრუქციებს, სპეციფიკურ ლექსიკას,
ფრაზეოლოგიზმებს, მყარ შესიტყვებებს);

 განმარტავს ენის არასალიტერატურო ფორმების (ჟარგონის, დიალექტიზმის,
ბარბარიზმის) გამოყენების მიზეზებს მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებში.

ქართ. VII. 10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის მიზნის შესაბამისი სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წიგნის გაცნობის მიზნით იყენებს გაცნობითი კითხვის ხერხებს (ეცნობა ავტორს,

ნახულობს წიგნის სათაურს, კითხულობს ანოტაციას, ეპიგრაფს, თავების
სახელწოდებებს; ათვალიერებს ილუსტრაციებს, სქემებს, ტაბულებს);

 კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით სწრაფად ჩაიკითხავს ტექსტს, ეძებს
საყრდენებს: საკვანძო სიტყვებს, თავების, პარაგრაფების სათაურებს, კითხულობს
აბზაცების პირველ წინადადებას;

 შესწავლის მიზნით ნელა კითხულობს ტექსტს, ხელახლა გადაიკითხავს ნაწილებს,
აკეთებს ჩანაწერებს და სხვ.;

 იყენებს სხვადასხვა სტრატეგიას შესწავლითი კითხვის დროს უცნობი სიტყვის
მნიშვნელობის გასაგებად (კონტექსტს, სიტყვათა აგებულების ცოდნას,
ლექსიკონს);

 ადგენს ლექსიკონს და განმარტავს უცნობი სიტყვების მნიშვნელობას;
 მოიძიებს საჭირო ინფორმაციას მისთვის საინტერესო თემებზე სხვადასხვა

წყაროდან (ენციკლოპედიებიდან, ლექსიკონებიდან, წიგნებიდან, ინტერნეტიდან).

მიმართულება: წერა

ქართ. VII. 11. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტების შექმნა სხვადასხვა მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 გადმოსცემს შთაბეჭდილებას წაკითხულ წიგნზე, ნანახ სპექტაკლზე (აღნიშნავს, რა
მოეწონა, რამ დააინტერესა, რა არ მოეწონა და რატომ);

 წერს საინფორმაციო წერილს სკოლის გაზეთისათვის, იცავს ამ ტიპის
ტექსტისათვის დამახასიათებელ სტილსა და ფორმას;

 წერს სარეკლამო ტექსტს (თანაკლასელების მიერ შექმნილ სახვითი და
გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებისთვის, ვიდეორგოლებისთვის,
ფოტოგამოფენისთვის, სასკოლო ღონისძიებისთვის და სხვ.);

 წერს საქმიან ტექსტს (მაგალითად, განცხადებას ან თხოვნას);
 წერს ინსტრუქციას ან აღწერს პროცედურას, სადაც თანამიმდევრობით იძლევა

ზუსტ მითითებებს;
 წერს თხრობითი ხასიათის ტექსტებს (მაგალითად, საკუთარ ან სხვის ბიოგრაფიას,

რეალურ ან გამოგონილ ისტორიას მისთვის საინტერესო თემებზე,
ლიტერატურული ნაწარმოების ან მის მიერ გამოგონილი პერსონაჟის
თავგადასავალს);

 თხზავს თხრობითი ტექსტის დასაწყისის რამდენიმე ვერსიას (იყენებს დასაწყისის
ცნობილ მოდელებს: მიმართვას მკითხველისადმი; აფორიზმს ან საყოველთაოდ
აღიარებულ ჭეშმარიტებას; მოქმედების დროისა და ადგილის აღნიშვნას და სხვ.).

ქართ. VII. 12. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის ფორმისა და სტილის შერჩევა
მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერს წინასიტყვაობას საყვარელი წიგნისთვის, რომელშიც ურჩევს თანატოლებს,

რომ აუცილებლად წაიკითხონ ეს წიგნი;
 წერს წაკითხული წიგნის ანოტაციას სხვადასხვა (ავტორის, გამომცემლის,

მკითხველის) პოზიციიდან;
 წერს მისალოც ან მოსაწვევ ბარათს სხვადასხვა ადრესატისათვის (მეგობრის,

შორეული ნაცნობის, ასაკით უფროსი ადამიანისათვის), თავს არიდებს კლიშეებსა
და შტამპებს;

 წერს სარეკლამო ტექსტს სხვადასხვა აუდიტორიისათვის (მაგალითად, ბავშვებისა
და დიდებისათვის);

 წერს ერთსა და იმავე ისტორიას ბავშვებისა და უფროსებისათვის;
 სწერს წერილს მეგობარს, წიგნის ავტორს, პერსონაჟს, გამოჩენილ ადამიანს,

შესაბამისად ცვლის წერის სტილს.

ქართ. VII. 13. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის ორგანიზაციის წესებისა და
ენობრივი ნორმების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სწორად იყენებს აბზაცს და სხვა სტრუქტურულ მახასიათებლებს (სათაურს,

ქვესათაურს და ა. შ.);
 თანამიმდევრულად აგებს თხრობას, სწორად იყენებს ერთი ნაწილიდან მეორეზე

გადასვლის აღმნიშვნელ სიტყვებს (მაგ., ჯერ, შემდეგ, ბოლოს...);
 იყენებს სხვადასხვა მოდალობის (თხრობით, კითხვით, ძახილის), აგებულებისა

(მარტივი, თანწყობილი, ქვეწყობილი) და შედგენილობის (გავრცობილი,
გაუვრცობელი) წინადადებებს;

 მართებულად იყენებს სასვენ ნიშნებს ციტირებისას და დიალოგის გადმოცემის
დროს;

 მართებულად იყენებს და აფორმებს პირდაპირ და ირიბ ნათქვამს;
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 იცავს მართლწერისა და პუნქტუაციის წესებს.

ქართ. VII. 14. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება ნაწერის ეფექტური
ორგანიზებისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერის დაწყებამდე განსაზღვრავს მიზანს და აუდიტორიას; აგროვებს მასალას;
 იყენებს სხვადასხვა რესურსს (ლექსიკონს, ბიბლიოთეკას და სხვ.);
 ადგენს ტექსტის გეგმას;
 წერს ტექსტის პირველ ვარიანტს;
 გადაამუშავებს და გადაათეთრებს ნაწერს, ყურადღებას ამახვილებს როგორც

შინაარსზე, ისე სტილის ელემენტებზე;
 დაამუშავებს საბოლოო რედაქციას დამოუკიდებლად ან სხვების (თანაკლასელის,

მასწავლებლის) დახმარებით; ასწორებს პუნქტუაციურ, სტილისტურ და
ორთოგრაფიულ შეცდომებს;

 მასწავლებელთან ერთად ისახავს ხარვეზების გამოსწორების გზებს.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
ენისა და ტექსტის ურთიერთმიმართება. გრამატიკის სწავლებაში უპირატესობა

ენიჭება ფუნქციურ-სემანტიკურ მიდგომას, რაც ენობრივი მოვლენების ღრმა და
მრავალმხრივ შესწავლას გულისხმობს მათი ფუნქციონირების თვალსაზრისით; ენის
გაკვეთილებზე ყურადღება უნდა დაეთმოს არა მხოლოდ ენის სისტემის აღწერა-
კლასიფიკაციას, არამედ სამეტყველო ამოცანის შესატყვისი სწორი, აზრობრივად ზუსტი,
სტილისტურად და სიტუაციურად მართებული ენობრივ-გამომსახველობითი ხერხების
ძიებას. შესაბამისად, გრამატიკული მასალა უნდა შეირჩეს იმ სამეტყველო ამოცანების
გათვალისწინებით, რომლებიც მითითებულია სტანდარტში და, ბუნებრივია, უნდა
ისწავლებოდეს არა იზოლირებულად, არამედ შესასწავლი ტექსტების სტილურ და
შინაარსობრივ მახასიათებლებთან ერთად.

ძირითადი თემატიკა:
ზოგადი ცნობები ქართული ენის შესახებ. ქართული ენის ბუნება. ქართული ენის

ადგილი მსოფლიო ენათა სისტემაში. ქართული ანბანი და მისი სახეები. ქართული და
მისი მონათესავე ენები; ქართული სალიტერატურო ენა და დიალექტები.

ქართული ენის ბგერითი შედგენილობა. ბგერა. მხატვრული ტექსტის ბგერითი
ორგანიზაცია: ალიტერაცია, ასონანსი, რითმა. რითმის სახეობები, გარითმვის ხერხები.
ბგერა და აზრი. ბგერწერის აზრობრივი ფუნქცია.

ინტონაცია. ინტონაციის ძირითადი ელემენტები: ლოგიკური მახვილი, პაუზა,
მელოდიკა, მეტყველების ტემპი, ხმის ტემბრი; ტიპობრივი სინტაქსური კონსტრუქციების
(კითხვითი, თხრობითი და სხვა წინადადებების) ინტონაციური ნახაზი. მხატვრული
ნაწარმოების ინტონაციური ანალიზი და გამომეტყველებითი კითხვა.

ლოგიკური მახვილი. ლოგიკური მახვილი, როგორც სიტყვის გამოყოფისა და
ხაზგასმის საშუალება წინადადებაში, მნიშვნელოვანი ადგილებისა - ტექსტში.

პაუზა. პაუზა და მისი აზრობრივი დატვირთვა. ლოგიკური (აზრობრივი) და
ფსიქოლოგიური პაუზები (გახსენების, გაჩუმების, დაძაბულობის პაუზები). პაუზის
აღნიშვნა წერილობით ტექსტში.
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წერილობითი ტექსტის გრაფიკულ-გამომსახველობითი საშუალებები.
წერილობითი ტექსტის სტრუქტურა. სიტყვათა და სტრიქონთა განლაგება. სასვენი
ნიშნები. ვიზუალური ეფექტები: ტექსტის ფიგურული განლაგება, შრიფტის შეცვლა,
საკვანძო სიტყვების გამოყოფა.

ორთოგრაფია. ორთოგრაფიის წესების დაცვა - წერილობითი ტექსტის
აუცილებელი მახასიათებელი. ორთოგრაფიული ლექსიკონი. ორთოგრაფიის დარღვევა,
როგორც მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხი.

პუნქტუაცია. პუნქტუაცია და აზრი. პუნქტუაცია და ინტონაცია. პუნქტუაციის
ნიშნების სტილისტური შესაძლებლობები. პუნქტუაციის ნიშნებზე უარის თქმა, როგორც
მხატვრული ხერხი.

ლექსიკოლოგია. სიტყვათწარმოების თავისებურებანი ქართულ ენაში.
სიტყვათწარმოების მოდელი, როგორც ენის ლექსიკური მარაგის გამდიდრების
საშუალება. სიტყვა მხატვრულ ტექსტში. სიტყვის გადატანითი მნიშვნელობა. სინონიმები,
ომონიმები, ანტონიმები, დიალექტიზმები, ჟარგონი, არქაიზმები, ნეოლოგიზმები,
პროფესიული ლექსიკა და მათი გამოყენება მხატვრულ ტექსტში.

* * *
შესაბამისად, VIII კლასში ყურადღება დაეთმობა მორფოლოგიის საკითხებს,

არსებითი სახელის, ზედსართავი სახელის, ზმნის და სხვა მეტყველების ნაწილების
გამომსახველობით შესაძლებლობებს.

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი ცნებები: ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია. საკომუნიკაციო

სიტუაცია (ვინ, ვის, რას, სად, როდის, რატომ, რისთვის). საკომუნიკაციო ამოცანა.
კომუნიკაციის ადრესატი (აუდიტორია). კომუნიკაციის სახეები: არაოფიციალური,
ოფიციალური. სამეტყველო ქცევა. ზეპირი მეტყველება: ხმა, ინტონაცია, ჟესტი, მიმიკა.
მოსმენის ორი ძირითადი ხერხი. ზეპირი მეტყველების სტრატეგიები. კითხვა:
გაცნობითი, ძიებითი და შესწავლითი კითხვის ხერხები.

3. ტექსტი, როგორც ენობრივი ერთეული
ძირითადი ცნებები: ტექსტი. ტექსტის თემა, სათაური, საკვანძო სიტყვები, მთავარი

აზრი (იდეა), ინტონაცია, დიალოგი, მონოლოგი, ჟანრი, სტილი, მეტყველების ტიპები.
ტექსტის გადმოცემა (მოკლედ, ვრცლად), თხრობა.

მეტყველების ფუნქციური ტიპები. აღწერა, თხრობა, მსჯელობა.

ტექსტის ფუნქციური ტიპები. სასაუბრო (მეგობრული წერილი, საუბარი,
დისკუსია); სამეცნიერო (სახელმძღვანელოებში წარმოდგენილი სასწავლო ტექსტები,
ენციკლოპედიებისა და ცნობარების სტატიები); ოფიციალურ-საქმიანი (განცხადება,
რეკლამა, ახსნა-განმარტება, რეზიუმე, ანოტაცია, ინსტრუქცია, ოფიციალური წერილი);
მხატვრული (მითი, ზღაპარი, ლეგენდა, ლექსი, იგავი, მოთხრობა, ნოველა);
პუბლიცისტური (საინფორმაციო ქრონიკა, საგაზეთო სტატია, ბიოგრაფია, გამოხმაურება).

4. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
ისევე, როგორც ენობრივი, ლიტერატურული მასალაც უნდა შეირჩეს სტანდარტში

დასმული ამოცანების გათვალისწინებით. კერძოდ, იმისათვის, რომ ლიტერატურულმა
ნაწარმოებმა მიიზიდოს მოსწავლე, აღუძრას წაკითხულის შესახებ მსჯელობისა და
კამათის სურვილი, იგი დაწერილი უნდა იყოს მოზარდებისათვის გასაგები ენით,
ეხებოდეს მათთვის საინტერესო თემას და გამოირჩეოდეს ნათელი სტრუქტურით. ეს
უკანასკნელი მახასიათებელი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მოსწავლემ უნდა
გააცნობიეროს, როგორ „იგება“ ტექსტი. მაგალითად, სტანდარტში დასმული ერთ-ერთი
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ამოცანის მიხედვით, მოსწავლე თხრობითი ტექსტის სტრუქტურაში უნდა ერკვეოდეს
(უნდა ამოიცნოს თხრობითი ტექსტის სტრუქტურა, უნდა შეეძლოს ზეპირი და
წერილობითი თხრობა). ამიტომ სასურველია, შეირჩეს გამოკვეთილი სტრუქტურის მქონე
თხრობითი ტექსტები გამოკვეთილი შესავლით, შუა ნაწილით და დასასრულით.

პოეტური ნაწარმოებებიდან უნდა შეირჩეს გამოკვეთილი ბგერწერული ეფექტების
მქონე ტექსტები, რაც ხელს შეუწყობს ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებების -
რითმის, ასონანსის, ალიტერაციის შესწავლას.

ჟანრობრივი მახასიათებლების მიხედვით, VII კლასში რეკომენდებულია მითების,
ზღაპრების, ლეგენდების, მოთხრობების, ნოველების, იგავებისა და ლექსების შესწავლა.
პროგრამის საყრდენს, ბუნებრივია, ქართული კლასიკური და თანამედროვე
ლიტერატურა წარმოადგენს, მაგრამ დასაშვებია უცხოური ლიტერატურის საუკეთესო
თარგმანების გამოყენებაც.

ლიტმცოდნეობითი ასპექტები: რითმა, რიტმი, ალიტერაცია, გაპიროვნება,
შედარება, მეტაფორა, სხვადასხვა ფუნქციური სტილი (სასაუბრო, მხატვრული,
პუბლიცისტური, საქმიანი); ტექსტის ფუნქციური ტიპები (თხრობა, აღწერა, მსჯელობა);
აფორიზმი; აბზაცის დანიშნულება პროზაულ ტექსტებში; სტილისტური ეფექტების
შემქმნელი მხატვრული საშუალებანი (განმეორება, პარალელიზმი...).

VIII კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება:

ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. VIII. 1. მოსწავლეს
შეუძლია კონკრეტულ
საკითხებზე მსჯელობის
მოსმენა და საკუთარი
თვალსაზრისის წარმოდგენა
აუდიტორიის წინაშე.

ქართ. VIII. 2. მოსწავლეს
შეუძლია ორატორის
გამოსვლის მოსმენა და მისი
შეფასება საკომუნიკაციო
ამოცანისა და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ. VIII. 3. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობის
ძირითადი ენობრივი
მახასიათებლების ამოცნობა
და გამოყენება.

ქართ. VIII. 4. მოსწავლეს
შეუძლია ზეპირი
გამოსვლის

ქართ. VIII. 5. მოსწავლეს
შეუძლია გაიაზროს,
გააანალიზოს და შეაფასოს
ტექსტები (მხატვრული და
არამხატვრული), რომლებიც
შეიცავენ გარკვეულ
თვალსაზრისს ან
მსჯელობას კონკრეტულ
საკითხებზე.

ქართ. VIII. 6. მოსწავლეს
შეუძლია გააანალიზოს
ტექსტის შესაბამისობა
კონკრეტულ მიზანსა და
აუდიტორიასთან.

ქართ. VIII. 7. მოსწავლეს
შეუძლია ნაწარმოების
მნიშვნელოვანი ასპექტების
გაანალიზება.

ქართ. VIII. 8. მოსწავლეს
შეუძლია მხატვრული

ქართ. VIII. 10. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობით
გადმოსცეს საკუთარი
თვალსაზრისი, იმსჯელოს
კონკრეტულ საკითხზე
სათანადო არგუმენტების
მოხმობით.

ქართ. VIII. 11. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
ტექსტის ფორმისა და
სტილის შერჩევა მიზნისა
და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ. VIII. 12. მოსწავლეს
შეუძლია ენობრივ-
გრამატიკული
სტრუქტურებისა და
ხერხების მართებულად
გამოყენება სხვადასხვა
სახის ტექსტების



114

მოსამზადებლად
სტრატეგიების არჩევა და
გამოყენება.

ხერხებისა და ენობრივი
მახასიათებლების ცოდნის
გამოყენება ტექსტების
გასაანალიზებლად.

ქართ. VIII. 9. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის მიზნის
შესაბამისი სტრატეგიების
გამოყენება.

შესაქმნელად.

ქართ. VIII. 13. მოსწავლეს
შეუძლია წერის
სტრატეგიების გამოყენება
ნაწერის ეფექტური
ორგანიზებისათვის.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. VIII. 1. მოსწავლეს შეუძლია კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობის მოსმენა და
საკუთარი თვალსაზრისის წარმოდგენა აუდიტორიის წინაშე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს კონკრეტულ საკითხს (კონკრეტული საკითხი ლიტერატურული

ნაწარმოებიდან, რაიმე მნიშვნელოვანი რეალური ყოფითი ფაქტის განხილვა,
ისტორიული მოვლენის შეფასება და ა. შ.) და ისმენს სხვების აზრს ამ საკითხთან
დაკავშირებით;

 მსჯელობს სათანადო არგუმენტაციის მოხმობით და თანამიმდევრულად
ავითარებს თავის მოსაზრებას;

 მსჯელობიდან გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა;
 საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად იყენებს ციტატებს საინფორმაციო

წყაროებიდან, სხვადასხვა ფაქტს, სტატისტიკურ მონაცემებს, ფრაგმენტებს
ინტერვიუდან და ა. შ.;

 ტექსტში დასმულ პრობლემურ საკითხს იმიტირებული სიტუაციის
(მინისპექტაკლის, როლური თამაშების და ა. შ.) საშუალებით წარუდგენს
აუდიტორიას (კლასს);

 კონკრეტული აუდიტორიისათვის შეარჩევს ტექსტის შესაბამის ტიპს (მაგ. როლურ
ტექსტს, თხრობას, კამათს და ა. შ.);

 ისმენს / თვითონ სთავაზობს აუდიტორიას საკითხის გადაჭრის ალტერნატიულ
ვარიანტებს; გამოკვეთს საკუთარ თვალსაზრისსა და არგუმენტებს.

ქართ. VIII. 2. მოსწავლეს შეუძლია ორატორის გამოსვლის მოსმენა და მისი შეფასება
საკომუნიკაციო ამოცანისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ისმენს და კრიტიკულად აფასებს, რამდენად შეესაბამება სხვების მიერ

გამოყენებული ენობრივ-სტილური საშუალებები მსჯელობისას გადმოცემულ
შეფასებებს, დამოკიდებულებებსა და დასკვნებს;

 ლექსიკის, ფრაზეოლოგიზმების, სინტაქსური კონსტრუქციისა თუ სხვა ენობრივი
ნიშნების მიხედვით ამოიცნობს, თუ რომელი აუდიტორიისათვის არის გამოსვლა
გამიზნული;

 აფასებს, რამდენად შეესაბამება მოსაუბრის მიერ გამოყენებული ენობრივი
საშუალებები საუბრის თემას, მიზანსა და აუდიტორიას;

 ასახელებს გამოხატვის თვალსაზრისით ყველაზე ეფექტურ და სუსტ ადგილებს
საუბრიდან (სად იყო თხრობა საინტერესო, შთამბეჭდავი, მონოტონური,
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მოსაწყენი, რა ვერბალური თუ არავერბალური საშუალებებით მიიღწეოდა
ეფექტი).

ქართ. VIII. 3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობის ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების
ამოცნობა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და იყენებს ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელ ძირითად

ენობრივ საშუალებებს (მაგალითად, თვალსაზრისისა და არგუმენტის
გამოსაკვეთად იყენებს არავერბალურ საშუალებებს: ინტერვალს საუბარში,
ინტონაციას, ხმის სხვადასხვა დონეებს, ჟესტიკულაციას და ა. შ.);

 მოსმენით განასხვავებს და ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისთვის
დამახასიათებელ ენობრივ-გრამატიკულ ფორმებს (სუბიექტური
დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს: ჩართულს,
დანართს, განკერძოებულ სიტყვებსა და გამოთქმებს და სხვ.);

 ამოიცნობს და იყენებს მსჯელობისთვის დამახასიათებელი ფუნქციური სტილის
ენობრივ მახასიათებლებს (ნომინალურ წინადადებებს, პირობით-შედეგობით
კონსტრუქციებს და სხვ.);

 ამოიცნობს და იყენებს რიტორიკულ ფიგურებს (მაგ., რიტორიკულ შეკითხვას,
რიტორიკულ შეძახილს, გამეორებას, პაუზას და სხვ.), რომლებიც ეფექტურად
გამოხატავენ მსჯელობის მიზანს (არგუმენტების გამოყენებით ამა თუ იმ
პიროვნების შექება / გაკიცხვა, კონკრეტული მოვლენის გამართლება /
უარყოფითად შეფასება და ა. შ.);

 განარჩევს და სათანადოდ იყენებს საკუთარ მეტყველებაში გამოთქმებს, რომელთაც
განსაკუთრებული დამარწმუნებელი ძალა აქვს (მაგ., იდიომებს, ხატოვან
გამონათქვამებს, რიტორიკულ ფიგურებს, სახე-სიმბოლოებს და ა. შ.).

ქართ. VIII. 4. მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი გამოსვლის მოსამზადებლად სტრატეგიების
არჩევა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ისმენს სასაუბრო ტექსტებს (მაგალითად, მოწვეული პიროვნებების მეტყველებას,

საინფორმაციო თუ სარეკლამო ტექსტს) და ამოიცნობს იმ დამარწმუნებელ
საშუალებებს (მაგალითად, არგუმენტაციის სიძლიერეს, სათანადო მაგალითებს,
ლირიკულ გადახვევას, ფიგურალურ გამონათქვამებს, ემოციურ ფონს და სხვ.),
რომლებიც განსაკუთრებულ ზემოქმედებას ახდენს აუდიტორიაზე;

 ამოიცნობს და მეტყველებისას იყენებს იმგვარ მინიშნებებს, როგორებიცაა ტონის
ცვალებადობა, ხმის სიმაღლე (ხმის აწევ-დაწევა), ან საუბრის სიჩქარე, რათა
მოამზადოს აუდიტორია ახალი და მნიშვნელოვანი აზრის გასაცნობად;

 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე წინასწარ ამზადებს და სათანადო სიტუაციებში
იყენებს დამხმარე (ვიზუალურ, ელექტრონულ, მუსიკალურ და ა. შ.) მასალას;

 აუდიტორიის გათვალისწინებით მოამზადებს კონკრეტულ ტექსტს და მსმენელთა
ყურადღების მისაპყრობად იყენებს სხვადასხვა ხერხს (მაგ. იუმორს, ანეკდოტებს,
სტატისტიკურ მონაცემებს, ემოციურ მეტყველებას და სხვ.).

მიმართულება: კითხვა
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ქართ. VIII. 5. მოსწავლეს შეუძლია გაიაზროს, გააანალიზოს და შეაფასოს ტექსტები
(მხატვრული და არამხატვრული), რომლებიც შეიცავს გარკვეულ თვალსაზრისს
ან მსჯელობას კონკრეტულ საკითხზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 დაწვრილებით შეისწავლის ტექსტის შინაარსს, ყურადღებას ამახვილებს

დეტალებზე და მათზე დაყრდნობით ახსნის მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს;
 აანალიზებს და კონკრეტული ნიშნის მიხედვით, სისტემურად ახდენს ტექსტში

მოცემულ ინფორმაციის კლასიფიკაცია-კატეგორიზაციას;
 ამოიცნობს და განსაზღვრავს პრობლემურ საკითხებს წაკითხულ ტექსტში;
 არკვევს ტექსტში დასმული პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს;
 პოულობს სადისკუსიო პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიულ ვარიანტებს;
 მოიძიებს არგუმენტებს სადავო საკითხის გადაწყვეტის თითოეული ვარიანტის

მხარდასაჭერად;
 საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით (მაგ. ადრე წაკითხული ტექსტები, ნანახი

ფილმები და ა.შ.) განიხილავს ტექსტში წამოჭრილ საკვანძო საკითხს;
 პოულობს მსგავსებებსა და განსხვავებებს სხვადასხვა ავტორის მიერ შექმნილ ისეთ

ტექსტებში, რომლებიც შეიცავს ერთსა და იმავე ან მსგავს პრობლემას;
 გაიხსენებს და საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად იყენებს ტექსტში წამოჭრილი

პრობლემის თაობაზე გამოთქმულ განსხვავებულ მოსაზრებებს;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ტექსტში ასახული ზნეობრივ-ეთიკური

პრობლემების მიმართ.

ქართ. VIII. 6. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ტექსტის შესაბამისობა კონკრეტულ
მიზანსა და აუდიტორიასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს, რამდენად შეესაბამება ტექსტის სტრუქტურა მიზანს;
 მსჯელობს, რა საშუალებებით ახდენს გავლენას ავტორი კონკრეტულ

აუდიტორიაზე და როგორ ქმნის განწყობას;
 ამოიცნობს ავტორისეულ მიზანს და მისი გათვალისწინებით მსჯელობს

პერსონაჟთა დახასიათების ხერხებზე;
 მსჯელობს, რამდენად შეესაბამება ტექსტის დიზაინი მიზანსა და აუდიტორიას

(ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და სახესხვაობა და სხვ.);
 მსჯელობს იმაზე, თუ რამდენად უწყობს ხელს სხვადასხვა მხატვრული დეტალი

ძირითადი იდეის წარმოჩენას.

ქართ. VIII. 7. მოსწავლეს შეუძლია ნაწარმოების მნიშვნელოვანი ასპექტების გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მიმოიხილავს ნაწარმოებში აღწერილ ადგილს, დროს, ახასიათებს სოციალურ-

კულტურულ გარემოს;
 აკავშირებს ამ ფაქტორებს ნაწარმოების შინაარსთან;
 საუბრობს, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს ნაწარმოების შინაარსი კონტექსტური

(დრო-სივრცული) ფაქტორების ცვლილებამ;
 ხსნის, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს მკითხველის ინტერპრეტაცია

კონტექსტური ფაქტორების ცვლილებამ;
 საუბრობს იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს კონტექსტური ფაქტორები პრობლემის

არსის გაგებასა და მისი გადაჭრის გზებზე.
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ქართ. VIII. 8. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ხერხებისა და ენობრივი მახასიათებლების
ცოდნის გამოყენება ტექსტების გასაანალიზებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს მხატვრულ ხერხებს, რომლებიც ტექსტს ანიჭებს ესთეტიკურ

მიმზიდველობას (მაგ. ჰიპერბოლას, სახე-სიმბოლოებს, ალეგორიას, მეტაფორას და
სხვ.) და ხსნის მათს დანიშნულებას;

 შეაფასებს მხატვრულ სახეებს და გაიაზრებს მათს როლს ნაწარმოების შესაძლო
ინტერპრეტაციაში;

 ამოიცნობს და აღწერს ზოგიერთ ტექნიკურ ხერხს, რომელიც გამოყენებულია
გარკვეული განწყობის შესაქმნელად (მაგალითად, ტექსტის დიზაინს:
დიალოგებისა და მონოლოგების მონაცვლეობა, ტექსტის თავებად და აბზაცებად
დაყოფა; ნაწილების დასათაურება და ა. შ.);

 ამოიცნობს ავტორის მიერ მიზნობრივად გამოყენებულ სპეციფიკურ ლექსიკას
(არქაიზმებს, დიალექტურ ფორმებს, ჟარგონს, ნეოლოგიზმებს, ბარბარიზმებს და
სხვ.).

ქართ. VIII. 9. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის მიზნის შესაბამისი სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხელახლა უბრუნდება გაუგებარ ადგილებს;
 მონიშნავს ტექსტში ინტერპრეტაციისთვის მნიშვნელოვან ადგილებს;
 იყენებს მარკირების საკუთარ სისტემას (მაგალითად, ტექსტის არშიაზე პირობით

ნიშნებს, მარკერს);
 მონიშნავს უცნობ და ძნელად აღსაქმელ ლექსიკურ ერთეულებს და ტექსტის

არშიაზე აკეთებს განმარტებებს, მინიშნებებს, კომენტარებს;
 აზუსტებს ტექსტებში მოწოდებული ინფორმაციის სანდოობას (გადაამოწმებს

ინფორმაციას ენციკლოპედიაში, ლექსიკონებში);
 იყენებს საკითხების ჩამონათვალის ფორმით შედგენილ რეზიუმეს და გრაფიკულ

ცხრილებს მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და იდეების გამოსაკვეთად.

მიმართულება: წერა

ქართ. VIII. 10. მოსწავლეს შეუძლია წერილობით გადმოსცეს საკუთარი თვალსაზრისი,
იმსჯელოს კონკრეტულ საკითხზე სათანადო არგუმენტების მოხმობით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 პრობლემური საკითხის შესახებ წერს ნარკვევს, საგაზეთო სტატიას, მარტივ

პროექტს, ახსნა-განმარტებითი ხასიათის ტექსტსა და ანგარიშს;
 ფაქტებზე, სტატისტიკურ მონაცემებზე, სხვადასხვა წყაროზე (ენციკლოპედია,

ლექსიკონები, ბეჭდვითი და ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებები)
დაყრდნობით განსაზღვრავს პრობლემას, წერილობით აყალიბებს მოსაზრებას,
შეარჩევს ამ მოსაზრების განმამტკიცებელ არგუმენტებს;

 უარყოფს ან ეთანხმება საგაზეთო პუბლიკაციაში გამოთქმულ მოსაზრებას და
ასაბუთებს საკუთარ პოზიციას;

 პრობლემური თემის შესახებ თხზავს მხატვრულ ტექსტებს: ჩანახატს, სცენარს
როლური თამაშებისათვის, მცირე ზომის მოთხრობას;
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 გამოხატავს და წერილობით აყალიბებს პირად განცდებსა და განწყობაზე
დამყარებულ შთაბეჭდილებას;

 ცხოვრებისეულ და ლიტერატურულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით აყალიბებს
საკუთარ შეხედულებას კონკრეტულ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით.

ქართ. VIII. 11. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის ფორმისა და სტილის შერჩევა
მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და თავადაც იყენებს საშუალებებს (მაგალითად, მწერლის, საზოგადო

მოღვაწის გამონათქვამების/მოსაზრებების დამოწმება, მიმართვის ან ემოციის
გამოხატვის ფორმები და სხვ.), რომლებიც შეესაბამება სხვადასხვაგვარ
აუდიტორიასა და მიზნებს;

 აუდიტორიის ასაკისა და ცოდნის დონის გათვალისწინებით აფორმებს ტექსტს;
 წერს კონკრეტულ პრობლემაზე სხვადასხვა პოზიციიდან და სხვადასხვა

აუდიტორიისათვის (მაგალითად, სკოლაში არსებული პრობლემური სიტუაციის
შესახებ წერს მშობლის, თავად მოსწავლის, დირექტორის და ა. შ. პოზიციიდან);

 წარმოადგენს პრობლემური საკითხის შესახებ ინფორმაციას სხვადასხვა მიზნით
(დარწმუნების, თანაგრძნობის გამოწვევის მოტივით და სხვ.).

ქართ. VIII. 12. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივ-გრამატიკული სტრუქტურებისა და
ხერხების მართებულად გამოყენება სხვადასხვა სახის ტექსტების შესაქმნელად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სწორად ხმარობს ზმნის დრო-კილოთა და ქცევის ფორმებს;
 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის სალიტერატურო ნორმებს;
 მართებულად ჩაანაცვლებს დამოკიდებულ წინადადებებს ინფორმაციის

დამაზუსტებელი განკერძოებული სიტყვებითა და გამოთქმებით (მაგალითად,
„ჩემი ძმა, რომელიც თორმეტი წლისაა“..., „ჩემი ძმა, თორმეტი წლის ბიჭი“...);

 მართებულად იყენებს მსჯელობისა და არგუმენტაციისთვის შესაფერის ლექსიკასა
და სინტაქსურ კონსტრუქციებს („თუ... მაშინ...“, „აქედან გამომდინარე...“,
„ამრიგად...“, „მაშასადამე...“, „რასაც ადასტურებს...“);

 მიმოხილვითი ხასიათის ტექსტის შექმნისას იყენებს შესაბამის ენობრივ-
გრამატიკულ სტრუქტურებსა და ხერხებს.

ქართ. VIII. 13. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება ნაწერის ეფექტური
ორგანიზებისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს ტექსტის თემატიკას, ტიპს და შეადგენს გეგმას სპეციფიკური მიზნებისა და

აუდიტორიის მოთხოვნების გათვალისწინებით;
 შეარჩევს მასალას და აჯგუფებს გეგმის შესაბამისად;
 შეაქვს ტექსტში შინაარსობრივი და სტრუქტურული ხასიათის შესწორებები, რათა

იგი იყოს მკაფიო, ლოგიკური და თანამიმდევრული;
 ასწორებს ნაწერში ორთოგრაფიულ, პუნქტუაციურ და გრამატიკულ შეცდომებს;

იყენებს ორთოგრაფიულ და უცხო სიტყვათა ლექსიკონებს;
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 მსჯელობისას საკუთარი თვალსაზრისის დასასაბუთებლად იყენებს მასალას
(ციტატებს სხვადასხვა წყაროდან, ცხრილებს, ფოტოებსა და ხელოვნების
ნიმუშების რეპროდუქციებს);

 იყენებს კომპიუტერულ ტექნოლოგიას ტექსტების შესადგენად,
დასაფორმატებლად და პრეზენტაციის მოსამზადებლად.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
ენათმეცნიერების ძირითადი ცნებები. ენის რაობა და ფუნქციები; ენა და

აზროვნება; ენა და მეტყველება; ენათა ოჯახები.
ლექსიკოლოგიური ასპექტები: სპეციფიკური ლექსიკა, სიტყვის პირდაპირი და

გადატანითი მნიშვნელობით ხმარება; ერთ- და მრავალმნიშვნელობიანი სიტყვები;
სიტყვის მნიშვნელობის გაფართოება-დავიწროება, სიტყვის კონტექსტური მნიშვნელობა;
ფრაზეოლოგიზმები, მყარი შესიტყვებები; არასალიტერატურო ფორმების, ჟარგონისა და
ბარბარიზმების გამოყენების ასპექტები; ლექსიკონებზე მუშაობა.

გრამატიკული ასპექტები: ბრუნვის ფორმათა გამოყენება ზმნური კონსტრუქციების
კონტექსტში: სახელობითი, მოთხრობითი, მიცემითი ბრუნვების ფუნქციონირება;
ზედსართავი სახელი და არსებითი სახელის ნათესაობითი ბრუნვა; მსაზღვრელი,
მსაზღვრელის გამოყენება სხვადასხვა დატვირთვით: ინფორმაციულ ტექსტში, მხატვრულ
ტექსტში (ეპითეტი, მეტაფორა); რიცხვში შეთანხმების საკითხები (რიცხვითი სახელი -
არსებითი სახელი; სახელი - ზმნა); წოდებითი ბრუნვის საკითხი (საკუთარ და საზოგადო
სახელებთან); ჩვენებითი ნაცვალსახელი (ეს - ეგ - ის, ასეთი - მასეთი - ისეთი; ასე - ეგრე -
ისე დაპირისპირება), მეტყველების პროცესში ამ ერთეულთა გამოყენების ასპექტები;
კუმშვა-კვეცის საკითხები მხოლობითი-მრავლობითის კონტექსტში; ზმნის დროითი და
სივრცული პარამეტრები (ზმნიზედა, ზმნისწინი) და ბრუნვის ფორმები (მოქმედებითი,
ვითარებითი ბრუნვები, თანდებულიანი ფორმები ზმნიზედურ კონსტრუქციებში);
დროისა და მოვლენათა თანამიმდევრობის აღმნიშვნელი ენობრივ-გრამატიკული
ერთეულები (პირველად, ჯერ, შემდეგ, ბოლოს, დასასრულს; მაშინ, როდესაც; დიდი ხნის
წინათ და ა. შ.); ზმნის დროები (წარსულის, აწმყოსა და მომავლის გამომხატველი ზმნური
ფორმები); მოდალობების გამომხატველი ზმნური ფორმები; ზმნის პირები და
ნაცვალსახელთა სისტემასთან მიმართება; ზმნის პირის ნიშნებთან დაკავშირებული
მართლწერის საკითხები; ქცევის არსი (ობიექტებთან მიმართებით). ქცევის ფუნქციები
(როგორ ჩაენაცვლება თანდებულიანი სახელი: აშენებს თავისთვის - იშენებს; აშენებს
სხვისთვის - უშენებს); კონტაქტი და მასთან დაკავშირებული მართლწერის წესები (რატომ
გააკეთებინა, დააწერინა და არა გააკეთებია, დააწერია); გვარი (კონვერსიის არსის
გააზრება და ფუნქციები ტექსტში); ზმნის დრო და შიდა კილოურ-ასპექტური
დიფერენციაცია (სრული, უსრული, კილოური სხვაობა: ვკეცე, ვკეცე, ვერ დავკეცე ტიპისა
და სხვ.).

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი ცნებები: ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის ცალმხრივი (ზეპირი

გამოსვლა აუდიტორიის წინაშე) და მრავალმხრივი (კამათი, დისკუსია) ფორმები;
საკომუნიკაციო სიტუაციის ელემენტები (ადრესატი, ადრესანტი) და მათი ფუნქციური
ურთიერთმიმართება; საკომუნიკაციო ამოცანა, მისი გავლენა ტექსტის ფორმაზე; ზეპირი
კომუნიკაციის არავერბალური ხერხები (ინტონაცია, ჟესტი, მიმიკა, ხმის სხვადასხვა დონე,
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პაუზა მეტყველებაში, მეტყველების სიჩქარე); კომუნიკაციის სახეები: არაოფიციალური,
ოფიციალური.

მეტყველების ტიპები. მსჯელობა, დისკუსია.
ტექსტის სახეები. მიმოხილვითი ხასიათის ტექსტები; ნარკვევი, საგაზეთო სტატია,

მარტივი პროექტი, ახსნა-განმარტებითი ხასიათის ტექსტები, ანგარიში, ჩანახატი, სცენარი
როლური თამაშებისათვის, მცირე ზომის მოთხრობები.

სტრატეგიები. მოსმენისა და მეტყველების სტრატეგიები (პრობლემის განსაზღვრა,
მოსაზრების ჩამოყალიბება, არგუმენტის დასახელება); კითხვის სტრატეგიები
(მარკირების სისტემა, ინფორმაციის გადამოწმება, ენციკლოპედიებითა და ლექსიკონებით
საგებლობა, რეზიუმისა და ცხრილების შედგენა), წერის სტრატეგიები (დაგეგმვა, მასალის
შეგროვება, ნაწერის გადამუშავება, რედაქტირება, კორექტირება).

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
სტანდარტში ასახული ამოცანების გათვალისწინებით, სასურველია, შეირჩეს

იმგვარი ლიტერატურული ნაწარმოებები, რომლებიც თემატიკით შეესატყვისება
მოსწავლეთა შინაგან სამყაროს, მათს მოთხოვნილებებსა და ინტერესთა სფეროს.
ტექსტებმა და მათში ასახულ საკვანძო, სადავო საკითხებზე მსჯელობამ ხელი უნდა
შეუწყოს მოზარდში რეფლექსიური აზროვნების ჩვევების გამომუშავებას; მხატვრული
აზროვნების უნარის განვითარებას, თვითშემეცნების სურვილის გაღვივებას.

ისევე, როგორც VII კლასში, პროგრამის საყრდენს ამ ეტაპზეც წარმოადგენს
ქართული კლასიკური და თანამედროვე მწერლობა, უცხოური ლიტერატურის საუკეთესო
ნიმუშებთან ერთად.

IX კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება:

ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. IX. 1. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
აუდიტორიის წინაშე
წარმოადგინოს სხვადასხვა
თვალსაზრისი სადავო ან
პრობლემურ საკითხზე.

ქართ. IX. 2. მოსწავლეს
შეუძლია დისკუსიის
მონაწილეთა მეტყველების
მოსმენა და შეფასება
საკომუნიკაციო ამოცანისა
და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ. IX. 6. მოსწავლეს
შეუძლია პრობლემურ ან
სადავო საკითხებზე
სხვადასხვა თვალსაზრისის
შემცველი მხატვრული და
არამხატვრული ტექსტების
გააზრება-გაანალიზება და
მათ მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების
გამოხატვა.

ქართ. IX. 7. მოსწავლეს
შეუძლია ენობრივ-
გამომსახველობითი
საშუალებების ცოდნის

ქართ. IX. 9. მოსწავლეს
შეუძლია სადავო ან
პრობლემურ საკითხებზე
საკუთარი თვალსაზრისის
წერილობით გადმოცემა;
მოცემულ საკითხზე
განსხვავებული
შეხედულებების შეჯამება.

ქართ. IX. 10. მოსწავლეს
შეუძლია დეტალური
ინფორმაციის, განსხვავე-
ბული თვალსაზრისის
წერილობით გადმოცემა.



121

ქართ. IX. 3. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა
განსხვავებული ტექსტების
ენობრივ თავისებურებებზე.

ქართ. IX. 4. მოსწავლეს
შეუძლია დისკუსიისა და
კამათის ძირითადი
ენობრივი მახასიათებლე-
ბის ამოცნობა და
გამოყენება.

ქართ. IX. 5. მოსწავლეს
შეუძლია დისკუსიისა და
კამათის სტრატეგიების
გამოყენება.

გამოყენება სხვადასხვა სახის
ტექსტების ანალიზისას.

ქართ. IX. 8. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის მიზნის
შესაბამისი სტრატეგიების
გამოყენება.

ქართ. IX. 11. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
ტექსტის ფორმისა და
სტილის შერჩევა მიზნისა
და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ. IX. 12. მოსწავლეს
შეუძლია დაიცვას წერილო-
ბითი ტექსტის სტრუქტურა
და ენობრივი ნორმები.

ქართ. IX. 13. მოსწავლეს
შეუძლია წერის სტრატე-
გიების გამოყენება ნაწერის
ორგანიზებისათვის.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. IX. 1. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და აუდიტორიის წინაშე წარმოადგინოს
სხვადასხვა თვალსაზრისი სადავო ან პრობლემურ საკითხზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 პრობლემურ საკითხებზე ზეპირი მოხსენების მომზადებისას ითვალისწინებს

კონკრეტული აუდიტორიის სოციალურ-კულტურულ ინტერესებს, ცოდნას და ა.შ.;
 იყენებს არგუმენტაციის სხვადასხვა ფორმას (მიზეზ-შედეგობითი, ანალოგიაზე ან

ინდუქციაზე დამყარებული არგუმენტები);
 მსჯელობისას იყენებს ციტატებს საინფორმაციო წყაროებიდან და მხატვრული

ტექსტებიდან, სხვადასხვა ფაქტობრივ და სტატისტიკურ მონაცემებს და ა. შ.;
 ამოიცნობს ზეპირ მოხსენებაში პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით

გამოთქმულ თვალსაზრისსა და არგუმენტებს და შეაფასებს, რამდენად
დამაჯერებელი და ეფექტურია არგუმენტაცია;

 ისმენს სხვების მოსაზრებებს მის მიერ დასმულ პრობლემასთან დაკავშირებით და
ეთანხმება/არ ეთანხმება, ითვალისწინებს/არ ითვალისწინებს მათ სათანადო
არგუმენტაციითა და ეთიკის ნორმების დაცვით.

ქართ. IX. 2. მოსწავლეს შეუძლია დისკუსიის მონაწილეთა მეტყველების მოსმენა და
შეფასება საკომუნიკაციო ამოცანისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და განიხილავს ზეპირ ტექსტში პრობლემებს, რომელთა

ერთმნიშვნელოვნად გადაჭრა რთულია;
 აყალიბებს საკუთარ თვალსაზრისს პრობლემის შესახებ გამართულ ჯგუფურ

დისკუსიებში და განსხვავებული თვალსაზრისის გასააზრებლად სვამს კითხვებს;
 აზუსტებს, სწორად გაიგო თუ არა სხვების მიერ გამოთქმული თვალსაზრისი (მაგ.,

„თუ სწორად გავიგე...“, „თუ არ ვცდები...“);
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 განიხილავს ზეპირ ტექსტში პირდაპირ გადმოცემულ ან ნაგულისხმევ
თვალსაზრისებს სხვადასხვა კონტექსტში (ცხოვრებისეული ან ლიტერატურული
გამოცდილების, მისთვის ცნობილი ფაქტების, სტატისტიკური მონაცემების და
ა.შ.);

 დრამატული მონოლოგის ან როლური ტექსტის სახით წარმოადგენს
განსხვავებული თვალსაზრისის მისეულ ინტერპრეტაციას;

 ისმენს რადიო და სატელევიზიო ინტერვიუებს, გამოსვლებს, განიხილავს მათში
ჩამოყალიბებულ ან ნაგულისხმევ განსხვავებულ თვალსაზრისებს;

 განსხვავებული თვალსაზრისების განხილვისას იყენებს აუდიო და ვიზუალურ
(მულტიმედია, ხელოვნების ნიმუშების რეპროდუქციები და სხვა თვალსაჩინო
მასალა) საშუალებებს.

ქართ. IX. 3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა განსხვავებული ტექსტების ენობრივ
თავისებურებებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს მსმენელის სოციალურ-კულტურული

ინტერესები, ცოდნა და შეხედულებები მოსმენილი ტექსტის მისეულ
ინტერპრეტაციაზე (მაგ., რას მიაქცევდა ყურადღებას პოლიტიკოსის გამოსვლაში
გლეხი, სახელმწიფო მოხელე, ხელოვანი, მოზარდი და ა.შ.);

 ამოიცნობს და შეაფასებს დისკუსიების, დებატების, პოლიტიკური გამოსვლების,
დრამატული მონოლოგის ეფექტურ ენობრივ საშუალებებს (მაგალითად, „მე ვარ
ქართველი, მაშასადამე, მე ვარ ევროპელი“);

 საუბრობს იმაზე, თუ როგორ იცვლება მოსაუბრის ენა ერთსა და იმავე საკითხზე
მსჯელობისას აუდიტორიის სოციალურ-კულტურული ინტერესების, ცოდნისა და
შეხედულებების გათვალისწინებით;

 ამოიცნობს, ზეპირი მეტყველებისთვის დამახასიათებელი რა ნიშნები შემოდის
ენაში მსჯელობის წერილობითიდან ზეპირ ფორმატში გადასვლისას (მაგალითად,
ჟესტიკულაციის, მიმიკის, ინტონაციის, ხმის დონის და სხვა არავერბალური
საშუალებების გამოყენება საქმიან, ფორმალურ და არაფორმალურ სიტუაციაში,
დებატებში და ა.შ.).

ქართ. IX. 4. მოსწავლეს შეუძლია დისკუსიისა და კამათის ძირითადი ენობრივი
მახასიათებლების ამოცნობა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსხვავებული თვალსაზრისის წარმოდგენისას საკომუნიკაციო ამოცანის, მიზნისა

და აუდიტორიის გათვალისწინებით შეარჩევს დარწმუნების ენობრივ ფორმულებს,
რიტორიკულ ფიგურებს;

 ამოიცნობს და მრავალპლანიან ტექსტზე მსჯელობისას მართებულად იყენებს
შესაბამის ენობრივ სტრუქტურებსა და მოდელებს: მიზეზ-შედეგობრივი
მსჯელობისთვის დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებს, შესაბამის
კავშირებს, გრამატიკულ ფორმებს, სპეციალურ ლექსიკას და ა. შ. (მაგ., „რადგან...“,
„თუ ... მაშინ“, „მაშასადამე“, „ესე იგი“, „აქედან გამომდინარე...“ და სხვ.);

 ანალოგიაზე დამყარებული მსჯელობისას მართებულად იყენებს შესაბამის
ენობრივ-გრამატიკულ კონსტრუქციებს, კავშირებს, ლექსიკას (მაგ.,
„შესაბამისად...“, „...გათვალისწინებით“, „...მსგავსად“, „როგორც, ... ისე...“ და სხვ.);

 მართებულად იყენებს კერძოობითი მსჯელობის განზოგადებისათვის, ანუ
ინდუქციური მსჯელობისთვის დამახასიათებელ ენობრივ სტრუქტურებს,
მოდელებს, ლექსიკას.
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ქართ. IX. 5. მოსწავლეს შეუძლია დისკუსიისა და კამათის სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ ეცნობა აუდიტორიას (სოციალურ-კულტურულ ფონს, ასაკს, ცოდნის

დონეს, ინტერესებს და ა. შ.), შეადგენს გამოსვლის გეგმას, ქმნის როლურ ტექსტს,
გადის რეპეტიციებს, ამოწმებს რეგლამენტს და ა. შ.;

 აუდიტორიის ყურადღების მობილიზაციისათვის ადეკვატურად იყენებს
ინტერვალს მეტყველებაში, ხმის დონეებს, სხეულის ენას, უსადაგებს ამ
საშუალებებს ტექსტს;

 ოპერატიულად რეაგირებს აუდიტორიის რეაქციაზე: ამყარებს და აზუსტებს
დისკუსიის ან კამათისათვის საჭირო არგუმენტებს, შეაქვს განმარტებები,
რამდენჯერმე იმეორებს ერთსა და იმავეს და სხვ.;

 სხვადასხვა საშუალებით (მოკლე განმარტებების ჩართვა, გამეორება, ხმის აწევ-
დაწევა და სხვ.) გამოკვეთს მნიშვნელოვან ადგილებს ზეპირი მოხსენებიდან;

 ითვალისწინებს დისკუსიისა და კამათის მონაწილეთა შესაძლო არგუმენტებს და
ამზადებს შესაბამის პასუხებს;

 საპირისპირო არგუმენტების მოსმენისას ჩაინიშნავს ძირითადსა და მთავარს, რასაც
შემდგომში იყენებს კონტრარგუმენტებისათვის;

 აუდიტორიის დასაინტერესებლად იყენებს სხვადასხვა საშუალებას (მაგ.
ანეკდოტებს, ვიზუალურ მასალას, ემოციურ წიაღსვლებს და ა. შ.).

მიმართულება: კითხვა

ქართ. IX. 6. მოსწავლეს შეუძლია პრობლემურ ან სადავო საკითხებზე სხვადასხვა
თვალსაზრისის შემცველი მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების გააზრება-
გაანალიზება და მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კითხულობს სხვადასხვა სახის მხატვრულ და არამხატვრულ ტექტებს, უკეთ

გასააზრებლად ყურადღებას ამახვილებს არა მხოლოდ ზოგად შინაარსზე, არამედ
დეტალებსა და მნიშვნელოვან ნიუანსებზეც;

 აანალიზებს ტექსტში მოცემულ ფაქტობრივ და კონცეპტუალურ ინფორმაციას და
გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;

 ახდენს სხვადასხვა სახის ტექსტში წარმოდგენილი მოვლენების, ფაქტების,
პერსონაჟთა თვისებების, ქცევის, თვალსაზრისების შედარება-შეპირისპირებას;

 კითხულობს სხვადასხვა მოცულობისა და სირთულის ტექსტებს, მსჯელობს
თემებსა და საკამათო საკითხებზე და ხედავს პრობლემის გადაწყვეტის სხვადასხვა
პერსპექტივას;

 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას წაკითხულ ტექსტებში წარმოდგენილ
განსხვავებულ თვალსაზრისებზე;

 აკვირდება, ამოიცნობს და შეაფასებს ავტორის ან პერსონაჟის/პერსონაჟების
დამოკიდებულებას კონკრეტული გმირის, აღწერილი მოვლენების მიმართ;

 შეაფასებს მხატვრულ ნაწარმოებში წარმოდგენილ კონფლიქტს/პრობლემას, ასევე
ავტორის, მთხრობელის, პერსონაჟის ხედვას და პოზიციას ეპოქის ისტორიულ და
კულტურულ კონტექსტში;

 კითხულობს პრესას, ელექტრონულ ტექსტებს, შეაფასებს წარმოდგენილ
არგუმენტებსა და გამოთქმულ თვალსაზრისებს;



124

 შეაფასებს წაკითხულ ტექსტებში ასახულ თვალსაზრისებს განსხვავებული
(თავისი, ოპონენტის, ნეიტრალური) პოზიციებიდან;

 უკავშირებს წაკითხულ ტექსტში გადმოცემულ ან ნაგულისხმევ თვალსაზრისებს
ცხოვრებისეულ გამოცდილებასა და სხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებებს,
მხატვრულ და სამეცნიერო-დოკუმენტურ ფილმებს, სპექტაკლებს და სხვ.

ქართ. IX. 7. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებების ცოდნის
გამოყენება სხვადასხვა სახის ტექსტების ანალიზისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ენობრივ-გრამატიკულ ხერხებს სხვადასხვა სახის ტექსტებში, რომლებიც

ერთსა და იმავე თემას ეხება (მაგალითად, სასწავლო ტექსტი გეოგრაფიის
სახელმძღვანელოდან და მოგზაურის შთაბეჭდილებები);

 ადარებს ერთმანეთს გამომსახველობით ხერხებს სხვადასხვა სახის ტექსტებში
(მაგალითად, სტერეოტიპებს რეკლამებში და სიმბოლოებს მხატვრულ ტექსტებში);

 განსაზღვრავს, რა ფორმით არის გადმოცემული სხვისი მეტყველება (პირდაპირი
და ირიბი ნათქვამი) და მსჯელობს შერჩეული ფორმის დანიშნულებაზე;

 შეაფასებს მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხების ეფექტიანობას ტექსტში;
 ამოიცნობს ავტორის მეტყველების თავისებურებას, მიზნობრივად გამოყენებულ

სპეციფიკურ ლექსიკას და მსჯელობს მათს დანიშნულებაზე.

ქართ. IX. 8. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის მიზნის შესაბამისი სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ვრცელი ტექსტის კითხვისას ხელახლა გადაავლებს თვალს ამა თუ იმ ადგილს,

აკეთებს ჩანაწერებს, გამოყოფს მნიშვნელოვან თვალსაზრისებს, ჩამოწერს კითხვებს
ტექსტის უკეთ გასაგებად;

 სწორად იგებს და სათანადოდ იყენებს იმ მინიშნებებსა და დამატებით
ინფორმაციას, რომლებიც გადმოცემულია სათაურის, ილუსტრაციების,
ცხრილების, სქემების, განსხვავებული შრიფტის საშუალებით;

 აზუსტებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას; ამოწერს საკითხებს შემდგომი
განმარტებისა და დამუშავებისათვის;

 იყენებს სქემებს, დიაგრამებს, ცნებების განმარტებებს, აზრობრივ რუკებს ან სხვა
საშუალებებს მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და იდეების გასააზრებლად და
დასამუშავებლად;

 იყენებს სხვადასხვა საშუალებას (კონტექსტს, სიტყვათა აგებულების ცოდნას,
ლექსიკონს) უცნობი სიტყვის/ფრაზის მნიშვნელობის გასაგებად;

 ადგენს ლექსიკონს და განმარტავს უცნობი სიტყვების მნიშვნელობას.

მიმართულება: წერა

ქართ. IX. 9. მოსწავლეს შეუძლია სადავო ან პრობლემურ საკითხებზე საკუთარი
თვალსაზრისის წერილობით გადმოცემა; მოცემულ საკითხზე განსხვავებული
შეხედულებების შეჯამება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 წერს თხზულებას კონკრეტული თემის ან საკითხის შესახებ, რომელშიც
აანალიზებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებულ ალტერნატიულ
შეხედულებებს;

 საკუთარი შეხედულებების/მოსაზრებების დასასაბუთებლად მოჰყავს სათანადო
არგუმენტები;

 განიხილავს მხატვრულ ტექსტში გამოკვეთილ იდეებსა და პრობლემებს
ცხოვრებისეულ და ლიტერატურულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით;

 გამოკვეთს ნაწერში მხატვრული ტექსტის ძირითად იდეას ცალკეული
ეპიზოდების, მხატვრული დეტალების, პერსონაჟთა ქმედების, მოტივაციის, მათი
ხასიათის, გრძნობებისა და მსოფლმხედველობის გათვალისწინებით;

 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ტექსტში ასახული პრობლემების მიმართ
მისთვის სასურველი ფორმით (მოთხრობის, ნოველის, ესეის, ჩანახატის, ლექსის
და ა.შ.);

 საკუთარი თვალსაზრისისა და ემოციურ-ფასეულობითი დამოკიდებულების
გამოსახატავად ქმნის პერსონაჟთა შედარებით და შეპირისპირებით
დახასიათებებს;

 შესწავლილი ტექსტის კონტექსტის (დრო, ადგილი, ეპოქა, გარემო და ა.შ.)
შეცვლით თხზავს ახალ თხზულებას იმავე თემაზე, პრობლემაზე.

ქართ. IX. 10. მოსწავლეს შეუძლია დეტალური ინფორმაციის, განსხვავებული
თვალსაზრისის წერილობით გადმოცემა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შესაბამისი მოდელის მიხედვით წერს საინფორმაციო ანგარიშს საკამათო საკითხზე

გამართული მინი-დისკუსიის შესახებ;
 სათანადო ფორმის დაცვით შეადგენს მოსწავლეთა სადისკუსიო კლუბის, კლასის

კრების და ა. შ. სხდომის ოქმს;
 მკაფიოდ და თანამიმდევრულად აყალიბებს ინსტრუქციებს კონკრეტული

ამოცანისთვის (მაგალითად, დისკუსიის და დებატების წარმართვის
თანამიმდევრობის შესახებ; როგორ ჩაატაროს თანაკლასელმა კონკრეტული
ექსპერიმენტი და სხვ.);

 წერს მინი-რეპორტაჟს სასკოლო ღონისძიების შესახებ;
 წერს მიმოხილვითი ხასიათის სტატიას სკოლის გაზეთისათვის, რომელშიც

აყალიბებს განსხვავებულ თვალსაზრისებს;
 წერს განმარტებითი ხასიათის ტექსტებს, რომლებშიც იყენებს სხვადასხვა ბეჭდურ

და ელექტრონულ ინფორმაციას (საენციკლოპედიო სტატიას, საგაზეთო
ინფორმაციას, ინტერნეტს და სხვ.);

 გადმოსცემს სხვათა თვალსაზრისს და უკეთებს კომენტარს.

ქართ. IX. 11. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის ფორმისა და სტილის შერჩევა
მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერისას ითვალისწინებს აუდიტორიის ასაკობრივ, სოციალურ, კულტურულ და

სხვა თავისებურებებს;
 სხვადასხვა აუდიტორიისათვის შეარჩევს ტექსტის ტიპს (ლიტერატურული

ნარკვევი, მიმართვა, წერილი, რეკომენდაცია, ვებგვერდის სტატია, ესეი და ა.შ.),
რათა უპასუხოს მათს მოთხოვნებსა და ინტერესებს;
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 კონკრეტული მიზნის მიხედვით ცვლის ტექსტის ტიპს, გადაჰყავს ერთი ტიპის
ტექსტი მეორეში (მაგალითად, თანაკლასელთა ინფორმირების მიზნით პრესაში
გამოქვეყნებული ანგარიშის ტექსტს აყალიბებს თხრობით ტექსტად);

 აუდიტორიის თავისებურებების გათვალისწინებით გამოიყენებს სხვადასხვა
დამარწმუნებელ / დამაინტერესებელ საშუალებას (მაგალითად, მოგონებას,
ციტატას, იუმორს, პარალელს და სხვ.).

ქართ. IX. 12. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი ტექსტის სტრუქტურა და
ენობრივი ნორმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსხვავებული თვალსაზრისების წერილობით გადმოსაცემად შეარჩევს

სპეციფიკურ ლექსიკას, ტერმინებს, ფრაზებს;
 საგანგებოდ გამოყოფს კონკრეტულ თვალსაზრისს შესაბამისი ენობრივი

ფორმულებით (მაგ., „როგორც ავტორი ამბობს...“, „ეს თვალსაზრისი
მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც...“) და ამხსნელი სიტყვებით (სინონიმები,
განმარტებები ლექსიკონიდან და ა. შ.);

 მსჯელობისას იყენებს სათანადო სინტაქსურ კონსტრუქციებს; მართებულად
ასახავს მსჯელობის სასურველ თანამიმდევრობას (მაგ., „პირველ რიგში...“, „ამის
შემდეგ...“, „ბოლოს...“);

 სხვადასხვა ტიპის მსჯელობის წერილობით წარმოსადგენად იყენებს შესაბამის
კავშირებს, გრამატიკულ ფორმებს, მოდალურ ელემენტებს;

 მკაფიოდ აყალიბებს აზრს, იყენებს დაკავშირებისა და თანამიმდევრულობის
შესაბამის ხერხებს;

 ადეკვატურად ასახავს ნაწერში ზეპირი მეტყველებისთვის დამახასიათებელ
არავერბალურ ელემენტებს (მიმიკას, სხეულის ენას, ინტონაციას და სხვ.)
შესაბამისი საშუალებებით (მრავალწერტილით, კითხვა-ძახილის ნიშნით,
შორისდებულებით...).

ქართ. IX. 13. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება ნაწერის
ორგანიზებისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსხვავებული თვალსაზრისების საპრეზენტაციოდ ქმნის გეგმას;
 მოიძიებს და აჯგუფებს არგუმენტებს განსხვავებული თვალსაზრისების

წარმოსაჩენად;
 წინასწარ ჩამოწერს სავარაუდო შეკითხვებს, რომლებიც შეიძლება კონკრეტულ

საკითხთან დაკავშირებით გაუჩნდეს აუდიტორიას;
 წინასწარ აგროვებს მასალას (ციტატებს ნაწარმოებებიდან, სხვადასხვა მკვლევართა

მოსაზრებებს, ისტორიულ ფაქტებს და სხვ.), რომლებიც შეიძლება დასჭირდეს
განსხვავებული თვალსაზრისების წერილობითი პრეზენტაციისას;

 კითხულობს ნაწერს კორექტირების მიზნით, ასწორებს ტექნიკურ შეცდომებს,
ლექსიკონის მიხედვით ამოწმებს ფორმებს; განმარტავს შესაძლო გაუგებარ
ტერმინებს;

 ხმამაღლა უკითხავს ნაწერს თანაკლასელს (მასწავლებელს, მშობელს) და მათი
შენიშვნების გათვალისწინებით ჩაასწორებს მას.

პროგრამის შინაარსი
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შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება

ლექსიკოლოგიური ასპექტები: სინონიმია და ანტონიმია; ფრაზეოლოგიზმები და
მყარი შესიტყვებანი; ეტიმოლოგია.

გრამატიკული ასპექტები: ზმნური კონსტრუქციები და მარტივი წინადადება
(ქართული ენის სპეციფიკა – ოთხი მთავარი წევრისგან შედგენილი წინადადება); ზმნის
ცენტრალური როლი ქართულ წინადადებაში (პირთა მართვა); ზმნის დრო-კილოთა
ფორმების ურთიერთმიმართების საკითხი რთულ წინადადებებში ("დროზე რომ
მოვსულიყავი, სახლში დამხვდებოდი"...); ზმნისწინი და მისი ფუნქციები (მიმართულება,
ასპექტი, სიტყვათწარმოება); ქვემდებარე-შემასმენლისა და მსაზღვრელ-საზღვრულის
შეთანხმება; სახელდებითი და უქვემდებარო წინადადებების მხატვრული ფუნქცია;
ინფორმაციის დამაზუსტებელი და სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველი
განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები (დანართი, ჩართული); ნომინალური
წინადადებები, პირობით-შედეგობითი კონსტრუქციები; მონოტონური და დინამიური
მეტყველებისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები.

თხრობითი, კითხვითი, ძახილის წინადადებების სტრუქტურა; მარტივი
გავრცობილი და გაუვრცობელი, თანწყობილი, ქვეწყობილი წინადადებების ძირითადი
ნიშნები; სასაუბრო, სამეცნიერო, მხატვრული, ოფიციალურ-საქმიანი, პუბლიცისტური
სტილისათვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები; განკერძოებული
სიტყვები და გამოთქმები; პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი; სასვენი ნიშნების ხმარება
ციტირებისა და დიალოგის გადმოცემის დროს; მართლწერისა და ორთოგრაფიის
ნორმები.

შერწყმული წინადადება და მისი ფუნქციები; კავშირების როლი რთულ
წინადადებაში; უკავშირო შეერთების მიზეზი და მიზანი; თანწყობის და ქვეწყობის არსი;
ქვეწყობილ წინადადებებში მისათითებელი სიტყვებისა და წევრ-კავშირების ფუნქციები
(წევრ-კავშირთა როლი მხატვრულ ნაწარმოებებში); სიტყვა - წინადადება - ტექსტი);
წინადადება - გრამატიკის უმაღლესი ერთეული, ხოლო ტექსტის ლინგვისტიკის
უმარტივესი ერთეული; აბზაცი. აღწერის, თხრობისა და მსჯელობის სინტაქსი. რა
თავისებურებებია დამახასიათებელი თითოეული მათგანისთვის? მიზეზ-შედეგობრივი
მსჯელობისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები, შესაბამისი კავშირები,
გრამატიკული ფორმები, სპეციალური ლექსიკა (მაგალითად, „რადგან ... “; „თუ ... მაშინ“,
„მაშასადამე...“, „ესე იგი“, „აქედან გამომდინარე...“ და სხვ.); ანალოგიაზე დამყარებული
მსჯელობისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები, კავშირები, ლექსიკა
(მაგ., „შესაბამისად“, „გათვალისწინებით“, „მსგავსად“, “როგორც,... ისე“ და სხვ.);
ინდუქციაზე დამყარებული მსჯელობისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური
კონსტრუქციები, კავშირები, მოდალური სიტყვები.

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი ცნებები: ჯგუფური დისკუსია და მისი სტრატეგიები, სადისკუსიოდ

განსხვავებული თვალსაზრისების ჩამოყალიბება, დრამატული მონოლოგი, როლური
ტექსტები, რადიო და სატელევიზიო ინტერვიუ, ტექსტი და კონტექსტი, ტექსტი და
ფონური ინფორმაცია; დისკუსიების, დებატების, პოლიტიკური / რიტორიკული
გამოსვლების, დრამატული მონოლოგის, აუდიტორია და მისი სოციალურ-კულტურული
ინტერესები, და ა.შ. მსჯელობა და მსჯელობის სახეები, მიზეზ-შედეგობრივი,
ანალოგიაზე დამყარებული, ინდუქციური), ზეპირი მოხსენების მომზადება და
წარმოდგენა კონკრეტული აუდიტორიის მიზნის, სოციალურ-კულტურული დონის,
თავისებურებების, ინტერესების გათვალისწინებით.
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3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
სწავლების ამ ეტაპზე მოზარდთა ასაკობრივი ფსიქოლოგიისა და

ინტელექტუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს შედარებით
რთული და მრავალფეროვანი ლიტერატურული მასალის შერჩევა.

შერჩეულმა მხატვრულმა ტექსტებმა ხელი უნდა შეუწყოს მოზარდთა
დამოუკიდებელი, შემეცნებითი, შემოქმედებითი და მხატვრულ-ესთეტიკური
გემოვნების განვითარებას.

ლიტერატურული ტექსტები უნდა გამოირჩეოდეს აქტუალური (როგორც
მხატვრული, ისე ყოფითი თვალსაზრისით) პრობლემატიკით, რათა მოზარდს მიეცეს
მისთვის მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხებზე მსჯელობის, განსხვავებული
თვალსაზრისის გამოთქმის საშუალება.

სასურველია, სახელმძღვანელოში შევიდეს სხვადასხვა ეპოქის ლიტერატურული
ტექსტები, რომლებიც მოზარდთათვის თვალსაჩინოს გახდის ლიტერატურაში ასახული
კონკრეტული პრობლემის სხვადასხვა კულტურულ კონტექსტში, სხვადასხვაგვარად
გააზრების აუცილებლობას.

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოზარდს შეექმნას გარკვეული თეორიული წარმოდგენა
ლიტერატურის, როგორც სოციალურ-კულტურული ფენომენის შესახებ, შეძლოს ყოფითი
რეალობისა და მხატვრული გამონაგონის ურთიერთმიმართების თავისებურებების
გაცნობიერება.

თანამედროვე ქართულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებთან ერთად სასურველია
უცხოური ლიტერატურის იმ ნიმუშების შეთავაზებაც, რომლებიც ტიპოლოგიისა და
პრობლემატიკის თვალსაზრისით მსგავსებას ამჟღავნებს სწავლების ამ ეტაპისათვის
შერჩეულ მხატვრულ ნაწარმოებებთან.

საბაზო საფეხურის (VII-IX კლასების) სავალდებულო ლიტერატურა

(ქვემოთ წარმოდგენილი ჩამონათვალი შეადგენს საბაზო საფეხურისათვის განკუთვნილი
მთლიანი შინაარსის 60 პროცენტს)

1. ლეონტი მროველი - „ცხორებაÁ და მოქალაქეობაÁ ღირსისა და მოციქულთა
სწორისა ნეტარის ნინოსი“: მირიანის ნადირობა და მზის დაბნელება;

2. იოანე მინჩხი - ,,ჰიმნი“(ჟამნი ჩუენნი, ვითარცა სიზმარნი...);
3. არსენ იყალთოელი - ,,დავით აღმაშენებლის ეპიტაფია“ (ვის ნაჭარმაგევს მეფენი…);
4. შოთა რუსთაველი - ,,ვეფხისტყაოსანი“:  ,,ანდერძი ავთანდილისა“; „თათბირი

ნურადინ ფრიდონისა“, „თათბირი ავთანდილისა“, „თათბირი ტარიელისა“.
5. სულხან-საბა ორბელიანი - ,,წიგნი სიბრძნე სიცრუისა“: იგავ-არაკები: ,,მოცინარი

და მოტირალი“, ,,უნაღვლოთა მძებნელი“, ,,კაცი და გველი“, ,,კეისრის
მაგისტროსი“; ,,მოგზაურობა ევროპაში“ (მითითებული სახით);

6. დავით გურამიშვილი - ,,დავითიანი“: ,,სწავლა მოსწავლეთა“ (მითითებული
სახით); ,,ქართლის ჭირი“ (ლეკთაგან დატყვევება;  სიზმარი ტყვეობასა შინა;
ტყვეობიდან გაპარვა); ,,დინარი“ (ვაქოთ, ვადიდოთ ვინაო…);

7. მზეჭაბუკ ორბელიანი - ,,სიტყვა, თქმული დარბაზში საქართველოს
გაერთიანების თაობაზე“;

8. ბესიკ გაბაშვილი - ,,ტანო ტატანო“;
9. გრიგოლ ორბელიანი - ,,სადღეგრძელო “: ,,ჰე, მამულო...“;
10. ნიკოლოზ ბარათაშვილი - ,,ბედი ქართლისა“, ,,ცისა ფერს“,  ,,საყურე“,  ,,ფიქრნი

მტკვრის პირას“, ,,არ უკიჟინო, სატრფოო“,  ,,სული ობოლი“,  ,,წერილი მაიკო
ორბელიანისადმი“ (მითითებული სახით).
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11. ილია ჭავჭავაძე - ,,აჩრდილი “ (,,მარად და ყველგან...“,  ,,მაგრამ ქართველნო...“,
,,დედავ ღვთისაო...“), ,,ქართვლის დედას“,  ,,ბაზალეთის ტბა“,  ,,ჩემო კალამო“,
,,სარჩობელაზედ“,  ,,ჩვენი ეხლანდელი სიბრძნე-სიცრუე“ (მითითებული სახით);
,,სიტყვა წინამძღვრიანთკარის  სკოლის   გახსნაზე“ (მითითებული სახით); ,,რა
გითხრათ, რით გაგახაროთ“ (მითითებული სახით); ,,ერი და ისტორია“
(მითითებული სახით);

12. აკაკი წერეთელი - ,,ხატის წინ“,  ,,განთიადი“,  ,,სულიკო“, ,,თორნიკე ერისთავი“,
,,ბაში-აჩუკი“;

13. ვაჟა-ფშაველა - ,,ჩემი ვედრება“,  ,,იას უთხარით ტურფასა“,  ,,სამეფოს სიმღერა“
(ქალო, გნახე ფეხშიშველი...), ,,დამსეტყვე, ცაო“, ,,კაი ყმა“, ,,ამოდის, ნათდება“,
,,ენა“ (მითითებული სახით); ,,ნიჭიერი მწერალი“ (მითითებული   სახით);

14. იაკობ გოგებაშვილი - ,,ბურჯი ეროვნებისა“ (მითითებული სახით), ,,რანი ვიყავით
გუშინ“ (მითითებული სახით);

15. დავით კლდიაშვილი - ,,დარისპანის გასაჭირი“;
16. მიხეილ ჯავახიშვილი - ,,მიწის ყივილი“, ,,ეშმაკის ქვა“;
17. ნიკო ლორთქიფანიძე - ,,საშობაო მინიატურები“, ,,ლიტერატურული საღამო“;
18. გალაკტიონ ტაბიძე - ,,მამული“, ,,რაც უფრო შორს ხარ“, ,,(გაგონდება თუ არა...),

,,მზეო თიბათვისა“, ,,წამყე ბეთანიისაკენ“, ,,შინდისის ჭადრებს“;
19. კონსტანტინე გამსახურდია - ,,დიდი იოსები“;
20. ტიციან ტაბიძე - ,,რია-რია“;
21. პაოლო იაშვილი - ,,დარიანული“;
22. ვალერიან გაფრინდაშვილი - „სენტიმენტალური ტრიოლეტი“;
23. კოლაუ ნადირაძე - „25 თებერვალი“;
24. გიორგი ლეონიძე - „ნატვრის ხე“: „მარიტა“;
25. ლადო ასათიანი - „სპარსელ ასულს“;
26. მირზა გელოვანი - „ნუ მწერ“;
27. სიმონ ჩიქოვანი - „თბილისის თოვლი“;
28. ირაკლი აბაშიძე - „ხმა კატამონთან“;
29. ანა კალანდაძე - „რა ვარ? სტვირი ვარ“, „მოდიოდა ნინო მთებით“, „ფეხი

დამადგით“;
30. მურმან ლებანიძე - „ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო";
31. რევაზ ინანიშვილი - „ჩიტების გამომზამთრებელი“, „პატარა ბიჭი

გოლგოთაზე“;
32. არჩილ სულაკაური - „არ ვიცი, ამას რა ჰქვია“;
33. ნოდარ დუმბაძე - „კორიდა“;
34. მუხრან მაჭავარიანი - „საბა“;
35. შოთა ნიშნიანიძე - „ცოტნე დადიანი“;
36. თამაზ ჭილაძე - „ყინწვისი“;
37. ოთარ ჭილაძე - „როდესაც ასე ახლოა გრემი“;
38. ჭაბუა ამირეჯიბი - „დათა თუთაშხია“: მოსე ზამთარაძის ნაამბობი;
39. რევაზ ჭეიშვილი - „მუსიკა ქარში“: „ლურჯი ფრინველი“;
40. ნუგზარ შატაიძე - „მოგზაურობა აფრიკაში“.
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თავი XIV

საგნობრივი კომპეტენციები საშუალო საფეხურზე

X კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება
ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. X. 1. მოსწავლეს
შეუძლია მონაწილეობის
მიღება საკლასო და
სასკოლო დისკუსიებში.

ქართ. X. 2. კამათის დროს
მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს შესაბამის
ტაქტიკას და დაიცვას
სამეტყველო ქცევის
ეთიკური ნორმები.

ქართ. X. 3. აუდიტორიის
წინაშე მოხსენებით გამო-
სვლისას მოსწავლეს შეუძ-
ლია ზეპირი კომუნიკაციის
ეფექტიანობის გასაძლიერე-
ბელი ხერხების გამოყენება.

ქართ. X. 4. მოსწავლეს
შეუძლია თანაკლასელთა
ზეპირი მოხსენებების
გაანალიზება და შეფასება.

ქართ. X. 5. მოსწავლეს შე-
უძლია ზეპირი კომუნიკა-
ციის სტრატეგიების
ამოცნობა და შესაბამისად
გამოყენება.

ქართ. X. 6. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
ტექსტების გაანალიზება
მათი ორგანიზების
თვალსაზრისით.

ქართ. X. 7. მოსწავლეს
შეუძლია განასხვავოს
ტექსტში ფაქტობრივი,
კონცეპტუალური და
ქვეტექსტური ინფორმაცია.

ქართ. X. 8. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის
მხატვრული ნაწარმოებების,
პუბლიცისტური
თხზულებების წაკითხვა და
მათ მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების
გამოხატვა.

ქართ. X. 9. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის
მხატვრული ნაწარმოების
გაანალიზება.

ქართ. X. 10. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის მიზნის
შესაბამისი სტრატეგიების
გამოყენება.

ქართ. X. 11. მოსწავლეს
შეუძლია დაწეროს
თხზულება სხვადასხვა
მიზნით და სხვადასხვა
აუდიტორიისათვის.

ქართ. X. 12. მოსწავლეს
შეუძლია მხატვრული
ტექტის შექმნა მოცემული
პირობის ან მოდელის
მიხედვით.

ქართ. X. 13. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
რეფერატის დაწერა ერთი ან
რამდენიმე წყაროს
მიხედვით.

ქართ. X. 14. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის
კონსპექტის შედგენა
შესაბამისი წესების დაცვით.

ქართ. X. 15. მოსწავლეს
შეუძლია დაწეროს
გამოხმაურება წაკითხულ
წიგნზე ან მხატვრულ
ნაწარმოებზე.

ქართ. X. 16. მოსწავლეს
შეუძლია წერის
სტრატეგიების გამოყენება
ნაწერის
ორგანიზებისათვის.



131

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. X. 1. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება საკლასო და სასკოლო
დისკუსიებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 დისკუსიის დროს წარმოადგენს საკუთარ ან ჯგუფის საერთო პოზიციას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს;
 მსჯელობს არგუმენტირებულად, გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა;
 იყენებს ფაქტებს (მაგ., სტატისტიკურ მონაცემებს) და ციტატებს სხვადასხვა

წყაროდან საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად;
 საუბრისას შემოიფარგლება კონკრეტული თემით და თავს არიდებს ზოგად

საკითხებზე მსჯელობას;
 დამაჯერებლად იცავს საკუთარ მოსაზრებას, მაგრამ არ ცდილობს დისკუსიაში

დომინანტური პოზიციის დაკავებას;
 სათანადო წესისა და ეტიკეტის დაცვით უძღვება მინი-დისკუსიას (იმ შემთხვევაში,

თუ წამყვანია).

ქართ. X. 2. კამათის დროს მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს შესაბამის ტაქტიკას და
დაიცვას სამეტყველო ქცევის ეთიკური ნორმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თეზისის წამოყენებისას მიმართავს „თავდასხმის“ ტაქტიკას (პირდაპირ მიმართავს

ადრესატს; უსვამს კითხვებს ოპონენტს);
 ოპონირების დროს იყენებს „დიახ, მაგრამ...“; „ნაწილებად დაყოფის“ და

„შეჯამების“ მეთოდებს (თავიდან თითქოს ეთანხმება მოწინააღმდეგეს, შემდეგ
უარყოფს მის თეზისს: ნაწილ-ნაწილ განიხილავს მოწინააღმდეგის არგუმენტაციას;
აჯამებს მოწინააღმდეგის პოზიციას და გადადის მის უარყოფაზე);

 აკონტროლებს საკუთარ ხმას, მიმიკას და ჟესტიკულაციას;
 არ არის ზედმეტად კატეგორიული;
 განმუხტავს სიტუაციას ხუმრობით, იუმორით;
 კორექტულია ოპონენტების მიმართ, ისმენს და კონსტრუქციულად პასუხობს

განსხვავებულ აზრს.

ქართ. X. 3. აუდიტორიის წინაშე მოხსენებით გამოსვლისას მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი
კომუნიკაციის ეფექტიანობის გასაძლიერებელი ხერხების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამყარებს კონტაქტს მსმენელებთან (იყენებს რიტორიკულ შეკითხვებს, მიმართვას,

ერთობლივი მოქმედების ამსახველ განმაზოგადებელ ფორმებს. მაგ., „ჩვენი
მიზანია...“, „მივაქციოთ ყურადღება...“, „როგორც ვიცით...“ და სხვ.);

 უიოლებს აუდიტორიას ინფორმაციის აღქმას (სპეციალურად გამოყოფს
ინფორმაციის ნაწილებს; იმეორებს; მოჰყავს მაგალითები; მკვეთრად აღნიშნავს
ერთი თემიდან მეორეზე გადასვლას. მაგ., „უპირველეს ყოვლისა...“, „შემდეგ...“,
„დაბოლოს...“, „მოვიყვან მხოლოდ ერთ მაგალითს...“, „მივაქციოთ ყურადღება...“,
„ვიმეორებ...“, „ახლა განვიხილოთ...“, „გადავიდეთ მომდევნო საკითხზე“ და სხვ.);
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 მიიპყრობს მსმენელის ყურადღებას (გამოყოფს მოხსენების საინტერესო ნაწილს
სპეციალური ლექსიკის, ჩანართების, რიტორიკული შეკითხვების, შეძახილების
საშუალებით, მაგ.: „აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ არის“, „ეს ხომ ძალიან იოლია“, „რა
არის აქ არაჩვეულებრივი?!“ „ევრიკა!“ და სხვ.);

 გამოყოფს მთავარს, არსებითს (იყენებს მიზეზ-შედეგობრივ კონსტრუქციებს;
მსმენელისადმი პირდაპირ მიმართვას, მაგ., „შესაბამისად...“, „შევაჯამოთ“,
„შეიძლება დავასკვნათ...“, „მიაქციეთ ყურადღება“ და სხვ.);

 გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ინფორმაციის შინაარსისადმი (თხრობისას
იყენებს პირველ პირს, დამოკიდებულების გამომხატველ ჩანართებს. მაგ., „მინდა
გიამბოთ...“, „ჩემი აზრით...“, „მთლიანად ვიზიარებ აზრს...“, „აქედან გამომდინარე,
მიმაჩნია...“ და სხვ.).

ქართ. X. 4. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელთა ზეპირი მოხსენებების გაანალიზება და
შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს იმის შესახებ, თუ რამდენად ეფექტური იყო მოხსენების შესავალი

ნაწილი (შეძლო თუ არა მომხსენებელმა მსმენელებთან კონტაქტის დამყარება;
საუბრის თემის გამოკვეთა; მოახერხა თუ ვერა მსმენელის დაინტერესება და რა
ხერხები გამოიყენა ამისათვის);

 განმარტავს, რამდენად ეფექტურად იყო წარმოდგენილი მოხსენების ძირითადი
ნაწილი (იყო თუ არა ინფორმაცია დაყოფილი აზრობრივ მონაკვეთებად;
დამაჯერებელი იყო თუ არა მომხსენებლის მსჯელობა, მოყვანილი მაგალითები,
ფაქტები, ციტატები; იყო თუ არა მკვეთრად გამოყოფილი ერთი ნაწილიდან
მეორეზე გადასვლა);

 მსჯელობს იმის შესახებ, რამდენად ეფექტური იყო მოხსენების დასკვნითი ნაწილი
(რამდენად კარგად შეძლო მომხსენებელმა განმაზოგადებელი თეზისების ან
მოხსენების ძირითადი აზრის ჩამოყალიბება და რა ხერხები გამოიყენა მან
ამისათვის).

ქართ. X. 5. მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი კომუნიკაციის სტრატეგიების ამოცნობა და
შესაბამისად გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს აუდიტორიაზე ზემოქმედების არავერბალურ ხერხებს (მხედველობით

კონტაქტს, ხმის აწევ-დაწევას, საუბრის ტემპის შეცვლას, ჟესტიკულაციას) და
შესაბამისად იყენებს მათ ზეპირი გამოსვლების დროს მსმენელთა ინტერესის
გასაღვივებლად;

 ამოიცნობს მსმენელის რეაქციას და იყენებს საპასუხო სტრატეგიებს, როგორებიცაა
აზრის პერიფრაზირება სიცხადისათვის ან მომზადებული ტექსტიდან გადახვევა
აზრის უკეთ განმარტებისათვის;

 ამზადებს ტექსტს და ვიზუალურ მასალას აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე,
გადის რეპეტიციას;

 აანალიზებს ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო წარმატებას ან გამოიწვია
წარუმატებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან ერთად სახავს
ხარვეზების გამოსწორების გეგმას.

მიმართულება: კითხვა
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ქართ. X. 6. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ტექსტების გაანალიზება მათი
ორგანიზების თვალსაზრისით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ტექსტის კომპოზიციას; აღნიშნავს, რას წარმოადგენს ტექსტი:

დასრულებულ ნაწარმოებს, წინადადებას, პოეტურ სტროფს თუ პროზაულ
ფრაგმენტს; აანალიზებს ტექსტის სტრუქტურულ ელემენტებს (სათაური, აბზაცი,
სტროფი, ტაეპი);

 მსჯელობს ნაწარმოების კომპოზიციურ თავისებურებაზე; საკვანძო ეპიზოდების
(სცენების) ურთიერთკავშირზე; მისი სტრუქტურული ელემენტების (ექსპოზიციის,
პროლოგის, ეპილოგის...) დანიშნულებაზე;

 აღნიშნავს, რომელ პირშია (I თუ III) თხრობა და მსჯელობს, რა თავისებურებას
ანიჭებს ეს ტექსტს;

 მიუთითებს, გვხვდება თუ არა ტექსტში ავტორისეული ჩანართები და მათი
საშუალებით ამოიცნობს მოვლენებისადმი ავტორისეულ დამოკიდებულებას;

 განსაზღვრავს, რა ფორმით არის გადმოცემული სხვისი მეტყველება (პირდაპირი /
ირიბი ნათქვამით) და მსჯელობს შერჩეული ფორმის ეფექტურობაზე;

 განსაზღვრავს ტექსტში მონოლოგის, დიალოგის, პოლილოგის ფუნქციას;
 განსაზღვრავს მეტყველების სხვადასხვა ტიპის (აღწერის, თხრობის, მსჯელობის)

ეფექტიანობას სხვადასხვა სახის ტექსტებში;
 ახასიათებს წინადადებათა გადაბმის სახეებს (ჯაჭვური, პარალელური);
 განსაზღვრავს ფუნქციურ სტილს (სასაუბროს, მწიგნობრულს; სამეცნიეროს,

ოფიციალურ-საქმიანს, პუბლიცისტურს, მხატვრულს);
 აღნიშნავს, ტექსტის ორგანიზების რა ხერხები (ალიტერაცია, პარალელიზმი,

გრადაცია, ინვერსია, რეფრენი და სხვ.) გამოიყენება ტექსტში და რა მიზნით.

ქართ. X. 7. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს ტექსტში ფაქტობრივი, კონცეპტუალური და
ქვეტექსტური ინფორმაცია.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოკრებს ტექსტიდან ფაქტობრივ ინფორმაციას (ანუ ინფორმაციას მოქმედების

ადგილის, დროის, მონაწილეების შესახებ; საქმის ვითარების, მოვლენათა
თანამიმდევრობის, პერსონაჟთა ქცევის შესახებ);

 მიმართავს განსხვავებულ სტრატეგიებს კონცეპტუალური ინფორმაციის
ამოსაკრებად მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებში (მხატვრულ ტექსტებში
აკვირდება ავტორისეულ პლანს: ლირიკულ გადახვევებს, მოვლენათა და
პერსონაჟთა ავტორისეულ შეფასებებს; არამხატვრულ ტექსტებს განიხილავს
აბზაცების მიხედვით, გაცხრილავს თითოეულ აბზაცს დეტალების, მაგალითებისა
და ავტორისეული შეფასებებისაგან და ამ გზით აყალიბებს თეზისებს ტექსტის
თითოეული აბზაციდან);

 ამოიცნობს ქვეტექსტურ ინფორმაციას და აქვს ქვეტექსტების ახსნის საკუთარი
ვერსია.

ქართ. X. 8. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ნაწარმოებების,
პუბლიცისტური თხზულებების წაკითხვა და მათ მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 საუბრობს იმის შესახებ, თუ რაზე დააფიქრა მხატვრულმა თუ პუბლიცისტურმა
თხზულებამ;

 აკრიტიკებს ან იზიარებს ნაწარმოების პერსონაჟის ან ავტორის შეხედულებებს
(მოჰყავს ციტატები ტექსტიდან საკუთარი აზრის ნათელსაყოფად);

 მსჯელობს პრობლემაზე, რომელიც დაინახა თხზულებაში;
 განმარტავს, რატომ წაიკითხა ან ვერ წაიკითხა თხზულება ინტერესით/გატაცებით;
 საუბრობს იმის შესახებ, რამდენად შეესაბამება / არ შეესაბამება ის, რაც

თხზულებაშია ასახული, მის პირად ცხოვრებისეულ გამოცდილებას ან
შეხედულებებს.

ქართ. X. 9. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ნაწარმოების
გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს ნაწარმოების ცენტრალურ იდეას / პრობლემატიკას;
 აჯგუფებს პერსონაჟებს კონფლიქტთან მიმართებით;
 თხრობითი ხასიათის ნაწარმოებებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების

საფეხურებს (კვანძის შეკვრა, მოქმედების განვითარება, კულმინაცია, კვანძის
გახსნა);

 საუბრობს ნაწარმოებში პეიზაჟის, ინტერიერის ფუნქციაზე;
 მსჯელობს ავტორის მეტყველების თავისებურებაზე, მხატვრულ-

გამომსახველობით ხერხებსა (ალუზია, ალეგორია, გაპიროვნება, ეპითეტი,
მეტაფორა, შედარება და სხვ.) და მათს ფუნქციაზე ნაწარმოებში;

 განსაზღვრავს ავტორის, მთხრობელის, პერსონაჟის პოზიციას ან ხედვის კუთხეს,
რაც განაპირობებს ნაწარმოებში წარმოდგენილი ამბის / კონფლიქტის / პრობლემის
ინტერპრეტაციას;

 შეაფასებს ლირიკულ ნაწარმოებს სუბიექტურ აღქმასა და/ან მხატვრული
ფასეულობების გააზრებაზე დაყრდნობით;

 აკავშირებს მხატვრულ ნაწარმოებს ისტორიულ კონტექსტთან და
თანამედროვეობასთან (მსჯელობს იმის შესახებ, თუ როგორ აისახა ისტორიული
ვითარება, ეპოქის კულტურული და ლიტერატურული ტრადიციები ამა თუ იმ
ნაწარმოებში).

ქართ. X. 10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის მიზნის შესაბამისი სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს კითხვის სხვადასხვა სახეს: გაცნობით კითხვას, შესწავლით კითხვას,

კითხვას ძირითადი ინფორმაციის ამოკრებისათვის;
 იყენებს მარკირების სხვადასხვა ხერხს (მინიშნებებს ტექსტის არშიაზე, საკვანძო

სიტყვების ან საინტერესო ადგილების ხაზგასმას, სხვადასხვა ფერის მარკერს და
სხვ.);

 იყენებს სხვადასხვა საშუალებას (კონტექსტს, სიტყვათა აგებულების ცოდნას,
ლექსიკონს) უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის დასადგენად;

 ადგენს ლექსიკონს და განმარტავს უცნობი სიტყვების მნიშვნელობას;
 მონიშნავს და ამოიწერს ტექსტიდან კონცეპტუალური თუ ფაქტობრივი

თვალსაზრისით მნიშვნელოვან ციტატებს და ურთავს კომენტარებს.

მიმართულება: წერა



135

ქართ. X. 11. მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს თხზულება სხვადასხვა მიზნით და სხვადასხვა
აუდიტორიისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერის დაწყებამდე აზუსტებს მიზანს და აუდიტორიას (რისთვის წერს -

თვითგამოხატვის, მკითხველის ინფორმირების, დარწმუნების თუ მხატვრული
ნაწარმოების შექმნის მიზნით; ვინ არის მისი ნაწერის პოტენციური მკითხველი:
მასწავლებელი, სხვა უფროსები, თანატოლები თუ მასზე უმცროსები);

 ირჩევს მიზნისა და აუდიტორიის შესაფერის სტილს (მაგ., თუ ნაწერი მისი
თანატოლების ან მასზე უმცროსებისთვისაა განკუთვნილი, ირჩევს სასაუბრო ტონს
და მის შესატყვის ლექსიკას; საკონფერენციო თემისათვის - აკადემიურ სტილს და
სხვ.);

 შეარჩევს და იყენებს წყაროებს მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით;
 შავად შესრულების შემდეგ გადაამუშავებს ნაწერს (გადახედავს კრიტიკული

თვალით; ამოიღებს, ჩაამატებს, გადააადგილებს მონაკვეთებს იმის მიხედვით, არის
თუ არა სათქმელი ლოგიკურად დალაგებული, გასაგებია თუ არა
აუდიტორიისათვის, არის თუ არა შესავალი და დასკვნა ეფექტური; არის თუ არა
კავშირი წინადადებებსა და აბზაცებს, ტექსტის ცალკეულ ნაწილებს შორის;
მიესადაგება თუ არა ტექსტი მიზანსა და სათაურს).

ქართ. X. 12. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექტის შექმნა მოცემული პირობის ან
მოდელის მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერს იგავს მოცემული მორალური სენტენციის საილუსტრაციოდ;
 მოცემული დასაწყისის მიხედვით აგრძელებს ნაწარმოებს (მოთხრობას, ნოველას,

ზღაპარს, იგავს, ლექსს, პიესას) ჟანრის სპეციფიკის გათვალისწინებით;
 აქვს ნაწარმოების დასასრულის საკუთარი ვერსია / ვერსიები;
 წერს მოთხრობას მოცემული წინადადების მიხედვით (შიფრავს წინადადებაში

ჩადებულ ფაქტობრივ და ქვეტექსტურ ინფორმაციას და აყალიბებს ლოგიკურად
გამართული ტექსტის სახით);

 ქმნის მხატვრულ ტექსტს მოცემული სათაურის, თემის, იდეის ან ფაბულის
მიხედვით;

 წერს პაროდიას რომელიმე ცნობილ ნაწარმოებზე;
 გადმოაქვს წარსულ ეპოქებში შექმნილი ცნობილი ნაწარმოების ფაბულა

თანამედროვე ეპოქაში და თხზავს სიუჟეტს ახალი სოციალური და ისტორიული
კონტექსტის გათვალისწინებით (მაგ., „თანამედროვე მგზავრის წერილები“);

 თხზავს პოეტურ ნაწარმოებს მოცემული სარითმო სიტყვების გამოყენებით.

ქართ. X. 13. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო რეფერატის დაწერა ერთი ან რამდენიმე
წყაროს მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს თემას;
 მოიძიებს და დაამუშავებს წყაროებს;
 ადგენს რეფერატის გეგმას;
 წერს რეფერატს შესაბამისი სტანდარტის დაცვით (ზუსტად პასუხობს თემას,

მიზნობრივად იყენებს წყაროებს, აფორმებს შესაბამისად);
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 თუ რეფერატი ერთი სტატიის მიხედვით იწერება, იცავს შესაბამის სქემას:
შესავალი (სტატიის დასახელება, სად და როდის გამოქვეყნდა; ცნობები ავტორის
შესახებ; სტატიის თემა; ავტორის მიერ არჩეული კვლევის, არგუმენტაციის
მეთოდი); სტატიაში გაშუქებული ძირითადი საკითხების, პრობლემების,
დებულებების ჩამონათვალი; ამათგან ყველაზე მნიშვნელოვანთა ანალიზი;
შეფასება.

ქართ. X. 14. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის კონსპექტის შედგენა შესაბამისი წესების
დაცვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იწერს დასაკონსპექტებელი ტექსტის მონაცემებს (ავტორს, სათაურს, გამოცემის

წელს);
 დაკონსპექტებამდე შინაარსის კარგად გასააზრებლად ყურადღებით

გადაიკითხავს ტექსტს;
 ადგენს გეგმას - კონსპექტის საყრდენს;
 დაკონსპექტების დროს ფურცელზე ტოვებს ვრცელ მინდვრებს შემდგომი

დამატებების, შენიშვნების, უცნობი სიტყვებისა და ტერმინების ახსნა-
განმარტებისათვის;

 მიმართავს ტექსტის პარაფრაზირებას, ანუ წერს საკუთარი სიტყვებით (რაც ხელს
უწყობს ინფორმაციის გააზრებას და, შესაბამისად, დამახსოვრებას).

ქართ. X. 15. მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს გამოხმაურება წაკითხულ წიგნზე ან
მხატვრულ ნაწარმოებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გადმოსცემს წაკითხულით აღძრულ შთაბეჭდილებებს;
 წარმოადგენს პრობლემას, რომელიც დაინახა ნაწარმოებში; აკრიტიკებს ან

იზიარებს ავტორის თვალსაზრისს;
 გამოხატავს პერსონაჟთა მიმართ საკუთარ დამოკიდებულებას;
 მსჯელობს იმის შესახებ, რა იყო კონკრეტულ ნაწარმოებში მისთვის მისაღები და

რა - მიუღებელი;
 ურთავს კომენტარებს მისთვის ყველაზე შთამბეჭდავ ადგილებს;
 მოიხმობს ადგილებს ტექსტიდან საკუთარი აზრის დასასაბუთებლად.

ქართ. X. 16. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება ნაწერის
ორგანიზებისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თავს უყრის იდეებს (იყენებს იდეების გენერირების სხვადასხვა ტექნიკას:

წყაროების კითხვას, „გონებრივ იერიშს“, ჟურნალისტურ კითხვებს და სხვ.);
 წინასწარ აგროვებს მასალას (ციტატებს ნაწარმოებებიდან, მკვლევართა

მოსაზრებებს, ისტორიულ ფაქტებს და სხვ.);
 ირჩევს და კრიტიკულად შეაფასებს წყაროებს. გამოყენების შემთხვევაში

აუცილებლად მიუთითებს მათ და იცავს მასალის დამოწმების წესებს: ციტირებას,
პარაფრაზირებას, რეზიუმირებას;

 კითხულობს ნაწერს კორექტირების მიზნით, ასწორებს შეცდომებს, ლექსიკონების
მიხედვით ამოწმებს სიტყვათა ფორმებს;
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 ხმამაღლა უკითხავს ნაწერს თანაკლასელს (მასწავლებელს, მშობელს) და მათი
შენიშვნების გათვალისწინებით ჩაასწორებს მას;

 საბოლოო ვარიანტის რედაქტირების დროს გადაიკითხავს ნაწერს იმის
გადასამოწმებლად, თუ რამდენად ლოგიკურად და გამართულად არის
გადმოცემული აზრი და ჩაანაცვლებს უკეთესი ვარიანტით / შეუცვლის ადგილს;

 იცავს ციტირების წესებს (ციტატას სვამს ბრჭყალებში, მიუთითებს წყაროს:
ავტორს, წიგნის/პუბლიკაციის დასახელებას, გამომცემლობას, გამოცემის ადგილსა
და წელს, გვერდს/ებს).

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ტექსტის ფუნქციური ანალიზი; ტექსტის სტილისტიკა
ტექსტის განსაზღვრება. ენისა და ტექსტის ურთიერთმიმართება. ენა და

მეტყველება. ტექსტი და მეტყველება. წინადადებათა აზრობრივი გადაბმის ტიპები:
ჯაჭვური და პარალელური კავშირები. წინადადებათა შეკავშირების ხერხები
მეტყველებაში: ლექსიკური განმეორება, ნაცვალსახელები, სინონიმური ლექსიკა.

ტექსტის ერთეულები: წინადადება, რთული სინტაქსური ერთეული (პროზაული
სტროფი). პროზაული სტროფის კომპოზიცია (დასაწყისი, შუა ნაწილი, დასასრული).
ფრაგმენტი და მისი სახეები. თავი, როგორც ტექსტის სტრუქტურული ნაწილი. აბზაცი,
როგორც ტექსტის კომპოზიციური ერთეული. აბზაცის ტიპები.

მეტყველების ტიპების კლასიფიკაცია აგებულების მიხედვით: პირველი პირის
მეტყველება, მისი თავისებურებანი მეტყველების ფუნქციური სტილების მიხედვით.
მეორე პირის მეტყველება, მისი გამოყენების სფეროები და თავისებურება. მესამე პირის
მეტყველება, მისი გამოყენება სხვადასხვა ფუნქციურ სტილში.

ტექსტების კლასიფიკაცია სხვისი ნათქვამის გადმოცემის მიხედვით: პირდაპირი
ნათქვამი, ირიბი ნათქვამი, არასაკუთარი პირდაპირი ნათქვამი. მათი ფუნქცია,
სტილისტური თავისებურებანი და გამოყენების სფეროები.

ტექსტების კლასიფიკაცია მეტყველების მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით:
მონოლოგი, მისი სტრუქტურული და სტილისტური თავისებურებანი. მონოლოგის
სახეები. დიალოგი, მისი სტრუქტურული და სტილისტური თავისებურებანი,
გამოყენების სფეროები. პოლილოგი.

მეტყველების ფუნქციური ტიპები. აღწერა, მისი სტრუქტურული და სტილისტური
თავისებურებანი. თხრობა და მისი სტილისტური ფუნქციები. მსჯელობა, მისი
სტილისტური თავისებურება, დანიშნულება. მეტყველების ფუნქციური ტიპების შერევა
მხატვრულ და პუბლიცისტურ თხზულებებში.

ტექსტების კლასიფიკაცია წინადადებათა შორის კავშირების მიხედვით. ტექსტები
ჯაჭვური, პარალელური და შერეული კავშირებით.

ტექსტების ფუნქციურ-სტილური ტიპოლოგია. სასაუბრო, სამეცნიერო,
ოფიციალურ-საქმიანი, მხატვრული, პუბლიცისტური ტექსტები.

ინდივიდუალური სტილი. ზოგიერთი ინდივიდუალური სტილის დახასიათება
(შერჩევით). აბზაცი და ინდივიდუალური სტილი.

2. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
მხატვრული ნაწარმოებები უნდა შეირჩეს სტანდარტში დასმული ამოცანების

გათვალისწინებით. ვინაიდან აქცენტი კეთდება მხატვრული ნაწარმოების ზეპირ და
წერილობით ანალიზზე, სასურველია გამოკვეთილი სტრუქტურის მქონე ტექსტების
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არჩევა, რათა შესაძლებელი იყოს მათი დეტალური ანალიზი. შესაძლებელია,
სტანდარტში დასმული ამოცანების გათვალისწინებით, სავალდებულო პროგრამასთან
ერთად, შეირჩეს სხვადასხვა ეპოქის ლიტერატურა თემატური, ჟანრობრივი ან რაიმე სხვა
პრინციპის მიხედვით.

3. ტექსტის სახეები

სასაუბრო (დისკუსია, ზეპირი მოხსენება); სამეცნიერო (სამეცნიერო და სამეცნიერო-
პოპულარული სტატიები, რეფერატი); პუბლიცისტური (ესეი, საგაზეთო სტატიები,
სხვადასხვა პერიოდის პუბლიცისტიკა; ბიოგრაფია) ტექსტები; მხატვრული ნაწარმოებები
(ლექსი, მოთხრობა, ნოველა, პოემა).

XI კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მიმართულება:

ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. XI. 1. მოსწავლეს
შეუძლია საჯარო
მოხსენების წარმოდგენა
(ზეპირი გამოსვლა)
კონკრეტული
აუდიტორიის წინაშე
კონკრეტული მიზნით.

ქართ. XI. 2. მოსწავლეს
შეუძლია საჯარო
გამოსვლების მოსმენა და
კრიტიკულად შეფასება.

ქართ. XI. 3. მოსწავლეს
შეუძლია ამოიცნოს და
გამოიყენოს საჯარო
გამოსვლის ეფექტიანობის
გასაძლიერებელი
საშუალებები.

ქართ. XI. 4. მოსწავლეს

ქართ. XI. 5. მოსწავლეს შე-
უძლია სხვადასხვა ეპოქის
ტექსტების გაანალიზება
მათში ასახული ინფორმა-
ციის, თემების, იდეებისა
და პრობლემატიკის
თვალსაზრისით.

ქართ. XI. 6. მოსწავლეს შე-
უძლია გააანალიზოს, რო-
გორ გამოიყენება მხატვრუ-
ლი და არამხატვრული
ტექსტის ელემენტები მისი
ინტერპრეტაციის დროს.

ქართ. XI. 7. მოსწავლეს შე-
უძლია მხატვრული ნაწარ-
მოების ენობრივი საშუა-
ლებების გაანალიზება
მათი ფუნქციონირების

ქართ. XI. 9. მოსწავლეს
შეუძლია მხატვრული
ნაწარმოების წერილობით
გაანალიზება.

ქართ. XI. 10. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
ესეის დაწერა.

ქართ. XI. 11. მოსწავლეს
შეუძლია რეცენზიის დაწერა
წაკითხულ წიგნზე ან
მხატვრულ ნაწარმოებზე.

ქართ. XI. 12. მოსწავლეს შე-
უძლია სხვადასხვა ხასიათის
არამხატვრული ტექსტების
შეთხზვა.

ქართ. XI. 13. მოსწავლეს შე-
უძლია ადეკვატურად გამოი-



139

შეუძლია ზეპირი
კომუნიკაციის
სტრატეგიების გამოყენება
საჯარო გამოსვლის
მომზადების დროს.

თვალსაზრისით.

ქართ. XI. 8. მოსწავლეს შე-
უძლია კითხვის ეფექტური
სტრატეგიების არჩევა და
გამოყენება.

ყენოს სათანადო ენობრივ-
გრამატიკული საშუალებები
სხვადასხვა სახის ტექსტების
შესაქმნელად.

ქართ. XI. 14. მოსწავლეს შე-
უძლია წერის სტრატეგიების
გამოყენება ნაწერის
ორგანიზებისათვის.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. XI. 1. მოსწავლეს შეუძლია საჯარო მოხსენების წარმოდგენა (ზეპირი გამოსვლა)
კონკრეტული აუდიტორიის წინაშე კონკრეტული მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ განსაზღვრავს საჯარო გამოსვლის მიზანს (აუდიტორიის ინფორმირება /

დაინტერესება / გადარწმუნება / პროვოცირება...), არჩევს ტექსტის ტიპს, ენას და
აგებს ზეპირი გამოსვლის ტექსტს კონკრეტული ამოცანის მიხედვით;

 ითვალისწინებს აუდიტორიას (ვინ არის მსმენელი, რა სოციალურ-კულტურული
ინტერესები და ცოდნის დონე აქვს აუდიტორიას, რამდენად იცნობს იგი
განსახილველ საკითხს და ა.შ.);

 წინასწარ მოფიქრებული გეგმის მიხედვით (შესავალი, ძირითადი ნაწილი,
დასკვნები) გადმოსცემს სათქმელს;

 მკაფიოდ, ცხადად და გასაგებად აყალიბებს განსახილველი საკითხის არსს,
პრობლემის განმსაზღვრელ ასპექტებს და საკუთარ მოსაზრებას;

 საუბრობს კონკრეტული თემის სპეციფიკის შესაბამისი ცნებებით, ტერმინებით,
ფრაზებით, რომლებიც თავადაც კარგად აქვს გააზრებული და სხვებსაც აგებინებს
(აზუსტებს, განმარტავს, პარალელს ავლებს და ა. შ.);

 საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად იყენებს ციტატებს მხატვრული
ნაწარმოებებიდან, სამეცნიერო ლიტერატურიდან, ლიტერატურული კრიტიკიდან
და სხვადასხვა საინფორმაციო რესურსს (ფაქტებს, ფრაგმენტებს ინტერვიუდან,
სტატისტიკურ მონაცემებს, ბიბლიოთეკას, ინტერნეტს, აუდიო და ვიზუალურ
მასალას და ა. შ.), რითაც ხელს უწყობს მთავარი იდეის გამოკვეთას;

 იყენებს სხვადასხვა სახის საორგანიზაციო მოდელებს (შედარება-შეპირისპირებას,
ქრონოლოგიურ თანამიმდევრობას, სივრცულ განლაგებას, მიზეზ-შედეგობრიობას,
განსაზღვრებას, მნიშვნელობის ხარისხს, პრობლემას და მის გადაწყვეტას);

 ასრულებს საკომუნიკაციო დავალებას იმიტირებულ სიტუაციებში (როლური
თამაშები, თეატრალურ-იმპროვიზაციული წარმოდგენები, ინტერვიუს აღება და
სხვ.).

ქართ. XI. 2. მოსწავლეს შეუძლია საჯარო გამოსვლების მოსმენა და კრიტიკულად
შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



140

 ისმენს გამოსვლებს, მათში გამოთქმულ მოსაზრებებს, ახალ ინფორმაციას,
დოკუმენტურ მასალას და გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებას, თუ რამდენად
დამაჯერებელია მათში გამოთქმული ჰიპოთეზები და ვარაუდები;

 გამოაქვს დასკვნა როგორც საკუთარი, ისე სხვების მსჯელობიდან და შენიშნავს
მსგავსება-განსხვავებას;

 მსჯელობს იმაზე, რამდენად ლაკონიურად, მკაფიოდ და ეფექტურად არის
გამოკვეთილი შესავალ ნაწილში ტექსტის ძირითადი იდეა, განსახილველი
საკითხები, პრობლემატიკა;

 საუბრობს იმის შესახებ, რამდენად „ამართლებს“ ტექსტის ძირითადი ნაწილი იმ
მოლოდინს, რომელიც მსმენელს უჩნდება შესავალი ნაწილის მიხედვით (მაგ.,
შესავალში დასმული რომელი საკითხი განიხილა მოსაუბრემ სრულად, რა იყო
ბუნდოვანი და ფრაგმენტული, რა საკითხი დარჩა მოსაუბრის ყურადღების მიღმა
და ა.შ.);

 აანალიზებს ზეპირ ტექსტში წარმოდგენილ დასკვნებს ტექსტის ძირითად
ნაწილთან შესაბამისობის თვალსაზრისით (მაგ., რამდენად ლოგიკური ჩანს
დასკვნები მოხსენების ძირითად ნაწილში მოყვანილი ფაქტების, მაგალითების,
ციტატების, მოსაზრებების ფონზე).

ქართ. XI. 3. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს და გამოიყენოს საჯარო გამოსვლის
ეფექტიანობის გასაძლიერებელი საშუალებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და იყენებს ზეპირი ენის რიტორიკულ საშუალებებს: ამა თუ იმ

პიროვნების ან ფაქტის შთამბეჭდავად დახასიათება, დამაჯერებელი
არგუმენტაციით მსმენელის დარწმუნება, კონკრეტული მოვლენის ან პიროვნების
განსჯა (გამართლება / გამტყუნება, გამამართლებელი / გამამტყუნებელი
არგუმენტის ან საბუთის მოძიება და წარმოდგენა, მოსმენილი ტექსტის ფარგლებში
ტყუილის დადგენა და გამოაშკარავება);

 მსმენელის დაინტერესებისა და პროცესში ჩართვის მიზნით მიმართავს
დიალოგურ მეტყველებას (რთავს მსმენელს მსჯელობის პროცესში, მიმართავს
აუდიტორიას შეკითხვებით, მათ შორის - რიტორიკულით, აუდიტორიას
გამოიწვევს შეკითხვების დასასმელად და ა. შ.);

 ამოიცნობს და მართებულად იყენებს აუდიტორიაზე ზემოქმედების სხვადასხვა
ხერხს: გულწრფელობისა და პირდაპირობის ეფექტის შექმნა ("მე თუ მკითხავთ...",
„სიმართლე რომ თქვას კაცმა...“, „რაც მართალია, მართალია...“), ფაქტებითა და
არგუმენტებით იერიში, ფაქტების და არგუმენტების მარჯვედ / ეფექტურად
გამოყენება და ა. შ.;

 არ არის ზედმეტად კატეგორიული და საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვისას
იყენებს ისეთ ფრაზებს, რომლებიც მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის
შესაძლებლობაზე მიანიშნებს: „მეორე მხრივ...“, „თუმცაღა...“, „შესაძლოა...“,
„დაგეთანხმებით, მაგრამ...“, „მიუხედავად ამისა...“;

 აუდიტორიაზე ზემოქმედებისა და დამაჯერებლობის მისაღწევად ცდილობს
თავისი გამოსვლის ბოლოს კიდევ ერთხელ ხატოვნად და ეფექტურად გაიმეოროს
მთავარი სათქმელი.

ქართ. XI. 4. მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი კომუნიკაციის სტრატეგიების გამოყენება
საჯარო გამოსვლის მომზადების დროს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ადარებს ერთმანეთს გამოყენებულ საინფორმაციო წყაროებს (მაგ., CD-ROM,
ინტერნეტი, საენციკლოპედიო სტატია და საგაზეთო წერილი), შეაფასებს
თითოეულს მოცემული მიზნის, სანდოობისა და ა.შ. თვალსაზრისით;

 ამზადებს ტექსტს წინასწარ, აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას
და მოიპოვებს დამხმარე (მაგალითად, ვიზუალურ) მასალას საპრეზენტაციოდ;

 ძირითადი იდეისა თუ ინფორმაციის ანალიზისთვის მოიპოვებს საჭირო მასალას
სხვადასხვა საშუალების (მაგ., თვალის გადავლების, ხელახალი წაკითხვის,
ამონაწერების და შენიშვნების ამოკრების და სხვ.) გამოყენებით;

 ზეპირი გამოსვლის მოსმენისას იყენებს სხვადასხვა სტრატეგიას (მაგ., ჩაინიშნავს
საყრდენ სიტყვებსა და ფრაზებს, შეადგენს გამოსვლის მოკლე გეგმას და სხვ.)
მტკიცებულებათა ბუნების განსაზღვრისა და მსჯელობის თანმიმდევრულობის
შეფასების მიზნით;

 იყენებს ჩანაწერებს (ანოტაციებს) ძირითადი და პერიფერიული იდეებისა და
ინფორმაციის სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით დასახარისხებლად და
თანამიმდევრობით დასალაგებლად;

 აუდიტორიის ყურადღების მისაპყრობად, საჭიროების შემთხვევაში, ჩაანაცვლებს
წინასწარ მომზადებულ ტექსტს იმპროვიზებულით.

მიმართულება: კითხვა

ქართ. XI. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ეპოქის ტექსტების გაანალიზება მათში
ასახული ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და პრობლემატიკის
თვალსაზრისით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს იმაზე, თუ როგორ განსაზღვრავს კონკრეტული ეპოქა ლიტერატურულ

თემებს, იდეებს, პრობლემატიკას და ინფორმაციის სპეციფიკურობას;
 აანალიზებს კონკრეტული ეპოქის დამახასიათებელ ნიშნებს და მათს გავლენას

ლიტერატურულ ნაწარმოებში ასახული პრობლემის გადაჭრის გზებზე;
 აანალიზებს ერთი ეპოქის ტექსტებში ასახულ პრობლემებს, თემებს, იდეებს

მსგავსება-განსხვავების თვალსაზრისით;
 ადარებს ერთი და იმავე თემების, იდეების, პრობლემების ინტერპრეტაციას

სხვადასხვა ეპოქის ტექსტებში და მსჯელობს მსგავსება-განსხვავებაზე;
 შეაფასებს ეპოქისთვის დამახასიათებელ თემებს, იდეებსა და პრობლემებს ამავე

ეპოქის სოციალურ-კულტურული კონტექსტის გათვალისწინებით;
 ამოიცნობს კონკრეტული ეპოქისთვის დამახასიათებელ თემებს, იდეებსა და

პრობლემებს სხვადასხვა ნაწარმოებში და შეაფასებს ამავე ეპოქისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისა და ფასეულობების კონტექსტში.

ქართ. XI. 6. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს, როგორ გამოიყენება მხატვრული და
არამხატვრული ტექსტის ელემენტები მისი ინტერპრეტაციის დროს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ტექსტის ორგანიზების თავისებურებებზე;
 ლიტერატურული ჟანრების სპეციფიკური ნიშნების ამოცნობის საფუძველზე

განსაზღვრავს ნაწარმოების ჟანრს;
 პოლიჟანრულ ნაწარმოებში ამოიცნობს სხვადასხვა ჟანრის ნიშნებს;
 განასხვავებს ეპიკურ და სცენურ თხრობას, მსჯელობს მათს თავისებურებებზე;
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 გამოყოფს ტექსტში მხატვრული კონფლიქტის განვითარების საფეხურებს (კვანძის
შეკვრა, მოქმედების განვითარება, კულმინაცია, კვანძის გახსნა);

 მსჯელობს ნაწარმოების სტრუქტურული ელემენტების (ექსპოზიცია, პროლოგი,
ეპილოგი, რეტროსპექცია) დანიშნულებაზე.

ქართ. XI. 7. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ნაწარმოების ენობრივი საშუალებების
გაანალიზება მათი ფუნქციონირების თვალსაზრისით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს მხატვრული ნაწარმოების სტილის განმსაზღვრელი ენობრივი

ფიგურების ფუნქციის შესახებ: ფონოლოგიური ფიგურები (ალიტერაცია,
ასონანსი), სემანტიკური ფიგურები (მეტაფორა, ევფემიზმი, მეტონიმია),
სინტაქსური ფიგურები;

 აკავშირებს ლექსის რიტმულ ფორმას ემოციურ ინტონაციასთან;
 ამოიცნობს რითმისა და რიტმის ფუნქციას ბგერწერითი ეფექტისა და ლექსის

განწყობის შესაქმნელად;
 პოულობს ლექსში ევფონიის შექმნის საშუალებებს;
 მსჯელობს მხატვრულ ტექსტში შინაარსის გადმოცემის სხვადასხვა ენობრივ და

მხატვრულ საშუალებაზე;
 აანალიზებს მხატვრული შინაარსის მქონე ფრაზებს, რომლებიც ენობრივად

გაუგებარია და „გაშინაარსება“ ხდება იმ ასოციაციებითა თუ რემინისცენციებით,
რომელთაც ქმნის ლექსის ბგერწერითი და სხვა ეფექტები (მაგ., ამ ტიპისა:
„მიეთოვოს, მოეთოვოს კედლებს ფარშავანგები“...);

 მსჯელობს მხატვრული შინაარსის იმ ფორმაზე, რომელიც ენობრივი ნონსენსის
მეშვეობით მიიღება (მაგ. ამ ტიპისა: „დისაგანცა უფრო დესი“...).

ქართ. XI. 8. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის ეფექტური სტრატეგიების არჩევა და
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს კითხვის მიზანს და იყენებს შესაბამის სტრატეგიებს: მოინიშნავს

საკითხებს, რომელთა დაზუსტებას, უკეთ გაცნობას ისურვებდა მომავალში,
განიხილავს ეპოქის შესახებ მისთვის ნაცნობ ინფორმაციას;

 მონიშნავს ნაწარმოებში ეპოქისათვის დამახასიათებელ ლექსიკას და ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული ყოფისთვის დამახასიათებელ პასაჟებს;

 იყენებს სხვადასხვა სტრატეგიას შესწავლითი კითხვის დროს უცნობი სიტყვის
მნიშვნელობის გასაგებად (კონტექსტი, სიტყვათა აგებულების ცოდნა, ლექსიკონი);

 ადგენს ლექსიკონს და განმარტავს უცნობი სიტყვების მნიშვნელობას.

მიმართულება: წერა

ქართ. XI. 9. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ნაწარმოების წერილობით გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს ნაწარმოების თემას და იდეას;
 მსჯელობს მის კომპოზიციურ თავისებურებაზე და სტრუქტურული ელემენტების

(ექსპოზიციის, პროლოგის, ეპილოგის) დანიშნულებაზე; სათანადოდ იყენებს
წერის პროცესში თავის ცოდნას;
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 აანალიზებს პერსონაჟთა სახეებს, აჯგუფებს კონფლიქტთან მიმართებით და
განსაზღვრავს მათს როლს სიუჟეტის განვითარებაში;

 მსჯელობს ავტორის პოზიციისა და იმის შესახებ, როგორ გამოიხატება ეს პოზიცია
ნაწარმოებში;

 აანალიზებს ტექსტს მხატვრულ-გამომსახველობითი თვალსაზრისით (როგორ
ქმნის ავტორი თხრობაში განწყობას, პერსონაჟთა სახეებს; რამდენად ეფექტურია
ნაწარმოების სტილი და ენა; მსჯელობს ლექსის რიტმის, რითმისა და ბგერწერული
ეფექტების შესახებ);

 აკავშირებს მხატვრულ ნაწარმოებს ისტორიულ კონტექსტთან.

ქართ. XI. 10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ესეის დაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერს ესეის, რომელშიც პირად ან ლიტერატურულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით

მსჯელობს მოცემული თემის, პრობლემების შესახებ (ამტკიცებს / უარყოფს,
გამოთქვამს ვარაუდს, ადარებს, ავლებს პარალელებს);

 წერისას იყენებს მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებს, რომელთა საშუალებითაც
უკეთ წარმოაჩენს თავის შემოქმედებით, ესთეტიკურ დამოკიდებულებას
ტექსტისადმი;

 მოცემული თემის შესახებ მოიძიებს, აფასებს და შეარჩევს შესაბამის წყაროებს,
ლიტერატურულ პარალელებს, იხსენებს ცხოვრებისეულ ფაქტებს და სხვ.;

 განიხილავს პერსონაჟის ხასიათს, ქცევის მოტივს, ღირებულებებსა და
ფასეულობებს (ფსიქოლოგიური პორტრეტი);

 წერს ლიტერატურულ ესეის, რომელშიც ახასიათებს პერსონაჟს ან განიხილავს
ნაწარმოებში ასახულ პრობლემას;

 განიხილავს ნაწარმოებში ასახულ პრობლემას, რისთვისაც იყენებს
ლიტერატურულ ან ცხოვრებისეულ პარალელებს;

 წერს ესეის შემოქმედებითი თვითგამოხატვისთვის, განწყობილებების,
შთაბეჭდილებების, ემოციების და ა. შ. გადმოსაცემად.

ქართ. XI. 11. მოსწავლეს შეუძლია რეცენზიის დაწერა წაკითხულ წიგნზე ან მხატვრულ
ნაწარმოებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განიხილავს წაკითხულ ტექსტს პირადი და ლიტერატურული გამოცდილების

კონტექსტში;
 წარმოადგენს ნაწარმოებში ასახულ პრობლემას და აყალიბებს საკუთარ

შეხედულებებს პრობლემის გადაჭრის ავტორისეულ ვარიანტზე;
 აკრიტიკებს ან იზიარებს ავტორის თვალსაზრისს სათანადო არგუმენტების

მოშველიებით;
 აანალიზებს მისთვის მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხებს, რისთვისაც

იყენებს სხვადასხვა რესურსს: ციტატებს ლიტერატურულ-კრიტიკული
თხზულებებიდან, ეპიზოდებს ანალოგიური ან მსგავსი პრობლემის შემცველი
ნაწარმოებიდან და სხვ.

ქართ. XI. 12. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხასიათის არამხატვრული ტექსტების
შეთხზვა.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერს პირად და ოფიციალურ წერილებს სათანადო მოდელების გამოყენებით და

იყენებს შესაბამისი დარგის პროფესიულ ტერმინოლოგიას;
 წერს ჩატარებული სამუშაოს (მაგალითად, პროექტის, ღონისძიების, პრეზენტაციის

და სხვ.) ანგარიშს;
 წერს სასწავლო ღონისძიებების ოქმებს სათანადო სქემისა და სტანდარტის

გამოყენებით;
 წერს საინფორმაციო ხასიათის მიმოხილვას სხვადასხვა ასაკის, ინტერესების,

ცოდნის დონისა და ა. შ. აუდიტორიისათვის;
 წერს ე. წ. CV-ს.

ქართ. XI. 13. მოსწავლეს შეუძლია ადეკვატურად გამოიყენოს სათანადო ენობრივ-
გრამატიკული საშუალებები სხვადასხვა სახის ტექსტების შესაქმნელად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადეკვატურად იყენებს თხრობითი, მსჯელობითი და აღწერითი ხასიათის

ტექსტისთვის დამახასიათებელ ზმნა-შემასმენლის ფორმებს, ავტორისეული
პოზიციის გამომხატველ დამხმარე ზმნებს, გაიაზრებს და აგებს თხრობითი
(აღწერითი, მსჯელობითი) ხასიათის ტექსტისთვის დამახასიათებელ სინტაქსურ
კონსტრუქციებს და ამ კონსტრუქციების კავშირებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-
კილოთა ფორმებს, ჩართულ სიტყვებსა და გამონათქვამებს, ანაფორულ
ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ
განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ ჩანაცვლებებს;

 სათანადოდ იყენებს ფუნქციურ სტილთა შესაძლო მონაცვლეობას
კონტამინაციური ტექსტის ფარგლებში, როცა ერთმანეთს ენაცვლება თხრობა,
მსჯელობა, აღწერა;

 ენობრივი და სტილური საშუალებების გათვალისწინებით, განსხვავებული
ფორმით გადმოსცემს მთავარ სათქმელს (მაგ. როლური ტექსტის სახით ჩაწერს
თხრობით ტექსტს ან პირიქით, როლურ ტექსტს გადააკეთებს თხრობით ტექსტად);

 განარჩევს და შესაბამისი ენობრივ-გრამატიკული საშუალებების გამოყენებით
წერილობით ტექსტში წარმოადგენს ინფორმაციას, კომენტარს, პროგნოზს,
ვარაუდს, ეჭვს და ა.შ.

ქართ. XI. 14. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება ნაწერის
ორგანიზებისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს მიზანს, აუდიტორიას და ამის შესაბამისად ირჩევს სტრატეგიას;
 გეგმავს და წერს შავ ვარიანტს;
 წერილობითი ტექსტის შესაქმნელად წინასწარ მოიპოვებს დამხმარე მასალას;
 აყალიბებს სათქმელს თანმიმდევრობით;
 იყენებს ჩანაწერებს ძირითადი და პერიფერიული იდეების / ინფორმაციის

სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით დასახარისხებლად და თანმიმდევრობით
დასალაგებლად;

 შავად შესრულების შემდეგ გადაამუშავებს ნაწერს (გადახედავს კრიტიკული
თვალით; ამოიღებს, ჩაამატებს, გადააადგილებს მონაკვეთებს იმის მიხედვით, არის
თუ არა სათქმელი ლოგიკურად დალაგებული; არის თუ არა შესავალი და დასკვნა
ეფექტური; არის თუ არა კავშირი წინადადებებსა და აბზაცებს, ტექსტის ცალკეულ
ნაწილებს შორის; მიესადაგება თუ არა ტექსტი სათაურს);
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 საბოლოო ვარიანტის რედაქტირების დროს ასწორებს გრამატიკულ, პუნქტუაციურ
და ორთოგრაფიულ შეცდომებს.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
ლექსიკოლოგიური ასპექტები: პროფესიული/დარგობრივი ლექსიკა;

დიალექტიზმები, არქაიზმები, ნეოლოგიზმები.
გრამატიკული ასპექტები: დროში თანამიმდევრობისა (შემდეგ, მერე, მანამ ... სანამ,

მას შემდეგ, რაც...) და სივრცული განლაგების გამომხატველი ზმნიზედები,
სიტყვათშეხამებანი და სიტყვა-კავშირები; მიზეზ-შედეგობრივი ურთიერთობის
ამსახველი ენობრივ-გრამატიკული (ლექსიკური, მორფოლოგიური, სინტაქსური)
საშუალებანი; მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობის გამომხატველი
მოდალური სიტყვები, კავშირები და წინადადების წყობა; ეპიკური და სცენური
თხრობისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები; მხატვრული ნაწარმოების
სტილის განმსაზღვრელი ფონოლოგიური (ალიტერაცია, ასონანსი) და სემანტიკური
ფიგურები (მეტაფორა, ევფემიზმი, მეტონიმია), სინტაქსური ფიგურები; თხრობითი,
მსჯელობითი და აღწერითი ხასიათის ტექსტისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური
კონსტრუქციები და ამ კონსტრუქციების კავშირები, ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა
ფორმები, ჩართული სიტყვები და გამონათქვამები, ანაფორული ნაცვალსახელები და
ზმნიზედები, სიტყვის ლექსიკური და სემანტიკური განმეორებები, სინონიმური და
ანტონიმური ჩანაცვლებები, ავტორისეული პოზიციის გამომხატველი დამხმარე ზმნების
სტრუქტურა და ფუნქციები.

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ზეპირი მოხსენება (საჯარო გამოსვლა). მოხსენების მიზნის განსაზღვრა, დაგეგმვა

და მომზადება. ძირითადი თვალსაზრისები, არგუმენტები, დასკვნები. ზეპირი
გამოსვლის აუდიტორია, მისი ცოდნის დონე და ინტერესები. ზეპირი გამოსვლის ეფექტის
გამაძლიერებელი სტრატეგიები.

ტექსტის ტიპები: სხვადასხვა ხასიათის რეცენზია, პირადი და ოფიციალური
წერილები, ოქმი, საინფორმაციო ანგარიში.

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
სწავლების ამ ეტაპზე შეირჩევა სხვადასხვა პერიოდის შედარებით რთული და

მრავალფეროვანი ლიტერატურული მასალა, რათა მოსწავლემ შეძლოს სხვადასხვა
პერიოდის ტექსტების გაანალიზება და შედარება მათში ასახული ინფორმაციის, თემების,
იდეებისა და პრობლემატიკის თვალსაზრისით, აგრეთვე, გააცნობიეროს, თუ რა თემები,
იდეები და პრობლემებია დამახასიათებელი ამა თუ იმ ეპოქისათვის, რა გავლენას ახდენს
კონკრეტული ეპოქა ლიტერატურულ ნაწარმოებში ასახული პრობლემის გადაჭრის
გზებზე, რა ღირებულებებისა და ფასეულობების კონტექსტში უნდა განიხილებოდეს ეს
პრობლემები. შერჩეული ტექსტები ჟანრობრივადაც მრავალფეროვანი უნდა იყოს:
პოეზიის საუკეთესო ნიმუშებთან ერთად უნდა ისწავლებოდეს ეპიკური და დრამატული
ჟანრის ნაწარმოებები, პუბლიცისტიკა, მემუარული და ავტობიოგრაფიული თხზულებები,
ლიტერატურული ესეები; შესაძლებელია პოლიჟანრული ნაწარმოებების შეტანაც.

ქართულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებთან ერთად სასურველია უცხოური
ლიტერატურის (როგორც პოეზიის, ისე პროზის) იმ ნიმუშების წარმოდგენაც, რომლებიც
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იმავე ეპოქაშია შექმნილი და ტიპოლოგიისა და პრობლემატიკის თვალსაზრისით ახლოს
დგას სწავლების ამ ეტაპისათვის შერჩეულ მხატვრულ ნაწარმოებებთან.

XII კლასი
ქართული ენა და ლიტერატურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება:
ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ. XII. 1. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
პროექტის წარმოდგენა
აუდიტორიის წინაშე.

ქართ. XII. 2. მოსწავლეს
შეუძლია თანაკლასელთა
მიერ წარმოდგენილი
სასწავლო პროექტების
კრიტიკულად
გაანალიზება და შეფასება.

ქართ. XII. 3. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
პროექტის პრეზენტაციის
შესაბამისი ხერხების
ამოცნობა და გამოყენება.

ქართ. XII. 4. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
სტრატეგიის გამოყენება
სასწავლო პროექტის
პრეზენტაციისათვის.

ქართ. XII. 5. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა ეპოქის,
ქვეყნისა და კულტურის ტე-
ქსტების გაანალიზება მათში
ასახული ინფორმაციის,
თემების, იდეებისა და პრობ-
ლემატიკის თვალსაზრისით.

ქართ. XII. 6. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა ტექსტში
ასახული ფასეულობებისა და
შეხედულებების
ერთმანეთთან შედარება.

ქართ. XII. 7. მოსწავლეს შეუძ-
ლია გააანალიზოს კულტუ-
რული, სოციალური და ისტო-
რიული ფასეულობების
გავლენა ტექსტსა და მის
ინტერპრეტაციაზე.

ქართ. XII. 8. მოსწავლეს
შეუძლია მხატვრული ენის
სხვადასხვა ასპექტების
გაანალიზება.

ქართ. XII. 9. მოსწავლეს შეუძ-
ლია გააანალიზოს, რა გავლე-
ნას ახდენს ავტორის ენობრი-
ვი არჩევანი მკითხველზე.

ქართ. XII. 10. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის ეფექტური
სტრატეგიების არჩევა და
გამოყენება.

ქართ. XII. 11. მოსწავლეს შე-
უძლია გამოკვლევის (მცირე
მოცულობის სამეცნიერო
ნაშრომის) დაწერა წინასწარ
შერჩეულ თემაზე.

ქართ. XII. 12. მოსწავლეს შე-
უძლია სასწავლო რეფერატის
დაწერა რამდენიმე წყაროს
მიხედვით.

ქართ. XII. 13. მოსწავლეს შე-
უძლია მხატვრული ნაწარმო-
ების ანალიზის დაწერა.

ქართ. XII. 14. მოსწავლეს
შეუძლია წერის სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ. XII. 1. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროექტის წარმოდგენა აუდიტორიის წინაშე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჯგუფთან ერთად განსაზღვრავს თემას და პრობლემას, რომლის გადაჭრასაც

ითვალისწინებს სასწავლო პროექტი;
 მკაფიოდ და ნათლად აყალიბებს პროექტის მიზანს;
 არჩევს მასალას პროექტის საპრეზენტაციოდ (ციტატები, მოსაზრებები,

არგუმენტები, კვლევის შედეგები, ფაქტები, სტატისტიკური მონაცემები და სხვ.);
 არჩევს და იყენებს პროექტის საპრეზენტაციოდ სხვადასხვა ვიზუალურ

საშუალებას (პლაკატებს, სქემებს, დიაგრამებს, ასოციაციურ რუკებს და ა. შ.),
რითაც უადვილებს პროექტის აღქმას აუდიტორიას;

 შესავალში აყალიბებს წინასწარი კვლევის შედეგებს, პროექტის ძირითად
მიმართულებებს და განსაზღვრავს ფორმატს;

 პროექტის ძირითად ნაწილში წარმოადგენს დასმული პრობლემის გადაწყვეტის
გზებსა და საშუალებებს;

 დასკვნით ნაწილში განსაზღვრავს მოსალოდნელ შედეგებს;
 დამაჯერებლად პასუხობს პროექტის შესახებ დასმულ შეკითხვებს.

ქართ. XII. 2. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელთა მიერ წარმოდგენილი სასწავლო
პროექტების კრიტიკულად გაანალიზება და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს, რამდენად აქტუალურია სასწავლო პროექტში წარმოდგენილი

პრობლემა;
 შეაფასებს, რამდენად გასაგებად, ნათლად და მკაფიოდ იყო წარმოდგენილი

მიზანი, პრობლემა, საკვლევი თემა;
 შეაფასებს პროექტის მიზნისა და მისი განხორციელების გზების / საშუალებების

ადეკვატურობას;
 მსჯელობს იმის შესახებ, რამდენად გასაგები იყო აუდიტორიისათვის

წარმოდგენილი პროექტი (ენის, ლექსიკის, ტერმინოლოგიის და ა.შ.
თვალსაზრისით);

 შეაფასებს პროექტის წარმომდგენის პრეზენტაბელურობას (შეძლო თუ ვერა
აუდიტორიის ყურადღების მიპყრობა, როგორი იყო მისი ჟესტიკულაცია, მანერები,
ჰქონდა თუ არა მხედველობითი კონტაქტი აუდიტორიასთან, რამდენად
კეთილგანწყობილი იყო აუდიტორიის მიმართ და ა.შ.);

 შეაფასებს პროექტის პრეზენტაციისას გამოყენებული ვიზუალური მასალის
ეფექტურობას.

ქართ. XII. 3. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროექტის პრეზენტაციის შესაბამისი
ხერხების ამოცნობა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 წარმოადგენს პროექტს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრუქტურით: შესავალი
ნაწილი, წინასწარი კვლევის შედეგები, პრობლემის არსი, მიზნები და ამოცანები,
განხორციელების გზები, მოსალოდნელი შედეგები, შეფასების კრიტერიუმები;

 მარტივად, გასაგებად აყალიბებს სათქმელს (თავს არიდებს რთული
კონსტრუქციის წინადადებებს; იყენებს მარტივი წყობის ნომინალურ
წინადადებებს სქემატური აღწერისათვის, მოსალოდნელი შედეგების მკაფიოდ
წარმოსადგენად);

 პრეზენტაციისას მკვეთრად გამოყოფს პროექტის ნაწილებს და ყურადღებას
ამახვილებს ამ ნაწილებს შორის კავშირზე: რამდენად შეუწყო ხელი წინასწარმა
კვლევამ პროექტის ამ სახით ჩამოყალიბებას; რამდენად ლოგიკურად უკავშირდება
ერთმანეთს პროექტის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები; რამდენად შესაბამება
პროექტის განხორციელების გზები და საშუალებები დასახულ მიზანს;

 მიიპყრობს მსმენელის ყურადღებას (გამოყოფს მოხსენების საინტერესო ნაწილს
სპეციალური ლექსიკის, ჩანართების, რიტორიკული შეკითხვების, შეძახილების,
ინვერსიის საშუალებით (მაგ., „აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ არის....“, „ეს ხომ ძალიან
იოლია...“, „რა არის აქ არაჩვეულებრივი?“ და სხვ.);

 პროექტის ნაწილებს შორის კავშირს გამოხატავს სპეციალური ენობრივი
საშუალებებით (მიზეზ-შედეგობრივი კონსტრუქციები, პირობითი წინადადებები,
დროთა თანამიმდევრობისა და ლოგიკური ურთიერთმიმართების გამომხატველი
სიტყვათშეხამებები და წინადადების წყობა: მაგ., „თუ... მაშინ“, „ვინაიდან...
მაშასადამე“, „აქედან გამომდინარე...“, „შესაბამისად...“; მსმენელისადმი პირდაპირ
მიმართვას: „შევაჯამოთ...“, „შეიძლება დავასკვნათ...“, „მიაქციეთ ყურადღება...“ და
სხვ.).

ქართ. XII. 4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება სასწავლო
პროექტის პრეზენტაციისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ ამზადებს პრეზენტაციას (განსაზღვრავს პრეზენტაციის ხანგრძლივობას,

არჩევს მთავარ სათქმელს, ამზადებს ვიზუალურ მასალას, ალაგებს მას
პრეზენტაციის თანამიმდევრობის შესაბამისად და ა.შ.);

 გადის რეპეტიციას მეგობრების, ოჯახის წევრების ან სარკის წინ (ინიშნავს დროს,
ვარჯიშობს მახვილისა და ინტონაციის, მიმიკის მოდიფიცირებაში);

 პრეზენტაციამდე ეცნობა აუდიტორიას და შეაქვს ცვლილებები აუდიტორიის
ცოდნის დონის, ასაკის, ინტერესების გათვალისწინებით;

 პრეზენტაციის შინაარსის შესაბამისად ახდენს ხმის მოდულაციას (მნიშვნელოვან
იდეას / აზრს წარმოთქვამს ნელა, ხმამაღლა და შეიძლება დამარცვლითაც, იყენებს
ლოგიკურ მახვილებს);

 პროექტის ერთი ნაწილიდან მეორეზე გადასვლამდე აკეთებს პაუზას და
მიმართავს აუდიტორიას, აქვთ თუ არა შეკითხვები პროექტის ამ ნაწილთან
დაკავშირებით;

 ზეპირი გამოსვლისთვის წინასწარ ამოიწერს ბარათებზე მნიშვნელოვან ფრაზებს,
მონაცემებს ან ძირითად თეზისებს, რომლებიც ეხმარება პრეზენტაციის
თანამიმდევრულად წარმართვაში;

 პრეზენტაციისას ინარჩუნებს მხედველობით კონტაქტს.

მიმართულება: კითხვა
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ქართ. XII. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ეპოქის, ქვეყნისა და კულტურის ტექსტების
გაანალიზება მათში ასახული ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და
პრობლემატიკის თვალსაზრისით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს ნაწარმოებში აღწერილ ადგილს, დროს, კულტურულ-სოციალურ

გარემოს;
 მსჯელობს, სად გამოვლინდა ნაწარმოებში კონკრეტული ეპოქის ფასეულობები და

ღირებულებები;
 მსჯელობს ავტორის/პერსონაჟის ფასეულობებსა და შეხედულებებზე, რომელთაც

ისინი ავლენენ ტექსტში განვითარებულ კონფლიქტთან მიმართებაში;
 აანალიზებს ავტორის/პერსონაჟის დამოკიდებულებას კონკრეტული ისტორიული

ეპოქის ფასეულობების მიმართ;
 იზიარებს / არ იზიარებს ნაწარმოების პერსონაჟის ან ავტორის შეხედულებებს;

გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას და სათანადო არგუმენტაციით იცავს მას;
 კითხულობს სხვადასხვა ეპოქის, კულტურული კონტექსტისა და პრობლემების

ამსახველ ტექსტებს და მსჯელობს მათს მსგავსება-განსხვავებაზე;
 განიხილავს კონკრეტული ეპოქისთვის დამახასიათებელ თემებს, იდეებსა და

პრობლემებს სხვადასხვა ნაწარმოებში და აფასებს არა მხოლოდ იმ ეპოქისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისა და ფასეულობების კონტექსტში, არამედ
თანამედროვე პოზიციიდანაც;

 მხატვრული ტექსტიდან ამოარჩევს დეტალებს, რომლებშიც, მისი აზრით, ყველაზე
უკეთ აისახება კონკრეტული ეპოქა, კულტურული კონტექსტი და ა.შ.;

 აანალიზებს და იკვლევს მსგავს ან ერთნაირ პრობლემას სხვადასხვა ქვეყნისა და
კულტურის ტექსტებში (მაგალითად, ცხოვრების საზრისის პრობლემას ქართულ
და საზღვარგარეთულ ლიტერატურაში);

 კითხულობს სხვადასხვა კულტურულ კონტექსტში შექმნილ ლიტერატურულ
ნაწარმოებებს და აანალიზებს მათში დასმულ მსგავს პრობლემატიკას;

 კითხულობს თარგმანებს და გამოთქვამს თავის მოსაზრებას ერთი და იმავე
ნაწარმოების ორი (ან მეტი) თარგმანის თაობაზე (მოსწონს / არ მოსწონს) და
ცდილობს დაასაბუთოს თავისი არჩევანი.

ქართ. XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტექსტში ასახული ფასეულობებისა და
შეხედულებების ერთმანეთთან შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს სხვადასხვა ნაწარმოებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების

მსგავსება-განსხვავებაზე;
 მსჯელობს იმ ფაქტორების შესახებ, რომლებიც სხვადასხვა ნაწარმოებში ასახულ

შეხედულებებსა და ფასეულობებს შორის არსებულ განსხვავებებს განაპირობებს;
 სხვადასხვა ეპოქის ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზის საფუძველზე

ადარებს ერთმანეთს ძველ და თანამედროვე ფასეულობებს;
 წარმოსახვის საშუალებით გადააქვს ნაწარმოებში ასახული მოვლენები

თანამედროვე ან მისთვის საინტერესო სხვა კონკრეტულ სოციალურ, კულტურულ
და ისტორიულ კონტექსტში (ადგილი, დრო, ადამიანური ურთიერთობების
ფორმები და ა.შ.);

 საუბრობს იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს კულტურული, სოციალური და
ისტორიული ფასეულობები პრობლემის არსის გაგებასა და მისი გადაჭრის გზებზე.
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ქართ. XII. 7. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს კულტურული, სოციალური და
ისტორიული ფასეულობების გავლენა ტექსტსა და მის ინტერპრეტაციაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტში ასახული პრობლემის ინტერპრეტაციისას ითვალისწინებს კონკრეტული

ეპოქის თავისებურებებს (კულტურულ, ისტორიულ, ფსიქოლოგიურ ასპექტებს);
 გამოთქვამს ვარაუდს, თუ როგორ შეიცვლებოდა კონკრეტული ტექსტი, იგი სხვა

სოციალური, კულტურული ან ისტორიული კონტექსტის ამსახველი რომ
ყოფილიყო;

 ამოიცნობს და ახსნის ტექსტში იმ უნივერსალური სიმბოლოების მნიშვნელობას,
რომლებიც დამახასიათებელია გარკვეული ისტორიული პერიოდისა და
კულტურისათვის;

 ახსნის, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს მკითხველის ინტერპრეტაცია
სოციალური, ისტორიული და კულტურული გარემოს ცვლილებამ.

ქართ. XII. 8. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ენის სხვადასხვა ასპექტების გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წაკითხულ ნაწარმოებში ამოიცნობს მხატვრულ სახეებს და შეაფასებს მათ

ეფექტურობასა და მნიშვნელობას;
 განარჩევს მხატვრულ ნაწარმოებში მოვლენათა (ავტორისეულ, პერსონაჟის)

სუბიექტურ და ობიექტურ ხედვას;
 გაიაზრებს ენას, როგორც მხატვრულ სახეთა შექმნის საშუალებას;
 ადარებს ერთმანეთს ინფორმაციის დანიშნულებას მხატვრულ და არამხატვრულ

ტექსტებში და განიხილავს ინფორმაციას, როგორც საშუალებას მხატვრული სახის
შესაქმნელად (გზას მხატვრული განზოგადებისკენ);

 საუბრობს იმის თაობაზე, რომ არამხატვრული ტექსტი უშუალოდ ასახავს
რეალობას, მხატვრული ტექსტი კი მეტ-ნაკლებად წყვეტს უშუალო კავშირს
კონკრეტულ მოვლენასთან და დამოუკიდებელ მხატვრულ ფენომენს ქმნის;

 გაიაზრებს პოეტური ლოგიკის სპეციფიკურობას („მომწყურდი ახლა, ისე
მომწყურდი, ვით უბინაოს ყოფნა ბინაში“, „ამ რევოლვერში არის რვა ტყვია, ერთს
გაიმეტებთ? მე გთხოვთ, მომკალით!“...);

 განასხვავებს პოეტურ ხედვასა („როგორც საძროხე ქვაბს ოხშივარი...“) და პოეტურ
ხილვას („სტიროდა სული ცისფერ ღვინოებს...“, „და შემდეგ უცნობ პიანინოებს
ატრიალებდა ტანჯვის ლირიკით“);

 გაიაზრებს კონკრეტული მხატვრული სახის ღირებულებას მხატვრულ სახეთა
სისტემაში.

ქართ. XII. 9. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს, რა გავლენას ახდენს ავტორის ენობრივი
არჩევანი მკითხველზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს ავტორის მიერ შემოთავაზებულ სტილს;
 საუბრობს იმაზე, რამდენად შეესაბამება ავტორის მიერ შემოთავაზებულ სტილს

მის მიერ გამოყენებული ენობრივ-გრამატიკული კონსტრუქციები და ლექსიკა;
 საუბრობს იმ მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებზე, რომელთა მეშვეობითაც

ნაწარმოებში გამოიკვეთება ავტორის/პერსონაჟის ნეიტრალური, არაორდინარული
და სტერეოტიპური დამოკიდებულებები კონკრეტული პრობლემის მიმართ.
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ქართ. XII. 10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის ეფექტური სტრატეგიების არჩევა და
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიწერს ან მონიშნავს წაკითხულიდან სხვადასხვა ქვეყნისათვის

დამახასიათებელ ფრაზეოლოგიას, ტერმინებს, ლექსიკას;
 ამოიწერს ან მონიშნავს წაკითხულიდან ამა თუ იმ ეპოქისათვის დამახასიათებელ

არქაიზმებსა და ნეოლოგიზმებს, ქმნის მცირე ლექსიკონს;
 მოიძიებს შესაბამის ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროდან (ენციკლოპედიიდან,

ინტერნეტიდან, ისტორიული წყაროებიდან, პრესიდან და სხვ.) განსხვავებული
კულტურის, ქვეყნისა და ეპოქის ნაწარმოებში ასახული მოვლენის უკეთ
გასააზრებლად;

 ეფექტურად იყენებს კომპიუტერულ საძიებო სისტემებს და პროგრამებს
ინფორმაციის მოპოვებისა და მისი გრაფიკული ორგანიზების მიზნით.

მიმართულება: წერა

ქართ. XII. 11. მოსწავლეს შეუძლია გამოკვლევის (მცირე მოცულობის სამეცნიერო
ნაშრომის) დაწერა წინასწარ შერჩეულ თემაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ შერჩეული თემისთვის ამზადებს და აანალიზებს მასალას

(ინფორმაციული ხასიათისას, კრიტიკულს, სამეცნიეროს, საკითხის კვლევის
ისტორიას და სხვ.);

 სხვადასხვა საშუალებით (ლექსიკონების, საენციკლოპედიო სტატიების,
დარგობრივი ცნობარების, ინტერნეტის და ა. შ.) გადაამოწმებს შერჩეულ მასალას
სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით (წყაროს სანდოობა, აქტუალურობა,
რელევანტობა და ა.შ.);

 შერჩეული წყაროებიდან ამოკრებილ მასალას იყენებს (იმოწმებს, ახდენს
პერიფრაზირებას, მოკლედ გადმოსცემს) სათანადო წესების დაცვით;

 შესაბამის წყაროებზე, მასალაზე, საკითხის კვლევის ისტორიაზე დაყრდნობით
ჩამოაყალიბებს ნაშრომის ძირითად თვალსაზრისს და მისთვის მოსახერხებელი
ფორმით შეადგენს გეგმას;

 იცავს სამეცნიერო ნაშრომის ფორმატს: საკვლევი საკითხი, მის შესახებ არსებული
ლიტერატურის (თვალსაზრისების, შეხედულებების) მიმოხილვა, მოსწავლის მიერ
ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელსაც ეყრდნობა ნაშრომის ძირითადი
თვალსაზრისი, დასკვნა.

ქართ. XII. 12. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო რეფერატის დაწერა რამდენიმე წყაროს
მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შეარჩევს თემას / თემებს რეფერირებისათვის;
 მოიძიებს და გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით რეფერატისთვის შეარჩევს

რამდენიმე წყაროს;
 შერჩეული წყაროებიდან ამოკრებს მასალას/საკითხებს, რომლებსაც არსებითად

უნდა დაეყრდნოს სასწავლო რეფერატი;
 ადგენს რეფერატის გეგმას;
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 წერს რეფერატს შესაბამის ფორმატში;
 მკაფიოდ მიუთითებს რეფერატისთვის შერჩეულ სხვადასხვა წყაროს და იცავს

შესაბამის სქემას, მაგალითად, შესავალში ასახელებს წყაროებს, გამოქვეყნების
დროსა და ადგილს; გვთავაზობს ცნობებს ავტორის შესახებ, ცალკეული ავტორის
მიერ გამოყენებული კვლევის მეთოდს და ა. შ.;

 თანამიმდევრობით გადმოსცემს ცალკეულ წყაროებში გაშუქებულ საკითხებს,
პრობლემებს; შეაფასებს, უდარებს, უპირისპირებს ერთმანეთს სხვადასხვა წყაროში
გადმოცემულ თვალსაზრისებს; ნაწილობრივ / სრულიად ეთანხმება / არ ეთანხმება
/ ითვალისწინებს ავტორთა დებულებებს.

ქართ. XII. 13. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ნაწარმოების ანალიზის დაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს ნაწარმოების კონცეპტუალურ იდეას;
 თავისუფლად ახერხებს მხატვრული ტექსტის ანალიზის ორგანიზება-

სტრუქტურირებას;
 ახასიათებს პერსონაჟებს (ადარებს და უპირისპირებს მათ ერთმანეთს); ქმნის

პერსონაჟთა ფსიქოლოგიურ პორტრეტს კონკრეტული კონტექსტის მიხედვით
(საქციელი, გადაწყვეტილება, მსჯელობა და ა. შ.);

 განსაზღვრავს კონფლიქტის არსს და აანალიზებს პერსონაჟთა დამოკიდებულებას /
მიმართებას ამ კონფლიქტთან;

 წერილობით გადმოსცემს ავტორის დამოკიდებულებას ნაწარმოებში ასახულ
ფასეულობებსა და შეხედულებებზე;

 აანალიზებს ტექსტის მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებს (განწყობის,
პერსონაჟთა სახეების შექმნა; ნაწარმოების სტილი და ენა; ლექსის რიტმი, რითმა
და სხვადასხვა ენობრივი საშუალებები, რომლებიც ქმნიან მხატვრულ ეფექტებს)
და მსჯელობს, რამდენად შეესაბამება ეს საშუალებები ნაწარმოების ძირითად
შინაარსს;

 იყენებს ციტატებს ნაწარმოებიდან საკუთარი არგუმენტების დასასაბუთებლად;
 მსჯელობს, თუ რა დამოკიდებულება აქვს ავტორს კონკრეტული ისტორიული

ეპოქის კულტურული ფასეულობების მიმართ.

ქართ. XII. 14. მოსწავლეს შეუძლია წერის სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის გეგმას სხვადასხვა სახის ტექსტისათვის (რეფერატი, გამოკვლევა, ანალიზი);
 აგებს მიზნობრივ სქემას (რა არის ჩემი მიზანი? რა მასალას გამოვიყენებ მიზნის

მისაღწევად? როგორი იქნება ჩემი ნაწერის ფორმატი? რა სახის პრობლემები
შეიძლება შემექმნას მუშაობისას და როგორ შევძლებ მათ დაძლევას?);

 წერს ნაშრომის შავ ვარიანტს და შემდეგ გადაამუშავებს ნაწერს;
 ასწორებს ნაწერს ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების მიხედვით.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
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გრამატიკული ასპექტები: სტილის რაობა; ტავტოლოგია და პარონომაზია, კალკი,
ატროფია; ფუნქციური სტილის გამოყენება და დანიშნულება; ენათმეცნიერული და
პოეტური სტილისტიკა; მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი; რიტორიკული
შეკითხვების არსი და სტრუქტურა; მიზეზ-შედეგობრივი კონსტრუქციები, პირობითი
წინადადებები, დროთა თანამიმდევრობისა და ლოგიკური ურთიერთმიმართების
გამომხატველი სიტყვათშეხამებები და წინადადების წყობა; ენა, როგორც მხატვრულ
სახეთა შექმნის საშუალება; მხატვრულ სახეთა შექმნის ენობრივი მექანიზმი; პოეზიის ენა;
პოეტური ლოგიკა; პირდაპირი, ირიბი და არასაკუთრივი პირდაპირი ნათქვამი;
არასაკუთრივი პირდაპირი ნათქვამის ქვესახეობები; ტექსტის რედაქტირებისთვის
აუცილებელი გრამატიკული, პუნქტუაციური და ორთოგრაფიული წესები და ნორმები.

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
სასწავლო პროექტი. პროექტის დაგეგმვა, წინასწარი კვლევები და მათი შედეგები;

პროექტის წერილობითი გაფორმება და პრეზენტაცია.
ტექსტის ტიპები: სასწავლო პროექტი, გამოკვლევა (მცირე მოცულობის სამეცნიერო

ნაშრომი), სასწავლო რეფერატი.

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
თუ XI კლასში მოსწავლეს საშუალება ჰქონდა შეესწავლა, გაეანალიზებინა და

შეედარებინა სხვადასხვა პერიოდის შედარებით რთული და მრავალფეროვანი
ლიტერატურული მასალა მათში ასახული ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და
პრობლემატიკის თვალსაზრისით, XII კლასში იმავე საქმიანობას ის ახორციელებს
სხვადასხვა პერიოდის, ქვეყნისა და კულტურის ტექსტების საფუძველზე. მან უნდა
იკვლიოს და გააანალიზოს მსგავსი ან ერთნაირი პრობლემა სხვადასხვა ქვეყნისა და
კულტურის ტექსტებში, კულტურული, სოციალური და ისტორიული ფასეულობების
გავლენა ტექსტში განვითარებულ კონფლიქტსა და პრობლემების გადაჭრის გზებზე.
ამიტომ, დამამთავრებელ კლასში იზრდება ნათარგმნი ლიტერატურის ხვედრითი წილი
(უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მოსწავლე ამ დროისათვის უნდა ფლობდეს
რომელიმე ერთ უცხოურ ენას მაინც, რაც მას საშუალებას მისცემს, შეადაროს დედანი
თარგმანს). ჟანრობრივად და თემატურად მრავალფეროვან ლიტერატურულ მასალასთან
ერთად სწავლების ამ ეტაპზე შესაძლებელი და სასურველიცაა ლიტერატურული
კრიტიკის, სამეცნიერო და კვლევითი ხასიათის, საკითხის კვლევის ისტორიის ამსახველი
მასალის შემოტანაც.

საშუალო საფეხურის (X-XII კლასების)
სავალდებულო ლიტერატურა

(ქვემოთ წარმოდგენილი ჩამონათვალი შეადგენს საშუალო საფეხურისათვის
განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60 პროცენტს)

1. იაკობ ცურტაველი - „შუშანიკის წამება";
2. იოვანე საბანისძე - „აბოს წამება";
3. გიორგი მერჩულე - „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“, 12 ეპიზოდი: 1. გრიგოლის

ცხოვრება სასულიერო მოღვაწეობის დაწყებამდე; 2. ზენონის ეპიზოდი; 3. გრიგოლი
და გაბრიელ დაფანჩული; 4. გრიგოლისა და აშოტ კურაპალატის პირველი
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შეხვედრა; 5. საბა იშხნელისა და ბაგრატ კურაპალატის დიალოგი; 6. გრიგოლი
დასავლეთ საქართველოში; 7. გრიგოლის შეხვედრა დედასთან; 8. ჯავახეთის
საეკლესიო კრება; 9. ეფრემ მაწყვერელის ღვაწლი; 10. რომანული ეპიზოდები
(აშოტი, ადარნერსე); 11. ცქირის ეპიზოდი; 12. გრიგოლის აღსასრული.

4. შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსანი“: „დასაწყისიდან“ „ტარიელის თათბირის“
ჩათვლით; „დასასრული“.

5. სულხან-საბა ორბელიანი - „წიგნი სიბრძნე სიცრუისა“: ლეონის თავგადასავალი;
იგავ-არაკები: „მეფე ხორასანისა“, „ძუნწი დიდვაჭარი’’,  ,,უგუნური მცურავი“, ,,სამნი
ბრმანი“, ,,მეფუნდუკე და დიდვაჭარი“;

6. დავით გურამიშვილი - „დავითიანი“: ,,ქართლის ჭირი“ (ისტორიული ნარატივი);
,,კაცისა და საწუთროს ცილობა“; „ვაი, რა კარგი საჩინო“, „სახით სიტყვა-შუენიერო“,
„საწუთრო სოფლის სამდურავი“;

7. ალექსანდრე ჭავჭავაძე - „გოგჩა“;
8. გრიგოლ ორბელიანი - „თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში“, „საღამო

გამოსალმებისა“, „პასუხი შვილთა“;
9. ნიკოლოზ ბარათაშვილი - „მერანი", „შემოღამება მთაწმინდაზედ“, „ხმა იდუმალი“,

„სულო ბოროტო“, „ვპოვე ტაძარი“;
10. ილია ჭავჭავაძე - „მგზავრის წერილები“, „კაცია-ადამიანი?!“, „პასუხის პასუხი“,

„ოთარაანთ ქვრივი“, „განდეგილი“, „ბედნიერი ერი“, „ორიოდე სიტყვა“
(მითითებული სახით), „ზოგიერთი რამ“ (მითითებული სახით);

11. აკაკი წერეთელი - „გამზრდელი", „ქებათა ქება (სხვებმან სვან ღვინო...), „აღმართ-
აღმართ";

12. ალექსანდრე ყაზბეგი - „ხევისბერი გოჩა";
13. ვაჟა-ფშაველა - „ალუდა ქეთელაური", „სტუმარ-მასპინძელი", „ბახტრიონი", „რამ

შემქმნა ადამიანად", „კრიტიკა ბ. იპ. ვართაგავასი" (მითითებული სახით),
„კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი" (მითითებული სახით);

14. დავით კლდიაშვილი - „სამანიშვილის დედინაცვალი";
15. მიხეილ ჯავახიშვილი - „ჯაყოს ხიზნები";
16. ნიკო ლორთქიფანიძე - „შელოცვა რადიოთი";
17. კონსტანტინე გამსახურდია - „დიდოსტატის მარჯვენა";
18. პოლიკარპე კაკაბაძე - „ყვარყვარე თუთაბერი“ (I და IV მოქმ.);
19. გალაკტიონ ტაბიძე - „თოვლი“, „სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში“, „მშობლიური

ეფემერა“, „შერიგება“, „მე და ღამე“, „მთაწმინდის მთვარე“, „ქებათა-ქება
ნიკორწმინდას“;

20. ტიციან ტაბიძე - „ლექსი მეწყერი“, „ანანურთან“;
21. პაოლო იაშვილი - „პოეზია“;
22. გიორგი ლეონიძე - „ყივჩაღის პაემანი“, „ნინოწმინდის ღამე“;
23. გურამ რჩეულიშვილი - „ალავერდობა“;
24. ანა კალანდაძე - „მკვდართა მზე ვარ“ (...ორი ქვეყნის, ორი ქვეყნის საზღვრად

ვდგევარ...);
25. გურამ დოჩანაშვილი - „კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა“;
26. ჯემალ ქარჩხაძე - „იგი“.

ამონარიდებისა და ფრაგმენტების მითითებები
საბაზო და საშუალო საფეხურის სავალდებულო ლიტერატურისათვის

სულხან-საბა ორბელიანი:
„მოგზაურობა ევროპაში“, ს.-ს. ორბელიანი, თხზულებანი, ტ. 1, თბ., 1959.
ფრაგმენტი 1.
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დასაწყისი: „წამოვედით სადილს უკან..." (გვ. 196, სტრ. 5 – ქვემოდან) - დასასრული: „...და
წამოვედით...“ (გვ. 197, სტრ. 21).
ფრაგმენტი 2.
ა) დასაწყისი: „მალთელები...“ (გვ. 231, სტრ. 19) - დასასრული: „...ქართული...“ (გვ. 231, სტრ.
25).
ბ) დასაწყისი: „მალთისელნი...“ (გვ. 237, სტრ. 2 – ქვემოდან) - დასასრული: „...მე დაუშალე...“
(გვ. 238, სტრ. 6).

დავით  გურამიშვილი:

„სწავლა მოსწავლეთა“, დავით გურამიშვილი, დავითიანი, თხზულებათა სრული
კრებული, გამომც. “სახელგამი“, თბ., 1955 წ. (სტრ. 20, 25-29, 23, 30-37).

ნიკოლოზ ბარათაშვილი:
წერილი მაიკო ორბელიანისადმი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, თხზულებათა სრული
კრებული, პეგ. თბ. 2005. თავიდან (გვ. 83) შემდეგ სიტყვებამდე: „...მეტადრე თუ ბევრ
ამბებსაც მომწერ“ (გვ. 84).

ილია ჭავჭავაძე:
„ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძის ერისთავის კაზლოვიდგან "შეშლილის"
თარგმნაზედა“, ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად, ტ. 5, თბ.,
გამომც. „მეცნიერება“, 1991. სიტყვებიდან: „ჩვენ ყველანი ქართულ ენის ხმარებაში...“
(გვ. 30) სტატიის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...ჩვენ ვინა და კალამი
ვინა?“ (გვ. 31).
„ზოგიერთი რამ", ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად, ტ. 5,
თბ. გამომც. „მეცნიერება“, 1991. თავი III მთლიანად – სიტყვებიდან: „პატარა
დალაგებით რომ დაუფიქრდე...“ (გვ. 162) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...შვილი
აღარა ჰსწოვს“ (გვ. 163); V თავი მთლიანად – სიტყვებიდან: „იმერელი, გურული,
მეგრელი...“ (გვ. 164) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...ჩვენ – იშვიათი“ (გვ. 165); VII
თავის ორი აბზაცი სიტყვებიდან: „მამული!.. ამ სიტყვის...“ (გვ. 166) შემდეგი
სიტყვების ჩათვლით: „...საყევარში ერთად ბმულა“ (გვ. 167) და VIII თავი მთლიანად
სიტყვებიდან: „ზღვა კოვზით არ დაილევაო...“ შემდეგი სიტყვების ჩათვლით:
„...თავის მოძმეს გაეხმაუროს მაინცა“ (გვ. 168).
„ერი და ისტორია“, ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად, ტ.
10, თბ. "ილიას ფონდი", 2007. დასაწყისი სიტყვებიდან: „ჩვენ არა ერთხელ გვითქვამს“
(გვ. 385) იმავე გვერდზე, აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით:
„...ყოველივე ბუნებური კანონი“; სიტყვებიდან: „...შვილმა უნდა იცოდეს“ (გვ. 387)
შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...მის მიბაძვას ეცადოს“ (გვ. 389).
„შინაური მიმოხილვა“, (სიტყვა გლეხობისადმი მიმართული წინამძღვრიანთკარში
სკოლის გახსნაზე ჩართულია შინაურ მიმოხილვაში), ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა
სრული კრებული ოც ტომად, ტ.7, თბ. "ილიას ფონდი", 2005. სიტყვებიდან: „ღმერთმა
რომ ქვეყანა გააჩინა" (გვ. 172) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...უფრო ბლომად
ამოიღებო“ (გვ. 173) და ერთი აბზაცი 175-ე გვერდზე სიტყვებიდან: „...ამიტომ
ვამბობ...“ აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...დაიწყებს ლაპლაპს“.
„ჩვენი ეხლანდელი სიბრძნე-სიცრუე“, ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა სრული კრებული
ოც ტომად, ტ. XIII, თბ. "ილიას ფონდი", 2007. სიტყვებიდან: „საბა ორბელიანმა რომ
თავისი ზღაპრები დასწერა...“ (გვ. 177) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...ყურმოჭრილ
მსახურად უხდის სიბრძნესა“ (გვ. 180).
„რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?“ ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა სრული კრებული ოც
ტომად, ტ. XIII, თბ. "ილიას ფონდი", 2007. დასაწყისი სიტყვებიდან: „...აჰა, კიდევ ერთი
ახალი წელიწადი!...“ (გვ. 492) აბზაცის ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...რით
გაგახაროთ?“; სიტყვებიდან: „...რა არ გადაგვხდენია თავს...“ (გვ. 493) სტატიის ბოლომდე,
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შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...მაინც აღარა სთქვას: რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?“ (გვ.
496).

იაკობ გოგებაშვილი:
„შინაური მიმოხილვა“, იაკობ გოგებაშვილი, თხზულებანი, ტ. I, თბ. 1955. სიტყვებიდან:
“დიაღ, სუსტია ჩვენში..." (გვ. 362) იქვე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „თავიანთ ქვეყნის
ბედნიერება“ და სიტყვებიდან: „ჩვენში პატრიოტობა...“ (გვ. 363) იქვე, შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „ევროპის დემოკრატიისა“.
„ბურჯი ეროვნებისა“, იაკობ გოგებაშვილი, თხზულებანი, ტ. II, საქ. სსრ გან. სამინ.
პედაგოგიურ მეცნიერებათა სამეცნ. ინსტიტუტი, თბ. 1954. XIII თავი სიტყვებიდან: „ხოლო
ერის გადაგვარება...“ (გვ.239) აბზაცის ბოლომდე შემდეგი სიტყვების ჩათვლით:
„დიდებულს სალაროს“.
„რანი ვიყავით გუშინ“, იაკობ გოგებაშვილი, თხზულებანი, ტ. I, ტ. II, საქ. სსრ გან. სამინ.
პედაგოგიურ მეცნიერებათა სამეცნ. ინსტიტუტი, თბ. 1955. სიტყვებიდან: „ჩვეულებრივის
აზრით...“ (გვ. 339) იქვე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...ამტყუნებს ამ შეხედულებასა“ და
სიტყვებიდან: „მართალია, მაშინდელი ჩვენი...“ (გვ. 343) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით:
„...დადგინება საქართველოში რესპუბლიკისა“ (გვ. 344).

ვაჟა-ფშაველა:
„ნიჭიერი მწერალი“, ვაჟა-ფშაველა, თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად, გამომც.
"საბჭოთა საქართველო", თბ. 1964, ტ. IX, სიტყვებიდან: „მწერალს, უპირველეს ყოვლისა...“
(გვ. 294) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...ინდივიდუალობის ბრალია“ (გვ. 295) და გვ. 298
სიტყვებიდან: „ვინ არის ნიჭიერი მწერალი? ვისაც დიდად უყვარს ადამიანი...“ ბოლომდე,
შემდეგ სიტყვებამდე: „ყალბი იყავ და ყალბად მაჟღერებდიო“.
„ენა“, ვაჟა-ფშაველა, თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად, გამომც. "საბჭოთა
საქართველო", თბ. 1964, ტ. IX, სიტყვებიდან: „რას ჰქვიან ენის ცოდნა?..“ (გვ. 186) შემდეგი
სიტყვების ჩათვლით: „...უმწიკვლოდ ქართული ენა“ (გვ. 187).
„კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“, ვაჟა-ფშაველა, თხზულებათა სრული კრებული
ათ ტომად, გამომც. "საბჭოთა საქართველო", თბ. 1964, ტ. IX, თავიდან, სიტყვებიდან: „ზოგს
ჰგონია, რომ...“ (გვ. 252) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...გამეფებულა დედამიწის
ზურგზე" (გვ. 253) და ბოლო ორი აბზაცი, სიტყვებიდან: „...პატრიოტიზმი უფრო გრძნობის
საქმეა“ (გვ. 254) ბოლომდე, შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „...მთელის კაცობრიობის
განვითარებისა“ (გვ. 254).
„კრიტიკა ბ. იპ. ვართაგავასი “, ვაჟა-ფშაველა, თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად,
გამომც. "საბჭოთა საქართველო", თბ. 1964, ტ. IX, თავიდან (გვ. 361) შემდეგი სიტყვების
ჩათვლით: „...რომელიმე მწიგნობრული ამბები“ (გვ. 367) და სიტყვებიდან: „...ნუთუ ჩემი
ნაწერები ამ მომავალ...“ (გვ. 369) შემდეგი სიტყვების ჩათვლით: „საქართველოს მომავალი
სვე-ბედი“ (გვ. 369).
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თავი XV

F(CEF <SPI~TB FKBNTHFNEHTB

FPTB(I {~)F

Fkfufkf;`f

Fvbkf0n` fqfhfn` gkfy f=s fu`0fysn` f[`0f f9cef ,spi`f ffyyfrskjbn.

F9cef ,spi`f ^sh0n`skf firjk6`f h=s f9cef ,spi`tb fkbnthfnehtb f[mofkf

bllshqjbn.

F,;mfhn` irjk6`f h=s frn`b frkfcc byfhrys f9im,fn`b frkfcc f7syof

9csi`fkf fqfhf hqjbn> f9im,fn`b frkfcc ffvsim0f[m> fqf8w`f f9cef

,spi`tb fkbnthfnehtb hehjr6`f tcsvif bhpsv8f9shujbn. F9cef ,spi`tb

fkbnthfnehtb hscnfylfhn fu`sw f,spi`f ffyfh9ietbn> f,spi`f fef8sn`s8cf

b[fn`ffh9ihtb> b[`swhf6`f hffh9ihtb hps b[fh[`fujeg. F,spi`f

bimf6`]fhuskfhjeg fkif6`tb fimwskfhf6`tb bfre hcbcntvf cf[mf f0fys.

F,spi`f fef8sn`s8cf b[fn`b> b9c0fpffhfn`b> bcjwbfkn`b vf bpfyff0n`b

feflf8hf6`f hs=fuskfhtb h0s96`qfhtb fghjwtcc bfw[hffhjeg.  Bfpu`f0fn`eg>

qf7fn`b f8fofhf= bfbep fkif6`f> b=swe fimwskf6`f hsh=bfhfps imf0fc

bffh9ispfh bis7fkj. Bfhf e,fc> fef8sn`s8cf bw[hffh 7fkjbn frjvgkt6cn`

f6nbdhtb> fbynthf6nbdn` rjvveybrfwbfn` bybwfbfnbdtb> b[ms9isv

frhbnbrfn` fyfkbpb> f=swhf6`f hffh9ihf f0f[[fhtb bpw`shqhf=.

F9cef ,spi`tb fkbnthfnehtb hshqfhf f[s6`rs

Fef8sn`s8cf bptb9i rekmnehtb> brjvveybrfwbfn`b bpfyff0n`b fkif6`tb

bimwskf6`tb f=bfhf hjejbn b[fn`s ,spi`tb fkbnthfnehtb bhsimf0frys.  Eh0

hs,pjehfkf bf9qf[jbn fef8s b[ms9isv b=bfhf  fghjwtcc6`f ptums.

F9cef ,spi`tb fkbnthfnehtb hsh=bfhf fghbjhbntnn` [s6`r6`f hjeg:

 f=fh fimf0fn` fw`f;`fhfn` fkif6`f hs=bfhf (f8hf> f9[mfhf> fpsosh8hf>

fw`f;`fhf);

 f8shfn`b>  =sh]`fkfn`b>  fw`f;`fhfn`b frekmnehf f=bfhf);
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 f[fn` u`ffyfufhf fkjubrfn` ffh9ihtb> [s6`rskf tb9isv f8shfn`

nt6cn6`f hf9qfhtb hps fkifhf f=bfhf);

 b[ms9isv> f7fpfhfn`b fhtakt6cn`b f[`swhf fkifhf;

 f9[mfhf f,pbf,fhf fhqfhf> f;`f f7fpfhtb frekmnehtb haf6n tb9i>

fkbnthfnehf fp[`swhf fkifhf fhqfhf;

 f9cf[hf6`tb f=bfhtb tb9sh7mfv fghjwtcc tb9i fvbkf0n`b

fptb9ieffn`s8cfn`b frekmnehf fp[`swhf fkifhf

F9cef ,spi`tb fkbnthfnehtb hqfhf fimf0fn` f]fcf,6`f> fecyfuofn`6`f

Fqfhfn` [sr`r6`f bhsimfi`fkfys> firjk f=s f9cef ,spi`tb fkbnthfnehtb

hshqfhfkf brjyrhtne f]fcf,6`f yfuof[fhjeg. Fhb tb9i f]fcf,6`f hjeg:

 frfkbuhfabfn` rekmnehf fhqfhf

 fkt6cbrfn` q`f[s fwqfhtb> fpsh]fhtb

 bffhrmf=ys> b,pbfys> f[is8 hs0fys fu`ffyfufhf6`f hffh9ihf

 fw`f;`fhfn` tnbrf fyjhvf6`f hs[mxfhf

 fb=w`f;`fhf fkifhf fh=bfhf

 f,spi`fn` (fnt6cnn`) lshhf6`f bhsimf0frys f[`swhf f7fpfhf (fyfkbp>

fb=sh9ihf> fbptb[imfkfhf) hsh=bfhff

 qfrsktb faeyrwbfktb b[rshfw`je fnt6cn6`f hqfhtb> hsp[`swhtb

fkifhf fb=rffhf

 f7fpfhf ufyf[mfkf fnt6cn6`f hspys7`fhf fqfhf

 flbcreccbf f-fkf[`hf> fvjyjkjun`b flbfkjun`b fw`f;`fimf fkif6`tb>

fimwskf6`tb htb=rffhf

 fnt6cn fp[`swhf> fyfkbp fkifhf fb=rffhf

 tbetb9isv f;`fh6`tb> b7je tbetb9isv f[sh[fuf6`tb (f,b,kbj0trf>

fbynthytn e,.tum) h[fh[`fhf fkif6`f hfbehf

 b7je fpfr`fy6`f byhs6`sh9iys fnt6cn fb6`shi`fhf

 [s6`rsn` f]fcf,sh,f6`f bhsimfi`fkje fcnbkm fkf f8htb fw`f;`fhtb

 fjhajuhfabfn`b fgeyrnefwbfn`b fyjhvf6`f h[fh[`fhf

 tbetb9isv fnbgb> fcnbkb> f;fyhb pvje fnt6cn6`f hfyfkbpb> hf9qfhtb

fkif6`f hfbehf

 fce,bt6nn`b (fi`7`s88s b9c0fpffhf b[flfhje faf6n6`tb fvjvtyn6`tb)

fj,bt6nn`b (ftgj[f fptb9i rjynt6cn) af6njh6`f  byhs6`sh9iys>

fi`7`s88s b9qfv0f fp[`swhf

 fkbnthfnehfn` 9qfv0f= bffh9ie fghj,ktvf bfprys f[fn` u`ffyfufhtb

fgjpbwbtb hffh9ihtb fqfq/`shrhf fkifhtb
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 fkbnthfnehfn` 9qfv0f= bfh,je [`spvjehf6`f hffh9ihtb> eh0 bhsprys

f[fn` u`ffyfufhf f]`fhtb

 fleytbn`> bfhf e,fc  f9cef fkbnthfnehfn` ghjwtcc6`tb feybdthcfkn`

kbnthfnehfn` ntvf6`tb htbps7fpffimf6`f hsp[`swhf.

F9cef ,spi`tb fkbnthfnehtb hqfhf f[sh[fh0f6`f

F9cef ,spi`tb fkbnthfnehtb hqfhf fimf0fn` [sh[fh0f6`fys b7jeg

fw`f;`fhtb> fpsosh8htb> f9[mfhtb> f8htb. F,fh0 f[sh[fh0f6`f fyfuofhf hjejbn

b[flje [-cathfr h=s. Eh0 hjeg f,spi`tb> fhbnjhbrtb> fkbnthfnehtb.

f. Fkif6`tb imwskf6`tb hsh=bfhf fec flspekj f[sh[fh0f6`f:

1. F;`f]`f. Fhb f[sh[fh0f tbl]`fkje fw`f;`fimf 8-rjvgjytynr tblyfrskjbn:

fpsosh8htb fw`f;`fhtb. E,hb f7ysn`> fkif6`tb fimwskf6`tb b9rffe

hsh=bfhf [s6`rsc bfvjeg p[s bf6`sb0e> ]ffv0fpn`b frjvveybrfbwfps

b[mbje fef8sn`s8cf bffofhf. F,hb ptums bf[skqetbn fw`f;`fimtb>

fu`fffyfufhf ffh9ihf fkifhtb> fpsosh8hf frekmnehtb> fbynthf6nbdn`

fkifhf6`tb hsh=bfhf> bu`s]fkfke> bnjkthfyne> tumsh0 hu`ffyfufhf gfne

f6`spqj fef8s bffofhf bfimf0fr[jbn.

2. F9[mfhf – fqfhtb flshhtb bhsimf0jeg> fef8syfof btb=rffhf= plf 9cs[`f

s7fv 0fuskfpffimjeg. Fhb f[sh[fh0f> f8shfn` lshhf6`f hs9[mfhf-

h[fh[`fhf fkif6`tb fimwskf6`tb hsh=bfhtb> f[fn` kbnthfnehtb> fn`sv

kbnthfnehtb htbkrffhtb bfw[hffetbn. Fqf8s> fnt6cn fk[htb> frhbnbrfn`

f9[mfhfps b0f[e flshhf6`f hs9iffhtb> bfhf e,fc fuhfvvfnbrfn`b>

fcnfnbrfn`b> frjynt6cnn`b flshhf6`f h[fh[`fhfps b[s bfbh[`fhjeg f9[mfhf

fimf0fn` cnhfntubf6`tb> f;`fh6`tb> bfhf e,fc> bhwwfrys> flbaathtywbf

fpeys fnt6cn f9[mfhtb> fyfkbp f7fqfhtb bkifhjeg.

3. Flshhf6`tb f[fn` [`swhf6`tb 8shfkf hffh9ihf> f8hf frekmnehf f=bfhf

fef8sn`s8cf bbyntkkt6nefkn` fkifhf6`f hsyfuofhf plf 9cs[`f fvfv

0fuskfpffimjeg. Fqf8s b[fn`s f9qfhfn` fkifhf ffh9ihtb f=bfhtb>

fu`ffyfufhf6`tb fps7fpffhtb hffh9ihtb> tbetb9isv fnt6cn6`f hf9qfhfps

f;`tbl]`fkfuf6`f hsk[htb> pffn`b fgkfy fb=rffhtb> hf9[mfofn`b

fyqfv0f6`f hsh-tbhtb bkifhjeg> bfhf e,fc> f8shfkf fu`ffyfufhf ffh9ihtb>

f8shf97fhf6`tb fgey6nefwbtb blshefpfhjeg.

,. Fvf0`fh f[sh[fh0f6`f

F,spi`f f[`swhtb  frjvveybrfwbtb h[fh[`fujeg. E,hb f7ysn`> f,spi`f

fqfhf – f,fh0 8-aey6wbfr h=bfhtb bghbjhbntne [s6`rys hs7fqfhtb

bfw[hffhjeg.



160

1. F[`swhf f[fh[`fhf tb9i> fbyajhvfwbf fbkrffhtb> fyfkbpb f[`imfhf0fhtb>

fef8sn`s8cf b[fn`ffh9ihf f,spi`fn` [fh[`fuf fvfpfhtb> f,spi`f

fctvfynbrfn`b fcnhe6nehfn`b fpfr`fytbpi`fhf flshhf ffyfujbn; fqf8w`f

f[fn`s ,spi`f f8shf97fhf6`tb> bbfifys fw`f;`fimf fimf0fn` yjhvf6`tb

hqjbn. F[fn`s ,spi`f fqfhf fimf0fn`b ghbywbg6`f hjeg - f,spi`f f6nbdn`

f[fh[`fhf fkif6`tb fimwskf6`tb hs7fpffhf; fuhfvvfnbrfn` lshhf

fb7`i`fhf vfwfhf fr`svr`f> bfhf e,fc f,spi`f byfoje f=bfhf. E,hb

f7ysn`> f6wtyn 7fqjeg fuhfvvfnbrf fntjhbfn` rehc fhqfhf vfwfhf

fr`svr`f> fghf6nbrfn` uhfvvfnbrf frehc f9qfhfps. Fcnfylfhn

bfimfi`fkje> fkt6cbrjkjubf-fvjhajkjubf-fcbynf6cbc fpqffhf6`f fqf8s

bptbkshrffn`eg fnt6cn byf6`sh9iys.

2. F,spi`f fqfhf f,fh0 frjvgjytyn6`f bhsl]`fkjeg f,spi`f frjvveybrfnbdn`

fcgt6n6`f; eh0 [s6`rsc bhsvjeg> tbetb9isv fw`f;`fhfn` 0fuskfpffimf6`f

hffy> fqf8s bf7hfn`e f[`imfhf0fhtb fw`f;`fhfn` [ys7`ufimtb hffh9ihf

bkifhfn`s f7fqfhf. F,spi`f fhqfhf fhb frjvgjytyn [s6`rsc bfvjeg

fcjwbfkn` bynthf6wbfps bf0f[e fkif6`tb fimwskf6`tb.

3. F;`f> f7fpfhf tb9iq`7mf> fcf[mfhrshfn` nt6cn f7ys> f9c0fpffhf

feflf8hf6`tb> f,pfpfhtb ffyfh9ietbn> bfkrffeg fblttb>

fleytb[`f9isimtb> ftcntnbrfn` yshhf6`f hshfw`fhtb hskf; e,hb fpjeg

fkbnthfnehfn` atyjvty f[fn`zslfhf6`f byhs6`sh9iys> fcf[mfhrshfn`

nt6cn6`f htbkrffhtb> hfyfkbpb> hs[`imfhf0fhtb hffy fqf8s b[fn`

7fpimf6`f hffh9ihtb b[fn` leytb fbkrffhtb fgthcgt6nbdf6`f bpbpw`shqef.

Fkbnthfnehf fhqfhf fghjwtcc - fqf8s ws9[mfof bvje> beybrfke

fbylbdblefkn`- f9qfhfn`  gjntywbfk ffh9ihf bfw[hffhjeg.

F[f=s bf[m p[s h[je fhqfhfn` ghjwtccffy> fbylbdbl b[fn` 9si`f

bfimf0frys> fcf[mfhrshfn` nt6cn f=s b6`uskje fpqffhf6`tb feflf8hf6`tb

htbkrffhtb> hs[`imfhf0fhtb bfw[hffef fqfhfn` 0fuskfpffimf tb=brffhjeg.

Fkbnthfnehf lfyflrmsckj> fqf8s bcf[mfhrshfn`b btcntnbrfn`b fumfvf

f=bfhf fbehjeg> f8yeq7fn`b f6nbdhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihf f0f[[fhtb

bpw`shqhjeg.

Fcnfylfhn fbkfpffimf

Fcnfylfhn> frkfccws9[mfof fqs[`n`fyn`b fkqi`f6`tb> fh0 fkqi`f6`f

hu`f0fhf fbylbrfnjh6`tb hskf bimf6`uskjeg. Fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

b[flje [-[sh[fh0fr hskf bijeg (fw`f;`fimtb> f9[mfhtb> f8htb); e,fh0 hjeg

fkifhf6`tb fimwskf6`tb hsh=bfhf [s6`rsc bpvje  f[sh[fh0f6`f (fcnfylfhn

fb=rffimf eflf8svs[fhw fps> hf9[mfofn`b fhtlf6wbf= bfh,fp> fvf0`fhn`

[sh[fh0f6`f hskf fbpifhf bf7`sh[bn). {sh[fh0fws9[mfof=s 3 bylshrys !

h7syof fkqi`f6`f ffujeg. Fbylbrfnjh6`f - 2  bylshrys 1% h7syof. Fkqi`f

fbehfps> fqf8s fbylbrfnjh6`f ptums hsyfuofhf blsv; zslfkf eb hslrmfckjbn
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fb]f,shfn` rkfcc6`f hqf8w`f.  Fcnfylfhn bfweg fghjuhfvvf fqfrs.

Fghjuhfvvf fqfrs (fvfnthbfk6`f) fvf0`fhn` [sh[fh0fkf - f,spi`tb

(fbyajhvfwbf fbkrffhtb> fyfkbpb> f[`imfhf0fhtb), fhbnjhbrtb (fcjwbfkn`

bynthf6wbf), fkbnthfnehtb (fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf

ffh9ihtb) fcathf6`f h7syn` brjyrhtne fpqffhf6`f hskjeg. Fhqfuf i`7`s

fdnjh> flufkfhf f]fcf,kf fhb fghjuhfvvf b[s bfbh[`fh bkijbn> bfhf e,fc>

flufkfhf fcf[mfkf fcnfylfhn bfweg f9cef i`7`s88w`f hcbf.

Fqfhf fimfg=fh9cf6`f h7fpimfh,fuf

F. Fkfufv0fn`b fimfg=fh9cf (I-VI frkfcc6`f)

Fkfufv0fn`b fqfhf asis6`cfn`b fwbrk fkf bimf6`uskjeg; firjk fhb

fgthbjl ffy fqfhf fpqffhf6`f fbyntuhfwbtb frjjhlbyfwbtb fcf[mf hs0fys

bffh9ieg. {flfhf pkje ghbywbgys b9[mfojeg fvf0`fh (f,spi`tb

fkbnthfnehtb) fqfrsn` frpffhf.

Fkfufv0fn`b fimfg=fh9cf lfyf[sckfrm fqf8s bkifhjeg:

f. Flshhf (fbyajhvfwbf) fbkrffhtb> fyfkbp fpehtb> f[`imfhf0fhtb.

 [rskf tbetb9isv fnt6cn6`f hpsosh8hf;

 lps9[mfp

 f]`je6`tb fnt6cn6`tb f,spi`fn` fyfkbp hpehtb fcby0tp f7fqfhtb;

 tbetb9isv fnt6cn6`f [is8psim0hfkf hs9[mfhtb> hsp[`swhtb;

 fnt6cn6`f h=s bffuje fuhfvvfnbrfn` rjycnhe6wbf6`f hfkrffhtb> bf[`0je

fbnthghtnfwbfkf hffh9ihtb;

 fqf8s blshef fntvf6`f hps bbfifys fnt6nc6`f  hs8hf;

 fuhfvvfnbrtb> fjhajuhfabtb> fgeyrnefwbtb> fghf6nbrfn` vbybvevb

[is8kf h[fh[`fhf

,. F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f).

 tbetb9isv fw`f;`fhfn` 0fuskfpffimffy bf7hfn`e f6`=s0hf;

 fbvfrb> flbcreccbtb fb=w`f;`fhtb hcnhfntubf6`f hfkrffhf;

 frjvveybrfwbf ftcntnbrfn` yjhvf6`f byhs6`sh9iys frjvveybrfnbdn`

fkif6`tb fimwskf6`tb hsh-tbhtb hshbfihtb;

 f9[mfhf fimf0fn` cnhfntubf6`f hlshhf;

 f7fpimtb> fcf[mtb> f[s6`rb> fprb hskf tb9isv f8shfn` nt6cn6`f

hf9qfhf.

d. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb
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 tbetb9isv fkbnthfnehfn` ;fyh6`f hskf bf9qje  fnt6cn6`f hpsosh8htb>

hf9[mfhtb> eb bfl]`fkfys f[fn` u`ffyfufhf6`f hffh9ihtb;

 bppsosh8sp vf bps9[mfp fcf[mfhrshfn` 9qfv0tb f[fn` 9si`tb

htbl]`fkfhf;

 fnt6cn fws9q`f[f6`f htbl]`fkfhtb> fntvf [flf fbkrffhtb;

 fash[fqf b[sv8f9ufimf fvjhfkn` f[`imfhf0fhf;

 fcf[mfhrshfn` vtnjl6`f hfkrffhtb> eh0 pspre fbkshrffhtb;

 fcf[mfhrshfn` nt6cn6`f hs9qfhf;

 f[fn` bynthtc6`f byhs6`sh9iys> lps9[mfimf fkbnthfnehf fk[hf.

FGHJUHFVVF FIMF)FN~ QFRS FKFUFV)FN~B FIMFG+FH(CF+S

Fkfufv0fn`b fimfg=fh9cf=s f[fn`s ,spi`f fqfhf> b[flje f[sh[fh0f6`f

ptums hskf - fpsosh8hf> fw`f;`fhf> f9[mfhf> f8hf - f,spi`fn` fkif6`tb

fimwskf6`tb. Bfhf e,fc> fhb fghjwtcc fvbybvfkn` fkt6cbrfn` rjvgjytyn6`f

tb=yfrffetbn>  f,spi`f fghf6nbrfn` [fh[`fhf fufyf[mfkf eb [flfhf fvjeg>

f[`szs bbyntkkt6nefkn` fkifhf6`tb bbynthtc6`tb bhyffkjbn.

F[fn`s ,spi`tb fkbnthfnehtb hqfhf f]fcf,n`6`f pkfyfhsuoj fimf0fn`

htcehc6`f (fnt6cn6`f)> 8-[rsrys bf]ifhw ]fkijbn: fcf[mfhrshfn`-fh=bfhfn`b

fjabwbfkn`-fecehfn`b. Eh0 fh=bfhfn`b> fqfhfn`b> fghfuvfnbrfn`b fcf[mf6`f

pvje fnt6cn6`f tblshrskjbn (fnt6cn6`f htbpifhtb hcbtb fc[tvf fcf[mfkf  qf7f

bfh,jeg).

Fnt6cn6`f tbetb9isv fnbg6`f bf9shqjbn tbetb9isv f9c0fpffhfn`b

fpfyff0n`b tbps7fpffimf6`f hps fqf8s lfps7fpqj fntvfnbrfn`

0fuskfpffimf6`f. Fqf8w`f> fcf[mfhrshfn`b> fh=bfhfn`b f,pfpfhfn`b fnt6cn6`f

hf9qfhtb> htbkrffhtb hbynthghtnfwbtb hskifhjeg. Eh0 fnt6cn h[s bf6`sb0ys

f9qfhtb> fnt6cn f=s bffuje fpqffhf6`f bhsprys flshhf6`f hs9iffhtb>

fyfkbp hpehtb hqfhjeg> h[fn` gjpbwbf ffh9ihtb f[`imfhf0fhtb hskifhjeg.

Fnt6cn fnbg6`f

Fcf[mfhrshfn` Fjabwbfkn`-fecehfn`

Fb0f]`fhfn`b> fkbhbrfn`b>

f[w`f;`fhfn`b> f[`f9ihfn`b>

fvjyjkjun`b> flbfkjun`b

Fbyajhvfwbfn`b> f,pfpfhf-

f[w`f;`fhfn`b> fghjwtlehfn`-

f[w`f;`fhfn`b> flbcreccbfn`b>

fbkshrffhfn`b> fqfhflshhf-gjgekfhn`b
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Fh=bfhfn` Fecehfn` Fghfuvfnbrfn`

f;`tbyhffkf;

f;`f,;m;

f;`fvffyf; fgbtcf;

fktutylf fcf[mfyqf;

ftcrbp; fgfnht0;

fkfr`; fvba;

f,fkflf; fweafhf;

f;`f97f;

f;`fhwwfr.

fyfkbp; f[w`f;`fhf; f;`f[`;

flbcreccbf; fkfufhf; fhtpbevt;

fyyjnfwbf; f[]`ff; fufpt0n`

cnfnbf; f0jehs[n` lshhf;

ftywbrkjgtlbfn` cnfnbf;

f[w`f;`fhf; fljr. abkmv;

fntktlshhf0fhf; f]fcf,imf.

f,pfpfhfn` [w`f;`fhf;

f]fcf,sh,f;

f[fn`,bjuhfabf;

fbkshrffhf; fhpf]fk;

f97fyqf; foshufhfn`

nt6cn; f[fn` i`7`s;

f=f[`syqf.

Fntvfnbrf

F9cf,fhf> fys7`fhf> f[0sc> fafynfcnbrf> f0ffw`fhf> f6`kfw`f hs9c0fpffhf>

f\mtb fqfhtb> fu`s]fkfkhf> f9cflumsk> f0jehs[> flby> fvjhfkn` =sh9in`6`f>

feff htbps7fpffimf6`f.

<. FIMF)FN~B FIMFG+FH(CF (VII-IX FRKFCC^~F)

Fkfufv0fn`b fimfg=fh9cf=s fqf8s bjep fkif6`tb fimwskf6`tb> fimf0fn`b

fimfg=fh9cf=s bf]f b=bffetbn. Fqfhf fhb ftnfg f=s fqf8s fabkjcjabfn` vf

f9cb[jkubfn` f[`swhf fimwskf6`f ffbh9ietbn. E,hb f7syn`> f9cef ,spi`tb

fkbnthfnehtb hqfhf=s f6`s/`/`fhf 7fqjeg fghj,ktvtb (fghj,ktvf6`f)>

tb9isv fu`ffyfufhf6`f pkje fvfnthbfk6`tb hps; fhb fghj,ktvf fo,fhfps

fkmnthyfnbdn` v8f6`f hs9iffhtb> fu`ffyfufhf6`f htblrskfhtb> f[fn`

fpytbimf ffh9ihtb f0f[eg. Fimf0fn`b fqfhf [s-is6`cfn`b fwbrk fkf

bimf6`uskjeg. Fimf0fn`b fimfg=fh9cf f[shr`ifhf ffvsim0f[m fqf8s

bkifhjeg:

f. Flshhf (fbyajhvfwbf) fbkrffhtb> fyfkbp fpehtb> f[`imfhf0fhtb

 tbetb9isv fnt6cn6`f hpsosh8htb htbkrffhtb;

 fnt6cn f[`0f6`f fkjubrfn` qfrskf htbl]`fkfhtb> fhb fkjubrfn` fbvflfhf

ffpsh9ief fcbynf6cbc-cnbkbcnbrfn` vtnjl6`f h[fh[`fhtb;

 fu`ffyfufhf ffh9ihfps> f0fuskfpffimf bf6`yfuf[fif ftvjwbfn` yshhf

pvje f;`f6`tb f]`je6`tb hfk[htb> fqfrs bfimfi`fkfys h[fh[`fhtb;

 fcf[mtb (fkbnthfnehfn`b> bfhf e,fc f0qffhflshhf-gjgekbfhn`b>

fge,kbwbcnbrfn`b> fecehfn`b)> fcnbkb> f;fyhb hskf tb9isv fnt6cn6`f

eflf8hflf htbkrffhtb> f,spi`fn` fyfkbpb hpehtb fcby0tpb;

 fnt6cn fbkfpffimf fbkrffhtb> eb f[`0f6`f htbvflfhf fp[`swhtb;
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 fbkfpffhtb> fcf[mtb (fh=bfhfn`b> fbkrffhfn`b> fghfuvfnbrfn`b)

fntvf6`tb hskf tb9isv fnt6cn6`f bbfifys hs8hf; fuhfvvfnbrtb>

fjhajuhfabtb> fgeyrnefwbtb hlshhf> fnt6cn f9qfhffy> fh-tbhffy

bfifys eh0 h[fh[`fhf.

,. F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

f[fn` rjvveybrfnbdn` [ys7`ufimf bf7hfn`e f[`imfhf0fhf;

bffuje frekmnehfn` 6`s9iskfhf=s fимаки адискуссиеи раан f[fn` u`ffyfufhf

ffh9ihfps qfcys bimf6`uskje fcnhfntubf6`tb fkif6`tb fimwskf6`tb hqfhf;

fnt6cn f9[mfhtb> fec flekfhtb fp[`swhtb hps plf 9cs[`f s7fv

fcnhfntubf6`f hqfhf;

tbetb9isv =sh]`fkfn`bb f8shfn`b fnt6cn6`f hrjvveybrfnbdn` [s6`r6`f

hffh9ihtb> fhb fufyf[mfkf fnt6cn ftaat6nhf f[`imfhf0fhtb;

f8hffy frjvveybrfnbdn` [s6`rs f[is8 fpsim0ys> faey6wbfn` cnbkm

bbfifys fk[hf; f[fn` 8sv0f fh-tbhtb frjhht6nehf fps7fqfhtb.

d. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

fcf[mfhrshfn` nt6cn f=s fcf[mfh,fufn` [fh[`fuf6`f hfkrffhtb> eh0

htaat6nhf f[`imfhf0fhtb;

fkbnthfnehfn` 9qfv0f= bfh,je f[0sc6`tb> fghj,ktvf6`tb> fce,bt6nn`

9si`fhtb htbl]`fkfhf;

tbetb9isv fkbnthfnehfn` 9qfv0f6`f h=s bfh,je fghj,ktvfnbrf

fbl]`fkfhtb> fb=sh9ihtb> fb=fhuskfhtb;

fh=bfv0f=s b7je fghj,ktvfn` pqffhf6`f bbfifys hbynthghtnfwbf;

fkbnthfnehfn` 9qfv0f=s fcjwbjrekmnehfn` rjynt6cn fyshhf6`f hs9iffhf;

tbetb9isv fef8hfn` 9si`fhf6`f (fh=bfhfn`b> fbkrffhfn`b> ft0brfn`b)

hffh9ihfps fkbnthfnehf f[flfhf fp[`swhf;

f;fyh6`tb fcf[mf6`tb hskf tb9isv  fnt6cn6`f hsyqfhtb>  fbkfpffimf

hs0fhtb> htb=rffhtb; fhb fghjwtcc ffy fkbnthfnehfn` umfvtb> fh=bfhfn`b

bynthtc6`tb f0f[[fhf6`tb ffh9ispfhjeg.

D F<:MFHFN~B FIMFG+FH(CF (X-XII FRKFCC^~F)
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Fptb9i qfhf f,;mfhfn`b fimfg=fh9cf> fqfhf [sis6`cfn`b fwbrk fkf

bimf6`uskjeg (X-XII frkfcc6`f). Eb [sv9flfn`bv> fqf8s bhtb]foje fqfhfbeh0f

l0fkfhw fps lfps7fyfqjbn.

X-XII frkfcc6`f h=s f]evfybnfhn`b b]evfybnfhsvb fpfyff0n` u`s96`f hps

f9cef ,spi`tb fkbnthfnehtb hcnfylfhn6`f tb9isv; f]evfybnfhn` rkfcc6`f

h=s bzslje fvf0`fh6`f  ffv0f bf]f bhfw`fys bhpfk[eg> fhb f[sh[fh0fkf

fqf8s b9si`-fkifhf6`f hsh=bfhf bf]f hs[is8 fpshim0etbn; f[f fptb9i

fqfhf pvje fqf8s blshe fcnfylfhn (bpfyff0n` jhbtynfwbf bf[ms9isvref)

lfpffbu`fpfhjeg. F0qffhfn` fkif6`tb fimwskf6`tb> fpfyff0 fbehf= bw[hffif

fkif6`tb bvfpfhjeg.

F,;mfhfn`b fimfg=f9cf f[shr`ifhf ffvsim0f[m fqf8s bkifhjeg:

f. Flshhf (fbyajhvfwbf) fbkrffhtb> fyfkbpb fpehtb f[`imfhf0fhtb.

 f,spi`fn`-fcf[mfh,fufn` [fh[`fuf6`f hufyf[mfkf tbetb9isv

=sh]`fkfn`b fnt6cn6`f fyfkbp hpehf;

 bf7hfn`ys> bbfifys> fu`hf[fqfhfkf fw`f;`fhf;

 lps9[mfp fnt6cn f,spi`fn` fyfkbpb fcby0tpb;

 tbkfpffimf-uhfvvfnbrfn` vf fcnbkbcnbrfn` 7fpimf6`f imf0fc bhs0fys>

fnt6cn6`f hnbg6`f htbkrffhtb h]`ff6`qfhtb;

 fnt6cn6`f h=s bffuje fuhfvvfnbrfn` rjycnhe6wbf6`f hfkrffhf> bbfije

fbynthghtnfwbfkf hffh9ihf;

 fnbgb fcnbkb hskf tb9isv fnt6cn6`f bbfifys hs8hf; fnt6cn f9qfhtb

fh-tbhtb hffy fuhfvvfnbrtb> fjhajuhfabtb> fgey6nefwbtb hs97fhf6`f

f[is8 hpsim0ys h[fh[`fhf.

,. F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f).

 fcjwbfkn` tbkfuskfpffimf= f[f=s btb7hfn`ys bffh9ihf tb6`pshi`j

frjvveybrfnbdn` fkif6`tb fimwskf6`tb hcnhfntubf6`f h=bfhf;

fw`f;`fhtb> flbcreccbtb> flt,fn6`tb> tbetb9isv fntvf6`f

hs[w`f;`fhf;

 hrjvveybrfnbdn` [s6`rs i9ffys> [rskf tb9isv =sh]`fkfn`b

f8shfn`b fnt6cn6`f f[`imfhf hs0fhf;

 fqf8s lps9[mfp fnt6cn f[`imfhf0fhf tbetb9isv frhbnthb6`f hskf;

 b0rffe fpqffhf f0qffhfps  flshhf6`f hjehtb> frhbnbrf fpeys fu`f0fhtb

flshhf6`f h,fyr f=bfhtb;

 fpsosh8w`f hps p[s6`rb> pnbgb tb9isv f8shfn` nt6cn6`f hs9qfhf.
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d. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb.

 tbetb9isv f;fyh6`f pvje fcf[mfhrshfn` nt6cn6`f h=s bfh,je

fleytb[`f9isimf fpqffhf6`tb fkbnthfnehfn` [fn`zslfhf6`tb>

fhuevtyn6`f hskf hs[w`f;`fhf;

 fkbnthfnehfn` 9qfv0f bfprys fce,bt6nbdn` u`ffyfufhf fvfpffhtb

ffh9ihtb;

 fkbnthfnehfn` 9qfv0f= fcf[mfhrshfn` [`swhf fajhvf6`f

hbltynbabrfwbtb> htb=fh9ihtb> htb=fuskfhtb> htbl]`fkfhtb hfyfkbpb;

 tbetb9isv ftgj[f6`f hffyn`b fkbnthfnehfn` nt6cn f=s bfh,je

frekmnehfn` 9cfhf6`f hsp[`swhtb> eh0 bhsprys f[fn`u`ffyfufhf

ffh9ihtb;

 tbetb9isv fkbnthfnehfn` ;fyh pvje fnt6cn f9qfhf fghjwtccffy

f9c0fpffhfn`b fh=bfhfn`b f9si`f fhtfkbpfwbf;

 f8shfn` nt6cn6`f h=s f[fn` gjpbwbtb f9cfhfn` fpys7`fimtb tbetb9isv

fkbnthfnehfn` ajhvf6`f hskf hffh9ihf;

 fleytbn`b f9cetb fkbnthfnehfn` ghjwtcc6`tb feybdthcfkn` kbnthfnehfn`

ntvf6`tb htbvflfhf6`f hs9iffhf.

I FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef I 1. Fqf8s bvfhbje

flshhf (fbyajhvfwbf)
lfpsosh8etbn> bf7hfn`ys

tbkbrffetbn; bfhf bps

blshe fw`f;`fhfn`
0fuskfpffimf6`f hffy
bbfije fhtf6wbf bvjeg

F9cef I 2. Fqf8s blshef

fntvf6`f bhspre bvfhbje

flshhf (fbyajhvfwbf)
f[w`f;`fhf bkijbn

F9cef I 3. Fqf8s
fw`f;`fhf bvfhbje
f97fhf6`f blshetbn

F9cef I 4. Fqf8s bfhf

blshef fntvfnbrfkf

F9cef I 5. Fqf8s lps9[mfp
bvfhbje fnt6c06`f hqfrs
bif6`yfuje tb9i
tbkbrffetbn

F9cef I !. Fqf8s fnt6cn

f=s bvfhbje f,spi`f
frhf6`f b9iffetbn

F9cef I @. Fqf8s fi`7`s

fec flekfhf fimf0fn`
qfc6`f blshetbn

F9cef I #. Fqf8s lps9[mfp
fnt6cn bfprys
bu`ffyfufhf6`f ffbh9ietbn

F9cef I $. Fqf8s
flb6nfyn6`tb brms9[me

fnt6cn6`tb b8etbn /
frkfccn` /`s bfye
bvfhbje f]`je f8hf
bkijbn

F9cef I 1%. Fqf8s bfhf
blshef fntvf6`f hps
bvfhbje f]`je6`f
imf6`sbhuskjbn

F9cef I 11. Fqf8s bfye
fnt6cn6`f huhfabrfn`
tb=rffimf blshetbn>
bif[`0j tb9i b[s
bfbh[`jbn
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bf9qje fnt6cn [`sz6`f
lshpsosh8etbn> bgjpbwbf
ffbh9ietbn

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef I 1. Fqf8s bvfhbje flshhf (fbyajhvfwbf) lfpsosh8etbn> bf7hfn`ys

tbkbrffetbn; bfhf blshef fw`f;`fhfn` 0fuskfpffimf6`f bbfifys
bhs6`=b0etbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fhqf8s bvfhbje blqf6`f hsyfuofhf;
 blshsv f;`f6`f hqfrs fbkrffhfps fpqffhf6`f hs6`shuskfhf;
 f0fuskfpffimfn` [`vfhhf6`tb> fu`s9 f6nbdhtb h-fkf[`hf> bfyf0f[e

bf7hfn`ys fw`f;`fhfn` hjkm6`f htb0ys9cf[kfhf (tumsh0 hpsosh8hf>

f0fr f7fqfhf);
 fw`f;`fhfn` tnbrf f,spi`fn` ajhvekf6`f (f9ci`f]`fhf> f0fvpffhf>

f0f,eehf) hfkrffhf> h[fh[`fhf
bkijpfh.

F9cef I 2. Fqf8s bfhf blshef fntvf6`f bhspre bvfhbje flshhf

(fbyajhvfwbf) f[w`f;`fhf bkijbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fpu`f0f6`tb> fbkkbecnhfwbf6`tb e,. tum. hsw[shffhfkf lsppsosh8sp
fnt6cn fqfrs fb0f]`fhf;

 fbkkbecnhfwbf (fvf0`fh6`f hs[mo6`f h]`fhf> eh0 bf[ms6` f0s96`f:
9[mf7f> qf7f> im0f[m7f> fh/mfhf[mfkf> fhvfhf[mfkf - bbfifys

fpu`f0fhf) f[w`f;`fhf;
 fw`f;`fhffy f]`je6`f hvjltkm6`tb (fb0f]`fhf> fpqffhf> f]`fhf> flqfhf)

bf0f[e fbynjyfwbf6`tb h[fh[`fhf;
 pffyfq bffuje fgkfy/fbycnhe6wbfkf faf6n6`f bytbim0fhuskfys hffufhf

bkijpfh.

F9cef I 3. Fqf8s  fw`f;`fhf bvfhbje f97fhf6`f blshetbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f;`f=s fim0s,;m tbkrffys f]`fhf;
 f;`f6`f hs,;mfhf ff0uskfhf f7fqfhf;
 fbl]`fkfufn` f;`f6`f (f[f> fhb fps…) bbfifys h[fh[`fhf;
 ff0uskfhtb bf0f[e fbynjyfwbtb hskf f]`je fyq`fv0f fh,fhf;
 ff0uskfhf6`f hffy fgfhfpbnn` f,;mfuskf6`f (sss> f,fc…) h[fhsv[`fhf

bkijpfh.
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F9cef I 4.  Fqf8s bfhf blshef fntvfnbrfkf bf9qje fnt6cn

[`sz6`f lshpsosh8etbn> bgjpbwbf ffbh9ietbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f;`tbyhffktb> f;`fhwwfrb fweafhtb h]`ff6`qfhf;
 fajhvfkf> fkfr` fkfufv0tb fyq`fv0tb htbkrffhf (ls7fy…; cfhums fhf[m

cffbn> cfhums e,hf7f cs7fy…);
 lsppsosh8sp fnt6cn fps fpqffhf6`f hs6`shuskfhf/f0fr f7fqfhf;
 fash[fw`f hw`fyshhf6`f (fu`sh/mfhf> fu`f7hf> f\mimfhf) ptb9ihje

fbkrffhf;
 fash[fw`f f[`imfhf hs0fhf f-fkf[`hf;
 fnt6cn fbycwtybhhf f-fkf[`hf> bhjkm bf6`yfuj fbynjyfwbf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef I 5. Fqf8s lps9[mfp bvfhbje fnt6c06`f hqfrs  bif6`yfuje

tb9i tbkbrffetbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f;`fkf tb6`shi`je bvfhbje f]`je6`f hskf fnt6cn [`szs (f[`sz6`f
hf;`tbyhffkf6`tb> fweafhf6`tb> f;`f97f6`tb> f;`fhwwfr6`tb>
f;`f,;m6`f hws9q`f[f6`tb) b,;ms hleys f9[mfhf;

 lps9[mfp fnt6cnb fbkkbecnhfwbf6`tb htbl]`fkfhf (bf]]`fg> fnt6cn

bfh,fy ws9q`f[jeptb fbkkbecnhfwbf bfys9ief);
 fnt6cn vf eb fws9q`f[f bfl]`fkje fcf[mf6`f h0s[hf;
 bif0f[e tb9i f9[mfhtb> f9cimfhfn` lshuf6`f f[ms7je ff0uskfhf6`f

hs7fqfhtb;
 f]`je f]`ff6`f h=s ff0uskfhf;
 lf-fo`s lspkfufp f9[mfhf fyfuofhf;
 fnt6cn f=s fhqf8s btb]`j f0s9 9iffys f9[mfhf fyfuofhf;
 lps9[mfp fnt6cn bfprys fpqffhf6`f hs6`shuskfhtb> fhqf8s bpqffhf6`f

hps f0fr f7fqfhtb
bkijpfh.

F9cef I !. Fqf8s fnt6cn f=s bvfhbje f,spi`f frhf6`f b9iffetbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f,;ms7f6`tb fws,;ms7f6`tb htb=fh9ihf;
 f;`f6`f h=s fwshf6`f hs9iffhf;
 fpqffhf b6`shuskfys fh=bfhf6`tb> fvf0`fh6`tb eh0 h7fpimf6`tb

ffpsh9ief f;`f6`f bif6`yfuje tb9i htbkrffhf;
 fnt6cn f=s f]`je6`f h]`ff6`f hs9iffhtb htbkrffhtb

 bkijpfh.

F9cef I @. Fqf8s fi`7`s fec flekfhf fimf0fn` qfc6`f blshetbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fi`7`s f[7mtb> flf7mf6`tb> fnt6c [fltb htbkshufhf;
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 f9[mfhffy fi`7`s bbfifys frhf/f6`qfhf;
 f9[mfhffy bblshef fqfc (bf]]`fg> fyfw`rmsc f[fh[`fhf) f[fh[`fhf;
 fajhvfkn` lshuf6`f hskf (fbkkbecnhfwbf6`tb> fihban e,. tum.) f[`szn`s

i`7`s vf f;ehyfk f9iffhf;
 fi`7`s f[mob> fnt6cn [fltb> fi`7`s fdnjh b[mob b;`ktb> fnt6cn

fqs[`n`fys bffuje fpqffhf6`tb htbkshufhf;
 f;`f6`f pkjeb> f;`f6`f pkfvb fnt6cn f[`0f6`f htbkshufhf;
 b,;ms hleys fnt6cn f9[mfhtb> bfhf e,fc> fwshf6`f hskf fifhtb>

f;`f6`f hs9iffhtb hs9[mfhtb> f9[mfhffy b[fkf fu[f6`f  hsh-tbhtb
bkijpfh.

F9cef I #. Fqf8s lps9[mfp fnt6cn bfprys bu`ffyfufhf6`f ffbh9ietbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lps9[mfp f[`imfhf0fhf (bcu`f9[tbn/bcu`fv9[tbn);
 fash[fqtb b[ys7`ufimtb f[`imfhf hs0fhf (ls,pbjeg/l,ff9ceg);
 lps9[mfp tb9ie f;`f,;m fu`fkfi`fhf;
 fgthcjyf; bw`fyshhf6`f (lu`sh/mjbn> b\mtbimjbn) htbkrffhf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef I $. Fqf8s flb6nfyn6`tb brms9[me fnt6cn6`tb b8etbn/

frkfccn` /`s f7ysn` bvfhbje f]`je f[s8ffkfhf bkijbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bif[`0je tb9i> bbfije f[sh[fh0tb fghjgjhwbf6`tb hskf fy,fy6`f
hs8hf;

 fy,fy6`f hs,;mfhf f0s96`f hffys;mhf;
 fim0s,;m6`f huhfabrfn` cf[mf6`f – fy,fy6`f bbfifys h[fh[`fhf;
 bffuje fim0s,;m6`tb fy,fy6`tb hskf =sh]`fkf f;`f6`f hf9qfhtb> eh0

hs8htb;
 brms9[me vf f/`s bfye fnt6cn bbfifys fntnhfl f[m fbfufhf;
 f;`f6`f bbfifys hs8hf

bkijpfh.

F9cef I 1%. Fqf8s bfhf blshef fntvf6`f hps bvfhbje f]`je6`f tb6`bhi`jbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f8hf fghjwtcc ffy fvf0`fh6`tb> eh0 hzslfhf6`tb h0fuskfpffimtb
ffpsh9ief f;`f6`f h[fh[`fhf;

 flqf=s bffuje f;`f6`f hskf bvfhbje f]`je fb6`shi`fhf;
 f;`f6`f htbl]`fkfhfps fbl]`fkfuf6`f (vf> f[f.. ) bbfifys h[fh[`fhf;
 bvfhbje fpqffhf6`f b8ys h0fr f7fqfhf

bkijpfh.

F9cef I 11. Fqf8s bfye fnt6cn6`f huhfabrfn` cnhe6nehf blshetbn> bif[`0je

tb9i b[s bfbh[`jbn
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Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 brms9[meb yfgskf b8eb f0t6cn6`f pktb9isv fbkrffhf;
 bvfhbje> yfgskf b8e fnt6cn bbfifys fajhvf f0fhf: fnt6cn f[mob f[`0f

[fltb  hfkrffhf
bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp> f[`imfhf0fhf

B[flje fntvfnbrf: fim0s,;m6`tb fy,fy6`tb; fwshf6`f. Fbl]`fkfuf6`f

tb9isv f8fofhf6`f hs,;mfhf: f;`f - f]`je; bvfhbje f]`je6`f htb6`shi`fhf;
f;`f,;mn`b> fpqffhfn`b> flqfhfn`b f]`je6`f fbynjyfwbfkf hffh9ihf; f]`je –
byfoje f[is8qfr.

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

B[flje fntvfnbrf: fpsosh8htb fw`f;`fimf fqfc6`tb; ]f0shkf fw`f;`fimf;
fw`f;`fimf ft0brfn` ajhvf6`f (f9ci`f]`fhf> f0fvpffhf> f0f,eehf> f]`fhf);
=sv0 frjvveybrfwbf (f;tcn6`f> fvbvbrf); b8e fnt6cn fuhfabrfn` cnhe6nehf;
nbgkf tb9isv  fihban6`f (fy,fy6`f), fbkkbecnhfwbf6`f. Fnt6cn> f[mo> fdnjh.

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

B[flje fntvfnbrf: f6`kfw`tb> f9cflumskb> f8spw`tb> fef8htb> f9cffn`6`tb>
f,pbfhtb> fw`umfhtb> fef8sn`s8ctb> f9cf,fhtb htbps7fpffimf6`f bhspre
fkfr`6`tb> f;`f,;m6`tb f;`tbyhffkf [`sz6`tb.

F9[mfhfps fvfnthbfk6`f: ;`kfh hkfr6`f> fkbnthfnehfn` kfr`6`f; fajkmrkjhn`

nt6cn [`sz6`f: f;`fhwwfr6`f> fweafhf6`f> f;`f97f6`f> f;`tbyhffkf6`f.

Fn`svb f9cetb f[`szn`s rkfccbrtb ]ffv0fpn`b fi`7`s88w`f hkfr`6`tb>
hf;`f,;m6`tb> frjvbrc6`tb> f9cef [`szn`s ;`tbyhffkf6`tb.

II FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef II 1. Fqf8s bvfhbje

fw`f;`fhfn`
0fuskfpffimf6`f hffy b[s
bbfifys bys7`sbujbn>
bhtf6bf bbfijeg.

F9cef II 4. Fqf8s bvfhbje

f9[mfhfn` cnhfntubf6`f b[s
bfbh[`jbn.

F9cef II 5. Fqf8s fnt6cn
[`sz6`f lhs9[mjbn>

F9cef II @. Fqf8s

flhtcfn
bbynthtc6`f
lhsp[`swys>
bvfhbje
frjvveybrfnbdn`
nt6cn6`f bf9bqjbn.
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F9cef II 2. Fqf8s bfhf

blsheа fntvfnbrfkf bf9qje
fnt6cn [`sz6`f
lshpsosh8etbn> tbkbrffetbn>
b[fn` u`ffyfufhf
ffbh9ietbn.

F9cef II 3. Fqf8s lfyw`f;`j
f6nbdn` kt6cbrtb fimf0fn`b
f,spi`fn` ajhvf6`tb b[s
bfbh[`jbn.

tbkbrffetbn

F9cef II !. Fqf8s bvfhbje

fnt6cn f=s f,spi`fn`-
uhfvvfnbrfn` lshuf6`f
b9iffetbn.

F9cef II #. Fqf8s>

bfhf blshef
f;`tbyhffkf6`f
bhsimf0frys
eflf8hflf  fnt6cn
[`sz6`f bf9bqjbn

F9cef II $. Fqf8s>

fnt6cn [`sz6`f
hf9qfhffy
fimf0fn`b
fuhfvvfnbrfn`
tktvtyn6`f b[s
bfbh[`jbn.

F9cef II 1%. Fqf8s
f8shf fh-tbhf
bvfhbje fvtnjl6`f
b[s bfbh[`jbn.

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef II 1. Fqf8s bvfhbje fw`f;`fhfn` 0fuskfpffimf6`f

hffy  bbfifys b[s ys7`sbujbn> b6`=s0hf bbfijeg.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fw`f;`fhfn` 0fuskfpffimf7syn` flhtcfyn (bw`f;`j)> flhtcfn (lpfw`f;`j)
bpec0w`je> bpfr`sn` ntvjeptb bps[w`f;`j fbkrffhf;

 fw`f;`fhfn` 0fuskfpffimtb flhtcfnb byhs6`sh9iys bbfije fahfpf
(ei9f7je?/ i`si9f7je?)fk[hf;

 fqf8s bfhf blshef fntvf6`f hps (f]`fhtb> flufkfhtb e,.tum.)> flhtcfn
bib[`0je ftnbrfn` lbfkju fv8f9ufhf

bkijpfh.

F9cef II 2. Fqf8s bfhf blshef  fntvfnbrfkf bf9qje fnt6cn [`sz6`f

lshpsosh8etbn> tbkbrffetbn> b[fn` u`ffyfufhf ffbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lsppsosh8sp fnt6cn fqfrs fb0f]`fhf;
 fnt6cn f[mo f0fhf;
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 lf-fq`s lspkfufp f;`f,;m]`fhf fyfuofhf;
 fgthcjyf; b7fpimf6`f (lscu`f9[jbn/lscu`f9[jv> b,pbfys/b,ff9cys>

ls,pbjeg> l7`sieg e,.bq.) hps b[fn` gjpbwbf ffh9ihf;
 fnt6cn lfpsosh8ys> eb fqfrs bfpffbu`je  fvekmnabkmv vf f[`szn`s

abkmv fbkrffhf; tb9ie vf tb9isv f0s96`f hu`fkfhi`fhf;
 lsppsosh8sp fnt6cn f=s bffuje f;`f,;mb b[fn` 9c0fpffhtb

htbl]`fkfhf;
 brjyrhtne fgthcjyf; b[ys7`ufimf bf[skqsp fw`fyshhf6`f (bf]]`fg>

b\mfcimtbn> lhsw]fcimtbn.. ) hffh9ihf;
 fgthcjyf;> fj,bt6n vf f[0sc u`s9kf f[w`f;`fhf f-fkfh[`hf

bkijpfh.

F9cef II 3. Fqf8s lfyw`f;`j f6nbdn` kt6cbrtb fimf0fn`b

f,spi`fn` ajhvf6`tb b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bkf,=f,je flshuf6`f hskf bfhf  blshef fvf0`fh f[w`f;`fhf;
 f]`je fvjlfkhf6`f (fb0f]`fhf> fpqffhf> flqfhf…) htbkrffhtb bf[`0je

fbynjyfwbfkf f]`fhtb;
 f;`f,;m f]`fhffy bfhf blshef fajhvf6`f h[fh[`fhf> eh0 hskf bvfhbje

f]`je6`f  hf9qfhf;
 bfyf0f[e fbl]`fkfuf6`f h[fh[`fhf;
 fpqffhfn` ]`je6`tb (bfh,fy? lfh,fy?)> vfgrhfn` [`0fz6`tb>

f[msowsy[`hf6`tb (f[f=sn`> f[fn`s) frjynt6cn f=s bbfifys h[fh[`fhf;
 f,spi`fn` ajhvf6`f htbkrffhf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef II 4. Fqf8s bvfhbje f9[mfhfn` cnhfntubf6`f b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fhqfuf i`7`f=s bffuje f[ms9ihfn` lshuf6`f hu`f0fhtb h[fh[`fhtb;
 frjynt6cn byf6`sh9iys blshsv f;`f6`f hqfrs f[w`f;`fhf;
 fi`7`s f[6`tb> fnt6cn ffvsim0f[m bffuje fbkshufhf6`tb h[fh[`fhf;
 bf0f[e f,pfq> fnt6cn fkfufv0tb fyq`fv0tb hfkrffhf;
 fi`7`s bvfhbje fcnhe6nehf: fi`7`s f[7mf> fi`7`s f[mob fdnjhb bf[mfye

f8yeq7fn`b flf7mtb> fnt6cnb hlshhf;
 fbkkbecnhfwbf6`f hskf fnt6cn vf fi`7`s fqfrs f9iffhf;
 fi`7`f=s brjyrhtne 0s9r f9iffhfps fqfc f[`swhf

bkijpfh.

F9cef II 5. Fqf8s fnt6cn [`sz6`f lhs9[mjbn> tbkbrffetbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:
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 f,;ms hleys (bifv f;`f6`f hskf) f[`szn`s f;`tbyhffkf6`tb>
fweafhf6`tb> f;`f97f6`tb> f;`fhwwfr6`tb> fkfr`6`tb> f;`f,;m
[`sz6`tb hs9[mfhf;

 f]`je f=s b=swe fahfpf6`tb f;`f6`tb hfkrffhf> fpqffhf6`f
hsw[shffhfkf eh0 hqfrs fbkrffhf;

 lps9[mfp fnt6cn bfpre fpqffhf6`f bbfifys h0fr f7fqfhf;
 bbqfp  f;`f =sw6`f hskf lps9[mfp fnt6cn fqfrs fb0f]`fhf;
 lps9[mfp fnt6cnb fbkkbecnhfwbf6`tb htbl]`fkfhf> fnt6cn f=s

fbkkbecnhfwbf pspre fws9q`f[f (ftgbpjl) f9iffhf;
 fbkkbecnhfwbf6`f hskf fnt6cn fqfrs fbkrffhf;
 fnt6cn bfpre fbkkbecnhfwbf6`f h0s[hf;
 bf0f[e fbynjyfwbfkf b0rffys f9[mfhf> f]`je6`f hs,;mfhf ff0uskfhf

bkijpfh.

F9cef II !. Fqf8s bvfhbje fnt6cn f=s f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` lshuf6`f

b9iffetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f,;ms hleys fnt6cn lfyf9[mj f]`je6`f h]`ff6`f hfkrffhf; ff0uskfhf6`f

hs7fqfhf;
 frjynt6cn bu`fkfhi`fys blshsv f;`f6`f hs[w`f;`fhf;
 fgthcjyf;/fj,bt6n bpre f;`f6`f hqfrskf fbkshufhf;
 f;`f6`f htb=sh9ihf> eh0 u`s9-u`s9kf htbpifhf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef II @. Fqf8s flhtcfn  bbynthtc6`f lhsp[`swys> bvfhbje frjvveybrfnbdn`
nt6cn6`f bf9bqjbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 b8spw`tb b[fkf b[`swsp fash[fw`tb fcfkfv i`7`6`f hps8hf;
 flhtcfn byb6`sh9iys (f8spf> fhqf8s…) frjvveybrfwbfn` tnbrtn

(fcfkfv]`fhf> flys]`fkfhf6`f…) fk[hf;
 fhpf]fk6`tb> fu`-fyqfhfn` f6`8shf6`tb hsimf6`shuskfhf

bkijpfh.

F9cef II #. Fqf8s> bfhf blshef f;`tbyhffkf6`f bhsimf0frys>

eflf8hflf fnt6cn [`sz6`f bf9bqjbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bvfhbje fnt6cn [`sz6`f hs8htb f[mo hs[qfhtb;
 b[fn` 9si`f bfprys bffhrmf=ys f8hf (f9[syhfp ffv0f isv8f9bufp

bfprys> cfhf c8spf> f8yfn` 9cffn`6`f…);
 pys =sh]`fkf> fyf8c f8shfkf fpqffhf6`f h0fr f7fqfhf;
 flbrnfyn6`f hs8hf;
 f8spw`tb b[fkf b[`swsp fgthcjyf;6`tb fcfkfv i`7`6`f hps8hf;
 fhpf]fk6`tb> fu`-fyqfhfn` f6`8shf6`tb hf9qfhf (i`svi`fy> vf bobn

fkf);
 bfhf blshef fvf0`fh6`f vf feff f[`imfhf hs0fhf

bkijpfh.
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F9cef II $. Fqf8s> fnt6cn [`sz6`f hf9qfhffy fimf0fn`b fuhfvvfnbrfn`
tktvtyn6`f b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f[mo6`tb fehfyfuofhtb  ffpsh9ief f;`f6`f fhfw`f [s9[mfofhf[m
bbfifys hbfufhf;

 frjynt6cn byf6`sh9iys f7fqfh,f ffv0f6`f (ef;`n`b> bbfc[mje>

b7fkfif) bbfifys h[fh[`fhf;
 f]`je f=s f;`f6`f htbl]`fkfhffy fbl]`fkfuf6`f bbfifys h[fh[`fhf;
 f;`f,;mn`b> fpqffhfn`b> flqfhfn`b f]`je6`f bbfifys h[fh[`fhf> f]`je

fqs[`fy bf0f[e flshuf6`f hfk[hf
bkijpfh.

F9cef II 1%. Fqf8s f8shf fh-tbhf bvfhbje vtnjl6`f b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 b[fn` 8sv0f b,;ms hleys f9[mfhtb> bb,fp fu[f6`f hshbfifhtb;
 fhqf8s bbhbfifp fajhvf6`tb f]`je6`tb hfk8ffhf (f]`je6`f

hshbfifhtb e,. bq.)….
bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp fpehf> f[`imfhf0fhf

B[flje fntvfnbrf:

Fkt6cbrjkjubfn` fcgt6n: f;`f6`f tbetb9isv fctvfynbrf fflsh9ietbn:
fvf0`fh> f7fpimf> fh=bfhf e,.tum.; f;`fr tbetb9isv fqfrs fvfpfh fkijbn;
f[is8qfr bf]f b,pbfys ffh9ihfps> fqfrs bf6`yfuf[fif f;`f fk[n`eg.

Fuhfvvfnbrfn` fcgt6n: f,;ms7tb fws,;ms7tb; f;`f fim0s,;m6`f hfyfkbpb

hcby0tpb. F;`f fajhvf fyfkbp fpehf fhqfhf; fbl]`fkfutb tbetb9isv

f8fofhf6`f htb9isvhtb: f;`f - f]`je - fnt6cn; bvfhbje f]`je6`f

htb6`shi`fhf> ff0uskfhfn` lshuf [flf6`f h[fh[`fhf; f8hffy> bh]`fp f]`je

fbynjyfwbf ffh9ihf; f]`fhffy> b8e f]`je fbynjyfwbf ff9ihf; f]`je f=s

f;`f6`f qfrskf htbl]`fhfkf; f]`je – byfoje f[is8qfr; bffuje f;`f6`f hskf

f]`je fb6`shi`fhf; f\mimfhfn`b> f;`f,;mn`b> fpqffhfn`b f]`je6`f.

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

B[flje fntvfnbrf: fw`f;`fhf fntvf> flhtcfnb flhtcfynb; ftnbrfn` lbfkju6`f.

Fpsosh8hf fcnhfntubf6`f (fntvf> f[mo> fimf0fn`b f;`f6`f). F0qffhfn`

pqffhf6`f (fqfhfn` nt6cn f9[mfhf fcnhfntubf6`f: f[mob f,pfw6`tb hskf

fpqffhf6`f hs6`shuskfhf> fimf0fn`b f;`f6`f hfkrfhf); fnt6cn bvfhbfys fh-
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tbhf. Fnt6cn fntvfnbrfn`b qfrskfn`b frhf. Fnt6cn f[mo6`f hnbg6`f. Fnt6cn

fcnhe6nehfn`-qfrskfn`b f[`0f6`f: fkfufkf;`f> f[`0f [flf> fyq`fv0f.

F[8skffhtb f[w`f;`fhtb. {s6`rskfn`b =sh]`fkfn`b frjvveybrfnbdn` bvfhbje

fnt6cn6`f (fcfkfv i`7`s> flbfkju> fhpf]fk).

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

B[flje fntvfnbrf:.f6`kfw`tb> f9cflumskb> fbfifhtb> f8spfhtb> feffn`s8cf

htbps7fpffimf6`tb> fef8sn`s8ctb f9cf,fhtb htbps7fpffimf6`tb> f,pbfhtb
fw`umfhtb bhspre f;`tbyhffkf6`tb> f;`f,;m6`tb> fkfr`6`tb.

B[flje fntvfnbrf:.fkbnthfnehfn` kfr`6`f> ;`kfh hkfr`6`f> f;`fvffyf6`f;
fajkmrkjhn` ;fyh6`f: f;`fhwwfr6`f> fweafhf6`f> f;`f97f6`f>

f;`tbyhffkf6`f. F9cef> fn`svn` f[`szn`s rkfccbrf> f;`f,;m6`tb>
frjvb6c6`tb> f[`sz6`f hps f9cef ;`tbyhffkf6`tb.

III FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef III 1. Fqf8s fnt6cn
lfpsosh8ys eb flhtcfnb

f[s6`rb tbkbrffetbn;
flhtcfn lptb9ihje f7ysn`
fw`f;`fimf fvfythf
fkb[etbn.

F9cef III 2. Fqf8s
fkbnthfnehfn` nt6cn6`f
lshpsosh8etbn> tbkbrffetbn>
eh0 hqfrs tb0tb]`jbn.

F9cef III 3. Fqf8s bif[`0je
tb9i b[s bfbh[`jbn

f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`

[fh[`fuf6`f.

F9cef III 4. Fqf8s eflf8hflf

(b,;ms hleys/=sv0) lf9[mjbn>

bfhf blshef fntvf6`f hskf
bf9qje tbetb9isv fnt6cn6`f
tbkbrffetbn.

F9cef III 5. Fqf8s> b,;ms
hleys> bfhf blshef
fcf[mfhrshfn` ghjpf
fahfuvtyn [`sz6`f
lhs9[mjbn.

F9cef III !. Fqf8s

fkbnthfnehfn` nt6cn bfprys
b[fn` u`ffyfufhf ffbh9ietbn..

F9cef III @. Fqf8s b[s

fbh[`jbn f9[mfhfn`
cnhfntubf6`fr.

F9cef III #. Fqf8s> bvfhbje

fnt6cn f=s b[flje f,spi`fn`-
uhfvvfnbrfn` lshuf6`f
b9iffetbn.

F9cef III $. Fqf8s
ls8etbn> p[s6`rs
vfhbje
tbetb9isv
fnt6cn6`f bhs[`0je
fajhvf hb0jbn.

F9cef III 1%. Fqf8s
eflf8hflf fnt6cn

[`sz6`f bf9bqjbn;
tbksrrf
bu`ffyfufhf
ffbh9ietbn.

F9cef III 11. Fnt6cn

f9qfhffy fqf8s
bif[`0je tb9i
fuhfvvfnbrfn`
tktvtyn6`f b[s
bfbh[`jbn.

F9cef III 12. Fqf8s

b[s bfbh[`jbn
fnt6cn fh-tbhf
bvfhbje fvtnjl6`f.
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Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef III 1. Fqf8s fnt6cn lfpsosh8ys eb flhtcfnb> fnt6cn f[s6`rb tbkbrffetbn;
flhtcfn byb6`sh9iys fw`f;`fimf fvfythf fkb[etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 frjvveybrfwbfn`b [s6`rsn`b fnt6cn6`f hflhtcfn lspec0je (f6`kf>

fb[f,s> fgthcjyf;) fbkrffhf> flhtcfn byb6`sh9iys fw`f;`fhfn` tnbrtn

bdth,fksv [fh[`fuf6`f hfk[hf;
 fu`s9 f6nbdhf> f0fuskfpffimfn` [`vfhhf6`f h-fkf[`htb> tbetb9isv

flhtcfnw`f h7ys fntvfr fps flbfkju fv8f9ufhtb> bif[`0je tb9i
fw`f;`fhfn` cnbkm fk[htb

bkijpfh.

tb

F9cef III 2. Fqf8s fkbnthfnehfn` nt6cn6`f lshpsosh8etbn> tbkbrffetbn>

eh0 hqfrs tb0tb]`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn f[mo byf6`sh9iys fnt6cn fqfrs f[w`f;`fhf;
 lsppsosh8sp fnt6cn f=s bfh,je faf6n6`tb fash[fw`tb hs[m6`f f]`fhf;
 bzslje f7fpimf6`f bhsimf0frys fvf0`fh6`tb fash[fw`tb f7fpimf

hs0fhtb hs[w`f;`fhtb;
 lsppsosh8sp fnt6cn fqfrs fb0f]`fhf;
 bvfhbje fgkfykf lps9[mfp fnt6cn fb0f]`fhf;
 fbycwtybhjdrf6`f h-fkf[`htb> fhjkm bf6`yfuf[fif fbynjyfwbf6`f

hfk[htb;
 lsppsosh8sp fnt6cn f=s bfh,je f[0scb b[fn` 9si`tb fbwn`fh

hs,;mfqfhf;
 bvfhbje fahfpf6`f hskf (bcu`f9[jbn/bcu`f9[jv fbynthtc fkjeg/fbynthtc

fkfv…) f9qfv0tb> fash[fw`tb> hs[ys7`ufimtb> f[`imfhf hs0fhtb b[fn`

u`ffyfufhf (bcu`f9[jv> bp,fy fr`pfh….; cf6`if]f0sv> bp,fy fr`pfh…)
ffh9ihtb;

 bf]f b,pbfys fqfrs fbkrffhfps> fpqffhf6`f hs6`shuskfhffy
fahfpf6`tb f;`f =sw6`tb hqfrs fbkrffhf

bkijpfh.

F9cef III 3. Fqf8s bif0f[e tb9i b[s bfbh[`jbn f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`

[fh[`fuf6`f.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:
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 fw`f;`fhfn` ntvf6`f hps (fis6`c ffv0f6`f> f9cffn`6`f> f6fkf6m>

f6s0f…) bzslje fkt6cbrf f[fh[`fhf;
 f;`f6`f htbl]`fkfhfps fbl]`fkfuf6`f h[fh[`fhf;
 f[fn`s> fpqffhfn`> vfgrhfn`> fh,fufn` [msowsy[`hf6`f bbfifys

h[fh[`fhf;
 bf[mf0f[e> frjynt6cn byf6`sh9iys> f;`f6`f: ptums> \mjers (imjers),

fo`svpfh - bbfifys h[fh[`fhf;
 fpqffhf6`f (bfh,fy? lfh,fy? if7f?) bbfifys hs6`shuskfhtb

fpqffhf6`f h0fr6`f bbfifys hs7fqfhtb;
 f[mso7tb f7fqfh,tb h[f=6`tb h[s9[mfofhtb bbfifys hf9qfhf;
 f7fqfh,f fajhvf6`f bbfifys h[fh[`fhf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef III 4. Fqf8s eflf8hflf (b,;ms hleys/=sv0) lf9[mjbn> bfhf blshef

fntvf6`f hskf bf9qje tbetb9isv fnt6cn6`f  tbkbrffetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f;`f,;m ]`sz6`f> f;`fvffyf6`f> f[`szn`s f;`tbyhffkf6`f> fnt6cn6`f
(foshufhf6`f> fbycnhe6wbf6`f…) hs9[mfhf;

 lps9[mfp fnt6cn fntvf fbkrffhtb f[mo f[qfhtb;
 bvfhbje [s6`rskfn`b fnt6cn6`f h[s6`rs fimf6`shuskfhf (foshufhf>

fhpf]fk> f]f6msv blqf> fxsc fh[bfhf fhtwtgn> f[`i` fhtwtgn…);
 fnt6cn f[mob fqfrs htbl]`fkfhf;
 fqfrs byf6`sh9iys> fnt6cn [`0f–[`0fkf  fifhtb> eh0 f[mo hs[qfhtb;
 fash[fw`f htbps7fpffimf6`f hs[w`f;`fhf;
 blshsv f;`f6`f frjynt6cn fkf hqfrs fbkrffhtb hs[w`f;`fhtb;
 f[`szn`s ;ehyfk6`tb fufpt06`tb bhye fht,ec6`tb> frhjccdjhl6`tb

bbfifys htbkrffhtb h[fh0`ffhtb> tbetb9isv f-fhimwskfhf6`f
hs7fqfhtb

bkijpfh.

F9cef III 5. Fqf8s> b,;ms hleys> bfhf blshef fcf[mfhrshfn` ghjpf

fahfuvtyn [`sz6`f lhs9[mjbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bb0f[e fahfuvtyn fk[ys> brkfcc fqf8w`f h=f9[mf fhtgtnbwbf6`f
lsh[scsh;

 fahfuvtyn f=s bfh,je fw`fyshhf fbynjyfwbfkf ffh9ihf;
 fnt6cn fqfrs byf6`sh9iys fw`f;`fimf fntvgb> f,;ms fntv,hb

hs9cf[hf;
 lsppsosh8sp f,fhfn` fbvflfhf  fimf6`shuskfhf

bkijpfh.

F9cef III !. Fqf8s fkbnthfnehfn` nt6cn fprys b[fn` u`ffyfufhf ffbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:
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 fnt6cn f9[mfhffy  bpw`shqsp ftvjwbf6`f> fw`fyshhf6`f hffh9ihf;
 f9[mfhffy bu`fkfi`fp> fnt6cn fqfrs tb9ie fvekmnabkmv6`tb>

fcf[mf6`tb> f0s[sv0f6`tb> lsppsosh8sp vf lps9[mfp fh=bfv0f6`tb
f[mo hs[qfhf;

 fh=bfv0f fash[fw`f h[sv8f9ufimf fvjnbd (e,fc bps7fhqfp) ffh9ihtb

eb f[`imfhf0fhtb;
 bu`f9[j fgthcjyf; btbkrffhtb eb lspbu`f9[j f]`fhtb;
 lps9[mfp fh=bfv0fkf fbkkbecnhfwbf6`f h0s[htb> tumsh0 f[`sz6`f

hcf[mf6`f f[`imfhf hs0fhtb;
 bu`f9[j fh=bfv0f vf f[`szn`s i`7`s fvfrtn f7fqfhf

bkijpfh.

F9cef III @. Fqf8s b[s bfbh[`jbn f9[mfhfn` cnhfntubf6`fr.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 frjynt6cn fkf blshsv f;`f6`f htbkrffhf;
 fhqf8s bw[shffhfkf fnt6cn bvfhbje fgkfy fb6`shi`fhf (f;`f6`f vf

fcf[mf6`f hskf);
 firjk fi`7`s9[mfh0f frfnfkju6`f h[fh[`fhf> fh=bfv0f f[mob fdnjhb

hskf bb0f[e fi`7`s f9iffhf> f[mo6`f hskf f[`szn`s ;ehyfk6`tb
fufpt06`tb hs9iffhf

bkijpfh.

F9cef III #. Fqf8s> bvfhbje fnt6cn f=s b[flje f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`

lshuf6`f b9iffetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f7fpimf6`f ffpsh9ief f;`f6`f hqfrs tbkrffys (fvf0`fh f7fpimf>

f[s9[mfofhf ffpsh9ief fkt6cbrf> f0fuskfpffimf/fehfyfuofhf

ffpsh9ief fkt6cbrf)> fgthcjyf;6`f vf fj,bt6n6`f f[mo hs[qfhf;
 fpqffhf6`f hsw[shffhfkf u`s9-u`s9kf f;`f6`f hifhf> htb=sh9ihf

(bfh,fy? lfh,fy? lptb9ihjeptb? if7f? b7fbqjb?)
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef III $. Fqf8s ls8etbn>  p[s6`rs vfhbje  tbetb9isv  fnt6cn6`f

bhs6`yfuje  fajhvf hb0jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bvfhbje fbycnhe6wbf6`f b8etbn (bf]]`fg> fv8f f[schffy b7fqfn`e>

f8yfn` 9cffn`6`f bish[skf9in`e> firjkn` vf0`fh6`f iys7`ufn`e);
 brjyrhtne [s6`rb flhtcfnb hskf ff9[mfhfn` i`7`s fb6`shi`fhf;
 bvfhbje flbfkju6`f hf9qfhf> htb6`shi`fhf;
 bbfije fkt6cbrfkf f[rsn` nt6cn fb6`shi`fhf (f]fef f[w`f;`fhf>

flumsk[8skffhfn` kfuskfpffimf f[w`f;`fhf> fvfntvfnbrfn` f]fcf,n`)
bkijpfh.
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F9cef III 1%. Fqf8s eflf8hflf fnt6cn [`sz6`f bf9bqjbn; tbksrrf bu`ffyfufhf
ffbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 ;fyhkf tb9isv  fnt6cn [`sz6`f hf9qfhf;
 tbetb9isv fvf0`fh6`f hqfhffy bjep flshhf6`f byhs6`sh9iys>

f;`f,;m [`sz6`f hf9qfhf (bf]]`fg> “)fufkfy”> “F8yfn` 9cffn`6`f”.. );
 b[fn` 9c0fpffhf7syn` brjyrhtne faf6n/f[0sc f[w`f;`fhf;
 b9rffys fqfrs lf[w`f;`jbn;
 =swys bbqfp f;`f6`tb fahfpf6`tb fnt6cn f9qfhffy h[fh[`fhf;
 fnt6cn vf ftgpjl fqfrs ffh9ihffy> fdnjh bkt6cbrf> fcf[mfhrshfn`

vtnjl6`fr (ftgbntn6`f> bvfhbje fb=sh9ihf6`f) h[fh[`fhf
bkijpfh.

F9cef III 11 Fnt6cn f9qfhffy fqf8s bif0f[e tb9i fuhfvvfnbrfn` tktvtyn6`f

b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f7fqfh,f f[f=sn` f[s9[mfofhfn` ajhvf6`f bbfifys h[fh[`fhf;
 bvfhbje b9bje f]`je6`f hs[`0f6`f htbl]`fkfhfps> fbl]`fkfuf6`f

bbfifys h[fh[`fhf;
 f[f=sn`> fh,fufn`> fpqffhfn` [msowsy[`hf6`f bbfifys h[fh[`fhf;
 frjynt6cn f=s f;`f6`f: ptums> \mjers> fo`ums - bbfifys h[fh[`fhf;
 f7fqfh,tb f[mob bbfifys htbl]`fkfhf;
 qfrskf tb9ie fkt6cbrfn` frhf6`f h7syn` bffuje frjynt6cn fps bbfije

f;`f6`f hfk[hf;
 flbfkju fh[bfhfps bbfije f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` [fh[`fuf6`f

h[fh[`fhf (f7fqfh,f f8,fn`b f[f=s fajhvf6`f> fgey6nefwbf flshuf6`f);
 f;`f6`f wshf-wshfkf bbfifys hifhtb> hbfufhtb;
 ff0uskfhfn` lshuf6`f (fr`f9> f=fhq`b> 8-r`f9r> fpqffhfn` lshuf>

f\mimfhfn` lshuf> fhq`b6`f> f[sw6`f) bbfifys h[fh[`fhf
bkijpfh.

F9cef III 12 Fqf8s b[s bfbh[`jbn fnt6cn fh-tbhf bvfhbje fvtnjl6`f.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 b[fn` 8sv0f ltb0f9[mfys> fnt6cn fh-tbhtb;
 bb8sp flb6nfynb fjhbubyfkb htb=sh9ihtb fh-tbhtb;
 f8sv0f= bfhf blshef ff0uskfhfn` lshuf6`f hu`f0fhtb hsh-tbhtb

bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp fpehf> f[`imfhf0fhf

B[flje fntvfnbrf:

Fkt6cbrjkjubfn` fcgt6n: f6nbdn` kt6cbrfn` ajyl; u`s9-u`s9kf f;`f6`f

hifhf> qfrskfn`b ft6cghtccbfn`b fufyf[mfkf htb=sh9ihf; fcf[mfhrshfn`
ahfpf6`tb fahfptjkjubpv6`tb.
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Fuhfvvfnbrfn` fcgt6n: f]`je fimf0fn`b f[`0f6`f: f7fqfh,f - fp]`f> eb

bfl]`fkje> fh=bfhf bfkf[` f[f=s (fce,bt6n); f7fqfh,tb f0fuskfpffimfn`

f;`f6`tb; fbl]`fkfuf6`f f]`je f=s. F[mo6`tb f7fqfh,f6`tb hajhvf6`f

hs9cf[hf; fjhajuhfabfn` u[f6`f hsh-tbhf f97fhf6`f; fimf0fn`b ff0uskfhfn`

lshuf6`f (fr`f9> f=fhq`b> 8-r`f9r> fpqffhfn` lshuf> f\mimfhfn` lshuf>

fhq`b6`f> f[sw6`f).

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

B[flje fntvfnbrf:

Frjvveybrfnbdn` f]fcf,h,tb f[s6`rb: [s6`rsn`b fnt6cn6`f qfrsc bhsvje>

hflhtcfn. Fw`f;`fhtb fbvfrb hntvf; fu`s9n`b f6nbdhf> f0fuskfpffimfn`

[`vfhhf6`f> brjyrhtne fhjkm; f[`szn`s ,b,kbj0trf f[fh[`fhf fqfc6`f;
f9[mfhf fcnhfntubf6`f (fntvf> b[flje b[flfv fash[fw`f> fnt6cn f[mob fqfrb

htbl]`fkfhf). Fnt6cn fnbg6`f: [s6`rskfn`b fnt6cn (fhtwtgn> foshufhf> fhpf]fk

e,.tum.)> f[rsn` nt6cn6`f (flumsk[8skffhf f[w`f;`fhf> f]fef fp9[mfu`f0f>

fvfntvfnbrfn` ]fcf,sh,f); fnt6cn f-htbhf bvfhbje vtnjl6`f.

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

F9[mfhfps fvfnthbfk6`f:

f9cef kfr`6`f> fleytb ;`kfh hkfr`6`f> f;`fvffyf6`f> f;`f,;m6`f>

fimf[`syqf6`f> fvba6`f; flfgnfwbf pvje fkbnthfnehfn` nt6cn6`f> fkbhbrfn`

cbe;tn6`f pvje f;`tbyhffkf6`f> (bleev) fghjpfn` ;`f,;m6`f> fbynthtc pqje
fcbe;tn6`f.

Fntvfnbrf: f6`kfw`f hs9c0fpffhf> f[0sc> fbevjhbcnn` 9qfv0f6`f>

flblf6nbrfn` cf[mf pvje f;`f,;m6`f.

IV FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf
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F9cef IV 1.
Fqf8s
btbetb9isv
fnt6cn6`f
bbfifys
tbkbrffetbn> eh0
hqfrs fb0f]`fhf
bkijbn.

F9cef IV 2.
Fqf8s
fcf[mfhrshfn`
9qfv0f bfprys
b[fn` u`ffyfufhf
ffh9ihf
bkijbn.

F9cef I 3. Fqf8s
fw`f;`fimtb
frjvveybrfnbdn`
[s6`rb
ht=fuskfhf
bkijbn.

F9cef I 4. Fqf8s
bfimfi`fkje

f,spi`fn`-
uhfvvfnbrfn`
[fh[`fuf6`f
brjyrhtne
f0fuskfpffimf=
h[fh[`fhf
bkijbn.

F9cef IV 5. Fqf8s b[s
lf6`b0ys btbetb9isv
fntvf6`f pvje

fcf[mfhrshfn`/bcf[mfhrshfv

fnt6cn6`f lhs9[mjbn.

F9cef I !. Fqf8s lps9[mfp
fnt6cn

(fcf[mfhrshfn`/bcf[mfhrshfv)
bfprys ftcntnbrfn`b ftnbrfn`
f[`imfhf0fhf f0fhf b0f[eg.

F9cef I @. Fqf8s flshhf6`f
hfbehtb brjyrhtne fpqffhf
fec flekfhtb hps
btbebt9isv fcnhfntubf6`f
h[fh[`fhf bkijbn.

F9cef IV #. Fqf8s

btbetb9isv

fnbg pvje fnt6cn
[`sz6`f hs8hf
bkijbn.

F9cef I $. Fqf8s
bqfp fnt6cn fqfrs
f8htb f[fn`ffh0ihtb
bkijbn.

F9cef I 1%. Fqf8s
f]`je6`f
hsimf6`shuskfhfps
fuhfvvfnbrfn`b
fjhajuhfabfn`b
ufyf[mfkf bbfije
fajhvf6`tb>
fgey6nefwbf bbfije
f97fhf6`tb
h[fh[`fhf bkijbn.

F9cef I 11. Fqf8s
f8hf fimf0fn`b
fcnhfntubf6`f
blshetbn.

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef IV 1. Fqf8s btbetb9isv fnt6cn6`f bbfifys

tbkbrffetbn> eh0 hqfrs fb0f]`fhf bkijbn.
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Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 b6`kf bfimfi`fkje fw`f;`fhfn` fnt6cn6`f (fb0f]`fhf>

f[w`f;`fhf> flbfkju) hcf[mf6`f htbkrffhf;
 fqfrs ffh9ihtb fb0f]`fhtb;
 br`shije f0fuskfpffimffy bif]`0je fw`f;`fhf fcnbkb

fjabwbfkn` 0fuskfpffimf f,spi`tb htbkrffhtb h[fh]`fhtb;
 f[`szn`b> fvepsrfn`b> fcgjhnn`b fbyajhvfwbfn`b

lshhf0fhf6`f h7fpimfh,fuf6`f htbkrffhf;
 b9bje b9bfv f;`f[` hfkrffhtb h[fh[`fhtb;
 fw`f;`fhffy fdnjh bkt6cbrf f[fh[`fhf;
 fcf[mfhrshfn` 9qfv0f fcbe;tnn` w`f]`f fkrffhtb>

btbim0fhuskfys faf6n6`tb f[0sc6`tb hs[w`f;`fhf;
 bcf[mfhrshfv fnt6cn fqfrs fb0f]`fhf

bkijpfh.

F9cef IV 2. Fqf8s fcf[mfhrshfn` 9qfv0f bfprys b[fn`

u`ffyfufhf ffh9ihf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bfhf bps fbynthtc pvje f9qfv0f= bffh9ie f[0scb
fgthcjyf;6`tb hs[w`f;`fhf;

 lfpsosh8sp fnt6cn f=s ftcntnbrfn` 9cfhf6`f h0s96`f
hffh9ihf;

 fash[fqf b[ys7`ufimf f[`imfhf0fhtb b[fn` gjpbwbf
ffh9ihtb;

 fgthcjyf; b[ys7`ufimtb b[fn` 9c0fpffhfn` 9si`tb
htb=fuskfhf;

 fcf[mfhrshfn` nt6cn bfprys b7je flbccreccbf f-fkfh[`hf;
 f[`szn` cgt6nfrkm vf fkfr` f[w`f;`fhf= f-fkfh[`hf;
 b[fn` tvjwbf6`f hffh9ihf

bkijpfh
.

F9cef IV 3. Fqf8s fw`f;`fimtb frjvveybrfnbdn` [s6`rb

ht=fuskfhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fu`s9 f=s bv8f9scef f6nbdhf6`f h-fkfh[`hf;
 fhjkm fyfuofhffy fw[shffhfn` [fh[`fuf6`f bbfifys

h[fh[`fhf ;
 brjhht6nys> ftnbrf f[mxfhfkf b[fn` u`ffyfufhf ffh9ihf;
 fhjkm bfimfi`fkje fdbpefkn` vfnthbfk6`f hfk[hf;
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 frkfcc f=f9imf f,;ms hleeys blshe fnt6cn f7syn`
fws9q`f[f f9[mfhffy ftvjwbf6`f hffh9ihfps bbfije
fbynjyfwbf fk[hf;

 fbynjyfwbf f9cimfhfn` lshuf6`f haey6wbfys h[fh[`fhf;
 by0rffys fw`f;`fhf

bkijpfh
.

F9cef IV 4. Fqf8s bfimfi`fkje f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`

[fh[`fuf6`f brjyrhtne f0fuskfpffimf= h[fh[`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f,pfpfhfn` 0fuskfpffimf6`f hffh9ihffy bzslje fkt6cbrf
f[fh[`fhf;

 fhqf8s fqf8w`f bbh,fp f=sh9in`fkf f;`f6`f hctvfynbrfn`
fbl]`fkfhf f[fh[`fhf;

 frjynt6cn6`f h=s f[mso7f6`f hwsy]`hfc bbfifys
f[msowsy[`hf6`f h[fh[`fhf;

 frjynt6cnkf f7fqfh,f ffv0fkfn`b fajhfvf6`f bbfifys
h[fh[`fhf;

 fw`f;`fhffy f7fqfh,f6`f hajhvf6`f bffifys h[fh[`fhf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef IV 5. Fqf8s b[s lf6`b0ys btbetb9isv fntvf6`f pvje

fcf[mfhrshfn`/bcf[mfhrshfv fnt6cn6`f lhs9[mjbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn f[mob fqfrb htbps7fpffimf6`f hs[w`f;`fhf;
 fnt6cn f[mo fkmnthyfnbdn` dfhbfyn f9iffhf;
 lps9[mfp fnt6cn fntvtb> fpqffhf [flf6`tb hfkrffhtb

hs[w`f;`fhtb;
 fvf0`fh6`tb f[0sc6`tb f8yeq7fn`b fl`ys7fn`b 7fpimf6`f

hffh9ihf;
 fnt6cn f=s fdnjhb fgthcjyf;b hf;`f6`tb> flbfkjub

fvjyjkjub hfkrffhf;
 b[s lf6`b0ys fnt6cn f=s> fgthcjyf;b> faf6n6`tb> f[0sc6`tb

hffh9ihfps fdnjh b[s bfbh[`fp f;`f6`tb f]`je6`tb
hs9iffhf;

 f9qfv0f= bffh9ie f[0sc gthcjyf;r bgjpbwbf f7syn`
fb0f]`fhf;

 fnt6cn bf]f b,pbfys fbkrffhfps fpqffhf6`f hs6`shuskfhf;
 fnt6cn f=s bffuje flshhf6`tb b[fn` 9si`fhtb htbl]`fkfhf

bkijpfh
.
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F9cef I !. Fqf8s lps9[mfp fnt6cn (fcf[mfhrshfn`/bcf[mfhrshfv)
bfprys ftcntnbrfn`b ftnbrfn` f[`imfhf0fhf f0fhf b0f[eg.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 ptum htb]f ,pbf bb,j fi`7`s> fnt6cn vf fcf[mfhrshfn`
9qfv0f f[mo> fdnjh> fgthcjyf; hs[mo6`f h]`fhf;

 brjyrhtne fnt6cn bfhf bps fbynthtc pspkje ffh9ihf;
 fnt6cn bpbu`f9[j ffh9ihf;
 lps9[mfp fnt6cn bfprys flbcreccbf f-fkf[`hf; b[fn`

u`ffyfufhf fimf6`sh/`/`fhfps fnt6cn f7syn` bfimfi`fkje
f0s96`f h[fh[`fhf

bkijpfh
.

F9cef IV @. Fqf8s flshhf6`f hfbehtb brjyrhtne fpqffhf fec

flekfhtb hps btbebt9isv fcnhfntubf6`f h[fh[`fhf bkijbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f[`szn` ,b,kbjntrf fy,fyn`b fvf0`fhn`b rfnfkju6`f
h[fh[`fhf;

 f,b,kbjntrf frfnfkju f=s bfye flshhf6`f bbfifys
htbkrffhtb h[fh[`fhtb;

 f,b,kbjntrf=s f[`szn` 0s;mhf6`f bbfifys hs9iffhf;
 f[`szn` i`7`f7ys bffuje fkjuj vf fc[tvf bbfifys

h[fh[`fhf;
 f;`f fqfrs fbkrffhfps f;`fh f[fh[`fhf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef IV #. Fqf8s btbetb9isv fnbg pvje fnt6cn [`sz6`f hs8hf

bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f9c0fpffhfn` bu`sim0fyqf6`f hskf fnt6cn [`szs f8hf;
 fkt6cbrf f[fh[`fhfkf fec[rsn`b fnt6cn fb6`shi`fhf

(frkbvfn ptb9ihje> flumsk[8skffhfn` kfuskfpffhf

f[w`f;`fhf);
 fdnjh b7ys fb=w`f;`fhf bvjei`f> fpqffhf6`f

hsimf6`shuskfhf;
 flhtccfn bf[m fi`7`s f8hf

bkijpfh
.
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F9cef IV $. Fqf8s bqfp fnt6cn fqfrs f8htb f[fn`ffh0ihtb

bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 qfrskfn`b fbim0fhuskfhf f[mxfhf;
 f9qfv0f fqfrs fb-f]`fhffy> fdnjh bkt6cbrtb cfc[mfhrshfn`

cf[mf6`tb h[fh[`fhf;
 btbetb9isv fajhvf6`f hskf fgthcjyf; bfprys bgjpbwbf

ffh9ihf;
 f9qfv0f fyq`fv0f bfhf bdthcbf f8hf

bkijpfh.

F9cef IV 1%. Fqf8s f]`je6`f hsimf6`shuskfhfps fuhfvvfnbrfn`b
fjhajuhfabfn`b ufyf[mfkf bbfije fajhvf6`tb> fgey6nefwbf
bbfije f97fhf6`tb h[fh[`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f;`f6`f hkt6cbrfn` qfrs hsp[`swhtb> frjynt6cn f=s
f;`f6`f h0s9 f9iffhtb;

 f[mso7f6`f hajhvf6`f hs9cf[hf f97fhf6`f biblshef
ffh9ihf;

 f;`f6`f: ptums> \mjers> imjers> frfrfkf bfifys h[fh[`fhf;
 bfhf bps blshe fuhfvvfnbrfn` ajhvf6`f f]`je

fb6`shi`fhffy bbfifys h[fh[`fhf;
 fr`f9b> fpqffhfn` lshutb> f\mimfhfn` lshutb> 8-r`f9rb

bbfifys h[fh[`fhf

bkijpfh
.

F9cef IV 11. Fqf8s f8hf fimf0fn`b fcnhfntubf6`f blshetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fqf8s f8shfn` lqf fgkfy rmf= fimf6`shuskfhf;
 f8hf lfkfuffyof fnt6cn [s6`rb flhtcfnb htbkrffhf;
 f8sv0f= bvfhbje fu[f6`f hsh-tbhf;
 b[fn` u[f6`f htbkrffhtb hsh-tbhtb;
 f,;ms hleeys b[fn` 8sv0f f9[mfhtb> fnt6cn f0s96`f

ftcntnbrfn` ufyf[mfkf bf]f b,pbje dfhbfynkf f9cf[htb

bkijpfh
.

FGHJUHFVVF FQFRS
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Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp> f[`imfhf0fhf

B[flje fntvfnbrf:

Fkt6cbrjkjubfn` fcgt6n: fkt6cbrfn` ajyl f[fh0`ffhf> bzslje

fkt6cbrtb fnthvbyjkjubtb; f;`f6`f hctvfynbrfn` fbl]`fkfhf;
bf6nbdys h[fh[`fhf.

Fuhfvvfnbrfn` fcgt6n: f[mso7tb f7fqfh,tb bbfifys> fuhfvfnbrfn`

97fhf6`f hskf hs8hf; f6`s9iskfhfn`b> ffv0fkfn`b> [s6`rskfn`b

[sh[fh0f6`f ffpsh9ief f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` [fh[`fuf6`f

htbps7fpffimfhf; ffimf0fn`b f;`f6`f hrkfcc6`f> b[flje
fcbynf6cbcnn` fbvflfhf6`f> f;`f6`f hvjhajkjubfn` imf6`uskfimf>
fgey6nefwbf lshuf6`f.

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

B[flje fntvfnbrf: frjvveybrfnbdn` [s6`rs; fu`s9n` f6nbdhf;
f,spi`f faey6wbfn` cnbkm6`tb eh0 h[fh[`fhtb; [s6`rskfn`b

fnt6cn6`f> eh0 hs8htb hajhvf0fhtb f97fhf6`f.

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

F9[mfhfps fvfnthbfk6`f: f9cef ;`kfh h=f9sqn` ]`fv9f6`f>
fleytb ;`kfh6`f hajkmrkjh> fkfr`6`f> f;`f,;m6`f> fvba6`f.
}ffv0fpn`b f9cef ,spi`fkf b8e f9qfv0f6`f> fkbnthfnehfn`
kfr`6`f> f;`tbyhffkf6`f. Bvfhbje bcf[mfhrshfv kbnthfnehf.

B[flje fntvfnbrf: fntvfnbrf 0,ff[jbn> flblf6nbrfn` ;`f,;m6`f>

fafynfcnbrf> fbevjhbcnn`b fcfnbhfn`b 9qfv0f6`f> f,pfpfhfn`b>
fgfnhbjnn`b> futhjbrfn`b ntvf6`f.

V FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef V 1. Fqf8s b6`kf

bfimfi`fkje fnt6cn6`f
hpsosh8htb hbynthghtnfwbtb
bkijbn.

F9cef V !. Fqf8s f,;ms

hleeys f9[mfhf bkijbn.

F9cef V 13. Fqf8s

btbetb9isv fnbg
pvje fnt6cn6`f
b[m9isvys
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F9cef V 2. Fqf8s fu`s9n`bb

fbylbdblefkn`bb
frjvveybrfnbdn` ]fcf,6`f
hsyfuofhf bkijbn.

F9cef V 3. Fqf8s bkijbn

f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`

ajhvf6`f htbkrffhtb
bfimfi`fkje fw`f;`fhfn`
0fuskfpffimffy eh0
h[fh[`fhtb.

F9cef V 4. Fqf8s

fkbnthfnehfn` 9qfv0f6`f
htcntnbrfn` [`imfhf0fhf
fimf0f6`f bvjeg.

F9cef V 5. Fqf8s bkijbn

flbccreccbfn` cnhfntubf6`f
htbkrffhtb h[fh[`fhtb.

F9cef V @. Fqf8s bkijbn bfhf
bu`f9[j fntvfnbrf pkje
btbetb9isv bcf[mfhrshfv
fnt6cn6`f hs9[mfhtb
htbkrffhtb.

F9cef V #. Fqf8s bkijbn

btbetb9isv ;fyh pvje
fcf[mfhrshfn` nt6cn6`f
hs9[mfhtb bbfifys
htbkrffhtb.

F9cef V $. Fqf8s bkijbn

lps9[mfp fcf[mfhrshfn` nt6cn
fbynthghtnfwbf f7fqfhf.

F9cef V 1%. Fqf8s bkijbn

btbetb9isv 7fpimf pvje
fnt6cn6`f fcnhe6nehfn`b
f,spi`fn`b f[fn`zslfhf6`f
htbkrffhf.

F9cef V 11. Fqf8s fnt6cn
fdth,fkn`b bdth,fksv
f[`0f6`f htbl]`fkfhtb>
fbynthghtnfwbf fpehtb>
htbps7fpffimf6`f
hs[w`f;`fhtb bkijbn.

F9cef V 12. Fqf8s fnt6cn bf]f
b,pbfys fbklshrffhfps>
bkijbn btbetb9isv
fcnhfntubf6`f h[fh[`fhf.

f9qfhf bkijbn.

F9cef V 14. Fqf8s

f8shfn` lqf
[s6`rs fbkrffhtb
faey6wbfn` cnbkm
fk[htb bkijbn.

F9cef V 15. Fqf8s
bkijbn
fuhfvvfnbrfn`
97fhf6`tb
f8simf97fhf6`tb
bbfifys
h[fh[`fhf.

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef V 1. Fqf8s b6`kf bfimfi`fkje fnt6cn6`f hpsosh8htb hbynthghtnfwbtb

bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:
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 btbetb9isv cf[mf pvje fbyajhvfwbfn` nt6cn6`f
hpsosh8htb> faf6n6`tb fu`ffyfufhf6`tb htb=fuskfhtb;

 lfpsosh8sp fnt6cn bf]f b,pbfys fbkrfhfps fpqffhf6`f
hs6`shuskfhf;

 fbyajhvfwbfn` nt6cn6`f h=s bffuje faf6n6`f lsihspys7`j
ffh9ihf;

 fntvfr bfpre fkbnthfnehfn` nt6cn6`f lshpsosh8ys>
fb9ihf6`tb fb9isvhf6`tb hs9iffhf;

 f9qfv0f fash[fqf b7fpimf6`f hffh9ihf

bkijpfh.

F9cef V 2. Fqf8s fu`s9n`bb fbylbdblefkn`bb frjvveybrfnbdn` ]fcf,6`f

hsyfuofhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fu`s9 f7ys =sh]`fkfn`b f6`uskfhfps f-fps7fqfhf;
 fu`s9 f[mofkf f;`fkf f6`uskfhf> bu`s9 fkf[`s8w`f

hu`ffyfufhf6`f hffh9ihf;
 [s6`rskf ftnbrtnn` lbfkju6`tb fcf[mfhrshfn` cnbkb hfk[hf;
 Fpqffhf f6`uskfhtb> f]`fhtb> flqfhtb> fyshhf6`f

hffh9ihtb hffy f;`f6`f htbim0fhuskfhf f[mxfhtb
bfimfi`fkje fbynjyfwbf fk[htb

bkijpfh.

F9cef V 3. Fqf8s bkijbn f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` ajhvf6`f htbkrffhtb

bfimfi`fkje fw`f;`fhfn` 0fuskfpffimffy eh0 h[fh[`fhtb.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 frjynt6cn f=s f7fqfh,f6`f bbbfifys h[fh[`fhf;
 fntvtb> flhtccfnb> [s6`rb hskf fcnbkm fk[hf;

bkijpfh.

F9cef V 4. Fqf8s fkbnthfnehfn` 9qfv0f6`f htcntnbrfn` [`imfhf0fhf
fimf0f6`f bvjeg.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fcf[mfhrshfn` 9qfv0f fpsosh8htb> b[fn` u`ffyfufhf6`tb
ftvjwbf6`tb hffh9ihf;

 fgjtnbrfn` 9qfv0f= bffh9ie fyshhf6`f lhs[w`f;`jbn;
 fkbnthfnehfn` 9qfv0f bfprys bv8f9scef flbcreccbf f-

fkfh[`htb> f[fn` u`ffyfufhf6`tb fgjpbwbtb hffh9ihtb;
 fnt6cn f=s bfhf bps fbynthtc pkje f0s96`f hfk[hf

bkijpfh.
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F9cef V 5. Fqf8s bkijbn flbccreccbfn` cnhfntubf6`f htbkrffhtb h[fh[`fhtb.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fu`s9 f=s fbvfrn` ntvf fk[hf; flbcreccbf fqfc6`f hs[mxfhf:
fhtukfvtynb> fbim0fhuskfhtb> ftnbrtb e,. tum.;

 fpsosh8hffy beflf8 f;`f6`tb fahfpf6`tb hspu`f0fhf;
 fpsosh8hffy flbcreccbf= bffh9ie fu`ffyfufhf6`f

htbkrffhtb> fhuevtyn6`f hsyqfhtb;
 fu`s9 fkf[`skfw`f hu`ffyfufhf6`f hpsosh8htb> fh0

fu`ffyfufhf6`f u`s96`fys hifhtb;
 fh0 fu`ffyfufhf6`f hffh9ihfps bvfhbje fgkfy

fimf6`shuskfhf;
 flbcreccbfn` ntvf bfprys fdbpefkn` vfnthbfk f0iffhf vf

fb6`shi`fhf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef V !. Fqf8s f,;ms hleeys f9[mfhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f,;ms hleys fnt6cn lfyf9[mj b8spw`f; ff0uskfhf6`f

hs7fnt6cn fws9q`f[f6`f hf9[mfhf;
 bif-f[e fbynjyfwbf f[mxfhf;
 fnt6cn fqfrskf fw`tb;m f,spi`f (fvbvbrf> f;tcnbrekbfwbf)

f9cf[hf
bkijpfh.

F9cef V @. Fqf8s bkijbn bfhf bu`f9[j fntvfnbrf pkje btbetb9isv

bcf[mfhrshfv fnt6cn6`f hs9[mfhtb htbkrffhtb.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn f7syn` fpqffhf [flf6`f hfkrffhf;
 fnt6cn f7ys ft6cgkbwbnys bffuje flshhf6`f htbkrffhf;
 faf6n6`tb> f[0sc6`tb htbl]`fkfhtb> fb[imffkf6`tb

hs7fqfhf;
 fnt6cn f[`0fr vf btbetb9isv f[`0f6`f h=s bfh,je

f[0sc6`tb> faf6n6`tb hs,;mfhf b7je fkjubrfn` fbvflfhf
ffh9ihf;

 faf6n6`tb fu`ffyfufhf6`tb htb9isvhf ffh9ihf;
 fvf0`fh6`tb f[-sc6`tb h9tb9in`b hqfrskfn`b

7fpimfh,fuf6`f htbkrffhf;
 flshf6`f brjyrhtne lshuf6`f hskf hifhf;
 fnt6cn lfp[`swys f[is8krff f7fqfhf

bkijpfh.
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F9cef V #. Fqf8s bkijbn btbetb9isv ;fyh pvje fcf[mfhrshfn` nt6cn6`f
hs9[mfhtb bbfifys htbkrffhtb.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cnb eb f[mob htbl]`fkfhf;
 b[flje fash[fw`tb b[flfv fash[fw`tb htbkrffhf;
 brjyrhtne flshhf6`f hfk[hf;
 fash[fw`f hs[ys7`ufimf fvjnbd6`f hs[w`f;`fhtb

hs[`imfhf0fhtb;
 fnt6cn qfrskfn`b f[`0f6`f hskf fifhf;
 fash[fw`f hs,;mfhf b7je fbps7fpffimf6`f hs[w`f;`fhf;
 bfhf blshef fvf0`fh6`f vf feff f[`imfhf hs0fhf

 b[fn` f;`f6`f hskf fnt6cn fqfrs fb0f]`fhf;
 fnt6cn f[`0f6`f h=s bffuje flshhf6`f htb0f]`fhf;

bkijpfh.

F9cef V $. Fqf8s bkijbn lps9[mfp fcf[mfhrshfn` nt6cn fbynthghtnfwbf

f7fqfhf.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f9qfv0f fntvf fbkrffhf;
 fntvfnbrfkf tb9ie f9qfv0f6`f hs,;mfhf fgfhfkktkm

f7fqfhf;
 bfhf bps fbynthtc okje fpqffhf6`f hs[w`f;`fhtb> b[fn`

gjpbwbf ffh9ihtb;
 f9qfv0f f[0sc6`f btbetb9isv fgthcjyf;6`f

hgjpbwbf7syn` f[`imfhf0fhf;
 bvfhbje fcf[mfhrshfn` cbvdjk6`f hfkrffhf

bkijpfh..

F9cef V 1%. Fqf8s bkijbn btbetb9isv 7fpimf pvje fnt6cn6`f fcnhe6nehfn`b

f,spi`fn`b f[fn`zslfhf6`f htbkrffhf.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 btbetb9isv [s6`rskfn`b nt6cn fps b7fpimfh,fuje
f,spi`fn`-cnbkbcnbrfn` [fh[`fuf6`f hfkrffhf;

 fnt6cnr f8yeq7f fnt6cn faey6wbfn` nbg6`f hfkrffhf;
 fnt6cn f=s f[flfn`b vjlfkhf6`f hfkrffhtb> hs[w`f;`fhtb;
 f;`f6`f hvjhajkjubfn` imf6`uskfimfkf htb=sh9ihf;
 f;`f6`f hs,;mfhf [flfhf pkje fcbynf6cbcnn` fbvflfhf6`f

htbkrffhf;
 f7fqfh,f b[flje frfntujhbf6`f htbkrffhf

bkijpfh.
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F9cef V 11. Fqf8s fnt6cn fdth,fkn`b bdth,fksv f[`0f6`f htbl]`fkfhtb>
fbynthghtnfwbf fpehtb> htbps7fpffimf6`f hs[w`f;`fhtb bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn bfu`skje fbkkbecnhfwbf6`f hsp[`swhf;
 fbkkbecnhfwbf6`f hskf blshsv vf bbqfp fnt6cn fqfrb>

fntvfnbrtb> ffv0tb> f0s9b e,. tum. hs[w`f;`fhf;
 lps9[mfp vf lfpsosh8sp fnt6cn fbkkbecnhfwbf6`f hf9qfhf

bkijpfh.

F9cef V 12. Fqf8s fnt6cn bf]f b,pbfys fbklshrffhfps> bkijbn btbetb9isv

fcnhfntubf6`f h[fh[`fhf.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 btbetb9isv [fh[`fuf6`f hskf blshsv f;`f6`f hqfrs
fbkrffhf;

 btbetb9isv ftktvtyn6`f hskf fnt6cn f[`06`fr hqfrs
f[w`f;`fhf;

 brjyrhtne flshhf6`f hs9iffhfps fnt6cn fcnhe6nehf
fbkrffhf;

 f9[mfhfn` flqf fyfuofhf ffvsim0f[m b[s bfbh[`fp
fcnhfntubf6`f hs[w`f;`fhf;

 brjyrhtne flshhf6`f hs9iffhfps f[`szn`s tywbrkjgtlbf
fcnfnbf6`f h[fh[`fhf

bkijpfh
.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef V 13. Fqf8s btbetb9isv fnbg pvje fnt6cn6`f b[m9isvys f9qfhf
bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f8hf lfkfuffyof fntvf fk[hf;
 btbetb9isv f;fyh6`f pvje fnt6cn f9qfhffy fcf[mfhrshfn`

[fh[`fuf6`f h[fh[`fhf;
 frkfccn` ufpt06`tb f;ehyfk6`tb hps fatkmtnjy6`tb f;`f,;m

rmf=6`tb hs8hf;
 f8hffy b[flje fvjvtyn6`f f6`s/`/`fhf f7fqfhf;
 faf6n6`tb f[0sc6`tb btbim0fhuskfys hfh9ihf

bkijpfh.
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F9cef V 14. Fqf8s f8shfn` lqf [s6`rs fbkrffhtb faey6wbfn` cnbkm fk[htb
bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 qfrskfn`b> f,spi`fn`b> fajhvfkn`b lshuf6`f hskf ftnbrfn`
lbfkju6`f> fqfhfn`-0qffhflshhfn`> fcf[mfhrshfn` ,spi`f

fk[hf;
 fnt6cn byfqfrys f,spi`f bbfifys f9cf[hf;
 fnt6cn [s6`rskf bbfije fkt6cbrtb fuhfvvfnbrfn` ajhvf6`tb

hfk[hf;
 btb9ie fqfrs pvje f;`f6`f h7syn` frjynt6cnkf bbfije

f;`f6`f hfk[hf;
 btbetb9isv f6`hf pvje feff hf[m fcfkfv i`7`6`f hs8hf

bkijpfh.

F9cef V 15. Fqf8s bkijbn fuhfvvfnbrfn` 97fhf6`tb f8simf97fhf6`tb

bbfifys h[fh[`fhf

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f;`f]`f [`0f6`f fimf0fn`b ajhvf6`f hzslfhf6`f f6nbdhf
h[fh[`fhf;

 btbetb9isv faey6wbfn` cnbkm6`f hps b7fpimfh,fuje
f,spi`fn` uhfvvfnbrfn` [fh[`fuf6`f h[fh[`fhf;

 fuhfvvfnnbrfn` fu[f6`f hsh-tbhf> hshbfifhf
bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp fpehf> f[`imfhf0fhf

B[flje fntvfnbrf:

Fkt6cbrjkjubfn` fcgt6n: b0,ff[jbn fqf8s bkt6cbrf> eb f6nbdys
fahfptjkjubpv6`f h[fh[`fhf lhskfujbn> fkt6cbrfn` fbvflfhf6`f
h[fh[`fhf bkijbn> blshetbn f;`f6`f b9bfv hqfrs.

Fuhfvvfnbrfn` fcgt6n: f7fqfh,f6`f hffv0f6`f bbfifys h[fh[`fhf
bkijbn> bfhf e,fc bkijbn fhrmsyff6`f bbfifys h[fh[`fhf.

Blshetbn fuhfvvfnbrfn`-ctvfynbrfn` rfntujhbf ps[moe.

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)
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B[flje fntvfnbrf: fu`s9 f7ys bkijbn frjvveybrfwbfn` [s6`rs
ffh9ihf> fu`s9 f7ys fpqffhf fh[bfhtb> f;`f[` f9qfhtb.
Flbcreccbfn` cnhfntubf6`tb [fh[`fuf6`tb> flbcreccbfn` tnbrtnb
fcnhfntubf6`tb. Fvfnthbfk f9iffhf> fec flekfhf> f9[mfhf
fcnhfntubf6`f. F,spi`f fcnbkm6`f> fnt6cn fnbg6`f> qfrskfn`b
fnt6cn6`f hsimf6`uskfimf.

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

B[flje fntvfnbrf:.f[`sz6`f hafynfpbf6`tb hu`f]`n`6tb>
heflf8hf6`tb> f9c0fpffhfn` 0fuskfpffimf6`tb bhspre
fafynfcnbrfn` f;`f,;m6`f> fgfnhbjnn`b fn`skfef8hfn`b>
f0jehs[n`b ntvfnbrf pkje f9qfv0f6`f.

F9[mfhfps fvfnthbfk6`f: fajkmrkjh> fkfr`6`f> ;`kfh hkfr`6`f>

fktutylf6`f> f;`tbyhffkf6`f> flblfrnbrfn` 7fpimf pvje
f;`f,;m6`f> f,b,kbfn` f;`f,;m6`f> fn`svn`b f9cef rkfccbrw`f
hs9qfv0f6`1f> f9cef kbhbrf f=sh9in`6`f.

VI frkfcc

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef VI 1. Fqf8s flshhf

fbehtb f0fhtb bkijbn.

F9cef VI 2. Fqf8s

fcf[mfhrshfn` nt6cn

fp[`swhfps [flfhf pkje

fltnfkm6`f hs[`imfhf0fhf

bkijbn.

F9cef VI 3. Fqf8s bkijbn

b[fn` fw`f;`fhfn`

[ys7`ufimf bbfifys

bffbh9ish.

F9cef VI !. Fqf8s fpsosh8s

fnt6cn vf fnt6cn f[`0f

bpb9[mfh bkijbn.

F9cef VI @. Fqf8s

btbetb9isv cf[mf pvje

fcf[mfhrshfn`bb

bcf[mfhrshfv nt6cn6`f

hs9[mfhtb htbkrffhtb

bkijbn.

F9cef VI #. Fqf8s bkijbn b[s

lf6`b0ys btbetb9isv fnbgb

fqfrb pvje fnt6cn6`f

hs9[mfhf.

F9cef VI 14. Fqf8s

f8hffy

[fp[f0fkfn`bb

fh=bfhfn`b

9si`fhf bkijbn>

fcf[mfhrshfn`

[`swhf6`f

hffh9ihf bkijbn.

F9cef VI 15. Fqf8s

bkijbn

btbetb9isv cf[mf

pvje [s6`rskfn`b

fnt6cn b[s

lf6`b0ys f9qfhf.
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F9cef VI 4. Fqf8s bkijbn

lfpsosh8ys btbetb9isv

fnbg pvje fnt6cn6`f

f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`

cnhe6nehfkf  htb=fhuskfhf.

F9cef VI 5. Fqf8s bkijbn

flbccreccbf f-fkfh[`hf.

F9cef VI $. Fqf8s bkijbn

b[fn` 9si`fhf imf0fc f0fys

f9qfv0f= bffh9ie

fghj,ktvf6`f hs[w`f;`fhf.

F9cef VI 1%. Fqf8s bkijbn

f9[mfhf fghjwtcc ffy

bpw`shqsp fyshhf6`f

hffh9ihf.

F9cef VI 11. Fqf8s

btbetb9isv fnbg pvje

fnt6cn6`f f,spi`fn`

h[fn`zslfhf6`f hs[w`f;`fhf

bkijbn.

F9cef VI 12. Fqf8s

fvtlbfnt6cn6`f hsp[`swhf

bkijbn. Fvekmnbvtlbfn`

nt6cn6`f fec hslekfhf bkijbn.

F9cef VI 13. Fqf8s f9[mfhf

fcnhfntubf6`f [s6`rskf

h[fh[`fhf bkijbn.

F9cef VI 1!. Fqf8s

bkijbn

fjhajuhfabtb

fgey6nefwbtb

f97fhf [flf6`f

h[fh[`fhf>

fuhfvvfnbrf

ufyf[mfkf bbfije

f;`fajhvf6`f

htb=rffhf.

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef VI 1. Fqf8s flshhf fbehtb f0fhtb bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bbfifys fw`f;`fhtb> fghtptynfwbf fv8f9ufhffy bdth,fksv [fh[`fuf6`f
h[fh[`fhf bkijbn;

 faf6n6`f hsprys b[fn` gjpbwbf ffh9ihf;
 fqfrshfw`f pvje f;`f6`f htbkrffhtb bbfifys h[fh[`fhtb;
 fw`f;`fhffy lf-fo`s b]`fv0f fgfhfahfp f[fh[`fhfkf ffh9ihf

bkijpfh.
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F9cef VI 2. Fqf8s fcf[mfhrshfn` nt6cn fp[`swhfps [flfhf pkje fltnfkm6`f
hs[`imfhf0fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn f=s [s6`rskfn`b fcf[mfhrshfn`b qfrs pvje f0s96`f hs9iffhf;
 fbvfrn`b vf fb=fuskfhfn`b qfrs pvje ftgbpjl6`f hffy fash[fw`f

hs[`imfhf0fhf;
 btb9etb9isv fash[fw`f hgjpbwbf7syn` f[0sc6`f hs[`imfhf0fhf;
 fnt6cn f=s f[0sc6`tb faf6n6`tb htbvflfhf6`f hs[w`f;`fhf;
 fnt6cn f=s bffh9ie fghj,ktvf f0s96`qfhf fkmnthyfnbdn` vf86`f

hs9iffhf;
 f9qfv0f= bffh9ie fghj,ktvf f0s86`qfhf b[fn` dthcbf flufkfhf

bkijpfh.

F9cef VI 3. Fqf8s bkijbn b[fn` fw`f;`fhfn` [ys7`ufimf bbfifys

bffbh9ish.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 btbetb9isv flshhf6`f fec hslekfhf;
 pff bimf6`bhuskfp fgkfykf =sh]`fkfn`b f6`uskfhf f7fqfhf;
 [s6`rskfn`b fnt6cn6`f htbkshufhf;
 ffbyajhvfwbfn` [fh[`fuf6`f h=s bf]fp flshhf6`f bbfifys htbkrffhf>

btbetb9isv f[`szn` ghjuhfvvf6`f hs[`f9ihf;
 fh0 fghjuhfvvf6`f hcnhe6nehtb hsimf6`uskfimtb fghbywbg [flf6`f

htbkrffhf;
 lsp[`f9isp flshhf0fhf bfprys fb6`kfw`f h7ys fw`f;`fhf

bkijpfh.

F9cef VI 4. Fqf8s bkijbn lfpsosh8ys btbetb9isv fnbg pvje fnt6cn6`f

f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` cnhe6nehfkf  htb=fhuskfhf.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fw`f;`fhffy f[flfhf pkje fkt6cbrtbbfuhfvvfnbrfn` [fh[`fuf6`tb
h[fh[`fhf;

 flshfh bf]f b,pbfys fbkrffhfps fpqffhf6`f hs6`shuskfhf;
 f7fqfh,f frfntjuhbf6`f hcf[mf6`f hffh9ihf;
 hf9[mfofn`b f9cef kbnthfnehfn` ,spi`f f[fn`zslfhf6`f hs[w`f;`fhf

bkijpfh.

F9cef VI 5. Fqf8s bkijbn flbccreccbf f-fkfh[`hf. Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bffuje frekmnehfn` 6`s9iskfhf= b7je f9qfhhf6`tb> ftnbrtnb
fcnhfntubf6`tb h[fh[`fhf.;

 flbcreccbf f-fkfh[`hf;
 fptb9i gjpbwbf f[mxfhfps fhuevtyn6`f hffh9ihf;
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 b[fn` u`ffyfufhf f[mxfhf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef VI !. Fqf8s fpsosh8s fnt6cn vf fnt6cn f[`0f bpb9[mfh bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lf9[mffyof> fnt6cn fqfrs fp[`shf;
 fbynjyfwbfkf fnt6cn f=s b7je ftvjwbf6`f hffh9ihf;

bkijpfh.

F9cef VI @. Fqf8s btbetb9isv cf[mf pvje fcf[mfhrshfn`bb bcf[mfhrshfv
nt6cn6`f hs9[mfhtb htbkrffhtb bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn f7syn` frjvveybrfwbfn` 0fuskfpffimf6`f hfkrffhf;
 flshhf =swb effyof vfp flshhf6`tb htbl]`fkfhf;
 fnt6c n f=s bffuje btbetb9isv flshhf6`f htbl]`fkfhf;
 f[0sc6`tb> faf6n6`tb bhs,;mje fkjubrfn`b f[hjyjkjubfn`b fbvflfhf6`f

htbkrffhf;
 fnt6cn ptum lfp[`swys f[is8krff f7fqfhf;
 b[flje b[flfv fash[fw`f hfkrffhf;
 fash[fw`f hsys7`ufimf fvjnbdrf htbkrffhf;
 b[flje flahhf6`f b[fn` f;`f6`f hskf hffh9ihf

bkijpfh.

F9cef VI #. Fqf8s bkijbn b[s lf6`b0ys btbetb9isv fnbgb fqfrb pvje

fnt6cn6`f hs9[mfhf.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fbyajhvfwbfn` fb[imffktb> f;`f,;m f]`fhtb> bvfhbje
fbycnhe6wbf6`tb> =sh]`fkfn`b frjvveybrfwbtb htb9isvhf ffh9ihf;

 flvbybcnhfnbdn` cf[mf pvje bvfhbje fnt6cn6`f bbfifys h[fh[`fhf;
 bf[`szn`b tumsh0 f;ehyfk6`tb fufpt06`tb htb9isvhf ffh9ihf;
 fnt6cn fbynjyfwbtb> ff0uskfhf6`tb> qfrskfn`b f6wtyn6`f bbfifys

htbkrffhf
bkijpfh.

F9cef VI $. Fqf8s bkijbn b[fn` 9si`fhf imf0fc f0fys f9qfv0f= bffh9ie

fghj,ktvf6`f hs[w`f;`fhf.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fghj,ktvf f[w`f;`fhffy byshhf6`f hffh9ihf;
 fkbnthfnehfn` 9qfv0f6`f hs,;mfhf f;fyhb> fntvtb> fghj,ktvfnbrtb

hskf fgfhfkktkm6`f hs7fqfhf;
 bfhf bps fbynthtc okje fpqffhf6`f hs[w`f;`fhtb> b[fn` gjpbwbf

ffh9ihtb;
 f9qfv0f f[0sc6`f btbetb9isv fgthcjyf;6`f hgjpbwbf7syn`

f[`imfhf0fhf;
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 bvfhbje fcf[mfhrshfn` cbvdjk6`f hfkrffhf

bkijpfh..

F9cef VI 1%. Fqf8s bkijbn f9[mfhf fghjwtcc ffy bpw`shqsp fyshhf6`f

hffh9ihf.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn f=s bfhf bps b[flje f0s96`f hfkrffhf;
 fnt6cnr f8yeq7f fnt6cn faey6wbfn` nbg6`f hfkrffhf> fpqffhf6`f

hs6`shuskfhf;
 fnt6cn f=s f[flfn`b cbe;tn f[0sc6`f hfkrffhtb> hs[w`f;`fhtb;
 bfhf bps fbynthtc pkje fash[fqf bgfnht0 f9qfhf;
 ftcntnbrf ufyf[mfkf bfhf bps fbynthtc pkje f0s96`f hffh9ihf;
 pls9[mfp f9qfv0tb ftrhfybpfwbtb htb=fh9ihf

bkijpfh.

F9cef VI 11. Fqf8s btbetb9isv fnbg pvje fnt6cn6`f f,spi`fn`
h[fn`zslfhf6`f hs[w`f;`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bbvlshef f;`f6`tb fahfpf6`tb fcbyjybv6`f hskf hs9cf[hf;
 fvjlfkhf6`f ffpsh9ief f;`f6`f htbkrffhf;
 f7fqfh,f fimf0fn`b rfntujhbf6`f hs[w`f;`fhf;
 f[mso7f> f7fpimfh,f> f9[mfofhf[mos hffh9ihf;
 fnt6cn f=s tumsh0 hf;`f6`f hs9iffhf

bkijpfh.

F9cef VI 12. Fqf8s fvtlbfnt6cn6`f hsp[`swhf bkijbn. Fvekmnbvtlbfn`

nt6cn6`f fec hslekfhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lps9[mfp f9qfv0tb ftrhfybpfwbtb htb=sh9ihf;
 bfhf bps fbynthtc pkje fash[fqf bgfnht0 f9qfhf;
 lps9[mfp bbu`f9[fp fnt6cn fash[fqf vf fash[fw`f hdt, -lf7mf

vf fcjwbfkn` [f6`f hps fghjabkm f9qfhf;
 fhb fps fnt6cn fps fash[fqf bprys flshhf6`f htbpufhf>

fdbpefkn` vfnthbfk6`f hs9iffhf;
 lps9[mfp vf lfpsosh8sp fnt6cn ftgbpjlr fht;bccbjhn` cwtyfh

cf[mf f0fys ffh9ihf;
 frfhbrfnehf6`tb> fggkbrfwbf6`tb> fajncf[mf6`tb hsw[shffhfkf

bvfhbje fofhushf6`f hf9qfhf;
 [s6`rskfn`b fnt6cn6`f hf9qfhfps btbetb9isv cathf6`f h=s

bjep flshhf6`f h[fh[`fhf
bkijpfh.

F9cef VI 13. Fqf8s f9[mfhf fcnhfntubf6`f [s6`rskf h[fh[`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:
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 f9[mfhffy bw`shqsp feflf8hf6`f btbetb9isv [fh[`fuf6`f hskf
h0s96`qfhf: fb0f9[mfhf> f;`fh6`f h[fh[`fhf;

 btbetb9isv ftktvtyn6`f h[fh[`fhfkf> fnt6cn fqfrs f[w`f;`fhf;
 b6`kfw`f bhsvfp flqf6`f hs[w`f;`fhf> hsp[`swhf;
 fnt6cn fcf[mf6`tb f9[mfhfn` f]fcf,b hskf brjyrhtne fcnhfntubf

fk[hf;
 f9[mfhfn` lqf fyfuofhf ffvsim0f[m> fcnhfntubf f[w`f;`fhf f-

fkf[`hf;
 ftywbrkjgtlbf6`tb> f;`fh6`tb fbynthytnb hsw[shffhfkf fnt6cn

f=s bb9skj blshsv f;`f6`f htbkrffhf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef VI 14. Fqf8s f8hffy [fp[f0fkfn`bb fh=bfhfn`b 9si`fhf bkijbn>
fcf[mfhrshfn` [`swhf6`f hffh9ihf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn frjvgjpbwbf ftktvtyn6`f bbfifys htbkrffhf;
 bfhf bps fbynthtc pke fws9q`f[f vf f[`0f frjvvtynfh fpehf;
 b[fn` yshhf ffh9ihfps bfhf bbu`f9[j fcf[mfhrshfn` ajhvf

fk[hf;
 brjyrhtne fkbnthfnehfn` ;fyh pvje fnt6cn fkfufv0fkf> tb9ie

fcf[mfhrshfn` ajhvf pvje f9qfv0f [`szs f8hf
bkijpfh.

F9cef VI 15. Fqf8s bkijbn btbetb9isv cf[mf pvje [s6`rskfn`b fnt6cn b[s

lf6`b0ys f9qfhf.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fbyjhvfwbfn` nt6cn6`tb> f;`f,;m6`tb hs8hf bzslje
fnthvbyjkjubf f[fh[`fhfkf;

 frfhbrfnehf6`tb> fggkbrfwbf6`tb> fajncf[mf6`tb hsw[shffhfkf
bvfhbje fofhushf6`f hf9qfhf;

 [s6`rskfn`b fnt6cn f9qfhfps pff fvfnthbfk fhvfptbhf;
 bzslje fqfc6`f hs[mxfhfkf fajhvf f0fys flshhf0fhfn`b

flvbybcnhfnbn`b nt6cn6`f hf9qfhf
bkijpfh.

F9cef VI 1!. Fqf8s bkijbn fjhajuhfabtb fgey6nefwbtb f97fhf [flf6`f

h[fh[`fhf> fuhfvvfnbrf ufyf[mfkf bbfije f;`fajhvf6`f htb=rffhf.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 b9bfv f;`f]`f bbfifys ffh9ihf;
 f[msowsy[`hf6`f hu`s96`f hffh9ihf> eh0 hajhvf6`f bbfifys

h[fh[`fhf;
 fbl]`fkfuf6`f bbfifys h[fh[`fhf;
 f8simf97fhhf6`f hlshhtb h[fh[`fhtb;
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 fcnbkbcnbrfn`b f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` [fh[`fuf6`f
hsw[shffhfkf fhpf]fk6`f hs9hf> fyrtnf6`f h[fh0`ffhf>
[fn`,bjuhfabf f8hf;

 fgey6nefwbf flshuf6`f bbfifys h[fh[`fhf
bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp fpehf> f[`imfhf0fhf

B[flje fntvfnbrf:

B[flje fntvfnbrf:

Fkt6cbrjkjubfn` fcgt6n: b0,ff[jbn fqf8s bkt6cbrf> eb f6nbdys

fahfptjkjubpv6`f h[fh[`fhf lhskfujbn> fkt6cbrfn` fbvflfhf6`f

h[fh[`fhf bkijbn> blshetbn f;`f6`f b9bfv hqfrs.

Fuhfvvfnbrfn` fcgt6n: f7fqfh,f6`f hffv0f6`f bbfifys h[fh[`fhf

bkijbn> bfhf e,fc bkijbn fhrmsyff6`f bbfifys h[fh[`fhf.

Blshetbn fuhfvvfnbrfn`-ctvfynbrfn` rfntujhbf ps[moe.

Fw`f;`fimf frekmnehf fb/mn`hf-f=bfhf: fjhajuhfabf qfc6`f hlshhf>

fhbnvb> fntvgb hhjkb hqfrb f;`f]`f=.

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

B[flje fntvfnbrf: fu`s9 f7ys bkijbn frjvveybrfwbfn` [s6`rs ffh9ihf>

fu`s9 f7ys fpqffhf fh[bfhtb> f;`f[` f9qfhtb. Flbcreccbfn` cnhfntubf6`tb

[fh[`fuf6`tb> flbcreccbfn` tnbrtnb fcnhfntubf6`tb. Fvfnthbfk f9iffhf> fec

flekfhf> f9[mfhf fcnhfntubf6`f. F,spi`f fcnbkm6`f> fnt6cn fnbg6`f>

qfrskfn`b fnt6cn6`f hsimf6`uskfimf.

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

B[flje fntvfnbrf:.f[`sz6`f hafynfpbf6`tb hu`f]`n`6tb> heflf8hf6`tb>

f9c0fpffhfn` 0fuskfpffimf6`tb bhspre fafynfcnbrfn` f;`f,;m6`f>

fgfnhbjnn`b fn`skfef8hfn`b> f0jehs[n`b ntvfnbrf pkje f9qfv0f6`f.

F9[mfhfps fvfnthbfk6`f: fajkmrkjh> fkfr`6`f> ;`kfh hkfr`6`f> fktutylf6`f>

f;`tbyhffkf6`f> flblfrnbrfn` 7fpimf pvje f;`f,;m6`f> f,b,kbfn`

f;`f,;m6`f> fn`svn`b f9cef rkfccbrw`f hs9qfv0f6`f> f9cef kbhbrf

f=sh9in`6`f> blshe feff hs9c0fpffhf7syn` fbynthtc pkje ftgbpjl6`f.
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VII frkfcc

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef VII 1. Fqf8s

bpsvlshef fbyajhvfwbf
pkje fnt6cn lfpsosh8ys>
=swys tbkbrffp flshhf6`f
fpsosh8w`f h=f9[mf
=sh]`fkf   tb0tb]`jbn.

F9cef VII 2. Fqf8s> tumsh0
hw`f;`fimf lfpsosh8ys> eh0
hrjvveybrfnbdn` f]fcf,n`6`f
f[`imfhf hb0jbn.

F9cef VII 3. Fqf8s>

frjvveybrfnbdn`
fpsosh8w`tb f]fcf,sh,tb
byhs6`sh9iys> bw`f;`fimf
b9cf[etbn.

F9cef VII 4. frkfccn`b
firjkn`b flbccrecbf6`f
lhskf[`eg.

F9cef VII 5. Fqf8s> f,spi`f

fimf0fn`b =sh]`fkfn`b
f7fpimfh,fuf6`f bfkrffys>
b[s bfbh[`jbn.

F9cef VII !. Fqf8s>

=sh]`fkfn`b
frjvveybrfwbfn`
cnhfntubf6`f bfkrffys b[s
bfbh[`jbn.

F9cef VII @. Fqf8s tbetb9isv

fnt6cn6`f lhs9[mjbn; eh0
lsihspys7`j ffbh9ietbn.

F9cef VII #. Fqf8s> fnt6cnb>
brjyrhtne f[s6`rb>
fpsosh8w`tb itbl]`fkje
tbkbrffetbn.

F9cef VII $. Fqf8s fnt6cn

fbkfpffimfn`b f,spi`fn`b
f7fpimfh,fuf6`f fyfkbp
hpbetbn.

F9cef VII 1%. Fqf8s f9[mfhf

f[s6`rs bfpffbu`je
fcnhfntubf6`f b[s bfbh[`jbn.

F9cef VII 11. Fqf8s

tbetb9isv
f[s6`r6`f hps
f8shfn` nt6cn6`f
bf9bqjbn.

F9cef VII 12.
Fqf8s> f[s6`rb
fpsosh8w`tb
byhs6`sh9iys>
f8shfn` nt6cn
fajhvtb fcnbkb
fkb[etbn.

F9cef VII 13. Fqf8s

f8shfn` nt6cn
fb6`shi`fimf
f97fhf6`tb
f,spi`fn`
yjhvf6`tb b[mxjbn.

F9cef VII 14.
Fqf8s> f8sv0f
bf]f ftaat6n
fbehw fps> f8shfn`
cnhfntubf6`f b[s
bfbh[`jbn.

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef VII 1. Fqf8s bpsvlshef fbyajhvfwbf pkje fnt6cn lfpsosh8ys> =swys

tbkbrffp flshhf6`f fpsosh8w`f h=f9[mf =sh]`fkf
tb0tb]`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:
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 =sv0r`f fpsosh8hf> b[flje faaf6n6`tb f0fuskfpffimf6`tb> b[fn`
u`ffyfufhf6`tb bdth,fksv f[fh[`fuf6`f hskf hffh9ihf: fkfr0tb>

fxxfhtb e,.tum hskf;
 fw`f;`fhf ffy bptbksvrffp tbkbrffhw fps (bcptbksvrffbn>

tb0fi`]`jvf? bi`]`jb?) lps=w`f;`j  b]`fhf;
 f[is8qfr fbkrffhfps lf-fo`s b]`fv0f fb0f]`fhf (bitbkscrffp>

i`u`ffyfufhfkf…);
 fpsosh8hf ffvsim0f[m bfimfi`fkje fpqffhf6`f hs6`shuskfhf;
 lsppsosh8sp flshhf= faf6n6`tb fu`ffyfufhf6`tb htb=fuskfhtb>

f[is8qfr [flf tbkrffys> f[shr`if fcf[mfkf fpsosh8w`f h=f9[mf
ffh9ihtb;

 brjyrhtne fpqffhfps fu`s9 f7ys bhslshrskfp fo,fhf bfprys
flshhf6`f hffh9ihtb> fhb fo,fhf hslshrskffyof bv8f9scsp
fghjwtcc6`f hs[w`f;`fhtb;

 =sh]`fkfn`b f6`uskfhffy fntvf fk[htb> f;`f[` fb6`shi`fhtb>
fpsosh8w`f h=f9[mf fw`shufhtb;

 =sh]`fkfn`b f6`uskfhf ffy f[s6`rs [flf6`tb f6wtyn6`tb (fbynjyfwbfkf

vf lf-frfkf b]`fys ) hs7fqfhf;
 fdbpefkn` vfnthbfk6`f (fgkfrfn> fc[tvf) hf9qfhf vf hshvfptbhf

bkijpfh.

F9cef VII 2. Fqf8s> tumsh0 hw`f;`fimf lfpsosh8ys> eh0 hrjvveybrfnbdn`

f]fcf,n`6`f f[`imfhf hb0jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lpspw`f;`j brjvveybrfnbdn` ]fcf,n` (firjk f[m bffbp fcfcb> fntkt- vf
fhflbjlshhf0fhf6`f hskf[`skfw`f htb=w`f;`fhf6`tb lshpsosh8ys>
[s6`rsc bhsvje fbkrffhf) fbkrffhf;

 fntkt[`f9ihfkf lsp[`f9isp fb=w`f;`fhf vf flbcreccbf fyfkbp
(flshhf0fhf fntvf [flf> flshhf0fhf= cfcsc fhb fef8s lsphsvfp>

fv8f9uf8 lef8 9csi`fpvf> fcfc lbpsosh8efpvf) fpehf;
 b6`kfw`f bps9[mfp f;`tbyhffkf> f;`fvffyf> fkfr`> fghjpf7syn`

fws9q`f[f vf flshhf f[w`f;`fhf
bkijpfh.

F9cef VII 3. Fqf8s> frjvveybrfnbdn` fpsosh8w`tb  f]fcf,h,tb

byhs6`sh9iys> bw`f;`fimf b9cf[etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fpsosh8w`f bdth,fke vf bdth,fksv hs6`=s0hf6`f bhs6`=b0etbn (bf]fp

bf]f b,;ms hleys vf bfkrffys tb0f]`fhf> bf;`f fhwwfrhf);
 f;`tbyhffkf vf fcf[mfhrshfn` ghjpf fahfuvtyn6`f hf9[mfhffy

fbynjyfwbf fw[shffhfkf> fh=bfv0f= bfh,je fw`fyshhf6`f hffh9ihtb>
fnt6cn fqfrs bfimfi`fkfys fw`f;`fimf fntvgb> f,;ms fntv,hb
hs9cf[htb;

 tbetb9isv f0fuskfpffimf6`f hffy>   f[`vfhhffy> tbetb9isv
fw`fyshhf6`f (fu`sh/mfhf> f9fumfhf> fktbi`fw`umfhf) ffpsh9ief

fbynjyfwbfkf fhtgkbrf f]`fhf;
 fpsosh8w`f byhs6`sh9iys> flshhf tbetb9isv fdthcbf6`f =sh]`fkf

hffh9ihf
bkijpfh.

F9cef VII 4. frkfccn`b firjkn`b flbccrecbf6`f lhskf[`eg.
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Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fu`s9 lhswys flbcreccbfn` f6`uskfhf fhvfptbhf;
 fu`s9 vf frkfcc f7syn` f6`uskf8 bf]fcf,kf> eh0 bhptb9ie

fu`ffyfufhf6`f hffh9ihf;
 fw`f;`fhffy brjyrhtne fntvf f]`ff6`qfhtb> fptb9i pqffhf6`f hps f0f7

hs7fqfhtb;
 lpspw`f;`j fef8s bu`ffyfufhf fpsosh8htb> b=fuskfhf vf b6`if]f0[fhf;
 flbcreccbffy  gjpbwbf [flf ffyrskfhtb> b[fn` u`ffyfufhf f[mxfhtb;
 fqfc6`tb ftnbrtnb hs[mxfhfkf lbcreccbf [`szs fv8f9ufhf

bkijpfh.

F9cef VII 5. Fqf8s> f,spi`f  fimf0fn`b  =sh]`fkfn`b  f7fpimfh,fuf6`f

bfkrffys> b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fw`f;`fhfps b7fpimfh,fuje flshuf6`f hfkrffhtb h[fh[`fhtb;
 tbetb9isv faey6wbfn`b cnbkm6`f hps b7fpimfh,fuje fcbynf6cbc

fbkfpffimf6`f htb=sh9ihtb bbfifys h[fh[`fhtb;
 fgjtnbrfn` 9qfv0f=s fim0s,;mn`b ftaat6n6`f ffpsh9ief ftktvtyn6`f

hfkrffhf;
 fbynjyfwbtb f;`f6`f hcbuyfk6`tb hskf> lpspw`f;`j fef8s

brjvveybrfwbfn` f]fcf,n` fbkrffhf;
 f[`imfhf0fhf ffpsh9ief f;`f6`f htbkrffhtb h[fh[`fhtb;
 fb0f]`fhffy> b9bfv f;`f]`f ffpsh9ief fajhvf6`f bbfifys h[fh[`fhf;

frn`b f[f=s btb0tb]`fp f;`f,;m> f[9fn`b f[f=s fi7f fbfufhf;
 f[0sc6`tb htbim0fuskfpffimtb ffpsh9ief f;`f6`f bbfifys h[fh[`fhf

bkijpfh.

F9cef VII !. Fqf8s> =sh]`fkfn`b frjvveybrfwbfn` cnhfntubf6`f bfkrffys b[s

bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fw`f;`fhffy> fpsosh8w`f hbynthtc fh/`/`fhf fvpspkf> fpsosh8w`f hps
fyshhf bdth,fksv f[fh[`fuf6`f h[fh[`fhf;

 fpsosh8w`f hs6`=s0hf fbkrffhtb> eb bf0frys fcnhfntubf6`f h[fh[`fhtb;
 fpsosh8w`f h=f9[mf f6`uskfhfyof fhtgtnbwbf6`f h[schf;
 f;`f[` fkf f6`uskfhffy> f6`=bfhf bfw[hffp vf bf9sh[fuf[fp

faf6njh6`f fyfkbp hpehf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef VII @. Fqf8s> tbetb9isv fnt6cn6`f lhs9[mjbn; eh0 lsihspys7`j
ffbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 [s6`rsktb> f;fyh6`tb hskf tb9isv  fcf[mfhrshfn`b bcf[mfhrshfv
fnt6cn6`f hs9[mfhf;

 fpsosh8w`tb fnt6cnb [s6`rsc bhsvje fbkrffhf;
 fnt6cn f[s6`rb fpsosh8w`tb f[`imfhf hs0fhf;
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 lps9[mfp  fnt6cn f=s tbkbrffp vf bptbksvrffp> bu`f9[fp vf bu`fv9[fp,
lfp[`swys f[w`f;`fhf;

 lps9[mfp flshhf fbltbf [flf fbkrffhtb> faf6n6`tb f[`imfhf0fhtb
htb=fhuskfhtb> f[shr`if hps7fqfhtb;

 fash[fw`f h[sv8f9ufimf f[`imfhf0fhf;
 f;`f,;m p]`j> brjyrhtne fash[fqf lsibpys7`j ffh9ihf;
 fash[w`f h[sv8f9fuimf f=squf fbkrffhf> f[fn` 9si`f fl]`fkfhf;
 ptum htb]f ,pbf bb,j fi`7s> fi`7`s88s> fash[fqf hs[w`f;`fhtb

bkijpfh.

F9cef VII #. Fqf8s> fnt6cnb brjyrhtne f[s6`rb fpsosh8w`tb bitbl]`fkje
tbkbrffetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn f[mob fnt6cn fqfrb bitbl]`fkje f[w`f;`fhf;
 fcf[mfhrshfn` 9qfv0f= flbfkjub> fleytb[`f9isimtb> fcbe;tnb>

fw`fyshhtb haey6wbf f[w`f;`fhf;
 fh=bfv0f= fdnjh bw`fyshhf ptb9ihje fbkrffhtb> f9[mf8 bbynthtc

psl]`fkj fpu`f0fhtb;
 fash[fw`f h[f=cf[mf6`f hf9qfhf f[fh[`fuf6`f ptb9ihje fbkrffhf;
 f9[mf8 fbynthtc bpw`shufhf=s fufpt0 [fh[`fufc bfvje fpu`f0fhf;
 fbyahjvfwbfn` cnfnbf=s [flfhf pkje f,pfwb> fw[shffhfn` f,pfw6`tb

htbkrffhf;
 fbltbf [flf fbkrffhtb> tbetb9isv fcf[mfhrshfn` ltnfkm6`f fbltbf

[flf ffh9ihf bifw[hffef fbkrffhtb
bkijpfh.

F9cef VII $. Fqf8s  fnt6cn fbkfpffimfn`b f,spi`fn`b f7fpimfh,fuf6`f fyfkbp

hpbetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 tbetb9isv faey6wbfn` cnbkm6`f hfkrffhtb h7fpimf fu`f0fhtb;
 fnt6cn f]`ff6`f byhsqfrys> fnt6cn faey6wbfn` cnbkm6`f hfkrffhtb eh0

hsprhf f[w`f;`fhtb;
 f;fyh6`f hskf tb9isv  fnt6cn6`f b[flje htktvty6`f hqfrs ffh9ihtb

fkrffhtb;
 f9[mf8 faf6nb fu`ffyfufhtb tb8spij fahfpf6`tb f;`f6`tb hs9iffhtb

htbkrffhtb;
 fcnbkbcnbrfn` taat6n6`fr hs9iffhtb htbkrffhtb;
 fh=bfv0f fw`fyshhf fp0j f;`f6`tb fahfpf6`tb htbkrffhf;
 fcf[mfhrshfn` cf[mf6`tb (fb=sh9ihf> fvtnfajhf) eh0 f,spi`fn`

7fpimfh,fuf6`tb htbkrffhtb> fnt6cn f=s haey6wbf6`f hffh9ihtb;
 fcbe;tn f=bfhf fimfg=fh9cf6`f bf[mfkfuj vf bf[msyq`j> e,hb fps h[s

bflsh[`fp fvfhrth6`f ptb9ihje ffh9ihf;
 fnt6cn frn`b vf f[9fn`b f[f=f=s bptb0f]`je fbkrffhf; ft6cgthbvtyn

fv8f9ufhf> frn`b f[f=f7syn` f[9fn`b f[m fbfufhf> bfbef ftaat6n
f[w`f;`fhf;

 f7fqfh,f ffv0f6`f ft6cgthbvtyn hpsv8f9ufhf;
 fpsosh8w`f hps fyshhf pvje fnt6cn f[fh[`fuf6`f hfkrffhtb

hs[w`f;`fhtb;
 fnt6cn f=s f,spi`f brjydthcbfn`sv f[fh[`fhf fvpsp6`f hs[w`f;`fhf

bkijpfh.
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F9cef VII 1%. Fqf8s f9[mfhf f[s6`rs bfpffbu`je fcnhfntubf6`f b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fi`7`s fbkrffhfps>  f9[mfhf flshhfn` [fh[`fuf6`f h[fh[`fhf;
 brjyrhtne flshhf6`f hs9iffhfps> bhkfcys fnt6cn f9[mfhtb> b[flje

f;`f6`tb> f[6`tb> fgfhfuhfa6`f hs[mo6`tb hs9iffhtb;
 b,pbfys fbkrffhfps> fnt6c 9imffkf f9[mfhtb> f[`0f6`fr htb0f9[mfhtb;
 fpsosh8w`f h=f9[mf f6`uskfhffy b,;ms hleys f9[mfhtb> fvfnthbfk

iblshef ffh9ihtb;
 fqf8s> bpsvlshef f;`f6`f hqfrs fbkrffhf fvpspkf f9[mfhffy

tbetb9isv fcnhfntubf6`f h[fh[`fhf;
 f;`f =sw6`f hskf f;`fh fb6`shi`fhf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef VII 11 Fqf8s tbetb9isv f[s6`r6`f hps f8shfn` nt6cn6`f bf9bqjbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lps9[mfp fi`7`s> lsp[`f9isp fcgt6nfrkm bhsprys b[fn` u`ffyfufhf
f8hf;

 fufpt0 f=s brms9[me fu`ffyfufhf fluskfhf vf f=fuskfhf; f[fn` gjpbwbf

fimf6`sh/`/`fhf;
 firjkn` ufpt0 fps fbyajhvfwbfn` cnfnbf f8htb> bf0f[e fcnbkb fajhvtb

hs[mxfhtb;
 foshufhfn` nt6cn f8hf;
 fecehfn` nt6cn f8hf;
 fbycnhe6wbf f8hf;
 fb0f]`fhf fcf[mfkf  fnt6cn6`f hs8hf;
 fb0f]`fhfn` nt6cn fkfufv0f 8,f7f-[9f7f dthcbfr hf9qfhf

bkijpfh.

F9cef VII 12 Fqf8s> f[s6`rb fpsosh8w`tb byhs6`sh9iys>  f8shfn` nt6cn

fajhvtb fcnbkb fkb[etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 b6`kfw`f flufkfhf6`f  f[mhbb0j> ,pbf bb,j fi`7`s fps fkfufkf;`f f8hf;
 tbetb9isv fgjpbwbf6`f h7syn`> bffhrmf=ys> lps9[mfp fi`7`s fqfrs

f8hf;
 frkbit6`tb> finfvg6`tb hslf tbetb9isv flhtcfnw`f hps

flys]`fkfhfn` vf ff9[mfhfn` fi`7`6`f  hs8hf;
 tbetb9isv fpsosh8w`f hps foshufhfn` nt6cn6`f hs8hf;
 f[`sz6`tb flew`tb hps 0jehs[r f8hf;
 fcnbkm 9cf[ys> b8spf> fi`7`s fdnjh> fash[fqf vf blshe fef8s bf[m

fcfkfv i`7`s f8hf
bkijpfh.

F9cef VII 13 Fqf8s f8shfn` nt6cn fb=rffimtb f97fhf6`tb f,spi`fn`

yjhvf6`tb b[mxjbn.
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Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f,pfwb fbkfpffimf  fh,fuf6`tb bbfifys h[fh[`fhf;
 b9rffys f;`f[` fb6`shi`fhf> [`0fr f7syn` lf-f [`0fr f[m fbfchfps

bbfije f;`f6`f (eb ffvsim0f[m> pys> fyf8c…) h[fh[`fhf;
 tbetb9isv fnbg6`tb> fbkfpffimtb fehtb pvje f]`je6`f h[fh[`fhf;
 flbfkjub fwbnfnf6`tb hffy ff0uskfhfn` lshuf6`f bbfifys h[fh[`fhf;
 b9bje b9bfv f;`f]`f flshuf6`f bbfifys hs8hf;
 f8simf97fhf6`tb fgey6nefwbtb hs[mxfhf

bkijpfh.

F9cef VII 14 Fqf8s f8sv0f bf]f ftaat6n fbehw fps > f8shfn` cnhfntubf6`f
b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f8hf lfkfuffyof> fpsosh8w`tb f[s6`rb hfkrffhf; fvfnthbfk6`f htbpufhf;
 fnt6cn fgkfy fimf6`shuskfhf;
 fnt6cn hf9[mfofn`b fdfhbfyn f8hf;
 tbetb9isv fhtcehc6`f (f;`fh> fi`7`s9[mfh0f) h[fh[`fhf;
 bb8ef fnt6cn fh-tbhtb> fqfrsn`b fcnbkmn`b ftktvtyn6`f h[fh[`fhtb;
 fo` bw[shffhflf bkb eflf8hflf fqs[`n`fyn`b fhtlf6wbf fec flekfhf vf

tumsh0 hsw[shffhfkf fgey6nefwbfn`b> fcnbkbcnn`b fjhajuhfabfn`b
fu[f6`f hsh-tbhf;

 fhqf8s bw[shffhfkf fu[f6`f hshbfifhf
bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp fpehf> f[`imfhf0fhf

B[flje fntvfnbrf:

Fnt6cnb f,spi`tb htbl]`fkfhf. Fuhfvvfnbrf fqfhffy> faey6wbfn`-
ctvfynbrfn` fpytbimf fb]fhfrhf; f,spi`f fehjr6`f hffy> f,spi`f fcbcntvf

f[w`f;`fhtb frdfkbabrfwbtb vfwfhf fr`svr`f> fw`f;`fhfn` f]fcf,n`

bfyffkfif>  bbfije> fcnbkbcnbrf pvje f,spi`fn`-cf[mfh,fhfn` [fh[`fuf6`f

hs9iffhf. Fuhfvvfnbrfn` vfnthbfk fcnfylfhn bfimfi`fkje fw`f;`fhfn`
f]fcf,n`6`f byhs6`sh9iys bfk[n`eg.

Fntvfnbrf:

F9cef ,spi`f bfpre fptb9i lshhf6`f. F9cef ,spi`f f9cf,fhf. Fleytb
f,spi`f6`f hs,;mfhf f9cef ,spi`f f0s9.

F9cef ,spi`f fim0s,;mn`b fbkfpffimf. Fim0s,;m. Fcf[mfhrshfn` nt6cn

fim0s,;mn`b tb=rffhf: fkkbnthfwbf> fcjyfyc> fhbavf. Fhbavf fcf[mf6`f>

fhbavf0fhf. Fim0s,;mb fqfrb. Fim0s,;m6`f hs8hf qfrskfn`b faey6wbf.

Fbynjyfwbf. Fbynjyfwbf fimf0fn` ftktvtyn6`f: fkjubrfn` f6`s/`/`fhf>

ff0uskfhf> fvtkjlbrf> fw`f;`fhf fntvg> f,;ms fntv,h; fcbynf6cbcn`

rjycnhe6wbf6`f hbynjhfwbfn` c[tvf. Fcf[mfhrshfn` 9qfv0f fbynjyfwbfn`
fyfkbpb b0rffys f9[mfhtb.

Fkjubrfn` f6`s/`/`fhf. Fnt6cn f=s b[flje f0s96`f hfkrffhfps f]`je f=s
f;`f fkjubrfn` f6`s/`/`fhf.
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Ff0uskfhf (fgfepf). Ff0uskfhtb eb fqfrb. Fkjubrfn`b f9cb[jkjubfn`b
ff0uskfhf6`f. F8shfn` nt6cn f=s ff0uskfhf fpu`f0fhf.

F8shfn` nt6cn fuhfabrfn`-cf[mfh,fhfn` [fh[`fuf6`f. F8shfn` nt6cn

fbkfpffimf. F;`f6`tb fw`f]`f6`tb h0s9. Fdbpefkn` taat6n6`f: fnt6cn
fh9iofhf> fihban f9cf[hf.

Fjhajuhfabf. Fjhajuhfabf fqfc6`f hs[mxfhf – f8shfn` nt6cn bf6`yfuj

f7fpimfh,fuf6`f. Fjhajuhfabfn` ;`fh. Fcf[mfhrshfn`-cf[mfh,fufn` vtnjl
tb9i> fjhajuhfabf fbkshufhf.

Fgey6nefwbf. Fgey6nefwbtb fqfrb. Fgey6nefwbtb fbynjyfwbtb. Fgey6nefwbf

flshuf6`f fcnbkbcnbrfn` kifhf6`f. Fcf[mfhrshfn`-cf[mfh,fufn` vtnjl tb9i>
fgey6nefwbf lshuf6`f vfg hsw`rhf.

Fkt6cbrjkjubf. F9cef ,spi`f f;`f[sh=bfhfn` zslfhf6`f. F;`f[sh=bfhfn`
vjltkm. F;`f fcf[mfhrshfn` nt6cn f=s. F;`f fbfufhfn` qfrs. Fcbyuybv6`tb>
fjvjybv6`tb> fynjybv6`tb> flbfkt6nbpv6`tb> f;fhujyb> fh[fbpv6`tb>
fytjkjubpv6`tb> fpfyff0n` kt6cbrtb> fcf[mfhrshfn` nt6cn f=s h[fh[`fhtb.

VII frkfcc f=s fvjhajkjubfn` pqffhf6`tb> f[mso7tb> f[msowsy[`htb>

f7fqfh,tb tumsh0 f;`f]`f [`0f6`tb fcf[mfh,fhfn` kifhf6`tb bhspre

fpqffhf6`f hqjbn> IX frkfcc f=s – fcbynf6cbcn` fbkfpffimf fcf[mfh,fhfn`

kifhf6`f.

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

B[flje fbkrffhf6`f: =sh]`fkfn`b f8shfn`b frjvveybrfwbf.

Frjvveybrfnbdn` 0fuskfpffimf. Frjvveybrfnbdn` f]fcf,n`. Frjvveybrfwbf

flhtcfn. Frjvveybrfwbf f[r6`f: bjabwbfksv> bjabwbfke. Fw`f;`fimf.

+sh]`fkfn`b f;`f]`f: f,;ms> fbynjyfwbf> f;tcn> fvbvbrf. Fpsos8hf 8-[rsr.

+sh]`fkfn`b f;`f]`f fcnhfntubf6`f. F9[mfhf: flshhfn`b> f0qffhfn`b>

fqfhfn`b.

3. Fnt6cn> f,spi`fn` fr tb9i

B[flje fbkrffhf6`f. Fnt6cn. Fnt6cn fntvf> f[mo> b[flje f;`f6`f> fbltbf
[flf> fbynjyfwbf> flbfkju> fvjyjkju> f;fyh> fcnbkm> f;`f]`f fnbg6`f. Fnt6cn
fb0f]`fhf.

F;`f]`f faey6wbfn` nbg6`f. F[w`f;`fhf> fb0f]`fhf> f[`f9ihf.

Fnt6cn faey6wbfn` nbg6`f. Fb=w`f;`fhfn` (fi`7`s f8spf bf[m>

fb=w`f;`fhf> flbcreccbf); fqfhflshhfn`; fjabwbfkn`-ecehfn`; fcf[mfhrshfn`;
fge,kbwbcnbrfn`.

4. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

F,spi`fn`b fkbnthfnehfn`b fvfnthbfk6`f fcnfylfhn bfimfi`fkje
f]fcf,n`6`f bh[ms9iys bfk[n`eg. Fqf8s fkbnthfnehfn` 9qfv0f bu`f9[fhjeg>
lps9[mfp f[w`f;`fhtb fbkshufhtb b0f[[fhjeg. Hf9[mfof bhuskfys> lps9[mfp
tbkbrffhjeg> fyf8c> bfhf bynhtcc bvje fntvf bfprspfhjeg> fqs[`n`fys>
bfkrffe fbkfpffimf fvfpfhjeg.

Fgjtnbrfn` 9qfv0f6`f bhsk[n`eg fim0s,;mn`b taat6n6`f pvje fnt6cn6`f>

eh0 f,spi`fn`-cf[mfh,fhfn` [fh[`fuf6`f: fhbavtb> fcjyfycb> fkbnthfwbtb

hqfhf bfw[hffetbn.
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F;fyhn` 7fpimfh,fuf6`f hskf, VII frkfcc f=s fvba6`tb> fkfr`6`tb>
fimf[`syqf6`tb> f;`f,;m6`tb> fyjdtkkf6`tb> f;`fvffyf6`tb f;`tbyhffkf6`tb
hqfhfps flufkfhf 7f]qjbn.

Fkbnthfnehflshhfn` fcgt6n6`f. Fhbavf> fhbnv> fkbnthfwbf> fb=sh9ihf>

fvtnfajhf> tbetb9isv faey6wbfn` cnbkm6`f; fnt6cn faey6wbfn` nbg6`f;
fajhbpv; fcf[mfhrshfn` nt6cn f=s f,pfw fqfrs; fcnbkbcnbrfn` taat6n6`f

tb=sprffef ff[mfh,fhfn`(?) [fh[`fuf6`f.

VIII FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef VIII 1. Fqf8s
brjyrhtne fpqffhf
f[w`f;`fhf lfpsosh8etbn>
fpsosh8w`f h=f9[mf
b[fn` u`ffyfufhf
ffbh9ietbn.

F9cef VIII 2. Fqf8s>
fjhfnjh b6`uskfhf
lfpsosh8etbn>
fpsosh8w`tb
byhs6`sh9iys> f[`imfhf
b0jbn

F9cef VIII 3. Fqf8s
fpqffhf f[w`f;`fhtb
fimf0fn` 7fpimfh,fuf6`f
hfkrffhtb h[fh[`fhtb
bkijbn.

F9cef VIII 4. Fqf8s ;`fkf

f6`uskfhf fcnhfntubf6`f
hfk[htb h[fh[`fhtb
bkijbn.

F9cef VIII 5. Fqf8s>
brjyrhtne fpqffhf6`f
hs[w`f;`fhf bfpre
fnt6cn6`f lhs9[mjbn>
lps9[mfp bfprys
bu`ffyfufhf ffbh9ietbn.

F9cef VIII !. Fqf8s> fnt6cnb>
brjyrhtne f[s6`rb>
fpsosh8w`tb htbl]`fkfhf
fyfkbp fpbetbn.

F9cef VIII @. Fqf8s>
fh=bfv0f fprhf b[flje
fcgt6n6`f fyfkbp hpbetbn.

F9cef VIII #. Fqf8s>

f,spi`fn` 7fpimfh,fuf6`f
blshetbn> fnt6cn
fbkfpffimf f[w`f;`fhffy
h[fh[`fhf bkijbn.

F9cef VIII $. Fqf8s f9[mfhf

f[s6`rs ffh9ihfps bf0f[e

fcnhfntubf6`f (flshhfn`b>

f0qffhfn`b> fqfhfn`b)
h[fh[`fhf bkijbn.

F9cef VIII 1%. Fqf8s
bu`ffyfufhf f8shfn`
nt6cn f=s bffbh9ietbn>
fhuevtyn6`f
h[fh[`fhfkf> brjyrhtne
fpqffhf6`f
lhs[w`f;`jbn.

F9cef VIII 11. Fqf8s>

fpsosh8w`tb f[s6`rb
byhs6`sh9iys> f8shfn`
nt6cn  fajhvtb fcnbkb
fkb[etbn.

F9cef VIII 12. Fqf8s>

[rskf  tb9isv
fnt6cn6`f hf9qfhfps>

f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`
cnhe6nehf6`tb
fvtnjl6`tb h[fh[`fhf
bkijbn.

F9cef VIII 13. Fqf8s>

f8shfn` nt6cn bf]f
ftaat6n fbehw fps>
f8shfn` cnhfntubf6`f
h[fh[`fhf bkijbn.
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Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef VIII 1. Fqf8s brjyrhtne fpqffhf f[w`f;`fhf lfpsosh8etbn> fpsosh8w`f
h=f9[mf b[fn` u`ffyfufhf ffbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 brjyrhtne fpqffhf6`f hs6`shuskfhtb> fhb fpqffhf bfprys tumsh0
hu`ffyfufhf fpsosh8htb;

 bf6`yfuje fimf6`sh/`/`fuf6`f bhsimf0frys f[`swhtb> lpsp[`swef
bbfifys ffh9ihtb;

 f[`swhffy bf7hfn`e fb[imffkf f7fqfhf;
 f[fn` u`ffyfufhf fh/`/`fhfps> fbyajhvfwbfn` [sq[sh0f6`tb> faf6n6`tb>

fcnfnbcnbrfn` lshhf6`tb h7syn` fwbnfnf6`f h[fh[`fhf;
 fnt6cn f=s bffuje fghj,ktvfn` pqffhf fbwfrhfkf  ffh9ihf;
 brjyrhtne fpsosh8w`f hps [rskf bfimfi`fkje fnt6cn f9iffhf;
 fpqffhf fo,fhf fkmnthyfnbdn` dfhbfyn6`f hpsosh8hf vf hffh9ihf; f[fn`

imf6`sh/`/`fuf6`tb fu`ffyfufhf6`tb hffh9ihf
bkijpfh.

F9cef VIII 2. Fqf8s fjhfnjh b6`uskfhf lfpsosh8etbn> fpsosh8w`tb

f]fcf,sh,tb byhs6`sh9iys> f[`imfhf fb0jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 tumsh0 h[s bflsh[`j f,spi`fn`-cnbkbcnbrfn` [fh[`fuf6`tb> fu`ffyfufhf

ffh9ihffy hs[`imfhf0fhf6`tb bf[msyoftbyffkj fimf6`shuskfhf;
 fkt6cbrtb> fahfptjkjubpv6`tb> fcbynf6cbcnn` rjycnhe6wbf6`tb tumsh0

f,spi`fn` lshuf6`tb hskf fpsosh8w`f ptb9ihje fbkrffhf;
 fef8s fw`f;`fhffy b[s bfbh[`fp f,spi`fn` [fh[`fuf6`tb fntvtb>

f[s6`rb fpsosh8w`tb itbl]`fkj fbkrffhf;
 fb=w`f;`fhfy> ptum htb]f b9cs-e> fbynthtc pkfv f[`0f6`f hfkfrffhf

bkijpfh.

F9cef VIII 3. Fqf8s fpqffhf f[w`f;`fhf fimf0fn` 7fpimfh,fuf6`f hfkrffhtb

h[fh[`fhtb bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 =sh]`fkfn`b fw`f;`fhfps b7fpimfh,fuje f,spi`fn` [fh[`fuf [flf6`f
htbkrffhtb h[fh[`fhtb;

 f;`f]`f 7fpimfh,fufc bfvje f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` ajhvf6`f

lshpsosh8ys htb=sh9ihtb h[fh[`fhtb;
 f[w`f;`fhfps b7fpimfh,fuje faey6wbfn` cnbkm f,spi`fn`

7fpimfh,fuf6`f htb=sh9ihtb h[fh[`fhtb;
 fw`f;`fhf f[s6`rs bf]f b,pbfys bffpsh9ief fhbnjhbrfn` abuehf6`f

hfkrffhf;
 f[fn` f;`f]`f= fabuehfkn` ]`fv0f6`tb> fcf[mf-cbvdjk6`tb hfkrffhtb

h[fh[`fhtb
bkijpfh.
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F9cef VIII 4. Fqf8s f;`f[`7fqfhf fcnhfntubf6`f hfk[htb h[fh[`fhtb bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fb=w`f;`fhfn`  nt6cn6`f hpsosh8htb> fpsosh8w`f hps fyshhf pvje
fqfhfqfhfn` [fh[`fuf6`f h[fh[`fhtb;

 fpsosh8w`f h=f9[mf> flshhf =swb b[flje fu`ffyfufhtb hffh9ihf>
tbetb9isv f6`sh9ihf6`f: fnjy f9cf[htb> fw`f;`fhf fkfchtb> f,;ms

f]fhfrshtb h[fh[`fhf;
 fpsosh8w`f byhs6`sh9iys> brjyrhtne fnt6cn fhvfptbhtb fpsosh8w`f

hbynthtc ffh9ihfps tbetb9isv fvtnjl6`f h[fh[`fhtb
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef VIII 5. Fqf8s> brjyrhtne fpqffhf6`f hs[w`f;`fhf bfpre fnt6cn6`f
lhs9[mjbn> lps9[mfp bfprys bu`ffyfufhf ffbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lps9[mfp fntcn f=s fghj,ktvfn` pqffhf f9iffhtb fbkrffhtb;
 b[fn` 9si`f byf6`sh9iys> fnt6cn f=s bffh9isp b[flje  fpqffhf

f[w`f;`fhf;
 fnt6cn f=s bffh9ie b[flje fghj,ktvf fvpsp6`f hs0qffhf;
 fnt6cn f=s bfffh9ie flbcreccbfn` ghj,ktvf f0s96`qfhf fkmnthyfnbdn`

dfhbfyn6`f hs9iffhf;
 tbvfrn`sc b7je pqffhf fo,fhf fdfhbfynws9[mfof fluskfhfps>

fimf6`sh/`/`/fuf6`f hs9iffhf;
 tbetb9isv fdnjhw`f bf9shqfp> tb9ie fghj,ktvf6`f bhspre fnt6cn6`f

htb=sh9ihtb htb=fhuskfhtb;
 f[fn` gjpbwbf fh/`/`fhfps> fnt6cn f=s bffh9ie fghj,ktvf bfprys

tbetb9isv fu`ffyfufhf6`f h[fh[`fhf;
 fnt6cn f=s bfh,je fvjhfkn`-tnbrfn` ghj,ktvf bfprys f[fn` u`ffyfufhf

ffh9ihf
bkijpfh.

F9cef VIII !. Fqf8s> fnt6cnb> brjyrhtne f[s6`rb fpsosh8w`tb htbl]`fkfhf

fyfkbp fpbetbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn fbkfpffimtb f[s6`rb itybffkje fbkrffhf;
 brjyrhtne fpsosh8w`f hps fdnjh yshhfc bvje> fhb fyshhf iffbh9ief

f[w`f;`fhf;
 fdnjh b[s6`rs tbkrffys> fash[fw`f h7fpimtbkshrffhf fvtnjl6`f

hs[w`f;`fhf;
 fnt6cn flbpfby> fpsosh8w`tb f[s6`rb itbyffkj f[w`f;`hf;
 tbetb9isv fcf[mfhrshfn` ltnfkm6`f> b[flje fbltbf ffh9ihf

bifw[hffef f[w`f;`fhf
bkijpfh.
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F9cef VIII @. Fqf8s> fh=bfv0f fprhf b[flje fcgt6n6`f

fyfkbp hpbetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fh=bfv0f= bfh,je ffv0tb> f0s9b> frekmnehfn`-cjwbfkn` 6`s9iskfhtb

hs[w`f;`fhf;
 fh0 faf6njh6`tb fh=bfv0f fqfrb htbl]`fkfhf;
 frjynt6cnn` af6njh6`f hs9cf[hf fh=bfv0f fqfrs if9cf[ef f[w`f;`fhf;
 frjynt6cnn` af6njh6`f hs9cf[hf f9[mf8 bbynthghtnfwbf if9cf[ef

f[w`f;`fhf;
 frjynt6cnn` af6njh6`f fghj,ktvf fqfrs fbkrffhtb> fo,fhtb hps hyshhf

f[w`f;`fhf
bkijpfh.

F9cef VIII #. Fqf8s> f,spi`fn` 7fpimfh,fuf6`f blshetbn> fnt6cn fbkfpffimf

f[w`f;`fhffy h[fh[`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn bf]f ftaat6n fp0j> fbynthtc fqfpqj fcf[mfhrshfn` vtnjl6`f
hfkrffhf;

 fcf[mfhrshfn` [fh[`fuf6`f f[`imfhf hs0fhtb> fh=bfv0f lf-f
bynthghtnfwbf= eh0 hhjkm f[w`f;`fhtb;

 fw`fyshhf ffh9ihfps h[s bflsh[`fp fnt[ybrfn` vtnjl6`f hfkrffhtb
hs[w`f;`fhtb;

 [s6`rskfn`b fkt6cbrf fkrffhtb> eb fqfrs f[w`f;`fhtb;
 f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` ajhvf6`tb fbkfpffimtb fnt6cn fbynthghtnfwbf

bifl]`fkj f[w`f;`fhf
bkijpfh.

F9cef VIII $. Fqf8s f9[mfhf f[s6`rs ffh9ihfps  bf0f[e fcnhfntubf6`f

(flshhfn`b> f0qffhfn`b> fqfhfn`b) h[fh[`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn f=s bptbksvrffp f[`0f6`f ltb0fhs9[mjbn;
 fbynthghtnfwbf fpehfps fnt6cn f=s b[flje f0s96`f bfqbimetbn;
 fvfhrbhhf f[fn` cbcntvf f[fh[`fhf;
 fnt6cn f=s bffuje flshhf6`f w6mf htbkrffhf;
 fnt6cn f=s b[flje flshhf6`tb fbltbf6`tb hfkrffhfps> fpqffhf6`f

htb6`s9[mfofhf fcf[mfkf> f[shr`itb fuhfabrfn` c[tvf6`tb h[fh[`fhf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef VIII 1%. Fqf8s f8shfn` nt6cn f=s bu`ffyfufhf ffbh9ietbn> fhuevtyn6`f

h[fh[`fhfkf> brjyrhtne fpqffhf6`f lhs[w`f;`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fghj,ktvf bfl]`fkje fpqffhf bfprys fbkrffyqtb> fufpt0n` cnfnbtb>
bvfhbje fghjt6nb> f=f[`syqtb hs8hf;
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 faf6n6`tb> fcnfnbcnbrfn` lshhf6`tb> tbetb9isv f[sq[sh0f6`tb
byhs6`sh9iys> fghj,ktvf fbkrffhtb> bu`ffyfufhf f8htb> eb
fh/`/`fhfps fhuevtyn6`f hfk[htb;

 fghj,ktvf bfpre fcf[mfhrshfn` nt6cn (fcf[mfyqf> fcwtyfhb> f;`f,;m

[`szs) f9qfhf;
 b[fn` [mffufhtb byshhf6`tb byhs6`sh9iys> f8shfn` nt6cn f9qfhf;
 f9c0fpffhfn`b fkbnthfnehfn`b f9si`f byf6`sh9iys> brjyrhtne

fghj,ktvf bfprys f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihf
bkijpfh.

F9cef VIII 11 Fqf8s> fpsosh8w`tb f[s6`rb byhs6`sh9iys> f8shfn` nt6cn

fajhvtb fcnbkb fkb[etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

tbetb9isv fpsosh8w`tb f[s6`rb bhsimfi`fkje f[fh[`fuf6`f (fi`7`s88s

vf feff;`kfhhfn` ecpe8 bu`ffyfufhf ffh9ihf> fwbnfnf ffufhf) hfkrffhtb>

h[fh[`fhtb;

fpsosh8w`f hs6`htb hlshhtb byhs6`sh9iys> fnt6cn fajhvf0fhf;

brjyrhtne fghj,ktvf bfprys tbetb9isv fgjpbwbf6`f byhs6`sh9iys>

tbetb9isv fpsosh8w`f hps f8hf;

[s6`rskf tbetb9isv fghj,ktvf6`f bhsl]`fkje fpqffhf6`f bhsprys
flshhf6`f hffh9ihf

bkijpfh.

F9cef VIII 12 Fqf8s> [rskf  tbetb9isv  fnt6cn6`f hf9qfhfps> f,spi`fn`-
uhfvvfnbrfn` fbkfpffimtb fvtnjl6`tb h[fh[`fhf bkijbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f7fqfh,f ffv0f6`tb fhrmsyff fajhvf6`tb bbfifys h[fh[`fhf;
 fgey6nefwbtb f8simf97fhf6`tb hyjhvf6`f hs[mxhf;
 b[ms9ie f]`je6`f hwsy[`hfc> flshhf fbkrffhfps> zslfkfn`b f;`f6`f

h[fh[`fhf;
 f[w`f;`fhtb fhuevtyn6`tb hs[`imfhf0fhfn` kt6cbrtb fcbynf6cbcnn`

fbkfpffimf6`tb bbfifys h[fh[`fhf;
 fkf9i[ufhfn` nt6cn6`f hf9qfhffy> bf0f[e f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`

fbkfpffimtb f[fh[`fuf6`tb h[fh[`fhf
bkijpfh.

F9cef VIII 13 Fqf8s> f8shfn` nt6cn bf]f faat6n fbehw fps> f8shfn`

cnhfntubf6`f h[fh[`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn fnbgb> fntvfnbrtb hfk[htb> bzslje f[s6`rb fpsosh8w`f
h0f[[fhf6`tb byhs6`sh9iys fgkfy fb6`shi`fhtb;

 fvfnthbfk fk[htb> fgkfy bifye tb9i fu`s96`f htb=rffhtb;
 fnt6cn f=s qfrskfn`b fbkfpffimfn`b fcf[mf pvje fh-tbhf6`f hs7fqfhf;
 fh=bfv0f= fgey6nfwbtb> fuhfvvfnbrfn` fu[f6`tb hsh-tbhf; fn`svn`

f;`f6`tb fjhajuhfabfn` ;`fh6`tb h[fh[`fhf;
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 b[fn` gjpbwbf ffh9ihffy> fi`7`s88w`f hwbnfnf6`tb> fc[tvf6`tb>
fajnjcf[mf6`tb> f7fpfhfn` 9qfv0f6`tb h[fh[`fhf;

 fnt6cn6`f hs9qfhtb> hrms9[mhtb> fghtptynfwbf6`f hshvfptbhtb hps
frjvgbenthn` nt[yjkjubf6`f h[fh[`fhf

bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp fpehf> f[`imfhf0fhf

B[flje fntvfnbrf:

F9cef ,spi`f bfpre fptb9i lshhf6`f. F,spi`f pfr`e> eb fprhfc bfvje;
f,spi`tb f[`swhtb; f,spi`tb f;`f]`tb; f,spi`fn` 0ffw`fhf6`f; ff9cef

,spi`f [skqim0hfkf bfpffbuje f,spi`f6`f; f9cef kbnthfnehfn` ,spi`tb

flbfkt6n6`tb.

Fkt6cbrjkjubfn` fcgt6n6`f: bzslje fkt6cbrf> f;`f b9bfv vf b9bje fqfrs

f[fh[`fhf; fqfrspfq` vf fqfrshfw`f pvje f;`f6`f; fahfptjkjubpv6`f.

fkbnthfnehf bfqfyfvr`f fajhvf6`tb> f;fhujyb> fdfhdfhbpv6`tb

brjydtywbjyfksv f[fh[`fhf fcgt6n6`f; f;`fh fec flekfhf.

Fuhfvvfnbrfn` fcgt6n. F[mso7tb f7fqfh,tb htbl]`fkfhf; f[mso7tb

f7fpimfh,tb; f[mso7tb f[s9[mfofhf[mob; fh,fufn` [msowsy[`hf6`f>

fw`f;`fhffy eh0 h[fh[`fhf fcgt6n6`f; f7fqfh,f ffv0f6`f; ffv0tb f[0sc6`tb

htbim0fhuskfimf ffpsh9ief f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` frhf6`f; f0f[[fhf6`f

ffpsh9ief fajhvf6`f; f7fqfh,f f[f=6`tb f[msowsy[`hf6`tb; fbvflfhtb eb

bfl]`fkje f8simf97fhf6`tb.

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

B[flje fbkrffhf6`f: =sh]`fkfn`b f8shfn`b frjvveybrfwbf ufyrfkfn`b

ufyhfw`fkfn`b fyjhvf6`f; frjvveybrfnbdn` f]fcf,n`; frjvveybrfnbdn`

0fuskfpffimf ftktvtyn6`tb> eh0 hsprhfn` [sh[fh0f6`tb; =sh]`fkfn`b

frjvveybrfwbf bdth,fksv fvtnjl6`f; frjvvybrfwbf f[r6`f; bjabwbfke>

bjabwbfksv.

F;`f]`f fnbg6`f. F[w`f;`fhf> flbcreccbf.

Fnt6cn fcf[mf6`f. Fkf9i[ufhfn` cf[mf pvje fnt6cn; fbkrffyqf> fufpt0n`
cnfnbf> bvfhbje fghjt6n> fbkshrffhfn` cf[mf pvje fnt6cn6`f> fcwtyfhb>
f;`f,;m [`sz6`f.

Fcnhfntubf6`f. Fpsosh8htb fw`f;`fhtb hcnhfntubf6`f; f9[mfhf

fcnhfntubf6`f> f8hf fcnhfntubf6`f.

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

F,spi`fn`b fkbnthfnehfn`b fvfnthbfk6`f fcnfylfhn bfimfi`fkje
f]fcf,n`6`f hskf bfk[n`eg. Fkbnthfnehfn` 9qfv0f bf,pjehfys> fqf8s

fhtakt6cn` [`swimf bqfhjeg; fcf[mfhrshfn` [`swimf f9si`f f=bfhf> f[fn`

u`ffyfufhf ffh9ihf f0f[[fhf.

VII frkfcc f=s tb9iq`7mf> fhb ftnfg f=ums fghjuhfvvf  imf0fc bfvjeg
f9cef frkfccbrfn`b> ]ffv0fpn`b fi`7`s88htb> fn`svn` kbnthfnehtb bhtb/me
f9qfv0f6`f hqfhf.
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IX FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef IX 1. Fqf8s>

tbvfrn`sc b7je vf
fghj,ktvfn` pqffhf6`f
bhsprys flshhf6`f
lshpsosh8etbn>
fpsosh8w`f h=f9[mf
tbetb9isv
fu`ffyfufhf6`f
w`shbujbn.

F9cef IX 2. Flbccreccbf

fkf[`s8w`f hw`f;`fimf
lfpsosh8ys>
frjvveybrfnbdn`
f]fcf,sh,tb fpsosh8w`tb
byhs6`sh9iys> f[`imfhf
fb0jbn.

F9cef IX 3. Fqf8s
tb9isv fnt6cn6`f
h,spi`fn` [fn`zslfhf6`f
lhs[w`f;`jbn.

F9cef IX 4. Fqf8s

flbcreccbtb fbvfrb
hsimf0fn` h,spi`fn`
7fpimfh,fuf6`f
tbkbrffetbn> h[fh[`fhf
bkijbn.

F9cef IX 5. Fqf8s>
flbcreccbtb fbvfrb
hcnhfntubf6`f h[fh[`fimf
lf[w`f;`jbn.

F9cef IX !. Fqf8s>

fghj,ktvfn` vf tbvfrn`sc
b7je fpqffhf6`f bhspre
fnt6cn6`f lhs9[mjbn>
lps9[mfp fps b[fn`
u`ffyfufhf ffbh9ietbn.

F9cef IX @. Fqf8s> fnt6cn

fbkfpffimf fbkshrffhfps>
f,spi`fn` 7fpimfh,fuf6`f
h[fh[`fhf bkijbn.

F9cef IX #. Fqf8s> f9[mfhf

f[s6`rs bfimfi`fkje
fcnhfntubf6`f h[fh[`fhf
bkijbn.

F9cef IX $. Fqf8s>

fghj,ktvf vf fbvfr
bhspre bu`ffyfufhf f8hf

bkijbn; eh0 bhspre
tbetb9isv
fu`ffyfufhf6`f
htb[imfkfhf bkijbn.

F9cef IX 1%. Fqf8s
tb9isv fu`ffyfufhf vf
fltnfkn` lshhf b8etbn.

F9cef IX 11. Fqf8s>

f[s6`rb> fpsosh8w`tb
byhs6`sh9iys f8shfn`
nt6cn fajhvtb fcnbkb>
hfk[hf bkijbn.

F9cef IX 12. Fqf8s>

f8shfn` nt6cn
fbkfpffimtb f,spi`fn`
yjhvf6`tb b[mxjbn.

F9cef IX 13. Fqf8s> f8hf

bf]f b,pbfys
fb6`shi`fhfps> f8shfn`
cnhfntubf6`f h[fh[`fhf
bkijbn.

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef IX 1. Fqf8s> tbvfrn`sc b7je vf fghj,ktvfn` fpqffhf6`f bhsprys
flshhf6`f lshpsosh8etbn> fpsosh8w`f h=f9[mf tbetb9isv
fu`ffyfufhf6`f w`shbujbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:
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 fghj,ktvfn` fpqffhf6`f bhspre =sh]`fkfn`b f;`f[` fh[bfhffy>
brjyrhtne fpsosh8w`f hcjwbfkn`-rekmnehfn` bynthtc6`tb> flshhf6`tb

f[is8 hpsim0hf;
 tbetb9isv f[fh[`fuf6`f hskf =sh]`fkfn`b f;`f[` f7ys b[flje

f0s96`f hfkrffhf;
 fhuevtynfwbf tbetb9isv fajhvf6`f h[fh[`fhf;
 f[w`;`fhffy> fbyajhvfwbfn` [sq[sh0f6`tb> fcf[mfhrshfn` nt6cn6`tb>

fcnfnbcnbrfn` lshhf6`tb h7syn` fwbnfnf6`f h[fh[`fhf;
 =sh]`fkfn`b f;`f[` f7syn` fghj,ktvfn` pqffhf bfpre fu`ffyfufhf6`tb

fhuevtyn6`tb hfkrffhtb> fhuevtynfwbf f[`imfhf0fhtb;
 bffbh9isp fghj,ktvf bfprys tumsh0 hu`ffyfufhf6`f lshpsosh8ys>

f6`if]f0[fhf/f6`if]fv[fhf/tumsh0 hu`ffyfufhf f[is8 fpsvimhf
bkijpfh.

F9cef IX 2. Flbcreccbf fkf[`s8w`f hw`f;`fimf lfpsosh8ys> frjvveybrfnbdn`

f]fcf,sh,tb fpsosh8w`tb byhs6`sh9iys f[`imfhf fb0jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 =sh]`fkfn`b fnt6cn f=s> pso,fhf eflf8e fghj,ktvf fbkshrffhtb
f[w`f;`fhtb;

 fu`s9 f=s bv8f9scef flbcreccbf6`f hffy b[fn` gjpbwbf ffh9ihtb>
pu`ffyfufhf6`f tb9isv  feff fpqffhf6`f hps6`shuskfhtb;

 tumsh0 hu`ffyfufhf bbfifys fbkrffhfps> fpqffhf6`f hs6`shuskfhf
(bbfifys tbkscrffpfh>…);

 =sh]`fkfn`b fnt6cn f=s bffh9ie fu`ffyfufhf6`f tbetb9isv
frjynt6cn6`f hskf hs[w`f;`fhf;

 flhfvfn` vjyjkju vf fhjkmn` nt6cn fcf[mfkf tbet9isv fu`ffyfufhf6`f
f[fn` bynthghtnfwbfkf hffh9ihf;

 fntkt-fhflbj fb=w`f;`fhf6`tb> f6`uskfhf6`tb hpsosh8hf ffvsim0f[m

tb9isv fu`ffyfufhf6`f hsp[`swhf;
 tbet9isv fu`ffyfufhf6`f hs[w`f;`fhffy> felbj vf fdbpefkn`

[fh[`fuf6`f h[fh[`fhf
bkijpfh.

F9cef IX 3. Fqf8s tbet9isv fnt6cn6`f h,spi`fn` [fn`zslfhf6`f

lhs[w`f;`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lsppsosh8sp fnt6cn fef8s bcjwbfkn`-rekmnehfn` bynthtc6`tb> blshhtb>

bu`ffyfufhf6`tb hps yshhfc bfvje f[w`f;`fhf;
 flbcreccbf6`tb> flt,fn6`tb> fgjkbnbrfn`/fhbnjhbrfn` f6`uskfhf6`tb>

flhfvfn` vjyjkjub h,spi`fn` taat6n6`f hfkrffhtb> f[`imfhf hs0fhtb;
 fpsosh8w`f hcjwbfkn`-rekmnehfn` bynthtc6`tb> hlshhtb>

hleytb[`f9isimtb byhs6`sh9iys> ntvfr bfprys fef8s b,spi`f
ib9cf[ef f[w`f;`fhf;

 f8shfn` ajhvfnr f7syn` lf-f f8shfn` ajhvfnr f[m bfchffy>
f,spi`f[ms bfcef> =sh]`fkfn`b f;`f]`fps b7fpimfh,uje flshuf6`f
htbkshrffhf;

bkijpfh.

F9cef IX 4. Fqf8s flbcreccbtb fbvfrb hsimf0fn` h,spi`fn` 7fpimfh,fuf6`f
tbkbrffetbn> h[fh[`fhf bkijbn.
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Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 tb9isv fu`ffyfufhf ffh9ihffy> frjvveybrfwbfn` f]fcf,sh,tb>
f[s6`rb fpsosh8w`tb byhs6`sh9iys> fimf6`sh/`/`fhfn` f,spi`fn`
ajhvekf6`tb> fhbnjhbrfn` abuehf6`tb hfk[hf;

 fghjabkmhfw`f pvje fnt6cn f[w`f;`fhffy> bfimfi`fkje f,spi`fn`
cnhe6nehf6`tb fvjltkm6`tb hfkrffhtb bbfifys h[fh[`fhtb;

 fb7hfn`hf byf6`sh9ie f[w`f;`fhffy> bfimfi`fkje f,spi`fn`-
uhfvvfnbrfn` rjycnhe6wbf6`tb> fbl]`fkfuf6`tb> fkt6cbrtb bbfifys
h[fh[`fhf;

 fbyle6wbfn` f[w`f;`fhfps b7fpimfh,fuje f,spi`fn` cnhe6nehf6`tb>
fvjltkm6`tb> fkt6cbrtb bbfifys h[fh[`fhf

bkijpfh.

F9cef IX 5. Fqf8s> flbcreccbtb fbvfrb hcnhfntubf6`f h[fh[`fimf lf[w`f;`jbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fpsosh8w`f pffyfqs hs0qffhf> f6`uskfhf fgkfy fb6`shi`fhf> fhjkmn`
nt6cn6`f hf9qfhf> fhtgtnbwbf6`f h[schf> fhtukfvtyn fu`f0fhf;

 fpsosh8w`f hbynthtc bf]f fh/`/`fhfps tbetb9isv f[fh[`fuf6`f
h[fh[`fhf;

 fpsosh8w`f hs6`=s0hfps> f6`=s0hf kfc: flbcreccbf vf fbvfr hps

bf0f[e fhuevtyn6`f hfkrffhtb h[fh[`fhtb> fpu`f0f6`f hw`shufhtb;
 flbcreccbf vf fbvfr fkf[`s8w`f bw`shshufhw bhskij fhuevtyn6`f

pffyfq htbkrffhtb> pffyfq f0fr6`f hshvfptbhtb;
 f=fuskfhfn` fhuevtyn6`f hpsosh8hffy> frjynhfhuevtyn6`f

hshvfptbhfps b[flje> fimf0fn` fpu`f0fhf6`f hs7fqfhf;
 fpsosh8w`f hbynthtc bf]f fh/`/`fhfps> tbetb9isv f[fh[`fuf6`f

h[fh[`fhf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef IX !. Fqf8s> fghj,kvtn` vf tbvfrn`sc b7je fpqffhf6`f bhspre

fnt6cn6`f lhs9[mjbn> lps9[mfp bfprys f[fn` u`ffyfufhf

ffbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 tbetb9isv feflf8hf pvje fnt6cn6`f hs9[mfhf;
 lps9[mfp fnt6cn f=s bffh9ie tbetb9isv fu`ffyfufhf6`f lsihspys7`j

ffh9ihf;
 fdnjhb> fcf[mfhrshfn` ash[fqtb hu`ffyfufhf6`tb> ftgj[f f0jehs[n`

gjpbwbtb> frekmnehfn`b> fkbnthfnehfn`b fnhflbwbf6`tb byhs6`sh9iys>
fcf[mfhrshfn` 9qfv0f= bffuje fbvfr/fghj,ktvf f[`imfhf0fhf;

 fghtcctb> ftkt6nhjyn` nt6cn6`tb hs9[mfhf> bffuje fhuevtyn6`tb
fu`ffyfufhf6`tb f[`imfhf hs0fhf;

 lps9[mfp fnt6cn f=s bffh9ie tb9isv fu`ffyfufhf6`f tb9isv
fgjpbwbf6`f h7syn` hs[w`f;`fhf;

 lps9[mfp fnt6cn f=s bffh9ie fu`ffyfufhf6`tb> f9c0fpffhfn` 9si`tb>
tumsh0 fkbnthfnehfn` 9qfv0f6`tb (fabkmv6`tb) htbl]`fkfhf

bkijpfh.

F9cef IX @. Fqf8s> fnt6cn fbkfpffimf fbkshrffhfps> f,spi`fn`
7fpimfh,fuf6`f h[fh[`fhf bkijbn.
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Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` cnhe6nehf6`tb>  fvtnjl6`tb> ntvfr bfpre

tbetb9isv  fnt6cn6`tb htb=sh9ihf;
 tbetbisv fnt6cn6`f h=s fnbgn` vtnjl6`f vf f[ms9ihf6`f htb=sh9ihf;
 fnt6cn f=s bffhie fubgjntpf f[w`f;`fhtb> fu`ffyfufhf ffpsh9ief

fcbynf6cbcn` rjycnhe6wbf6`tb> f;`f-tbl]`fkfuf6`tb bbfifys

h[fh[`fhtb;
 f[w`f;`fhf fb[imffkf ffpsh9ief f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`

rjycnhe6wbf6`f hlshhf;
 fdnjh bps b7fpimfh,fuje f;`f]` vf f[0sc6`f hs[w`f;`fhf> fnt6cn f=s

hspu`f0fhf;
 tumsh0 hf;`f[` fnt6cn f=s iffh9ie (b9bje/b9bfv) fbkrffhtb> bfk[e

fajhvf ftaat6nhf f[w`f;`fhtb;
 fnt6cn f9qfhfps h[s bflsh[`fp fcf[mfhrshfn`-cf[mfh,fhfn` vtnjl6`f

hu`f0fhtb> eh0 h[s6`rs fbkrffhtb;
 fdnjh bf;`f[` f[fn`zslfhf6`tb> [s6`rskf b[s bfbh[`j f;`f6`tb>

fahpf6`tb htbkrffhf
bkijpfh.

F9cef IX #. Fqf8s> f9[mfhf f[s6`rs bfimfi`fkje fcnhfntubf6`f

h[fh[`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn le6`f hf9[mfhffy> bu`f9[fp f0s96`f htb0f9[mfhtb> fyqfv0f6`f
hs7fqfhtb> b[flje fu`ffyfufhf6`f hfkrffhtb> fnt6cn bf]f b,pbfys
fbkshrffhfps> fpqffhf6`f hs6`shuskfhtb;

 fh=bfv0f f[mob> fbkkbecnhfwbf6`tb> fc[tvf6`tb> lf-f ihbanr fkf
b7fqje fpu`f0f6`tb bbfifys htbkrffhtb h[`fh[`fhtb;

 fnt6cn f=s bffuje blshsv flshhf6`f hsqf,shuhf fimf6`shuskfhf; fec

hslekfhtb htbkrffhtb hps fpqffhf6`f fu`sk8ffhf;
 [flfhf pkje flshhf6`tb fbltbf6`tb fec hslekfhtb htbkrffhtb hps>

fc[tvf6`tb> flbfuhfvvf6`tb> f[`swhfn` [cffkf6`tb h[fh[`fhf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef IX $. Fqf8s> fghj,ktvf vf fbvfr bfprys bu`ffyfufhf f8hf

bkijbn; eh0 bhspre tbetb9isv fu`ffyfufhf6`f htb[imfkfhf

bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fkmnthyfnbdn` u`ffyfufhf6`f fyfkbp hpspef> brjyrhtne fntvf vf fpqffhf
bfprys f8sv0f f9qfhf;

 b[fn` u`ffyfufhf6`f hsim6`sh/`/`fhfps fhuevtyn6`f hffufhf;
 fcf[mfhrshfn` nt6cn f=s bffh9ie fbltbf6`tb fghj,ktvf6`tb

hsp[`swhf;
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 f8sv0f= ftgbpjl6`tb> fcf[mfhrshfn` ltnfkm6`tb> fash[fw`f
h[sv8f9ufimtb> h7fpimf6`tb> hw`fyshhf6`tb> hleytb[`f9isimtb
byhs6`sh9iys> fcf[mfhrshfn` nt6cn fbltbf [flf f[w`f;`fhf;

 bfhf bu`f9[j fajhvfkf> lps9[mfp fnt6cn f=s bffh9ie fghj,ktvf
f[w`f;`fhf;

 b[fn` u`ffyfufhtb btvjwbfn`-gcb[jkjubfn` fpys7`fimtb hffh9ihfps>

fash[fw`f htb=sh9ihfn`b htb=fhuskfhfn`b f7fpimfh,fhf6`f hf9qfhf;
 lps9[mfp fnt6cn frjynt6cn f9cf[hfkf> eb tb9ie fghj,ktvf bfprys

f;`f,;m =sw f9qfhf
bkijpfh.

F9cef IX 1%. Fqf8s tb9isv fu`ffyfufhf vf fltnfkn` lshhf b8etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bfimfi`fkje fvjltkmkf> fvbyb-lbcreccbf= bps[w`f;`fp fbvfrn` pqffhf

bfprys flshhf0fhfn` f]fcf,sh,f fb6`shi`fhf;
 bfimfi`fkje fajhvf f0fys> fqf8w`f hlbcreccbfn` rke,b> frkfccn`

tbpfhtb e,.tum. fbkfn`fhf6`f hs9rffyqf fb6`shi`fhf;
 brjyrhtne f]fcf,n` fps tbim0fhuskje> tbkrffe fbycnhe6wbf6`f

(ft6cgthbvtyn vf flt,fn6`f isv8f9ufn`e) htb6`hi`fhf;
 firjkn` ecv8f9ufn`6`f bhsprys fhtgjhnf;-[`szs f8hf;
 firjkn` ufpt0 fps f[]`ffn` cf[mf pvje fcnfnbf f8hf;
 tbetb9isv frms9[mhfn`b ftkt6nhjyn`b flshhf6`f h[fh[`fhfkf>

fbkrffhfn` cf[mf pvje fnt6cn6`f hs8hf;
 tumsh0 hu`ffyfufhf6`f hffh9ihtb hs[w`f;`fhtb

bkijpfh.

F9cef IX 11. Fqf8s>  f[s6`rb fpsosh8w`tb byhs6`sh9iys f8shfn` nt6cn

fajhvtb fcnbkb hfk[hf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f8hffy> fpsosh8w`f hs6`hfn`b> hcjwbfkn`b> hrekmnehfn`b>  tumsh0
fajy6`tb f[is8 hpsim0hf;

 tbetb9isv fpsosh8w`f hbynthtc6`tb h0f[[hf6`tb byhs6`sh9iys>
fnt6cn fnbg fk[hf;

 brjyrhtne f[s6`rs byf6`sh9iys> fnt6cn fnbg f9cf[htb> nbgr f7syn`
lf-f nbgr f[m fbfufhtb;

 fpsosh8w`f h[fn`zslfhf6`f byhs6`sh9iys> fbynthtc pkje tbetb9isv
f[fh[`fuf6`f hfk[hf

bkijpfh.

F9cef IX 12 Fqf8s> f8shfn` nt6cn fbkfpffimtb f,spi`fn` yjhvf6`tb b[mxjbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 tb9isv fu`ffyfufhf6`f hs8hfps> bzslje fkt6cbrtb> fnthvby6`tb>
fahfpf6`tb hfk[hf;

 bfimfi`fkje f,spi`fn` ajhvekf6`f hskf brjyrhtne fu`ffyfufhf zslfkf
fkrffhf;

 f[w`f;`fhffy> bfimfi`fkje fcbynf6cbcnn` rjycnhe6wbf6`f h[fh[`fhf;
 tbetb9isv f[w`f;`fhf6`f f8shfkf hffh9ihfps> fbl]`fkfuf6`tb>

fuhfvvfnbrfn` ajhvf6`tb> fvjlfkn` tktvtyn6`tb h[fh[`fhf;
 fu`ffyfufhf bfkrffys ffh9ihf> fbl]`fkfhtb fbim0fhuskfhtb h[fh[`fhf;
 f8sv0f=> =sh]`fkfn`b f;`f]`fps b7fpimfh,fuje bdth,fksv ftktvtyn6`f

tb7hfn`ys hffh9ihf
bkijpfh.
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F9cef IX 13 Fqf8s> f8sv0f bf]f  b,pbfys fb6`shi`fhfps> f8shfn`

cnhfntubf6`f h[fh[`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 tb9isv fu`ffyfufhf6`f hghtptynfwbfps fgkfy fb6`shi`fhf;
 tb9isv fu`ffyfufhf6`f hffh9ihfps> fhuevtyn6`f htbpufhtb u`s9-

u`s9kf рifhtb;
 brjyrhtne fpqffhf bfprys fpsosh8w`f bhspw`shqshw b7fkj

fpqffhf6`f> pffyfqs hsyqfhf;
 fghtptynfwbf fv8f9ufhffy> lf-f u`ffyfufhfr f0fr fps7fqfhfps b0f[[j

fvfnthbfk6`f (fwbnfnf6`f> tbetb9isv f0qff8w`f hu`ffyfufhf6`f>

f0jehs[n` af6n6`f)> pffyfqs hshvfptbhf;
 f8sv0f fh-tbhf fvpspkf> fh=bfv0f f9[mfhtb> fnt[ybrfn` fu[f6`f hsh-

tbhtb> f;`fh fw[shffhfkf fajhvf6`f hu`f0fhtb; bpsvlshef fnthvby6`f

hfkrffhtb;
 frkfcc f=s b,;ms hleeys f8sv0f f9[mfhtb> b7fhqj fpu`f0f6`f hskf> eb

fh-tbhtb
bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp fpehf> f[`imfhf0fhf

Fkt6cbrjkjubfn` fcgt6n6`f: fcbyjybvbtb fynjybvbtb; fahfptjkjubpv6`tb

bimf6`uskje f;`tbwfrhf6`tb; ftnbvjkjubf.

Fuhfvvfnbrfn` fcgt6n. F7fqfh,f frjycnhe6wbf6`tb bvfhbje f]`je6`tb; f]`je

f=s f7fqfh,f f,;mfhfn` hjkm (f[f=sn` [msh9ihf); tbkje f]`je f=s f7fqfh,f

ffv0f6`tb> fhrmsyffn` ajhvf6`f htbl]`fkfhf fpqffhtb (bfyffv0fp lffbh>

f8ys cb9skjy…); fghtdth,b eb faey6wbf6`tb; fp[]`ff-fp]`tb f[mso7f

f]`ff6`qtb htb6`i`fhf; f[mson`b fp]`flfn`b f]`je6`f hcf[mfhrshfn` aey6wbf;
fbyajhvfwbf fbkrffhtb fce,bt6nn` fbps7fpffimtb ffpsh9ief bw`n`sv[je

f;`f6`f; fyjvbyfkn` ]`je6`f; fvjyjnjyn`b flbyfvbrfn`b f;`f]`fps

b7fpimfh,fuje fcbynf6cbcnn` rjycnhe6wbf6`f.

F;`f,;mn`b> fpqffhfn`b> f\mimfhfn`b f]`je6`f htbkfpffimf; bvfhbje

bytbqs[e vf bytbqs[sv b[ms9isv> f[m9ihfn` ]`je6`f fimf0fn` lshuf6`f;
fw`f;`fhfn`b> f0qffhflshhfn`b> fcf[mfhrshfn`b> fcjwbbfkn`-ecehfn`b>

fge,kbwbcnbrfn`b fcnbkm fps b7fpimfh,fuje fcbynf6cbcnn` rjycnhe6wbf6`f;
b9bje vf b9bfv f;`f]`f; f8simf97fhf6`tb fjhajuhfabtb hyjhvf6`f.

Tbkfkje f]`je6`tb eh0 hqey6wbf6`tb; fbl]`fkfuf6`f hhjkm bvfhbfv f]`je

f=s; f]`je fuhfvvfnbrf bhtb]foje frhf tb9i> f[f fnt6cn fkbyudbcnbrf

ptumhtb]f bvfhbje frhf; f,pfw. F[w`f;`fhtb fb0f]`fhtb hcbynf6cbc. Eh0

h[fn`zslfhf6`f. Fb7hfn`hf bfimf0frys f[w`f;`fhfps b7fpimfh,fuje
fcbynf6cbcnn` rjycnhe6wbf6`tb> fbl]`fkfuf6`tb> fkt6cbrtb.

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

B[flje fbkrffhf6`f: fu`s9 f=s bv8f9scef flbcreccbtb eb fcnhfntubf6`tb>
flbcreccbf= fw`shufhfps tb9isv fu`ffyfufhf6`f htbpufhf> flhfvfn` vjyjkju>
fhjkmn` nt6cn6`f> fb=w`f;`fhf fntkt[`f9ihfps vf  fhflbj fps> fnt6cnb
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frjynt6cnb> fnt6cnb fajyn` lshhtb; flbcreccbf6`tb> flt,fn6`tb>

fgjkbnbrfn`/fhbnjhbrfn` f6`uskfhf6`tb> flhfvfn` vjyjkjub> fpsosh8w`tb eb

fcjwbfkn`-rekmnehfn` bynthtc6`tb e,.bq. F[w`f;`fhtb f[w`f;`fhf f[r6`tb:
fvpsp-fb[imffkfn`b> fb7hfn`hf bfimf0fre> fble6wbfn`b> brjyrhtne

fpsosh8w`f h[s6`rb> hcjwbfkn`-rekmnehfn` f8fofhtb> h[fn`zslfhf6`tb>

hbynthtc6`tb bys6`sh9iys> =sh]`fkfn`b f;`f[` fhvfptbhtb fw`shufhtb.

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

Fqfhf fhb ftnfg f=s> f6`hfn` gcb[jkjubtb fbyntkkt6nn` fkifhf6`tb
byhs6`sh9iys> bf]f befl8e> tbetb9isv fkbnthfnehfn` vfnthbfk fk[n`eg.

Bfk[e fcf[mfhrshfn` nt6cn6`f> f=fh hs0qffhfn`b> hsh=bfhfn`b>

hcf[mfhrshf-tcntnbrfn`b fumfvf f=bfhf bfw[hffhjeg.

Fkbnthfnehfn` nt6cn6`f f6nefkn` ghj,ktvnbrf bhsprspfhjeg> tb9isv
fu`ffyfufhf6`f hffh9ihf hskifhw fps> f=fh> lfhf hps  b[flflje>  fbynthtc
pkje fpqffhf6`f hs[w`f;`fhf hqfhjeg.

Fhqfufi`7`s bfkfpfhjeg tbetb9isv ftgj[f6`f byhsqfre fkbnthfnehfn`
nt6cn6`f. Eh0 hs,pjehfkf> f=fh>  fkbnthfnehf= bffh9ie brjyrhtne fghj,ktvf
tbetb9isv frekmnehfn` rjynt6cn f=s hsp[`swhf> hs[w`f;`fhf hqjbn.

F=fh> fcjwbjrekmnehfn` atyjvty tb9i>  fkbnthfnehf  bfprys fntjhbfn`
lshhf6`fr hsvfpfhjeg> f,pfpfhfn` kf,=f,fhtb fcf[mfhrshfn` [s0]`ff6`tb
htb=fhuskfhf hskifhjeg.

Fhb ftnfg f=s ]ffv0fpn`b f9cef kbnthfnehfn` 9qfv0f6`f vfwfhf hfr`svref>
fn`svn`skfn` kbnthfnehfn` 9qfv0f6`fums hlshefpfhjeg.

X FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef X 1. Fqf8s

frkfccn`b firjkn`b
flbcreccbf6`f lhskf[`eg.

F9cef X 2. Fbvfr ffy

fqf8s bfimfi`fkje
fnt6cn bfpffbu`fys>
f;`f]`f ftnbrfn`
yjhvf6`f b[mxjbn.

F9cef X 3. Fps0sh8w`f
h=f9[mf flshhfn`
f6`uskfhffy> =sh]`fkfn`b
frjvveybrfwbf
ftaat6n6`f hsh/`/`fhf
f[fh[`fuf6`f b[s

F9cef X !. Fqf8s>

tbetb9isv fnt6cn6`f
lhs9[mjbn> eh0 hsprhtb
htb=rffimtb fyfkbp
hpbetbn.

F9cef X @. Fqf8s> fnt6cn

f=s fafrnn`b>
frjywtgnefkn`b> bvfoje
flshhf6`f tb=fbh9ietbn.

F9cef X #. Fqf8s> ;fyhkf

tb9isv fh=bfv0f6`tb>
fge,kbwbcnbrfn`
;`f,;m6`tb lhs9[mjbn>
b[fn` u`ffyfufhf

F9cef X 11. Fqf8s>

tbetb9isv f[s6`r6`f
hskf> tbetb9isv
fpsosh8w`f hps
f9qfv0f b8etbn.

F9cef X 12. Fqf8s>

bffuje f[s6`rs vf
vjltkm byf6`sh9iys>
fcf[mfhrshfn` nt6cn
bf9bqjbn.

F9cef X 13. Fqf8s>

[sq[sh0fr vf 8,f7f-
[9f7f [sq[sh0f6`f
bhsimf0frys fqfhfn`
htathfn b8etbn.
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bfbh[`jbn.

F9cef X 4. Fqf8s>

b6`kfw`f =sh]`fkfn`b
hs6`uskfhf6`f
f[`imfhf6`f hb0jbn.

F9cef X 5. Fqf8s>
bfimfi`fkje =sh]`fkfn`b
fcnhfntubf6`f b[s
bfbh[`jbn> tbkbrffetbn.

ffbh9ietbn.

F9cef X $. Fqf8s> ;fyhkf

tb9isv fcf[mfhrshfn`
9qfv0f6`f lhs9[mjbn.

F9cef X 1%. Fqf8s> f9[mfhf
f[s6`rs bfimfi`fkje
fcnhfntubf f[fh[`fhf
fyf0f[e blshetbn.

F9cef X 14. Fqf8s b7je

fqfc6`f hskf fnt6cn
frjycgt6n b8etbn.

F9cef X 15. Fqf8s

lps9[mfp fi`7`s vf
fcf[mfhrshfn` 9qfv0fps
f[]`ff b8etbn.

F9cef X 1!. Fqf8s>

f8sv0f bf]f b,pbfys
fb6`shi`fhfps> f8hf
fcnhfntubf6`f b[s
bfbh[`jbn.

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef X 1. Fqf8s frkfccn`b firjkn`b flbcreccbf6`f lhskf[`eg.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 flbcreccbffy> fu`s9 bhptb9ie vf b[fn` gjpbwbf ffh9ihf;
 b[fn` u`ffyfufhf bfkrffys ffh9ihf;
 fhuevtyn6`f hskf f[w`f;`fhtb> tb7hfn`e f[is8krff f7fqfhtb;
 b[fn` u`ffyfufhf fh/`/`fhfps> tbetb9isv f[sq[sh0f6`f h7syn`

faf6n6`tb fwbnfnf6`tb h[fh[`fhf;
 fw`f;`fhffy brjyrhtne fntvf f[w`f;`fhtb> tumsh0 fptb9i pqffhf6`f

hs[w`f;`fhfps vfgrhtb;
 flbcreccbf=s fljvbyfyn` 0s9 ffyrskfhf b0s[svr`f> b[fn` u`ffyfufhf

f[mxfhf;
 bfimfi`fkje fqfcb ftnbrtnb hs[mxfhfkf> fvbyb-lbcreccbf fyfg[ufhf

fpehf
bkijpfh.

F9cef X 2. Fbvfr ffy fqf8s bfimfi`fkje fnt6cn bfpffbu`fys> f;`f]`f

ftnbrfn` yjhvf6`f b[mxjbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 “fpsq7mfhf” fnf6nbrf f[fh[`fhtb fntpbc6`f hs6`shuskfhtb;
 ljggjytynpfh> “fbtb> f[f…”> “f[`0f6`f hskf fifhtb” “fb[imfkfhtb”

fvjltkm6`f h[fh[`fhf;
 f,;mb> fvbvbrtb> f;tcnbrekbfwbtb h[skf9ihf;
 fjggjytynw`f brjhht6nys hspys7`fhtb> lf-f u`ffyfufhfr  fpsosh8htb

frjycnhe6nbdn` f0fr f7fqfhtb
bkijpfh.

F9cef X 3. Fpsosh8w`f h=f9[mf flshhfn` f6`uskfhffy> =sh]`fkfn`b

frjvveybrfwbf ftaat6n6`f hsh/`/`fhf f[fh[`fuf6`f b[s
bfbh[`jbn.
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Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fpsosh8w`f h7ys fbvflfhf fb=rffhf;
 fpsosh8w`f hps flshhf6`f htbkrffhf fhvfhbfhf (fbyajhvfwbf f[`0f6`f

bzslfys hfkrffhf; f=sh9in`6`f hffufhf; ntvfr f7syn` lf-f ntvfrf[m

fbfchf fkrffhf);
 fpsosh8w`f hs[is8psim0hf fbehf;
 b[flje f[f6`rs fkrffhf;
 flshhf fqfrs bfprys f[fn` gjpbwbf ffh9ihf

bkijpfh.

F9cef X 4. Fqf8s> b6`kfw`f =sh]`fkfn`b hs6`uskfhf6`f f[`imfhf hb0jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f;`f[` fkfufkf;`f ftaat6nhf f[w`f;`fhf;
 f;`f[` fimf0fn`b f[`0f b,pbfys bf[msyoffh9isp f[w`f;`fhf;
 f;`f[` fqs[`n`fyn`b f[`0f ftaat6nhf f[w`f`fhf

bkijpfh.

F9cef X 5. Fqf8s> bfimfi`fkje =sh]`fkfn`b fcnhfntubf6`f b[s bfbh[`jbn>

tbkbrffetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fpsosh8w`f hps fyshhf pvje  bdth,fke f[fh[`fuf6`f htbkrffhf;
 fpsosh8s b6`=s0hf6`f htbkrffhtb> bf0frys fcnhfntubf6`f h[fh[`fhtb;
 fpsosh8w`f h=f9[mf ls6`uskffyof> fnt6cnb fdbpefkn` vfnthbfkb

hshvfptbhtb> fhtgtnbwbf f[schtb;
 b6`uskfhffy f6`=bfhf bpffpufp vf bpffpsvufp faf6njh6`f fyfkbp hpehf>

fqf8s b7ys f6`uskfhf fgkfy f[schf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef X !. Fqf8s> tbetb9isv fnt6cn6`f lhs9[mjbn> eh0 hsprhtb htb=rffimtb

fyfkbp hpbetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn frjvgjpbwbf f[w`f;`fhf; fnt6c ptb9ihje: fh=bfv0f> f]`je>

fghjpfbrfn` w`f]`f vf fahfuvtyn - fpu`f0fhf;
 fnt6cn fdnjh  b[f=s> (frn`b vf f[9fn`b) fpu`f0fhtb> fnt6c

f[fn`zslfhf6`f hs[w`f;`fhtb;
 fnt6cn f=s fdnjh bf;`f]`f vf f[0sc6`f hspys7`fimf bf][m9s[mfi`j

f[`0f6`f hfkrffhf;
 tumsh0 hf;`f]`f iffh9ie fkrffhtb> fhb fajhvf ftaat6nhf

f[w`f;`fhtb;
 f;`f]`f fnbg fbkrffhf;
 fnt6cn f=s bffuje fbl]`fkfuf6`f f[`imfhf hs0fhf;
 faey6wbfn` cnbkm fkrffhf;
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 fnt6cn f=s fdnjh b[s bfbh[`fp fcf[mfhrshfn`-cf[mfh,fhfn` [fh[`fuf6`f
hs[w`f;`fhf

bkijpfh.

F9cef X @. Fqf8s> fnt6cn f=s fafrnn`b> frjywtgnefkn`b> bvfoje flshhf6`f
tb=fbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn f7syn` fafrnn` lshhf6`f (f[0sc6`f f[msv8f9scef f0s9b>

ffv0tb>  fkf[`skfw`tb bhsprys) hsk8ffhf;
 fcf[mfhrshfn` vf bcf[mfhrshfv fnt6cn6`f h7syn` frjywtgnefkn`

lshhf6`f hfk8ffhfps> tb9isv fcnhfntubf6`f (fcf[mfhrshfn` nt6cn f=s

fdnjh bgkfy u`tb0jbn: fkbhbrfn` gfccf;6`tb> f[0sc6`tb>  fash[fw`tb

f[`imfhf hs0fhf e,.tum.) h[fh[`fhf;
 fnt6cn f=s bvfoje flshhf6`f htbkrffhf

bkijpfh.

F9cef X #. Fqf8s> ;fyhkf tb9isv fh=bfv0f6`tb> fge,kbwbcnbrfn` ;`f,;m6`tb

lhs9[mjbn> b[fn` u`ffyfufhf ffbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fh=bfv0f bf,pjehfys bpw`shqsp fw`fyshhf6`f> f[`swhf6`f
hs[w`f;`fhf;

 fh=bfv0f fdnjh vf fash[fqf bu`ffyfufhf6`f hsluskfhf vf hs=fuskfhf
(b[fn` u`ffyfufhf  by0rffys ffh9ihfps> fnt6cn f7syn` fwbnfnf6`f

ffbujbn);
 fh=bfv0f= bffh9ie f[0sc6`tb b9c0fpffhfn` 9si`tb bpktb9ie vf

bpktb9isv f[w`f;`fhf
bkijpfh.

F9cef X $. Fqf8s> ;fyhkf tb9isv  fcf[mfhrshfn` 9qfv0f6`f lhs9[mjbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fh=bfv0f fu`0fysn` fbltbf/fghj,ktvfnbrf ffh9ihf;
 fbvfrn` 0fuskfpffimf lfp[`swys> fash[fw`f u`s9-u`s9kf hifhf;
 fh=bfv0f frjvgjpbwbfn` [fn`zslfhf6`tb; [flfhf pkje ftgbpjl6`f

htbps7fpffimf6`tb; fh=bfv0f fcnhe6nehfn` tktvtyn6`f (ft6cgjpbwbf>

fghjkju> ftgbkju) hqfrs hs[w`f;`fhf;
 f;`f,;mn` 9qfv0f6`f h=s fcbe;tn f=bfhf fimfg=fh9cf6`f (fb6`]`fkf

ffhnhf> f[0sc6`f h=bfhf> frekmvbyfwbf> fb6`]`fkf fhrhf) hfk[hf;
 fh=bfv0f= fash[fqf  bffh9ihf fvtnjl6`f (fgfnht0> fgtbpf;> fbynthbth>

fash[fqf bf;`f]`f) hs[w`f;`fhf;
 fdnjh bf;`f]`f f[fn`zslfhf6`f: fcf[mfhrshfn`-cf[mfh,fhfn` vtnjl6`tb>

fh=bfv0f= eh0 hsprhtb hs[w`f;`fhf;
 fh=bfv0f= bffh9ie f[0sc/fbvfr/fghj,ktvf fbynthghtnfwbf bf[skqef>

fdnjhb> f;`f,;m]`f8b> fash[fqtb hgjpbwbf vf hleytb[`f9isimf
fbkrffhf;

 fkbhbrfn` 9qfv0f= fce,bt6nn` fbkrffhtb / vf fcf[mfhrshfn` 9cfhf6`f

hsp[`swhtb;
 fcf[mfhrshfn` 9qfv0f=> f0jehs[n` rjynt6cnb ]fffv0fpn`b f[0sc6`tb

htbl]`fkfhf
bkijpfh.
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F9cef X 1%. Fqf8s> f9[mfhf f[s6`rs bfimfi`fkje fcnhfntubf f[fh[`fhf
bfyf0f[e blshetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f9[mfhf tbetb9isv fvtnjl6`f h[fh[`fhf: flshhfn` f9[mfhf> f0qffhfn`

f9[mfhf> b[flje flshhf6`f htbkrffhfps f9[mfhf;
 fvfhrbhhf tbetb9isv fvtnjl6`f h[fh[`fhf;
 blshsv f;`f6`f hqfrs fbkrffhfps> tbetb9isv f[fh[`fuf6`f

h[fh[`fhf;
 fkt6cbrfn` q`f[s fh0,ffhfps> f;`fh6`f htb6`shi`fhf;
 frjywtgnefkn` vf faf6nn` fufyf[mfkf [flfhf pkje fwbnfnf6`f fnt6cn

f7syn` hfk8ffhtb> fpu`f0fhf6`f hps7fqfhtb
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef X 11 Fqf8s>  tbetb9isv f[s6`r6`f hskf> tbetb9isv fpsosh8w`f hps

f9qfv0f b8etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f8hf lfkfuffyof> f[s6`rb fpsosh8w`tb ptb9ihje fbkrffhf;
 f[s6`rb fpsosh8w`tb> eh0 bhsimfi`fkje fcnbkb hfk[hf;
 f[s6`rb fpsosh8w`tb bhsimfi`fkje f[sq[sh0f6`f hfk[htb h[fh[`fhtb;
 fecehfn` dfhbfyn fyfuofhf ffvsim0f[m> f8sv0f fh-tbhtb fec flekfhtb

bkijpfh.

F9cef X 12. Fqf8s> bffuje f[s6`rs vf vjltkm byhs6`sh9iys fcf[mfhrshfn`

nt6cn bf9bqjbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bffuje fvjhfkn` ctyntywbfps fbkkbecnhfwbf f7fqfhfps> f;`fvffyf
f8hf;

 bffuje fkfufv0fkf> f;fyh fzslfhf6`f f[is8 hpsim0ys> f9qfv0f
(f;`f,;m> fyjdtkkf> fkfr`> f;`fvffyf> f;`tbyhffkf> fgbtcf) fyfuofhf;

 fh=bfv0f fyq`fv0f f[fn` dthcbf/fdthcbf6`f h=bfhf;
 bffuje f[mob> fntvtb> fblttb vf faf,ektb bhsimf0frys fcf[mfhrshfn`

nt6cn f9qfhf;
 tbwshlshef fh=bfv0fps fgfhjlbf f8hf;
 9s[mfn`b ftgj[f6`f hffy bf9qfp tbwshlshef faf,ekf> ]tgj[fi7f

fbfufhtb> b=swe fcjwbfkn`b f0jehs[n`b frjynt6cn bfimfi`fkfys
fcbe;tn f9qfhtb;

 bffuje fhbavfn` ;`f6`f h[fh[`fhfkf> fgjtnbrfn` 9qfv0f f8hf

bkijpfh.

F9cef X 13 Fqf8s> [sq[sh0fr vf 8,f7f-[9f7f [sq[sh0f6`f hskf fqfhfn`

htathfn b8etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fntvf fk[hf;
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 f[sq[sh0f6`f hs9iffhtb fec hslekfhtb;
 fhtathfn fgkfy fb6`shi`fhf;
 bfimfi`fkje fcnfylfhn f[mxfhfkf> fhtathfn f8hf;
 cnfnbfr byf6`sh9iys fhtathfn f8hffy> bffuje fc[tvf: fkfufkf;`f

(fcnfnbf f[mo> bf[mrms9[msp> bfy,frms9[msp> fdnjh bpre flshhf6`f>

fcnfnbf fntvf> fdnjh bfkb[sp f0qffhf> fhuevtynfwbf fvtnjl) f[mxfhf;
fcnfnbf=s bffh9ie b[flje fpqffhf6`tb> fghj,ktvf6`tb> fkrff6`tb
htb6`s9[mfofhf; eh0 h7syn` ptum htb]f b[flje fyfkbp hpehf; f[`imfhf
hs0fhf

bkijpfh.

F9cef X 14 Fqf8s b7je fqfc6`f bhsimf0frys fnt6cn frjycgt6n b8etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 frjycgt6n fkf b8e fnt6cn flshhf6`f (fdnjh> f[mo> f0s;mhf fis6`c)
hs8hf;

 frjycgt6n 7fbqffyof> fqfrs bf]f b,pbfys fbkrffhfps> fnt6cn
fb0f9[mfhf;

 frjycgt6n fimf0f – fgkfy f8hf;
 frjycgt6n f7fqfhffy> flf7mf= fwqf6`f hps f0s96`f hffys;mhf;
 fnt6cn fgthbahfp (bf;`f6`f hskf f8hf) f7fqfhf

bkijpfh.

F9cef X 15 Fqf8s lps9[mfp fi`7`s vf fcf[mfhrshfn` 9qfv0fps f[]`ff

b8etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lps9[mfp fnt6cn bf,pjehfys bpw`shqsp fw`fyshhf6`f hs[w`f;`fhf;
 fh=bfv0f= bb,fp fghj,ktvf ffh9ihtb; fdnjh bu`fffyfufhf f=fuskfhf vf

fluskfhf;
 fash[fw`f lsihspys7`j ffh9ihf;
 brjyrhtne f9qfv0f= bu`f9[j vf bu`fv9[j ffh9ihf;
 ptum htb]f bu`f9[fp f0s9 f[w`f;`fhf;
 bu`ffyfufhf fh/`/`fhfps> fnt6cn f7syn` fws9q`f[f6`f hffufhf

bkijpfh.

F9cef X 1!. Fqf8s> f8sv0f bf]f b,pbfys fb6`shi`fhfps> f8hf fcnhfntubf6`f

b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fbltbf6`f hsh=bfhf (fbltbf6`f hsh=bfhfps tbetb9isv fnt[ybrf:
f[sq[sh0f6`f hs9[mfhtb f;ehyfkbcnn` pqffhf6`tb e,.bq. ) f[fh[`fhf;

 pffyfq fvfnthbfk6`f htbpufhf (fh=bfv0f7syn` fqbnfnf6`f> f0qff8w`f

hu`ffyfufhf6`f> f0jehs[n` af6n6`f…);
 f[sq[sh0f6`f hfk[htb f[`imfhf hs0fhtb. H[fh[`fhffy f[sq[sh0f6`f

hspu`f0fhf fqfc6`f (fwbnfnf6`f hffufhf> fgthbahfp> fhtpbevt f7fqfhf)
h[fh[`fhf;

 f8sv0f fh-tbhfps f9[mfhf> fu[f6`f hsh-tbhf> f;`fhkf fajhvf6`f
hu`f0fhf;

 frkfcc f=s (fqf8w`f vf b0ffw`f h=f9[mf) b,;ms hleys f8sv0f f9[mfhf>

eh0 hu`f0fhf6`f f[is8 hpsim0hf;
 fqs[`n`fyn`b fdfhbfyn fhtlf6nbhhf ffy> f8sv0f fb0f9[mfhtb>

f[is8qfr fu`f0fhtb> bhtb/me fdfhbfynkf f9cf[htb;
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 fwbnfnf6`f hffuffhf fqfc f[mxfhf (fwbnfnf6`f fhq`b6`f h0f8hf> fdnjhb

flf7mtb hspu`f0fhf)
bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:

1.Fnt6cn faey6wbfn` fyfkbp; fnt6cn fcnbkbcnbrf

Fnt6cn ps[moe: f,spi`tb fnt6cnb htbpsi`fhf. F,spi`tb f;`f]`tb. Fnt6cnb

f;`f]`tb. F]`je6`f qfrskfn`b htbl]`fkfhf fnbg6`f: tb,fhre tbl]`fkfhtb>

fbwn`fhfn` tbl]`fkfhtb. F;`f]`f= f]`je6`f htbl]`fkfhf fvtnjl6`f: fkt6cbrfn`
fb0f]`fhf6`f> f[msowsh[`hf6`f> fcbyjybvn` kt6cbrf.

Fnt6cn frhf6`f. F]`je> tbkje fcbynf6cbcnn` fr. Fghjpfn` cnhjaf frjvgjpbwbf

(fkfufhf> f,;mfhfn`b f[`0f> fyq`fv0f). Fahfuvtynb eb fcf[mf6`tb. F[s – fnt6cn

fcnhe6nehfn` [`0f. F,pfw – fnt6cn frjvgjpbwbfn` fr. F,pfw fnbg6`f.

Fbkfpffimfkf> f;`f]`f fnbg6`f hrkfccbabrfwbf: frn`b f[f=s bf;`f]`f>

f;`f]`f fprhfn` cnbkm f[fn`zslfhf6`f. F8,fn`b f[f=s bf;`f]`f> f;`f]`f
fprhfn` cnbkm f[fn`zslfhf6`f. F[9fn`b f[f=s bf;`f]`f> tbetb9isv fcnbkm6`f
h=s f;`f]`f f[fh[`fhf.

Lf-fo`s b]`fv0f fw`shufhfkf> fnt6cn6`f hnbg6`f hrkfccbabrfwbf: b9bje

f;`f]`f> b9bfv f;`f]`f> b[f=sn`sv-b9bje f;`f]`f. Eh0 haey6wbf6`tb>

hcnbkbcnbrfn` [fn`zslfhf6`tb h[fh[`fhf fcathf6`tb.

Btb=w`f;`j feff h[s9[mfofhf byf6`sh9iys> fnt6cn6`f hnbg6`f

hrkfccbabrfwbf: fvjyjkju> fcnhe6nehfn`b fcnbkbcnbrfn`b [fn`zslfhf6`f.
Fvjyjkju fcf[mf6`f. Flbfkju> fcnhe6nehfn`b fcnbkbcnbrfn`b [fn`zslfhf6`tb>
f[fh[`fhf fcathf6`tb> fgjkbkjub.

F;`f]`f faey6wbfn` nbg6`f. F[8skfhf> fcnh6nehfn`b fcnbkbcnbrfn`b
[fn`zslfhf6`f. Fb0f]`fhtb> eb fcnbkbcnbrfn` aey6wbf6`tb. F[w`f;`fhf>
fcnbkbcnbrfn` [fn`zslfhf6`tb> eb f[s6`rb. F;`f]`f faey6wbfn` cnbkm6`f
htbkfkfhf fcf[mfhrshfn`b fge,kbwbcnbrfn`b f;`f,;m6`f h=s.

F]`je6`f htbl]`fkf6`f hnbg6`f byhs6`sh9iys fnt6cn6`f hrkfccbabrfwbf.
Fnt6cn6`f tb,fhre fbl]`fkfhtb> tbwn`fhe fbl]`fkfhtb> tbkje fbl]`fkfhtb hskf
htbpifhf.

Fnt6cn6`f haey6wbfn`-cnbkbcnbrfn` nbgjkjubf. Fw`f;`fhfn`b>

f0qffhflshhfn`b> fjabwbfkn`-ecehfn`b> fcf[mfhrshfn`b> fge,kbwbcnbrfn`b
f;`f]`f.

Fbylbdblefkn` cnbkm. |mjers hbylbdblefkn` cnbkm f7fpimfh,fhf. F,pfwb
fbylbdblefkn` cnbkb.

2. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

Fcf[mfhrshfn` 9qfv0f =sh]`fkfn`bb f8shfn`bb fyfkbp f[mfpshef f7ysn`>
f6`s/`/`fhf 7fqjeg fltnfkn` fyfkbp fps> bfk[n`eg bfkrffe fcnhe6nehf pvje

fnt6cn [`sz6`f. Eb fps bfk][sh ]fkijn 2%-n`b fi`sis6`cf fkfufv0fpn`b

f9cef kbnthfnehfn` 9qfv0f6`f> eh0 fb]f,shfn` frkfcc6`f h=s bllshqjbn.
Fcnfylfhn f=s bffh9ie f]fcf,sh,f6`f bhys6`sh9iys> fntvfnbrfn`> f;fyhn`
vf tumsh0 fghbywbg6`f hskf> tbetb9isv ffv0f6`f bhsqfyfref fkbnthfnehf
fk[hf 7fkjbn.

3.Fnt6cn fnbg6`f
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Fw`f;`fhfn` (flbcreccbf> =sh]`fkfn`b f;`f[`); f0qffhflshhfn`

(fqfhflshhfn`b f0qffhflshhfn`-ge,kbwbcnbrfn` cnfnbf6`f> fhtathfn);
fge,kbwbcnbrfn` (ftcct> fufpt0n` cnfnbf6`f> tbetb9isv ffv0f6`f bhsqfyfref

fge,kbwbcnbrf; f,bjuhfabf) nt6cn6`f; fcf[mfhrshfn` 9qfv0f6`f (f;`tbyhffkf>

f;`f,;m> fyjdtkkf> fgjtvf).

XI FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef XI 1. Fqf8s>
brjyrhtne f[s6`rskf
brjyrhtne fpsosh8w`f
h=f9[mf fhufvf

f;`f[`(=sh]`fkfn`b

f6`uskfhf) 7fbqjbn.

F9cef XI 2. Fqf8s fhufvf

b7fqje f;`f]`6`f
lshpsoshetbn> frhbnbrfn`
f[`imfhf hb0jbn .

F9cef XI 3. Fqf8s> fhufvf

b6`uskfhf bf]f ftaat6n
fbehw   fps bf0f[e
f[fh[`fuf6`f bkb[etbn>
h[fh[`fhf bkijbn.

F9cef XI 4. Fqf8s> fhufvf
b6`uskfhffy>
=sh]`fkfn`b
frjvveybrfwbf
fcnhfntubf6`f b[s
bfbh[`jbn.

F9cef XI 5. Fqf8s> tbetb9isv
fgthbjl6`f hffyn`b fnt6cn6`f
lhs9[mjbn> eh0 h=s bffh9ie
flshhf6`tb> fntvf6`tb>
fbltbf6`tb fghj,ktvfnbrtb
fyfkbp hpbetbn.

F9cef XI !. Fqf8s> fnt6cn
fbynthghtnfwbffy>fcf[mfhrshfn`
vf bcf[mfhrshfv ftktvtyn6`f
h[s biflsh[`fp lf[w`f;`jbn...

F9cef XI @. Fqf8s>
fcf[mfhrshfn` 9qfv0f=
f,spi`f f[fh[`fuf6`f
haey6wbf6`f fyfkbp hpbetbn.

F9cef XI #. Fqf8s> f9[mfhf

btaat6ne fcnhfntubf6`f
fkb[etbn> b[s bfbh[`jbn.

F9cef XI $. Fqf8s>
f8shfkf fcf[mfhrshfn`
9qfv0f fyfkbp fpbetbn.

F9cef XI 1%. Fqf8s>

tbetb9isv ftcct6`f
b8etbn.

F9cef XI 11. Fqf8s>

lps9[mfp fi`7`s vf
fcf[mfhrshfn`
9qfv0fps fhtwtypbf
b8etbn.

F9cef XI 12. Fqf8s>

tbetb9isv
bcf[mfhrshfv fnt6cn6`f
b8etbn.

F9cef XI 13. {rskf

tb9isv  fnt6cn6`f
hf9qfhfps> fqf8s

bfimfi`kje f,spi`fn`-
uhfvvfnbrfn`
[fh[`fuf6`f b[s
bfbh[`jbn.

F9cef XI 14. Fqf8s

f8sv0f bf]f b,pbfys
fb=rffhfps> f8hf
fcnhfntubf6`f b[s
bfbh[`jbn.

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f
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F9cef XI 1. Fqf8s> brjyrhtne f[s6`rskf brjyrhtne fpsosh8w`f h=f9[mf

fhufvf f;`f[`(=sh]`fkfn`b f6`uskfhf) 7fbqjbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fhufvf f6`uskfhf f[s6`rs (fpsosh8w`f h=f9[mf flshhf6`f

hw`shufhf/fghjdjwbhhf .. ) pffyfq fp[`swhtb> fnt6cn fnbgb> f,spi`tb
hfk[htb> brjyrhtne f]fcf,sh,fkf =sh]`fkfn`b f6`uskfhf fnt6cn
fimf6`shuskfhtb;

 fpsosh8w`f ]fcf, hpehf (fpsosh8w`f bpec0w`je> hcjwbfkn`-rekmnehfn`

bynthtc6`tb hqfhflshhf f8fofhtb e,.tum.);
 pffyfq tb6`shi`fp fgkfykf f;`f[` f7fqfhf;
 lps[w`f;`j fpqffhf6`tb> fghj,ktvf6`tb> h[s6`rb by0rffys> bfkrffys

hffh9ihf;
 brjyrhtne fntvf fzslfhf6`f bhsimfi`fkje fnthvby6`tb> fahfpf6`tb

hskf fw`f;`fhf;
 fbltbf [flf fimf6`sh/`/`fhtb> b[fn` u`ffyfufhf6`tb b[`swhf6`tb

hffh9ihtb hps> fcf[mfhrshfn` 9qfv0f6`tb> f0qffhflshhfn`
kbnthfnehtb> fkbnthfnehfn` rhbnbrtb tbetb9isv fbyajhvfwbfn`
hhtcehc6`f h[fh[`fhf;

 tbetb9isv fb=rffhfn` vjltkm6`f h[fh[`fhf (fb=sh9ihf - fb=fhuskfhf;
f[hjyjkjubfn` tbim0fhuskfhf; f6`s9iskfhfn` kfuskfpffimf; fvpsp -
fb[imffkf; f[flfhf f8fofhf; fghj,ktvf – f0s96`qfhf);

 fbvvbnfwbfn` 0fuskfpffimf6`f h-fkf[`hf
bkijpfh.

F9cef XI 2. Fqf8s fhufvf f;`f]`6`f lshpsoshetbn> frhbnbrfn` f[`imfhf
hb0jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f6`uskfhf6`tb> fu`ffyfufhf6`tb> flshhf =sw6`tb> fljrevtynn`
vfnthbfk6`tb hpsosh8htb> eh0 h=s bps[w`f;`jp fubgjntp6`tb
fu`ffyfufhf6`tb bhsprys f[fn` u`ffyfufhf6`f hffh9ihtb;

 b[fn` f;`f[`b> tumsh0 hf;`f[`b h7syn` fb[imffkf6`f hs7fqfhf;
 fnt6cn fkfufkf;`f= fbltbf [fltb> b[flje fpqffhf6`tb> fghj,ktvfnbrtb

iffhi9e f[w`f;`fhf;
 fkfufkf;`tb fnt6cn f[`0f [fltb htbps7fimfhf ptb9ihje fp[`swhf;
 =sh]`fkfn`b fnt6cn f=s bffuje f[is8krff6`tb> fnt6cn f[`0f [fltb

itbyffkj f[w`f;`fhf
bkijpfh.

F9cef XI 3. Fqf8s> fhufvf f6`uskfhf bf]f ftaat6n fbehw fps bf0f[e

f[fh[`fuf6`f fkb[etbn> h[fh[`fhf bkijbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 =sh]`fkfn`b f,spi`f fhbnjhbrfn` [fh[`fuf6`f h[fh[`fhtb htbkrffhtb;
 fpsosh8wf hbynthtc ffh9ihtb> fghjwtcc h-fkfh[`hf fvpspkf flbfkju

fkfufhtb;
 fpsosh8w`f hps  fyshhf fvpspkf tbetb9isv fvtnjl6`f h[fh[`fhf;
 frfntujhbfn` njy b[s bfvsh[`fref> b[fn` u`ffyfufhf6`f hffh9ihfps>

fbynhghtnfwbf6`f hfw`f pvje fahfpf6`f h[fh[`fhf;
 fpsosh8w`f hps fyshhf fvpspkf> f6`uskfhf fyq`fv0fp> [flfhf pkje

fvjvtyn6`f lf-fpysr btaat6nys htb0f]`fhf
bkijpfh.
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F9cef XI 4. Fqf8s> fhufvf f6`uskfhffy> =sh]`fkfn`b frjvveybrfwbf
fcnhfntubf6`f b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 b[s bfbh[`fp fbyajhvfwbfn` [sq[sh0f6`f hnbg6`f htb=sh9ihf>
bf]]`fg> CD-ROM, fbynthytn> f0qffhflshhfn` cnfnbf> fufpt0n` i`7`s

f[`imfhf0fhf;
 fpsosh8w`f h=f9[mf ls6`uskffyof> pffyfq fnt6cn  f8htb> fhtgtnbwbf6`f

h[schtb> fghtptynfwbfps fw[shffhfn` vfnthbfk fh[bfhtb;
 fimf0fn` bltbf vf flshhf fyfkbp fpehfps> tbetb9isv fv8f6`f hskf

bf0f[e fvfnthbfk6`f hs9iffhf;
 fcnhfntubf6`f pkfimf6`lsh/`/`j flshuf6`f hsimf0f6`f htbkrffhtb>

f[w`f;`fhf fbim0fhuskfimf f[`imfhf0fhtb hps> =sh]`fkfn`b f6`uskfhf
fpsosh8hffy tbetb9isv fcnhfntubf6`f h[fh[`fhf;

 fimf0fn`b fgthbathbfn`b fbltbf6`tb> tbetb9isv frfntujhbf6`f hskf
flshhf6`f hifhtb> htbim0fhuskfhf fb=rffhtb hps fyyjnfwbf6`f
hs7fqfhf;

 fpsosh8w`f fbynthtc hspw`shqshw fps> bfyf0f[e> pffyfq bhvfptbp
fnt6cn fwsy[`hfc fbvgjdbpfwbf f7fqfhf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf

F9cef XI 5. Fqf8s> tbetb9isv fgthbjl6`f bhsqfyfref fnt6cn6`f lhs9[mjbn>

eh0 h=s bffh9ie flshhf6`tb> fntvf6`tb> fbltbf6`tb
fghj,ktvfnbrtb fyfkbp hpbetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 brjyrhtne ftgj[f fkbnthfnehfn` ntvf6`tb> fbltbf6`tb> fghj,ktvfnbrtb
fbyajhvfwbf fzslfhf6`tb bi]`ff6`yfqj f[w`f;`fhf;

 brjyrhtne ftgj[fps b7fpimfh,fuje flshuf6`tb> fkbnthfnehfn`
9qfv0f6`f h=s bffh9isp fghj,ktvfnbrf f0s96`qfimfps  eh0 hyshhtb
f[w`f;`fhf;

 gthbjlr bfqfyfref fnt6cn6`f h=s bfh,je fghj,ktvf6`tb> fntvf6`tb>
fbltbf6`tb htb=sh9ihf-htb=fhuskfhf fufyf[mfkf fyfkbp hpehf;

 tbetb9isv ftgj[f6`f bhsqfyfref fnt6cn6`f bhptb9ie fbltbf6`tb>
fghj,ktvf6`tb> fntvf6`tb htb=sh9ihtb htb=fhuskfhtb;

 frekmnehfn` rjynt6cn fkf> ftgj[fps b7fpimfh,fuje fntvf6`tb>
fbltbf6`tb> fghj,ktvf6`tb f[`imfhf hs0fhf;

 tbetb9isv fh=bfv0f6`f h=s brjyrhtne ftgj[fps b7fpimfh,fuje
fntvf6`tb> fbltbf6`tb> fghj,ktvf6`tb hfkrffhtb> ftgj[fps
b7fpimfh,fuje f9cfhf6`f hskf fr`svr`f> fytbnhfkn` gjpbwbf7syn`
f[`imfhf hs0fhtb

bkijpfh.

F9cef XI !. Fqf8s> fnt6cn fbynthghtnfwbffy fcf[mfhrshfn` vf bcf[mfhrshfv

ftktvtyn6`f h[s biflsh[`fp lf[w`f;`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fnt6cn fb=rffimf f[fn`zslfhf6`f hs[w`f;`fhf;
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 fkbnthfnehfn` ;fyh6`f hzslfhfn` lshuf6`f byhs6`sh9iys  fh=bfv0f
f;fyh fbkrffhf;

 fgjkb;fyhn` 9qfv0f= tbetb9isv f;fyh6`f hps b7fpimfh,fuje
flshuf6`f hs9iffhf;

 ftgbrfn`b fcwtyfn`b f;`f,;m6`f htb=fhuskfhf> eh0 h[fn`zslfhf6`f
hs[w`f;`fhf;

 fnt6cn f=s fcf[mfhrshfn` fbvfr f=bfhf fimfg=fh9cf6`f hfkrffhf;
 fh=bfv0f= fbkfpffimfn` tktvtyn6`f (ft6cgjpbwbf> fghjkju> ftgbkju>

fhtnhjcgt6wbf) hs[w`f;`fhf
bkijpfh.

F9cef XI @. Fqf8s> fcf[mfhrshfn` 9qfv0f= f,spi`f f[fh[`fuf6`f hsprhf6`f

fyfkbp hpbetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fcf[mfhrshfn` 9qfv0f fcnbkm ffpsh9ief f,spi`fn` abuehf6`f:
fajyjkjubfn` abuehf6`f> fctvfynbrfn` abuehf6`f> fcbynf6cbcnn`
abuehf6`f hsprhf  f[w`f;`fhf;

 f;`tbyhffkf fhbavfn` ajhvtb ftvjwbfn` bynjyfwbtb htb=sh9ihf;
 fim0s,;mn`b ftaat6nb f;`tbyhffkf fu`fkf7fpffhtb hsimf6`huskfhfps>

fhbnvb fhbnv fprhtb htbkrffhf;
 f;`tbyhffkf= ftdajybf f9qfhf f[fh[`fuf6`f hs9iffhtb hfkrffhtb;
 fdnjh bvtnfajhf f[w`f;`fhf;
 fcf[mfhrshfn` nt6cn f=s f,spi`fn`b fcf[mfhrshfn`b fqfrs ffh9ihf

bfh,fypffkfr f[fh[`fuf6`f hs[w`f;`fhf;
 f;`tbyhffkf fim0s,;mn`b> bfhf e,fc>  tumsh0 ftaat6n6`tb

imf6`pshuskj> tbkrffv> fcf[mfhrshfn` qfrs pvje fahfpf6`f fyfkbp

hpehf;
 f,spi`fn` yjyctyc fw[shffhfkf bffh9ie fcf[mfhrshfn` qfrs

f[w`f;`fhf
bkijpfh.

F9cef XI #. Fqf8s> f9[mfhf btaat6ne fcnhfntubf6`f fkb[etbn> b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f9[mfhf f[s6`rs ffh9ihtb> bfimfi`fkje fcnhfntubf6`f h[fh[`fhtb
(bf]]`fg> fi`7`s bfprys flshhf6`f bjehw fps> fdnjh b[mob> fi`7`s
f[mob> fyyjnfwbtb> ftgbuhfab> f[6`f hs[mo6`tb hf9[mfhf>
fbkkbecnhfwbf6`tb fc[tvf6`tb hs[`f9ihf);

 ftgj[f bfprys blshef flshhf6`tb> fhb ftgj[f bfpre f9qfv0tb
htb=sh9ihf> tbkbrffhw b0f[e fpqffhf6`f htb6`s9[mfofhf;

 fh=bfv0f=> ftgj[fps b7fpimfh,fuje fkt6cbrtb f0jehs[n`-tnyjuhfabfn`

,pfpfhtb hps b7fpimfh,fuje fgfccf;6`f hspu`f0fhf;
 flshhfn` f9[mfhffy blshsv f;`f6`f hqfrs fbkrffhfps> tbetb9isv

fcnhfntubf6`f h[fh[`fhf (frjynt6cn> f;`f6`f htbkfpffimf> f;`fh);
 fkt6cbrfn` q`f[s fpsh]fhfps f;`fh f7fqfhf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef XI $. Fqf8s> f8shfkf fcf[mfhrshfn` 9qfv0f fyfkbp fpbetbn.
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Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fh=bfv0f fntvtb fblttb hfkrffhf;
 eb frjvgjpbwbfn` [fn`zslfhf6`tb fbkfpffimf ftktvtyn6`tb

lhs[w`f;`jbn;
 fash[fw`f h[f=cf[mf6`f fyfkbp hpehtb> fbvfr f-fkfh[`hf

byf6`sh9iys u`s9-u`s9kf hifhtb> fcbe;tn f=bfhf=s eh0 hhjkm

fbkrffhtb;
 fdnjh bgjpbwbtb> fh=bfv0f= eb ffh9isimtb hs[w`f;`fhf;
 fcf[mfhrshfn`-cf[mfh,fhfn` fufyf[mfkf fnt6cn fyfkbp fpehf;
 fcf[mfhrshfn` 9qfv0tb f0jehs[n` rjynt6cnb htbl]`fkfhf

bkijpfh.

F9cef XI 1%. Fqf8s> tbetb9isv ftcct6`f b8etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 b[fn`s vf fkbnthfnehfn` 9si`f bfimf0frys> bffuje fntvf
fghj,ktvfnbrf bfprys ftcct f8hf;

 f8hffy> fh=bfv0fn`b> ftcntnbrfn`b fufyf[mfkf fnt6cn bpys7`fimf
ffpsh9ief fcf[mfhrshfn`-cf[mfh,fhfn` [fh[`fuf6`f h[fh[`fhf;

 bffuje fntvf byf6`sh9iys f[sq[sh0f6`tb> fkbnthfnehfn` fbwn`fhf6`tb
hs9iffhtb> f9c0fpffhf7syn` faf6n6`f hffufhtb;

 fash[fqf b7fpimf6`f ffpsh9ief> vf fh=bfv0f= bffh9ie fghj,ktvf
bfpre f[w`f;`fhfn` tcct f8hf;

 fash[fqf b7fpimtb> b[ys7`ufimf fvjnbdb> b9cfhf6`tb hs[w`f;`fhf;
 fkbnthfnehfn` vf f9c0fpffhfn` fbwn`fhf6`f h[fh[`fhfkf> fh=bfv0f=

bffh9ie fghj,ktvf  f[w`f;`fhf;
 f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb> fyshhf fimf6`uskfhtb> ftvjwbf6`f

hffh9ihtb hps ftcct f8hf
bkijpfh.

F9cef XI 11. Fqf8s>  lps9[mfp fi7`s vf fcf[mfhrshfn` 9qfv0fps fhtwtypbf

b8etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lps9[mfp fnt6cn> f[fn` 9si`tb fkbnthfnehfn` 9si`tb hrjynt6cn fkf
f[`f9ihf;

 fh=bfv0f bfpre fghj,ktvtb> fhb fghj,ktvf f0s96`qfhfps fdnjh
bdfhbfyn bfpre bu`ffyfufhtb hffh9ihf;

 bfimfi`fkje fhuevtyn6`f hsw[shffhfkf> fdnjh bgjpbwbf f=fuskfhf vf
fluskfhf;

 fnt6cn f=s bfhf blshefp> tbkbrffp> vf bpsvlshefp> bptbksvrffp
frhbnbrfn` f[`imfhf0fhf;

 tbetb9isv fhtcehc6`f h[fh[`fhfkf: fkbnthfnehfn` rhbnbrf7syn`

fws9q`f[f6`tb> ftgbpjl6`tb – bfhf bbynthtcc bvje> b[flje fpqffhf6`f
fyfkbp hpehf

bkijpfh.

F9cef XI 12 Fqf8s> tbetb9isv bcf[mfhrshfv nt6cn6`f b8etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 bfimfi`fkje fvjltkm6`tb fpfyff0n` nthvby6`tb h[fh[`fhfkf f[fn`s vf
fjabwbfkn` i`7`6`f hs8hf;
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 csyn`fn`b firjkn`b> fhfbjyn`b> fhtcge,kbrfn`b fecv8f9ufn`6`f
hs]fcf,sh,f f8hf;

 fc[tvf6`tb fcnfylfhnb h[fh[`fhfkf> fqfhfn` ecv8f9ufn`6`f hs97fyqf
f7fqfhf;

 Pbynthtc6`tb> ps6`htb> plshhtb tb9isv  fpsosh8w`f hps
fbyajhvfwbfn` cf[mf pvje f[]`ff f7fqfhf;

 CV f8hf
bkijpfh.

F9cef XI 13. {rskf tbetb9isv fnt6cn6`f hf9qfhfps> fqf8s btb7hfn`e

f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` [fh[`fuf6`f b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fb0f]`fhfn`b> f[w`f;`fhfn`b> f[]`ffn`b fcf[mf pvje fnt6cn6`f hps
b7fpimfh,fuje f7fqfh,f-fp]`f fajhvf6`tb> fdnjh bgjpbwbf ffpsh9ief
f7fqfh,f6`tb> f;`f,;m fcf[mf pvje fnt6cn6`f hps b7fpimfh,fuje
fcbynf6cbcnn` rjycnhe6wbf6`tb> f,fh0 frjycnhe6wbf6`f htbl]`fkfuf6`tb>
f7fqfh,f-fp]`f fajhvf6`tb> f[msowsy[`hf6`tb> fkf[`hf6`tb> f;`f
fkt6cbrfn`b fctvfynbrfn`b fb0f]`fhf6`tb> fcbyjybvn`b fynjybvn`b
fqfhusktb h[fh[`fhf;

 frjynfvbyfwbfn` nt6cn byfqfrys> fb0f]`fhtb> f[w`f;`fhtb> f[]`ffb
tb0ys9cf[kj> faey6wbfn` cnbkm6`f htb0ys9cf[kfhf bbfifys f[fh[`fhf;

 f,spi`fn`b fcnbkbcnbrfn`b f[fh[`fuf6`f f[is8 hpsim0ys> tb9isv
fajhvfkf f]`fn`s [flf ffh9ihf;

 bbfije f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn` [fh[`fuf6`f h[fh[`fhfkf> f8shfn` nt6cn
f=s tbetb9isv fvfnthbfk6`f hffh9ihf

bkijpfh.

F9cef XI 14. Fqf8s> f8sv0f bf]f bvfyi`fkfys fb=rffhfps> f8hf fcnhfntubf6`f

b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f[s6`rs fbkrffhf; fpsosh8w`tb f[s6`rb byhs6`sh9iys fcnhfntubf

fk[hf;
 fecehfn` bkb pffyfqn`b dfhbfyn fb6`shi`fhtb f8htb;
 f8shfn` nt6cn f9qfhfps> fvfnthbfk6`f pffyfq hshvfptbhtb htbpufhtb;
 fgkfy byf6`sh9iys f]`fv0f fb6`shi`fhf;
 tbetb9isv frhbnthb6`f hskf> [flfhf pkjeb fgthbathbfn`b fbltbf6`tb

fbyajhvfwbf6`tb htbks[hfps fyqfv0f6`f h[fh[`fhf;
 f8sv0f fecehfn` dfhbfyn bkb pffyfqn`b fdfhbfyn  f8hf ffvsim0f[m>

f8sv0f fec flekfhf> fh-tbhf;
 fqs[`n`fyn`b fdfhbfyn fh-tbhffy> fuhfvvfnbrfn`b fgey6nefwbfn`b

fjhajuhfabfn`b fu[f6`f hsh-tbhf
bkijpfh.

FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs bfimf0frys:
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1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp fpehf> f[`imfhf0fhf

Fkt6cbrjkjubfn` fcgt6n6`f: fpfyff0n` kt6cbrtb> fec[rsn` kt6cbrtb;
flbfkt6nbpv6`tb> fh[fbpv6`tb> fytjkjubpv6`tb h[fh[`fhf.

Fuhfvvfnbrfn` fcgt6n. ffv0f fbim0fhuskfhtb (eb ffvsim0f[m> -yof> fhb

yf[sc…) f6`s9iskfhtb ffpsh9ief f7fpimfh,f6`tb> f;`tbwqfhf6`tb f;`f-
tbl]`fkfuf6`tb; fvpsp-fb[imffkfn` fbps7fpffimf ffpsh9ief f,spi`fn`-
uhfvvfnbrfn` (fkt6cbrfn`> fvjhajkjubfn`> fcbynfrcbcnn`) [fh[`fuf6`f;
tbetb9isv fbynthghtnfwbf6`f ffpsh9ief fvjlfkn` ;`f6`tb> fbl]`fkfuf6`tb>

f]`je fb=fhn`fimtb; ftgbrfn`b fcwtyfn`b fb0f]`fhfps b7fpimfh,fuje

fcbynf6cbcnn` rjycnhe6wbf6`tb> f,fh0 frjycnhe6wbf6`f htbl]`fkfuf6`tb>

f7fqfh,f-fp]`f ffv0f-hrmsyffn` ajhvf6`tb> f;`f kfufkf6`tb> f]`fimf
kfufkf6`tb> fyfajhn` [msowsy[`hf6`tb f7fpimfh,f6`tb> f;`f fkt6cbrfn`b
fctvfynbrfn`b fb0f]`fhf6`f> fcbyjybvn`b fynjybvn`b f,;mfuskf6`f> fdnjh

bgjpbwbf ffpsh9ief fw[shffuofn` 7fqfh,f6`f htbkfpffimtb hsprhtb;

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

+sh]`fkfn`b f;`f[` (fhufvf f6`uskfhf). F;`f[` f[s6`rs> f;`f[`

fgkfyim0s[htb> fb6`shi`fhtb. Fimf0fn` [is8qfr6`tb> fhuevtyn6`tb>
f[is8krff6`tb. +sh]`fkfn`b f6`uskfhf>  fpsosh8w`f> eb flshhf f8fofhtb
fbynthtc6`tb. +sh]`fkfn`b f6`uskfhf ftaat6n fh/`/`fhfn` cnhfntubf.

Fnt6cn fnbg6`f: [rskf tbetb9isv fhtwtypbf6`f> f[f=sn`b fjabwbfkn`b

fi`7`6`f> f97fyqf> fbyajhvfwbfn` f]fcf,sh,f.

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

Fqfhf fhb ftnfg f=s> beflf8e tbetb9isv fkbnthfnehfn` vfnthbfk fksh[etbn.
Fqf8s tbetb9isv ffv0fpn`b fnt6cn6`f fyfkbp hpehtb> eh0 h=s bffh9ie
fbyajhvwbf fntvf6`tb> fbltbf6`tb fghj,ktvfnbrtb hufyf[mfkf htb=sh9ihtb
bkifhjeg. Tbetb9isv ftgj[f6`f hps b7fpimfh,fuje fntvf6`tb> fbltbf6`tb
fghj,ktvf6`tb hfkrffhf> fkbnthfnehfn` 9qfv0f= bffh9ie fghj,ktvf
fo,fimfps ftgj[f yshhfc bfvje ffh9ihf. Fh0 fghj,ktvf6`f bpkfhs[`f9in`e

f9cfhf6`f hrjynt6cn. Bfk[sp fnt6cn f;fyh6`f hs[rshfw`fhfkf bfkrffeg:
fgjtpbf bhtb/me fh=bfv0f6`f fvfwfhf hfr`svr`f>  ftgbrfn`b flhfvfn` f;fhy
fh=bfv0f6`tb> fge,kbwbcnbrtb> fvtvefhn`b f[fn`,bjuhfabfn`b f;`f,;m6`tb>
fkbnthfnehfn` tcct6`tb> fgjkb;fyhn` 9qfv0f6`tb hfk[hfums 7fkjbn.

F9cef kbnthfnehf fh=bfv0f6`f hslfums> [sv9flf fn`svn`skfn`
kbnthfnehfn` 9qfv0f6`fums llshqfn`eg.

XII FRKFCC

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`f

F[sh[fh0f:

F;`f]`f F9[mfhf F8hf

F9cef XII 1. Fqf8s>
fpsosh8w`f h=f9[mf
fqfhfn` ghjt6n w`shbujbn

F9cef XII 2. Fqf8s>

F9cef XII 5. Fqf8s>
tbetb9isv ffv0f6`f bhn`e>
fn`skf frekmnehf bfl]`fkje
fnt6cn6`f lhs9[mjbn> eh0
h=s bffh9ie flshhf6`tb>
fntvf6`tb> fbltbf6`tb>

F9cef XII 11. Fqf8s>

f0qffhf v8f9bujbn

(f0qffhflshhfn` 9qfv0f

[`szs b8etbn).
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b6`kfw`f bw`shshufp
fqfhfn` ghjt6n  frhbnbrfn`
fyfkbp fpeys f[`imfhf
fb0jbn.

F9cef XII 3. Fqf8s> fqfhfn`

ghjt6n fghtptynfwbfps
bf0f[e  f[fh[`fuf6`f b[s
bfbh[`jbn.

F9cef XII 4. Fqf8s> fqfhfn`

ghjt6n fghtptynfwbfps
tbetb9isv fcnhfntubf6`f
b[s bfbh[`jbn.

fghj,ktvfnbrtb fyfkbp
hpbetbn.

F9cef XII !. Fqf8s>

tbetb9isv fnt6cn6`f h=s
bffh9ie f9cfhf6`tb
fu`ffyfufhf6`tb
tb=fbh9ietbn.

F9cef XII @. Fqf8s>
frekmnehfn`b> fcjwbfkn`b>
f0jehs[n`b f9cfhf6`f
fnt6cnb eb
fbynthghtnfwbf6`tb hps
yshhfc bhsvje lf[w`f;`jbn.

F9cef XII #. Fqf8s>
fcf[mfhrshfn` cf[mf
bf9spqj f,spi`fn`
[fh[`fuf6`f fyfkbp hpbetbn.

F9cef XII $. Fqf8s> fdnjh b[s
bfbh[`fp f,spi`f
ftaat6nhtb> tumsh0
f[fh[`fuf6`tb b[fn`
bynthghtnfwbf bf=fh9iys
f[`imfhf hb0jbn.

F9cef XII 1%. Fqf8s> f9[mfhf
btaat6ne fcnhfntubf6`f
fk[ys b[s bfbh[`jbn.

F9cef XII 12. Fqf8s>

8,f7f-[9f7f [sq[sh0fr

b[s bfbh[`fys> fqfhfn`
htathfn b8etbn.

F9cef XII 13. Fqf8s

f8shfkf fcf[mfhrshfn`
9qfv0f fyfkbp fpbetbn.

F9cef XII 14. Fqf8s f8hf

bfimfi`fkje fcnhfntubf
b[s bfbh[`tbn.

Fis6`c fyq`fv0fpn`b fkqi`f6`tb fbylbrfnjh6`tb

F[sh[fh0f: F;`f]`f

F9cef XII 1. Fqf8s> fpsosh8w`f h=f9[mf fqfhfn` ghjt6cn w`shbujbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fqfhfn` ghjt6n f=s p0s9 b6`qje fntvtb fghj,ktvtb fu`s9 f=s
f[w`f;`fhf;

 fghjt6n f[s6`rs by0rffys ffh9ihf;
 fghjt6n fghtptynfwbfps fvfnthbfk6`f hfk[hf;
 fghjt6cn fghtptynfwbfps tbetb9iv fdbpefkn` [fh[`fuf6`f hfk[htb

h[fh[`fhtb
bkijpfh.

F9cef XII 2. Fqf8s> b6`kfw`f bw`shshufp fqfhfn` ghjt6n  frhbnbrfn` fyfkbp

fpeys  f[`imfhf fb0jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fghjt6n f=s bffh9ie fghj,ktvf f6nefkhf f[w`f;`fhf;
 f[s6`rb> fghj,ktvtb> f0qffhfn` ntvtb hffh9ihf f[`imfhf0fhf;
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 fghjt6n f[s6`rb eb fyfuofhf fv8f6`tb/f[fh[`fuf6`tb htb7hfn`hf

f[`imfhf0fhf;
 bw`shufp ghjt6n (f,spi`tb> fkt6cbrtb> fnthvbyjkjubtb e,.tum.

hufyf[mfkf) fpsosh8w`f bf[msyof tbkshrffp  f[w`f;`fhf;
 fghjt6n fw`shufhf fghtptynf,tkhf f[`imfhf0fhf;
 fghjt6n fghtptynfwbffy b[s bfbh[`fp fdbpefkn` vfnthbfk ftaat6nhf

f[`imfhf0fhf
bkijpfh.

F9cef XII 3. Fqf8s> fqfhfn` ghjt6n fghtptynfwbf bfimfi`fkje f[fh[`fuf6`f

b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 ptbkfpfimf tbksrrffe fghjt6n fw`shufhf: fkfufkf;`f> pffyfqn`b
f0qffhf fkqi`f6`f> fghj,ktvf fbkrffhf> f[s6`r6`tb f]fcf,sh,f6`tb>
fyfuofhf v8f6`f> fkqi`f6`f> f[`imfhf0fhf frhbnthb6`f;

 f]`fv0f bvfhbfys> tbksrrf fb6`shi`fhf (beflf8e frjycnhe6wbf6`f
hslf> fyjvbyfkn` ]`je fc[tvfn` f[w`f;`fhfps bvfhbje fbkfpffimf
f[fh[`fhf);

 fghtptynfwbffy fghjt6n f[`0f6`f tbksrrf hspu`f0fhtb> f[`0f6`f
htbl]`fkfhtb hfkrffhtb;

 fpsosh8s b[is8psim0hf fbehf (fpsosh8s bps fbynthtc pkje f[`0f
bzslje fkt6cbrtb> fahfpf6`tb> fu`skfqf6`tb> fhbnjhbrfn` pqffhf6`tb>
fbydthcbtb hskf bfpu`tb0jbn. Bf]]`fg> “Bitbkrff[fp fkf> fhb fc tb9i
fr`sv bis7je…”> “ Fhf \mfimf[`sc b7jb?” );

 fghjt6n f[`0f6`f htbl]`fkfuf6`f bzslje f,spi`fn` [sh[`fuf6`f hskf
hffh9ihf

bkijpfh.

F9cef XII 4. Fqf8s> fqfhfn` ghjt6n fghtptynfwbfps tbetb9isv fcnhfntubf6`f

b[s bfbh[`jbn

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 pffyfq fghtptynfwbf fh[bfhf (fghtptynfwbf fhsw[` b]`ff6`bqjbn>

f]`fv0f [flf fkb[etbn> fdbpefkn` vfnthbfk bhvfptbetbn;
 b8spw`f> b0ffw`f hf9[mf vf fcfhrmf f9[mf fhtgtnbwbf6`f h[schf;
 fghtptynfwbfyof fpsosh8w`f hsprys flshhf6`f hjehtb> fpsosh8w`f

hqfhf f8fofhtb> hs6`htb> hbynthtc6`tb byhs6`sh9iys> f9cf[hf6`f
hs7fqfhf;

 fghtptynfwbf fqfrs bfimfi`fkfys> f,;ms fvjlekbfqbf

 ([flfhf pkje fbltbf vf f[is8qfr ff0uskfhf6`f hskf vf b,;ms hleys

h]`fhf> fkjubrfn` f6`s/`/`fhf f[fh[`fhf;
 fghjt6n [`0fr f7syn` lf-f [`0fr f[m  fbfufhffy ff0uskfhf f7fqfhtb>

fghjt6n fhb f[`0f bfl]`fkfys  pqffhf6`fr hsvfpfh ]`f> fpsosh8w`f
hfpqffhf;

 =sh]`fkfn`b f6`uskfhfps> [flfhf pkje fahfpf6`tb> fhsw[`6`tb>
flshhf6`tb pffyfq f,/msw6`f h=s hfk8ffhf;

 fghtptynfwbffy fh,fhfn` fbvflfhf f[mxfhf
bkijpfh.

F[sh[fh0f: F9[mfhf
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F9cef XII 5. Fqf8s> tbetb9isv ffv0f6`f bhn`e> fn`skf frekmnehf bfpre
fnt6cn6`f lhs9[mjbn> eh0 h=s bffh9ie flshhf6`tb> fntvf6`tb>
fbltbf6`tb> fghj,ktvfnbrtb fyfkbp hpbetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 tbetb9isv ffv0f6`tb> ftgj[f6`tb> frekmnehfn` rjynt6cn6`tb
fghj,ktvf6`tb ffpsh9ief fnt6cn6`f htb=sh9ihtb> eh0 bpktb9ie vf
bpktb9isv f[w`f;`fhtb;

 fnt6cn f9qfhf  ffv0f bf6`yfuje  frjynt6cn fkf> fnt6cn f=s bffuje
flshhf6`f hs[w`f;`fhf;

 fcf[mfhrshfn` nt6cn f7syn`> brjyrhtne ftgj[f vf frekmnehfn` rjynt6cn
ptum htb]f b,pbfys bffpsh9ief fltnfkm6`f hfk[hf;

 tb9ie vf ghj,ktvfr bfpre tbetb9isv fn`skf6`f vf frekmnehf6`f
bhspre fnt6cn6`f fyfkbp hpehtb hs0qffhtb;

 lf-f cjwbfkn`> frekmnehfn` vf f0jehs[n` rjynt6cn ffh9ihffy brjyrhtne
fnt6cn bis9cf[[jp f[w`f;`fhf;

 tbetb9isv ftgj[f6`f hffyn`b fkbnthfnehfn` 9qfv0f6`f hfyfkbp
bfimf0frys> fnhflbwbfn`b ]ffv0fpn`b f9cfhf6`f htb=sh9ihf;

 fnt6cn f=s bffh9ie fghj,ktvf fbynthghtnfwbffy> brjyrhtne ftgj[f
f[fn`zslfhf6`f (frekmnehfn`b> f0jehs[n`b> fgcb[jkjubfn`b fcgt6n6`f)
f[is8 hpsim0hf;

 tbetb9isv frekmnehfn` rjynt6cn f=s bf9qf[fp fkbnthfnehfn`
9qfv0f6`f hs9[mfhtb> eh0 h=s bffh9ie fptb9i ghj,ktvf6`f
hs[w`f;`fhtb;

 fb0fuf6`f hs9[mfhtb> 9qfv0fr tbetb9isv fb0fuf6`f hs[w`f;`fhtb
(bcu`f9[tbn/bcu`fv9[tbn), bgjpbwbf fimf6`sh/`/`fhtb

bkijpfh.

F9cef XII !. Fqf8s> tbetb9isv fnt6cn6`f h=s bffh9ie f9cfhf6`tb
fu`ffyfufhf6`tb tb=fbh9ietbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 tbetb9isv f9qfv0f6`f h=s bffh9ie f9cfhf6`tb> fgjpbwbf6`tb
htb9ihf/htb9isvhf f[w`f;`fhf;

 tbetb9isv f9qfv0f6`f h=s bffh9ie fgjpbwbf6`tb f9cfhf6`tb
htb9isvhf psl]`fkje faf6njh6`f hs[w`f;`fhf;

 f9qfv0f=s bffh9ie brjyrhtne f0jehs[n` rjynt6cn (f0s9> ffv0f>

feffn`s8cf htbps7pffimf6`f hajhvf6`f) f9cf[htb; frekmnehfn`b>
fcjwbfkn`b f0jehs[n`b 9cfhf6`f fghj,ktvf fqfrs fbkrffhtb
f0s96`qfhtb bifyshef f[w`f;`fhtb

bkijpfh.

F9cef XII @. Fqf8s> frekmnehfn`b> fcjwbfkn`b> f0jehs[n`b 9cfhf6`f fnt6cnb eb
fbynthghtnfwbf6`tb hps yshhfc bhsvje lf[w`f;`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f9qfv0f= bffh9ie f0s9b> ffv0tb> frekmnehfn`-cjwbfkn` 0fuskfpffimtb

f[`imfhf hs0fhf;
 f9qfv0f= brjyrhtne ftgj[f f9cfhf6`f hs[w`f;`fhf;
 fnt6cn f=s bffh9ie fbvfr bfl]`fkfys fdnjh/fash[fqf b9cfhf6`tb

bu`ffyfufhf6`tb hs[w`f;`fhf;
 fdnjh/fash[fqf brjyrhtne ftgj[f f9cfhf6`f lsihspys7`j f[w`f;`fhf;
 fh0 faf6njh6`tb f9qfv0f fqfrb htbl]`fkfhf;
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 f9qfv0f fash[fqf vf fdnjh bu`ffyfufhf6`f hsluskfhf/hslhsvrskfhf;
b[fn` u`ffyfufhf6`f hffh9ihtb> fhuevtyn6`f hskf f[fn` gjpbwbf
f[mxfhtb;

 fnt6cn f=s> brjyrhtne frekmnehtb f0jehs[n` ffv0tb hps b7fpimfh,fuje
feybdthcfkn` lshuf6`f hqfrs f[w`f;`fhtb htbkshufhtb;

 fcjwbfkn`b> f0jehs[n`b> frekmnehfn`b f0fuskfpffimf6`f hs9cf[hf>
f9[mf8 bbynthghtnfwbf bif9cf[ef f[w`f;`fhf

bkijpfh.

F9cef XII #. Fqf8s> fcf[mfhrshfn` f[f=cf[mf bf9spqj f,spi`fn` [fh[`fuf6`f

fyfkbp hpbetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 lps9[mfp f9qfv0f= fcf[mfhrshfn` [f=cf[mf6`f hs9iffhtb> eh0 hqfrb
htaat6nhtb f[`imfhf hs0fhtb;

 fcf[mfhrshfn` 9qfv0f= f[0sc6`f fj,bt6nn`b fce,bt6nn`b f[`imfhf
hs0fhf  fbkshufhf;

 f,spi`f> fcf[mfhrshfn` [f=cf[mf6`f hf9qfhf f[fh[`fuf tb9i
fpys7`fhf;

 fcf[mfhrshfn` vf bcf[mfhrshfv fnt6cn6`f h=s fbyajhvfwbf fqfrs
f[`imfhf0fhtb> fcf[mfhrshfn` [f=cf[mf f9qfhf f[fh[`fuf tb9i
fbyajhvfwbf f[w`f;`fhtb;

 bcf[mfhrshfv nt6cn fhtfkhf iffyfh9ief> bfhf e,fc fcf[mfhrshfn`
nt6cnb brjyrhtne f0[sc6`tb pys-psykf itbl]`fkfv> b[m9isv

fcf[mfhrshfn` atyjvty iffyfh9ief> f[w`f;`fhf;
 fgjtnbrfn` kjubrf fcgtwbabrf flrskfhf;
 fgjtn bleytb[`f9isimb fgjtn b[`f9ihtb htb8lshffhf;
 fcf[mfhrshn` cf[mf6`f hcbcntvf= brjyrhtne fcf[mfhrshfn` cf[mf

f9cfhf6`f hslrskfhf
bkijpfh.

F9cef XII $. Fqf8s> tumsh0 hbynthghtnfwbtb b[fn` bynthghtnfwbtb htb=sh9ihf

bfimf0frys> fdnjh bfkb[sp f,spi`f ftaat6nhf f[`imfhf
fb0jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fdnjh b]flbufkfp fcnbkm fkrffhf;
 fdnjh b]flbufkfp fcnbkb> fdnjh b[s bfbh[`fp f,spi`fn`-uhfvvfnbrfn`

rjycnhe6wbf6`tb fkt6cbrtb itbyffkj f[w`f;`fhf;
 feffn`s8cf htbps7fpffimf6`tb> f[fn` leytb[`f9isimf ffh9ihtb hps>

fdnjh bbylbdblefkn` cnbkm f[flfhf f[`imfhf0fhf;
 f9qfv0f= brjyrhtne fghj,ktvf bfprys> fdnjh/fash[fqf bytbnhfkn`

gjpbwbf bjhlbyfksv vf fcnthtjnbgn` fprhf6`f ffpsh9ief
fcf[mfhrshfn`-cf[mfh,fhfn` vtnjl6`f hs[w`f;`fhf

bkijpfh.

F9cef XII 1%. Fqf8s> f9[mfhf btaat6ne fcnhfntubf6`f fk[ys b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f9[mfhf f[s6`rs f]`ff6`qfhtb> f[s6`rs bfimfi`fkje fcnhfntubf
fk[htb;

 fnt6cn fvfhrbhhf f[fn` cbcntvf f[fh[`fhf;
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 lps9[mfp f7syn` tbetb9isv fn`skf6`f hps b7fpimfh,fuje fh[fbpv6`tb
fytjkjubpv6`tb hfk8ffhf/hspu`f0fhtb> f;`fh [`szs f9qfhtb;

 tbetb9isv frekmnehf6`tb> fn`skf6`tb> ftgj[f6`tb hffyn`b f9qfv0f6`f
h=s bffh9ie f[0sc6`f bf]f b,pbfys htbkrffhfps>  tbetb9isv
f[sq[sh0f6`f hlshhf6`f h[fh[`fhf

bkijpfh.

F[sh[fh0f: F8hf

F9cef XII 11 Fqf8s>  f0qffhf b8etbn (f0qffhflshhfn` 9qfv0f [`szs).

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 pffyfq bfkb[sp fntvfps fvfnthbfk fk[htb fyfkbp fpehtb;
 tbetb9isv f[fh[`fuf6`f (f;`fh> fbkshrffuf> ftywbrkjgtlbfn` cnfnbf

e]`f tumsh0…) h7syn` bfkb[sp fvfnthbfk6`f tbetb9isv frhbnthb6`f

hskf hu`f0fhf;
 bfkb[sp f[sq[sh0f6`f bhskb8ffp fvfnthbfk6`f fqfc6`f hs[mxfhfkf

h[fh[`fhf;
 f[sq[sh0f6`f> fvfnthbfk6`f> fpqffhf f0qffhf f0jehs[ byf6`sh9iys>

fecev0f f[is8qfr [flf ffh9ihtb fgkfy fb6`shi`fhtb;
 f0qffhflshhfn` ecev0f fajhvfn f[mxfhf

bkijpfh.

F9cef XII 12. Fqf8s> 8,f7f-[9f7f [sq[sh0fr b[s bfh[`fys> fqfhfn` htathfn

b8etbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 fhtathfn fps fntvf/fntvf6`f hfk[hf;
 brjyrhtne frhbnthb6`f hs9iffhtb> eh0 byhs6`sh9iys fhtathfn fps

f[sq[sh0f6`f hfk[htb;
 fhtathfn fps imf0fc b7fkj f[sq[sh0f6`f h7syn` bfk[sp

fvfnthbfk6`f/fpqffhf6`f hfk8ffhf;
 fhtathfn fgkfy fb6`shi`fhf;
 bf6`yfuje fajhvfn fkf fhtathfn f8hf;
 fhtathfn fps bfk[e tbetb9isv f[sq[sh0f6`f by0rffys hspu`f0fhtb>

fgkfykf fecehtb: fkfufkf;`f (f[sq[sh0f6`f hs[mo> hrms9[mhf fhsw[`>

f0s9; fdnjh bps flshhf6`f; fdnjh b[s bfbh[`fp f0qffhf fvtnjl;
 f[sq[sh0f6`f h=s bffh9ie fpqffhf6`tb> fghj,ktvf6`tb bfkb[sp

fbim0fhuskfhfkf hffh9ihf; tbetb9isv f[sq[sh0f6`f h=s bffuje
fu`ffyfufhf6`f f[`imfhf hs0fhtb> htb=sh9ihtb> htb=fhuskfhtb

bkijpfh.

F9cef XII 13 Fqf8s f8shfkf fcf[mfhrshfn` 9qfv0f fyfkbp fpbetbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 f9qfv0f frjywtgnefkn` bltbf ffh9ihf;
 fcf[mfhrshfn` nt6cn fyfkbp fb=rffimf-fbkfpffimf eflf8hflf

fb6`shi`fhf;
 fash[fqf b7fpimfh,fhf; fash[fw`f hgcb[jkjubfn` [f=cf[mf6`f

hffh9ihf;
 fbvfr fimf0f ffh9ihtb> fbvfrb fash[w`tb htbps7fpffimf6`f fyfkbp

hpehtb;
 fdnjh> f9qfv0f= bffh9ie f9cfhf6`tb fleytb[`f9isimtb lsihspys7`j

f8hf;



238

 fnt6cn fcf[mfhrshfn`-cf[mfh,fhfn` [fh[`fuf6`f fyfkbp hpehtb> f,fh0

f[fh[`fuf6`tb f9qfv0f fqfrs [fltb htbimfi`fkfhf f[w`f;`fhtb;
 f[fn` fhuevtyn6`f hsimf6`sh/`/`fhfps tumsh0 fhuevtyn6`f h[fh[`fhf;
 brjyrhtne f0jehs[n` tgj[f frekmnehfn` 9cfhf6`f bhsprys fdnjh

b[`f9isimf f[w`f;`fhf
bkijpfh.

F9cef XII 14 Fqf8s f8hf bfimfi`fkje fcnhfntubf b[s bfbh[`jbn.

Fkqi`f ]fvjeg> fqf8s:

 tbetb9isv fnt6cn6`f hps fgkfy fb6`shi`fhf;
 qfrskfn`b fgkfy fb6`shi`fhf;
 f9qfv0f fecehfn` fdfhbfyn f8htb> f8sv0f fec flekfhtb;
 f9cef kbnthfnehfn` ,spi`f fyjhvf6`f byhs6`sh9iys f8sv0f

fjhajuhfabfn`b fgeyrnefwbfn`b fu[f6`f hsh-tbhf
bkijpfh.

; FGHJUHFVVF FQFRS

Fkqi`f fbehf 7fkjbn bffuje fqfrs fimf0fkf:

1.Fbyahjvfwbf (flshhf) fbkrffhf> fyfkbp fpehf> f[`imfhf0fhf

Fuhfvvfnbrfn` fcgt6n: fcnbkm; fnfdnjkjubtb fgfhjyjvfpbtb> frfkmr> fnhjabf;
faey6wbfn` cnbkm f[fh[`fhtb fqfrb; f,spi`flshhfn`b fgjtnbrfn`b

fcnbkbcnbrf; fcf[mfhrshfn` nt6cn fkbyudbcnbrfn` fyfkbp; fhbnjhbrfn`

pqffhf6`f hqfrb htbkfpffimtb; fvpsp-fb[imffkfn`b rjycnhe6wbf6`f>

f[ms9ihfn` ]`je6`f> ffv0f f[hjyjkjubtb fkjubrfn` fbps7fpffimf6`tb

ffpsh9ief f;`tbwqfhf6`tb f]`je fbkfpffimtb; f,spi`f> fcf[mfhrshfn`

[f=cf[mf6`f hf9qfhf f[fh[`fuf; fcf[mfhrshfn` [f=cf[mf6`f hf9qfhf

fvt[fybpv; fgjtpbf f,spi`f; fgjtnbrfn` kjubrf; b9bje> b9bfv> b[f=sn`sv

b9bje f;`f]`f; b[f=sn`sv b9bje f;`f]`f f[r6`f; fnt6cn fh-tbhfps plf

9cs[`f b7fv fuhfvvfnbrfn`b> fgey6nefwbfn`b> fjhajuhfabfn`b f97fhf6`tb
fyjhvf6`tb.

2.F,spi`f frjvveybrfnbdn` fcgt6n6`f (fpqffhf6`f)

Fqfhfn` ghjt6n: fghjt6n fgkfy fb6`shi`fhf> pffyfqn`b f0qffhf6`tb

fkqi`f6`tb; fghjt6n f8shfn` ajhvf6`tb> fghtptynfwbtb.

Fnt6cn fnbg6`f: fqfhfn` ghjt6n> f0qffhf6`f (f0qffhflshhfn` ecev0f [`szs),
fqfhfn` htathfn.

3. Fcf[mfhrshfn` nt6cn fbkrffhtb f[fn` u`ffyfufhf ffh9ihtb

XII frkfcc lfyfkuj> fqf8s bhtb]foje fqfhfbeh0f= 6`=bfhfkf fqfhf fkifhf

bp0j> fkif6`tb fimwskf6`tb bvfpfhjeg> fqfhf fhb ftnfgffy f[is8psim0hf

fbejbn f0qffhfn` fkif6`tb fimwskf6`tb htb=rffhf. XI frkfcc f=s fqf8s

tbetb9isv ffv0f6`f bhn`e fkbnthfnehfn` vfnthbfk f=s bffh9isp fbltbf6`tb

fghj,ktvf6`tb hqfhtb> hyfkbp hpehtb> htb=sh9ihtb hps fkifhf bvfy> XII
frkfcc f=s eb fhb fec yfbuojbn tbetb9isv fgthbjl6`tb> fn`skf6`tb
frekmnehf6`tb bhspre fnt6cn6`f bhsimf0frys. Fqf8s tumsh0 fn`skf6`tb
frekmnehf6`tb bhspre fnt6cn6`tb> frekmnehfn`b> fcjwbfkn`b> f0jehs[n`b
9cfhf6`f pvje fnt6cn6`tb h=s bffh9ie fptb9i ghj,ktvf6`f hso,fhfps
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fv8f6`f b9iffhjg> b0bqffhjeg. E,hb fpjeg fqs[`n`fyn`b frkfcc f=s tb0fuje
fkbnthfnehf f[s9[mfofhf bpsp]fef. F;fyh6`tb fntvfnbrtb hskf tbetb9isv
fkbnthfnehfn` vfnthbfk vfwfhf fr`sv6`f> fhb ftnfgffy fqf8s> fkbnthfnehfn`
rhbnbrtb> f0qffhflshhfn`b f0qffhfn`b f7fpimf pvje fkbnthfnehtb> fpqffhf
f0qffhf f0jehs[b ffpsh9ief fvfnthbfk6`fums b0bqffh ,pbjeg.

F9cef i`7`s88w`f

Fuh,f Dkflbvbh

Fusylbf Cthutb

Fu`vff ^mffpsv

Fkfvbf Utyflb

Fy6`f, Dkflbvbh

Fhuey Fks6mcf

F\msy\mfk Fyfnjkb

F\msy\mfk Imfkjlbf

Fvfhimfy Dbnfkb

F[mb,f Dbnfkb

F]fi,f Vthb

F]fi,f Veimyb

Fqyfhbf Dkflbvbh

F\m,f Nfba

F\msy\mfk Ifkjlbf

F]`,f |mevf

<t,bf Gkfnjy

</f;`,f {`[`0

Djp,f Fyfnjkb

Uf,ybf Ij0f

Uth[mtkbf R`fc0f

U`s,kbf Umfhum

U`kbf Lshvbn

U`shu`skbf <jhbc

Uju`ef Fks6mcf

Lfhcfkbf Ofo

Ltk,f Cfblf

Pfy0fhbf Dbnfkb

R`fhzbf Fk[fc
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R`sqybf Ktefhcf

R`sqybf Ybr`fkf

R`qybf-9]f U`sylf

Rj/jybf Bef

Kf,f[`ef Ktjynb

Kfu`kff Fyfnjkb

Kfrsh,f Vb[f

Kfi`hbf Fks6mcf

Kfi`hbf Veimyb

Kfi`hbf Hfekm

Kjvbf R`sva

Vb6fbf Veimyb

Vs6`,f Fypjh

Gfgfc6msh Befy

(kbf Ifvbk

Cvsh Heim,tb

Cf6fybf-9]f U`sylf

Nfgf/ef |mjnf

)fh,f Befy

)fh-9]f Ytkkb

)fhrmsk Cfhbjy

{`fhwrbf Bujh

}fisu Ybr`fkf

Q`s\m,f Hflbjy

Q`s\m,f Ifkef

Xfx,f Umfhum

Xfx[fkbf Rmshimfk

Zfy,f Cfvcjy

Zfybf Nthtyn

Zrflef Gkfnjy

Zrflef Imj0f

Zjkfhbf Dkflbvbh

Imsy6`,f <fuhfn
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|mtybf Fks6mcf

|mjyef Fks6mcf

|mjyef Zbzbrj

თავი XVI
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება

№163/ნ - ვებგვერდი, 27.08.2012წ.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 16 ივლისის ბრძანება

№98/ნ - ვებგვერდი, 18.07.2013წ.
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.
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ამ საგანმანათლებლო მიზნიდან გამომდინარე, ქართულის, როგორც მეორე ენის
სწავლება სკოლაში ითვალისწინებს კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას, კერძოდ,
მოსწავლემ უნდა:

1. აითვისოს როგორც ენობრივი, ისე კულტურული ინფორმაცია;
2. 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).
3. ჩამოუყალიბდეს სხვადასხვა ტიპის დამოკიდებულება:
 პიროვნულ განსხვავებათა დაფასება და პატივისცემა;
 ენობრივ-კულტურული კუთვნილების განცდა;
 ენების სწავლის სურვილი და სხვა;

4. 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 (მოსმენა-ლაპარაკი) 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
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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
უნარ-ჩვევების 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;
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 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 ს 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 უნარ-ჩვევების 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.

სასკოლო სტანდარტის შესაბამისობა ევროსაბჭოს მიერ დადგენილ ენის ცოდნის
დონეებთან. ევროსაბჭოს განათლების კომიტეტისა და უცხოური ენების განყოფილებამ
ენების სწავლა/სწავლებისა და შეფასებისათვის შეადგინა და გამოსცა საერთო ევროპული
სარეკომენდაციო ჩარჩო. ჩარჩოს მიზანია, ენის ცოდნის კვალიფიკაციის განსასაზღვრავად
შექმნას საერთო ბაზა ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებისათვის, აგრეთვე ხელი შეუწყოს
მასწავლებლების, პროგრამების შემდგენლების, სერტიფიკატის გამცემი ორგანიზაციებისა
და ენების სწავლების ადმინისტრატორების შეთანხმებულ მოქმედებას.

სარეკომენდაციო ჩარჩო განსაზღვრავს ენის ცოდნის 3 ძირითად დონეს:

 A – ძირითადი მომხმარებელი (ენის ელემენტარული ცოდნა)
 B – დამოუკიდებელი მომხმარებელი (ენის კარგი ფლობა)
 C – სპეციალისტი (ენის თავისუფალი ფლობა)
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ეს 3 დონე 6 განშტოებად იყოფა: A1 (გასაღები), A2 (საფუძველი), B1 (ზღვრული), B2
(ზღვრული განვითარებული), C1 (მაღალი), C2 (სრულყოფილი).
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ქართულის, როგორც მეორე ენის, სტანდარტი მიზნად
ისახავს C1 (მაღალი) დონის დაუფლებას.

საორიენტაციოდ ცხრილის სახით წარმოვადგენთ ქართულის, როგორც მეორე ენის
სტანდარტის მოთხოვნებისა და ევროსაბჭოს ენის ფლობის დონეების ზოგად
შესაბამისობას დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურების ბოლოს. ერთმანეთისაგან
გავმიჯნავთ რეცეფციულ (კითხვა და მოსმენა) და პროდუციულ (ლაპარაკი და წერა)
უნარებს, რამდენადაც ამა თუ იმ საფეხურზე მოთხოვნები არათანაბარია.

საფეხური ენის ფლობის დონე
მოსმენა და კითხვა

ენის ფლობის დონე
წერა და ლაპარაკი

დაწყებითი B1 A2+
საბაზო B2+ B1+
საშუალო C1 B2+ არასრული C1

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. კომუნიკაციური შედეგები, რომლებიც გულისხმობს ტექსტების შინაარსის გაგება-
გაანალიზებას (კითხვასა და მოსმენაში) და შექმნას (წერასა და ლაპარაკში);

2. ენობრივი შედეგები, რომლებიც გულისხმობს  ტექსტის სტრუქტურული და
ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობას (კითხვაში) და გამოყენებას (წერასა და
ლაპარაკში);

3. სტრატეგიული შედეგები, რომლებიც გულისხმობს მოსმენის, კითხვის, ლაპარაკის,
წერის სტრატეგიების დაუფლებას;

4. 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



246

(იქნება ეს ისტორია, მათემატიკა, ფიზიკა თუ სხვა), როცა უწევს ტექსტების გააზრება,
შედგენა თუ აუდიტორიის წინაშე ზეპირი გამოსვლა. ასე რომ, ენობრივ-კომუნიკაციური
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.
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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
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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, ახსნა-განმარტებითი 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
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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
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 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 უნარ-
ჩვევებს:
 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
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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
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იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს 0 - 1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები

გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოსცემს ინფორმაციებს 0 - 1 - 2

გამოხატავს პერსონაჟის დამოკიდებულებას, ემოციას 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

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

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
შეუძლია

შეიძინოს და ფუნქციურად გამოიყენოს საბაზო ენობრივი უნარ-ჩვევები.

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
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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
0 - 1

განსაზღვრავს მოქმედების დროსა და სივრცეს 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

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

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;
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 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
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება

№163/ნ - ვებგვერდი, 27.08.2012წ.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 16 ივლისის ბრძანება

№98/ნ - ვებგვერდი, 18.07.2013წ.

საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

I დონე

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა ლაპარაკი კითხვა წერა გრამატიკა

ქ. მ. I. 1. მოსწავლეს
შეუძლია
მასწავლებლის
მითითებების,
ინსტრუქციების
გაგება.

ქ. მ. I. 2.
მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
მოსმენისათვის
აუცილებელი
ელემენტარული
უნარ-ჩვევები.

ქ. მ. I. 3.მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი

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
შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობის

ქ. მ. I. 12.
მოსწავლეს
შეუძლია
ანბანური
პრინციპის
გაგება და
გამოყენება.

ქ. მ. I. 13.
მოსწავლეს
შეუძლია
წერილობითი
კოდის
გაშიფრვა

ქ. მ. I. 14.
მოსწავლეს
შეუძლია

ქ. მ. I. 15.
მოსწავლეს
შეუძლია
ნაწერიდან
ან
ნაბეჭდიდან
ასოების,
სიტყვების,
მოკლე
წინადადებე
ბის
გადაწერა.

ქ. მ. I. 16.
მოსწავლე
ამოიცნობს
და
ცდილობს
გამოიყენოს
ზოგიერთი
გრამატიკუ
ლი ფორმა.

ქ. მ. I. 17.
მოსწავლეს
შეუძლია
ზოგიერთი
გრამატიკუ
ლი ფორმის
დამახსოვრე
ბა.
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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.

მიღება.

ქ. მ. I. 9. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვების
დახმარებით
სურათის აღწერა.

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

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

კითხვის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. I. 18.
მოსწავლეს
შეუძლია
ენობრივი
ამოცანების
დასაძლევად
სათანადო
სტრატეგიებ
ის
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.
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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 უნარ-
ჩვევები.

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;



257

 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
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ქ.მ. I. 12. მოსწავლეს შეუძლია ანბანური პრინციპის გაგება და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თავისუფლად ცნობს ხშირად გამოყენებული სიტყვის ორთოგრაფიულ ხატს3;
 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 გაშიფრვა4.

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

3 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.

4 გაშიფრვა - გრაფიკული ხატის აკუსტიკურ ხატად კონვერტირება, ანუ ასოების ამოცნობა და მათი
დაკავშირება შესაბამის ბგერებთან; ბგერების სიტყვად გამთლიანება, აკუსტიკური ხატის სიტყვის
მნიშვნელობასთან დაკავშირება.
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ქ.მ. I.15. მოსწავლეს შეუძლია ნაწერიდან ან ნაბეჭდიდან ასოების, სიტყვების, მოკლე
წინადადებების გადაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 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.
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I დონის პროგრამის შინაარსი

სამეტყველო ფუნქციები ენობრივი კონსტრუქციები და ფორმულები

რუბრიკა
I დონე

1.1. სოციალური ურთიერთობები
მისალმება გამარჯობა! დილა _ მშვიდობისა!
მოკითხვა
დამშვიდობება ნახვამდის! კარგად!
მადლობის გადახდა გმადლობ!
მობოდიშება ბოდიში!

წარდგენა (საკუთარი
თავის/სხვისი), გაცნობა

მე ვარ + (სახელი) / ეს არის + (სახელი)
მე მქვია... / მას ჰქვია...

მილოცვა (დაბადების დღის,
დღესასწაულის)

გილოცავ დაბადების დღეს!

დათანხმება, უარი კი / არა
წახალისება, ქება-შექება კარგია!
თხოვნა
შეთავაზება მოდი . . . / გინდა. . .
1.2.ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: სახელი,
გვარი, ასაკი, საცხოვრებელი
ადგილი

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

ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ
ოჯახი / ნათესავები ეს არის + არს. სახელი (სახ-ში) …

მე მყავს + არს. სახელი (სახ-ში)
საკუთრების შესახებ მაქვს/არ მაქვს; მყავს/არ მყავს + არს. სახელი (სახ-ში);

ბიჭს აქვს/ჰყავს + არს. სახელი (სახ-ში);
ეს გიორგის წიგნია
ეს ჩემი წიგნია;

პროფესიის/ხელობის შესახებ მე ვარ + ...
სახელდება პიროვნების / საგნის 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
(სახ-ში)

ჯანმრთელობის შესახებ
საკუთარი ან სხვისი
საქმიანობის, აქტივობის შესახებ

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

კვებითი ჩვევების შესახებ
1.3. აღწერა, დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა როგორია? _ ... არის მაღალი //... მაღალია
ადამიანის ჩაცმულობა
ადამიანის ხასიათი
საგნის, შენობის (სახლი,
სკოლა...), ცხოველის,
ფრინველის აღწერა

როგორია? _ ... არის დიდი/წითელი //
... დიდია/წითელია
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1.4. გემოვნების გამოხატვა

1.5. შეფასება, დამოკიდებულების გამოხატვა

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

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

დადებითი, უარყოფითი
შეფასება (ნივთის, საქმიანობის,
საჭმლის...)

სწორია! არ არის სწორი!

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
(ადამიანის, ნივთის, ცხოველის,
მარშრუტის...)

სად არის + ...? _ ... არის + ...-ში/-ზე

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



262

მოსმენა ლაპარაკი კითხვა წერა გრამატიკა

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

ქ.მ. II. 2. მოსწავლეს
გამომუშავებული

აქვს
მოსმენისათვის
აუცილებელი
ელემენტარული

უნარ-
ჩვევები.

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. 7.
მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
ელემენტარული
ფონოლოგიური
უნარ-ჩვევები.

ქ. მ. II. 8.
მოსწავლეს
შეუძლია
ქართულის,
როგორც მეორე

ენის
ბგერების,
ჟღერადობების,
ინტონაციების
სწორად
წარმოთქმა.

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

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

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

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

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

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

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

ქ.მ.II.16.
მოსწავლეს
გამომუშავებუ
ლი აქვს
ტექსტზე
მუშაობის
საწყისი
ჩვევები.

ქ.მ.II.17.
მოსწავლეს
შეუძლია
კითხვის

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

გრამატიკულ
ი ფორმა.

ქ. მ. II. 22.
მოსწავლეს
შეუძლია
ზოგიერთი
გრამატიკულ
ი ფორმის
დამახსოვრებ
ა.

ქ. მ. II. 23.
მოსწავლეს
შეუძლია
ენობრივი
ამოცანების
დასაძლევად
სათანადო
სტრატეგიები
ს გამოყენება.
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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
უნარ-

ჩვევები.

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.



264

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 უნარ-
ჩვევები.

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;
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 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
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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 ამოცანის

გადასაჭრელად (მაგ., უპასუხე შეკითხვებს, შემოხაზე სწორი ვარიანტი...).

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

(სამ-ოთხწინადადებიანი) 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);
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 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...);
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 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

რუბრიკა
II დონე

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

მე ვარ + (სახელი) / ეს არის + (სახელი)
მე მქვია... / მას ჰქვია...

მილოცვა (დაბადების დღის,
დღესასწაულის)

გილოცავ დაბადების დღეს!

დათანხმება, უარი დიახ / არა
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წახალისება, ქება-შექება ყოჩაღ! / კარგია!
თხოვნა
შეთავაზება მოდი . . . / გინდა. . .
1.2.ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: სახელი,
გვარი, ასაკი, საცხოვრებელი
ადგილი

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

ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ
ოჯახი / ნათესავები ეს არის + არს. სახელი (სახ-ში) …

მე მყავს + არს. სახელი (სახ-ში)
საკუთრების შესახებ 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;
ჩვენი ბურთია.

პროფესიის/ხელობის შესახებ მე ვარ + ...
სახელდება პიროვნების / საგნის 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 (სახ-
ში)

ჯანმრთელობის შესახებ როგორ ხარ? _ ცუდად/ავად ვარ; კარგად ვარ
საკუთარი ან სხვისი
საქმიანობის, აქტივობის შესახებ

რას ვაკეთებ? _ ვსწავლობ, ვუსმენ, ვიბან... ის რას აკეთებს? _
წერს, კითხულობს, ზის... / ისინი სწავლობენ, დახტიან...

კვებითი ჩვევების შესახებ ვსვამ/ვჭამ + ... საათზე;
ვსვამ/ვჭამ + არს. სახელი (მიც-ში)

1.3. აღწერა, დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა როგორია? _ ... არის მსუქანი //... მსუქანია...

მაქვს/აქვს + გრძელი თმა...
ადამიანის ჩაცმულობა მაცვია/აცვია + ... / ახურავს, უკეთია...
ადამიანის ხასიათი როგორი ადამიანია? _ ... არის კეთილი, მხიარული //...

კეთილია, მხიარულია...
საგნის, შენობის (სახლი,
სკოლა...), ცხოველის,
ფრინველის აღწერა

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
შეფასება (ნივთის, საქმიანობის,
საჭმლის...)

სწორია! არ არის სწორი! როგორია? _ კარგია/ცუდია...

1.6. შეგრძნებების გამოხატვა
1.7. საჭიროების, სურვილის გამოხატვა
სურვილის შესახებ მინდა/არ მინდა + არს. სახელი (სახ-ში); მინდა/არ მინდა +

საწყისი
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1.8. გრძნობების, ემოციის გამოხატვა
სიხარული კარგია! რა კარგია!
სინანული ცუდია! რა ცუდია!
შიში
ინტერესი რა არის ეს?
1.9. დროში ორიენტირება
მითითება
საათის/დღის/კვირის/თვის/წლი
ს

როდის? -- დილით შუადღისას საღამოს
რომელი საათია? ცხრა საათია;
რომელ საათზე რას აკეთებს? -(მხოლობითში/მრავლობითში)
დღეს ორშაბათია... / ორშაბათს...
აპრილში... გაზაფზულზე, ზამთარში...

სიხშირე, ხანგრძლივობა
1.10. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობის მითითება
(ადამიანის, ნივთის, ცხოველის,
მარშრუტის...)

სად არის + ...? _ ... არის + ...-ში/-ზე
აქ / იქ; მარჯვნივ / მარცხნივ; წინ / უკან; ქვევით / ზევით
...-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 კითხვა წერა ლაპარაკი
ქ.მ. III.1. მოსწავლეს
შეუძლია მასწავლებლის
მითითებებისა და
სავარჯიშოს
მარტივი ინსტრუქციების
გაგება.

ქ.მ.III.2. მოსწავლეს

ქ.მ. III. 7. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენაში
დამუშავებული
ტექსტების წაკითხვა.

ქ.მ. III. 8. მოსწავლეს
შეუძლია

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

ქ.მ.III.13.
მ
ო
ს
წ
ა
ვ
ლ
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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.

ქ.მ. III.5. მოსწავლეს
შეუძლია ქართული
ანიმაციური ფილმების
ყურება და გაგება.

ქ.მ. III.6. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გასაგებად სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

მიკროტექსტების
წაკითხვა და გაგება.

ქ.მ. III.9. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ხმამაღალი კითხვის
ელემენტარული უნარ-
ჩვევა.

ქ.მ. III.10. მოსწავლეს
შეუძლია
კულტურული
განსხვავებების მიმართ
ინტერესის გამოჩენა.

ქ.მ. III.11. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
კითხვის სტრატეგიები.

ე
ს

გამომუშავ
ე
ბ
უ
ლ
ი

აქვს
მეტყველებ

ი
ს
ა
თ
ვ
ი
ს

აუცილებე
ლ
ი

უნარ-
ჩ
ვ
ე
ვ
ე
ბ
ი
.

ქ.მ.III.14.
მოსწავლეს
შეუძლია
მარტივ
ინტერაქცი
აში
მონაწილე
ობის
მიღება.

ქ.მ.III.15.
მოსწავლეს
შეუძლია
სურათის
აღწერა.

ქ.მ.III.16.
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მოსწავლეს
შეუძლია
გაბმულად
მარტივი
საუბარი.

ქ.მ. III.17.
მოსწავლეს
შეუძლია
ლაპარაკის
სტრატეგიე
ბის
გამოყენება.

გრამატიკა სწავლის სწავლა

ქ.მ.III.18. მოსწავლე ამოიცნობს და
იყენებს ზოგიერთ გრამატიკულ ფორმას.

ქ.მ.III.19. მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი
ამოცანების დასაძლევად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

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.
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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);
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 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:
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 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 უნარ-
ჩვევები.

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;
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 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;
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 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);
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 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 III დონე

1.1. სოციალური ურთიერთობები
მისალმება გამარჯობა(თ)!
მოკითხვა როგორ ბრძანდებით?
დამშვიდობება კარგად ბრძანდებოდეთ! ღამე მშვიდობისა!
წარდგენა (საკუთარი
თავის/სხვისი), გაცნობა

გაიცანით, ეს არის ... / ...-ა

მილოცვა (დაბადების დღის, გისურვებ(თ) ჯანმრთელობას, ბედნიერებას...
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დღესასწაულის)
დათანხმება, უარი კი, კარგი,
წახალისება ძალიან კარგია!
ტელეფონით საუბარი ვინ გნებავთ? _ თუ შეიძლება, ...-ს სთხოვეთ!

1.2.ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: სახელი,
გვარი, ასაკი, საცხოვრებელი
ადგილი

რამდენი წლის არის/წლისაა ... /შენი ...? _ ის არის + ...…წლის /
ის ... წლისაა; ცხოვრობს + ...…-ში

ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ

არის + ...ელი (თბილისელი, ბოლნისელი...)

ტელეფონის ნომერი
ოჯახი / ნათესავები ეს ჩემი ოჯახია; ვცხოვრობ ...-თან ერთად

საკუთრების შესახებ ეს მისი/მათი ოთახია;
პროფესიის/ხელობის შესახებ ფეხბურთელი, კალათბურთელი... პოლიციელი, მძღოლი,

გამყიდველი, გემის კაპიტანი, მეზღვაური...
სახელდება პიროვნების / საგნის
ჯანმრთელობის შესახებ
საკუთარი ან სხვისი საქმიანობის,
აქტივობის შესახებ

ბიჭი ხატავს ძაღლს / ბიჭმა დახატა ძაღლი...

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...),
ცხოველის, ფრინველის აღწერა

ეს ხის მაგიდაა / ეს სკოლის შენობაა...
დახოხავს, დაცურავს, დაბაჯბაჯებს...
უშნო, ლამაზი, რბილი, მაგარი...
- იანი: კოპლებიანი... / აქვს კოპლები / არის კოპლებიანი

1.4. გემოვნების გამოხატვა

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

არა, არ მომწონს ... / არა, არ მიყვარს ...
წვიმიანი, ქარიანი, მზიანი... იყო ღრუბელი / იყო ღრუბლიანი
ამინდი
ვეთანხმები / არ ვეთანხმები

დადებითი, უარყოფითი შეფასება
(ნივთის, საქმიანობის, საჭმლის...)

არც ისე ...-ა (კარგია, გემრიელია...)

1.6. შეგრძნებების გამოხატვა
1.7. საჭიროების, სურვილის
გამოხატვა
საჭიროება
სურვილი მე მინდა + საწყისი
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1.8. გრძნობების, ემოციის გამო–
ხატვა
სიხარული რა კარგია!
გაკვირვება
ინტერესი მაინტერესებს/არ მაინტერესებს + საწყისი
1.9. დროში ორიენტირება
მითითება
საათის/დღის/კვირის/თვის/წლის

ცხრის ნახევარი
იანვარში... ზამთარში/გაზაფხულზე...
შარშან, წელს, მომავალ წელს
მაშინ პირველად

ქრონოლოგიური თანამიმდევრობა გუშინ, დღეს, ხვალ; დილით...

1.10. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობის მითითება
(ადამიანის, ნივთის, ცხოველის,
მარშრუტის...)

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

მიმართულების განსაზღვრა მიდის + ...-თან
1.11. ლოგიკური კავშირის გამო–
ხატვა
მიზეზი, შედეგი, ოპოზიცია ... იმიტომ, რომ ...-ია
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)!

IV დონე
ქართული, როგორც მეორე ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა კითხვა წერა ლაპარაკი

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

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

ქ.მ.IV.14. მოსწავლე
ცდილობს
გამოიყენოს
ელემენტარული

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

ქ.მ. IV.16. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობის მიღება.

ქ.მ. IV.17. მოსწავლეს
შეუძლია გაბმულად
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ილუსტრირებული
ტექსტის
(ადაპტირებული
ზღაპარი, მოთხრობა,
ამბავი) მოსმენა და
გაგება.

ქ.მ. IV.4. მოსწავლეს
შეუძლია ქართული
ანიმაციური ფილმების
ყურება და გაგება.

ქ.მ.IV. 5. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გასაგებად სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ.IV.7. მოსწავლეს
შეუძლია ღია ბარათის,
პირადი წერილის
წაკითხვა და გაგება.

ქ.მ.IV.8. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
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 უნარ-
ჩვევა.

ქ.მ. IV.11. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
კითხვის სათანადო
სტრატეგიები.

ქ.მ. IV.12. მოსწავლეს
შეუძლია კულტურული
განსხვავებების მიმართ
ინტერესის გამოჩენა.

ენობრივი უნარ-
ჩვევები.

საუბარი.

ქ.მ. IV.18. მოსწავლეს
შეუძლია ლაპარაკის
სტრატეგიების
გამოყენება.

გრამატიკა სწავლის სწავლა

ქ.მ. IV. 19. მოსწავლეს შეუძლია
ზოგიერთი გრამატიკული ფორმის
ამოცნობა და გამოყენება.

ქ.მ.IV.20. მოსწავლეს შეუძლია
ენობრივი ამოცანების
დასაძლევად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

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
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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 ტექსტის
(ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, ამბავი) მოსმენა და გაგება.

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;



283

 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.
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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);
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 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 (მიმართვა-

მისალმების, მოკითხვის, დამშვიდობების ფორმულები; ზმნების თავაზიანი
ფორმები);

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაფერის ენობრივ
საშუალებებს (განსაზღვრებები, შედარებები);

 სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.
ლაპარაკი
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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
დრო... მოსწონს/არ მოსწონს? რით ერთობა? რა სიხშირით მოქმედებს და სხვა);

 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);
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 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.
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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.
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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 IV დონე

1.1. სოციალური ურთიერთობები
მისალმება გამარჯობა(თ)!
მოკითხვა როგორ ხარ / ბრძანდებით?
დამშვიდობება კარგად ბრძანდებოდეთ! ღამე მშვიდობისა!
წარდგენა (საკუთარი
თავის/სხვისი), გაცნობა

გაიცანით, ეს არის ... / ...-ა

მილოცვა (დაბადების დღის,
დღესასწაულის)

გისურვებ(თ) ჯანმრთელობას, ბედნიერებას...

დათანხმება, უარი კი, კარგი,
წახალისება კარგია!
ტელეფონით საუბარი ვინ გნებავთ? _ თუ შეიძლება, ...-ს სთხოვეთ! გისმენთ! ნომერი

შეგეშალათ, სხვაგან მოხვდით...
1.2.ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: სახელი,
გვარი, ასაკი, საცხოვრებელი
ადგილი

დავიბადე / ვცხოვრობ ... -ში;

ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ

სადაური ხარ? _ თბილისელი...

ტელეფონის ნომერი ჩემი ტელეფონის ნომერია ...
ოჯახი / ნათესავები ეს ჩემი ოჯახია; ვცხოვრობ ...-თან ერთად

საკუთრების შესახებ ეს მისი/მათი ოთახია;
პროფესიის/ხელობის შესახებ ის მუშაობს ...ში, ექიმია.

კბილის ექიმი, ტანსაცმლის მკერავი...
სახელდება პიროვნების / საგნის
ჯანმრთელობის შესახებ რა გაწუხებს/რა აწუხებს? _ მახველებს/... მტკივა; აქვს სიცხე... /

ახველებს, აცემინებს...
საკუთარი ან სხვისი საქმიანობის,
აქტივობის შესახებ

ვიღვიძებ, ვიბან, ვსაუზმობ, მივდივარ, ვკითხულობ, ვთამაშობ
...
კერავს - შეკერავს; ამზადებს მოამზადებს ...

საყიდლებზე ყოფნისას

თავისუფალი დროის შესახებ; რას აკეთებ თავისუფალ დროს?
...თან ერთად + ვთამაშობ + ...-ს; ვერთობი + ...თან ერთად
ვსეირნობ / ვისეირნებ; ვისვენებ / დავისვენებ...
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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...),
ცხოველის, ფრინველის აღწერა

ეს ხის მაგიდაა / ეს სკოლის შენობაა...
ლამაზი, ყველაზე ლამაზი, ულამაზესი; კარგი - უკეთესი;
ცუდი - უარესი...
varskvlaviviT cimcimebs.  / yvaviliviTlamazia.

1.4. გემოვნების გამოხატვა

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

არა, არ მომწონს ... / არა, არ მიყვარს ...

დადებითი, უარყოფითი შეფასება
(ნივთის, საქმიანობის, საჭმლის...)

კარგია, გემრიელია...

1.6. შეგრძნებების გამოხატვა მცივა, მცხელა...
1.7. საჭიროების, სურვილის
გამოხატვა
საჭიროება
სურვილი მე მინდა + საწყისი

მინდა, რომ ვიყო ...
1.8. გრძნობების, ემოციის გამო–
ხატვა
სიხარული მიხარია!
გაკვირვება მართლა?
ინტერესი მაინტერესებს/არ მაინტერესებს + საწყისი
1.9. დროში ორიენტირება
მითითება
საათის/დღის/კვირის/თვის/წლის

იანვარში... ორ იანვარს;
სეზონები, თვეები, კვირის დღეები
ცოტა ხანში / მოგვიანებით / ხუთ წუთში / ერთ საათში ...

ქრონოლოგიური თანამიმდევრობა გუშინ, დღეს, ხვალ; დილით, შუადღისას, საღამოს; ჯერ / წინ /
შემდეგ; გვიან / ადრე;

1.10. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობის მითითება
(ადამიანის, ნივთის, ცხოველის,
მარშრუტის...)

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

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)!
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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.2. მოსწავლეს
შეუძლია
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

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

ქ.მ.V.7. მოსწავლეს
შეუძლია
მოსმენაში
დამუშავებული
ტექსტების
წაკითხვა.

ქ.მ.V.8.
მოსწავლეს
შეუძლია მცირე
ზომის
ადაპტირებული
თხრობითი
ხასიათის
სხვადასხვა
ტიპის ტექსტის
(მოთხრობა,
ლიტერატურული
ზღაპარი)
წაკითხვა და
გაგება.

ქ.მ.V.9.
მოსწავლეს
შეუძლია
ილუსტრირებულ
ი შემეცნებითი

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

ქ.მ.V.15. მოსწავლეს
შეუძლია
კორესპონდენციის
მარტივი ენით წერა.
ა) წერს ღია ბარათს.
ბ) წერს პირად
წერილს.

ქ.მ.V.16. მოსწავლეს
შეუძლია
შემოქმედებითი
დამოკიდებულების
გამოვლენა.

ქ.მ. V.17. მოსწავლეს
შეუძლია ნიმუშის
მიხედვით
შემეცნებითი
ხასიათის
მიკროტექსტების
წერა სკოლის
გაზეთისთვის/ჟურნ
ალისთვის.

ქ.მ.V.18. მოსწავლეს
შეუძლია
ფუნქციურად
გამოიყენოს
ელემენტარული

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

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

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

ქ.მ.V.23.
მოსწავლეს
შეუძლია
ფუნქციურად
გამოიყენოს
ელემენტარული
ენობრივი უნარ-
ჩვევები.

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

ქ.მ.V.25. მოსწავლეს
შეუძლია პროექტის
(მაგ., რეცეპტების
კრებული,
მოსწავლეთა
ნახატების/ნაკეთობებ
ის კატალოგი და
სხვა)
განხორციელების
ხელშესაწყობად
მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

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

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

ქ.მ.V.28. მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს
კონსტრუქციული
დამოკიდებულება
დაბრკოლებების
მიმართ.

ქ.მ.V.29. მოსწავლეს
შეუძლია არსებული
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გამოყენება. 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.
მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის
სტრატეგიების
გამოყენება.

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

ენობრივი უნარ-
ჩვევები.

ქ.მ.V.19. მოსწავლეს
შეუძლია წერის
სტრატეგიების
გამოყენება.

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
თანამშრომლობა
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
გუნდის წევრებთან
და მეწყვილესთან.

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);
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 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;
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 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;
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 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.



296

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 და

მისალმება/გამომშვიდობების სათანადო ფორმულებს.

ბ) წერს პირად წერილს.
 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს;
 ადრესატის ვინაობის გათვალისწინებით შეარჩევს მიმართვისა და

მისალმება/დამშვიდობების სათანადო ფორმულებს;
 გამოკვეთს მიზანს;
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 თანამიმდევრობით გადმოსცებს ფაქტებს, მოვლენებს;
 აღწერს ადამიანებს, საგნებს;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას;
 გამოხატავს გრძნობებსა და სურვილებს.

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
უნარ-ჩვევები.

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
ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა და ხერხებს, შეარჩევს სათანადო ლექსიკურ
ერთეულებსა და გრამატიკულ ფორმებს;

 წერილის ადრესატის გათვალისწინებით იცავს სათანადო ეტიკეტს (მიმართვა-
მისალმების, 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;
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 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 უნარ-
ჩვევები.

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).
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ქ.მ.V.23. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციურად გამოიყენოს ელემენტარული ენობრივი
უნარ-ჩვევები.

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.
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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 აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება
დაბრკოლებების მიმართ.

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);
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 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

ძირითადი ენობრივი
კონსტრუქციები
და ფორმულები

ძირითადი ენობრივი
საკითხები

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

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

ფონეტიკა/მრფოლოგია/სინტაქსი
1. არსებითი სახელი: ბრუნება _
სახელობითი, მოთხრობითი,
მიცემითი, ნათესაობითი და
მოქმედებითი ბრუნვები და
მათი ფუნქციები;
2. ზედსართავი სახელი:
ვითარებითი ზედსართავები და
მათი ფუნქცია წინადადებაში;
3. ნაცვალსახელი: პირისა და
კუთვნილებითი
ნაცვალსახელები;
4. ზმნა: მწკრივები: აწმყო,
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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

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?

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 მსაზღვრელ-
საზღვრულის 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;

1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები;
ცხოველის/საგნის აღწერა

ჩემზე.../ყველაზე + ზედს.
+ -ა(რის) _ ჩემზე
მაღალია;
ჩემთან შედარებით
უფრო... / ჩემსავით... +
როგორი?
როგორი გარეგნობა/
ხასიათი აქვს?
მაცვია/აცვია + ...-იანი +
სახელი (აცვია
ჯიბეებიანი შარვალი);
მაცვია/აცვია (როგორი?)
+ (რა?)
აცვია + როგორ
(ლამაზად, ცუდად...)?
ყოფნა ზმნა + ...-იანი
(არის მოკლეთმიანი)
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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

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;

1.4. დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება,
ქრონოლოგია, სიხშირე,
თანადროულობა,
ხანგრძლივობა,
დროში მრავალგზისი
მოქმედება.

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

1.6. სივრცეში ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის
მითითება, მიმართულების
განსაზღვრა (დანიშნულების
ადგილი, მარშრუტი...)

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 კითხვა წერა ლაპარაკი
სწავლის
სწავლა

ქ. მ. VI. 1.
მოსწავლეს

ქ. მ. VI. 6. მოსწავლეს
შეუძლია ახსნა-

ქ.მ. VI. 15.
მოსწავლეს

ქ. მ. VI. 22.
მოსწავლეს

ქ. მ. VI. 26.
მოსწავლეს
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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.

განმარტებითი
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.

ქ.მ.VI.12. მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს ხმამაღალი

შეუძლია პირადი
წერილის დაწერა.

ქ.მ.VI.16.
მოსწავლეს
შეუძლია
პრაგმატული
ხასიათის
ინფორმაციული
ტექსტების წერა.

ა) შეუძლია
ინსტრუქციების
(რაიმეს
მომზადების/მოხმა
რების/ჩატარების
წესები, რჩევა-
დარიგება) 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.
მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს წერილობითი

შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობის
მიღება.

ქ. მ. VI. 23.
მოსწავლეს
შეუძლია
გაბმულად
საუბარი.

ქ. მ. VI. 24.
მოსწავლეს
შეუძლია
ელემენტარული
ენობრივი უნარ-
ჩვევების
ფუნქციურად
გამოყენება.

ქ. მ. VI. 25.
მოსწავლეს
შეუძლია
ლაპარაკის
სტრატეგიების
გამოყენება.

შეუძლია
პროექტის

(მაგ.,
სადღესასწა

ულ
ო

სუფრის
მოწყ
ობა
და

სხვა)
განხორციე

ლებ
ის

ხელშესაწყ
ობა
დ

მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგია

ს.

ქ. მ. VI. 27.
მოსწავლეს
შეუძლია

ორგ
ანიზ
ება

გაუწიოს
სასწ
ავლ
ო

საქმიანობას
.

ქ. მ. VI. 28.
მოსწავლეს
შეუძლია
სასწავლო
პროცესში
აქტიურად
ჩაბმა.

ქ. მ. VI. 29.
მოსწავლეს
გამომუშავე
ბული აქვს
კონსტრუქც
იული
დამოკიდებ
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კითხვის
ელემენტარული
უნარ-ჩვევები.

ქ.მ.VI.13. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გაგების
გაადვილების
მიზნით კითხვის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ.VI.14. მოსწავლეს
შეუძლია
კულტურული
განსხვავებების
მიმართ ინტერესის
გამოჩენა.

ტექსტის
სტრუქტურა,
შეუძლია
გამოიყენოს
ელემენტარული
ენობრივი უნარ-
ჩვევები.

ქ.მ.VI.21.
მოსწავლეს
შეუძლია წერის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ულება
დაბრკოლე
ბების
მიმართ.

ქ. მ. VI. 30.
მოსწავლეს
შეუძლია
რესურსები
ს
ეფექტურა
დ მართვა.

ქ.მ.VI.31.
მოსწავლეს
შეუძლია
ლექსიკური
მასალის
ასათვისებ
ლად
სათანადო
სტრატეგიე
ბის
გამოყენება.

ქ.მ.VI.32.
მოსწავლეს
შეუძლია
გრამატიკუ
ლ
მოვლენებშ
ი
გასარკვევა
დ
სათანადო
სტრატეგიე
ბის
გამოყენება.

ქ.მ.VI.33.
მოსწავლეს
შეუძლია
თანაკლასე
ლებთან,
მასწავლებე
ლთან,
გუნდის
წევრებთან
და
მეწყვილეს
თან
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თანამშრომ
ლობა.

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).
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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, თემას (რეკლამირება, გაფრთხილება,

რჩევის/რეკომენდაციის მიცემა და სხვა);
 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);
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 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.
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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 უნარ-
ჩვევები.

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 გაგების გაადვილების მიზნით კითხვის
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 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;
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 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,

რჩევა-დარიგება) 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.
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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;



312

 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;
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 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.
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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 აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება
დაბრკოლებების მიმართ.

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.VI.30. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების ეფექტურად მართვა.
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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

ძირითადი ენობრივი
კონსტრუქციები

ძირითადი ენობრივი
საკითხები
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ფუნქციები და ფორმულები
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

გმადლობთ + ...თვის
(დახმარებისათვის)!
მოგესალმები(თ)!
მაპატიეთ! უკაცრავად!
თუ შეიძლება, ...
შეგიძლიათ, ...?

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 _
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;
4. სასვენი ნიშნების ხმარება
მარტივ და რთულ
წინადადებებში;

ლექსიკა
1. სიტყვაწარმოება (როგორც

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

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

1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები;
ცხოველის/საგნის აღწერა

როგორია გარეგნულად?
როგორი ბუნებისაა?
უფრო + ...ა, ვიდრე ...
ისეთივეა, როგორც ...
ჩემხელა, ჩემნაირი...

1.4. გრძნობა/ემოციისა და
შეფასება/დამოკიდებულებ
ის გამოხატვა:
დადებითი/უარყოფითი
ემოციები (სახარული,
კმაყოფილება, ბრაზი,
სინანული, გაკვირვება,
უკმაყოფილება, ეჭვი,
ვარაუდი, შიში, ინტერესი,
ინდიფერენტულობა),
დადებითი / უარყოფითი
შეფასება, შთაბეჭდილება,

ჩემი ვარაუდით, ... ;
როგორც მე ვფიქრობ, ...
რა თქმა უნდა!
მე მგონი, ... / არა მგონია, ...
ვეთანხმები / არ ვეთანხმები
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პოზიციის გამოხატვა ენის ლექსიკური მარაგის
გამდიდრების საშუალება).
2. სინონიმები, ანტონიმები.

ტექსტის ლინგვისტიკა
1. არამხატვრული ტექსტის
სტრუქტურული
თავისებურებანი და მისი
მახასიათებლები.
2. ტექსტის კომპოზიცია
(დასაწყისი, შუა ნაწილი,
დასასრული)

1.5. დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება,
ქრონოლოგია, სიხშირე,
თანადროულობა,
ხანგრძლივობა

სულ, ყოველთვის

1.6. სივრცეში
ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის
მითითება, მიმართულების
განსაზღვრა
(დანიშნულების ადგილი,
მარშრუტი...)

მიდის + ...-ისკენ/-ის
მიმართულებით;
გადახვალ ქუჩაზე, გადაკვეთ
ქუჩას;
...-ის ბოლოს/დასაწყისში/
კუთხეში...,
წადი ...-მდე . . .

1.7. ინსტრუქციის მიცემა:
რჩევა-დარიგება,
მოთხოვნა, აკრძალვა,
ნებართვის მიცემა,
ვალდებულება

აუცილებლობა: (არ) უნდა +
II კავშირებითი
ნების დართვა/რჩევის
მიცემა: შეგიძლია (არ) + II
კავშირებითი;
გირჩევ (არ) + II
კავშირებითი
სასურველობა: იქნებ (არ) + II
კავშირებითი

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

მაშინ ..., როცა / როცა ...,
მაშინ
რატომ? რის გამო? რა
მიზეზით? _ ამიტომ / ამის
გამო; იმიტომ, რომ... / იმის
გამო, რომ... / იმ მიზეზით,
რომ ...

თავი XVIII
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 16 ივლისის ბრძანება

№98/ნ - ვებგვერდი, 18.07.2013წ.

საგნობრივი კომპეტენციები საბაზო და საშუალო
საფეხურებზე

VII დონე
ქართულის, როგორც მეორე ენის საბაზო საფეხურის

სტანდარტი
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა კითხვა წერა ლაპარაკი სწავლის სწავლა

ქ.მ.VII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
თანამოსაუბრეთ
ა შორის
მიმდინარე
ინტერაქციის
(დიალოგი,ინტე
რვიუ) მოსმენა
და გაგება.

ქ. მ. VII. 2.
მოსწავლეს
შეუძლია
შაზოგადოებრივ
ი თავშეყრის
ადგილებში
გაკეთებული
განცხადებების
გაგება.

ქ.მ.VII.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
ძირითადი
ენობრივი
მახასიათებლების
ამოიცნობა.

ქ.მ.VII.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
შინაარსის
გაგების
გაადვილების
მიზნით
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. VII. 5.
მოსწავლეს
შეუძლია
სასწავლო მიზნით
ადაპტირებული
სხვადასხვა სახის
არამხატვრული
ტექსტის გაგება.
ა) შეუძლია

კორესპონდენციის
(ღია ბარათი,
პირადი წერილი)
წაკითხვა და გაგება.
ბ) შეუძლია

სხვადასხვა
საინფორმაციო-
შემეცნებითი
ტექსტის წაკითხვა
და გაგება.
გ) შეუძლია

ბიოგრაფიული
ხასიათის ტექსტების
(ბიოგრაფია,
მოგონებები,
დღიური) გაგება.

დ) მოსწავლეს
შეუძლია
პრაგმატული
ხასიათის
ინფორმაციული
ტექსტების (აფიშა,
ანონსი, ანოტაცია,
რეკლამა) გაგება.

ქ. მ.VII.6.
მოსწავლეს
შეუძლია მცირე
ზომის
ადაპტირებულ
მხატვრული
ტექსტის
(მოთხრობა, იგავ-
არაკი) გაგება და
გაანალიზება.

ქ.მ.VII.7.
მოსწავლეს
შეუძლია
არამხატვრული
და მხატვრული
ტექსტის

ქ.მ.VII. 11.
მოსწავლეს
შეუძლია
პრაგმატული
ხასიათის
ინფორმაციული
ტექსტების(რეკლა
მის, აფიშის,
ტელეგადაცემების,
ფილმების
ანონსის,
ანოტაციის) წერა.

ქ.მ.VII.12.
მოსწავლეს შეუძლია
პირადი წერილის,
ღია ბარათის წერა.

ქ.მ. VII. 13.
მოსწავლეს
შეუძლია
თხრობითი
ხასიათის
ტექსტების
(მოგონება,
ამბავი...) წერა.

ქ.მ. VII.14.
მოსწავლეს
შეუძლია ისეთი
ტექსტების შექმნა,
რომლებშიც
ავლენს
პიროვნულ და
შემოქმედებით
დამოკიდებულებას.

ქ.მ.VII.15.
მოსწავლეს
შეუძლია
წერილობითი
ტექსტის
სტრუქტურის
დაცვა,
გამომუშავებული
აქვს საბაზო
ენობრივი უნარ-
ჩვევების
ფუნქციურად
გამოყენების
უნარი.

ქ.მ.VII.17.
მოსწავლეს
შეუძლია
ინტერაქციაში
მონაწილეობის
მიღება.

ქ. მ. VII. 18.
მოსწავლეს
შეუძლია
გაბმულად
ლაპარაკი.

ქ. მ. VII. 19
მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის
საინტერესო
თემაზე პროექტის
წარმოდგენა.

ქ. მ. VII. 20.
მოსწავლეს
შეუძლია საბაზო
ენობრივი უნარ-
ჩვევების
ფუნქციურად
გამოყენება.

ქ. მ. VII. 21.
მოსწავლეს
შეუძლია
სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად
და ზეპირი
მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლა
დ სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ.VII. 22.
მოსწავლეს
შეუძლია პროექტის
(მაგ., გამოფენის
მოწყობა,
სკოლის/კლასის
ჟურნალის, კლასის
ვებგვერდია შექმნა
და სხვა)
განხორციელების
ხელშესაწყობად
მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

ქ. მ. VII. 23.
მოსწავლეს შეუძლია
მასწავლებლის
დახმარებით
განჭვრიტოს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნები.

ქ. მ. VII. 24.
მოსწავლეს
წარმატებული
სწავლის
უზრუნველსაყოფად
გამომუშავებული აქვს
სტრატეგიული
უნარები.

ქ. მ. VII. 25.
მოსწავლეს შეუძლია
სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით
სათანადო
რესურსების
გამოყენება.

ქ. მ. VII. 26.
მოსწავლეს შეუძლია
ლექსიკური მარაგის
განსამტკიცებლად

და
გასამდიდრებლად
მიმართოს
სხვადასხვა ხერხს.



319

სტრუქტურული
და ენობრივი
მახასიათებლების
ამოცნობა.

ქ.მ.VII.8.
მოსწავლეს შეუძლია
მხატვრული
ტექსტის ხმამაღლა
კითხვა.

ქ.მ. VII. 9.
მოსწავლეს
შეუძლია
საკითხავი
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად
და კითხვის
უნარის
გასაუმჯობესებლ
ად კითხვის
სხვადასხვა
სტრატეგიის
გამოყენება.

ქ.მ.VII. 10.
მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის
Iნტერკულტურუ
ლი
თვალსაზრისით
გაანალიზება.

ქ.მ.VII.16.
მოსწავლეს შეუძლია
წერის სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. VII. 27.
მოსწავლეს შეუძლია
გრამატიკის

ათვისების
ხელშეწყობის
მიზნით
(გასაადვილებლად)
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. VII. 28.
მოსწავლეს შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით შეუძლია
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან და
მეწყვილესთან
თანამშრომლობა.

მოსმენა

ქ.მ.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია თანამოსაუბრეთა შორის მიმდინარე ინტერაქციის
(დიალოგი, ინტერვიუ) მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
 ამოიცნობს სასაუბრო თემას/საკითხებს;
 ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, რომელი, როგორი,

რამდენი და სხვა);
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა თვალსაზრისებს ამა თუ იმ საკითხთან

დაკავშირებით;
 ამოიცნობს დიალოგში მონაწილე პირთა მიერ გამოთქმულ დადებით და

უარყოფით შეფასებებს.

ქ. მ. VII. 2. მოსწავლეს შეუძლია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული
განცხადებების გაგება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს, სად არის განცხადება გაკეთებული (მეტროში, სადგურში, აეროპორტში

და სხვა);
 ამოიცნობს განცხადების თემას/მიზანს (რეკლამირება, გაფრთხილება,

ინფორმირება და სხვა);
 ამოიცნობს განცხადების ადრესატს;
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (გამგზავრების/გასვლის/ჩამოსვლის დრო,

მიმართულება და სხვა).

ქ.მ.VII.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;
 შეფასება/დამოკიდებულების გამომხატველ ფორმულებზე დაყრდნობით

ამოიცნობს მოსაუბრის დამოკიდებულებას საუბრის თემის მიმართ (მაგ., მეც ასე
მგონია/ვფიქრობ და სხვა);

 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/იქნებ/უნდა/არ + გააკეთო).

მოსმენის სტრატეგია

ქ.მ.VII.4. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გაგების გაადვილების მიზნით სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ

ელემენტებს (ინტონაცია, ჟესტიკულაცია, ხმის მოდულაცია - ტემპი, სიმაღლე,
ხმის ტემბრი, ილუსტრაცია, სქემა);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, წინადადებების, გამოთქმების მნიშვნელობას
ნაცნობ ელემენტებზე დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი,
ინტონაცია, ილუსტრაცია);

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 სათაურის, ილუსტრაციების საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის

შინაარსის შესახებ;
 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ მოსასმენი ამოცანის

გადაჭრა;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 ქართულ ენაზე უყურებს თავIჩთვის საინტერესო ტელეგადაცემებს, ფილმებს.

კითხვა
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ქ. მ. VII. 5. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო მიზნით ადაპტირებული სხვადასხვა სახის
არამხატვრული ტექსტის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ა) შეუძლია კორესპონდენციის (ღია ბარათი, პირადი წერილი) წაკითხვა და გაგება.
 ასახელებს ავტორს, ადრესატს, მათ მისამართებს, გაგზავნის თარიღს;
 ასახელებს კორესპონდენციის მიზანს (მილოცვა, მოწვევა, მადლობის გამოხატვა,

შეთავაზება, შთაბეჭდილებების გაზიარება, ახსნა-განმარტება და სხვა);
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (სად, რა, როდის, რამდენი და სხვა);
 ამოიცნობს რესპონდენტის ემოციებს, დამოკიდებულებებს, თვალსაზრისებს.

ბ) შეუძლია სხვადასხვა საინფორმაციო-შემეცნებითი ტექსტის წაკითხვა და გაგება.

 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ
ინფორმაციას (მოქმედების დრო და ადგილი და სხვა);

 ამოიცნობს მთავარ თემას;
 ამოიცნობს ტექსტის ცალკეული აბზაცის ძირითად სათქმელს;
 ამოკრებს ინფორმაციას კონკრეტული მახასიათებლების მიხედვით (მსგავსება-

განსხვავება და სხვა);
 მიჯნავს ფაქტს ვარაუდისაგან, შეფასებისაგან;
 ამოიცნობს ფაქტებსა და მოვლენებს შორის ლოგიკურ და ქრონოლოგიურ

კავშირებს;
 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან.

გ) შეუძლია ბიოგრაფიული ხასიათის ტექსტების (ბიოგრაფია, მოგონებები, დღიური)
გაგება.
 ამოიცნობს ამბის მთხრობელს, პერსონაჟებს;
 განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს;
 ადგენს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
 ასახელებს პიროვნების მოღვაწეობის სფეროებს;

დ) მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის ინფორმაციული ტექსტების (აფიშა,
ანონსი, ანოტაცია, რეკლამა) გაგება.
 ამოიცნობს ტექტის საკომუნიკაციო სიტუაციას (ტექსტის მიზანი, ადრესატი,

ფორმატი);
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (თარიღი, ფასი, ადგილი და სხვა);
 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას.

ქ. მ.VII.6. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ადაპტირებული მხატვრული ტექსტის
(მოთხრობა, იგავ-არაკი) გაგება და გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
 ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
 ასახელებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა);
 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
 ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით, ისე ტექსტის გააზრების საფუძველზე;
 ასახელებს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
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 გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობების შესახებ;
 ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი,

განვითარება, დასასრული);
 ამოიცნობს ნაწარმოების ძირითად თემას.

ქ.მ.VII.7. მოსწავლეს შეუძლია არამხატვრული და მხატვრული ტექსტის სტრუქტურული
და ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აფასებს, რამდენად უწყობს ხელს ტექსტის დიზაინი ტექსტის შინაარსის აღქმას
(ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და სახესხვაობა, ტექსტის
აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და სხვა);

 ამოიცნობს ფრაზებსა და სიტყვებს, რომლებიც ეხმარება მკითხველს, გამიჯნოს
ფაქტი მოსაზრებისაგან /თვალსაზრისისაგან;

 განმარტავს, სად იწყება და სად მთავრდება ამბის განვითარების საფეხურები და რა
მარკერები გამოიყენება ამისათვის (მაგ., დროის - მაშინ, როდესაც, დიდი ხნის
წინათ; ადგილის - შორს, ამ მთის იქით, პატარა სოფელში; მოვლენათა
თანამიმდევრობის - მაშინ, შემდეგ, ბოლოს და სხვა);

 შესაბამის მწკრივის ფორმაზე (წყვეტილი/უწყვეტელი) დაყრდნობით განარჩევს
შესრულებული მოქმედებისადმი დამოკიდებულებას წარსულში (მოქმედების
პროცესი და შედეგი, განმეორებადობა, სიხშირე).

ქ.მ.VII.8. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექსტის ხმამაღლა კითხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
 ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
 სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას;
 შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და სიმაღლეს;
 მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

ქ.მ. VII. 9. მოსწავლეს შეუძლია საკითხავი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის გასაუმჯობესებლად კითხვის
სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტის გაცნობის მიზნით იყენებს გაცნობითი კითხვის ხერხებს (ეცნობა

სათაურს, გამოყოფილ სიტყვებს, რუბრიკებს, აბზაცებს, ილუსტრაციებს და სხვა;
არ ჩერდება უცნობ სიტყვებზე);

 იყენებს შესწავლითი კითხვის ხერხებს (სირთულეების დასაძლევად გადაიკითხავს
გაუგებარ, რთულ ან მნიშვნელოვან ნაწილებს; კონტექსტის, გამოცდილების ან
ლექსიკონის დახმარებით აზუსტებს უცხო სიტყვების მნიშვნელობას);

 იყენებს ძიებითი კითხვის ხერხებს (კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით
მთლიანობაში აკვირდება ტექსტს, გადაიკითხავს და ეძებს საყრდენებს: საკვანძო
სიტყვებს, აბზაცების პირველ წინადადებებს, რუბრიკებს, განმარტებებს, სქემებს
და სხვა);

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების დახმარებით (ილუსტრაციები, კონტექსტი, ნაცნობი
ძირი/ფუძე და ა.შ);
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 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი ამოცანის
გადაჭრა;

ქ.მ.VII. 10. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის ინტერკულტურული თვალსაზრისით
გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტში ასახულ კულტურულ-სოციალურ გარემოს და ავლებს

პარალელს მშობლიურ კულტურულ-სოციალურ გარემოსთან (აღმსარებლობა,
ცხოვრების წესი, დღესასწაულები, ზნე-ჩვეულებები და სხვა);

 კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ
შეხედულებებს/დამოკიდებულებას/პოზიციას;

 ამოიცნობს წარმოებული სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას და პოულობს
მათ შესატყვისს მშობლიურ ენაში.

წერა

ქ.მ.VII. 11. მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის ინფორმაციული ტექსტების
(რეკლამის, აფიშის, ტელეგადაცემების, ფილმების ანონსის, ანოტაციის) წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მიუთითებს გადაცემის თემას, სიუჟეტს და იძლევა შესაბამის შეფასებას თემისა და

რესპონდენტის გათვალისწინებით;
 წინასწარ მოცემული პირობის მიხედვით ადგენს მცირე ზომის სარეკლამო

ტექსტებს (რეკლამა, აფიშა);
 განსაზღვრავს სარეკლამო ტექსტის მიზანს, ტექსტის ფორმატსა და ადრესატს და

იძლევა შესაბამის რჩევა-დარიგებებს (მაგ. რატომ უნდა უყუროს ამა თუ იმ
გადაემას, ფილმს და სხვა);

 მიუთითებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (მაგ., თარიღი, ფასი, ადგილი, პირობები და
სხვა);

 ფაქტობრივ ინფორმაციას დაურთავს შეფასებებს;
 ლაკონურად ადგენს ძირითად ტექსტს (მიუთითებს გადაცემის თემას, სიუჟეტს და

ურთავს შეფასებას).

ქ.მ.VII.12. მოსწავლეს შეუძლია პირადი წერილის, ღია ბარათის წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კორესპონდენციის ფორმალური მხარის დაცვით წერს წერილს მეგობართან,

ახლობელთან (თარიღი, ხელმოწერა, მისამართი);
 კორესპონდენციის მიზანს უსადაგებს მის შინაარსს (მაგ., მილოცვა, მადლობის

გადახდა, თხოვნა, შთაბეჭდილებების გაზიარება, ინფორმაციის შეტყობინება,
რჩევა, მოპატიჟება და სხვა);

 ტექსტის მიზნისა და ადრესატის გათვალისწინებით ირჩევს შესაბამის სტილსა და
ფორმას;

 თანამიმდევრულად გადმოსცემს მოვლენებს, ფაქტებს;
 იცავს ფრაზებს შორის ლოგიკურ კავშირს;
 გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, სურვილებს;
 გამოთქვამს შეფასებებს.

ქ.მ. VII. 13. მოსწავლეს შეუძლია თხრობითი ხასიათის ტექსტების (მოგონება, ამბავი...)
წერა.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტის მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს სტილსა და ფორმას;
 განსაზღვრავს ტექსტის თემას (მაგ., საკუთარი ბიოგრაფიიდან ან კონკრეტული

პიროვნების/ადგილის შესახებ რაიმე ამბის/Iჩთორიის გახსენება; რაიმე მოვლენის
აღწერა);

 ამბების წერისას ეყრდნობა კონკრეტულ ფაქტებს;
 კონკრეტული ადამიანისადმი/მოვლენისადმი გამოხატავს გრძნობებს /განცდებსა

და დამოკიდებულებებს;
 საკუთარი პოზიციიდან აფასებს ფაქტებს, მოვლენებსა და ადამიანებს.

ქ.მ. VII.14. მოსწავლეს შეუძლია ისეთი ტექსტების შექმნა, რომლებშიც ავლენს პიროვნულ
და შემოქმედებით დამოკიდებულებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის მოცემული ნაწარმოების ფინალისაგან განსხვავებულ საკუთარ ვერსიას;
 წერს თხრობითი ხასიათის მცირე ზომის ტექსტს (მაგ., რეალურ ან გამოგონილ

ამბავს მისთვის საინტერესო თემაზე);
 გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, ემოციებს;
 თანამიმდევრულად გადმოსცემს მოვლენებს.

ქ.მ.VII.15. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის სტრუქტურის დაცვა,
გამომუშავებული

აქვს საბაზო ენობრივი უნარ-ჩვევების ფუნქციურად გამოყენების უნარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურული ორგანიზების თავისებურებებს (მაგ.,

კორესპონდენციის ფორმალური მხარე; სარეკლამო ხასიათის ტექსტებში -
სათაურები, რუბრიკები, ლოგოები, წარწერები, ილუსტრაციები, სქემები,
ძირითადი ტექსტის განლაგება, ტიპოგრაფიული მახასიათებლები; დღიურის
ფორმალური მხარე და სხვა);

 სხვადასხვა საკომუნიკაციო სიტუაციის წარმოდგენისას (მაგ., ინფორმაცია, რჩევა,
თხოვნა, მოპატიჟება და სხვა) იყენებს შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ
სტრუქტურებსა და ხერხებს;

 ადამიანების/საგნების შესადარებლად იყენებს შესაბამის ენობრივ კონსტრუქციებს
(...-თან შედარებით უფრო ...-ია / უფრო მეტად/ნაკლებად და სხვა; ისე + ზმნა +
როგორც / ისეთი + ზედსართავი სახელი, როგორიც);

 იყენებს თანდებულიან ბრუნვებს შესაბამისი ფუნქციით (მაგ., გამო თანდებულიან
ნათესაობითს მიზეზის გამოსახატავად: სიშორის გამო და სხვა);

 მომავალში შესასრულებელი მოქმედებისადმი დამოკიდებულებას (სურვილი,
ვარაუდი, ბრძანება, თხოვნა, აკრძალვა) გამოხატავს II კავშირებითისა და
ხოლმეობითის ფორმებით;

 სწორად იყენებს არ და ნუ ნაწილაკებთან ერთად შესაბამისი მწკრივის ფორმებს;
 ადეკვატურად იყენებს განსხვავებული მოდალობების გამომხატველ ფორმებს

(უნდა, ნეტავ და სხვა);
 სწორად ხმარობს სუბიექტისა და ობიექტის ბრუნვის ფორმებს ნასწავლ რთულ

სინტაქსურ კონსტრუქციებში;
 იცავს პუნქტუაციისა (რთულ წინადადებაში, დიალოგის გადმოცემისას) და

მართლწერის ნორმებს.

ქ.მ.VII.16. მოსწავლეს შეუძლია წერის სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს მიზანსა და აუდიტორიას;
 საჭირო ინფორმაციას მოიძიებს სხვადასხვა წყაროდან (ინტერვიუ, საგაზეთო

სტატია, ელექტრონული მედია და სხვა);
 მოიძიებს შესაბამის ილუსტრაციებს;
 არჩევს სარეკლამო რუბრიკებს;
 ადგენს შესასრულებელი მასალის სამუშაო გეგმას;
 წერს შავ ვარიანტს;
 სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს და ასწორებს ენობრივ

შეცდომებს;
 შეაქვს ტექსტში შინაარსობრივი და სტრუქტურული ხასიათის შესწორებები;
 სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს და ასწორებს შეცდომებს.

ლაპარაკი

ქ.მ.VII.17. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს და პასუხობს კითხვებს ნაცნობ თემატიკაზე;
 სათანადოდ რეაგირებს თანამოსაუბრეთა რეპლიკებზე;
 ახერხებს ტელეფონით საუბარს ყოველდღიურ თემებზე;
 მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში (შეხვედრა ქუჩაში,

მარშრუტის ახსნა, ტელეფონით კონკრეტული ინფორმაციის მოპოვება და სხვა);
 ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას,

პოზიციას და განმარტავს მას;
 გამოხატავს საკუთარ ემოციებს, განწყობილებას;
 აფასებს მოვლენებს, ფაქტებს, ქცევებს;
 პერსონაჟების მიმართ გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას, პოზიციას;
 ქართულ ენაზე მიმართავს მასწავლებელს, კლასელებს სასწავლო პროცესში

წარმოქმნილ საჭიროებებთან დაკავშირებით.

ქ.მ.VII.18. მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად ლაპარაკი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მარტივი ენით საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (არდადეგები, სამომავლო

გეგმები, მეგობრები);
 ჰყვება თავს გადამხდარ, გაგონილ, ნანახ, წაკითხულ ამბავს;
 გადმოსცემს ნანახი ფილმის შინაარსს;
 საუბრობს საყვარელ წიგნის, ფილმის, პერსონაჟის შესახებ და ასაბუთებს თავის

არჩევანს.

ქ.მ.VII.19. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემაზე ზეპირი პროექტის
წარმოდგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მკაფიოდ აყალიბებს პროექტის მიზანს;
 გეგმის მიხედვით გადმოსცემს სათქმელს (შესავალ ნაწილში გამოკვეთს საუბრის

თემას, წარმოადგენს განსახილველ საკითხებს; მოჰყავს ფაქტები, მაგალითები);
 საუბრისას იყენებს ვიზუალურ მასალას;
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 თანამიმდევრულად, მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს;
 გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას კონკრეტული

ინფორმაციისადმი/განსახილველი საკითხისადმი/პრობლემისადმი.

ქ. მ. VII. 20. მოსწავლეს შეუძლია საბაზო ენობრივი უნარ-ჩვევების ფუნქციურად
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრის მიზნის, ადრესატისა და კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს და

სათანადოდ აფორმებს შესაბამის სტილს;
 ინტერაქციის წარმართვისას შეარჩევს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის

ენობრივ კონსტრუქციებსა და ფორმულებს, კლიშეებს;
 კითხვის დასმის, თხოვნის, ბრძანებისა და გრძნობების გადმოცემისას იცავს

სიტყვათა რიგს და ამ მოდალობებისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას;
 ამბის გადმოცემისას სწორად იყენებს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ

სიტყვებს (პირველად, ჯერ, ბოლოს, დასასრულს);
 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.

 წართქმითი და უკუთქმითი ბრძანების (არ/ნუ) გამოსახატავად სწორად იყენებს
ზმნის სათანადო მწკრივის ფორმებს.

ქ.მ.VII.21. მოსწავლეს შეუძლია სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად
სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შეარჩევს თემას ზეპირი გამოსვლისათვის/პროექტისათვის და მოიძიებს შესაბამის

ინფორმაციულ თუ ვიზუალურ მასალას;
 შეადგენს თემის გეგმას;
 სიტყვის დავიწყების ან არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო

საშუალებებს (მაგ., მიმიკა, ჟესტიკულაცია, სხვა სიტყვებით აღწერა, სინონიმური
სიტყვის ჩანაცვლება და სხვა);

 ხვდება და ასწორებს დაშვებულ მარტივ შეცდომას;
 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას.

სწავლის სწავლა

ქ.მ.VII. 22. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., გამოფენის მოწყობა, სკოლის/კლასის
ჟურნალის, კლასის ვებგვერდია შექმნა და სხვა) განხორციელების
ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორცილების

კრიტერიუმებს;
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 გუნდის წევრებთან ერთად დამოუკიდებლად განსაზღვრავს და გეგმავს
განსახორციელებელ ეტაპებს, შემდეგ გუნდები ერთმანეთს უზიარებენ შედგენილ
გეგმას, ადარებენ, აუმჯობესებენ;

 მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 ახდენს ცოდნისა და უნარების მობილიზებას.
 პროექტის განხორციელებამდე გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და

ინაწილებს ფუნქციებს;
 შეარჩევს პროექტის წარდგენის ფორმას;
 განახორციელებს პროექტს;
 გუნდის წევრებთან გადის რეპეტიციას, აკეთებს პრეზენტაციის სიმულირებას სხვა

გუნდის წინაშე კომენტარების, შენიშვნების გათვალისწინებით;
 აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.

ქ.მ. VII. 23. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის დახმარებით განჭვრიტოს
შესასრულებელი

დავალების მოთხოვნები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების

ჩამოყალიბებაში;
 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებსაც ფლობს და გამოიყენებს

დავალების შესასრულებად;
 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების

განსახორციელებლად;
 განსაზღვრავს, რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,

კონსულტაცია;

ქ.მ. VII. 24. მოსწავლეს წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად გამომუშავებული
აქვს სტრატეგიული უნარები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან; განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლების პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატების თუ წარუმატებლობის მიზეზებს შემდგომში მათი

გათვალისწინების მიზნით;

ქ.მ. VII. 25. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სათანადო
რესურსების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (ლექსიკონი, სტრუქტურული
ნიმუშები, გრამატიკული ცნობარი, ილუსტრაციები და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ მისაწვდომ
რესურსებში (სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ICT) მეშვეობით;

 იყენებს ICT –ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად.

ქ.მ.VII.26. მოსწავლეს შეუძლია, ლექსიკური მარაგის განსამტკიცებლად და
გასამდიდრებლად მიმართოს სხვადასხვა ხერხს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სIჩთემატურად იმეორებს გავლილ ლექსიკურ მასალას;
 ამოკრებს ცუდად ათვისებულ ლექსიკურ ერთეულებს;
 იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (რამდენჯერმე გადაწერა, ხმამაღლა

გამეორება, ერთი ფუძის სიტყვების, ანტონიმური/სინონიმური წყვილების
დაჯგუფება, ასოცირება, კონტექსტში გამოყენება, თემატიკის მიხედვით
დაჯგუფება და სხვა).

ქ.მ.VII.27. მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკის ათვისების ხელშეწყობის მიზნით
(გასაადვილებლად) სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს გრამატიკულ

სტრუქტურებს/წესებს;
 იყენებს ამოცნობილ სტრუქტურებს/წესებს განსხვავებულ კონტექსტებში;
 ადარებს ერთმანეთს ქართული და მშობლიური ენის გრამატიკულ

სტრუქტურებს/კანონზომიერებებს;
 იყენებს და თავადაც ქმნის სქემებს, ტაბულებს, სტრუქტურულ მოდელებს.

ქ.მ.VII. 28. მოსწავლეს შედეგების გაუმჯობესების მიზნით შეუძლია თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან და მეწყვილესთან თანამშრომლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების ურთიერთგაუმჯობესების

ხელშესაწყობად.

VII დონის პროგრამის შინაარსი

პრიორიტეტული
სამეტყველო
ფუნქციები

ძირითადი ენობრივი
კონსტრუქციები
და ფორმულები

ძირითადი ენობრივი
საკითხები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები:
მისალმება/დამშვიდობება,
მოკითხვა, საკუთარი თავის /

საღამომდე! მომავალ
შეხვედრამდე! მაპატიეთ!
გაიცანით, ეს ჩემი . . .
გიწვევ(თ) + ...-ზე/-თან/-ში

ფონეტიკა/მორფოლოგია/სინტა
ქსი
1. კონკრეტული და
აბსტრაქტუ-ლი სახელები
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სხვისი წარდგენა, მილოცვა,
თხოვნა, ნებართვის აღება,
შეთავაზება, დაპატიჟება,
შეხვედრის დანიშვნა,
წახალისება/შექება,
თავაზიანობის გამოხატვა,
მადლობის გადახდა,
მობოდიშება

(ბავშვი / ბავშვობა ;
ახალგაზრდა /
ახალგაზრდობა...)
2. კითხვითი ნაცვალსახელი:
სადაური? საიდან? რანაირი?
როდინდელი?...
4. სახელის წარმოქმნა:
ხელობის, დანიშნულების,
სადაურობის...
5.ზმნა:
პირთა რაოდენობა ზმნაში ;
მწკრივები: მყოფადი, II
კავშირებითი, ხოლმეობითი;
6. ზმნიზედა: დროის: უცებ,
ჯერ, თავიდან, შემდეგ, მერე...
ადგილის: აქეთ/იქით, პირას,
შიგნით...
7. საწყისი
8. მიმღეობა (დაწერილი,
დასაწერი, დამწერი, ნაწერი...);
7. თანდებული: ზე/ში/დან/მდე;
8. კავშირი: და, ან, თუ, მაგრამ...
9. ნაწილაკი: არ/ნუ; ...
10. წინადადება შინაარსის
მიხედვით: თხრობითი,
კითხვითი, ძახილის,
ბრძანებითი.

ორთოგრაფია/პუნქტუაცია
1. მიმართვის ფორმები
საკუთარ და საზოგადო
სახელებთან და მასთან
დაკავშირებული მართლწერის
საკითხები;
2. რიცხვში შეთანხმება და
მასთან დაკავშირებული
მართლწერის საკითხები (ორი
ბიჭი / ცოტა მოსწავლე... / ორი
ხატავს / ყველა მოვიდა...)
3. პუნქტუაცია და ინტონაცია.

ლექსიკა
1. სინონიმები, ანტონიმები,

ტექსტის ლინგვIჩთიკა
2. მეტყველების ფუნქციური
ტიპები (თხრობა და მისი
მახასიათებლები);
3.მონოლოგი, დიალოგი (I და II
პირების მეტყველება და მათი
თავისებურებები);
4. პირდაპირი და ირიბი
ნათქვამი;

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

ვარ + ...-დან
(საქართველოდან);
დავიბადე ...წლის ...-ს (მაგ.,
ხუთ მაისს);
მინდა გავხდე/გამოვიდე...;
რისთვის? რა მიზნით? _ად:
წასაკითხად, სამოგზაუროდ...
მინდა/უნდა/აუცილებელია +
II კავშირებითი;

1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები; ცხოველის/საგნის
აღწერა

...-თან შედარებით
უფრო/ნაკლებად/უფრო
მეტად/უფრო ნაკლებად ... ;
მაცვია/აცვია + ზედ. სახელი +
რით (მაგ., პატარა ჯიბით)

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

ჩემი აზრით, . . .
როგორც ვფიქრობ,  . . .
მე მგონი,.../არა მგონია,...
უკეთესად / უარესად + ზმნა

1.5. დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება,
ქრონოლოგია, სიხშირე,
თანადროულობა,
ხანგრძლივობა

ორი + ...-ის (წუთის/წლის...)
განმავლობაში;
აქამდე, ამ დრომდე. . .
ორი/მთელი + ...-ით
(საათით/დღით...)

1.6. სივრცეში ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის
მითითება, მიმართულების
განსაზღვრა (დანიშნულების
ადგილი, მარშრუტი...)

გადახვალ ქუჩაზე, გადაკვეთ
ქუჩას;
...-ის
ბოლოს/დასაწყისში/კუთხეში.
..,
წადი ...-მდე . . .
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1.7. ინსტრუქციის მიცემა:
რჩევა-დარიგება, მოთხოვნა,
აკრძალვა, ნებართვის მიცემა,
ვალდებულება

აუცილებლობა: (არ) უნდა + II
კავშირებითი
ნების დართვა/რჩევის მიცემა:
შეგიძლია (არ) + II
კავშირებითი;
გირჩევ (არ) + II კავშირებითი
სასურველობა: იქნებ (არ) + II
კავშირებითი

5. ტექსტის კომპოზიცია
(დასაწყისი, შუა ნაწილი,
დასასრული).

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

რატომ? რის გამო? _ ამიტომ /
ამის გამო;
თუ ..., მაშინ ...

VIII დონე

ქართული, როგორც მეორე ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა კითხვა წერა ლაპარაკი სწავლის სწავლა

ქ. მ. VIII. 1.
მოსწავლეს
შეუძლია
სხვადასხვა
სახის
რეპორტაჟის,
ინტერვიუს
მოსმენა და
გაგება.

ქ. მ. VIII. 2.
მოსწავლეს
შეუძლია
საინფორმაციო
გადაცემების,
ჩანაწერების
(რადიო/ტელეპ
როგრამა,
ამინდის
პროგნოზი,
ახალი ამბები
და სხვა)
ქართულ ენაზე
მოსმენა და
გაგება.

ქ. მ. VIII. 3.
მოსწავლეს
შეუძლია
თანამოსაუბრე

ქ. მ. VIII. 6.
მოსწავლეს შეუძლია
სასწავლო მიზნით
ადაპტირებული
სხვადასხვა სახის
არამხატვრული
ტექსტის გაგება და
გაანალიზება.
ა) შეუძლია

საგაზეთო
პუბლიკაციის
მისთვის საინტერესო
თემებზე
(მკითხველის
გამოხმაურება,
ქრონიკა, ინტერვიუ)
გაგება.
ბ) შეუძლია
სხვადასხვა საინფო –
რმაციო შემეცნებითი
ტექსტის (Iჩთორიის,
კულტურის,
გეოგრაფიის და სხვა
სფეროდან) წაკითხვა
და გაგება.
გ) შეუძლია

ბიოგრაფიული
ხასიათის ტექსტების
(ბიოგრაფია,
მოგონებები,

ქ. მ. VIII. 13.
მოსწავლეს შეუძლია
ბიოგრაფიული
ხასიათის ტექსტების
წერა.
ა) შეუძლია
ბიოგრაფიული
ცნობარის,
ბიოგრაფიის წერა.
ბ) შეუძლია

პორტრეტის
(საკუთარი ან
მეგობრის, ცნობილი
ადამიანის და სხვა)
შექმნა.

ქ. მ. VIII. 14.
მოსწავლეს შეუძლია
საგაზეთო
პუბლიკაციის
(ინტერვიუ,
სტატია...) შექმნა.

ქ. მ. VIII. 15.
მოსწავლეს შეუძლია
ისეთი ტექსტის
შექმნა, სადაც
გამოავლენს
პიროვნულ და
შემოქმედებით

ქ. მ. VIII. 18.
მოსწავლეს
შეუძლია
მონაწილეობის
მიღება მარტივ
საკლასო
დისკუსიებში
წინასწარ
მომზადებულ
მისთვის
აქტუალურ
საკითხებზე.

ქ. მ. VIII. 19.
მოსწავლეს
შეუძლია
თავისუფლად
საუბარი მისთვის
საინტერესო/
სასურველ
თემებზე
(საყვარელი
გადაცემა/წიგნი/მუ
სიკა/ მოგზაურობა
და სხვა).

ქ. მ. VIII. 20.
მოსწავლეს
შეუძლია
ფუნქციურად

ქ. მ. VIII. 22.
მოსწავლეს
შეუძლია
პროექტის (მაგ.,
ICT-ის
გამოყენებით
ცნობილი
ადამიანის
ბიოგრაფიული
ცნობარი/შტრიხ

ები
პორტრეტისათვ

ის
შედგენა;ვიქტორ

ინს,
აქციის მოწყობა

და
სხვა)
განხორციელები

ს
ხელშესაწყობად
მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

ქ. მ. VIII. 23.
მოსწავლეს
შეუძლია
მასწავლებლის
დახმარებით
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თა შორის
ყოველდღიურ
თემებზე
მიმდინარე
ინტერაქციის
მოსმენა და
გაგება.

ქ. მ. VIII. 4.
მოსწავლეს
შეუძლია
ძირითადი
ენობრივი
მახასიათებლებ
ის ამოცნობა.

ქ. მ. VIII. 5.
მოსწავლეს
შეუძლია
მოსასმენი
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად
და მოსმენის
უნარის
გასაუმჯობესებ
ლად სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

პორტრეტები) გაგება
და გაანალიზება.

ქ. მ. VIII. 7.
მოსწავლეს შეუძლია
არამხატვრული
ტექსტის
სტრუქტურული და
ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით
გაანალიზება.

ქ. მ. VIII. 8.
მოსწავლეს შეუძლია
ადაპტირებული
მხატვრული ტექსტის
გაგება და
გაანალიზება.

ქ. მ. VIII. 9.
მოსწავლეს შეუძლია
მხატვრული ტექსტის
სტრუქტურული და
ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით
გაანალიზება.

ქ. მ. VIII. 10.
მოსწავლეს შეუძლია
მხატვრული ტექსტის
ხმამაღლა კითხვა.

ქ. მ. VIII. 11.
მოსწავლეს შეუძლია
საკითხავი ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად
კითხვის სხვადასხვა
სტრატეგიის
გამოყენება.
ა) შეუძლია მიმართოს
გაცნობითი კითხვის
ტექნიკას ზოგადი
შინაარსის გასაგებად.
ბ) შეუძლია მიმართოს
შესწავლითი კითხვის
ტექნიკას ტექსტის
დამუშავების მიზნით.
გ) შეუძლია მიმართოს
ძიებითი კითხვის
ტექნიკას ტექსტში
კონკრეტული
ინფორმაციის

დამოკიდებულებს.

ქ. მ. VIII. 16.
მოსწავლეს შეუძლია
საბაზო ენობრივი
უნარ-ჩვევების
ფუნქციურად
გამოყენება.

ქ. მ. VIII. 17.
მოსწავლეს შეუძლია
წერის ეფექტური
სტრატეგიების
გამოყენება წერის
პროცესის ყველა
ეტაპზე
(მოსამზადებელი,
ტექსტის შედგენა,
ტექსტის
გაუმჯობესება)
შედეგის
გასაუმჯობესებლად.

გამოიყენოს
საბაზო ენობრივი
უნარ-ჩვევები.

ქ. მ. VIII. 21.
მოსწავლეს
შეუძლია
გამოიყენოს
სათანადო
სტრატეგიები
სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად
და ზეპირი
მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლა
დ.

განჭვრიტოს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნები.

ქ. მ. VIII. 24.
მოსწავლეს
წარმატებული
სწავლების
უზრუნველსაყო
ფად
გამომუშავებულ
ი აქვს
სტრატეგიული
უნარები.

ქ. მ. VIII. 25.
მოსწავლეს
შეუძლია
სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობის
მიზნით
სათანადო
რესურსების
გამოყენება.

ქ. მ. VIII. 26.
მოსწავლეს
შეუძლია
შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით
ითანამშრომლო
ს
თანაკლასელებთ
ან,
მასწავლებელთა
ნ,
მეწყვილესთან.
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მოსაძიებლად.

ქ. მ. VIII. 12.
მოსწავლეს შეუძლია
ტექსტის
ინტერკულტურული
თვალსაზრისით
გაანალიზება.

მოსმენა

ქ. მ. VIII. 1. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის რეპორტაჟის, ინტერვიუს მოსმენა და
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს რეპორტაჟის მიზანს, თემას;
 იგებს ძირითად შინაარსს;
 განარჩევს მთავარ და არამთავარ საკითხებს;
 ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, რამდენი, რომელი,

როგორი და სხვა);
 ამოიცნობს მონაწილეთა შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით;
 მოვლენებს შორის ამოიცნობს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს;
 გამოაქვს დასკვნა მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე.

ქ.მ.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია საინფორმაციო გადაცემების, ჩანაწერების
(რადიო/ტელეპროგ-

რამა, ამინდის პროგნოზი, ახალი ამბები და სხვა) ქართულ ენაზე მოსმენა და
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტის თემას/მიზანს;
 ამოიცნობს საინფორმაციო გადაცემის რუბრიკებს (ახალი ამბები, სპორტი, ამინდის

პროგნოზი და სხვა);
 ამოკრებს მისთვის საინტერესო ინფორმაციას (დღე, საათი, ადგილი, ანგარიში);
 ინფორმაციას აჯგუფებს გარკვეული მონაცემების მიხედვით (მაგ., საინტერესო

გადაცემები უმცროსკლასელებისათვის);
 გამოაქვს დასკვნა.

ქ.მ. VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია თანამოსაუბრეთა შორის ყოველდღიურ თემებზე
მიმდინარე ინტერაქციის მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს, სად მიმდინარეობს საუბარი;
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, როგორი, როგორ,

რატომ და სხვა);
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა დამოკიდებულებებს/შეფასებებს კონკრეტულ

საკითხთან დაკავშირებით;
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა შორის ურთიერთობებს (დიდი ხნის ნაცნობები,

ახალგაცნობილები, უცნობები და სხვა).
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ქ.მ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სხვადასხვა ფუნქციური სტილისათვის დამახასიათებელ ძირითად

ნიშნებსა და სინტაქსურ კონსტრუქციებს (მაგ., პუბლიცIჩთური სტილისათვის -
მსმენელებისადმი უშუალო მიმართვები, კითხვისა და ძახილის წინადადებების
ხშირი ხმარება, ძირითადად მარტივი ენობრივი კონსტრუქციების გამოყენება და
სხვა);

 ინტონაციით განასხვავებს სათქმელის მოდალობას (შეკითხვა, თხოვნა, მოთხოვნა
და სხვა);

 ამოიცნობს შეფასება/დამოკიდებულების გამომხატველ სიტყვებსა და ენობრივ
ფორმულებს და მათზე დაყრდნობით განარჩევს ფაქტს ვარაუდისაგან /
დამოკიდებულებისაგან;

 ამოიცნობს შეფასების (დამოკიდებულების) გამომხატველ სიტყვებს,
სიტყვათშეხამებებს.

მოსმენის სტრატეგია

ქ.მ.VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის გასაუმჯობესებლად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ

ელემენტებს (ინტონაცია, ჟესტიკულაცია, ხმის მოდულაცია - ტემპი, სიმაღლე,
ხმის ტემბრი, ილუსტრაცია, სქემა);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი, სიტყვის ფუძე და სხვა);

 სათაურის, ილუსტრაციების საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის
შინაარსის შესახებ;

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 მიზნის შესაბამისად ცვლის მოსმენის სტრატეგიას: ზოგადი შინაარსის გასაგებად

ეყრდნობა ნაცნობ სიტყვებს, არავერბალურ ელემენტებს და ამოიცნობს
საკომუნიკაციო სიტუაციას, კონტექსტს, სასაუბრო თემას;

 ისმენს მისთვის საინტერესო ქართულ ტელეგადაცემებს;
 უყურებს ფილმებს ქართულ ენაზე.

კითხვა

ქ.მ. VIII. 6. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო მიზნით ადაპტირებული სხვადასხვა სახის
არამხატვრული ტექსტის გაგება და გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ა) შეუძლია საგაზეთო პუბლიკაციის მისთვის საინტერესო თემებზე (ქრონიკა,

ინტერვიუ...) გაგება.

 ასახელებს სტატიის თემას;
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, რა, როდის, სად და სხვა);
 გამიჯნავს ავტორის თვალსაზრისს, შეფასებას ფაქტისაგან;



334

 ამოიცნობს ავტორის ემოციებსა და დამოკიდებულებებს თემისადმი,
რესპოდენტისადმი;

 ამოიცნობს ავტორის, რესპოდენტის ემოციებს, დადებით და უარყოფით
დამოკიდებულებებს.

ბ) შეუძლია სხვადასხვა საინფორმაციო -შემეცნებითი ტექსტის (Iჩთორიის,
კულტურის, გეოგრაფიის და სხვა სფეროდან) წაკითხვა და გაგება.

 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ინფორმაციას
(ფაქტი, მოვლენა, მოქმედების დრო და ადგილი და სხვა);

 ტექსტს ყოფს აზრობრივად გაერთიანებულ ნაწილებად (ქვეთემებად);
 ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა მონაკვეთში მოცემულ ფაქტებსა და მოვლენებს

შორის კავშირს (ლოგიკურს, ქრონოლოგიურს) და გამოაქვს სათანადო დასკვნა;
 ტექსტიდან გამომდინარე, აზრს ასაბუთებს ტექსტიდან მოტანილი ფაქტის ან

დეტალის მოშველიებით;
 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის

საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ტექსტში მოცემული ინფორმაციის

შესახებ და განმარტავს მას.

გ) შეუძლია ბიოგრაფიული ხასიათის ტექსტების (ბიოგრაფია, მოგონებები,
პორტრეტები) გაგება და გაანალიზება.

 ამოიცნობს ავტორს;
 განასხვავებს ავტორსა და კონკრეტული ამბის მთხრობელს;
 განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს;
 ასახელებს პიროვნების მოღვაწეობის სფეროებს, გამოყოფს კარიერის ეტაპებს;
 ტექსტში მოცემული ინფორმაციის (საქმიანობის, ურთიერთობის, ქცევის)

გააზრების საფუძველზე ახასიათებს პიროვნებას;
 შინაარსიდან გამომდინარე, აზრს ასაბუთებს ტექსტიდან მოტანილი ფაქტის ან

დეტალის მოშველიებით;
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ტიპის ბიოგრაფიულ ტექსტს (ბიოგრაფია,

მოგონებები) და ავლებს მათ შორის პარალელს მსგავსება-განსხვავების მიხედვით
(მაგ., ავტორის ვინაობა, რას ეყრდნობა მისი ნაამბობი და სხვა).

ქ.მ.VIII.7. მოსწავლეს შეუძლია არამხატვრული ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აფასებს, რამდენად უწყობს ხელს ტექსტის დიზაინი ტექსტის შინაარსის აღქმას

(ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და სახესხვაობა, ტექსტის
აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და სხვა);

 ამოიცნობს ფრაზებსა და სიტყვებს, რომლებიც ეხმარება მკითხველს, გამიჯნოს
ფაქტი მოსაზრებისაგან /თვალსაზრისისაგან;

 კონკრეტულ ენობრივ ნიშნებზე დაყრდნობით მიუთითებს, გვხვდება თუ არა
ტექსტში ავტორისეული მეტყველება;

 აღნიშნავს, რომელი პირია (I თუ III) ტექსტში ავტორი და რა თავისებურებას
ანიჭებს ეს ტექსტს;

 განსაზღვრავს, რა ფორმით არის გადმოცემული სხვისი ნათქვამი (პირდაპირი -
ზმნა/ირიბი - სხვათა სიტყვის -მეთქი, -ო);
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 ახასიათებს ტექსტს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების რაოდენობის
მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი);

ქ.მ.VIII. 8. მოსწავლეს შეუძლია ადაპტირებული მხატვრული ტექსტის გაგება და
გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს ნაწარმოების თემას;
 სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
 ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
 ასახელებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა);
 ამოიცნობს მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟს/პერსონაჟებს;
 ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების საფუძველზე;
 ასახელებს გმირების მოქმედების მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
 გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;

ქ.მ.VIII.9. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობა,

აღწერა);
 ახასიათებს ტექსტს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების რაოდენობის

მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი);
 ამოიცნობს და განმარტავს, რატომ არის თხრობა I ან III პირში;
 ამოიცნობს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ ფორმულებს

(განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები, ჩართული და სხვა);
 ამოიცნობს და განმარტავს სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების მნიშვნელოვანი

ელემენტების დანიშნულებას.

ქ.მ.VIII.10. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექსტის ხმამაღლა კითხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
 ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
 სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას;
 შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და სიმაღლეს;
 კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას

აუდიტორიასთან;
 მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

ქ.მ.VIII.11. მოსწავლეს შეუძლია საკითხავი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყო-ბად კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლეს:
ა) შეუძლია მიმართოს გაცნობითი კითხვის ტექნიკას ზოგადი შინაარსის გასაგებად.
 მთლიანობაში აკვირდება ტექსტს, მის სტრუქტურას, მაორგანიზებელ ელემენტებს,

განსაზღვრავს ტექსტის ესა თუ ის ნაწილი რა შინაარსის ინფორმაციას შეიცავს,
გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის შესახებ სხვადასხვა ელემენტზე
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დაყრდნობით (სათაური, ქვესათაური, ილუსტრაცია, საკვანძო სიტყვა, აბზაცების
დასაწყისი, ერთ-ერთი აბზაცი, გამოყოფილი სიტყვები და სხვა);

 გადაიკითხავს ტექსტს, ყურადღებას არ ამახვილებს უცხო სიტყვებზე, ეყრდნობა
ნაცნობ სიტყვებს ზოგადი შინაარსის ამოსაცნობად.

ბ) შეუძლია მიმართოს შესწავლითი კითხვის ტექნიკას ტექსტის დამუშავების მიზნით.
 ჯერ ზოგადად ეცნობა ტექსტს (იხ. გაცნობითი კითხვა);
 შემდეგ გამოწვლილვით კითხულობს ტექსტს, ცდილობს უცნობი სიტყვების,

გამოთქმების მნიშვნელობის ამოცნობას ნაცნობ ელემენტებზე (კონტექსტი,
ქართულში დამკვიდრებული უცხოური სიტყვები, სიტყვის ნაცნობი ფუძე და სხვა)
დაყრდნობით;

 უცნობ სიტყვებს, გამოთქმებს ეძებს მისთვის მისაწვდომ რესურსებში
(სახელმძღვანელო, ლექსიკონი, კომპეტენტური პირი);

 საჭიროების შემთხვევაში, ხელმეორედ კითხულობს ტექსტს ან მის ცალკეულ
ნაწილებს.

გ) შეუძლია მიმართოს ძიებითი კითხვის ტექნიკას ტექსტში კონკრეტული
ინფორმაციის მოსაძიებლად.
 თვალს გადავლებს ტექსტის სტრუქტურას, სიტყვიერ და არასიტყვიერ

მაორგანიზებელ ელემენტებს და მათზე დაყრდნობით პოულობს და ამოკრებს
თავIჩთვის საჭირო ინფორმაციას.

ქ.მ.VIII.12. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის ინტერკულტურული თვალსაზრისით
გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტში ასახულ კულტურულ-სოციალურ გარემოს და ავლებს

პარალელს მშობლიურ კულტურულ-სოციალურ გარემოსთან (ცხოვრების წესი,
დღესასწაულები, ზნე-ჩვეულებები და სხვა);

 კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ
შეხედულებებს/დამოკიდებულებას/პოზიციას;

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს მოცემულ გარემოში;
 ამოიცნობს წარმოებული სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას და პოულობს

მათ შესატყვისს მშობლიურ ენაში;
 ამოიცნობს უცხო კულტურIჩთვის დამახასიათებელ ქცევის ეტიკეტს;
 ამოიცნობს ილუსტრაციებზე/ ტექსტებში ასახულ კულტურულ, საყოფაცხოვრებო

რეალიებს.

წერა

ქ.მ.VIII.13. მოსწავლეს შეუძლია ბიოგრაფიული ხასიათის ტექსტების წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ა) შეუძლია ბიოგრაფიული ცნობარის, ბიოგრაფიის წერა.
 კონკრეტული პირობის/მოდელის მიხედვით წერს შესაბამის ტექსტს (მაგ.,

მოცემული ბიოგრაფიის მიხედვით ბიოგრაფიული ცნობარის დაწერა; საკუთარი
ან სხვისი ბიოგრაფიის დაწერა);

 მიუთითებს დაბადების თარიღსა და ადგილს;
 თანამიმდევრულად გადმოსცემს ცხოვრების ეტაპებს;
 გამოკვეთს მნიშვნელოვან და განსაკუთრებულ ფაქტებს, დეტალებს.
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ბ) შეუძლია პორტრეტის (საკუთარი ან მეგობრის, ცნობილი ადამიანის და სხვა) შექმნა.
 დაწვრილებით აღწერს მის გარეგნობას;
 ახასიათებს, როგორია შინაგანად და მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები მისი პირადი

ცხოვრებიდან, ქცევებიდან;
 აღწერს მის განცდებს, ემოციებს, ფიქრებს;
 მიუთითებს მის საქმიანობაზე;
 გამოკვეთს მის ინტერესებს, გატაცებებს, სურვილებს;

ქ.მ.VIII.14. მოსწავლეს შეუძლია საგაზეთო პუბლიკაციის (ინტერვიუ, სტატია...) შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოკვეთს ინტერვიუს, სტატიის მთავარ თემას, სათქმელს;
 გამოკვეთს მთავარ და მეორეხარისხოვან საკითხებს;
 ტექსტს ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
 რესპონდენტის ნათქვამის, აზრის გადმოცემისას იყენებს პარაფრაზირებისა და

ციტირენის ხერხებს;
 ასათაურებს წერილს, ინტერვიუს, სტატიას.

ქ.მ. VIII.15. მოსწავლეს შეუძლია ისეთი ტექსტის შექმნა, სადაც გამოავლენს პიროვნულ და
შემოქმედებით დამოკიდებულებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის მისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ცალკეული ეპიზოდების/ამბის

გაგრძელებისა და დასასრულის საკუთარ ვარიანტს;
 კონკრეტული მოდელის მიხედვით ქმნის მხატვრული ტექსტის ფრაგმენტს;
 ცხოვრებისეულ და ლიტერატურულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით აყალიბებს

საკუთარ შეხედულებას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით.

ქ.მ.VIII.16. მოსწავლეს შეუძლია საბაზო ენობრივი უნარ-ჩვევების ფუნქციურად
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონტექსტის მიხედვით იყენებს ზედსართავი სახელის ხარისხის ფორმებს (მოტკბო

- ტკბილი - უტკბესი);
 აღწერა-დახასიათებისას იყენებს სხვადასხვა ტიპის შედარებას (მაგ., მარტივი:

ქვასავით გული; გავრცობილი: ისე - როგორც, ისეთი - როგორიც და სხვა);
 სათანადოდ იყენებს I და II ობიექტური პირისა და რიცხვის ნიშნებს შესაბამის

პირთა კომბინაციის დროს ვინიან ზმნებთან (მაგ., ის მწერს მე / ის გწერს შენ; მე
გხატავ შენ / შენ მხატავ მე);

 კონტექსტის მიხედვით წარსულში შესრულებული მოქმედებისადმი
დამოკიდებულებას გამოხატავს შესაბამისი მწკრივის ფორმით (მაგ., წყვეტილი,
უწყვეტელი, ხოლმეობითი, I თურმეობითი = დაწერა, წერდა, დაწერდა,
დაუწერია);

 სწორად აფორმებს პირდაპირ და ირიბ ნათქვამს შესაბამის სიტუაციებში;
 გადააკეთებს პირდაპირ ნათქვამს ირიბად და პირიქით;
 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

ქ.მ.VIII.17. მოსწავლეს შეუძლია წერის ეფექტური სტრატეგიების გამოყენება წერის
პროცესის ყველა ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის
გაუმჯობესება) შედეგის გასაუმჯობესებლად.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და თავს უყრის აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (ლექსიკონი, ნიმუში,

გრამატიკული ცნობარი და სხვა);
 საჭიროების შემთხვევაში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 ადგენს შესასრულებელი სამუშაოს გეგმას;
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს ყველა იდეას, რომლებიც საწერ

თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
 საკომუნიკაციო მიზნიდან გამომდინარე, შეარჩევს სათანადო ენობრივ მასალას

(ლექსიკური ერთეულები, კლიშეები, გრამატიკული ფორმები და სხვა);
 წერს შავ ვარიანტს;
 გადაიკითხავს შავ ვარიანტს, სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს

და ასწორებს ენობრივ შეცდომებს;
 ცდილობს შეასწოროს შინაარსობრივი ხარვეზები, რამაც შეიძლება მკითხველს

პრობლემები შეუქმნას და, გარკვეულწილად, შეაფერხოს კომუნიკაცია - ამოიღებს
ან ამატებს სიტყვას/წინადადებას, ტექსტის ერთ მონაკვეთს, ცვლის სტრუქტურას,
აუმჯობესებს დიზაინს;

 ათეთრებს ნაწერს.

ლაპარაკი

ქ.მ.VIII.18. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება მარტივ საკლასო დისკუსიებში
წინასწარ მომზადებულ მისთვის აქტუალურ საკითხებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს კონკრეტულ საკითხს;
 ისმენს სხვების აზრს მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით და სვამს შესაბამის

კითხვებს;
 დასმულ საკითხთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ პოზიციას,

დამოკიდებულებას და განმარტავს, რატომ ფიქრობს ასე;
 საკუთარი თვალსაზრისის გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო მაგალითები

პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან;
 აფასებს მოვლენებს, ფაქტებს, ქცევებს.

ქ.მ.VIII.19. მოსწავლეს შეუძლია თავისუფლად საუბარი მისთვის საინტერესო/ სასურველ
თემებზე (საყვარელი გადაცემა/წიგნი/მუსიკა/ მოგზაურობა და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანამიმდევრულად გადმოსცემს ამბებს;
 ამბების გადმოცემისას გამოკვეთს და აღწერს მისთვის საინტერსო დეტალებს;
 ძირითადი თემის/ამბის გასაშლელად შემოაქვს დამატებითი ინფორმაციები;
 საუბრობს საკუთარ გეგმებზე, მიზნებზე, სურვილებზე, ოცნებებზე;
 განმარტავს საკუთარ არჩევანს და ასაბუთებს;
 გამოხატავს საკუთარ ან სხვის ემოციებსა და განწყობილებას;

ქ.მ.VIII.20. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციურად გამოიყენოს საბაზო ენობრივი უნარ-
ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვადასხვა სიტუაციის/პერსონაჟის აღწერისას სათანადოდ იყენებს სხვადასხვა

ენობრივ საშუალებას (შესაბამისი ლექსიკა; შედარების მარტივი და გავრცობილი
ხერხები; სინონიმები, ანტონიმები და სხვა);
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 გრძნობებისა და ემოციების გადმოცემისას იყენებს კონკრეტული
მოდალობისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას;

 ერთი აზრობრივი ნაწილიდან/საკითხიდან მეორეზე გადასასვლელად იყენებს
სათანადო სიტყვებსა და ენობრივ ფორმულებს (მაგ., პირველად, შემდეგ, ბოლოს
და სხვა);

 სწორად იყენებს მოქმედებით ბრუნვას სათანადო ფუნქციით (მხარეების
დასახელებისას; ინსტრუმენტალისის გამოხატვისას, მოქმედების დროის,
ადგილის, მიმართულების და ვითარების მითითებისას და სხვა);

 შინაარსობრივი ნიუანსების გათვალისწინებით სათანადოდ იყენებს უარყოფით
ნაწილაკებს - არა, ვერა, ნუ;

 შესაბამისად იყენებს ზმნის აქტიურ და პასიურ ფორმებს (ის აშენებს სახლს /
სახლი შენდება...);

 სწორად განალაგებს სიტყვებს წინადადებაში.

ქ.მ.VIII.21. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სათანადო სტრატეგიები სამეტყველო
ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი
მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კომუნიკაციის წარმართვისათვის იყენებს აუცილებელ რესურსებს (მოდელები,

საკვანძო სიტყვები, ფრაზები, გამოთქმები, კლიშეები);
 იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს (მაგ.: მიმიკა, ჟესტიკულაცია,

ანტონიმის/სინონიმის მითითება, პერიფრაზირება /ნაგულისხმევი საგნის აღწერა
ან მისი დანიშნულების მითითება და სხვა);

 წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან
ერთად;

 ხვდება და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს გამეორებას, განმარტებას, ნელა და გარკვევით

წარმოთქმას.

სწავლის სწავლა

ქ.მ.VIII.22. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., ICT-ის გამოყენებით ცნობილი ადამიანის
ბიოგრაფიული ცნობარი/შტრიხები პორტრეტისათვის შედგენა; ვიქტორინის,
აქციის მოწყობა და სხვა) განხორციელების ხელშესაწყობად მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორცილების

კრიტერიუმებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად დამოუკიდებლად განსაზღვრავს და გეგმავს

განსახორციელებელ ეტაპებს, შემდეგ გუნდები ერთმანეთს უზიარებენ შედგენილ
გეგმას, ადარებენ, აუმჯობესებენ;

 მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 პროექტის განხორციელებამდე გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და

ინაწილებს ფუნქციებს;
 ინფორმაციის მოძიების, შერჩევის, თუ დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე სხვებს

უწევს კონსულტაციას გამოყენებულ სტრატეგიებთან დაკავშირებით;
 შეარჩევს პროექტის წარდგენის ფორმას;
 განახორციელებს პროექტს;
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 გუნდის წევრებთან გადის რეპეტიციას, აკეთებს პრეზენტაციის სიმულირებას სხვა
გუნდის წინაშე კომენტარების, შენიშვნების გათვალისწინებით;

 აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.

ქ.მ.VIII.23. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის დახმარებით განჭვრიტოს
შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების

ჩამოყალიბებაში;
 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებსაც ფლობს და გამოიყენებს

დავალების შესასრულებლად;
 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების

განსახორციელებლად;
 განსაზღვრავს, რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,

კონსულტაცია;
 განსაზღვრავს საჭირო სტრატეგიებს დავალების თითოეული ეტაპისათვის.

ქ.მ.VIII.24. მოსწავლეს წარმატებული სწავლების უზრუნველსაყოფად გამომუშავებული
აქვს სტრატეგიული უნარები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზებას;
 მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ როგორ მიდგომებს გამოიყენებენ

ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;
 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს

სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა ენის, მათ შორის მშობლიურის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან; განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლების პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატების თუ წარუმატებლობის მიზეზებს შემდგომში მათი

გათვალისწინების მიზნით;
 ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ. სათანადოდ არ გამოიყენა

რესურსი, ვერ გამოკვეთა აქტივობის მთავარი ამოცანა, გამოტოვა ერთი ეტაპი,
ამოცანა დაუძლეველი მოეჩვენა, იყო უგუნებოდ და სხვა);

 ამჩნევს და ასახელებს საკუთარ ხარვეზებს;
 ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს.

ქ.მ.VIII.25. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სათანადო
რესურსების გამოყენება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (ლექსიკონი, სტრუქტურული

ნიმუშები, გრამატიკული ცნობარი, ილუსტრაციები და სხვა);
 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ მისაწვდომ

რესურსებში (სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ICT) მეშვეობით;

 იყენებს ICT-ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად;
 იყენებს ICT-ს პროექტების განსახორციელებლად.

ქ.მ. VIII.26. მოსწავლეს შეუძლია შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ითანამშრომლოს
თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 გუნდის წევრებთან მოქმედებს შეთანხმებულად; მსჯელობს თანაგუნდელებთან

პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გასანაწილებლად;
 ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
 უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
 ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 საჭიროებისამებრ, მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
 აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს

კორექტულობას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

VIII დონის პროგრამის შინაარსი

პრიორიტეტული
სამეტყველო
ფუნქციები

ძირითადი ენობრივი
კონსტრუქციები
და ფორმულები

ძირითადი ენობრივი
საკითხები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები:
მისალმება/დამშვიდობება,
წარდგენა, მოკითხვა,
თხოვნა, ნებართვის აღება,
შეთავაზება,
წახალისება/შექება,
მილოცვა/კეთილი
სურვილების
/თავაზიანობის გამოხატვა,
მადლობის გადახდა,
მობოდიშება

მოგესალმებით!
აბა, ჰე! კარგად!
თუ შეიძლება, + მყოფ. (Iპ.-
დავწერ) / წყვეტ. (IIპ.- დაწერე) /
II კავშ. (IIIპ. დაწეროს);
ინებეთ!
გთხოვთ, მობრძანდეთ + ...-ზე/-
თან/-ში;
(ძალიან) მაგარი ხარ!
უკეთესია!

მორფოლოგია/სინტაქსი
1. მოქმედებითი ბრუნვის
ფუნქციები: მოქმედების
დრო (დილით,
შემოდგომით...), ადგილი და
მიმართულება
(სამხრეთით...), ვითარება
(სიხარულით, ტირილით...),
იარაღი/საშუალება
(ფანქრით, ველოსიპედით,
კოვზით...)...
2. ჩვენებითი ნაცვალსახელი:
ასეთი/ისეთი; ამნაირი /
იმნაირი...
3. კუთვნილებითი
ნაცვალსახელი:
თავისი/თავიანთი _
(ი)მისი/(ი)მათი;

1.2. ინფორმაციის გაცვლა:
პირადი მონაცემები,
პროფესია/ხელობა,
საჭიროებები /
მოთხოვნილებები
/სურვილები,

ეროვნებით ვარ ...
ჩემი ჰობია + საწყისი;
ჩემი მიზანია/სურვილია + II
კავშირებითი;
საჭიროა/აუცილებელია +
საწყისი;
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თავისუფალი დრო,
საქმიანობა,
ჯანმრთელობა, ამინდი,
გეგმები / განზრახვა,
მგზავრობა/მოგზაურობა,
საკუთრება, გემოვნება

გადის + ...-ის მიმართულებით;
ჩემი / გიორგ-ის გემოვნებით
რას ვიზამდი / რას იზამდა? –
როგორ მოვიქცეოდი /
მოიქცეოდა? ...

4. რიცხვითი სახელი:
რაოდენობითი და
რიგობითი;
5. ზმნა: პირი: ობიექტური
პირების გამოხატვა;
მწკრივები: უწყვეტელი,
წყვეტილი, ხოლმეობითი, I
თურმეობითი;
ზმნის აქტიური და პასიური
ფორმები;
ასპექტი და მისი ფუნქცია
(წერს / დაწერს...); უასპექტო
ზმნები;
თავისებური ზმნები;
6. მიმღეობა (წაუკითხავი,
დაუწერელი, დაუხატავი,
აუშენებელი...);
7. ზმნიზედა: ადგილის,
დროის, ვითარების,
მიზეზის, მიზნის...
8. თანდებული: ვით...
9. კავშირი: და, თუ, მაგრამ,
რომ, როდესაც...
10. ნაწილაკი: ვიღაც, რაღაც,
თითქმის... –მეთქი / -ო
11. რთული ქვეწყობილი
წინადადება: სტრუქტურა;
კავშირიანი და უკავშირო
შეერთება;
12. უნახავი მოქმედების
გამოხატვა: თურმე + უწყვეტ.
/ წყვეტ.;
13. მრავალგზისი
მოქმედების გამოხატვა:
აწმყო / უწყვეტ. + ხოლმე

ორთოგრაფია/პუნქტუაცია
1. რიცხვითი სახელების
მართლწერა (რთული
რიცხვითი სახელები) ;
2. რიგობითი რიცხვითი
სახელების გამოხატვა
არაბული და რომაული
ცხიფრებით ;
3. მსაზღვრელ-საზღვრულის
შეთანხმება რიცხვში
(ოცდახუთი მოსწავლე…)
4. თავისი თუ მისი?
5. სხვათა სიტყვის
ნაწილაკების მართლწერა;
6. სასვენი ნიშნების ხმარება
პირდაპირ და ირიბ
ნათქვამში.

ლექსიკა
1. განკერძოებული სიტყვები

1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები;
ცხოველის/საგნის აღწერა

(ეს) ოდნავ ...-ა, ვიდრე (ის);
ისე _ როგორც, ისეთი _
როგორიც;

1.4. გრძნობა/ემოციისა და
შეფასება /
დამოკიდებულების
გამოხატვა:
დადებითი/უარყოფითი
ემოციები, დადებითი /
უარყოფითი შეფასება,
შთაბეჭდილება, პოზიციის
გამოხატვა

მშვენიერია / საოცარია...;
საშინელებაა!. . .
ეს (კარგად/ცუდად) ჩანს ამ ...-
დან/მისი ...-დან;
ჩემი ვარაუდით, . .
...-დან გამომდინარე, . . .;
შესაბამისად, . . .

1.5.დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება,
ქრონოლოგია, სიხშირე,
თანადროულობა,
ხანგრძლივობა

როდის-თვის + ზმნა
(წარსულსა და მომავალში)
(ორისთვის ვიყავი/ვიქნები...)
აწმყო/უწყვეტელი + ხოლმე
(ვწერ ხოლმე. . .);

1.6. სივრცეში
ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის
მითითება,
მიმართულების
განსაზღვრა

შევიდა + ...-ში, გავიდა + ...-დან
. . .
როგორ მივიდე ...-მდე?
წახვალ ... ქუჩით;

1.7. ინსტრუქციის მიცემა:
რჩევა-დარიგება,
მოთხოვნა, აკრძალვა,
ნებართვის მიცემა,
ვალდებულება

ვალდებული ვარ (ხარ, არის/ა),
(რომ) + II კავშირებითი;
ამისათვის/გასაკეთებლად
საჭიროა + საწყისი
...-თვის/-ად საჭიროა, (რომ) + II
კავშირებითი;

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

რატომ/რის გამო? იმის გამო...,
რომ + ...;
რისთვის/რა მიზნით?
იმისათვის + ზმნა
(აწმყო/წყვეტ.), რომ + II
კავშირებითი; იმისათვის, რომ
+ II კავშირებითი,
უნდა/საჭიროა + II
კავშირებითი;
თუ + მყოფადი, მაშინ +
მყოფადი;
თუ + აწმყო, მაშინ + ნუ
აწმყო/მყოფადი
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და გამოთქმები (დანართი
და ჩართული);
2. სიტყვაწარმოება (როგორც
ენის ლექსიკური მარაგის
გამდიდრების საშუალება:
ძველი – სიძველე, წითელი –
სიწითლე...);
3. ერთ და
მრავალმნიშვნელობიანი
სიტყვები.

ტექსტის ლინგვIჩთიკა
1. მეტყველების ტიპები
(აღწერა და მისი
მახასიათებლები _ I, II და III
პირის მეტყველება და მათი
გამოყენების სფეროები და
თავისებურებები);

IX დონე

ქართული, როგორც მეორე ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა კითხვა წერა ლაპარაკი
სწავლის
სწავლა

ქ.მ. IX.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
აქტუალურ და
მისთვის

ქ. მ. IX. 5.
მოსწავლეს შეუძლია
სხვადასხვა სახის
არამხატვრული
ტექსტის

ქ.მ. IX.12. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
ტიპის საქმიანი
წერილის წერა.
ა) შეუძლია რეზიუმეს

ქ.მ. IX.17.
მოსწავლეს შეუძლია
წინასწარ
მოემზადოს და
მონაწილეობა

ქ.მ. IX. 22.
მოსწავლეს
შეუძლია
პროექტის

(მაგ.,
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საინტერესო
საკითხზე /
თემაზე არსებული
დისკუსიის
მოსმენა და გაგება.

ქ.მ. IX.2.
მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის
ნაცნობ თემაზე
(ტელე-რადიოს
საინფორმაციო/შე
მეცნებითი
გადაცემა,
ინტერვიუ და
სხვა) სხვადასხვა
ტიპისა და
შინაარსის
ტექსტის გაგება.

ქ.მ. IX. 3.
მოსწავლეს
შეუძლია
ამოიცნოს
ძირითადი
ენობრივი
მახასიათებლები

ქ.მ. IX. 4.
მოსწავლეს
შეუძლია
მოსმენის
სტრატეგიების
გამოყენება.

(სხვადასხვა სახის
საგაზეთო
პუბლიკაცია;
სხვადასხვა თემაზე
შექმნილი
შემეცნებითი
ტექსტი) გაგება.
Q
ქ.მ. IX. 6. მოსწავლეს
შეუძლია
არამხატვრული
ტექსტის
სტრუქტურული და
ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით
გაანალიზება.

ქ.მ. IX. 7. მოსწავლეს
შეუძლია
ადაპტირებული
მხატვრული
ტექსტის გაგება.

ქ.მ. IX. 8. მოსწავლეს
შეუძლია
მხატვრული
ტექსტის
გაანალიზება
სტრუქტურული და
ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით.

ქ.მ. IX. 9. მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს ხმამაღალი
კითხვის ტექნიკა.

ქ.მ. IX.10.
მოსწავლეს შეუძლია
ტექსტის
სიღრმისეულად
შესწავლის მიზნით
კითხვის
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ.მ. IX.11.
მოსწავლეს შეუძლია
ინტერკულტურულ
ი თვალსაზრისით
ტექსტის
გაანალიზება.

(ე.წ. CV-ს) წერა.
ბ) შეუძლია
სამოტივაციო წერილის
წერა.

ქ.მ. IX.13. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის
სათანადო
სტრუქტურის შექმნა,
აგრეთვე საბაზო
ენობრივ-გრამატიკული
უნარ-ჩვევების
გამოყენება.

ქ.მ. IX. 14. მოსწავლეს
შეუძლია ისეთი
მხატვრული ტექსტის
შექმნა, სადაც
გამოავლენს პიროვნულ
და შემოქმედებით
დამოკიდებულებას.

ქ.მ. IX.15. მოსწავლეს
შეუძლია დაიცვას
წერილობითი
მხატვრული ტექსტის
სტრუქტურა, აგრეთვე
ფუნქციურად
გამოიყენოს საბაზო
ენობრივი უნარ-
ჩვევები.

ქ.მ. IX.16. მოსწავლეს
შეუძლია წერის
ეფექტური
სტრატეგიების
გამოყენება წერის
პროცესის ყველა
ეტაპზე
(მოსამზადებელი,
ტექსტის შედგენა,
ტექსტის
გაუმჯობესება)
შედეგის
გასაუმჯობესებლად.

მიიღოს საკლასო
დისკუსიებში ისეთი
კონკრეტული
საკითხის/პრობლემი
ს გარშემო,
რომელსაც საკითხავ
ტექსტებში გაეცნო.

ქ.მ. IX. 18.
მოსწავლეს შეუძლია
წინასწარი
მომზადების გარეშე
ისაუბროს მისთვის
ნაცნობ პრობლემაზე
(ურთიერთობა
თანატოლებთან,
მშობლებთან,
უფროს თაობასთან
და სხვა).

ქ. მ. IX.19.
მოსწავლეს შეუძლია
თავი გაართვას
ყოფით
საკომუნიკაციო
სიტუაციას.

ქ.მ. IX. 20.
მოსწავლეს შეუძლია
საბაზო ენობრივი
უნარ-ჩვევების
ფუნქციურად
გამოყენება.

ქ.მ. IX. 21.
მოსწავლეს შეუძლია
სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად და
ზეპირი
მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ბუნებრივი
კატაკლიზმე

ბი –
მიწისძვრა,
წყალდიდობ

ა;
ჯანმრთელი
კვება; მავნე
ჩვევები

დასხვა)
განხორციელ

ებს
ხელშესაწყობ

ა
დ მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

ქ.მ. IX. 23.
მოსწავლეს
შეუძლია
მასწავლებლ
ის
დახმარებით
განჭვრიტოს
შესასრულებ
ელი
დავალების
მოთხოვნები.

ქ.მ. IX. 24.
მოსწავლეს
წარმატებულ
ი სწავლების
უზრუნველს
აყოფად
გამომუშავებ
ული აქვს
სტრატეგიუ
ლი უნარები.

ქ.მ. IX. 25.
მოსწავლეს
შეუძლია
სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობი
ს მიზნით
სათანადო
რესურსების
გამოყენება.

ქ.მ. IX. 26.
მოსწავლეს
შეუძლია
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შედეგების
გაუმჯობესებ
ის მიზნით
ითანამშრომ
ლოს
თანაკლასელ
ებთან,
მასწავლებე
ლთან,
მეწყვილესთა
ნ.

მოსმენა

ქ.მ. IX.1. მოსწავლეს შეუძლია აქტუალურ და მისთვის საინტერესო საკითხზე / თემაზე
არსებული დისკუსიის მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს დისკუსიის თემას;
 იგებს ძირითად დებულებებს;
 ამოიცნობს სადისკუსიო საკითხთან დაკავშირებით მონაწილეთა მიერ

გამოთქმულ თვალსაზრისებს/შეხედულებებს;
 აჯგუფებს მოსაზრებებს გარკვეული პრინციპით (რამდენი განსხვავებული

მოსაზრება გამოითქვა; ვინ იზიარებს ამა თუ იმ თვალსაზრისს);
 ამოიცნობს არგუმენტებს და შესაბამის მაგალითებს;
 არგუმენტებს აკავშირებს დებულებებთან;
 ამოიცნობს მოხმობილ ფაქტობრივ მონაცემებს;
 გამოაქვს დასკვნა მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე.

ქ.მ.IX.2. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემაზე (ტელე-რადიოს საინფორმაციო /
შემეცნებითი გადაცემა, ინტერვიუ და სხვა) სხვადასხვა ტიპისა და შინაარსის

ტექსტის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იგებს გადაცემის ძირითად აზრს/შინაარსს;
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, რამდენი, რომელი,

როგორი და სხვა);
 ავტორის თვალსაზრისს მიჯნავს რესპონდენტის/მონაწილის თვალსაზრისისაგან;
 ფაქტს მიჯნავს თვალსაზრისისაგან/შეფასებისაგან;
 ამოიცნობს მონაწილეთა შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით;
 გამოაქვს დასკვნა მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე.

ქ.მ.IX.3. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს ძირითადი ენობრივი მახასიათებლები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს შეფასება/დამოკიდებულების გამომხატველ სიტყვებსა და ენობრივ

ფორმულებს და მათზე დაყრდნობით განსაზღვრავს მოსაუბრის
დამოკიდებულებას საუბრის თემის მიმართ (მაგ., მომხრე ვარ იმისა, რომ;
ვიზიარებ შეხედულებას იმის შესახებ, რომ და სხვა);
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 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ სიტყვებსა და
გამოთქმებს;

 ამოიცნობს სათანადო ლექსიკას;
 ინტონაციით განასხვავებს სათქმელის მოდალობას (შეკითხვა, თხოვნა, ბრძანება

და სხვა).

ქ.მ.IX.4. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენის სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის გასაგებად იშველიებს არავერბალურ

ელემენტებს (ხმის ტემბრი, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია, სხვადასხვა ტიპის
ხმაური, ლოგიკური მახვილები, ილუსტრაცია, სქემა);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი, ნაცნობი ენობრივი
კონსტრუქციები);

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 ქართულ ენაზე უყურებს და უსმენს თავIჩთვის საინტერესო ტელე\რადიო

გადაცემებს, ფილმებს.

კითხვა

ქ.მ. IX.5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის არამხატვრული ტექსტის (სხვადასხვა
სახის საგაზეთო პუბლიკაცია; სხვადასხვა თემაზე შექმნილი შემეცნებითი
ტექსტი) გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტის მიზანს (რIჩთვის არის დაწერილი ტექსტი: მკითხველის

ინფორმირება, შთაბეჭდილების გაზიარება, გართობა, დარიგება, ახსნა-
განმარტების მიცემა, კრიტიკა, გამოხმაურება...) და აუდიტორიას (ვისთვის არის
განკუთვნილი);

 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ინფორმაციას
(ფაქტი, მოვლენა, აზრი, მოქმედების დრო და ადგილი და სხვა);

 ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილს შორის არსებულ ლოგიკურ კავშირებს
(მიზეზშედეგობრივი, პირობითი, შეპირისპირებითი, ქრონოლოგიური და სხვა) და
ტექსტიდან გამომდინარე გამოაქვს დასკვნა;

 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის
საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა;

 დასკვნა გამოაქვს მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე;
 მიჯნავს ერთმანეთისგან ვარაუდსა და ფაქტს; ფაქტებს დამოკიდებულებებისგან,

შეფასებისგან;

ქ.მ. IX. 6. მოსწავლეს შეუძლია არამხატვრული ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აფასებს, რამდენად უწყობს ხელს ტექსტის დიზაინი ტექსტის შინაარსის აღქმას

(ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და სახესხვაობა, ტექსტის
აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და სხვა);

 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობა,
აღწერა, მსჯელობა) და განმარტავს მათ დანიშნულებას;
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 ამოიცნობს და განმარტავს მსჯელობითი ტექსტის მახასიათებლებს (მაგ., მიზეზ-
შედეგობრივი კონსტრუქციები, კითხვები, ავტორისეული შეფასება);

 ამოიცნობს და განმარტავს პირდაპირი ნათქვამის ფუნქციას (მაგ., პირდაპირი
ნათქვამი, როგორც ინფორმაციის პირველწყარო და სხვა);

ქ.მ.IX.7. მოსწავლეს შეუძლია ადაპტირებული მხატვრული ტექსტის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს ნაწარმოების თემას, მთავარ სათქმელს;
 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და უკავშირებს საკუთარ გამოცდილებას

(რას ვიზამდი, როგორ მოვიქცეოდი);
 ამოიცნობს პერსონაჟების ხასიათებს, თვისებებს არაპირდაპირი ხერხებით (მაგ.,

პერსონაჟის ქცევით);
 გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;
 თხრობითი ხასიათის ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების

საფეხურებს;

ქ.მ. IX. 8. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექსტის გაანალიზება სტრუქტურული და
ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სიტყვებსა და ფრაზებს, რომლებიც ქმნის განწყობას ნაწარმოებში;
 ახასიათებს ტექსტს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების რაოდენობის

მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი);
 აღნიშნავს, რომელი პირია (I თუ III) ტექსტში ავტორი და რა თავისებურებას

ანიჭებს ეს ტექსტს;
 ატარებს ექსპერიმენტს, გადაჰყავს I პირში მონათხრობი III პირში ან პირიქით და

აღწერს მიღებულ ეფექტს;
 კონკრეტულ ენობრივ ნიშნებზე დაყრდნობით მიუთითებს, გვხვდება თუ არა

ტექსტში ავტორისეული მეტყველება და მოვლენების ავტორისეული შეფასება;
 სათანადო კონსტრუქციებზე დაყრდნობით განსაზღვრავს მომავალში

შესასრულებელი მოქმედებისადმი დამოკიდებულებას (მაგ., ფაქტის გამოხატვა: ...
რომ (თუ) ვიქნები, + მყოფადი; სურვილის/ვარაუდის გამოხატვა: ... რომ ვიყო, +
ხოლმეობითი);
 სათანადოდ იგებს და განმარტავს კომპოზიტთა შედგენილობასა და მნიშვნელობას;
 I თურმეობითზე დაყრდნობით ამოიცნობს წარსულში შესრულებული

მოქმედებისადმი დამოკიდებულებას (მაგ., უნახავი მოქმედების გამოხატვა /
შესრულებული მოქმედების შედეგი: წასულა, უთქვამს, უტირია და სხვა);
 II თურმეობითზე დაყრდნობით ამოიცნობს წარსულში შესასრულებელ

მოქმედებას (უნდოდა, გაეკეთებინა / გადაწყვიტა, წასულიყო...);
 ამოიცნობს და კონტექსტის მიხედვით განმარტავს სათანადო ლექსიკას (სიტყვის

პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობები, მნიშვნელობის გაფართოება-
დავიწროება, კონტექსტური მნიშვნელობა).

ქ.მ.IX.9. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ტექნიკა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წაკითხვამდე განსაზღვრავს, რისი აქცენტირება სურს ტექსტში და რა

საშუალებებით;
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 ეფექტურად იყენებს ინტონაციას (სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს
ინტონაციას, შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და
სიმაღლეს) და სხეულის ენას (მიმიკა, ჟესტიკულაცია);

 ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ (აზრობრივ) და ფსიქოლოგიურ (დაძაბულობის,
მოლოდინის, გაჩუმების) პაუზას;

 ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ მახვილს, როგორც სიტყვის გამოყოფისა და
ხაზგასმის საშუალებას წინადადებაში;

 კითხვის პროცესში ამყარებს მხედველობით კონტაქტს აუდიტორიასთან.

ქ.მ. IX.10. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით კითხვის
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს გაცნობითი კითხვის ხერხებს: აკვირდება ტექსტის აგებულებას, სათაურს,

აბზაცებს, ილუსტრაციებს, წარწერებს, გამოყოფილ სიტყვებს და სხვა; არ ჩერდება
უცნობ სიტყვებზე;

 იყენებს შესწავლითი კითხვის ხერხებს: პირველი წაკითხვისას მთლიანად ეცნობა
ტექსტს; სირთულეების დასაძლევად გადაიკითხავს გაუგებარ, რთულ ან
მნიშვნელოვან ნაწილებს; კონტექსტის, გამოცდილების ან ლექსიკონის
დახმარებით აზუსტებს უცხო სიტყვების მნიშვნელობას;

 იყენებს ძიებითი კითხვის ხერხებს: კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით
სწრაფად გადაიკითხავს ტექსტს, ეძებს საყრდენებს: საკვანძო სიტყვებს, აბზაცების
პირველ წინადადებებს, რუბრიკებს, განმარტებებს და სხვა;

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების დახმარებით (ილუსტრაციები, ნაცნობი ფუძე, კონტექსტი,
მშობლიურ ენაში დამკვიდრებული უცხოური სიტყვები და სხვა);

 სხვადასხვა ელემენტის მოშველიებით (სათაური, აბზაცების დასაწყისი, ერთ-ერთი
აბზაცი, გამოყოფილი სიტყვები) გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის შესახებ;

 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა საკითხავი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო უფრო ეფექტური.

ქ.მ. IX. 11. მოსწავლეს შეუძლია ინტერკულტურული თვალსაზრისით ტექსტის
გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტში ასახულ კულტურულ-სოციალურ გარემოს და ავლებს

პარალელს მშობლიურ კულტურულ-სოციალურ გარემოსთან (ცხოვრების წესი,
დღესასწაულები, ზნე-ჩვეულებები და სხვა);

 აანალიზებს პერსონაჟის დამოკიდებულებას კონკრეტული სოციალურ-
კულტურული ფასეულობების მიმართ და ავლებს პარალელს საკუთარ
გარემოსთან (მაგ., მისი დამოკიდებულება, შეხედულება სხვა სოციალურ-
კულტურული ფასეულობების მქონე თანაკლასელის, მეზობლის და სხვათა წეს-
ჩვეულებაზე, ტრადიციაზე);

 კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ
შეხედულებებს/დამოკიდებულებას/პოზიციას;

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს მოცემულ გარემოში.
 ამოიცნობს უცხო კულტურისათვის დამახასიათებელ ქცევის ეტიკეტს;
 ამოიცნობს ილუსტრაციებზე/ტექსტებში ასახულ კულტურულ, სიმბოლურ,

საყოფაცხოვრებო რეალიებს.
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წერა

ქ.მ.IX.12. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის საქმიანი წერილის წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ა) შეუძლია რეზიუმეს (ე.წ. CV-ს) წერა.
 იცავს საჭირო ფორმატს (რუბრიკა, რუბრიკის ქვეშ შესაბამისი ინფორმაციები);
 განსაზღვრავს აუცილებელ რუბრიკებს;
 რუბრიკების ქვეშ განათავსებს სათანადო ინფორმაციას;
 იცავს რეზიუმეს (CV-ს) შესაბამის სტილს (ინფორმაციის ქრონოლოგიურად

დახარისხება და ლაკონურად გადმოცემა).

ბ) შეუძლია სამოტივაციო წერილის წერა.
 იცავს საჭირო ფორმატს (სათანადო ადგილზე მიუთითებს ავტორისა და

ადრესატის პირად მონაცემებს: სახელი, გვარი, თანამდებობა; მისამართი; თარიღი);
 განაცხადებს წერილის მიზანს;
 სათანადოდ გამოკვეთს მოტივაციას - წარმოაჩენს გამოცდილებას, ცოდნას,

უნარებს, თვისებებს;
 სათანადოდ გამოკვეთს ძლიერ მხარეებს;
 მიუთითებს დანართს (მაგ., ავტობიოგრაფია).

ქ.მ. IX.13. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სათანადო სტრუქტურის შექმნა, აგრეთვე საბაზო
ენობრივ-გრამატიკული უნარ-ჩვევების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურული ორგანიზების თავისებურებებს (მაგ.,

სათაური; სტატიის წინ განსხვავებული შრიფტით გამოყოფილი ტექსტი, სადაც
გამოტანილია სტატიაში მოცემული მთავარი ინფორმაცია/ავტორის მთავარი
სათქმელი; ავტორის გვარი; ძირითადი ტექსტი და სხვა);

 სწორად იყენებს აბზაცს და სხვა სტრუქტურულ მახასიათებლებს (სათაური,
ქვესათაური და ა.შ.);

 ტექსტის შექმნისას იცავს აზრობრივი გადაბმის შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს (ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის ლექსიკურ
განმეორებებს (სინონიმური/ანტონიმური ჩანაცვლებები, სემანტიკური
განმეორებები), ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა ფორმებს, სიტყვებისა და
წინადადებების რიგს და სხვა);

 სწორად იყენებს სათანადო მწკრივის ფორმებს წარსული შეუსრულებელი
მოქმედების გადმოცემისას შესაბამისი პოზიციის გამოსახატავად (არ გავაკეთე,
ვერ გავაკეთე, არ გამიკეთებია);

 სწორად აფორმებს აქტიური და პასიური ზმნის სუბიექტსა და ობიექტს;
 სწორად იყენებს კავშირებს რთული და შერწყმული წინადადებების ნაწილების

დასაკავშირებლად;
 სათანადოდ იყენებს სხვათა სიტყვის ნაწილაკებს.

ქ.მ. IX.14. მოსწავლეს შეუძლია ისეთი მხატვრული ტექსტის შექმნა, სადაც გამოავლენს
პიროვნულ და შემოქმედებით დამოკიდებულებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოდელის/პირობის მიხედვით წერს ტექსტს;
 თხზავს კონკრეტული ტექსტის დასაწყისის ან დასასრულის სხვადასხვა ვერსიას;
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 საკუთარი თვალსაზრისისა და განწყობის გამოსახატავად ქმნის პერსონაჟის
პორტრეტს, წერს წერილს ახლობელს;

 პერსონაჟის ხასიათის წარმოსაჩენად იყენებს სხვადასხვა ხერხს (საკუთარ თავთან
ან სხვა პერსონაჟთან დიალოგის საშუალებით, მისი განცდების, ფიქრებისა და
სურვილების აღწერით);

 მკაფიოდ გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას, პირად განცდებსა და
განწყობაზე დამყარებულ შთაბეჭდილებებს.

ქ.მ. IX.15. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი მხატვრული ტექსტის სტრუქტურა,
აგრეთვე ფუნქციურად გამოიყენოს საბაზო ენობრივი უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერა-დახასიათებისას მართებულად იყენებს შესაბამის ლექსიკასა და სიტყვათა

სემანტიკურ კავშირებს (სინონიმები, ანტონიმები);
 სწორად იყენებს და აფორმებს მსაზღვრელს შესაბამისი ფუნქციით;
 რთული წინადადების აგებისას მართებულად აკავშირებს ერთმანეთთან

მისათითებელ სიტყვებსა და წევრ-კავშირებს ნაცნობ სინტაქსურ კონსტრუქციებში
(ის, რომელიც მოდის / ის, რომელსაც ხედავ...);

 სწორად იყენებს შესაბამისი მწკრივის ფორმებს (მყოფადი, ხოლმეობითი)
მომავალში შესასრულებელი მოქმედებისადმი დამოკიდებულების გამოსახატავად
(მაგ., ფაქტი: ... რომ ვიქნები, + მყოფადი; სურვილი/ვარაუდი: ... რომ ვიყო, +
ხოლმეობითი);

 წარსული ამბების გადმოცემისას სწორად იყენებს სათანადო მწკრივის ფორმას;
 ნაცნობი ენობრივი კონსტრუქციების გამოყენებით აგებს რთულ წინადადებას;
 რთულ სინტაქსურ კონსტრუქციებს იყენებს სათანადო ფუნქციით;
 იცავს მართლწერის წესებს მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნების დროს;
 იცავს პუნქტუაციისა და კომპოზიტთა მართლწერის ნორმებს.

ქ.მ. IX.16. მოსწავლეს შეუძლია წერის ეფექტური სტრატეგიების გამოყენება წერის
პროცესის ყველა ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის
გაუმჯობესება) შედეგის გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და თავს უყრის აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (ლექსიკონი, ნიმუში,

გრამატიკული ცნობარი და სხვა);
 საჭიროების შემთხვევაში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 ადგენს შესასრულებელი სამუშაოს გეგმას;
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს ყველა იდეას, რომლებიც საწერ

თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
 შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს, გადაარჩევს და გადაახარისხებს; მოიფიქრებს,

როგორ დააკავშიროს ისინი ერთმანეთთან;
 მოიძიებს შესაბამის ილუსტრაციებს;
 საკომუნიკაციო მიზნიდან გამომდინარე, შეარჩევს სათანადო ენობრივ მასალას

(ლექსიკური ერთეულები, კლიშეები, გრამატიკული ფორმები და სხვა);
 წერს შავ ვარიანტს;
 გადაიკითხავს შავ ვარიანტს, სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს

და ასწორებს ენობრივ შეცდომებს;
 ათეთრებს ნაწერს.

ლაპარაკი
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ქ.მ. IX.17. მოსწავლეს შეუძლია წინასწარ მოემზადოს და მონაწილეობა მიიღოს საკლასო
დისკუსიებში ისეთი კონკრეტული საკითხის/პრობლემის გარშემო,
რომელსაც საკითხავ ტექსტებში გაეცნო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს კონკრეტულ პრობლემას/პრობლემებს;
 დასმულ პრობლემასთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ

პოზიციას/დამოკიდებულებას;
 საკუთარი თვალსაზრისის გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო არგუმენტები,

მაგალითები პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან;
 სხვის მიერ წარმოდგენილ თვალსაზრისზე/შეხედულებაზე აკეთებს კომენტარს და

მოჰყავს სათანადო არგუმენტები;
 ასახელებს პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს და ასახელებს საკუთარ

დამოკიდებულებას;
 გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა.

ქ.მ. IX.18. მოსწავლეს შეუძლია წინასწარი მომზადების გარეშე ისაუბროს მისთვის ნაცნობ
პრობლემაზე (ურთიერთობა თანატოლებთან, მშობლებთან, უფროს
თაობასთან და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამბების გადმოცემისას აღწერს მისთვის საინტერესო დეტალებს;
 ინფორმაციას ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
 გამოკვეთს მთავარ სათქმელს;
 აღწერს საკუთარ/სხვის სურვილებს, განწყობებს/ემოციებს;
 გამოხატავს საკუთარ მოსაზრებას/დამოკიდებულებას კონკრეტული მოვლენის,

ქცევის, მოქმედების შესახებ და ასაბუთებს შესაბამისი არგუმენტებით;
 ცალკეულ ინფორმაციებს ლოგიკურად აკავშირებს ძირითად სათქმელთან;
 საუბრისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას.

ქ.მ.IX.19. მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას ყოფით საკომუნიკაციო სიტუაციას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მომზადების გარეშე მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ

სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს;
 გამოსავალს პოულობს მოულოდნელ, უჩვეულო სიტუაციებში (მაგ., სხვის მიერ

მისი ადგილის დაკავება მგზავრობისას/კინოთეატრში, რჩევების მიცემა
კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებით და სხვა);

 აკეთებს არჩევანს და გამოკვეთს მის დადებით მხარეებს (მაგ., რატომ უნდა
დაეთანხმონ მის გადაწყვეტილებას, რატომ უნდა წაიკითხონ მაინცადამაინც ესა
თუ ის წიგნი და სხვა).

ქ.მ. IX.20. მოსწავლეს შეუძლია საბაზო ენობრივი უნარ-ჩვევების ფუნქციურად
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 პირობის, ალბათობის, ვარაუდის გამოსახატავად მართებულად იყენებს შესაბამის

სინტაქსურ კონსტრუქციებს, მოდალურ ელემენტებს, სათანადო ლექსიკას;
 მართებულად იყენებს მსჯელობისა და არგუმენტაციისათვის შესაფერის

სინტაქსურ კონსტრუქციებსა და შესაბამის ფორმულებს (მაგ., მსჯელობისათვის
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დამახასიათებელ ვრცელ და რთულ წინადადებებს - ამას ადასტურებს ის, რომ; თუ
ეს ასეა, მაშინ; აუცილებელია, რადგან და სხვა);
 კითხვის დასმის, თხოვნის, ბრძანების, გრძნობების გადმოცემისას იცავს სიტყვათა

რიგს და ამ მოდალობებისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას;
 ადეკვატურად გამოხატავს დამოკიდებულებებს ფაქტისადმი (მოვლენისადმი) და

შესაბამისად აფორმებს მათ სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველი
ენობრივ-გრამატიკული საშუალებებით (მაგ., ჩართული, დანართი და სხვა);
 სათანადოდ იყენებს ირიბი ნათქვამის გამომხატველ ფორმებს;
 სხვადასხვა სიტუაციის აღწერისას სათანადოდ იყენებს სპეციფიკურ ლექსიკას

(მაგ., პროფესიული, დარგობრივი ლექსიკა და სხვა);
 კონტექსტის მიხედვით მართებულად იყენებს კონკრეტული ზმნის მწკრივის

ფორმებს;

ქ.მ.IX.21. მოსწავლეს შეუძლია სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესა-
წყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,

კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;
 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს

(მაგ.: მიმიკა, ჟესტიკულაცია, პერიფრაზირება/აღწერს ნაგულისხმევ საგანს, ან
მიუთითებს რაში გამოიყენება და სხვა).

სწავლის სწავლა

ქ.მ. IX. 22. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., ბუნებრივი კატაკლიზმები - მიწისძვრა,
წყალდიდობა; ჯანმრთელი კვება; მავნე ჩვევები და სხვა) განხორციელების
ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორცილების

კრიტერიუმებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად დამოუკიდებლად განსაზღვრავს და გეგმავს

განსახორციელებელ ეტაპებს, შემდეგ გუნდები ერთმანეთს უზიარებენ შედგენილ
გეგმას, ადარებენ, აუმჯობესებენ;

 მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 ახდენს ცოდნისა და უნარების მობილიზებას, განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და

უნარები უნდა შეიძინოს დასმული ამოცანების გადასაჭრელად;
 პროექტის განხორციელებამდე გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და

ინაწილებს ფუნქციებს;
 ინფორმაციის მოძიების, შერჩევის, თუ დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე სხვებს

უწევს კონსულტაციას გამოყენებულ სტრატეგიებთან დაკავშირებით;
 შეარჩევს პროექტის წარდგენის ფორმას;
 განახორციელებს პროექტს;
 გუნდის წევრებთან გადის რეპეტიციას, აკეთებს პრეზენტაციის სიმულირებას სხვა

გუნდის წინაშე კომენტარების, შენიშვნების გათვალისწინებით;
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 აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.

ქ.მ.IX.23. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის დახმარებით განჭვრიტოს შესასრულებელი
დავალების მოთხოვნები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების

ჩამოყალიბებაში;
 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებსაც ფლობს და გამოიყენებს

დავალების შესასრულებლად;
 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების

განსახორციელებლად;
 განსაზღვრავს, რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,

კონსულტაცია;
 განსაზღვრავს საჭირო სტრატეგიებს დავალების თითოეული ეტაპისათვის.

ქ.მ. IX. 24. მოსწავლეს წარმატებული სწავლების უზრუნველსაყოფად გამომუშავებული
აქვს სტრატეგიული უნარები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზებას;
 მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ როგორ მიდგომებს გამოიყენებენ

ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;
 სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების წამოჭრისას ცვლილებები შეაქვს

სტრატეგიებში;
 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს

სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან; განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლების პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატების თუ წარუმატებლობის მიზეზებს შემდგომში მათი

გათვალისიწინების მიზნით;
 ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ. სათანადოდ არ გამოიყენა

რესურსი, ვერ გამოკვეთა აქტივობის მთავარი ამოცანა, გამოტოვა ერთი ეტაპი,
ამოცანა დაუძლეველი მოეჩვენა, იყო უგუნებოდ და სხვა);

 ამჩნევს და ასახელებს საკუთარ ხარვეზებს;
 ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს.

ქ.მ. IX.25. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სათანადო
რესურსების გამოყენება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (ლექსიკონი, სტრუქტურული

ნიმუშები, გრამატიკული ცნობარი, ილუსტრაციები და სხვა);
 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ მისაწვდომ

რესურსებში (სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ICT) მეშვეობით;

 იყენებს ICT-ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად;
 იყენებს ICT–ს პროექტების განსახორციელებლად.

ქ.მ.IX.26. მოსწავლეს შეუძლია შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ითანამშრომლოს
თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 მოქმედებს გუნდის წევრებთან შეთანხმებულად;
 მსჯელობს თანაგუნდელებთან პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების

გასანაწილებლად;
 ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
 უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
 ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 საჭიროებისამებრ, მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
 აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს

კორექტულობას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

IX დონის პროგრამის შინაარსი

პრიორიტეტული სამეტყველო
ფუნქციები

ძირითადი ენობრივი კონსტრუქციები
და ფორმულები

ძირითადი ენობრივი
საკითხები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები:
მისალმება/დამშვიდობება,
მოკითხვა, წარდგენა, თხოვნა,
ნებართვის აღება, შეთავაზება,
წახალისება/შექება,
მილოცვა/კეთილი
სურვილების /თავაზიანობის
გამოხატვა, მადლობის
გადახდა, მობოდიშება

გაუმარჯოს!
დროებით!
ხომ კარგად ბრძანდებით?
ბოდიშს გიხდით.
ხომ არ + (ინებებთ / მიირთმევთ /
წამობრძანდებით...)?
(თურმე) ...-ად (კარგად/მშვენივრად...)

შეგიძლია;

მორფოლოგია/სინტაქ
სი
1. მიმართებითი
ნაცვალსახელი
(აგებულება და
ფუნქცია);
2. ზმნა: ზმნის
მარტივი და რთული
ფორმები;
მწკრივები: II
კავშირებითი,
I თურმეობითი, II
თურმეობითი;
ზმნის აქტიური და
პასიური ფორმები
(დაანგრია /

1.2. ინფორმაციის გაცვლა:
პირადი მონაცემები,
პროფესია/ხელობა,
საჭიროებები /
მოთხოვნილებები
/სურვილები, თავისუფალი
დრო, საქმიანობა, კვებითი

მე გახლავართ ...
...-ის/-ს მოქალაქე ვარ;
საჭიროა/ჯობია/აჯობებს, (რომ) + II
კავშირებითი;
გირჩევ/არ გირჩევ, (რომ) ეს + II
კავშირებითი;
(გუშინდელთან...) შედარებით
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ჩვევები, ჯანმრთელობა,
ამინდი, გეგმები / განზრახვა,
მგზავრობა/მოგზაურობა,
საკუთრება

ცუდად/კარგად ვარ;
... ჩემი კუთვნილებაა;

დაინგრა...)
თავისებური ზმნები
(ვაძლევ / მივეცი,
ვამბობ / ვიტყვი /
ვთქვი, ვეუბნები /
ვეტყვი / ვუთხარი);
ნასახელარი ზმნები
(ცხელდება/
აცხელებს...);
3.საწყისი და
მიმღეობა;
ა. წარმომავლობა /
სადაურობა (კახელი /
კახური...)
ბ. გეოგრაფიული
სახელების წარმოქმნა
(-ეთ, სა-ეთ, სა-ო...)
4. მაქვემდებარებელი
კავშირები;
5. მსაზღვრელ-
საზღვრული
6. რთული
ქვეწყობილი
წინადადება
(დამოკიდებული
წინადადების სახეები
და მათი ფუნქციები).

ორთოგრაფია/პუნქტუ
აცია 1. მისი / თავისი /
თავიანთი; ჩემს ძმას /
შენს ოთახში;
2. მსაზღვრელის
ადგილი
წინადადებაში;
3. ქვემდებარის
ადგილი და ბრუნვა
აქტიური და პასიური
ზმნის
კონსტრუქციაში;

ლექსიკა
1. სიტყვის პირდაპირი
და გადატანითი
მნიშვნელობა;
2. სიტყვის
მნიშვნელობის
გაფართოება-
დავიწროება;
3. სიტყვის
კონტექსტური
მნიშვნელობა;
4. კომპოზიტი.

ტექსტის
ლინგვIჩთიკა

1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები; ცხოველის/საგნის
აღწერა
1.4. გრძნობა/ემოციისა და
შეფასება / დამოკიდებულების
გამოხატვა:
დადებითი/უარყოფითი
ემოციები, დადებითი /
უარყოფითი შეფასება,
შთაბეჭდილება, პოზიციის
გამოხატვა

შესანიშნავია!
სასურველია!
საშინლად ვარ; შესანიშნავად ვარ;
ძალიან ვწუხვარ, რომ . . .
როგორც ჩანს/ამბობენ/მგონია...;
გეთანხმები/არ გეთანხმები!
არა მგონია, ასე/ისე იყოს!
...-(ი)დან გამომდინარე;

1.5. დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება,
ქრონოლოგია, სიხშირე,
თანადროულობა,
ხანგრძლივობა

-Iჩთანავე (საწყისი ნათ-ში + თანავე:
წასვლIჩთანავე, გაღვიძებIჩთანავე...);

1.6. სივრცეში ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის
მითითება, მიმართულების
განსაზღვრა

აღმოსავლეთით // აღმოსავლეთისკენ...

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

რა მიზეზით? _ ამ მიზეზით; ...-ის
მიზეზით;
რის გამო? _ ...-ის გამო//...-ით (შიშის
გამო // შიშით);
რა მიზნით? _ ...-ის მიზნით;
იმდენად _ რამდენადაც;
... რომ ვიქნები, + რას ვიზამ?
(მყოფადი)
... რომ ვიყო, + რას ვიზამდი?
(ხოლმეობითი);



356

1. მეტყველების
ტიპები (მსჯელობა და
მისი
მახასიათებლები);
2. ავტორისეული
მეტყველება

X დონე

ქართულის, როგორც მეორე ენის საშუალო საფეხურის

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა კითხვა წერა ლაპარაკი
სწავლის
სწავლა

ქ. მ. X. 1.
მოსწავლეს
შეუძლია
კომპლექსური
შინაარსის
სხვადასხვა
ტიპის
აუდიო/ვიდეოჩ
ანაწერის
(საინფორმაციო,
შემეცნებითი,
გასართობი
ხასიათის
ტელე-რადიო
გადაცემები და
სხვა) მოსმენა
და გაგება.

ქ. მ. X. 2.
მოსწავლეს
შეუძლია
ძირითადი
ენობრივი
მახასიათებლებ
ის ამოცნობა.

ქ. მ. X. 3.
მოსწავლეს
შეუძლია
მოსასმენი

ქ. მ. X. 4.
მოსწავლეს
შეუძლია
სხვადასხვა ტიპის
არამხატვრული
ტექსტის გაგება.

ქ. მ. X. 5.
მოსწავლეს
შეუძლია
სტრუქტურული
და ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით
არამხატვრული
ტექსტის
გაანალიზება.

ქ. მ. X. 6.
მოსწავლეს
შეუძლია
სხვადასხვა სახის
მხატვრული
ტექსტის გაგება.

ქ. მ. X. 7.
მოსწავლეს
შეუძლია
სტრუქტურული
და ენობრივი

ქ. მ. X. 11.
მოსწავლეს
შეუძლია
სხვადასხვა
არამხატვრული
(საინფორმაციო,
შემეცნებითი,
ესე და სხვა)
ტექსტის დაწერა.

ქ. მ. X. 12. მოსწავლეს
შეუძლია დაიცვას
წერილობითი
არამხატვრული
ტექსტის
სტრუქტურა და
ენობრივი ნორმები.

ქ. მ. X. 13.
მოსწავლეს შეუძლია
შესწავლილი ჟანრის
სპეციფიკის
გათვალისწინებით
დაწეროს მცირე
ზომის მხატვრული
ტექსტი (მინიატურა,
ნოველა).

ქ. მ. X. 14.
მოსწავლეს შეუძლია

ქ. მ. X. 16. მოსწავლეს
შეუძლია
მონაწილეობის
მიღება საკლასო
დისკუსიებში იმ
კონკრეტული
პრობლემის გარშემო,
რომელსაც საკითხავ
ტექსტებში გაეცნო.

ქ. მ. X. 17. მოსწავლეს
შეუძლია გაბმულად
ისაუბროს მისთვის
საინტერესო თემებზე.

ქ. მ. X. 18. მოსწავლეს
შეუძლია თავი
გაართვას უჩვეულო
საკომუნიკაციო
სიტუაციებს (მაგ.,
აბრალებენ იმას, რაც
არ ჩაუდენია;
ნათხოვარი ნივთი
შემთხვევით
დაუზიანდა;
შინაურულად ხვდება
ადამიანი, რომელსაც
ვერ ცნობს და სხვა).

ქ. მ. X. 19. მოსწავლეს

ქ. მ. X. 21.
მოსწავლეს
შეუძლია

პრო
ექტ
ის

(მაგ.,
ზეი
მის

მოწყობა;
შეხვედრები

იმავ
ე

ქალაქში/რე
გიო
ნში

მოღვაწე
გამ
ოჩე
ნილ

ადამიანებთ
ან,

კოლორიტე
ბთა
ნ და

ა.შ.
ადგ
ილ
ობრ
ივი
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ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად
და მოსმენის
უნარის
გასაუმჯობესებ
ლად მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

მახასიათებლების
მიხედვით
მხატვრული
ტექსტის
გაანალიზება.

ქ. მ. X. 8.
მოსწავლეს
გამომუშავებული
აქვს ხმამაღალი
კითხვის ტექნიკა.

ქ. მ. X. 9.
მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის
სიღრმისეულად
შესწავლის
მიზნით სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. X. 10.
მოსწავლეს
შეუძლია
ინტერკულტურუ
ლი
თვალსაზრისით
ტექსტის
გაანალიზება.

დაიცვას
წერილობითი
მხატვრული
ტექსტის
სტრუქტურა,
აგრეთვე გამოიყენოს
მრავალფეროვანი
ენობრივი
საშუალებები.

ქ. მ. X. 15.
მოსწავლეს შეუძლია
წერის პროცესის
ყველა ეტაპზე
(მოსამზადებელი,
ტექსტის შედგენა,
ტექსტის
გაუმჯობესება)
შედეგის
გასაუმჯობესებლად
ეფექტური
სტრატეგიების
გამოყენება.

გამომუშავებული
აქვს მრავალფეროვანი
ენობრივი
საშუალებების
გამოყენების უნარი.

ქ. მ. X. 20. მოსწავლეს
შეუძლია სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება
სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად და
ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად.

მუზეუმის
კატალოგის

შექმ
ნა

ვებგვერდზ
ე

განსათავსებ
ლა
დ

დასხვა)
განხორციე

ლებ
ის

ხელშესაწყო
ბად

მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას

.

ქ. მ. X. 22.
მოსწავლეს
შეუძლია
დამოუკიდე
ბლად
განჭვრიტო
ს
შესასრულე
ბელი
დავალების
მოთხოვნებ
ი.

ქ. მ. X. 23.
მოსწავლეს
შეუძლია
სტრატეგიუ
ლი
უნარების
გამოყენება
წარმატებუ
ლი
სწავლების
უზრუნველ
საყოფად.

ქ. მ. X. 24.
მოსწავლეს
შეუძლია
სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობ
ის მიზნით
სათანადო
რესურსების
გამოყენება.
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ქ. მ. X. 25.
მოსწავლეს
შეუძლია
ინფორმაცი
ის
დამუშავება
მისი
დამახსოვრე
ბისა და
ეფექტურად
გამოყენების
მიზნით.

ქ. მ. X. 26.
მოსწავლეს
შეუძლია
შედეგების
გაუმჯობესე
ბის მიზნით
ითანამშრომ
ლოს
თანაკლასე
ლებთან,
მასწავლებე
ლთან,
მეწყვილეს
თან.

მოსმენა

ქ.მ.X.1. მოსწავლეს შეუძლია კომპლექსური შინაარსის სხვადასხვა ტიპის აუდიო/ვიდეო
ჩანაწერის (საინფორმაციო, შემეცნებითი, გასართობი ხასიათის ტელე-რადიო
გადაცემები და სხვა) მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (თანამოსაუბრეებს, თემას, საკითხებს);
 ამოიცნობს გადაცემის მიზანს (რას ემსახურება: მსმენელის ინფორმირება,

გართობა, კრიტიკა, გამოხმაურება და სხვა) და ადრესატს (ვIჩთვის არის
განკუთვნილი);

 იგებს გადაცემის შინაარსს;
 ამოიცნობს წამყვანის/მონაწილეების მიერ გამოთქმულ პოზიციებს,

თვალსაზრისებსა და შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით;
 განარჩევს მთავარ საკითხს არამთავარისაგან;
 ამოიცნობს არგუმენტებს და აფასებს, რამდენად დამაჯერებელია და ეფექტური

არგუმენტაცია;
 ამოიცნობს მონაწილეთა განწყობილებებსა და ემოციებს;
 მოვლენებს შორის ამოიცნობს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს;
 ავტორის თვალსაზრისს მიჯნავს რესპონდენტის/მონაწილის თვალსაზრისისაგან;

ქ.მ.X.2. მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ამოიცნობს ამა თუ იმ ტექსტIჩთვის დამახასიათებელ ენობრივ-სტილურ
საშუალებებს (მაგ., მხატვრულ-პუბლიცIჩთურში - მსმენელისადმი უშუალო
მიმართვა, რესპონდენტების აქტიური ჩართვა, კითხვითი და ძახილის
წინადადებების ხშირი გამოყენება, ემოციურობა, პოზიცია/დამოკიდებულების ღია
გამოვლენა და ა.შ.; ოფიციალურ-საქმიანში - ენობრივი ფორმულების, კლიშეებისა
და შტამპების გამოყენება, ზუსტი თარიღების მითითება, სათანადო ლექსიკის
გამოყენება და სხვა);

 ამოიცნობს დროისა და მოვლენათა თანამიმდევრობის აღმნიშვნელ ენობრივ-
გრამატიკულ ერთეულებს (მაგ., დიდი ხნის წინათ...; მაშინ - როდესაც; როგორც კი
- მაშინვე და სხვა);

 ამოიცნობს პირდაპირ და ირიბ ნათქვამს და განარჩევს სხვათა სიტყვას;
 ამოიცნობს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ

საშუალებებს;

ქ.მ. X. 3. მოსწავლეს შეუძლია მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად

და მოსმენის უნარის გასაუმჯობესებლად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ

ელემენტებს (ხმის ტემბრი, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია, სხვადასხვა ტიპის
ხმაური, ლოგიკური მახვილები, ილუსტრაცია, სქემა);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვებისა და გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ
ელემენტებზე დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი);

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო ეფექტური;
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ინფორმაციის

მოსმენისას, ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას, გამოაქვს დასკვნები;
 უყურებს და უსმენს მისთვის საინტერესო ქართულენოვან ტელე\რადიო

გადაცემებსა და ფილმებს.

კითხვა

ქ. მ. X. 4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის არამხატვრული ტექსტის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტის მიზანს (რისთვის არის დაწერილი ტექსტი) და ადრესატს

(ვIჩთვის არის განკუთვნილი);
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ინფორმაციას

(ფაქტი, მოვლენა, აზრი, მოქმედების დრო და ადგილი და სხვა);
 ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას აკავშირებს საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის

საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა;
 ამოიცნობს ავტორის მოსაზრებებსა და შთაბეჭდილებებს კონკრეტულ საკითხზე;
 ადარებს სხვადასხვა ტექსტს ერთი და იმავე თემის/იდეის/პრობლემის მიხედვით

და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნა;
 მსჯელობს ტექსტში განვითარებული მოვლენების შესახებ და საკუთარი

პოზიციის/დამოკიდებულების დასასაბუთებლად იყენებს ტექსტის შესაბამის
ადგილებს;

 დასკვნა გამოაქვს მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე;
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 მიჯნავს ფაქტს დამოკიდებულებისაგან /ვარაუდისაგან/ შეფასებისაგან;

ქ. მ. X. 5. მოსწავლეს შეუძლია სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების
მიხედვით არამხატვრული ტექსტის გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ტექსტის გრაფიკულ-გამომსახველობითი საშუალებების

ეფექტურობაზე; აფასებს, რამდენად უწყობს ხელს ტექსტის დიზაინი ტექსტის
შინაარსის აღქმას (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და
სახესხვაობა, ტექსტის აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და
სხვა);

 მსჯელობს, რამდენად შეესაბამება ტექსტის სტრუქტურა მიზანს;
 ამოიცნობს და განმარტავს სათანადო ლოგიკურ და ქრონოლოგიურ მარკერებს

(მაგ., მიზეზშედეგობრივი კონსტრუქციები, პირობითი წინადადებები, დროთა
თანამიმდევრობისა და ლოგიკური ურთიერთმიმართების გამომხატველი
სიტყვათშეხამებები და სხვა);

 განსაზღვრავს, რა ფორმით არის გადმოცემული სხვისი მეტყველება
(პირდაპირი/ირიბი) და მსჯელობს შერჩეული ფორმის ეფექტურობაზე;

 ამოიცნობს და განმარტავს, რატომ არის თხრობა I ან III პირში;
 I პირში მონათხრობი გადაჰყავს III პირში და მსჯელობს მიღებულ ეფექტზე.

ქ.მ.X. 6. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მხატვრული ტექსტის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს, რა არის ნაწარმოების მთავარი სათქმელი;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ინფორმაციას (სად

და როდის ხდება მოქმედება; გამოკვეთს დროისა და სივრცის მიმანიშნებელ
დეტალებს და სხვა);

 ამოიცნობს პერსონაჟის ხასიათის წარმოჩენის პირდაპირ (ავტორისეული
დახასიათება) და არაპირდაპირ (პერსონაჟის საქციელი, მისი ფიქრები/განცდები...)
ხერხებს;

 გამოაქვს დასკვნა პერსონაჟებს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;
 თხრობითი ხასიათის ნაწარმოებში გამოკვეთს მოვლენათა თანამიმდევრულობას;

ამოიცნობს ამბის დასაწყისსა და დასასრულს შორის ლოგიკურ კავშირებს;
 განსაზღვრავს ავტორის, მთხრობელის, პერსონაჟის პოზიციას, რაც განაპირობებს

ნაწარმოებში წარმოდგენილი კონფლიქტის/პრობლემის/ამბის ინტერპრეტაციას;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას/პოზიციას ტექსტში ასახულ

კონფლიქტთან/პრობლემასთან/მოვლენასთან დაკავშირებით და ასაბუთებს
ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით;

ქ. მ. X. 7. მოსწავლეს შეუძლია სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით
მხატვრული ტექსტის გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სხვადასხვა ხასიათის/სახის ტექსტის სტილურ და ენობრივ

მახასიათებლებს (მაგ., საგაზეთო პუბლიკაციებში - მკითხველისადმი უშუალო
მიმართვა, დარწმუნებისა და ზემოქმედების ხერხები, რესპონდენტების აქტიური
ჩართვა, კითხვითი და ძახილის წინადადებების ხშირი გამოყენება, სხვათა
ნათქვამის გამოყენება; შემეცნებით ტექსტში - ინფორმაციის წყაროების მითითება,
სხვისი სიტყვების ჩართვა, სპეციალური ტერმინების გამოყენება, ზმნების სიმცირე
და არსებითი სახელების სიჭარბე და სხვა);
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 ამოიცნობს სიტყვებსა და ფრაზებს, რომლებიც ქმნის განწყობას ნაწარმოებში;
 კონკრეტულ ენობრივ ნიშნებზე დაყრდნობით მიუთითებს, გვხვდება თუ არა

ტექსტში ავტორისეული მეტყველება და მოვლენების ავტორისეული შეფასება;
 ამოიცნობს და განმარტავს პერსონაჟის სახის შექმნის ხერხს/გზას (მაგ.,

ავტორისეული დახასიათება, პორტრეტი, მეტყველება, ქცევა, ურთიერთობა და
სხვა).

ქ.მ.X.8. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ტექნიკა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წაკითხვამდე განსაზღვრავს, რისი აქცენტირება სურს ტექსტში და რა

საშუალებებით;
 ეფექტურად იყენებს ინტონაციას (სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს

ინტონაციას, შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და
სიმაღლეს) და სხეულის ენას (მიმიკა, ჟესტიკულაცია);

 ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ (აზრობრივ) და ფსიქოლოგიურ (დაძაბულობის,
მოლოდინის, გაჩუმების) პაუზას;

 ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ მახვილს, როგორც სიტყვის გამოყოფისა და
ხაზგასმის საშუალებას წინადადებაში;

 კითხვის პროცესში ამყარებს მხედველობით კონტაქტს აუდიტორიასთან.

ქ. მ. X. 9. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს გაცნობითი კითხვის ხერხებს: აკვირდება ტექსტის აგებულებას, სათაურს,

აბზაცებს, ილუსტრაციებს, წარწერებს, გამოყოფილ სიტყვებს და სხვა; არ ჩერდება
უცნობ სიტყვებზე;

 იყენებს შესწავლითი კითხვის ხერხებს: პირველი წაკითხვისას მთლიანად ეცნობა
ტექსტს; სირთულეების დასაძლევად გადაიკითხავს გაუგებარ, რთულ ან
მნიშვნელოვან ნაწილებს; კონტექსტის, გამოცდილების ან ლექსიკონის
დახმარებით აზუსტებს უცხო სიტყვების მნიშვნელობას;

 იყენებს ძიებითი კითხვის ხერხებს: კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით
სწრაფად გადაიკითხავს ტექსტს, ეძებს საყრდენებს: საკვანძო სიტყვებს, აბზაცების
პირველ წინადადებებს, რუბრიკებს, განმარტებებს და სხვა;

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების დახმარებით (ილუსტრაციები, ნაცნობი ფუძე, კონტექსტი,
მშობლიურ ენაში დამკვიდრებული უცხოური სიტყვები და სხვა);

 სხვადასხვა ელემენტის მოშველიებით (სათაური, აბზაცების დასაწყისი, ერთ-ერთი
აბზაცი, გამოყოფილი სიტყვები) გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის შესახებ;

 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 საკითხავი ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს როგორც მშობლიურ, ისე სხვა ენაზე

მიღებულ გამოცდილებას.

ქ.მ. X.10. მოსწავლეს შეუძლია ინტერკულტურული თვალსაზრისით ტექსტის
გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტში ასახულ სოციოკულტურულ გარემოს და ავლებს პარალელს

მშობლიურ სოციოკულტურულ გარემოსთან (მაგ., აღმსარებლობა, ცხოვრების წესი,
Iჩთორიული ეპოქის თავისებურებები და სხვა);



362

 აანალიზებს პერსონაჟის დამოკიდებულებას კონკრეტული სოციოკულტურული
ფასეულობების მიმართ და ავლებს პარალელს საკუთარ გარემოსთან (მაგ., მისი
დამოკიდებულება, შეხედულება სხვა სოციოკულტურული ფასეულობების მქონე
თანაკლასელის, მეზობლის და სხვათა წეს-ჩვეულებაზე, ტრადიციაზე);

 კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ
შეხედულებებს/დამოკიდებულებას/პოზიციას;

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს მოცემულ გარემოში;
 ამოიცნობს მყარი იდიომატური გამოთქმების მნიშვნელობას კონტექსტის

მიხედვით და პოულობს მათ შესატყვისს მშობლიურ ენაში;
 სიმულაციური სიტუაციების გათამაშებისას იცავს სხვა სოციოკულტურული

გარემოსათვის დამახასიათებელ ნორმებს;

წერა

ქ.მ. X.11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა არამხატვრული (საინფორმაციო, შემეცნებითი,
ესე და სხვა) ტექსტის დაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს ტექსტის სტილსა

და ფორმას;
 განსაზღვრავს პრობლემას, გამოკვეთს საკითხის/თემის აქტუალურობას;
 ეთანხმება ან უარყოფს არსებულ მოსაზრებებს სათანადო მხარდამჭერი

ან უარმყოფელი არგუმენტების მოშველიებით;
 მკაფიოდ და თანამიმდევრულად აყალიბებს საკუთარ პოზიციას

პრობლემის მიმართ;
 საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო არგუმენტები (მაგ.,

ფაქტები პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან, სტატIჩთიკური
წყაროებიდან...);

 ტექსტის შესადგენად ინტეგრირებულად იყენებს სხვა დისციპლინებში
შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს.

 სათანადოდ აფორმებს პირდაპირ და ირიბ ნათქვამს.

ქ.მ. X.12. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი არამხატვრული ტექსტის
სტრუქტურა და ენობრივი ნორმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ითვალისწინებს ამა თუ იმ ტექსტის სტრუქტურული ორგანიზების

თავისებურებებს (მაგ., კორესპონდენციის ფორმალური მხარე);
 სწორად იყენებს აბზაცსა და სხვა სტრუქტურულ მახასიათებლებს (სათაური,

ქვესათაური და ა.შ.);
 სათანადოდ იყენებს შესაბამისი სტილის დამახასიათებელ ენობრივ

თავისებურებებს (მაგ., მკითხველისადმი უშუალო მიმართვა; სხვათა ნათქვამის,
ანუ ციტირების გამოყენება);

 საგანგებოდ გამოყოფს ცალკეულ თვალსაზრისს შესაბამისი ენობრივი
ფორმულებით (მაგ., როგორც ავტორი ამბობს და სხვა);

 იყენებს შესაბამის მარკერებს სუბიექტური დამოკიდებულების გამოსახატავად
(მაგ., არა მგონია, ვფიქრობ, დასაშვებია, სავარაუდოა და სხვა);

 მართებულად იყენებს მსჯელობისა და არგუმენტაციისათვის დამახასიათებელ
ლექსიკასა და სინტაქსურ კონსტრუქციებს;

 იყენებს ემოციურ სიტყვებსა და გამოთქმებს, შთამბეჭდავ შედარებებს;
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 ნაცნობი სინტაქსური კონსტრუქციების გამოყენებით აგებს და სათანადო
ფუნქციით იყენებს რთულ წინადადებებს;

 პირდაპირი ნათქვამის ირიბად გადაკეთებისას სათანადოდ იყენებს შესაბამის
კავშირებს (მაგ., თუ პირდაპირი ნათქვამი კითხვითია, თუ კავშირს (მაგ., გიორგიმ
ჰკითხა, თუ წამოვა), თხრობითის ან ბრძანებითის შემთხვევაში კი _ რომ კავშირს
(მაგ., გიორგიმ უთხრა, რომ წამოვიდეს);

 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

ქ.მ. X.13. მოსწავლეს შეუძლია შესწავლილი ჟანრის სპეციფიკის გათვალისწინებით
დაწეროს მცირე ზომის მხატვრული ტექსტი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოდელის, პირობის მიხედვით წერს ტექსტს;
 შესწავლილი ტექსტის კონტექსტის (სოციალური, Iჩთორიული, კულტურული -

დრო, ადგილი, ეპოქა, გარემო და სხვა) შეცვლით თხზავს ახალ თხზულებას იმავე
თემაზე, პრობლემაზე;

 ქმნის მხატვრულ ტექსტს მოცემული სათაურის, თემის ან ფაბულის მიხედვით;
 მოცემული დასაწყისის მიხედვით აგრძელებს ტექსტს ჟანრის სპეციფიკის

გათვალისწინებით;
 პერსონაჟის ხასიათის წაარმოსაჩენად მიმართავს სხვადასხვა ხერხს (საქციელის

აღწერა; სიტყვები, გამონათქვამები, რომლებიც მის ხასიათზე მეტყველებენ...);
 მოვლენების აღწერისას გადმოსცემს საკუთარ განცდებსა და შთაბეჭდილებებს.

ქ.მ.X.14. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი მხატვრული ტექსტის
სტრუქტურა, აგრეთვე გამოიყენოს მრავალფეროვანი ენობრივი საშუალებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცავს თხრობითი ხასიათის მხატვრული ტექსტის დამახასიათებელ არსებით

ნიშნებს (თემა, სიუჟეტი, ფაბულა, პერსონაჟი);
 იცავს სიუჟეტის განვითარების ეტაპებს (დასაწყისი - მოვლენათა განვითარება -

დასასრული);
 აღწერა-დახასიათებისას მართებულად იყენებს შესაბამის ლექსიკასა და სიტყვათა

სემანტიკურ კავშირებს;
 სწორად განსაზღვრავს ერთ საზღვრულთან დაკავშირებულ რამდენიმე

მსაზღვრელის რიგს წინადადებაში;
 მოვლენების სხვადასხვა დროში გადმოცემისას სწორად იყენებს ზმნის სათანადო

მწკრივის ფორმებს;
 რთული კონსტრუქციების აგებისას იყენებს როგორც კავშირიან, ისე უკავშირო

შეერთებას;
 მომავალში შესასრულებელი სასურველი თუ სავარაუდო მოქმედების

გამოსახატავად იყენებს ზმნის მარტივ და რთულ ფორმებს;
 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

ქ.მ. X.15. მოსწავლეს შეუძლია წერის პროცესის ყველა ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის
შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება) შედეგის გასაუმჯობესებლად ეფექტური
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საჭიროების შემთხვევაში, რესურსებში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს/ჩაინიშნავს ყველა იდეას, რომლებიც

საწერ თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
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 შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს; მოიფიქრებს, თუ როგორ დააკავშირებს მათ
ერთმანეთთან, ანუ შეიმუშავებს გეგმას;

 წერს ტექსტს გეგმაზე დაყრდნობით;
 ნაწერის შესწორებისას ცდილობს ადრესატის ანუ პოტენციური მკითხველის

თვალთახედვით შეაფასოს, რამდენად ეფექტურად აისახა ნაწერში საკომუნიკაციო
მიზანი;

 ცდილობს შეასწოროს შინაარსობრივი ხარვეზები, რამაც შეიძლება მკითხველს
პრობლემები შეუქმნას და გარკვეულწილად შეაფერხოს კომუნიკაცია - ამატებს ან
ამოიღებს სიტყვას, წინადადებას, ტექსტის ერთ მონაკვეთს, ცვლის სტრუქტურას,
აუმჯობესებს დიზაინს;

 ასწორებს გრამატიკულ და ორთოგრაფიულ შეცდომებს; ამისათვის იყენებს
სასწავლო რესურსებს;

 აკითხებს თანაკლასელს და მისი შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს
ნაწერს;

 ნაწერს გადაათეთრებს;
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ტექსტის შედგენისას;

ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას; გამოაქვს დასკვნები;

ლაპარაკი

ქ.მ. X.16. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება საკლასო დისკუსიებში იმ
კონკრეტული პრობლემის გარშემო, რომელსაც საკითხავ ტექსტებში გაეცნო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს მსჯელობის საგანს ანუ სადისკუსიო თემას;
 გამოყოფს პრობლემას და ამ პრობლემასთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ

პოზიციას/დამოკიდებულებას;
 მკაფიოდ აყალიბებს პოზიციას;
 საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო არგუმენტები,

მაგალითები პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან;
 სხვის მიერ წარმოდგენილ თვალსაზრისზე/შეხედულებაზე აკეთებს კომენტარს და

მოჰყავს სათანადო არგუმენტები;
 ისმენს სხვების აზრს და სვამს შესაბამის კითხვებს.

ქ.მ.X.17. მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად ისაუბროს მისთვის საინტერესო თემებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მკაფიოდ აყალიბებს გამოსვლის მიზანს, გამოკვეთს თემას;
 თანამიმდევრულად ავითარებს საკუთარ მოსაზრებას/დამოკიდებულებას

წარმოდგენილი თემის შესახებ;
 საკუთარ პოზიციას ასაბუთებს შესაბამისი არგუმენტებით (მაგ., მოჰყავს ფაქტები

ლიტერატურიდან, Iჩთორიიდან, პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან; ეყრდნობა
სტატIჩთიკურ მონაცემებს, ინტერვიუს და სხვა);

 მოვლენების გადმოცემისას გამოკვეთს და დაწვრილებით აღწერს მისთვის
საინტერესო დეტალებს;

 გამოხატავს საკუთარ ან სხვის ემოციებსა და განწყობილებებს;
 ძირითადი თემის გასაშლელად შემოაქვს დამატებითი ინფორმაციები;
 განმარტავს საკუთარ არჩევანს და ასაბუთებს;
 საუბრისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
 დამატებით იყენებს სხვადასხვა თვალსაჩინოებას (ფოტო/ვიდეო/აუდიო მასალა).
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ქ.მ. X.18. მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას უჩვეულო საკომუნიკაციო სიტუაციებს
(მაგ., აბრალებენ იმას, რაც არ ჩაუდენია; ნათხოვარი ნივთი შემთხვევით
დაუზიანდა; შინაურულად ხვდება ადამიანი, რომელსაც ვერ ცნობს და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოხატავს პროტესტს;
 ხსნის პრობლემის არსს;
 ასაბუთებს საკუთარ სიმართლეს;
 იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას;
 აკეთებს არჩევანს და განმარტავს, რატომ იქცევა ასე;
 ადეკვატურად პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე.

ქ.მ. X.19. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მრავალფეროვანი ენობრივი საშუალებების
გამოყენების უნარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, როდესაც მოსწავლე
 მეტყველების მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით, მართებულად იყენებს

სხვადასხვა ფუნქციური სტილისათვის დამახასიათებელ თავისებურებებს (მაგ.,
არაოფიციალურ სიტუაციაში, ნაცნობ ადამიანებთან საუბრისას - ძირითადად,
მარტივი გაუვრცობელი და გავრცობილი წინადადებები, თავაზიანი თუ
ფამილარული ფორმები და სხვა; ოფიციალური გამოსვლისას - სპეციალური
ტერმინებისა და კლიშეების გამოყენება და სხვა);

 მსჯელობისას სათანადოდ იყენებს შესაბამის ენობრივ სტრუქტურებსა და
მოდელებს (მიზეზშედეგობრივი, პირობითშედეგობრივი და სხვა);

 სხვადასხვა სიტუაციის /მოვლენის/განწყობა-ემოციის აღწერისას სათანადოდ
იყენებს სპეციფიკურ ლექსიკასა და სიტყვათა სემანტიკურ კავშირებს;

 სწორად განსაზღვრავს სიტყვათა რიგსა და წინადადების მოდალობისათვის
დამახასიათებელ ინტონაციას;

 მართებულად იყენებს პოზიციის/დამოკიდებულების/შეფასების გამომხატველ
შესაბამის ენობრივ ფორმულებს (განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები,
გარკვეული მოდალობების გამომხატველი მარტივი და შედგენილი შემასმენლები:
"არა მგონია", "ვფიქრობ" "დასაშვებია" "სავარაუდოდ" და სხვა);

 სწორად განსაზღვრავს სიტყვათა შორის სინტაქსურ მიმართებებს (მაგ., ზმნასა და
სახელს შორის შეთანხმება პირსა და რიცხვში; რიცხვითი, ზედსართავი სახელისა
და არსებითი სახელის შეთანხმება ბრუნვასა და რიცხვში და სხვა).

ქ.მ. X. 20. მოსწავლეს შეუძლია სათანადო სტრატეგიების გამოყენება სამეტყველო
ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების
უნარის გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,

კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;
 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს

(მაგ.: მიმიკა, ჟესტიკულაცია, პერიფრაზირება; აღწერს ნაგულისხმევ საგანს, ან
მიუთითებს რაში გამოიყენება და სხვა);
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 სამეტყველო ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს სხვა ენებზე მიღებულ
გამოცდილებას;

 აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო მის წარმატებას, ან
გამოიწვია წარუმეტებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან
ერთად სახავს გამოსწორების გეგმას.

სწავლის სწავლა

ქ.მ.X.21. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., ზეიმის მოწყობა; შეხვედრები იმავე
ქალაქში/რეგიონში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებთან, კოლორიტებთან და ა.შ.
ადგილობრივი მუზეუმის კატალოგის შექმნა ვებგვერდზე განსათავსებლად და
სხვა) განხორციელების ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორცილების

კრიტერიუმებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს განსახორციელებელ ეტაპებს,

შემდეგ გუნდები ერთმანეთს უზიარებენ შედგენილ გეგმას, ადარებენ,
აუმჯობესებენ;

 მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 ახდენს ცოდნისა და უნარების მობილიზებას; განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და

უნარები უნდა შეიძინოს დასმული ამოცანების გადასაჭრელად;
 პროექტის განხორციელებამდე გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და

ინაწილებს ფუნქციებს;
 შეარჩევს პროექტის წარდგენის ფორმას;
 განახორციელებს პროექტს;
 გადის რეპეტიციას, გუნდის წევრებთან ერთად აკეთებს პრეზენტაციის

სიმულირებას სხვა გუნდის წინაშე კომენტარების, შენიშვნების გათვალისწინებით;
 გუნდის წევრებთან ერთად აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.

ქ.მ. X. 22. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განჭვრიტოს შესასრულებელი
დავალების მოთხოვნები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების

ჩამოყალიბებაში;
 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებსაც ფლობს და გამოიყენებს

დავალების შესასრულებლად;
 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების

განსახორციელებლად;
 განსაზღვრავს, რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,

კონსულტაცია;
 განსაზღვრავს საჭირო სტრატეგიებს დავალების თითოეული ეტაპისათვის.

ქ.მ. X. 23. მოსწავლეს შეუძლია სტრატეგიული უნარების გამოყენება წარმატებული
სწავლების უზრუნველსაყოფად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზებას;
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 მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ როგორ მიდგომებს გამოიყენებენ
ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;

 სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების წამოჭრისას ცვლილებები შეაქვს
სტრატეგიებში;

 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს და

ადარებს სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებთან;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან; განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლების პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 შედეგებზე დაკვირვების შედეგად აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზებს შემდგომში მათი

გათვალისწინების მიზნით;
 ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ. სათანადოდ არ გამოიყენა

რესურსი, ვერ გამოკვეთა აქტივობის მთავარი ამოცანა, გამოტოვა ერთი ეტაპი,
ამოცანა დაუძლეველი მოეჩვენა, იყო უგუნებოდ და სხვა);

 ამჩნევს და ასახელებს საკუთარ ხარვეზებს;
 ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს.

ქ.მ. X.24. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სათანადო
რესურსების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (ლექსიკონი, სტრუქტურული

ნიმუშები, გრამატიკული ცნობარი, ილუსტრაციები და სხვა);
 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ

რესურსებში (სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ICT) მეშვეობით;

 იყენებს ICT-ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად;
 იყენებს ICT-ს პროექტების განსახორციელებლად.

ქ.მ. X.25. მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის დამუშავება მისი დამახსოვრებისა და
ეფექტურად გამოყენების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღქმა-დამახსოვრების ხელშესაწყობად მიმართავს ინფორმაციის ორგანიზების

სხვადასხვა ხერხს (სემანტიკური რუკა, სქემატური ჩანაწერები, ტაბულა, გრაფიკი,
მონაცემთა ბაზა და სხვა), ავლენს ლოგიკურ კავშირებს ინფორმაციის სხვადასხვა
ნაწილს შორის;

 სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით ახარისხებს, აჯგუფებს მოპოვებულ
ინფორმაციას.
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ქ.მ.X.26. მოსწავლეს შეუძლია შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ითანამშრომლოს თანა-
კლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 მოქმედებს გუნდის წევრებთან შეთანხმებულად - მსჯელობს თანაგუნდელებთან

პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გადასანაწილებლად;
 ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
 უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
 ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 საჭიროებისამებრ, მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
 აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს

კორექტულობას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

X დონის პროგრამის შინაარსი

პრიორიტეტული
სამეტყველო
ფუნქციები

ძირითადი ენობრივი კონსტრუქციები
და ფორმულები

ძირითადი ენობრივი
საკითხები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები:
მისალმება/დამშვიდობება,
მოკითხვა, წარდგენა, თხოვნა,
ნებართვის აღება, შეთავაზება,
წახალისება/შექება, კეთილი
სურვილების /თავაზიანობის
გამოხატვა, მადლობის
გადახდა, მობოდიშება

მოგესალმებით!
შეხვედრამდე! მშვიდობით! ბედნიერი
მგზავრობა!
უკაცრავად (შეწუხებისათვის)!
უღრმესი მადლობა!
მე გახლავართ ...!
უფლებას მომცემთ, ეს + რა ვქნა? (II
კავშირებითი)

მორფოლოგია/სინტაქსი

1. ბრუნვათა ძირითადი
ფუნქციები;
2. არსებითი სახელი:
ბრუნვა და ფუნქციები;
3. ჩვენებითი
ნაცვალსახელი;
ბრუნვა და ფუნქცია;Eეს /
ეგ / ის / იგი _ ამნაირი /
იმნაირი / მაგნაირი ...
4. ზედსართავი სახელი:
ბრუნვა და ფუნქცია;
5. მსაზღვრელ-
საზღვრულის
ურთიერთობა, ბრუნვა და
ფუნქციები;
6. ზმნა:
სუბიექტური და
ობიექტური პირები
სხვადასხვა ტიპის
ზმნასთან; პირთა
რაოდენობა და პირთა
კომბინაცია ზმნაში;

1.2. ინფორმაციის გაცვლა:
პირადი მონაცემები,
პროფესია/ხელობა,
საჭიროებები /
მოთხოვნილებები
/სურვილები, თავისუფალი
დრო, საქმიანობა,
ჯანმრთელობა, ამინდი,
გეგმები / განზრახვა,
შეგრძნებები,

როგორ გრძნობ(თ) თავს?
თავს ვგრძნობ ცუდად/კარგად;
თავს (ვერ) ვგრძნობ კარგად;
სულ უფრო ცუდად ვარ;
ვაპირებ(თ)/ვფიქრობ(თ) + საწყისი
(მიც-ში);
ვფიქრობ(თ), (რომ) + (ეს) + II
კავშირებითი ნეტავ + აწმყოს
კავშირებითი / II კავშირებითი /
მყოფადის კავშირებითი;

1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები; ცხოველის/საგნის
აღწერა

ისეთი/იმდენად ... რომ (მაგ., ისეთი
ლამაზია, რომ ავ თვალს არ ენახვება);
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1.4. გრძნობა/ემოციისა და
შეფასება /
დამოკიდებულების
გამოხატვა:
დადებითი/უარყოფითი
ემოციები, დადებითი /
უარყოფითი შეფასება,
შთაბეჭდილება, პოზიციის
გამოხატვა

...-ის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ,
(მაშინ)...;
...ის წყალობით;
ჩემი ვარაუდით;

(მე) მაინც მგონია, რომ ეს/ის...
ვერაფერს ვიტყვი;
კარგი იქნება, რომ + (ასე/ისე/ეს/ის) + II
კავშირებითი;
არ ველოდი!
ველოდი, რომ + (ასე/ისე/ეს/ის...) +
ხოლმეობითი (რას იზამდა _ მაგ.,
მოხდებოდა);

ზმნისწინი და მისი
ფუნქციები ;
ზმნით გამოხატული
დრო :
ახლანდელი, წარსული,
მომავალი, ზოგადი დრო ;
ა. ახლანდელი დრო,
წარმოება და ფუნქციები
სხვადასხვა ტიპის
ზმნასთან ;
ბ. წარსული დრო,
წარმოება და ფუნქციები
სხვადასხვა ტიპის
ზმნასთან ;
გ. მომავალი დრო,
წარმოება და ფუნქციები
სხვადსხვა ტიპის
ზმნასთან ;
7. სიტყვათა რიგი
წინადადებაში.

ორთოგრაფია/პუნქტუაცია
1. მსაზღვრელ-
საზღვრულის
შეთანხმებასთან
დაკავშირებული
საკითხები.

ლექსიკა
1. პროფესიული და
დარგობრივი ლექსიკა;

ტექსტის ლინგვIჩთიკა 1.
აბზაცი და მისი ფუნქცია
(წამყვანი, დამატებითი და
შემაჯამებელი აბზაცები);
2. დამოუკიდებელ
წინადადებათა
ურთიერთდაკავშირება და
მისი საშუალებები
(კავშირები, ანაფორული
ნაცვალსახელები და
ზმნიზედები და სხვა).

1.5. დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება,
ქრონოლოგია, სიხშირე,
თანადროულობა,
ხანგრძლივობა

საწყისი (ნათ.-ში) + თანავე (მაგ.,
გაღვიძებIჩთანავე);
როდესაც/ როცა (მაგ., დავინახე, როცა
ადგა);
ამ დრომდე;
...-ის მდე (მაგ., გაზაფხულის
მოსვლამდე) და სხვა.

1.6. სივრცეში ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის
მითითება, მიმართულების
განსაზღვრა

იქ _ სადაც;

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

რის გამოც; ასე რომ;
თუმცა;
ამ შემთხვევაში; ...-ის შემთხვევაში;
ამ/იმ პირობით;
მაშინ _ როცა;

XI დონე

ქართული, როგორც მეორე ენა
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სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა კითხვა წერა ლაპარაკი სწავლის სწავლა

ქ. მ. XI. 1.
მოსწავლეს
შეუძლია მის-
თვის ნაცნობ
აქტუალურ
თემაზე,
პრობლემაზე
არგუმენტირებულ
ი მსჯელობის
მოსმენა და გაგება.

ქ. მ. XI. 2.
მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის
საინტერესო და
აქტუალურ
თემაზე
კომპლექსური
შინაარსის
სხვადასხვა ტიპის
ტექსტის მოსმენა
და გაგება.

ქ. მ. XI. 3.
მოსწავლეს
შეუძლია
ძირითადი
ენობრივი
მახასიათებლების
ამოცნობა.

ქ. მ. XI. 4.
მოსწავლეს
შეუძლია
მოსასმენი
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად
და მოსმენის
უნარის
გასაუმჯობესებლა
დ მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

ქ. მ. XI. 5.
მოსწავლეს შეუძლია
სხვადასხვა სახის
არამხატვრული
ტექსტის (ესე;
სხვადასხვა სახის
კორესპონდენცია;
საშუალო
სირთულის
სამეცნიერო-
პოპულარული
ტექსტი და სხვა)
გაგება.

ქ. მ. XI. 6.
მოსწავლეს შეუძლია
სტრუქტურული და
ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით
არამხატვრული
ტექსტის
გაანალიზება.

ქ. მ. XI. 7.
მოსწავლეს შეუძლია
სხვადასხვა სახის
მხატვრული
ტექსტის გაგება.

ქ. მ. XI. 8. მოსწავლეს
შეუძლია
სტრუქტურული და
ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით
მხატვრული
ტექსტის
გაანალიზება.

ქ. მ. XI. 9.
მოსწავლეს შეუძლია
სქემატური
ჩანაწერების
სხვადასხვა
ტექნიკის
გამოყენება.

ქ. მ. XI. 10.
მოსწავლეს

ქ. მ. XI. 13.
მოსწავლეს შეუძლია
აქტუალურ თემაზე
პუბლიცIჩთური
წერილის დაწერა.

ქ. მ. XI. 14.
მოსწავლეს შეუძლია
დაიცვას
წერილობითი
არამხატვრული
ტექსტის
სტრუქტურა,
აგრეთვე გამოიყენოს
შესაბამისი
ენობრივი
საშუალებები.

ქ. მ. XI. 15.
მოსწავლეს შეუძლია
შექმნას სხვადასხვა
ჟანრის ისეთი
ტექსტი, რომელშიც
გამოავლენს
პიროვნულ და
შემოქმედებით
დამოკიდებულებას.

ქ. მ. XI. 16.
მოსწავლეს შეუძლია
დაიცვას
წერილობითი
არამხატვრული
ტექსტის
სტრუქტურა,
აგრეთვე
გამოიყენოს
მრავალფეროვანი
ენობრივი
საშუალებები.

ქ. მ. XI. 17.
მოსწავლეს შეუძლია
წერის პროცესის
ყველა ეტაპზე
შედეგის
გასაუმჯობესებლად
(მოსამზადებელი
სამუშაო, ტექსტის
შედგენა, ტექსტის

ქ. მ. XI. 18.
მოსწავლეს შეუძლია
წინასწარი
მომზადების გარეშე
ინტერაქციაში
მონაწილეობის
მიღება.

ქ. მ. XI. 19. მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის
საინტერესო
თემებზე/საკითხებზე
წინასწარი
მომზადების გარეშე
გაბმულად საუბარი.

ქ. მ. XI. 20. მოსწავლეს
შეუძლია პრობლემურ
საკითხზე
არგუმენტირებულად
მსჯელობა.

ქ. მ. XI. 21. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიყენოს
მრავალფეროვანი
ენობრივი
საშუალებები.

ქ. მ. XI. 22. მოსწავლეს
შეუძლია სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად და
ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. XI. 23.
მოსწავლეს

შეუძლია
პროექტის (მაგ.,

წარმოსახვითი
მოგზაურობა

უცნობ
ადგილებში,

ეკოლო
გ

იური საფრთხეები,
ბუნების დაცვა და
სხვა)
განხორციელების
ხელშესაწყობად
მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

ქ.მ. XI. 24.
მოსწავლეს
შეუძლია
ქართულენოვანი
წყაროების/ტექსტებ
ის დამუშავება
შემდგომი
გამოყენებისათვის
(მაგ., მასალის
მოძიება-შეგროვება
სასკოლო
პროექტების
განსახორციელებლ
ად).

ქ. მ. XI. 25.
მოსწავლეს
შეუძლია
დამოუკიდებლად
განჭვრიტოს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნები.

ქ. მ. XI. 26.
მოსწავლეს
შეუძლია
წარმატებული
სწავლის
უზრუნველსაყოფა
დ სტრატეგიული
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გამომუშავებული
აქვს ხმამაღალი
კითხვის ტექნიკა.

ქ. მ. XI. 11.
მოსწავლეს შეუძლია
ტექსტის
სიღრმისეულად
შესწავლის მიზნით
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. XI. 12.
მოსწავლეს შეუძლია
ინტერკულტურულ
ი თვალსაზრისით
ტექსტის
გაანალიზება.

გაუმჯობესება)
ეფექტური
სტრატეგიების
გამოყენება.

უნარების
გამოყენება.

ქ. მ. XI. 27.
მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობის
მიზნით სათანადო
რესურსების
გამოყენება.

ქ. მ. XI. 28.
მოსწავლეს
შეუძლია
ინფორმაციის
დამუშავება მისი
დამახსოვრებისა და
ეფექტურად
გამოყენების
მიზნით.

ქ. მ. XI. 29.
მოსწავლეს
შეუძლია
შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით
ითანამშრომლოს
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან.

მოსმენა

ქ.მ.XI.1. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ აქტუალურ თემაზე, პრობლემაზე არგუმენ-
ტირებული მსჯელობის მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს მსჯელობის/დისკუსიის თემას;
 ამოიცნობს დისკუსიის თემასთან დაკავშირებით მონაწილეთა მიერ გამოთქმულ

პოზიციებს, თვალსაზრისებს;
 კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებით გამოკვეთს მონაწილეთა

დამოკიდებულებას, შეფასებასა და შესაბამის განმარტებებს;
 აფასებს, რამდენად შეესაბამება მოსაზრებები და სათანადო განმარტებები

ერთმანეთს;
 ამოიცნობს არგუმენტებს და აფასებს, რამდენად დამაჯერებელია და ეფექტური

არგუმენტაცია;
 ალაგებს მოსაზრებებს გარკვეული პრინციპით (მაგ., რამდენი განსხვავებული

მოსაზრება გამოითქვა; ვინ იზიარებს ამა თუ იმ მოსაზრებას და სხვა);
 გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა.

ქ.მ. XI. 2. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო და აქტუალურ თემაზე კომპლექსური
შინაარსის სხვადასხვა ტიპის ტექსტის მოსმენა და გაგება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (თემას, საკითხებს, თანამოსაუბრეებს);
 იგებს ტექსტის ძირითად შინაარსს;
 განარჩევს მთავარ საკითხს არამთავარისაგან;
 გამოყოფს მთავარ საკითხთან დაკავშირებულ კონკრეტულ დეტალებს;
 გამოყოფს მის პირად მოთხოვნილებასთან დაკავშირებულ საჭირო ინფორმაციას;
 ამოიცნობს წამყვანის/მონაწილეების განწყობილებებსა და ემოციებს;
 არსებულ ცოდნასა და გამოცდილებას აკავშირებს ახალთან (მოსმენილთან,

ნანახთან).

ქ.მ.XI.3. მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სხვადასხვა ფუნქციურ სტილს (სასაუბრო, მხატვრული,

პუბლიცIჩთური, ოფიციალურ-საქმიანი) და მისთვის დამახასიათებელ სინტაქსურ
კონსტრუქციებს;

 ამოიცნობს სათანადო ფორმულებსა და კლიშეებს, რომლებიც მიუთითებს საუბრის
მიმართულების შეცვლაზე;

 ამოიცნობს ავტორისეული პოზიციის გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს (მაგ., დამხმარე ზმნები, ჩართული, დანართი და სხვა).

ქ.მ. XI. 4. მოსწავლეს შეუძლია მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის გასაუმჯობესებლად მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ

ელემენტებს (ხმის ტემბრი, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია, სხვადასხვა ტიპის
ხმაური, ლოგიკური მახვილები, ილუსტრაცია, სქემა);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი);

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 უყურებს და უსმენს მისთვის საინტერესო ქართულენოვან ტელე\რადიო გადაცემებს,

ფილმებს;
 მოსასმენი ამოცანების გადაჭრისას იყენებს სხვა ენაში მიღებულ გამოცდილებას;
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ინფორმაციის

მოსმენისას; ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას; გამოაქვს დასკვნები;

კითხვა

ქ.მ. XI.5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის არამხატვრული ტექსტის (ესე; სხვადასხვა
სახის კორესპონდენცია; საშუალო სირთულის სამეცნიერო-პოპულარული
ტექსტი და სხვა) გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ტექსტის მიზანს (მკითხველის ინფორმირება, შთაბეჭდილების

გაზიარება, კრიტიკა, გამომხაურება და სხვა) და ადრესატს (ვისთვის არის
განკუთვნილი);
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 ამოკრებს კონცეპტუალურ ინფორმაციას (გაცხრილავს თითოეულ აბზაცს
დეტალების, მაგალითების, ავტორისეული შეფასებებისაგან და ამ გზით
აყალიბებს თეზისებს ტექსტის თითოეული აბზაციდან);

 ახალ ინფორმაციას აკავშირებს არსებულ ცოდნასთან და გამოცდილებასთან
(მოსმენილი, ნანახი, წაკითხული);

 მიჯნავს ერთმანეთისაგან ვარაუდსა და ფაქტს; ფაქტებს დამოკიდებულებებისაგან
და შეფასებისაგან;

 ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილს შორის არსებულ ლოგიკურ კავშირებს და
გამოაქვს შესაბამისი დასკვნა;

 ამოიცნობს და მიუთითებს, სად და როგორ მჟღავნდება ავტორის პოზიცია,
შთაბეჭდილებები;

 ამოიცნობს ტექსტში მოტანილ თვალსაზრისებს და გამოხატავს თავის
დამოკიდებულებას / შეფასებას მათ მიმართ;

 წარმოადგენს ტექსტში მოცემული ინფორმაციის შესახებ საკუთარ პოზიციას /
დამოკიდებულებას / შეფასებას და ასაბუთებს.

ქ.მ. XI. 6. მოსწავლეს შეუძლია სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების
მიხედვით არამხატვრული ტექსტის გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ტექსტის გრაფიკულ-გამომსახველობითი საშუალებების

ეფექტურობაზე; აფასებს, რამდენად უწყობს ხელს ტექსტის დიზაინი ტექსტის
შინაარსის აღქმას (ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, ტექსტის
აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და სხვა);

 გამოყოფს წამყვან, დამატებით და შემაჯამებელ აბზაცებს და განსაზღვრავს მათ
ფუნქციას ტექსტში;

 ამოიცნობს ფრაზებსა და სიტყვებს, რომელთა მეშვეობითაც ავტორი ახერხებს
გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება გადმოსაცემი ფაქტის მიმართ (ჩართული
სიტყვები და გამოთქმები: ცხადია, მართალია, კერძოდ, რასაკვირველია,
საბედნიეროდ, სამწუხაროდ, სახელდობრ, სხვათა შორის, ასე ვთქვათ, შეიძლება
ითქვას, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, როგორც ამბობენ, ერთი სიტყვით და სხვა) და
მსჯელობს, კონკრეტულად რისი გამოხატვა ეკისრება მათ ტექსტში;

 მსჯელობს ციტატის როლზე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტში (მაგ., დამოწმებები
Iჩთორიული თუ ლიტერატურული წყაროებიდან; მკვლევართა გამონათქვამები,
მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხის შესახებ და სხვა);

 განსაზღვრავს, რა ფორმით არის გადმოცემული სხვისი მეტყველება
(პირდაპირი/ირიბი) და მსჯელობს შერჩეული ფორმის ეფექტურობაზე;

ქ.მ. XI. 7. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მხატვრული ტექსტის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს ნაწარმოების მთავარ თემას/პრობლემატიკას და ამოიცნობს, როგორ

არის ის გამოხატული ტექსტში (პირდაპირ - ავტორის ან პერსონაჟის მიერ, ან
შეფარულად - პერსონაჟთა ქცევის მიღმა დაფარული);

 ამოიცნობს პერსონაჟის ხასიათის წარმოჩენის პირდაპირ (ავტორისეული
დახასიათება) და არაპირდაპირ (პერსონაჟის საქციელი, მისი ფიქრები/განცდები და
სხვა) ხერხებს;

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და ცდილობს მათი ქცევის
პროგნოზირებას განსხვავებულ სიტუაციაში (რა იქნებოდა, რომ);

 ხსნის პერსონაჟთა განცდების/ემოციების მიზეზებს და ასაბუთებს ტექსტიდან
მოხმობილი მაგალითებით;
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 თხრობითი ხასიათის ნაწარმოებში გამოკვეთს მოვლენათა თანამიმდევრულობას,
რომელიც ითვალისწინებს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს.

 განსაზღვრავს ავტორის/მთხრობელის, პერსონაჟის პოზიციას, თვალსაზრისს და
ასაბუთებს ტექსტიდან მოხმობილი მაგალითებით;

 ავლებს პარალელს ლიტერატურულ ნაწარმოებებს შორის ჟანრის, თემისა და
პრობლემატიკის მიხედვით.

ქ.მ. XI. 8. მოსწავლეს შეუძლია სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით
მხატვრული ტექსტის გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს შესწავლილი ჟანრების ენობრივ, სტილურ და სტრუქტურულ

მახასიათებლებს;
 გამოყოფს წამყვან, დამატებით და შემაჯამებელ აბზაცებს, განსაზღვრავს

დამატებითი აბზაცის ფუნქციას (მაგ., წინა აბზაცში გადმოცემული აზრის
გაშლა/დაზუსტება, მიზეზების ახსნა, მაგალითის მოყვანა);

 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობა,
აღწერა, მსჯელობა, ახსნა-განმარტება და სხვა) და განმარტავს მათ დანიშნულებას;

 კონკრეტულ ენობრივ ნიშნებზე დაყრდნობით მიუთითებს, გვხდება თუ არა
ტექსტში ავტორისეული მეტყველება და მოვლენების ავტორისეული შეფასება;

 ამოიცნობს და სათანადოდ განმარტავს მოქმედებათა თანადროულობას,
თანამიმდევრობასა და დაპირისპირებას შესაბამისი ენობრივი კონსტრუქციების
გამოყენებით;

 მსჯელობს პერსონაჟთა დახასიათების ხერხებზე ნაწარმოებში (მაგ., პორტრეტი,
ავტორისეული დახასიათება, პერსონაჟის მეტყველება და სხვა);

 შუალობითი კონტაქტის გამოსახატავად იყენებს სხვადასხვა საშუალებას (მაგ.,
სიტყვათა სემანტიკურ კავშირებს: ...-ის თხოვნით / სურვილით
/ბრძანებით/იძულებით; ზმნის შესაბამის ფორმას: აწერინებს, აცვლევინებს);

 სწორად განსაზღვრავს და სათანადო ბრუნვის ფორმით წარმოადგენს სუბიექტ-
ობიექტებს შუალობითი კონტაქტის შემცველ ზმნურ კონსტრუქციაში (მაგ., კაცმა
ააშენებინა მშენებელს სახლი);

 სათანადოდ იგებს და საუბრობს კომპოზიტთა შედგენილობასა და
მნიშვნელობაზე.

ქ.მ. XI. 9. მოსწავლეს შეუძლია სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტს მთლიანად წაიკითხავს, განსხვავებული სიმბოლოებით მონიშნავს მთავარ

საკითხებს, მეორეხარისხოვან იდეებს, საკვანძო სიტყვებს;
 განსაზღვრავს მეორეხარისხოვანი იდეების დანიშნულებას (მთავარი იდეის

ილუსტრირება, მიზეზების ახსნა, დაზუსტება და სხვა);
 ინფორმაციის დასახარისხებლად იყენებს სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა

ტექნიკას (სქემატური გეგმა, განტოტებული სქემა, საკვანძო სიტყვების ცხრილი და
სხვა);

 აჩვენებს შესრულებულ სქემას თანაკლასელებს, ეცნობა სხვებისას;
 სხვებთან ერთად აფასებს სქემატურ ჩანაწერებს (რომელი ჯობია და რატომ, ვინ რა

უნდა გააუმჯობესოს და სხვა);
 იძლევა/ითვალისწინებს შენიშვნებს, რეკომენდაციებს;
 თანამშრომლობს კლასელებთან, მასწავლებელთან სქემატური ჩანაწერის

გასაუმჯობესებლად.
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ქ.მ.XI.10. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ტექნიკა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წაკითხვამდე განსაზღვრავს, რისი აქცენტირება სურს ტექსტში და რა

საშუალებებით;
 ეფექტურად იყენებს ინტონაციასა (სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს

ინტონაციას, შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და
სიმაღლეს) და სხეულის ენას (მიმიკა, ჟესტიკულაცია);

 ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ (აზრობრივ) და ფსიქოლოგიურ (დაძაბულობის,
მოლოდინის, გაჩუმების) პაუზას;

 ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ მახვილს, როგორც სიტყვის გამოყოფისა და
ხაზგასმის საშუალებას წინადადებაში;

 კითხვის პროცესში ამყარებს მხედველობით კონტაქტს აუდიტორიასთან.

ქ.მ. XI.11. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს გაცნობითი კითხვის ხერხებს: აკვირდება ტექსტის აგებულებას, სათაურს,

აბზაცებს, ილუსტრაციებს, წარწერებს, გამოყოფილ სიტყვებს და სხვა; არ ჩერდება
უცნობ სიტყვებზე;

 იყენებს შესწავლითი კითხვის ხერხებს: პირველი წაკითხვისას მთლიანად ეცნობა
ტექსტს; სირთულეების დასაძლევად გადაიკითხავს გაუგებარ, რთულ ან
მნიშვნელოვან ნაწილებს; კონტექსტის, გამოცდილების ან ლექსიკონის
დახმარებით აზუსტებს უცხო სიტყვების მნიშვნელობას;

 იყენებს ძიებითი კითხვის ხერხებს: კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით
სწრაფად გადაიკითხავს ტექსტს, ეძებს საყრდენებს: საკვანძო სიტყვებს, აბზაცების
პირველ წინადადებებს, რუბრიკებს, განმარტებებს, სქემებს და სხვა);

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების დახმარებით (ილუსტრაციები, ნაცნობი ფუძე, კონტექსტი,
მშობლიურ ენაში დამკვიდრებული უცხოური სიტყვები და სხვა);

 სხვადასხვა ელემენტის მოშველიებით (სათაური, აბზაცების დასაწყისი, საკვანძო
სიტყვები, ერთ-ერთი აბზაცი, გამოყოფილი სიტყვები) გამოთქვამს ვარაუდს
ტექსტის შინაარსის შესახებ;

 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი 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;

ქ.მ. XI.12. მოსწავლეს შეუძლია ინტერკულტურული თვალსაზრისით ტექსტის
გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ტექსტში ასახული პრობლემის შესახებ კონკრეტული ეპოქის

თავისებურებების (მაგ., კულტურული, Iჩთორიული, სოციალური და სხვა)
გათვალისწინებით;

 მსჯელობს სხვადასხვა ნაწარმოებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების
მსგავსება-განსხვავებაზე და ასახელებს მათ გამომწვევ ფაქტორებს;

 ამოიცნობს ტექსტში ასახულ სოციოკულტურულ გარემოს და ავლებს პარალელს
მშობლიურ სოციოკულტურულ გარემოსთან;
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 კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ
შეხედულებებს/დამოკიდებულებას/პოზიციას;

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს მოცემულ გარემოში და განჭვრეტს, როგორ
მოიქცეოდა იგი განსხვავებულ სოციალურ, Iჩთორიულ და კულტურულ გარემოში.

წერა

ქ.მ. XI.13. მოსწავლეს შეუძლია აქტუალურ თემაზე პუბლიცIჩთური წერილის დაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს ტექსტის სტილსა და

ფორმას;
 განსაზღვრავს პრობლემას, გამოკვეთს საკითხის/თემის აქტუალურობას;
 გამოკვეთს ავტორის პოზიციას, საკითხის/პრობლემის გარშემო არსებულ სხვა

თვალსაზრისებს;
 ეთანხმება ან უარყოფს არსებულ მოსაზრებებს სათანადო მხარდამჭერი ან

უარმყოფელი არგუმენტების მოშველიებით;
 მკაფიოდ და თანამიმდევრულად აყალიბებს საკუთარ პოზიციას პრობლემის

მიმართ;
 წარმოადგენს საკითხის/პრობლემის გადაწყვეტის ხელსაყრელ და არახელსაყრელ

მხარეებს და იძლევა პრობლემის გადაჭრის საკუთარ ვერსიებს;
 საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო არგუმენტები (მაგ.,

ფაქტები პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან; Iჩთორიული, მეცნიერული,
სტატIჩთიკური წყაროებიდან);

 საკუთარი მოსაზრების/პოზიციის მართებულობაში დასარწმუნებლად მიმართავს
დარწმუნების ტექნიკას (მაგ., განამტკიცებს აზრს ფაქტებითა და დეტალებით,
მოიხმობს თვალსაჩინო მაგალითებს, მიმართავს შთამბეჭდავ შედარებებს და სხვა);

 ტექსტის შესადგენად ინტეგრირებულად იყენებს სხვა დისციპლინებში შეძენილ
ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს.

ქ.მ. XI.14. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი არამხატვრული ტექსტის
სტრუქტურა, აგრეთვე გამოიყენოს შესაბამისი ენობრივი საშუალებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სტრუქტურული მახასიათებლების დაცვით აფორმებს სხვადასხვა სახის ტექსტს;
 მიზნისა და მკითხველის გათვალისწინებით ირჩევს წერილობითი ტექსტის

დიზაინს (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და
სახესხვაობა, ტექსტის აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და
სხვა);

 იცავს არგუმენტირებული მსჯელობის სტრუქტურას - თეზისი, არგუმენტი,
დასკვნა;

 იცავს მასალის დამოწმების წესებს: ციტირება, პერიფრაზირება (ციტატას სვამს
ბრჭყალებში, მიუთითებს ავტორს, თხზულებას, გამოცემის წელს, გვერდს;
პერიფრაზირებისას იყენებს ირიბი ნათქვამის კავშირიან ფორმას);

 სათანადოდ იყენებს მსჯელობითი ხასიათის ტექსტისათვის დამახასიათებელ
ენობრივ მახასიათებლებს (მაგ., რთული სინტაქსური კონსტრუქციები, ჩართული
სიტყვები და გამოთქმები, შესაბამისი წევრ-კავშირები და სხვა);

 ცალკეულ თვალსაზრისს გამოყოფს შესაბამისი ენობრივი ფორმულებითა და
კლიშეებით (მაგ., როგორც ავტორი ამბობს, ეს თვალსაზრისი მნიშვნელოვანია
იმდენად, რამდენადაც და სხვა);
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 შესაბამისი ინტონაციისა და აზრობრივი აქცენტის გადმოსაცემად სათანადოდ
იყენებს კითხვა-ძახილის ნიშანსა და მრავალწერტილს;

 მართებულად აკავშირებს მისათითებელ სიტყვებსა და წევრ-კავშირებს (მაგ., ისე
როგორც და არა ისე როგორიც);

 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

ქ.მ. XI.15. მოსწავლეს შეუძლია შექმნას სხვადასხვა ჟანრის ისეთი ტექსტი, რომელშიც
გამოავლენს პიროვნულ და შემოქმედებით დამოკიდებულებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სათანადო მოდელის, პირობის მიხედვით წერს ტექსტს;
 იყენებს მოთხრობIჩთვის დამახასიათებელ ელემენტებს (იცავს სიუჟეტის

განვითარების ეტაპებს; განსაზღვრავს დროსა და სივრცეს და სხვა);
 პერსონაჟის ხასიათის წარმოჩენისათვის იყენებს პირდაპირ (ავტორისეული

დახასიათება) და არაპირდაპირ (პერსონაჟის საქციელი, ფიქრები, განცდები)
ხერხებს;

 შესწავლილი ტექსტის კონტექსტის (სოციალური, Iჩთორიული, კულტურული -
დრო, ადგილი, ეპოქა, გარემო) შეცვლით ქმნის ახალ თხზულებას იმავე თემაზე,
პრობლემაზე;

ქ.მ. XI.16. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი არამხატვრული ტექსტის
სტრუქტურა, აგრეთვე გამოიყენოს მრავალფეროვანი ენობრივი საშუალებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სათანადოდ იყენებს ერთი ტექსტის ფარგლებში ფუნქციურ სტილთა შესაძლო

მონაცვლეობას, როცა ერთმანეთს ენაცვლება აღწერა, თხრობა და მსჯელობა;
 ადეკვატურად იყენებს აღწერითი, თხრობითი და მსჯელობითი ხასიათის

ტექსტIჩთვის დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებსა და შესაბამის
კავშირებს;

 ავტორის დამოკიდებულების გამოსახატავად იყენებს სათანადო სიტყვებსა და
გამოთქმებს;

 ადეკვატურად ცვლის ენას ერთი ტექსტის ფარგლებში, როცა ნაწერში ერთმანეთს
ენაცვლება მონოლოგი და დიალოგი და იყენებს მათთვის დამახასიათებელ
სპეციფიკურ ენობრივ მახასიათებლებს (მაგ., მონოლოგური მეტყველებIჩთვის
დამახასიათებელი მიმართვების, ნაცვალსახელების, მეორე პირის ზმნების სიჭარბე
და სხვა; დიალოგური მეტყველებისათვის დამახასიათებელი მარტივი
გავრცობილი და გაუვრცობელი, სრული და უსრული წინადადებები და სხვა);

 პერსონაჟების სულიერი მდგომარეობის, ემოციების გადმოცემისას მართებულად
იყენებს შესაბამის ლექსიკასა და სიტყვათა სემანტიკურ კავშირებს;

 რთული ქვეწყობილი წინადადების ასაგებად მართებულად იყენებს როგორც
კავშირიან, ისე უკავშირო შეერთებას (მაგ., ისე წავიდა, (რომ) არავIჩთვის უთქვამს;
არავIჩთვის უთქვამს, ისე წავიდა და სხვა);

 სწორად იყენებს წევრ-კავშირებს რთულ წინადადებაში (მაგ., დატოვა განცხადება,
რომელშიც და არა დატოვა განცხადება, სადაც და სხვა);

 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

ქ.მ.XI.17. მოსწავლეს შეუძლია წერის პროცესის ყველა ეტაპზე შედეგის გასაუმჯობესებ-
ლად (მოსამზადებელი სამუშაო, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება)
ეფექტური სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 დასმული საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით, მეხსიერებაში მოიძიებს
საჭირო ინფორმაციას, ანუ გაააქტიურებს საჭირო ცოდნას;

 საჭიროების შემთხვევაში, რესურსებში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოთვლის ყველა იდეას, რომლებიც საწერ

თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
 შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს, მოიფიქრებს, თუ როგორ დააკავშირებს მათ

ერთმანეთთან, ანუ შეიმუშავებს გეგმას;
 წერს ტექსტს გეგმაზე დაფუძნებით;
 ტექსტის წერის პროცესში მუდმივად აკვირდება ნაწერს; განსჯის, რამდენად

ახერხებს სათქმელის გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოცემას, საჭიროების
შემთხვევაში შეაქვს ცვლილება - ახდენს გეგმის თავისებურ რეორგანიზებას,
ამატებს ან აკლებს ინფორმაციას და სხვა;

 პოტენციური მკითხველის თვალით აფასებს, რამდენად ეფექტურად აისახა
ნაწერში საკომუნიკაციო მიზანი;

 ასწორებს იმ ენობრივ და შინაარსობრივ ხარვეზებს, რამაც შეიძლება მკითხველს
პრობლემები შეუქმნას და გარკვეულწილად შეაფერხოს კომუნიკაცია. შესაბამისად,
ამატებს ან ამოიღებს სიტყვას, წინადადებას, ტექსტის ერთ მონაკვეთს, ასწორებს
გრამატიკულ ან ორთოგრაფიულ შეცდომებს;

 აკითხებს თანაკლასელს, მისი შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს
ნაწერს;

 ნაწერს გადაათეთრებს;
 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.

ლაპარაკი

ქ.მ. XI.18. მოსწავლეს შეუძლია წინასწარი მომზადების გარეშე ინტერაქციაში
მონაწილეობის მიღება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მკაფიოდ გამოხატავს პირად დაინტერესებას რაიმე მოვლენის ან ცდის მიმართ

(მაგ., უნდა, რომ მონაწილეობა მიიღოს ექსპერიმენტში; თვითონ სცადოს
კონკრეტული დავალების შესრულება და სხვა);

 ასაბუთებს საკუთარი გადაწყვეტილების სისწორეს შესაბამისი არგუმენტის
მოშველიებით;

 აკეთებს სათანადო არჩევანს და განმარტავს, რატომ ფიქრობს ასე;
 გამოხატავს სათანადო ემოციებს;
 ამომწურავად პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე;
 თავს ართმევს უჩვეულო სიმულაციურ სიტუაციას კონკრეტული და

დამაჯერებელი ახსნა-განმარტების საშუალებით.

ქ.მ. XI.19. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემებზე/საკითხებზე წინასწარი
მომზადების გარეშე გაბმულად საუბარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ითვალისწინებს აუდიტორიის ინტელექტუალურ დონეს, ასაკს, სოციალურ ფონს

და ა.შ.;
 ამბების გადმოცემისას დაწვრილებით აღწერს მნიშვნელოვან დეტალებს;
 ინფორმაციას ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
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 დაწვრილებით აღწერს საკუთარ/სხვის განწყობებს/ემოციებს;
 გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას/შეფასებას კონკრეტული ფილმის,

მოვლენის, ეპიზოდის, გმირის ქცევის/მოქმედების შესახებ;
 მკაფიოდ და დეტალურად პასუხობს საკითხის/თემის გარშემო დასმულ

კითხვებზე;
 იძლევა მოვლენათა განვითარების შესაძლო ვარიანტებს;
 დაწვრილებით საუბრობს მომავალ გეგმებზე.

ქ.მ. XI.20. მოსწავლეს შეუძლია პრობლემურ საკითხზე არგუმენტირებულად მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოყოფს პრობლემას და ამ პრობლემასთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ

პოზიციას; განმარტავს, რატომაა ესა თუ ის საკითხი პრობლემატური;
 მიმოიხილავს სხვადასხვა თვალსაზრისს არსებული პრობლემის გარშემო და

უკეთებს მოკლე კომენტარს;
 აყალიბებს არსებული თვალსაზრისის საწინააღმდეგო დებულებას და ასაბუთებს

სათანადო არგუმენტებით;
 საუბრობს პრობლემის გამომწვევ მიზეზებზე და წარმოადგენს მისი გადაწყვეტის

ალტერნატიულ გზებსა და საშუალებებს;
 გარკვევით საუბრობს მოსალოდნელ შედეგებზე;
 საკუთარ პოზიციას ასაბუთებს შესაბამისი არგუმენტების, განმარტებებისა და

კომენტარების მოშველიებით (მაგ., მოჰყავს მაგალითები, ფაქტები
ლიტერატურიდან, Iჩთორიიდან, პირადი გამოცდილებიდან; ეყრდნობა
სტატIჩთიკურ მონაცემებს, ინტერვიუს და სხვა);

 ცალკეულ ინფორმაციას ლოგიკურად აკავშირებს ძირითად სათქმელთან.

ქ.მ. XI.21. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს მრავალფეროვანი ენობრივი საშუალებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საკომუნიკაციო ამოცანის, მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს

შესაბამის სტილს;
 მეტი დამაჯერებლობისათვის მიმართავს ანალოგიებს, კანონზომიერებებს და

იყენებს შესაბამის ენობრივ საშუალებებს (მაგ., მიხედვით/შესაბამისად/მსგავსად;
ისე როგორც; როგორც ცნობილია და სხვა);

 თეზისის, არგუმენტისა და დასკვნის დასაკავშირებლად იყენებს შესაბამის
ლოგიკურ და გრამატიკულ კავშირებს (მაგ., ჯერ ერთი, მეორეც, და ბოლოს,
ამგვარად, ასე რომ, ამრიგად, მიუხედავად იმისა, თუმცა და სხვა);

 საწინააღმდეგო დებულების წარმოდგენისას იყენებს შესაბამის ენობრივ
კონსტრუქციებსა და ფორმულებს (მაგ., -ის საწინააღმდეგოდ, ამ მოსაზრებისაგან
განსხვავებით და სხვა);

 სხვადასხვა სიტუაციის, მოვლენის, პიროვნების, განწყობა-ემოციის აღწერისას
სათანადოდ იყენებს სპეციფიკურ ლექსიკასა და სიტყვათა სემანტიკურ კავშირებს;

 მსგავსი მნიშვნელობის ლექსიკური ერთეულებიდან შეარჩევს და იყენებს
მოცემული კონტექსტIჩთვის შესაფერის სიტყვას;

 სწორად განსაზღვრავს სიტყვათა რიგსა და წინადადების მოდალობისათვის
დამახასიათებელ ინტონაციას;

ქ.მ.XI.22. მოსწავლეს შეუძლია სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად
სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,

კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;
 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 სიტყვის დავიწყების/არ ცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს

(მაგ.: მიმიკა, ჟესტიკულაცია, პერიფრაზირება; აღწერს ნაგულისხმევ საგანს, ან
მიუთითებს რაში გამოიყენება და სხვა);

 სამეტყველო ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს სხვა ენებზე მიღებულ
გამოცდილებას;

 აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო წარმატებას ან გამოიწვია
წარუმატებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან ერთად სახავს
გამოსწორების გეგმას.

სწავლის სწავლა

ქ.მ. XI.23. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., წარმოსახვითი მოგზაურობა უცნობ ადგი-
ლებში, ეკოლოგიური საფრთხეები, ბუნების დაცვა და სხვა) განხორციელების

ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორცილების

კრიტერიუმებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს განსახორციელებელ ეტაპებს,

შემდეგ გუნდები ერთმანეთს უზიარებენ შედგენილ გეგმას, ადარებენ,
აუმჯობესებენ;

 მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 ახდენს ცოდნისა და უნარების მობილიზებას; განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და

უნარები უნდა შეიძინოს დასმული ამოცანების გადასაჭრელად;
 პროექტის განხორციელებამდე გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და

ინაწილებს ფუნქციებს;
 შეარჩევს პროექტის წარდგენის ფორმას;
 განახორციელებს პროექტს;
 გუნდის წევრებთან ერთად გადის რეპეტიციას; აკეთებს პრეზენტაციის

სიმულირებას სხვა გუნდის წინაშე კომენტარების, შენიშვნების გათვალისწინებით;
 აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.

ქ.მ. XI.24. მოსწავლეს შეუძლია ქართულენოვანი წყაროების/ტექსტების დამუშავება
შემდგომი გამოყენებისათვის (მაგ., მასალის მოძიება-შეგროვება სასკოლო
პროექტების განსახორციელებლად).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკეთებს ტექსტის სქემატურ ჩანაწერებს და მასზე დაყრდნობით ზეპირად

გადმოსცემს ტექსტის მოკლე შინაარსს დაინტერესებული პირებისათვის (მაგ.,
თანაგუნდელებისათვის);

 აკეთებს სქემატურ ჩანაწერებს;
 შეისწავლის ქართულენოვან წყაროებს და სასწავლო ენაზე წერს ორ-სამ სიტყვიან

განმარტებას თითოეულ მათგანზე (მიუთითებს ავტორს, სათაურს, გამოცემის
წელს, თემას/მთავარ საკითხებს);
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 თარგმნის მცირე ზომის არამხატვრულ (ინფორმაციული, შემეცნებითი და სხვა)
ტექსტებს.

ქ.მ. XI.25. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განჭვრიტოს შესასრულებელი
დავალების მოთხოვნები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების

ჩამოყალიბებაში;
 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებსაც ფლობს და გამოიყენებს

დავალების შესასრულებად;
 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების

განსახორციელებლად;
 განსაზღვრავს, რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,

კონსულტაცია;
 განსაზღვრავს საჭირო სტრატეგიებს დავალების თითოეული ეტაპისათვის.

ქ.მ.XI.26. მოსწავლეს შეუძლია წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად
სტრატეგიული უნარების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზებას;
 მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ რომელ მიდგომებს გამოიყენებენ

ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;
 სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების წამოჭრისას ცვლილებები შეაქვს

სტრატეგიებში;
 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს

სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის, მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან; განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლის პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზებს შემდგომში მათი

გათვალისწინების მიზნით;
 ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ. სათანადოდ არ გამოიყენა

რესურსი, ვერ გამოკვეთა აქტივობის მთავარი ამოცანა, გამოტოვა ერთი ეტაპი,
ამოცანა დაუძლეველი მოეჩვენა, იყო უგუნებოდ და სხვა);

 ამჩნევს და ასახელებს საკუთარ ხარვეზებს;
 ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს.

ქ.მ. XI. 27. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სათანადო
რესურსების გამოყენება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (ლექსიკონი, სტრუქტურული

ნიმუშები, გრამატიკული ცნობარი, ილუსტრაციები და სხვა);
 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ

რესურსებში (სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ICT) მეშვეობით;

 იყენებს ICT-ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად;
 იყენებს ICT-ს პროექტების განსახორციელებლად.

ქ.მ. XI.28. მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის დამუშავება მისი დამახსოვრებისა და
ეფექტურად გამოყენების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღქმა-დამახსოვრების ხელშესაწყობად მიმართავს ინფორმაციის ორგანიზების

სხვადასხვა ხერხს (სემანტიკური რუკა, სქემატური ჩანაწერები, ტაბულა, გრაფიკი,
მონაცემთა ბაზა და სხვა);

 სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით ახარისხებს, აჯგუფებს მოპოვებულ
ინფორმაციას.

ქ.მ.XI.29. მოსწავლეს შეუძლია შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ითანამშრომლოს
თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 მოქმედებს გუნდის წვრებთან შეთანხმებულად; მსჯელობს თანაგუნდელებთან

პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გასანაწილებლად;
 ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
 უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
 ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 საჭიროებისამებრ, მონაწილეობს მეწყვილეს/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
 აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს

კორექტულობას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

XI დონის პროგრამის შინაარსი

პრიორიტეტული სამეტყველო
ფუნქციები

ენობრივი კონსტრუქციები
და ფორმულები

ძირითადი ენობრივი
საკითხები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები:
მისალმება/დამშვიდობება,
მოკითხვა, წარდგენა, თხოვნა,
ნებართვის აღება, შეთავაზება,
წახალისება/შექება, კეთილი
სურვილების /თავაზიანობის

მოკითხვამდე!
ყველაფერი კარგად მიდის?
იცნობდეთ, ეს ... ; მე გახლავართ ... ;
ნება მიბოძეთ, წარმოგიდგინოთ /
გაგაცნოთ!
თუ მოინდომებ, კიდევ უფრო
მეტად/უკეთესად + მყოფადი;

მორფოლოგია/სინტაქსი
1. ზმნა:
ქცევა _ წარმოება და ფუნქცია
სხვადასხვა ტიპის ზმნებთან;
კონტაქტი _ წარმოება და
ფუნქცია;
რთულფუძიანი ზმნები და
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გამოხატვა, მადლობის
გადახდა, მობოდიშება

ნება მიბოძეთ, + II კავშირებითი! მათი წარმოება (მაგ.,
ვავადმყოფობ, ცხადვყოფ და
სხვა);
2. საწყისი და მიმღეობა:
წარმოება და ფუნქცია;
2. შორისდებული და მისი
ფუნქცია;
3. ნაწილაკი და მისი ფუნქცია;
4. რთული სინტაქსური
კონსტრუქციები _ აგებულება
და ფუნქცია ;
მისათითებელი სიტყვები და
წევრ-კავშირები რთულ
წინადადებაში ;
5. სხვისი ნათქვამის
გადმოცემა (პირდაპირის
ირიბით გადაკეთება);
6. ქვემდებარის ადგილი და
ბრუნვა რთულ ქვეწყობილ
წინადადებაში.

ორთოგრაფია/პუნქტუაცია
1. სასვენი ნიშნების ხმარება
რთულ სინტაქსურ
კონსტრუქციებში;
2. წევრ-კავშირების ხმარება
რთულ წინადადებაში
(განცხადება, რომელშიც თუ
განცხადება, სადაც? და სხვა);
3. კომპოზიტების
მართლწერა.

ლექსიკა
1. პროფესიული და
დარგობრივი ლექსიკა;
2. კომპოზიტები, მათი
შედგენილობა და
მნიშვნელობა

ტექსტის ლინგვIჩთიკა
1. თხრობა, აღწერა და
მსჯელობა ;
2. აბზაცი და მისი
სტრუქტურა

1.2. ინფორმაციის გაცვლა:
პირადი მონაცემები,
პროფესია/ხელობა,
საჭიროებები /
მოთხოვნილებები
/სურვილები, თავისუფალი
დრო, საქმიანობა, კვებითი
ჩვევები, ჯანმრთელობა,
ამინდი, გეგმები / განზრახვა,
შეგრძნებები

კარგი იქნებოდა, (რომ) + II
თურმეობითი;
მოღვაწეობს + ...-ში/-ად;
საშინლად მაწუხებს ... ;
უკეთ ვარ!
ჩემი (ჩვენი) გეგმის მიხედვით, ...
(არ) ვისურვებდი, რომ (ასე/ისე, ეს/ის)
+ II კავშირებითი;

1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები; ცხოველის/საგნის
აღწერა

რაც (რაც უფრო) _ უფრო (მით უფრო,
უფრო მეტად) (მაგ., რაც იზრდებოდა,
უფრო მეტად მშვენდებოდა);
…-თან ერთად უფრო
მეტად/ნაკლებად

1.4. გრძნობა/ემოციისა და
შეფასება / დამოკიდებულების
გამოხატვა:
დადებითი/უარყოფითი
ემოციები, დადებითი /
უარყოფითი შეფასება, ირონია,
შთაბეჭდილება, პოზიციის
გამოხატვა

გაოგნებული/გაოცებული/გაკვირვებ
ული... ვარ!
დასანანია! საწყენია! ძალიან ვწუხვარ!
საშინელებაა!
არ მჯერა, რომ მართალია!
შესანიშნავია! საოცარია!
როგორც წესი, ...
დარწმუნებული (არ) ვარ, რომ ...
კარგი იქნებოდა, (რომ) + II
თურმეობითი (რა ექნა?);
შეიძლებოდა, ასე/ისე + II
თურმეობითი;
შესაძლებელია/შესაძლოა + II
თურმეობითი + კიდეც;
მეეჭვება/საეჭვოა, (რომ) ეს ასე/ისე
(უნდა) + II კავშირებითი / მყოფადი /
წყვეტილი;

1.5. დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება, ქრონო-
ლოგია, სიხშირე, თანადროუ-
ლობა, ხანგრძლივობა

როგორც კი _ მაშინვე (მაგ., როგორც
კი დამინახა, მაშინვე მოვიდა);
თუ არა _ (მაშინვე) (მაგ., მოვიდა თუ
არა, მაშინვე დაიძინა) და სხვა.

1.6. სივრცეში ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის მითითე-
ბა, მიმართ. განსაზღვრა
1.8. ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა: მიზეზი, შედეგი,
პირობითობა, მიზანი

რაც (იმას ნიშნავს, რომ);
თუ _ მაშინ ნუ/ნუღარ (მაგ., თუ
აკეთებ, მაშინ ნუ წუწუნებ);

XII დონე
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ქართული, როგორც მეორე ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

მოსმენა კითხვა წერა ლაპარაკი სწავლის სწავლა

ქ. მ. XII. 1.
მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის
აქტუალურ
თემაზე საჯარო
გამოსვლის
მოსმენა და
გაანალიზება.

ქ. მ. XII. 2.
მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის
საინტერესო
თემაზე
კომპლექსური
შინაარსის
სხვადასხვა ტიპის
ტექსტის მოსმენა
და გაგება.

ქ. მ. XII. 3.
მოსწავლეს
შეუძლია
ძირითადი
ენობრივი
მახასიათებლების
ამოცნობა.

ქ. მ. XII. 4.
მოსწავლეს
შეუძლია
მოსასმენი
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად
მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

ქ. მ. XII. 5.
მოსწავლეს
შეუძლია
სხვადასხვა სახის
არამხატვრული
ტექსტის გაგება.

ქ. მ. XII. 6.
მოსწავლეს
შეუძლია
სტრუქტურული
და ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით
არამხატვრული
ტექსტის
გაანალიზება.

ქ. მ. XII. 7.
მოსწავლეს
შეუძლია
მხატვრული
ტექსტების
გაანალიზება.

ქ. მ. XII. 8.
მოსწავლეს
შეუძლია
სტრუქტურული
და ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით
მხატვრული
ტექსტის
გაანალიზება.

ქ. მ. XII. 9.
მოსწავლეს
შეუძლია
სქემატური
ჩანაწერების
სხვადასხვა
ტექნიკის
გამოყენება.

ქ. მ. XII. 10.
მოსწავლეს

ქ. მ. XII. 13.
მოსწავლეს შეუძლია
სასწავლო ან
სამეცნიერო მასალის
დამუშავების
მიზნით ტექსტის
დაწერა.
ა) შეუძლია
კონსპექტის
შედგენა.
ბ) შეუძლია
რეზიუმეს დაწერა.
გ) შეუძლია

გამოკვლევის
დაწერა.

ქ. მ. XII. 14.
მოსწავლეს შეუძლია
დაიცვას
წერილობითი
არამხატვრული
ტექსტის
სტრუქტურა,
აგრეთვე გამოიყენოს
შესაბამისი
ენობრივი
საშუალებები.

ქ. მ. XII. 15.
მოსწავლეს შეუძლია
მოცემული პირობის
ან მოდელის
მიხედვით
მხატვრული
ტექსტის შექმნა.

ქ. მ. XII. 16.
მოსწავლეს შეუძლია
დაიცვას
წერილობითი
მხატვრული
ტექსტის
სტრუქტურა,
აგრეთვე გამოიყენოს
მრავალფეროვანი
ენობრივი
საშუალებები.

ქ. მ. XII. 18.
მოსწავლეს
შეუძლია
ინტერაქციაში
წინასწარი
მომზადების
გარეშე
მონაწილეობის
მიღება.

ქ. მ. XII. 19.
მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის
საინტერესო
თემებზე/საკითხე
ბზე წინასწარი
მომზადების
გარეშე გაბმულად
საუბარი.

ქ. მ. XII. 20.
მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის
ნაცნობ
პრობლემურ
საკითხზე
არგუმენტირებუ
ლად მსჯელობა.

ქ. მ. XII. 21.
მოსწავლეს
შეუძლია
შესაბამისი
ენობრივი
საშუალებების
ფუნქციურად
გამოყენება.

ქ. მ. XII. 22.
მოსწავლეს
შეუძლია
სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად
სათანადო

ქ. მ. XII. 23.
მოსწავლეს

შეუძლია
პროექტის (მაგ.,

შეხვედრის
მოწყობა ცნობილ
ადამიანთან,
დებატების
მოწყობა და სხვა)
განხორციელები

ს
ხელშესაწყობად
მიმართოს
სხვადასხვა
სტრატეგიას.

ქ. მ. XII. 24.
მოსწავლეს
წარმატებული
სწავლების
ხელშესაწყობად
და ენების
ათვისების
გასაადვილებლა
დ
გამომუშავებულ
ი აქვს
სტრატეგიული
უნარ-ჩვევები.
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შეუძლია
ხმამაღალი
კითხვის ტექნიკის
გამოყენება.

ქ. მ. XII. 11.
მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის
შესწავლის მიზნით
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ქ. მ. XII. 12.
მოსწავლეს
შეუძლია
ინტერკულტურუ
ლი
თვალსაზრისით
ტექსტის
გაანალიზება.

ქ. მ. XII. 17.
მოსწავლეს შეუძლია
წერის პროცესის
ყველა ეტაპზე
(მოსამზადებელი,
ტექსტის შედგენა,
ტექსტის
გაუმჯობესება)
შედეგის
გასაუმჯობესებლად
ეფექტური
სტრატეგიების
გამოყენება.

სტრატეგიების
გამოყენება.

მოსმენა

ქ.მ. XII.1. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის აქტუალურ თემაზე საჯარო გამოსვლის მოსმენა
და

გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს მოხსენების/საჯარო გამოსვლის თემას;
 აფასებს არგუმენტების, შეფასებების, განმარტებების დამაჯერებლობასა და

ეფექტურობას;
 ამოიცნობს და აფასებს, რამდენად მკაფიოდ იყო გამოკვეთილი

მოხსენების/გამოსვლის ძირითადი იდეა, განსახილველი საკითხები,
პრობლემატიკა;

 განსაზღვრავს მოხსენების/გამოსვლის მნიშვნელოვან აქცენტებს (მაგ., რომელი
საკითხი იყო სრულად და ამომწურავად განხილული, რა იყო ზოგადი და
ბუნდოვანი, რომელი საკითხი დარჩა საერთოდ ყურადღების მიღმა და ა.შ.);

 აფასებს წარმოდგენილ დასკვნებს ტექსტის ძირითად ნაწილთან შესაბამისობის
თვალსაზრისით (მაგ., რამდენად ლოგიკურია დასკვნა მოყვანილი ფაქტების,
მაგალითების, მსჯელობის ფონზე).

ქ.მ. XII.2. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემაზე კომპლექსური შინაარსის
სხვადასხვა ტიპის ტექსტის მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (თემას, საკითხებს, თანამოსაუბრეებს);
 იგებს ტექსტის ძირითად შინაარსს;
 გამოყოფს მთავარ საკითხთან დაკავშირებულ კონკრეტულ დეტალებს;
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 ამოიცნობს მონაწილეთა მიერ გამოთქმულ თვალსაზრისებს და ალაგებს მათ
მსგავსება-განსხვავების მიხედვით;

 გამოყოფს თავის პირად მოთხოვნილებასთან დაკავშირებულ საჭირო
ინფორმაციას;

 ამოიცნობს წამყვანის/მონაწილეების განწყობილებებსა და ემოციებს;
 არსებულ ცოდნასა და გამოცდილებას აკავშირებს ახალთან (მოსმენილთან,

ნანახთან).

ქ.მ.XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს აზრობრივი გადაბმის შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს

(ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის ლექსიკურ და
სემანტიკურ განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ ჩანაცვლებებს და სხვა);

 ამოიცნობს წარმოდგენილი საჯარო გამოსვლისთვის/თემისათვის
დამახასიათებელ ლექსიკას, ტერმინოლოგიას;

 შეფასების (დამოკიდებულების) გამომხატველ სიტყვებზე დაყრდნობით
ამოიცნობს მოსაუბრის ან ავტორის დამოკიდებულებას ამა თუ იმ საკითხთან
დაკავშირებით.

ქ.მ. XII. 4. მოსწავლეს შეუძლია მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ

ელემენტებს (ხმის ტემბრი, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია, სხვადასხვა ტიპის
ხმაური, ლოგიკური მახვილები, ილუსტრაცია, სქემა);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი);

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო ეფექტური;
 იყენებს სქემატური ჩანიშვნების ტექნიკას ინფორმაციის დასახარისხებლად;
 უყურებს და უსმენს მისთვის საინტერესო ქართულენოვან ტელე\რადიო

გადაცემებს, ფილმებს;
 მოსასმენი ამოცანების გადაჭრისას იყენებს სხვა ენაზე მიღებულ გამოცდილებას;
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ინფორმაციის

მოსმენისას, ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას, გამოაქვს დასკვნები;
 მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება

გამოადგეს გამოყენებული/განხილული სტრატეგიები.

კითხვა

ქ.მ.XII.5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის არამხატვრული ტექსტის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს სათაურისა და ტექსტის ურთიერთმიმართებაზე;
 განსაზღვრავს ძირითად იდეას და განმარტავს, როგორ უწყობს ხელს სხვადასხვა

დეტალი ძირითადი იდეის წარმოჩენას (მაგ., რა ეფექტს ახდენს სათაური, რომელი
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სფეროდანაა მოპოვებული ინფორმაცია, ფაქტებს ეფუძნება მონათხრობი თუ
მოსაზრებებს და ა.შ.);

 Iჩთორიული კონტექსტის გათვალისწინებით მსჯელობს ავტორის პოზიციაზე;
 განმარტავს კონკრეტული აბზაცის დანიშნულებას;
 ამოიცნობს ტექსტში მოცემულ სხვადასხვა თვალსაზრისს პრობლემურ ან სადავო

საკითხებზე, გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას/პოზიციას მათ შესახებ და
ასაბუთებს;

 ამოიცნობს ექსპლიციტურად და იმპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციას;
 ამოკრებს კონცეპტუალურ ინფორმაციას (გაცხრილავს თითოეულ აბზაცს

დეტალების, მაგალითების, ავტორისეული შეფასებებისაგან და ამ გზით
აყალიბებს თეზისებს ტექსტის თითოეული აბზაციდან);

 გამოაქვს დასკვნა როგორც მთლიანი ტექსტის, ისე ცალკეული ნაწილის გააზრების
საფუძველზე.

ქ.მ. XII.6. მოსწავლეს შეუძლია სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების
მიხედვით არამხატვრული ტექსტის გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ტექსტის გრაფიკულ-გამომსახველობითი საშუალებების

ეფექტურობაზე; აფასებს, რამდენად უწყობს ხელს ტექსტის დიზაინი ტექსტის
შინაარსის აღქმას;

 მსჯელობს, რამდენად შეესაბამება ტექსტის სტრუქტურა მიზანს;
 გამოყოფს წამყვან, დამატებით და შემაჯამებელ აბზაცებს და განსაზღვრავს მათ

ფუნქციას;
 ლოგიკურ და ქრონოლოგიურ მარკერებზე დაყრდნობით ამოიცნობს და

განმარტავს ტექსტის სხვადასხვა მონაკვეთში მოცემულ ფაქტებსა და მოვლენებს
შორის კავშირს (მიზეზშედეგობრივი კონსტრუქციები, პირობითი წინადადებები,
დროთა თანამიმ-დევრობისა და ლოგიკური ურთიერთმიმართების გამომხატველი
სიტყვათშეხამებები და სხვა);

 ადარებს ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა და ხერხებს სხვადასხვა ტიპის იმ
ტექსტებში, რომლებიც ერთსა და იმავე თემას ეხება;

ქ.მ.XII.7. მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექსტების გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოყოფს მწერლის მთავარ სათქმელს და მიუთითებს ადრესატზე (ანუ ვის

მიმართავს მწერალი);
 ამოიცნობს, როგორ არის ნაწარმოების მთავარი სათქმელი გამოხატული (მაგ.,

პირდაპირ - ავტორის ან პერსონაჟის მიერ, თუ შეფარულად - პერსონაჟთა ქცევის,
მოვლენათა თანამიმდევრობისა თუ სხვა დეტალების მიღმა დაფარული) და
ასაბუთებს ტექსტიდან მოყვანილი მაგალითების საშუალებით;

 ამოიცნობს ინპლიციტურ ინფორმაციას და ხსნის საკუთარი ვერსიით;
 ახასიათებს პერსონაჟებს მათი ქცევებისა თუ სხვა პერსონაჟებთან ან საკუთარ

თავთან საუბარზე დაკვირვებით;
 საუბრობს ავტორის/მთხრობელის დამოკიდებულებაზე კონკრეტული გმირის

მიმართ და ასაბუთებს ტექსტიდან სათანადო მაგალითების მოხმობით;
 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და განჭვრეტს, როგორ მოიქცეოდა

განსხვავებულ სიტუაციებში;
 დეტალებზე დაკვირვებით გამოაქვს დასკვნა, რისი თქმა სურს ავტორს;
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 ტექსტიდან ამოარჩევს დეტალებს, რომლებშიც, მისი აზრით, ყველაზე უკეთ
აისახება კონკრეტული ეპოქა, კულტურული კონტექსტი და ა.შ. და ადარებს
მშობლიურ სოციოკულტურულ გარემოსთან;

 ავლებს პარალელს ლიტერატურულ ნაწარმოებებს შორის ჟანრის, თემისა და
პრობლემატიკის მიხედვით.

ქ.მ. XII. 8. მოსწავლეს შეუძლია სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების
მიხედვით მხატვრული ტექსტის გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და განმარტავს სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების მნიშვნელოვანი

ელემენტების დანიშნულებას (მაგ., აბზაცის დანიშნულება პროზაულ ტექსტში;
იგავ-არაკებისათვის დამახასიათებელი ნიშნები და მათი ფუნქცია და სხვა);

 ამოიცნობს სიტყვებსა და ფრაზებს, რომლებიც ქმნის განწყობას ნაწარმოებში, ან
რომლებშიც იგულისხმება ერთგვარი ირონია და სხვა;

 ამოიცნობს სიტყვებსა და გამოთქმებს, რომლებიც წარმოაჩენს ავტორის
დამოკიდებულებას თხრობის (ასევე აღწერის, მსჯელობის) საგნის მიმართ;

 მსჯელობს პერსონაჟთა დახასიათების ხერხებზე ნაწარმოებში (მაგ., პორტრეტი,
ავტორისეული დახასიათება, პერსონაჟის მეტყველება და სხვა);

 მსჯელობს პროზაული ნაწაროების კომპოზიციურ თავისებურებაზე; საკვანძო
ეპიზოდების ურთიერთკავშირზე; მისი სტრუქტურული ელემენტების
(ექსპოზიცია, პროლოგი, ეპილოგი) დანიშნულებაზე;

 ამოიცნობს ხშირად ხმარებულ მყარ შესიტყვებებს (იდიომატური გამოთქმები,
ფრაზეოლოგიზმები);

 სათანადოდ იგებს და საუბრობს კომპოზიტთა შედგენილობასა და
მნიშვნელობაზე.

ქ.მ. XII.9. მოსწავლეს შეუძლია სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოყოფს მთავარ და მეორეხარისხოვან იდეებს; მთავარ იდეებს აყალიბებს

სათაურების სახით, მეორეხარისხოვან იდეებს – ქვესათაურების სახით;
 განსაზღვრავს მეორეხარისხოვანი იდეების ფუნქციას – მთავარი იდეის გაშლა,

ილუსტრირება, მიზეზების ახსნა და სხვა;
 ინფორმაციის დასახარისხებლად იყენებს სქემატური ჩანაწერების ტექნიკას

(სქემატური გეგმა, განტოტებული სქემა, საკვანძო სიტყვების ცხრილი და სხვა);
 სქემატურ ჩანაწერებზე დაყრდნობით აღადგენს ტექსტის შინაარსს საკუთარი

სიტყვებით;
 გამოყოფს ფაქტებს, მოვლენებს, ციტატებს, რომლებიც მთავარი აზრის

დასასაბუთებლად ან გასავითარებლად, გასაშლელად არის მოხმობილი;
 გამოავლენს ტექსტის სტრუქტურას ანუ ტექსტში ინფორმაციის ორგანიზების წესს

(მაგ., ქრონოლოგიური სტრუქტურა – რა რის შემდეგ უნდა შესრულდეს;
სივრცული სტრუქტურა – ერთ ადგილს მეორე მოსდევს გეოგრაფიული შინაარსის
ტექსტში; კრიტერიუმებზე აგებული სტრუქტურა: ერთი პრობლემა და ამ
პრობლემის სხვადასხვა ასპექტი; სამნაწილიანი სტრუქტურა – ფაქტი/პრობლემა,
შედეგი; ფაქტი/პრობლემა, მიზეზი, გამოსავალი და სხვა).

ქ.მ.XII.10. მოსწავლეს შეუძლია ხმამაღალი კითხვის ტექნიკის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 წაკითხვამდე განსაზღვრავს, რისი აქცენტირება სურს ტექსტში და რა
საშუალებებით;

 ეფექტურად იყენებს ინტონაციას (სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს
ინტონაციას, შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და
სიმაღლეს) და სხეულის ენას (მიმიკა, ჟესტიკულაცია);

 ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ (აზრობრივ) და ფსიქოლოგიურ (დაძაბულობის,
მოლოდინის, გაჩუმების) პაუზას;

 ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ მახვილს, როგორც სიტყვის გამოყოფისა და
ხაზგასმის საშუალებას წინადადებაში;

 კითხვის პროცესში ამყარებს მხედველობით კონტაქტს აუდიტორიასთან;

ქ.მ.XII.11. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის შესწავლის მიზნით სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 პირველ რიგში, ტექსტს თვალს გადაავლებს - აკვირდება სათაურებს,

ქვესათაურებს, რუბრიკებს, ტიპოგრაფიულ სახესხვაობებს, ილუსტრაციებს და
სხვა;

 იხსენებს, რა იცის ტექსტში მოცემულ თემატიკასთან დაკავშირებით;
 სვამს იმ კითხვებს, რომლებზე პასუხსაც ელოდება ტექსტიდან;
 მთლიანობაში ეცნობა ტექსტს ინფორმაციების მოძიების მიზნით, ამ ეტაპზე არ

ჩერდება უცნობ სიტყვებზე, განსხვავებული სიმბოლოებით აღნიშნავს ტექსტში
არსებით საკითხებს, რომლებასაც უნდა მიუბრუნდეს მათი გაღრმავების მიზნით,
საკვანძო სიტყვებს და სხვა;

 მიუბრუნდება გაუგებარ ადგილებს, ცდილობს კონტექსტის მიხედვით ამოიცნოს
სიტყვების მნიშვნელობები;

 ლექსიკონში ეძებს იმ სიტყვების მნიშვნელობებს, რომლებიც გაუგებარი ხდება;
 ისევ კითხულობს ტექსტს და გადაიკითხავს, თუ გამორჩა რაიმე მნიშვნელოვანი;
 მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება

გამოადგეს სქემატური ჩანაწერების სტრატეგიები;
 ქმნის მცირე ლექსიკონს;
 განსხვავებული კულტურის, ქვეყნისა და ეპოქის ნაწარმოებში ასახული მოვლენის

უკეთ გასააზრებლად მოიძიებს შესაბამის ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროდან
(ენციკლოპედია, Iჩთორიული წყარო, პრესა, ინტერნეტი და სხვა).

ქ.მ. XII.12. მოსწავლეს შეუძლია ინტერკულტურული თვალსაზრისით ტექსტის
გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ტექსტში ასახული პრობლემის შესახებ კონკრეტული ეპოქის

თავისებურებების (მაგ., კულტურული, Iჩთორიული, სოციალური...)
გათვალისწინებით;

 მსჯელობს ნაწარმოებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების შესახებ და
გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას/პოზიციას შესაბამისი არგუმენტების
მოხმობით (მაგ., ფაქტები ლიტერატურიდან, ისტორიიდან, პირადი
გამოცდილებიდან და სხვა; იმოწმებს ანდაზებს, აფორიზმებს, ცნობილი
ადამიანების გამონათქვამებს, წეს-ჩვეულებებს და სხვა);

 მსჯელობს სხვადასხვა ნაწარმოებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების
მსგავსება-განსხვავებაზე და ასახელებს მათ გამომწვევ ფაქტორებს;



390

 ამოიცნობს ტექსტში ასახულ სოციოკულტურულ გარემოს და ავლებს პარალელს
მშობლიურ სოციოკულტურულ გარემოსთან (აღმსარებლობა, ცხოვრების წესი,
ქვეყნის ადმინისტრაციული მოწყობა, ისტორიული ეპოქის თავისებურებები და
სხვა);

 კულტურულ თავისებურებებზე საუბრისას კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ
შეხედულებებს/დამოკიდებულებას/პოზიციას;

 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას კონკრეტული Iჩთორიული
ფასეულობების მიმართ (ავლებს პარალელებს, პოულობს ანალოგიებს,
განსხვავებებს საკუთარ და სხვათა სულიერ სამყაროებს შორის, მაგ., განცდები,
დამოკიდებულებები, შეხედულებები, წეს-ჩვეულებები, ტრადიციები);

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს მოცემულ გარემოში და განჭვრეტს, როგორ
მოიქცეოდა იგი განსხვავებულ სოციალურ, Iჩთორიულ და კულტურულ გარემოში;

 ამოიწერს/მონიშნავს სხვადასხვა კულტურის მქონე ერებისათვის დამახასიათებელ
ფრაზეოლოგიზმებს, იდიომატურ გამოთქმებს და სხვა;

წერა

ქ.მ. XII.13. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო ან სამეცნიერო მასალის დამუშავების მიზნით
ტექსტის დაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ა) შეუძლია კონსპექტის შედგენა.
 დაკონსპექტებამდე ყურადღებით გადაიკითხავს ტექსტს და წინასწარ შეადგენს

სათანადო გეგმას;
 ამზადებს სქემატურ ჩანაწერს;
 ამ ჩანაწერზე დაყრდნობით საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს

ინფორმაციას/ტექსტის შინაარსს;
 გამოკვეთს ტექსტის თემას (ანუ რის შესახებაა ტექსტში საუბარი);
 გამოკვეთს მთავარ საკითხს არამთავარი საკითხებისაგან;
 თითოეულ საკითხს ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
 განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ინფორმაციებს გამოყოფს, მონიშნავს მარკერით (ან

სხვა დამატებითი საშუალებებით);
 უცნობ სიტყვებსა და ტერმინებს განმარტავს სათანადო ლექსიკონების

გამოყენებით;
 მიმართავს ტექსტის პერიფრაზირებას (ანუ ინფორმაციას გადმოწერს საკუთარი

სიტყვებით).

ბ) შეუძლია რეზიუმეს დაწერა.
 რეზიუმეს დაწერამდე ტექსტს ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
 აზრობრივი მონაკვეთები დაჰყავს ძირითად, მთავარ აზრამდე, სათქმელამდე;
 მიუთითებს ტექსტის ძირითად მახასიათებლებს (ავტორი, სათაური, გამოცემის

წელი და სხვა);
 აყალიბებს მთავარ თემას (ანუ რის შესახებაა ტექსტში საუბარი);
 მარტივად და ნათლად გადმოსცემს ცალკეული მონაკვეთის ძირითად

სათქმელს/აზრს;

დ) შეუძლია გამოკვლევის დაწერა.
 შეარჩევს თემას/საკითხს;
 ტექსტის ტიპის, მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს ფორმასა და

სტილს;
 ფაქტებზე, სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით განსაზღვრავს პრობლემას;



391

 მკაფიოდ და თანამიმდევრულად აყალიბებს საკუთარ მოსაზრებას/პოზიციას
მოცემული პრობლემის, საკითხის მიმართ;

 მსჯელობს გამოთქმული თვალსაზრისების/პოზიციების შესახებ და აფასებს,
რამდენად დამაჯერებელი და ეფექტურია არგუმენტაცია;

 საკუთარი პოზიციის/მოსაზრების დასაბუთებისას იყენებს პირდაპირი (მაგ.,
არგუმენტებიდან გამომდინარე დასკვნით ამტკიცებს თეზისს ანუ დებულებას) და
ირიბი (მაგ., საწინააღმდეგო დებულების მტკიცებით ასაბუთებს ძირითად
დებულებას) დასაბუთების ხერხებს;

 არგუმენტების წარმოდგენისას იმოწმებს სხვადასხვა წყაროს (მაგ., ფაქტები
Iჩთორიიდან, მეცნიერებიდან, პრესა, ინტერნეტი და ა.შ.);

 აანალიზებს და აჯამებს განსხვავებულ შეხედულებებს მოცემულ
თემასთან/საკითხთან დაკავშირებით და გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა.

ქ.მ. XII.14. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი არამხატვრული ტექსტის
სტრუქტურა, აგრეთვე გამოიყენოს შესაბამისი ენობრივი საშუალებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მიზნისა და მკითხველის გათვალისწინებით ირჩევს წერილობითი ტექსტის

დიზაინს (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და
სახესხვაობა, ტექსტის აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და
სხვა) და სათანადოდ აფორმებს სხვადასხვა სახის მიზნობრივ ტექსტს;

 განსხვავებული თვალსაზრისების წარმოსაჩენად შეარჩევს სპეციფიკურ ლექსიკას
(მაგ., სათანადო დარგის პროფესიულ ტერმინოლოგიას, სიტყვათშეხამებებს,
ფრაზებს, ენობრივ ფორმულებს და სხვა);

 იცავს მასალის დამოწმების წესებს: ციტირება, პერიფრაზირება (ციტატას სვამს
ბრჭყალებში, მიუთითებს ავტორს, თხზულებას, გამოცემის წელს, გვერდს);

 სათანადოდ იყენებს ირიბი ნათქვამის გამომხატველ ფორმებს;
 ტექსტის შექმნისას მართებულად იყენებს აღწერითი და მსჯელობითი ხასიათის

ტექსტისათვის დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებს; ზმნა-შემასმენლის
დრო-კილოთა ფორმებს; ჩართულ სიტყვებსა და გამონათქვამებს და სხვა;

 გადაჰყავს I პირში მონათხრობი III პირში;
 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

ქ.მ.XII.15. მოსწავლეს შეუძლია მოცემული პირობის ან მოდელის მიხედვით მხატვრული
ტექსტის შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერს მოთხრობას მოცემული სათაურის, თემის, იდეის, კონკრეტული წინადადების

მიხედვით;
 წერს იგავს კონკრეტული მორალური სენტენციის საილუსტრაციოდ;
 მოცემული დასაწყისის მიხედვით აგრძელებს თხზულებას ჟანრის სპეციფიკის

გათვალისწინებით;
 წერს ტექსტის ან რომელიმე ეპიზოდის ანალიზს (განსაზღვრავს იდეას; ახასიათებს

პერსონაჟებს - ქმნის ფსიქოლოგიურ პორტრეტს კონკრეტული კონტექსტის
მიხედვით, აანალიზებს მათ დამოკიდებულებას არსებულ კონფლიქტთან და ა.შ.;
აანალიზებს Iჩთორიულ ეპოქას სხვადასხვა კუთხით და სხვა).

ქ.მ.XII.16. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას წერილობითი მხატვრული ტექსტის
სტრუქტურა,

აგრეთვე გამოიყენოს მრავალფეროვანი ენობრივი საშუალებები.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს წერილობითი ტექსტის

შესაფერის სტილსა და ფორმას;
 იყენებს სხვადასხვა ჟანრისათვის დამახასიათებელ მნიშვნელოვან ელემენტებს და

იცავს მათთვის დამახასიათებელ ინტონაციას;
 სათანადოდ იყენებს ერთი ტექსტის ფარგლებში ფუნქციურ სტილთა შესაძლო

მონაცვლეობას, როცა ერთმანეთს ენაცვლება თხრობა, მსჯელობა, აღწერა;
 ადეკვატურად იყენებს თხრობითი, მსჯელობითი და აღწერითი ხასიათის

ტექსტისათვის დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებს და ამ
კონსტრუქციების კავშირებს;

 აღწერა-დახასიათებისას მართებულად იყენებს შესაბამის ლექსიკასა და სიტყვათა
სემანტიკურ კავშირებს (სინონიმები, ანტონიმები);

 კონტექსტის მიხედვით სათანადოდ იყენებს მისთვის კარგად ნაცნობ მყარ
შესიტყვებებსა და ფიგურალურ გამოთქმებს (მაგ., იდიომები, ფრაზეოლოგიზმები
და სხვა);

 შუალობითი კონტაქტის გამოსახატავად იყენებს სხვადასხვა საშუალებას (მაგ.,
სიტყვათა სემანტიკურ კავშირებს: ...-ის თხოვნით / სურვილით
/ბრძანებით/იძულებით; ზმნის შესაბამის ფორმას: აწერინებს, აცვლევინებს);

 სწორად განსაზღვრავს და სათანადო ბრუნვის ფორმით წარმოადგენს სუბიექტ-
ობიექტებს შუალობითი კონტაქტის შემცველ ზმნურ კონსტრუქციაში (მაგ., კაცმა
ააშენებინა მშენებელს სახლი);

 იცავს რთული ქვეწყობილი წინადადების სტრუქტურას (მაგ., დამოკიდებული
წინადადების ადგილს განსაზღვრავს მისი ფუნქციის გათვალისწინებით: იმის
მიხედვით, როგორია დროული მიმართება მთავარსა და დამოკიდებულში
გადმოცემულ მოვლენებს შორის; საკავშირებელი სიტყვების გათვალისწინებით და
სხვა);

 შესაბამისი ინტონაციისა და აზრობრივი აქცენტის გადმოსაცემად სათანადოდ
იყენებს კითხვა-ძახილის ნიშანსა და მრავალწერტილს;

 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

ქ.მ. XII.17. მოსწავლეს შეუძლია წერის პროცესის ყველა ეტაპზე (მოსამზადებელი,
ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება) შედეგის გასაუმჯობესებლად
ეფექტური სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 დასმული საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით, მეხსიერებაში მოიძიებს

საჭირო ინფორმაციას, ანუ გაააქტიურებს საჭირო ცოდნას (როგორც ენობრივს, ისე
რიტორიკულსა თუ თვით სიუჟეტთან დაკავშირებულს);

 საჭიროების შემთხვევაში რესურსებში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას.
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს ყველა იდეას, რომლებიც საწერ

თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
 შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს, მოიფიქრებს, თუ როგორ დააკავშირებს მათ

ერთმანეთთან, ანუ შეიმუშავებს გეგმას;
 წერს ტექსტს გეგმაზე დაფუძნებით;
 ტექსტის წერის პროცესში მუდმივად აკვირდება ნაწერს; განსჯის, რამდენად

ახერხებს სათქმელის გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოცემას, სჭიროების
შემთხვევაში შეაქვს ცვლილება - ახდენს გეგმის თავისებურ რეორგანიზებას,
ამატებს ან აკლებს ინფორმაციას და სხვა;

 ნაწერის შესწორებისას მუდმივად ინარჩუნებს კომუნიკაციას თავის მკითხველთან,
ცდილობს ადრესატის ანუ პოტენციური მკითხველის თვალთახედვით შეაფასოს,
რამდენად ეფექტურად აისახა ნაწერში საკომუნიკაციო მიზანი;
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 ასწორებს იმ ენობრივ და შინაარსობრივ ხარვეზებს, რომლებმაც შეიძლება
მკითხველს პრობლემები შეუქმნას და, გარკვეულწილად, შეაფერხოს კომუნიკაცია.
შესაბამისად, ამატებს ან ამოიღებს სიტყვას, წინადადებას, ტექსტის ერთ მონაკვეთს,
ასწორებს გრამატიკულ ან ორთოგრაფიულ შეცდომებს;

 ცდილობს გაამდიდროს ნაშრომი ახალი ინფორმაციით (ნაწილობრივ ან მთლიანად
შეცვალოს გეგმა, შეცვალოს ტექსტი და სხვა);

 აკითხებს თანაკლასელს, მისი შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს
ნაწერს;

 ნაწერს გადაათეთრებს;
 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.

ლაპარაკი

ქ.მ. XII.18. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში წინასწარი მომზადების გარეშე
მონაწილეობის მიღება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სთავაზობს გამოსავალს შექმნილი მდგომარეობიდან (მაგ., კარგი იქნებოდა, ეს რომ

გაეკეთებინა);
 მკაფიოდ ხსნის, რატომ ვერ შეასრულებს თხოვნას, კონკრეტულ დავალებას (მაგ.,

რატომ არის მისთვის ეს ძნელი, მიუღებელი და ა.შ.);
 ხსნის წამოჭრილი პრობლემის არსს;
 მოითხოვს საკუთარი პრეტენზიების, პირობების შესრულებას და ასახელებს

სათანადო მოტივს;
 დეტალურად განმარტავს საკუთარი ქცევის მოტივს;
 ადეკვატურად და მკაფიოდ პასუხობს კითხვებზე.

ქ.მ. XII.19. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემებზე/საკითხებზე წინასწარი
მომზადების გარეშე გაბმულად საუბარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ყურადღებას ამახვილებს არსებით მომენტებსა და მნიშვნელოვან დეტალებზე;
 დაწვრილებით აღწერს საკუთარ გამოცდილებას, ან მასთან დაკავშირებულ

რეაქციებსა და განცდებს;
 დაწვრილებით აღწერს მოულოდნელ შემთხვევებსა და მათთან დაკავშირებულ

რეაქციებსა და განცდებს;
 აღწერს საკუთარ ოცნებებს, იმედებს, მისწრაფებებს;
 აკეთებს კონკრეტულ არჩევანს და განმარტავს მის პოზიტიურ მხარეებს;
 სხვადასხვა მხრიდან წარმოაჩენს საკუთარი გადაწყვეტილების სისწორეს;
 იძლევა საკუთარი გეგმებისა და მოქმედებების განმარტებებს.

ქ.მ. XII.20. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ პრობლემურ საკითხზე
არგუმენტირებულად მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ მოფიქრებული გეგმის მიხედვით გადმოსცემს სათქმელს;
 ინფორმაციას ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად და, შესაბამისად, საუბრისას იცავს

აზრობრივ თანამიმდევრობას;
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 საკუთარი პოზიციის/მოსაზრების დასაბუთებისას იყენებს პირდაპირი (მაგ.,
არგუმენტებიდან გამომდინარე დასკვნით ამტკიცებს თეზისს ანუ დებულებას) და
ირიბი (მაგ., საწინააღმდეგო დებულების მტკიცებით ასაბუთებს ძირითად
დებულებას) დასაბუთების ხერხებს;

 საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო არგუმენტები (ფაქტები
- ლიტერატურული, ისტორიული, ცხოვრებისეული, სტატIჩთიკური,
მეცნიერული; ავტორიტეტები - ცნობილი ადამიანების აზრები და გამონათქვამები
და სხვა);

 ცალკეული მსჯელობიდან გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა;
 მოჰყავს დამატებითი მტკიცებულებები საკუთარი თვალსაზრისის გასამყარებლად;
 რეაგირებას ახდენს სხვათა არგუმენტებზე (მაგ., იძლევა კონტრარგუმენტებს,

კონკრეტულად სცემს პასუხს მოსაუბრის მტკიცებულებებს);
 აფასებს ალტერნატიულ წინადადებებს;
 ზუსტად და მკაფიოდ პასუხობს თემის/პრობლემის ირგვლივ დასმულ

შეკითხვებზე.

ქ.მ. XII.21. მოსწავლეს შეუძლია შესაბამისი ენობრივი საშუალებების ფუნქციურად
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საკომუნიკაციო ამოცანის, მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს

შესაბამის სტილს;
 სწორად განსაზღვრავს სიტყვათა რიგსა და წინადადების მოდალობისათვის

დამახასიათებელ ინტონაციას;
 მსმენელის ყურადღების მისაპყრობად იყენებს ეფექტიანობის გასაძლიერებელ

ენობრივ საშუალებებს (მაგ., მსმენელისადმი პირდაპირი მიმართვის ფორმებს -
მიაქციეთ ყურადღება; თუ დააკვირდებით; მოდით, ვნახოთ და ა.შ. ჩანართებს,
რიტორიკულ შეკითხვებს და სხვა);

 პირობის, ალბათობის, ვარაუდის გამომხატველ წინადადებებში სათანადოდ
იყენებს საჭირო სინტაქსურ კონსტრუქციებს, მოდალურ ელემენტებს, შესაბამის
ლექსიკას და სხვა;

 სქემატური აღწერისათვის იყენებს მარტივი წყობის ნომინალურ წინადადებებს;

ქ.მ.XII.22. მოსწავლეს შეუძლია სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს აუდიტორიაზე ზემოქმედების არავერბალურ ხერხებს (მხედველობითი

კონტაქტი, ხმის აწევ-დაწევა, ჟესტიკულაცია და სხვა);
 ტექსტის შინაარსის შესაბამისად მნიშვნელოვან აზრს/პოზიციას წარმოთქვამს ნელა

და ხმამაღლა, დამარცვლით, ლოგიკური მახვილის გამოყენებით და ა.შ.;
 აუდიტორიასთან ამყარებს კონტაქტს (მაგ., მხედველობითი კონტაქტი; ერთი

ნაწილიდან/საკითხიდან მეორეზე გადასვლამდე აკეთებს პაუზას და ინტერესდება,
აქვთ თუ არა კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით);

 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,
კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;

 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
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 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს
(მაგ.: მიმიკა, ჟესტიკულაცია, პერიფრაზირება; აღწერს ნაგულისხმებ საგანს, ან
მიუთითებს, რაში გამოიყენება და სხვა);

 სამეტყველო ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს სხვა ენებზე მიღებულ
გამოცდილებას;

 აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო წარმატებას, ან გამოიწვია
წარუმატებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან ერთად სახავს
გამოსწორების გეგმას.

სწავლის სწავლა

ქ.მ. XII. 23. მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., შეხვედრის მოწყობა ცნობილ
ადამიანთან, დებატების მოწყობა და სხვა) განხორციელების ხელშესაწყობად
მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორცილების

კრიტერიუმებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს განსახორციელებელ

ეტაპებს, შემდეგ გუნდები ერთმანეთს უზიარებენ შედგენილ გეგმას, ადარებენ,
აუმჯობესებენ;

 მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 ახდენს ცოდნისა და უნარების მობილიზებას; განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და

უნარები უნდა შეიძინოს დასმული ამოცანების გადასაჭრელად;
 პროექტის განხორციელებამდე გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და

ინაწილებს ფუნქციებს;
 შეარჩევს პროექტის წარდგენის ფორმას;
 განახორციელებს პროექტს;
 გადის რეპეტიციას, აკეთებს პრეზენტაციის სიმულირებას სხვა გუნდის წინაშე

კომენტარების, შენიშვნების გათვალისწინებით;
 აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.

ქ.მ. XII.24. მოსწავლეს წარმატებული სწავლების ხელშესაწყობად და ენების ათვისების
გასაადვილებლად გამომუშავებული აქვს სტრატეგიული უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს მრავალფეროვან (კოგნიტურ, ემოციურ და მეტაკოგნიტურ) სტრატეგიებს

კომუნიკაციური და ენობრივი უნარ-ჩვევების განვითარებისა და განმტკიცების
ხელშესაწყობად;

 იყენებს მრავალფეროვან სტრატეგიებს ენების სწავლის პროცესში წარმოქმნილი
პრობლემების გადასაჭრელად;

 ეფექტურად იყენებს რესურსებს სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით;
 იყენებს პროექტის შექმნის სათანადო სტრატეგიებს;
 მოსწავლე თანამშრომლობს თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან

შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

XII დონის პროგრამის შინაარსი

პრიორიტეტული ენობრივი კონსტრუქციები ძირითადი ენობრივი
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სამეტყველო
ფუნქციები

და ფორმულები საკითხები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები:
მისალმება/დამშვიდობება,
წარდგენა, მოკითხვა,
თხოვნა, ნებართვის აღება,
შეთავაზება,
წახალისება/შექება, კეთილი
სურვილების
/თავაზიანობის გამოხატვა,
მადლობის გადახდა,
მობოდიშება

უკაცრავად შეწუხებისათვის!
ნება მიბოძეთ, წარმოგიდგეთ!
გემშვიდობებით! ბედნიერად!
უმორჩილესად გთხოვთ, + II
კავშირებითი;
მახარებს შენი წარმატება!
(თურმე) მშვენივრად შეგძლებია!
უდიდეს (უღრმეს) მადლობას
მოგახსენებთ!
მომიტევეთ!

მორფოლოგია/სინტაქსი
1. ზმნა: მისი როლი
წინადადებაში;
ზმნის მარტივი და რთული
(I თურმეობითი, II
თურმეობითი, III
კავშირებითი) ფორმები;
თავისებური ზმნები და
მათი წარმოება;
დრო-კილოთა
ურთიერთმიმართება
რთულ წინადადებაში (მაგ.,
აქ რომ ვყოფილიყავი, არ
გააკეთებდა);
2. კავშირები რთულ
ქვეწყობილ წინადადებაში;
3. რთული სინტაქსური
კონსტრუქციები (რამდენიმე
დამოკიდებულიანი
რთული წინადადებება);

ორთოგრაფია/პუნქტუაცია
1. რთულფუძიანი ზმნების
მართლწერა;
2. სასვენი ნიშნების ხმარება
რთულ სინტაქსურ
კონსტრუქციებში.

ლექსიკა
1. იდიომატური
გამოთქმები,
ფრაზეოლოგიზმები;
2. ჩართული, დანართი.

ტექსტის ლინგვIჩთიკა
1. ტექსტის ძირითადი
ფუნქციონალური ტიპები
(აღწერითი, თხრობითი,
მსჯელობითი,
კონტამინირებული);
2. მეტყველების სტილი
(მხატვრული, სამეცნიერო,
პუბლიცIჩთური და
ოფიციალურ-საქმიანი);
3. მეტყველების ტიპების
კლასიფიკაცია (I პირის
მეტყველება და მისი
თავისებურებები; II პირის
მეტყველება, მისი
გამოყენება და
თავისებურება);

4. დამოუკიდებელ
წინადადებათა

1.2. ინფორმაციის გაცვლა:
პირადი მონაცემები,
პროფესია/ხელობა,
საჭიროებები /
მოთხოვნილებები
/სურვილები, თავისუფალი
დრო, ჯანმრთელობა,
ამინდი, გეგმები /
განზრახვა, შეგრძნებები,
გემოვნება

ვისურვებდი, რომ ასე + II
კავშირებითი;
განზრახული მაქვს (გვაქვს),  + II
კავშირებითი;
მინდოდა/უნდა + II თურმეობითი
(რა მექნა), მაგრამ + არ/ვერ
აწმყო/წყვეტილი / მყოფადი;
ვალდებული ხარ, რომ +
კავშირებითი

1.3. აღწერა-დახასიათება:
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
თვისებები;
ცხოველის/საგნის აღწერა

ისეთი _ თითქოს (მაგ., ისეთი
მშვიდია, თითქოს არც
გაბრაზებულა);

1.4. გრძნობა/ემოციისა და
შეფასება /
დამოკიდებულების
გამოხატვა:
დადებითი/უარყოფითი
ემოციები, დადებითი /
უარყოფითი შეფასება,
ირონია, შთაბეჭდილება,
პოზიციის გამოხატვა

გამაოგნებელია!
სახტად დავრჩი! გავოგნდი!
ვიმედოვნებ, რომ ...
მნიშვნელობა (აღარ) აქვს იმას, რა
+ წყვეტილი / II კავშირებითი / I
თურმეობითი;
მნიშვნელობა (აღარ) აქვს იმას,
(თუ) რას + აწმყო, მყოფადი,
ხოლმეობითი;
არანაირ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ
... ;
უკეთესადაც შეიძლებოდა!
ბრწყინვალეა! ფანტასტიურია!
ჩემზე დიდი (არც ისე დიდი)
შთაბეჭდილება მოახდინა (არ
მოუხდენია)!

1.5. დროში ორიენტირება:
დროში ლოკალიზება,
ქრონოლოგია, სიხშირე,
თანადროულობა,
ხანგრძლივობა

როცა/როდესაც _ (მაშინ/მაშინვე)
და სხვა.
უნდა _ როცა/რომ ( მაგ., უნდა
გამეკეთებინა, რომ მოვიდა) და
სხვა.

1.6. სივრცეში ორიენტირება:
ადგილმდებარეობის
მითითება, მიმართულების
განსაზღვრა

საიდანაც _ იქიდან (მაგ., საიდანაც
მოვიდა, ისიც იქიდან არის);
საითაც (საითკენაც) _ იქით
(იქითკენ) (მაგ., საითაც წახვალ,
მეც იქით წამოვალ) და სხვა.

1.8. ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა:

რომ + მყოფადის კავშირებითი
(რას ვიზამდე?), + მყოფადის
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მიზეზი, შედეგი, ოპოზიცია,
პირობითობა, მიზანი

კავშირებითი (მაგ., რომ
გავაკეთებდე, კარგი იქნებოდა);
(მას შემდეგ) რაც _ სულ ... (მაგ.,
მას შემდეგ, რაც ეს მოხდა, სულ
სახლშია);
ან _ ან არადა (ან კიდევ) (მაგ., ან
გააკეთე, ან არადა საერთოდ
გაჩერდი);
უკვე _ თუ ჯერ კიდევ: (უკვე) +
წყვეტილი, თუ ჯერ კიდევ + აწმყო
/ (არ) I თურმეობითი (მაგ., უკვე
გააკეთა, თუ ჯერ კიდევ აკეთებს /
არ გაუკეთებია) და სხვა.

ურთიერთდაკავშირება და
მისი საშუალებები
(კავშირები, ანაფორული
ნაცვალსახელები და
ზმნიზედები და სხვა);

თავი XIX

(ამოღებულია)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 16 ივლისის ბრძანება
№98/ნ - ვებგვერდი, 18.07.2013წ.

თავი XX

საგნობრივი პროგრამა მათემატიკაში

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

თანამედროვე ეპოქაში მათემატიკა ცხოვრების განუყრელი ნაწილია. იგი
გამოიყენება ადამიანის საქმიანობის ყველა სფეროში: მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში,
მედიცინაში, ეკონომიკაში, გარემოს დაცვასა და აღდგენა-კეთილმოწყობაში, სოციალურ
გადაწყვეტილებათა მიღებაში. აგრეთვე აღსანიშნავია მათემატიკის განსაკუთრებული
როლი კაცობრიობის განვითარებაში და თანამედროვე ცივილიზაციის ჩამოყალიბებაში.
საინფორმაციო და გამოთვლითი ტექნოლოგიების განვითარება, სივრცე-დროის
სტრუქტურის უკეთ გააზრება, ბუნებაში არსებული მრავალი კანონზომიერების აღმოჩენა
და აღწერა, ნათლად წარმოაჩენს მათემატიკის სამეცნიერო და კულტურულ
ღირებულებას. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მათემატიკა ხელს უწყობს
ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობების განვითარებას. იგი იძლევა ეფექტიანი,
ლაკონური და არაორაზროვანი კომუნიკაციის საშუალებას. მათემატიკის გამოყენებით
შესაძლებელია რთული სიტუაციის თვალსაჩინო წარმოჩენა, მოვლენების ახსნა და მათი
შედეგების განჭვრეტა. მათემატიკაში შექმნილი აბსტრაქტული სისტემები და თეორიული
მოდელები გამოიყენება კანონზომიერებების შესასწავლად, სიტუაციის
გასაანალიზებლად და პრობლემების გადასაჭრელად.
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პრობლემის გადაჭრისას აუცილებელია მის არსში წვდომა, ადეკვატური
მათემატიკური აპარატის შერჩევა, ხოლო ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში - მისი
შემუშავება; შესასწავლი პროცესისა თუ ობიექტის გააზრებული მოდელის შექმნა,
მიღებული მოდელის საშუალებით საჭირო დასკვნების გაკეთება და შემდეგ მათი
ინტერპრეტაცია. პრაქტიკული თუ სამეცნიერო პრობლემები, თავის მხრივ მათემატიკას
ამარაგებს მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამოცანებით. აქედან გამომდინარე,
სწავლებისას მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მიექცეს მათემატიკური მეთოდების
გამოყენებას გარემომცველი სამყაროს შემეცნებისას, სოციალურ-ეკონომიკური თუ
ტექნიკური პროცესების მართვისას, საყოფაცხოვრებო თუ მეცნიერული პრობლემების
გადაჭრისას და მათემატიკური ცოდნის, როგორც ლოგიკურად გამართული სისტემის
ჩამოყალიბებას და გადაცემას. გარდა ამისა, მათემატიკის სწავლებისას, ძირითადი
ფოკუსის გადატანა როგორც პრაქტიკული ასევე მეცნიერული ხასიათის პრობლემების
გადაჭრაზე, აძლიერებს მოსწავლეთა მოტივაციას და აღძრავს მათემატიკისადმი
ინტერესს.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მათემატიკის სწავლების ძირითადი მიზნებია:

 მოსწავლეებისათვის აზროვნების უნარის განვითარება;
 დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის, შეხედულებათა დასაბუთების

მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარის განვითარება;
 მათემატიკის, როგორც სამყაროს აღწერისა და მეცნიერების უნივერსალური ენის

ათვისება;
 მათემატიკის, როგორც ზოგადსაკაცობრიო კულტურის შემადგენელი ნაწილის

გაცნობიერება;
 სწავლის შემდგომი ეტაპისათვის ან პროფესიული საქმიანობისათვის მომზადება;
 ცხოვრებისეული ამოცანების გადასაწყვეტად საჭირო ცოდნის გადაცემა და ამ

ცოდნის გამოყენების უნარის განვითარება.

ძირითადი უნარ-ჩვევები, რომელთა გამომუშავებასაც ხელს უწყობს მათემატიკის
სასკოლო კურსი:

მათემატიკის ცოდნა ნიშნავს მათემატიკური ცნებებისა და პროცედურების ფლობას,
მათი გამოყენების უნარს რეალური პრობლემების გადაჭრისას; აგრეთვე კომუნიკაციის იმ
საშუალებების ფლობას, რომლებიც საჭიროა ინფორმაციის მისაღებად და გადასაცემად
მათემატიკური ენისა და საშუალებების გამოყენებით.

ძირითადი უნარ-ჩვევები, რომელთა ჩამოყალიბებასაც ემსახურება თანამედროვე
მათემატიკური განათლება:

მსჯელობა-დასაბუთება
 ვარაუდის გამოთქმა და კერძო შემთხვევებში მისი კვლევა;
 საწყისი მონაცემების შერჩევა და ორგანიზება (მათ შორის აქსიომების ან/და უკვე

ცნობილი ფაქტების); არსებითი თვისებებისა და მონაცემების გამოყოფა;
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 დამტკიცების, დასაბუთების ხერხის შერჩევა (მაგალითად. დასაბუთებისას
საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდის გამოყენება, ევრისტული მეთოდის
გამოყენება);

 სხვადასხვა ტიპის გამონათქვამის ადეკვატური გამოყენება; მაგალითად:
პირობითი გამონათქვამის (“თუ ... მაშინ”), რაოდენობრივი შინაარსის
გამონათქვამის, დაშვების, განსაზღვრების, თეორემის, ჰიპოთეზის, შემთხვევათა
ჩამონათვალის;

 არჩეული სტრატეგიის ვარგისიანობისა და მისი გამოყენების საზღვრების
განხილვა;

 მსჯელობის ხაზის განვითარება, ალტერნატიული გზის მოძებნა, მიღებული
გადაწყვეტილების სისწორისა და ეფექტიანობის დასაბუთება; განზოგადებით ან
დედუქციით მიღებული დასკვნების ახსნა და დასაბუთება;

 თეორემების, დებულებების დასკვნის ანალიზი ერთი ან რამდენიმე პირობის,
შეზღუდვის შესუტებით ან მოხსნით;

 გამონაკლისი შემთხვევების აღნიშვნა და მათი განზოგადების არამართებულობის
დასაბუთება კონტრმაგალითის მოძებნით.

კომუნიკაცია
 ტერმინების, აღნიშვნებისა და სიმბოლოების კორექტულად გამოყენება;
 ინფორმაციის წარმოდგენის ხერხებისა და მეთოდების ფლობა, გამოყენება;

სხვადასხვა გზით წარმოდგენილი ინფორმაციის ინტერპრეტაცია, მასზე
მსჯელობა, ერთმანეთთან დაკავშირება;

 სხვისი ნააზრევის გაგება და გაანალიზება;
 ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის შესაფერისი საშუალებების შერჩევა

აუდიტორიისა და საკითხის გათვალისწინებით;
 ინფორმაციის გადაცემისას საკითხის არსის (მაგალითად, ობიექტის არსებითი

თვისებების) წარმოჩენა.
მოდელირება
 ფიგურების და ობიექტების ზომების, აგრეთვე მათ შორის მანძილების, მასის,

ტემპერატურის და დროის გასაზომად გზებისა და მეთოდების პოვნა და
გამოყენება; პროცესის ან რეალური ვითარების მოდელირებისათვის საჭირო
მონაცემების შერჩევა და მოპოვება;

 ჩვეულ გარემოში (ყოველდღიურ ცხოვრებაში) მათემატიკური ობიექტებისა და
პროცესების შემჩნევა და მათი თვისებების გამოყენება მოდელის აგებისას,
პრაქტიკული (ყოფითი) ამოცანების გადაჭრისას;

 მოცემული მოდელის ელემენტების ინტერპრეტირება, იმ რეალობის კონტექსტში,
რომელსაც იგი აღწერს და პირიქით – რეალური ვითარების დაკვირვების შედეგად
მიღებული მონაცემების ინტერპრეტირება შესაბამისი მოდელის ენაზე;

 მოცემული მოდელის გაანალიზება და შეფასება, კერძოდ, მისი მოქმედების
არეალისა და მოდელის ადეკვატურობის დადგენა; შესაძლო ალტერნატივების
განხილვა და შედარება.

პრობლემების გადაჭრა
 ამოცანის შინაარსის აღქმა, ამოცანის მონაცემებისა და საძიებელი სიდიდეების

გააზრება-გამიჯვნა;
 პრობლემის განსაზღვრა და მისი ჩამოყალიბება, მათ შორის არასტანდარტულ

ვითარებაში (მაგალითად როდესაც პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო
მათემატიკური პროცედურა ცალსახად არაა განსაზღვრული);

 კომპლექსური (რთული) პრობლემის საფეხურებად, მარტივ ამოცანებად დაყოფა
და ეტაპობრივად გადაჭრა (ამოხსნა), მათ შორის სტანდარტული მიდგომებისა და
პროცედურების გამოყენებით;

 პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო სტრატეგიებისა და რესურსების შერჩევა, მათი
გამოყენება და ეფექტიანობის მონიტორინგი;
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 უკვე ცნობილი ფაქტებისა და სტრატეგიების შერჩევა და ერთმანეთთან
დაკავშირება მაღალი სირთულის პრობლემების გადასაჭრელად;

 მიღებული შედეგის კრიტიკული შეფასება კონტექსტის გათვალისწინებით და
ზღვრული შემთხვევების კვლევა;

 პრობლემის გადაჭრისას ადეკვატური დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და
ტექნოლოგიების შერჩევა და მათი გამოყენება.

დამოკიდებულება
 თანამშრომლობა ჯგუფური სამუშაოების შესრულებისას; კორექტულობა

მასწავლებელთან და მეგობრებთან მიმართებაში;
 სამუშაოს ორგანიზებისა და დაგეგმვის ხერხებისა და მეთოდების ფლობა;
 მათემატიკის ადგილისა და მნიშვნელობის შეფასება სხვადასხვა დისციპლინებში,

ბიზნესში, ხელოვნებაში და ადამიანის მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროებში;
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებისას ეთიკურ/სოციალური ხასიათის

პრობლემების გაცნობიერება და ეთიკური ნორმების დაცვა.

გ) მიმართულებების აღწერა

მათემატიკის საგნობრივ პროგრამაში გამოყოფილია ოთხი მიმართულება:
რიცხვები და მოქმედებები; გეომეტრია და სივრცის აღქმა; მონაცემთა ანალიზი,
სტატისტიკა და ალბათობა; კანონზომიერებები და ალგებრა.

ეს მიმართულებები მჭიდრო ურთიერთკავშირშია და მოიცავს იმ ცოდნას და უნარ-
ჩვევებს, რომელსაც მოსწავლე უნდა დაეუფლოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში.
მიმართულებებად დაყოფა არ ნიშნავს კურსის ანალოგიურ დაყოფას, იგი მხოლოდ
წარმოაჩენს შესასწავლი მასალის სპექტრს და საშუალებას იძლევა მიეთითოს, თუ
რაზე უნდა გამახვილდეს მეტი ყურადღება სწავლების ამა თუ იმ საფეხურზე.

1. რიცხვები და მოქმედებები:
 რიცხვები, მათი გამოყენებები და რიცხვის წარმოდგენის საშუალებები;
 მოქმედებები რიცხვებზე და რიცხვითი თანაფარდობები;
 რაოდენობათა შეფასება და მიახლოება;
 სიდიდეები, ზომის ერთეულები და რიცხვების სხვა გამოყენებები.

2. გეომეტრია და სივრცის აღქმა:
 გეომეტრიული ობიექტები: მათი თვისებები, ურთიერთმიმართება და

კონსტრუირება;
 ზომა და გაზომვის საშუალებები;
 გარდაქმნები და ფიგურათა სიმეტრიულობა;
 კოორდინატები და მათი გამოყენება გეომეტრიაში.

3. მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა:
 მონაცემთა წყაროები და მონაცემთა მოპოვების საშუალებები;
 მონაცემთა მოწესრიგების ხერხები და მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებები;
 მონაცემთა შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები;
 ალბათური მოდელები;
 შერჩევითი მეთოდი და შერჩევის რიცხვითი მახასიათებლები.

4. კანონზომიერებები და ალგებრა:
 სიმრავლეები, ასახვები, ფუნქციები და მათი გამოყენება;
 დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები და მათი გამოყენება;
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 ალგორითმები და მათი გამოყენება;
 ალგებრული ოპერაციები და მათი თვისებები;

დ) მათემატიკის სწავლება სხვადასხვა საფეხურზე

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა დაყოფილია სამ საფეხურად: დაწყებითი (I – VI
კლასები), საბაზო (VII – IX კლასები) და საშუალო (X – XII კლასები). მათემატიკის
სასწავლო კურსის აგების პრინციპი ითვალისწინებს ამ დაყოფას და თითოეულ
საფეხურზე მათემატიკის სწავლებას აქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მიზნები.

რიცხვები და მოქმედებები
ამ მიმართულების ძირითადი მიზნებია "რიცხვის შეგრძნების” განვითარება, თვლის

პრინციპების ათვისება, არითმეტიკული მოქმედებებისა და მათი თვისებების შესწავლა,
გამოთვლის ხერხების ათვისება და შედეგების შეფასება; ჩაწერის პოზიციური სისტემების
შესწავლა, მათი ურთიერთშედარება და გამოყენება არითმეტიკული მოქმედებების
შესრულებისას და პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრისას; რიცხვითი სისტემების
შესწავლა.

დაწყებითი. ამ საფეხურზე უნდა მოხდეს არითმეტიკული მოქმედებების და მათი
ადეკვატურად გამოყენების უნარის ჩამოყალიბება; არითმეტიკული მოქმედებების
თვისებებისა და მათ შორის კავშირების გააზრება; არითმეტიკული მოქმედებების
შედეგისა და რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის შეფასების უნარის განვითარება.

გარდა ამისა, მოსწავლეს უნდა ჩამოუყალიბდეს ათობითი პოზიციური სისტემის
სრულყოფილი გაგება და მრავალნიშნა რიცხვებზე მოქმედებების შესრულებისას მისი
გამოყენების უნარი; წილადის სხვადასხვა ასპექტის (როგორც მთელის ნაწილი,
ერთობლიობის ნაწილი, მდებარეობა რიცხვით ღერძზე და გაყოფის შედეგი) გააზრება.

საბაზო. ამ საფეხურზე მოსწავლემ უნდა გაიღრმავოს თავისი ცოდნა მთელ
რიცხვებთან, წილადებთან, ათწილადებთან და პროცენტებთან მიმართებაში ისე, რომ
საფეხურის დასრულების შემდეგ იყენებდეს წილადების ეკვივალენტობას, ათწილადებს,
პროპორციას და პროცენტებს ამოცანების ამოხსნისას და რეალურ ვითარებაში. რიცხვის
ცნების გაგება უნდა გაფართოვდეს რაციონალურ რიცხვებამდე. მას უნდა შეეძლოს
რიცხვით ღერძზე რაციონალური რიცხვის ადგილმდებარეობის მიახლოებითი მითითება.
მოსწავლეს უნდა შეექმნას საწყისი წარმოდგენები ირაციონალურ რიცხვებზე.

საშუალო. რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების შესრულების უნარი და მათი
თვისებების ცოდნა/გამოყენება უნდა გახდეს ალგებრული სტრუქტურებისა და
კანონზომიერებების უკეთ გააზრების საფუძველი. ამ საფეხურზე, მოსწავლე მზად უნდა
იყოს რიცხვითი სისტემის და არითმეტიკული ოპერაციის ცნებების გაფართოებისა და
განზოგადებისათვის (მაგალითად, ვექტორებსა და მატრიცებზე). გარდა ამისა, უნდა
მოხდეს მთელ რიცხვთა სისტემის უფრო ღრმად შესწავლა რიცხვთა თეორიის
ელემენტების გამოყენებით.

კანონზომიერებები და ალგებრა
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ამ მიმართულების ძირითადი მიზანია, მოსწავლეს ჩამოუყალიბდეს კანონზომიერე-
ბების, ალგებრული მიმართებებისა და ფუნქციური დამოკიდებულებების ამოცნობის და
აღწერის, აგრეთვე მათი საშუალებით მოვლენების მოდელირებისა და პრობლემების
გადაჭრის უნარები.

დაწყებითი. ამ საფეხურზე მიმართულების მიზანია მარტივი კანონზომიერებებისა
და სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების ამოცნობის უნარის განვითარება,
არითმეტიკული ოპერაციების თვისებების და ასოითი აღნიშვნების გამოყენების
შესწავლა.

საბაზო. ამ საფეხურზე მიმართულების მიზანია სიდიდეებს შორის დამოკიდე-
ბულებებთან დაკავშირებული ცნებებისა და პროცედურების შესწავლა, აგრეთვე მათი
გამოსახვის სხვადასხვა ხერხის ერთმანეთთან დაკავშირებისა და შედარების უნარის
განვითარება; პრობლემის გადაჭრისას ასოითი გამოსახულების გამოყენების, მათ შორის
განტოლების შედგენისა და ამოხსნის უნარის განვითარება; საწყისი წარმოდგენების შექმნა
სიმრავლურ ცნებებსა და ოპერაციებზე.

საშუალო. ამ საფეხურის მიზანია ფუნქციათა ოჯახების, მათი შედარებისა კვლევის
მეთოდების შესწავლა; სხვადასხვა კონტექსტში არსებული დამოკიდებულების
გამოსახვისას იტერაციული და რეკურენტული ფორმების გამოყენების უნარის
განვითარება; სტრუქტურის აღწერისა და შესწავლისას დისკრეტული მათემატიკის
აპარატის გამოყენების უნარის განვითარება.

გეომეტრია და სივრცის აღქმა
ამ მიმართულების ძირითადი მიზანია გეომეტრიული ობიექტებისა და მათი თვისე-

ბების, გაზომვების, გეომეტრიული გარდაქმნებისა და გეომეტრიაში ალგებრული
მეთოდების გამოყენების შესწავლა.

დაწყებითი. ამ საფეხურზე, მიმართულების ძირითადი მიზანია გეომეტრიული
ობიექტების ურთიერთგანლაგების აღწერისა და დემონსტრირების უნარის განვითარება;
გეომეტრიულ ობიექტთა კომპონენტების ამოცნობისა და მათი ურთიერთმიმართების
აღწერის უნარის განვითარება; ატრიბუტების მიხედვით ფიგურათა დაჯგუფების,
სიტყვიერი აღწერილობის მიხედვით ფიგურის ამოცნობისა და მისი მოდელის შექმნის
უნარის განვითარება.

საბაზო. ამ საფეხურზე მიმართულების მიზანია გეომეტრიულ ობიექტთა
შესწავლისას, გეომეტრიულ ობიექტთა შორის მიმართებების დადგენისას და
გეომეტრიულ ობიექტთა კლასიფიკაციისას, გაზომვის, შედარებისა და გეომეტრიული
გარდაქმნების გამოყენების უნარის განვითარება. გარემოში ორიენტირებისას
კოორდინატების გამოყენების და არაპირდაპირი გზით ობიექტთა ზომების დადგენის
შესწავლა; ინდუქციური/დედუქციური მსჯელობისა და ვარაუდის გამოთქმა-შემოწმების
უნარის განვითარება.

საშუალო. აღნიშნულ საფეხურზე უნდა მოხდეს დედუქციური/ინდუქციური
მსჯელობისა და გეომეტრიული კვლევის შედეგების განზოგადების უნარის განმტკიცება.
კოორდინატების, ტრიგონომეტრიის და გეომეტრიული გარდაქმნების გამოყენება
პრაქტიკული გეომეტრიული პრობლემების გადასაჭრელად და ამ ხერხებს შორის
ყველაზე ეფექტიანი ხერხის შერჩევის უნარის განვითარება.
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მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში სტატისტიკური ცნებებისა და აპარატის

შემოტანის მიზანია მონაცემთა შესახებ მოსწავლეთა ინტუიციური წარმოდგენების
მოწესრიგება, სტრუქტურებად ჩამოყალიბება და მოსწავლეების ალბათურ-
სტატისტიკური ხერხების გამოყენების უნარის და ინტუიციის განვითარება.

დაწყებითი. ამ საფეხურზე მიმართულების სწავლების მიზანია მოსწავლეები
გაეცნონ აღწერითი სტატისტიკის ელემენტებს – თვისობრივ და დისკრეტულ
რაოდენობრივ მონაცემთა შეგროვების, მოწესრიგების, წარმოდგენისა და
ინტერპრეტაციის საშუალებებს.

საბაზო. ამ საფეხურზე მიმართულების სწავლების მიზანია მოსწავლეები
დაეუფლონ აღწერითი სტატისტიკის ძირითად ცნებებსა და მეთოდებს, რათა მათი
საშუალებით გაერკვნენ მონაცემთა თავისებურებებში და შეძლონ ვარაუდის გამოთქმა
მონაცემებზე დაყრდნობით. გარდა ამისა, სწავლების მიზანია, მოსწავლეები გაეცნონ
ალბათობის თეორიის საწყისებს და გააცნობიერონ განსხვავება დეტერმინისტულ და
შემთხვევითობის შემცველ ვითარებებს შორის.

საშუალო. ამ საფეხურზე მიმართულების სწავლების მიზანია მოსწავლეებს შეექმნათ
სისტემატიზებული წარმოდგენები ალბათობის თეორიისა და სტატისტიკის შესახებ, რათა
გააკეთონ და შეაფასონ დასკვნები განუზღვრელობის შემცველ ვითარებაში; ამოიცნონ
შემთხვევითობის როლი ამა თუ იმ წამოწყებაში და მოახდინონ მისი რაოდენობრივი
შეფასება გადაწყვეტილების მისაღებად.

ე) საგნის სწავლების ორგანიზება

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ყოველი საფეხურის ყოველ კლასში მათემატიკა
ისწავლება როგორც სავალდებულო საგანი.

ვ) შეფასება მათემატიკაში

შეფასების კომპონენტები მათემატიკაში

1) საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები

1. მათემატიკური ცნებებისა და დებულებების გამოყენება;
2. კავშირებისა და მიმართებების დადგენა;
3. მათემატიკური ობიექტების წარმოდგენა და მათემატიკური ენის ფლობა;
4. მსჯელობა - დასაბუთება;
5. ამოცანის ჩამოყალიბება;
6. მოდელირება;
7. ამოცანის ამოხსნის გზა და მისი რეალიზება;
8. გამოთვლები;
9. დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.
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სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები

1. შემოქმედებითობა;
2. თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან);
3. სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის

მიზნით;
4. სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხი.

უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

1. მოსწავლე აღიქვამს ამოცანის შინაარსს, გაიაზრებს და გამიჯნავს ამოცანის
მონაცემებსა და საძიებელ სიდიდეებს. ახდენს მონაცემების (მათ შორის პრობლემის
გადასაჭრელად საჭირო მონაცემების) ორგანიზებას და მათ წარმოდგენას;

2. გადმოცემისას სწორად და ეფექტიანად იყენებს მათემატიკურ ტერმინებსა და
აღნიშვნებს. ადეკვატურად ირჩევს სიმკაცრის დონეს და როდესაც საჭიროა,
დასაბუთებისას იყენებს მკაცრ მათემატიკურ მსჯელობას (მათ შორის ინდუქციურ და
დედუქციურ მსჯელობას);

3. პოულობს, არჩევს და იყენებს გზებსა და მეთოდებს (მათ შორის ტექნოლოგიებს)
ფიგურების და ობიექტების ზომების, აგრეთვე მათ შორის მანძილების, მასის,
ტემპერატურის და დროის გასაზომად. არჩევს და მოიპოვებს პროცესის ან რეალური
ვითარების მოდელირებისათვის საჭირო მონაცემებს;

4. ახდენს მოცემული მოდელის ელემენტების ინტერპრეტირებას იმ რეალობის
კონტექსტში, რომელსაც მოდელი აღწერს და პირიქით – რეალური ვითარების
დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემების ინტერპრეტირებას შესაბამისი
მოდელის ენაზე. განსაზღვრავს მოდელის ვარგისიანობას და აფასებს მისი
გამოყენების საზღვრებს;

5. კომპლექსურ (რთულ) პრობლემას ყოფს საფეხურებად, მარტივ ამოცანებად და ჭრის
ეტაპობრივად (ამოხსნა), მათ შორის სტანდარტული მიდგომებისა და პროცედურების
გამოყენებით;

6. ამოცანების ამოხსნისას, იყენებს მათემატიკურ ობიექტებს, პროცესებს და მათ
თვისებებს;

7. ირჩევს ეფექტიან სტრატეგიას და მოკლედ აღწერს პრობლემის გადაჭრის საფეხურებს.
მიჰყვება არჩეულ სტრატეგიას. აანალიზებს არჩეულ სტრატეგიას და ასაბუთებს
არჩეული სტრატეგიის ეფექტიანობას, მიმოიხილავს შესაძლო ალტერნატიულ
სტრატეგიებს და მსჯელობს მათ უპირატესობებსა და ნაკლზე;

8. ირჩევს გამოთვლების ადეკვატურ / ოპტიმალურ ხერხს და ახდენს მის რეალიზებას;
9. ამყარებს კავშირებს (მაგალითად, სხვა მათემატიკურ სტრუქტურებთან, ობიექტებთან

ან სხვა დისციპლინებთან) და იყენებს ამ კავშირებს როგორც პრობლემის გადაჭრისას,
ასევე მიღებული შედეგების გაანალიზებისას;

10. ახდენს მიღებული შედეგების განზოგადებას, ამყარებს კავშირებს (მაგალითად სხვა
მათემატიკურ სტრუქტურებთან, ობიექტებთან ან სხვა დისციპლინებთან) და იყენებს
ამ კავშირებს როგორც პრობლემის გადაჭრისას, ასევე მიღებული შედეგების
გაანალიზებისას;

11. ირჩევს დასაბუთების ხერხს (მაგალითად: საწინააღმდეგოს დაშვების გამოყენება
დამტკიცებისას, ევრისტული მეთოდის გამოყენება დასაბუთებისას);

12. ინფორმაციის გადაცემისას წარმოაჩენს საკითხის არსს (მაგალითად, მათემატიკური
ობიექტის არსებით თვისებებს);

13. კორექტულია მასწავლებელთან და მეგობრებთან მიმართებაში. იგებს და აანალიზებს
სხვის ნააზრევს;

14. თანამშრომლობს თანაკლასელებთან ჯგუფური სამუშაოების შესრულებისას;
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15. აუდიტორიისა და საპრეზენტაციო მასალის მიხედვით ირჩევს პრეზენტაციის ფორმას
და დამხმარე საშუალებებს (მათ შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიებს). ეფექტიანად
იყენებს პრეზენტაციისათვის განკუთვნილ დროს;

16. ახდენს პრობლემის ფორმულირებას აუდიტორიისათვის გასაგები ფორმით.
ასაბუთებს პრობლემის აქტუალურობას და მნიშვნელობას (იგულისხმება პრობლემის
პრაქტიკული ან/და წმინდა მეცნიერული აქტუალურობა);

17. სადემონსტრაციოდ იყენებს მაგალითებს, როგორც რეალური ვითარებიდან ასევე
მათემატიკიდან;

18. კეთილსინდისიერად ასრულებს დავალებებს (ვადებისა და რაოდენობის
თვალსაზრისით).

შენიშვნა: დაწყებით კლასებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა შემდეგ უნარ-
ჩვევებს:

1. არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება (მათ შორის საგანთა ერთობლიობების
გამოყენებით);

2. არითმეტიკული მოქმედებების სიტყვიერი აღწერა (მაგალითად: ”...ჯერ”, ”...ით”);
3. რიცხვების ჩაწერა და დასახელებები;
4. გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა და მათი აღწერა;
5. ფიგურების კონსტრუირება;
6. ფიგურების ურთიერთგანლაგების აღწერა;
7. მანძილის გაზომვისა და განსაზღვრის ხერხების / საშუალებების ცოდნა და

გამოყენება;
8. მარტივი კანონზომიერებების ამოცნობა და გავრცობა (მაგალითად: საგანთა

მიმდევრობები, რიცხვების პერიოდული მიმდევრობები, ფიგურების მოზაიკური
განლაგება);

9. მიმართულების, გადაადგილების და მარშრუტის სიტყვიერი აღწერა და სქემატური
გამოსახვა;

10. ტერმინების: "ყველა", "ყოველი", "თითოეული", ზოგიერთი", "ერთ-ერთი", "არცერთი",
"ერთადერთი" გამოყენება რიცხვების თვისებების ან რიცხვთა ერთობლიობებს შორის
მიმართებების დადგენისას;

11. მონაცემთა დალაგება, დაჯგუფება და კლასიფიკაცია მითითებული კრიტერიუმების
მიხედვით;

12. საზომი ერთეულების (მანძილის, დროის, ფულის ერთეულების) და მათ შორის
მიმართებების ცოდნა და გამოყენება.

2) 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 მათემატიკის საგნობრივი
პროგრამით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად,
შემაჯამებელი დავალებები უნდა აფასებდეს მათემატიკის საგნობრივი პროგრამით
განსაზღვრულ შედეგებს.

შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები:
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სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ
დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. მათემატიკის შემაჯამებელ
დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:

1. ტექსტურ ამოცანასთან დაკავშირებული ღია ან დახურული  (რამდენიმე შესაძლო
პასუხს შორის სწორი პასუხის შერჩევა, შესაბამისობის დამყარება, სწორი
თანმიმდევრობით დალაგება) ტიპის დავალება;

2. ტექსტის წაკითხვა და მონაცემთა ანალიზით (გამოთვლების ან ლოგიკური
მსჯელობის საფუძველზე) მიღებული დასკვნის გადმოცემა და დასაბუთება (მათ
შორის ისეთი ტექსტის, რომელიც შეიცავს დიაგრამებს და ცხრილებს);

3. განტოლების ამოხსნა, ასოითი გამოსახულების გამარტივება, რიცხვითი
გამოსახულების მნიშვნელობის გამოთვლა;

4. გეომეტრიული ამოცანა, რომელშიც მოსწავლეს მოეთხოვება ფიგურის თვისებების
დადგენა, ზომების განსაზღვრა, ფიგურის აგება;

5. ამოცანა, რომელშიც წინასწარ განსაზღვრული მონაცემების საფუძველზე მოსწავლეს
მოეთხოვება მოცემული ფაქტის დასაბუთება ან უარყოფა (მაგალითად, თეორემის
დამტკიცება).

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები:

 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
 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 შეფასებასაც

ემსახურება შემაჯამებელი დავალება.

ზოგადი რუბრიკის ნიმუში:

შეფასების ზოგადი რუბრიკა ტექსტური ამოცანისათვის (წერითი დავალება)

 ამოცანის მონაცემების ორგანიზება;
 ადეკვატური აღნიშვნების შემოტანა;
 ამოხსნის გზის მოძებნა;
 ამოხსნის გზის რეალიზება და პასუხის მიღება.

კონკრეტული რუბრიკის ნიმუში

ტექსტური ამოცანა, რომლის ამოხსნა მოითხოვს განტოლების შედგენას და ამოხსნას

საფეხურები ქულა

ამოცანის მონაცემების ორგანიზება

ამოხსნისათვის საჭირო მონაცემების ამოკრეფა ამოცანის ტექსტიდან 0 - 1

მონაცემების ორგანიზება და ისეთი ხერხით ჩაწერა, რომელიც აადვილებს

ამოხსნის გზის მოძებნას

0 - 1
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ადეკვატური აღნიშვნების შემოტანა

საძიებელი სიდიდეების გამოყოფა 0 - 1

საძიებელი სიდიდეებისათვის ასოითი აღნიშვნების შემოღება 0 - 1

მათემატიკური ობიექტებისა და პროცედურებისათვის სწორი აღნიშვნების

გამოყენება (მაგალითად: ფუნქციის, ალგებრული მოქმედების)

0 - 1

ამოხსნის გზის მოძებნა

განტოლების შედგენის წინმსწრები მსჯელობა 0 - 1

განტოლების შედგენა 0 – 1

ამოხსნის გზის რეალიზება და პასუხის მიღება

განტოლების ამოხსნის ხერხის მოძებნა 0 - 1

განტოლების ამოხსნა და პასუხის მიღება 0 – 1 - 2

თავი XXI
საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

I კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და მოქმედებები
კანონზომიერებები და

ალგებრა
გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. I.1. მოსწავლეს
შეუძლია ერთმანეთს
შეუსაბამოს რიცხვები,
რიცხვითი სახელები და
რაოდენობები.

მათ. I.2. მოსწავლეს

მათ. I.5. მოსწავლეს
შეუძლია განავრცოს,
წარმოადგინოს და
ერთმანეთს შეადაროს
საგნების პერიოდული
განლაგებები

მათ. I.6. მოსწავლეს შეუძლია
ბრტყელი გეომეტრიული
ფიგურის ამოცნობა და აღწერა.

მათ. I.7. მოსწავლეს შეუძლია
ბრტყელი გეომეტრიული
ფიგურების გამოსახვა და
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შეუძლია რიგობრივი
რიცხვითი სახელების
გამოყენება.

მათ. I.3. მოსწავლეს
შეუძლია ერთმანეთთან
დააკავშიროს თვლა,
რიცხვებს შორის
დამოკიდებულებები და
შეკრება-გამოკლების
მოქმედებები.

მათ. I.4. მოსწავლეს
შეუძლია რაოდენობების
შეფასება და შედარება.

(მიმდევრობები). ობიექტთა
ურთიერთმდებარეობის
ამოცნობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. I.1. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთს შეუსაბამოს რიცხვები, რიცხვითი სახელები და
რაოდენობები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს და ქმნის მოცემული რიცხვის შესაბამისი რაოდენობის საგანთა
ერთობლიობას და პირიქით – მოცემულ საგანთა ერთობლიობას შეუსაბამებს
რიცხვს;

 ქმნის ტოლი რაოდენობის საგანთა მოწესრიგებულ ერთობლიობას მათი
დაწყვილებით;

 კითხულობს და წერს რიცხვებს; გამოსახავს მათ სხვადასხვა მოდელის
გამოყენებით;

 გამოყოფს მითითებული რიცხვების შესაბამისი რაოდენობების ჯგუფებს გროვაში
(მაგალითად, გამოყოფს ათეულს გროვაში).

მათ. I.2. მოსწავლეს შეუძლია რიგობრივი რიცხვითი სახელების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ითვლის წინ/უკან ნებისმიერი რიცხვიდან, განმარტავს 11-დან 20-მდე რიცხვების
სახელდებას; ასახელებს მოცემული რიცხვის წინა და მომდევნო რიცხვებს;

 საგანთა მოწესრიგებულ ერთობლიობაში ასახელებს მითითებული საგნის რიგს;
მოცემული თანმიმდევრობით და მითითებულ პოზიციებზე განათავსებს საგნებს;

 იყენებს რიგობრივ რიცხვით სახელებს მოვლენათა ან ქმედებათა თანმიმდევრობის
აღწერისას;

 ადეკვატურად იყენებს ნულს და მის აღმნიშვნელ სიმბოლოს შესაბამის
სიტუაციებში;
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 განასხვავებს და ასახელებს ეროვნული ფულის ნიშნებს (მონეტებს და ბანკნოტებს)
20-ის ფარგლებში.

მათ. I.3. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს თვლა, რიცხვებს შორის
დამოკიდებულებები და შეკრება-გამოკლების მოქმედებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სიტყვიერად აღწერს შეკრების, გამოკლების, ტოლობის და შედეგის ცნებებს
სხვადასხვა კონტექსტში (მაგალითად, "დავუმატოთ",  "მოვაკლოთ", მიმატება -
გაზრდა; გამოკლება – შემცირება, განცალკევება, განსხვავება);

 ახდენს შეკრება-გამოკლების თვალსაჩინოდ დემონსტრირებას, განსაზღვრავს
განსხვავებას (მაგალითად, “რამდენით გაიზარდა/შემცირდა?") და აღწერს რიცხვებს
შორის დამოკიდებულებებს;

 ზეპირად ანგარიშისას იყენებს 1-ის ტოლი ბიჯით თვლას, ან სხვა ხერხს და ახდენს
შეკრება-გამოკლების მოქმედებათა ურთიერთშებრუნებულობის დემონსტრირებას
მოდელის გამოყენებით;

 მოცემული გროვისათვის ასახელებს ამ გროვის მითითებულ რაოდენობამდე
შესავსებად საჭირო დამატებით რაოდენობას; ზეპირად ასრულებს 10-ის გავლით
შეკრება-გამოკლებას და ახდენს გამოყენებული ხერხის დემონსტრირებას.

მათ. I.4. მოსწავლეს შეუძლია რაოდენობების შეფასება და შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დაუთვლელად ასახელებს ზუსტ რაოდენობას ერთგვაროვან, მცირე ზომის საგანთა
გროვაში (საგანთა რაოდენობა არ აღემატება 5-ს) და ამოწმებს თავის პასუხს;

 აკავშირებს "-ით" მეტობა/ნაკლებობას შეკრება/გამოკლების მოქმედებებთან და
ახდენს ამის მოდელზე დემონსტრირებას;

 საგანთა დაწყვილებით ადარებს რაოდენობებს გროვებში, იყენებს შესაბამის
ტერმინებსა და აღნიშვნებს ( , ,   ) და განსაზღვრავს განსხვავებას ("რამდენით
მეტი/ნაკლები?");

 ირჩევს ორი გროვიდან ერთს, რომელშიც საგნების რაოდენობა დაახლოებით
მოცემული რიცხვის ტოლია, ამოწმებს თავის ვარაუდს.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. I.5. მოსწავლეს შეუძლია განავრცოს, წარმოადგინოს და ერთმანეთს შეადაროს
საგნების პერიოდული განლაგებები (მიმდევრობები).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მიმდევრობის მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით ავსებს ამ მიმდევრობის
რამდენიმე თანმიმდევრულ ღია პოზიციას;

 ადარებს ერთნაირი საგნებით წარმოდგენილ ორ მოცემულ მიმდევრობას
(რომლებშიც საგანთა რაოდენობა ტოლია) და შესაბამის შემთხვევაში მიუთითებს
იმ მიმდევრობებს, რომლებიც განლაგების ერთსა-და-იმავე წესს ემორჩილება;
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 სიტყვიერად მოცემული წესის მიხედვით, მიმდევრობით განალაგებს მხოლოდ
ერთი ატრიბუტით განსხვავებულ საგნებს (მაგალითად, ერთი ზომის ბურთების
ასეთ მიმდევრობას: წითელი ბურთი, ლურჯი ბურთი, წითელი ბურთი . . .).

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. I.6. მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურის ამოცნობა და აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ყოფითი დანიშნულების საგნებში ან მათ ილუსტრაციებში უთითებს დასახელებულ
ბრტყელ ფიგურებს;

 შეარჩევს მითითებული ფიგურის მოდელს შერეული გროვიდან;

 აღწერს მითითებულ გეომეტრიული ფიგურას (მაგალითად, ასახელებს მოცემული
მრავალკუთხედის წვეროების რაოდენობას).

მათ. I.7. მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურების გამოსახვა და
ობიექტთა ურთიერთმდებარეობის ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 რომელიმე ხერხით (მაგალითად, აპლიკაციით ან ნახატის საშუალებით) ქმნის
დასახელებული ფორმის ბრტყელი ფიგურის მოდელს ან გამოსახულებას;

 უთავსებს სხვადასხვა ბრტყელი ფიგურების მოდელებს ერთმანეთს ნიმუშზე
მოცემული გამოსახულების (ნახატის) მისაღებად;

 სწორად პასუხობს კითხვებზე ობიექტთა ურთიერთმდებარეობის
(მარჯვნივ/მარცხნივ, ზემოთ/ქვემოთ, წინ/უკან) შესახებ;

 მითითებული წესით აერთებს რამდენიმე წერტილს სიბრტყეზე და მონიშნავს გზას
მითითებულ ობიექტამდე მარტივ სქემაზე.

პროგრამის შინაარსი

1. ნატურალური რიცხვები 20-ის ფარგლებში და 0
2. რიცხვის ცნების სხვადასხვა ასპექტი
3. რიცხვების გამოყენება
4. საგნების საშუალებით წარმოდგენილი პერიოდული მიმდევრობები.
5. ბრტყელი ფიგურები: სამკუთხედი, ოთხკუთხედი, ხუთკუთხედი, ექვსკუთხედი,

წრე.
6. მარტივი სქემები სიბრტყეზე (მაგალითად, წირებით შეერთებული წერტილები).
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II კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები და
ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა
ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. II.1. მოსწავლეს
შეუძლია ერთმანეთს
შეუსაბამოს
რიცხვები, რიცხვითი
სახელები,
რაოდენობები და
რიგი.

მათ. II.2. მოსწავლეს
შეუძლია
ერთმანეთთან
დააკავშიროს თვლა,
რიცხვები, რიცხვით
სახელებს შორის
დამოკიდებულებები
და შეკრება-
გამოკლების
მოქმედებები.

მათ.II.3. მოსწავლეს
შეუძლია
განახევრება-
გაორმაგების
მოქმედებების
შესრულება და მათი
დაკავშირება შეკრება-
გამოკლებასთან და

მათ. II.6. მოსწავლეს
შეუძლია საგნების ან
ნახატების/ფიგურების
პერიოდული
განლაგებების
(მიმდევრობების)
განვრცობა,
წარმოდგენა და
ერთმანეთთან
შედარება.

მათ. II.7. მოსწავლეს
შეუძლია შეკრებისა
და გამოკლების
გამოყენება მარტივი
მათემატიკური
ამოცანების
ამოხსნისას.

მათ. II.8. მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივი და
რაოდენობრივი
ნიშნების გამოყენება
ფიგურების
აღსაწერად.

მათ. II.9. მოსწავლეს
შეუძლია გარემოში
ორიენტირება და
ობიექტთა
ურთიერთგანლაგების
აღწერა.

მათ. II.10. მოსწავლეს
შეუძლია ფიგურათა
ზომების შედარება და
დადგენა.

მათ. II.11.
მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივი
მონაცემების
შეგროვება მისი
უშუალო
გარემოცვის
შესახებ.

მათ. II.12.
მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივი
მონაცემების
მოწესრიგება.

მათ. II.13.
მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივ
მონაცემთა
ინტერპრეტაცია.
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ერთმანეთთან.

მათ. II.4. მოსწავლეს
შეუძლია შეაფასოს და
შეადაროს
რაოდენობები 100-ის
ფარგლებში.

მათ. II.5. მოსწავლეს
შეუძლია რიცხვებისა
და მათზე
მოქმედებების
გამოყენება
გამოთვლებზე
ამოცანების
ამოხსნისას.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. II.1. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთს შეუსაბამოს რიცხვები, რიცხვითი სახელები,
რაოდენობები და რიგი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კითხულობს “ერთნიშნა” და “ორნიშნა” რიცხვებს, ასახელებს მათ წინა და მომდევნო
რიცხვებს; ნებისმიერი რიცხვიდან ითვლის ბიჯით წინ/უკან და გამოსახავს
რიცხვებს სხვადასხვა მოდელის გამოყენებით (მაგალითად, ჩაწერს მათ პოზიციური
სისტემის გამოყენებით ან გამოსახავს რიცხვს საგანთა შესაბამისი რაოდენობის
გროვით);

 სხვადასხვა ხერხით ითვლის საგანთა ერთობლიობაში საგნების რაოდენობას და
ადარებს მიღებულ შედეგებს ერთმანეთს; ახდენს რიცხვის ათობითი პოზიციური
სისტემით ჩაწერის დემონსტრირებას საგანთა ერთობლიობაში ათეულების
ჯგუფების გამოყოფით;

 ორნიშნა რიცხვის ჩანაწერში უთითებს ათეულისა და ერთეულის თანრიგებს,
ასახელებს ამ თანრიგებში მდგომი ციფრების მნიშვნელობას და განმარტავს
ერთეულის თანრიგში 0-ის გამოყენების აზრს; იყენებს ამ ცოდნას რიცხვების
შედარებისას;

 ასახელებს მითითებული ელემენტის ნომერს ფიგურების ან ნახატების
მოწესრიგებულ ერთობლიობაში; ასახელებს მის შემდგომ ან წინმსწრებ წევრთა
რიგს.
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მათ. II.2. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს თვლა, რიცხვები, რიცხვით
სახელებს შორის დამოკიდებულებები და შეკრება-გამოკლების მოქმედებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს შეკრება-გამოკლების დემონსტრირებას მოდელის გამოყენებით,
დაადგენს მოქმედების შედეგს (მაგალითად,"რამდენით გაიზარდა,
შემცირდა?");

 ზეპირად ანგარიშისას იყენებს ბიჯით თვლას, ან სხვა ხერხს (მაგალითად
თანრიგების დაჯგუფება, მთლიანი ათეულით "გადახტომა"); ახდენს
მოქმედებათა ურთიერთშებრუნებულობის დემონსტრირებას;

 განმარტავს რიცხვების სახელდებას ქართულ ენაში;

 ზეპირად ასრულებს ათეულის გავლით შეკრება-გამოკლებას და ახდენს
გამოყენებული ხერხის დემონსტრირებას (მაგალითად, რიცხვით კიბეზე ან
საგანთა გროვაზე).

მათ. II.3. მოსწავლეს შეუძლია განახევრება-გაორმაგების მოქმედებების შესრულება და
მათი დაკავშირება შეკრება-გამოკლებასთან და ერთმანეთთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს გაორმაგების მოქმედების დემონსტრირებას საგანთა მოცემული
რაოდენობის ჯგუფისთვის იგივე რაოდენობის ჯგუფის დამატებით;

 აორმაგებს რიცხვებს 10-ის ფარგლებში, აგრეთვე სრულ 10-ეულებსა და 20-ეულებს;
აკავშირებს ამ მოქმედებას შესაბამისი ბიჯით თვლასთან (მაგალითად, განმარტავს
სრული ათეულის შესაბამისი რიცხვების სახელდებას ქართულ ენაში);

 დაადგენს არის თუ არა მითითებული რაოდენობა სხვა მითითებული რაოდენობის
ნახევარი/ორმაგი კონკრეტული მოდელის შემთხვევაში (მაგალითად, საგანთა
დაწყვილებით);

 ირჩევს ხერხს (მაგალითად, უკუთვლა ან გამოკლება) და ანახევრებს ლუწ რიცხვებს;
ახდენს გაორმაგება-განახევრების ურთიერთშებრუნებულობის დემონსტრირებას.

მათ. II.4. მოსწავლეს შეუძლია შეაფასოს და შეადაროს რაოდენობები 100-ის ფარგლებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს ხერხს (მაგალითად, ელემენტთა ურთიერთცალსახა შესაბამისობა _
დაწყვილება), აფასებს ("დაახლებით ტოლია", "დაახლოებით ნახევარია/ორმაგია")
და ადარებს რაოდენობებს ორ გროვაში; განსაზღვრავს მათ შორის განსხვავებას
("რამდენით მეტი/ნაკლები?", "ტოლი", "ორჯერ მეტი/ნაკლები");

 ერთგვაროვან საგანთა ორი/სამი გროვიდან ირჩევს ერთს, რომლშიც საგანთა
რაოდენობა დაახლოებით მოცემული რიცხვის ტოლია და ამოწმებს თავის ვარაუდს;
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 ასახელებს რიცხვის უახლოეს ოცეულს, ათეულს, ან ხუთეულს; განმარტავს პასუხს.

მათ. II.5. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვებისა და მათზე მოქმედებების გამოყენება
გამოთვლებზე ამოცანების ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოცანის პირობის მიხედვით განსაზღვრავს, თუ რა არის მოცემული და რა არის
საძებნი;

 ირჩევს შესაბამის მოქმედებას, მისი შესრულების ხერხს ან მოდელს მარტივი
ამოცანის ამოსახსნელად (მაგალითად, შეკრება, გამოკლება, გაორმაგება, ან
განახევრება; ერთეულის ბიჯით წინ ან უკუთვლა; საგანთა გროვა ან რიცხვითი
კიბე);

 იყენებს 1-ის ტოლი ბიჯით თვლას და პოულობს მეორე შესაკრებს, თუ ცნობილია
პირველი შესაკრები და ჯამი; იყენებს ერთეულის ბიჯით უკუთვლას უცნობი
მაკლების პოვნისთვის, მოცემული საკლებითა და სხვაობით და ახდენს
გამოყენებული ხერხის დემონსტრირებას (მაგალითად, 9 - ? = 6, რიცხვით კიბეზე
ითვლის 9-დან უკან 6-მდე და ახდენს ნაბიჯების რაოდენობის, როგორც მაკლების
ინტერპრეტაციას; ახდენს იგივე პროცედურის დემონსტრირებას რიცხვით კიბეზე);

 განასხვავებს, ასახელებს და რეალურ/გათამაშებულ ვითარებაში იყენებს ეროვნული
ფულის ნიშნებს (მონეტები და ბანკნოტები 100-ის ფარგლებში).

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. II.6. მოსწავლეს შეუძლია საგნების ან ნახატების/ფიგურების პერიოდული
განლაგებების (მიმდევრობების) განვრცობა, წარმოდგენა და ერთმანეთთან
შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემულ მიმდევრობაში ავსებს რამდენიმე გამოტოვებულ პოზიციას (მაგალითად,

       

” რა ფიგურები იქნება გამოტოვებულ პოზიციებზე ? ”);

 ერთმანეთს ადარებს რამდენიმე (არაუმეტეს სამის) მიმდევრობას და ასახელებს იმ
მიმდევრობებს, რომლებიც განლაგების ერთსა-და-იმავე წესს ემორჩილებიან;
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 მოცემული წესის მიხედვით წარმოადგენს მიმდევრობას მხოლოდ ერთი
ატრიბუტით განსხვავებული საგნების ან ნახატების/ფიგურების საშუალებით.

მათ. II.7. მოსწავლეს შეუძლია შეკრებისა და გამოკლების გამოყენება მარტივი
მათემატიკური ამოცანების ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოწმებს, არის თუ არა დასახელებული რიცხვი მოცემული ტოლობის
(მაგალითად,     ) უცნობი კომპონენტის მნიშვნელობა;

 შეადგენს რეალური ვითარების ამსახველ, შეკრების/გამოკლების ერთი
მოქმედების შემცველ, ეკვივალენტურ მთელრიცხოვან გამოსახულებას.
(მაგალითად, ფულადი მონეტების ორი ისეთი ერთობლიობისათვის, რომელიც
ერთსა იმავე თანხას შეადგენს);

 იყენებს შეკრების კომუტაციურობისა (გადანაცვლებადობის) და
ასოციაციურობის (ჯუფთებადობის) თვისებებს რიცხვითი გამოსახულების
მნიშვნელობის გამოსათვლელად.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. II.8. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი და რაოდენობრივი ნიშნების გამოყენება
ფიგურების აღსაწერად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ადარებს და აჯგუფებს ბრტყელ ფიგურებს გეომეტრიული ატრიბუტების
(მაგალითად, წვეროების/გვერდების რაოდენობის) მიხედვით;

 განასხვავებს ფიგურის შიგა და გარე არეებს; უთითებს ფიგურის შიგნით, გარეთ და
საზღვარზე მდებარე წერტილებს;

 უთითებს საერთო საზღვრის მქონე ფიგურების საერთო გვერდებსა და წვეროებს.

მათ. II.9. მოსწავლეს შეუძლია გარემოში ორიენტირება და ობიექტთა
ურთიერთგანლაგების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განალაგებს ობიექტებს მითითებული წესის მიხედვით;

 აღწერს ობიექტის მდებარეობას მეორე ობიექტის მიმართ შესაბამისი ტერმინების
გამოყენებით (მაგალითად, მარჯვნივ, მარცხნივ, ზემოთ, ქვემოთ);

 გასცემს და თავადაც ასრულებს მოძრაობის ორიენტაციის შემცველ მითითებებს.
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მათ. II.10. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურათა ზომების შედარება და დადგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ურთიერთშეთავსებით ადარებს ფიგურათა წრფივ ზომებს და გამოხატავს
შედარების შედეგს შესაბამისი ტერმინებით (მაგალითად, გრძელი, მოკლე, ტოლი);

 მოიძიებს ტოლი ფიგურების ნიმუშებს მისთვის ჩვეულ გარემოში; ახდენს
ფიგურათა ტოლობის დემონსტრირებას მათი ურთიერთშეთავსებით;

 პოულობს რეალური ობიექტის (მაგალითად, საკლასო ოთახის, სპორტული
დარბაზის) წრფივ ზომას არასტანდარტული ზომის ერთეულის (მაგალითად,
ნაბიჯის) გამოყენებით.

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. II.11. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი მონაცემების შეგროვება მისი უშუალო
გარემოცვის შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აგროვებს მონაცემებს რეალურ ობიექტებზე დაკვირვებით;
 ამოკრებს რამდენიმე მონაცემს ერთგვაროვან მონაცემთა მოკლე სიიდან (არაუმეტეს

ათი მონაცემი);
 ამოკრებს საჭირო მონაცემებს უმარტივესი (ორსვეტიანი ან ორსტრიქონიანი)

ცხრილიდან.

მათ. II.12. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი მონაცემების მოწესრიგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განალაგებს მონაცემებს მოცემული თანმიმდევრობით ან მოცემულ პოზიციებზე
(მიმდევრობით გამოყოფილი პოზიციების შემთხვევაში);

 მონაცემთა ერთობლიობის ყოველ მონაცემს მიუჩენს ადგილს რომელიმე მოცემულ
ჯგუფში (მონაცემთა რაოდენობა არ აღემატება ათს, ხოლო ჯგუფების რაოდენობა -
სამს);

 ერთი კლასის ობიექტთა (მაგალითად, გეომეტრიული ფიგურები) შესახებ
მონაცემებს ალაგებს/აჯგუფებს რაიმე წესით; განმარტავს დალაგების/დაჯგუფების
წესს.

მათ. II.13. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სიტყვიერად ახასიათებს მონაცემთა სიას (რომელშიც გაერთიანებულია არაუმეტეს
10 მონაცემისა) მონაცემთა საერთო რაოდენობის, განმეორების, პოზიციის,
თანმიმდევრობის მიხედვით;

 სიტყვიერად აღწერს/განმარტავს პიქტოგრამას, რომელშიც ერთი სიმბოლო
შეესაბამება ერთ მონაცემს ან მონაცემთა წყვილს;

 სიტყვიერად აღწერს/განმარტავს მონაცემთა უმარტივეს (ორსვეტიან ან
ორსტრიქონიან) ცხრილს.

პროგრამის შინაარსი

1. 100-ზე ნაკლები ნატურალური რიცხვები.
2. ათობითი პოზიციური სისტემა და მისი დემონსტრირება.
3. არითმეტიკული მოქმედებები ნატურალურ რიცხვებზე და მათი

დემონსტრირება.
4. ეროვნული ფულის ნიშნები.
5. საგნების, ნახატების ან ფიგურების საშუალებით წარმოდგენილი პერიოდული

მიმდევრობები.
6. შეკრების/გამოკლების (არაუმეტეს ორი მოქმედების) შემცველი

მთელრიცხოვანი გამოსახულებები და მათი ეკვივალენტობა.
7. შეკრების კომუტაციურობა (გადანაცვლებადობა) და ასოციაციურობა

(ჯუფთებადობა) (არაფორმალურად და შესაბამისი ტერმინების გარეშე).
8. ერთი უცნობი კომპონენტისა და შეკრების/გამოკლების ერთი მოქმედების

შემცველი მთელრიცხოვანი ტოლობები.
9. ბრტყელი ფიგურები: წერტილი, მონაკვეთი, ტეხილი, მრუდი წირი.
10. ფიგურის შიგა და გარე არეები, ფიგურის საზღვარი.
11. საერთო საზღვრის მქონე ფიგურები, მათი საერთო გვერდები და წვეროები.
12. ტოლი ფიგურები.
13. მანძილი: ადიციურობა მონაკვეთზე, სიგრძის საზომი არასტანდარტული

ერთეულები.
14. სიბრტყეზე ორიენტაცია და ობიექტთა ურთიერთგანლაგება.
15. თვისობრივ მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: დაკვირვება, მონაცემთა

ამოკრება მონაცემთა მონაცემთა სიიდან და ცხრილიდან.
16. თვისობრივი მონაცემების ორგანიზაცია: მონაცემთა დაჯგუფება.
17. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი

ნიშნები: მონაცემთა საერთო რაოდენობა, განმეორება, პოზიცია და
თანმიმდევრობა ერთობლიობაში.

18. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისობრივი მონაცემებისთვის: სია,
ცხრილი, პიქტოგრამა (რომელშიც ერთი სიმბოლო შეესაბამება ერთ მონაცემს ან
მონაცემთა წყვილს).
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III კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. III.1. მოსწავლეს
შეუძლია
ნატურალური
რიცხვების
გამოსახვა, შედარება
და დალაგება
პოზიციური
სისტემის
გამოყენებით.

მათ. III.2. მოსწავლეს
შეუძლია შეკრება-
გამოკლების
შესრულების
რომელიმე ხერხის
გამოყენება.

მათ. III.3. მოსწავლეს
შეუძლია
გამრავლება-გაყოფის
მოქმედებების
შესრულება, მათი
შეკრება-გამოკლების
მოქმედებებთან და
ერთმანეთთან
დაკავშირება.

მათ. III.4. მოსწავლეს
შეუძლია
გამოთვლებთან,
თვლასთან და
შეფასებებთან
დაკავშირებული

მათ. III.5. მოსწავლეს
შეუძლია საგნებისა
და
ნახატების/ფიგურების
პერიოდული
განლაგებების
(მიმდევრობების)
წარმოდგენა,
შედარება და
გამოკვლევა.

მათ. III.6. მოსწავლეს
შეუძლია საგნებს
შორის ან საგნებსა და
მათ ატრიბუტებს
შორის მოცემული
შესაბამისობის
გავრცობა, გამოსახვა
და გამოკვლევა.

მათ. III.7. მოსწავლეს
შეუძლია რიცხვითი
გამოსახულების
შემცველი ტოლობის
შედგენა და მისი
გამოყენება
პრობლემის
გადასაჭრელად.

მათ. III.8. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
ფიგურის ამოცნობა
და აღწერა.

მათ. III.9. მოსწავლეს
შეუძლია ბრტყელი
ფიგურების
გრაფიკული
გამოსახულებებისა
და მოდელების
შექმნა.

მათ. III.10.
მოსწავლეს შეუძლია
საგანთა და
ფიგურათა წრფივი
ზომების და
ობიექტთა შორის
მანძილების მოძებნა.

მათ. III.11.
მოსწავლეს შეუძლია
მოცემულ თემასთან
ან გამოსაკვლევ
ობიექტთან
დაკავშირებით
თვისობრივი და
რაოდენობრივი
მონაცემების
შეგროვება.

მათ. III.12.
მოსწავლეს შეუძლია
დისკრეტული
რაოდენობრივი და
თვისობრივი
მონაცემების
მოწესრიგება და
წარმოდგენა.

მათ. III.13.
მოსწავლეს შეუძლია
თვისობრივი და
რაოდენობრივი
მონაცემების
ინტერპრეტირება.
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პრობლემების
გადაწყვეტა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. III.1. მოსწავლეს შეუძლია ნატურალური რიცხვების გამოსახვა, შედარება და
დალაგება პოზიციური სისტემის გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კითხულობს და გამოსახავს რიცხვებს, განმარტავს რიცხვების სახელდებას
ქართულ ენაში; ახდენს ათობითი პოზიციური სისტემის დემონსტრირებას
სხვადასხვა მოდელის გამოყენებით;

 ასახელებს რიცხვის ჩანაწერში სხვადასხვა თანრიგებში მდგომი ციფრების
შესაბამის მნიშვნელობებს, წარმოადგენს რიცხვს სათანრიგო შესაკრებების ან სხვა
სახით;

 იყენებს პოზიციურ სისტემას რიცხვების შედარებისას, ალაგებს რიცხვებს
ზრდადობით ან კლებადობით (რიცხვების რაოდენობა არ აღემატება ხუთს);

 ასახელებს მოცემული რიცხვის წინა და მომდევნო რიცხვებს; ასახელებს მოცემული
რიცხვის უახლოეს ათეულს, ასეულს;

 თანრიგების შესაბამისი ბიჯით ითვლის წინ/უკან მოცემული რიცხვიდან.

მათ. III.2. მოსწავლეს შეუძლია შეკრება-გამოკლების შესრულების რომელიმე ხერხის
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კონკრეტული მაგალითისთვის ირჩევს და იყენებს ზეპირი ანგარიშის
(შეკრება/გამოკლება) სხვადასხვა ხერხს; ხსნის გამოყენებულ ხერხს და ახდენს მის
დემონსტრირებას მოდელზე. (მაგალითად: შეკრება-გამოკლება თანრიგის გავლით,
ცალკეული თანრიგების შეკრება/გამოკლებით, დადგენილი კანონზომიერებების
გამოყენებით; გაორმაგების გამოყენება შეკრებისას; თანრიგის დაშლით);

 ირჩევს და იყენებს შეკრება-გამოკლების მოქმედებების შესრულების ადეკვატურ
ხერხს კონკრეტული მაგალითის შემთხვევაში;

 იყენებს თანრიგამდე შევსების/თანრიგის დაშლის ხერხს მოქმედებათა
შესრულებისას; ასაბუთებს მოქმედებათა შესრულების წერით ალგორითმს;

 იყენებს მოქმედებათა თანმიმდევრობას ზეპირი ანგარიშისას და მარტივი
რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის პოვნისას (ყველა არითმეტიკული
მოქმედება: მაგალითად, “რას მივიღებთ შედეგად თუ 3 შვიდეულს დავუმატებთ 7
ასეულს?”).
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მათ. III.3. მოსწავლეს შეუძლია გამრავლება-გაყოფის მოქმედებების შესრულება, მათი
შეკრება-გამოკლების მოქმედებებთან და ერთმანეთთან დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს გამრავლების მოქმედების მრავალჯერადი შეკრებით დემონსტრირებას,
ხოლო გაყოფის მოქმედების დემონსტრირებას _ გროვის ტოლი რაოდენობის
ჯგუფებად დაყოფით;

 აკავშირებს გამრავლება-გაყოფას ერთმანეთთან, როგორც ურთიერთშებრუნებულ
მოქმედებებს და ახდენს ამის დემონსტრირებას მოდელზე;

 ზეპირად ასრულებს გამრავლება-გაყოფას მარტივ შემთხვევებში (მაგალითად
ერთნიშნა რიცხვების გამრავლება; ერთ და ორნიშნა რიცხვების 10-ზე გამრავლება);

 მოცემული განაყოფითა და გასაყოფის მიხედვით უცნობი გამყოფის
განსაზღვრისათვის ირჩევს რომელიმე ხერხს ან მოდელს; ანალოგიურად,
მოცემული ნამრავლითა და თანამამრავლით განსაზღვრავს მეორე თანამამრავლს;
განმარტავს გამოყენებულ ხერხს (1000-ის ფარგლებში).

მათ. III.4. მოსწავლეს შეუძლია გამოთვლებთან, თვლასთან და შეფასებებთან
დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს, თუ რამდენი წყვილი, 5-ეული, 10-ეული და სხვ. არის მოცემულ
რიცხვში და ასაბუთებს პასუხს (მაგალითად, რამდენი 10-ეულია 412-ში, კიდევ
რამდენი ერთეული რჩება?);

 იყენებს რომელიმე ხერხს და პოულობს მეორე შესაკრებს, თუ ცნობილია პირველი
შესაკრები და ჯამი - პოულობს უცნობი მაკლების, მოცემული საკლებითა და
სხვაობით (1000-ის ფარგლებში მაინც);

 იყენებს ზეპირი ანგარიშის ხერხებს რიცხვით გამოსახულებების მნიშვნელობათა
შესადარებლად;

 ხსნის ამოცანებს ვარიანტების დათვლაზე/გამორიცხვაზე (მაგალითად, ავსებს
წერითი ალგორითმის გამოყენებით შესრულებული შეკრების ნიმუშში
გამოტოვებულ ციფრებს და ასაბუთებს პასუხს);

 იყენებს რიცხვებს და ციფრებს, როგორც ჭდეებს პრობლემების გადაჭრისას;
ასახელებს რიცხვების და ციფრების, როგორც ჭდეების გამოყენების მაგალითებს.
(მაგალითად, სახლის, ტელეფონის, მანქანის ნომერი).

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. III.5. მოსწავლეს შეუძლია საგნებისა და ნახატების/ფიგურების პერიოდული
განლაგებების (მიმდევრობების) წარმოდგენა, შედარება და გამოკვლევა.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოყოფს მიმდევრობის პერიოდს (პერიოდის სიგრძე არ აღემატება სამ პოზიციას);

 მოცემული მიმდევრობის მიხედვით ქმნის მსგავს მიმდევრობას სხვა ობიექტების
გამოყენებით;

 ერთმანეთს ადარებს რამდენიმე მიმდევრობას და გამოყოფს მსგავს მიმდევრობებს.

მათ. III.6. მოსწავლეს შეუძლია საგნებს შორის ან საგნებსა და მათ ატრიბუტებს შორის
მოცემული შესაბამისობის გავრცობა, გამოსახვა და გამოკვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ანალოგიის ან წინასწარ მოცემული წესის მიხედვით განავრცობს მოცემული
მარტივი შესაბამისობის ფრაგმენტს (მაგალითად, მის ირგვლივ მდებარე
საგნებისათვის მოცემული ასეთი შესაბამისობისათვის: ფურცელი თეთრი, ჩანთა
ლურჯი, დაფა  (?) );

 სიტყვიერად მოცემული შესაბამისობის მიხედვით ავსებს მოცემულ ცხრილს;

 ცხრილის საშუალებით გამოსახული შესაბამისობისათვის პოულობს მითითებული
ელემენტის წინასახეს (მაგალითად, მოცემული ცხრილისათვის რომელიც
გამოსახავს თუ რომელმა მოსწავლემ რა ნიშანი მიიღო, ე.ი. შესაბამისობას:
“მოსწავლე  ნიშანი”, ასახელებს ყველა იმ მოსწავლეს, რომელმაც მიიღო 6).

მათ. III.7. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვითი გამოსახულების შემცველი ტოლობის შედგენა
და მისი გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ქმნის რეალური ვითარების გამომსახველ მთელრიცხოვან ეკვივალენტურ
გამოსახულებებს. (მაგალითად, სასწორის წონასწორობა, ირჩევს ფულის შესაფერის
ნიშნებს მითითებული თანხის წარმოსადგენად და დასახურდავებლად);

 რეალურ ვითარებასთან დაკავშირებული ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და
იყენებს ისეთ რიცხვით გამოსახულებას, რომელიც შეკრების/გამოკლების ერთ
მოქმედებას შეიცავს;

 პოულობს (შერჩევის ან რაიმე სხვა ხერხით) შეკრების, გამოკლების შემცველი
ტოლობის უცნობი კომპონენტის მნიშვნელობას.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. III.8. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურის ამოცნობა და აღწერა

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ამოიცნობს სივრცულ გეომეტრიულ ფიგურებს არქიტექტურისა და ხელოვნების
ნიმუშებში ან მათ ილუსტრაციებში, ყოფითი დანიშნულების საგნებში ან ფიგურათა
მოდელების გროვაში;

 განასხვავებს ფიგურის ელემენტებს და იყენებს გეომეტრიულ ტერმინებს მათი
დასახელებისას (მაალითად: წვერო, წახნაგი, წიბო);

 იყენებს გეომეტრიულ ფიგურის წვეროების ასოით აღნიშვნებს ფიგურის
ელემენტების (წვეროები და გვერდები) დასახელებისას.

მათ. III.9. მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი ფიგურების გრაფიკული გამოსახულებებისა და
მოდელების შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გეომეტრიული ფიგურის სიტყვიერი აღწერილობის მიხედვით ქმნის ამ ფიგურის
გრაფიკულ გამოსახულებას;

 ირჩევს ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურების მოდელებს მოცემული გროვიდან და
ქმნის მითითებულ კონფიგურაციას/ფიგურას;

 ანაწევრებს ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურის გრაფიკულ გამოსახულებას ან
მოდელს მითითებული ფიგურის/ფიგურების მისაღებად.

მათ. III.10. მოსწავლეს შეუძლია საგანთა და ფიგურათა წრფივი ზომების და ობიექტთა
შორის მანძილების მოძებნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პოულობს საგნის წრფივ ზომებს არასტანდარტული ერთეულებით (მაგალითად,
მტკაველით) შემდეგ აფასებს მას სტანდარტული ერთეულების გამოყენებით;
მსჯელობს სტანდარტული ერთეულების გამოყენების საჭიროების შესახებ;

 ადარებს და აფასებს ობიექტთა წრფივ ზომებს (მათ შორის ურთიერთშეთავსებით)
და გამოხატავს შედარების შედეგს შესაბამისი ტერმინებით (მაგალითად, გრძელი,
მოკლე, ტოლი);

 ზომავს ფიგურათა გვერდებს სახაზავის გამოყენებით და აფიქსირებს გაზომვის
შედეგს რომელიმე სტანდარტულ ერთეულებში (მაგალითად, 3 სმ ან 30 მმ).

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. III.11. მოსწავლეს შეუძლია მოცემულ თემასთან ან გამოსაკვლევ ობიექტთან
დაკავშირებით თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კითხულობს მოკლე ტექსტს (ორი-სამი მარტივი წინადადება) და ამოკრებს
მითითებული ობიექტის შესახებ ტექსტში არსებულ მონაცემებს;
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 სვამს დიახ/არა ტიპის შეკითხვებს მონაცემთა მოსაპოვებლად მოცემულ თემასთან
ან გამოსაკვლევ ობიექტთან დაკავშირებით და აღრიცხავს პასუხს;

 ირჩევს მონაცემთა შეგროვების შესაფერის საშუალებას (დაკვირვება, გაზომვა) და
იყენებს მას.

მათ. III.12. მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული რაოდენობრივი და თვისობრივი
მონაცემების მოწესრიგება და წარმოდგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აჯგუფებს მონაცემებს არაუმეტეს ორი ნიშნით და ასახელებს ნიშნებს, რომელთა
მიხედვითაც მოახდინა დაჯგუფება;

 ალაგებს რამდენიმე რაოდენობრივ მონაცემს ზრდადობით, კლებადობით;

 ქმნის ურთიერთცალსახა შესაბამისობის წესით პიქტოგრამას მასწავლებლის მიერ
მომზადებულ ბადეზე (მაგალითად, სქემატურად გამოსახავს თითოეულ ობიექტს
ბადის შესაბამის უჯრაში).

მათ. III.13. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების
ინტერპრეტირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს/განმარტავს პიქტოგრამის და ცხრილის სახით წარმოდგენილ მონაცემებს
სიტყვიერად ან წერილობით;

 ახასიათებს დაჯგუფებულ თვისობრივ მონაცემთა ერთობლიობას მასში მონაცემთა
საერთო რაოდენობის, ქვეჯგუფების რაოდენობის, თითოეულ ქვეჯგუფში
მონაცემთა რაოდენობის და ერთობლიობაში მონაცემთა განმეორების, პოზიციის,
თანმიმდევრობის მიხედვით;

 სვამს შემაჯამებელ კითხვებს პიქტოგრამის ან უმარტივესი (ორსვეტიანი ან
ორსტრიქონიანი) ცხრილის სახით წარმოდგენილი მონაცემების მიმართ.

პროგრამის შინაარსი

1. სამნიშნა ნატურალური რიცხვები.
2. ათობითი პოზიციური სისტემის დემონსტრირება და გამოყენება.
3. არითმეტიკული მოქმედებები ნატურალურ რიცხვებზე.
4. რიცხვების გამოყენება.
5. საგნების, ნახატების ან ფიგურების საშუალებით წარმოდგენილი პერიოდული

მიმდევრობები და მათი პერიოდი.
6. შესაბამისობები საგნებს შორის, საგნებსა და მათ ატრიბუტებს შორის;

შესაბამისობის გამოსახვა ცხრილის საშუალებით; მოცემული შესაბამისობისათვის
ელემენტის წინასახე.

7. შეკრების/გამოკლების შემცველი მთელრიცხოვანი გამოსახულებები და მათი
ეკვივალენტობა.
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8. ერთი უცნობი კომპონენტისა და შეკრების/გამოკლების მოქმედების შემცველი
მთელრიცხოვანი ტოლობები.

9. სივრცული ფიგურები: კუბი, მართკუთხა პარალელეპიპედი, პირამიდა, სფერო.
10. სივრცული ფიგურების ელემენტები: წვერო, წიბო, წახნაგი.
11. ფიგურის წრფივი ზომები, საზომი ხელსაწყოები და სიგრძის საზომი ერთეულები:

მეტრი, დეციმეტრი, სანტიმეტრი.
12. თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: გაზომვა,

დაკვირვება, გამოკითხვა; მონაცემთა ამოკრება წაკითხული ტექსტიდან.
13. თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა ორგანიზაცია: მონაცემთა ტიპები -

თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემები; თვისობრივ მონაცემთა დაჯგუფება;
რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფება (გარდა ინტერვალთა კლასებად დაყოფისა);
რაოდენობრივ მონაცემთა დალაგება ზრდადობით, კლებადობით.

14. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები: მონაცემთა საერთო რაოდენობა ერთობლიობაში და მონაცემთა
რაოდენობა ქვეჯგუფებში; მონაცემთა განმეორება, პოზიცია და თანმიმდევრობა
ერთობლიობაში/ქვეჯგუფებში.

15. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და თვისობრივი
მონაცემებისთვის: ცხრილი, პიქტოგრამა.

IV კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა
ანალიზი, ალბათობა
და სტატისტიკა

მათ. IV.1.
მოსწავლეს შეუძლია
რიცხვების
გამოსახვა, შედარება
და დალაგება
პოზიციური
სისტემის

მათ. IV.6. მოსწავლეს
შეუძლია
შესაბამისობის აგება,
გამოსახვა და
გამოკვლევა.

მათ. IV.7. მოსწავლეს

მათ. IV.8. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
ფიგურების აღწერა
და მათი
კლასიფიკაცია.

მათ. IV.12.
მოსწავლეს შეუძლია
მოცემულ თემასთან
ან გამოსაკვლევ
ობიექტთან
დაკავშირებით
თვისობრივი და
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გამოყენებით.

მათ. IV.2.
მოსწავლეს შეუძლია
ნატურალურ
რიცხვებზე
სხვადასხვა ხერხით
შეკრება-გამოკლების
მოქმედებების
შესრულება და
მოქმედებათა
შედეგის შეფასება.

მათ. IV.3.
მოსწავლეს შეუძლია
გამრავლება-
გაყოფის
მოქმედებების
შესრულების
რომელიმე ხერხის
გამოყენება.

მათ. IV.4.
მოსწავლეს შეუძლია
მთელის ნაწილების
((ნახევარი,
მესამედი,
მეოთხედი
ერთმანეთისაგან
განსხვავება,
დასახელება და
შედარება.

მათ. IV.5.
მოსწავლეს შეუძლია
ზომის სხვადასხვა
ერთეულების
გამოყენება და
ერთმანეთთან
დაკავშირება.

შეუძლია
ალგებრული
გამოსახულების
შედგენა და
გამოყენება მარტივი
ამოცანის ამოხსნისას.

მათ. IV.9. მოსწავლეს
შეუძლია ბრტყელი
და სივრცული
ფიგურების
გრაფიკული
გამოსახულებებისა
და მოდელების
შექმნა.

მათ. IV.10.
მოსწავლეს შეუძლია
საგანთა და
ფიგურათა ზომებისა
და ობიექტთა შორის
მანძილების პოვნა.

მათ. IV.11.
მოსწავლეს შეუძლია
სქემაზე
ორიენტირება და
მარშრუტის აღმწერი
მარტივი სქემის
შექმნა.

რაოდენობრივი
მონაცემების
შეგროვება.

მათ. IV.13.
მოსწავლეს შეუძლია
რაოდენობრივი და
თვისობრივი
მონაცემების
მოწესრიგება.

მათ. IV.14.
მოსწავლეს შეუძლია
თვისობრივ და
რაოდენობრივ
მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და
ელემენტარული
ანალიზი.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები
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მათ.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვების გამოსახვა, შედარება და დალაგება
პოზიციური სისტემის გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კითხულობს რიცხვებს, სხვადასხვა მოდელის გამოყენებით გამოსახავს რიცხვებს
და ახდენს პოზიციური სისტემის დემონსტრირებას (მაგალითად
სტრუქტურირებული საგანთა ერთობლიობა, რიცხვით სხივზე);

 ასახელებს რიცხვის ჩანაწერში თანრიგებში მდგომი ციფრების შესაბამის
მნიშვნელობებს, წარმოადგენს რიცხვს სათანრიგო შესაკრებთა ჯამის სახით;

 იყენებს პოზიციურ სისტემას რიცხვების შედარებისას, ალაგებს მოცემულ
ოთხ/ხუთ რიცხვს ზრდით ან კლებით;

 ასახელებს მოცემული რიცხვის წინა და მომდევნო რიცხვებს, აგრეთვე უახლოეს
ათეულს, ასეულს, ათასეულს; ნებისმიერი ოთხნიშნა, ხუთნიშნა რიცხვიდან
ითვლის თანრიგების შესაბამისი ბიჯით წინ/უკან.

მათ.IV.2. მოსწავლეს შეუძლია ნატურალურ რიცხვებზე სხვადასხვა ხერხით შეკრება-
გამოკლების მოქმედებების შესრულება და მოქმედებათა შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ზეპირად ასრულებს შეკრება-გამოკლების მოქმედებებს რომელიმე ხერხის
გამოყენებით და ხსნის გამოყენებულ ხერხს;

 ასრულებს შეკრება-გამოკლებას სხვადასხვა ხერხის (შეფასება, ზეპირი ანგარიში,
წერითი ალგორითმები) გამოყენებით; კონკრეტული მაგალითისათვის ირჩევს
მათგან უფრო ხელსაყრელს;

 ადარებს გამოთვლების შედეგს მის მიერვე წინასწარი შეფასებით მიღებულ პასუხს
და მსჯელობს გამოთვლების შედეგის მართებულობის შესახებ;

 ავსებს წერითი ალგორითმის გამოყენებით შესრულებული შეკრების/გამოკლების
ნიმუშში გამოტოვებულ ციფრებს და ასაბუთებს პასუხს.

მათ. IV.3. მოსწავლეს შეუძლია გამრავლება-გაყოფის მოქმედებების შესრულების
რომელიმე ხერხის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ზეპირად ყოფს ორნიშნა რიცხვს ერთნიშნაზე, შესაბამის შემთხვევაში ასახელებს
განაყოფსა და ნაშთს; ასაბუთებს პასუხს;

 ხსნის რიცხვის 100-ზე და 1000-ზე და ა.შ. გამრავლების და ნულებით დაბოლოებულ
რიცხვების გამრავლების შემოკლებულ წესებს; იყენებს მათ გამოთვლების
შესრულებისას;

 იყენებს წერით ალგორითმს რიცხვებზე გამრავლება-გაყოფის მოქმედებათა
შესასრულებლად და განმარტავს გამოყენებულ ხერხს (ერთნიშნა რიცხვზე
გაყოფისას); შესაბამის შემთხვევაში უთითებს ნაშთს;

 გამოთვლებზე ამოცანების ამოხსნისას, ნაშთით გაყოფის შემთხვევაში, ახდენს
ნაშთის ინტერპრეტაციას ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით.
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მათ.IV.4. მოსწავლეს შეუძლია მთელის ნაწილების (ნახევარი, მესამედი, მეოთხედი)
ერთმანეთისაგან განსხვავება, დასახელება და შედარება

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს და ასახელებს მთელის ნახევარ/მესამედ/მეოთხედ ნაწილებს სხვადასხვა
მოდელზე (მონაკვეთის, მართკუთხედის და წრის მოდელებზე, მაგალითად
ნამცხვარი, საათი, შოკოლადის ფილა);

 ახდენს ნაწილის, როგორც მთელის ტოლ ნაწილებად დაყოფის შედეგის და საგანთა
სტრუქტურის მქონე გროვის ტოლი რაოდენობის ჯგუფებად დაყოფის შედეგის
დემონსტრირებას;

 იყენებს გაორმაგებას და ერთმანეთთან აკავშირებს მთელის მეოთხედს და ნახევარს;

 ადარებს მთელის ნაწილს მთელის ნახევარს მოდელზე (ნახევარზე მეტია, ნაკლებია,
ტოლია).

მათ.IV.5. მოსწავლეს შეუძლია ზომის სხვადასხვა ერთეულების გამოყენება და
ერთმანეთთან დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოსახავს სიგრძის/წონის რომელიმე დიდ ერთეულს (აგრეთვე დიდი ერთეულის
ნახევარს) მცირე ერთეულით. (მაგალითად, 2მ = 20დმ, 2მ = 200სმ; 4კგ = 4000გ);

 იყენებს დროის ერთეულებს (საათები და წუთები) შორის ცნობილ თანაფარდობას
და არითმეტიკული მოქმედებების გამოყენებით პოულობს დროის (ერთ საათამდე)
ინტერვალს;

 ერთი საათის ნახევარს/მეოთხედს გამოსახავს წუთებით;

 იყენებს ნაშთით გაყოფას ზომის მოცემულ ერთეულებში მონაცემის სხვა
ერთეულით გამოსახვისას (მაგალითად: რამდენი მეტრი და სანტიმეტრია 320სმ?
რამდენი საათია 100წუთი?).

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. IV.6. მოსწავლეს შეუძლია შესაბამისობის აგება, გამოსახვა და გამოკვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს ერთსა და იმავეს შესაბამისობას მისი გამოსახვის ხერხისაგან
დამოუკიდებლად;

 რაიმე ხერხით (მაგალითად, სიტყვიერად, ცხრილის ან სქემის საშუალებით)
მოცემული შესაბამისობისათვის პოულობს მითითებული ელემენტის წინასახეს;

 აგებს რეალური ვითარების ადეკვატურ შესაბამისობას ობიექტთა მოცემულ ორ
ჯგუფს შორის (მაგალითად, მოსწავლეები და მერხები საკლასო ოთახში) და
ცხრილის ან სქემის საშუალებით გამოსახავს მას.
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მათ. IV.7. მოსწავლეს შეუძლია ალგებრული გამოსახულების შედგენა და გამოყენება
მარტივი ამოცანის ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ხსნის მარტივ პროპორციულ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებულ ამოცანებს
(რომლებშიც ერთეულის შესაბამისი რიცხვის მიხედვით საჭიროა რამდენიმე
ერთეულის შესაბამისი რიცხვის გამოთვლა, მაგალითად, ერთეულის ღირებულების
მიხედვით რამდენიმე ერთეულის ღირებულების გამოთვლა);

 რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის მოსაძებნად იყენებს შეკრებისა და
გამრავლების კომუტაციურობას, ასოციაციურობას და შეკრების მიმართ
გამრავლების დისტრიბუციულობას;

 პოულობს შეკრების, გამოკლების, გამრავლების, გაყოფის შემცველი ტოლობის
უცნობი კომპონენტის მნიშვნელობას;

 ამოცანის ამოხსნისას განასხვავებს საჭირო და ზედმეტ მონაცემებს.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ.IV.8. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების აღწერა და მათი
კლასიფიკაცია.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ადარებს და აჯგუფებს სივრცულ ფიგურებს გეომეტრიული ატრიბუტების
მიხედვით;

 თანამკვეთი ფიგურების გამოსახულებაზე უთითებს როგორც საერთო წერტილებს,
ასევე იმ წერტილებს, რომლებიც მხოლოდ ერთ ფიგურას ეკუთვნის;

 სივრცულ ფიგურაში უთითებს მოსაზღვრე /არამოსაზღვრე წახნაგებს,
თანამკვეთ/არათანამკვეთ წიბოებს.

მათ.IV.9. მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი და სივრცული ფიგურების გრაფიკული
გამოსახულებებისა და მოდელების შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ნიმუშის მიხედვით ქმნის მითითებული სივრცული ფიგურის მოდელს ან კარკასს
სხვადასხვა მასალის გამოყენებით;

 ქმნის ბრტყელი ფიგურის ან ფიგურათა ჯგუფის გრაფიკულ გამოსახულებას მისი
სიტყვიერი აღწერილობის საფუძველზე (მაგალითად, დახაზე ერთი და იგივე
პერიმეტრის მქონე კვადრატი და მართკუთხედი);

 სივრცული გეომეტრიული ფიგურების მოდელებისაგან ქმნის მითითებულ
კონფიგურაციას/ფიგურას; ანაწევრებს ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურის
გრაფიკულ გამოსახულებას ან მოდელს მითითებული ფიგურის/ფიგურების
მისაღებად.

მათ. IV.10. მოსწავლეს შეუძლია საგანთა და ფიგურათა ზომებისა და ობიექტთა შორის
მანძილების პოვნა.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს ორ ობიექტს შორის მანძილის შეფასებას შესაბამის სტანდარტულ
ერთეულში, ზომავს მას და ამოწმებს თავის ვარაუდს;

 ზომავს და ითვლის ტეხილის სიგრძეს, მრავალკუთხედის პერიმეტრს და
აფიქსირებს შედეგს შესაფერის სტანდარტულ ერთეულში;

 რეალური ვითარების შესაბამისი სქემატური გამოსახულების (რომელზეც
მანძილებია აღნიშნული) მიხედვით პოულობს ორ ობიექტს შორის უმოკლეს
მანძილს (მაგალითად, სახლიდან სკოლამდე მარშრუტის სიგრძე).

მათ.IV.11. მოსწავლეს შეუძლია სქემაზე ორიენტირება და მარშრუტის აღმწერი მარტივი
სქემის შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოარჩევს სიმბოლოების გამოყენებით მითითებულ მარშრუტს სქემაზე;

 იყენებს სიმბოლოებს (მაგალითად, ასოით აღნიშვნებს) სქემაზე მითითებულ ორ
წერტილს შორის მარშრუტის აღსაწერად;

 სქემატურად გამოსახავს რეალური ვითარების შესაბამის მარშრუტს (მაგალითად
,მარშრუტი სახლიდან სკოლამდე).

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ.IV.12. მოსწავლეს შეუძლია მოცემულ თემასთან ან გამოსაკვლევ ობიექტთან
დაკავშირებით თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოკრებს საჭირო მონაცემებს მოწესრიგებული მონაცემების შესაფერისი
კატეგორიებიდან;

 მოცემულ თემასთან დაკავშირებით სვამს რამდენიმე ალტერნატიული არჩევანის
მომცველ კითხვებს და ამ კითხვების საშუალებით მოიპოვებს საჭირო მონაცემებს
(მაგალითად, "რა სახის ნაყინს ანიჭებ უპირატესობას - შოკოლადის, მარწყვის თუ
ნაღების?");

 ირჩევს მონაცემთა შეგროვების შესაფერის საშუალებას (დაკვირვება, გაზომვა) და
იყენებს მას, განმარტავს თავის არჩევანს.

მათ.IV.13. მოსწავლეს შეუძლია რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების
მოწესრიგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ალაგებს ჯგუფში გაერთიანებულ არაუმეტეს ათ მონაცემს (მაგალითად:
ზრდადობით ან კლებადობით ალაგებს რიცხვით მონაცემებს; ლექსიკოგრაფიული
მეთოდით ალაგებს გვარებს, რომელთა შორის რამდენიმეს საერთო აქვს არაუმეტეს
ორი პირველი ასოსი);

 აჯგუფებს მონაცემებს არანაკლებ ორი ნიშნით და ხსნის დაჯგუფების წესს;
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 სწორად ავსებს ცხრილს, სქემას, კითხვარს/ანკეტას (მაგალითად შეაქვს მონაცემები
მზა ცხრილის შესაბამის უჯრებში).

მათ.IV.14. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და ელემენტარული ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სვამს საძიებო/შემაჯამებელ კითხვებს ცხრილის სახით წარმოდგენილი მონაცემების
შესახებ;

 აღწერს/განმარტავს სვეტოვანი დიაგრამის სახით წარმოდგენილ მონაცემებს
სიტყვიერად და წერილობით;

 ადარებს მონაცემთა ორ ერთობლიობას და პოულობს თვისობრივ განსხვავებას მათ
შორის (თვისობრიობა უკავშირდება ერთობლიობაში მონაცემთა გვარობას/ტიპს,
მონაცემთა განმეორებადობას, პოზიციას და თანმიმდევრობას).

პროგრამის შინაარსი

1. ნატურალური რიცხვები მილიონის ფარგლებში
2. მოქმედებები ნატურალურ რიცხვებზე
3. ნაშთით გაყოფა
4. მთელის ნახევარი, მესამედი და მეოთხედი ნაწილები მხოლოდ გაცნობის წესით

(ნაწილის წილადად ჩაწერა და წილადების შესახებ ცოდნა არ იგულისხმება)
5. სიგრძის ერთეულები
6. დროის ერთეულები: საათები და წუთები, საწყისი წარმოდგენები საათის 12

საათიანი ფორმატის შესახებ
7. წონის ერთეულები: კილოგრამი, გრამი.
8. შესაბამისობები საგნებს შორის, საგნებსა და მათ ატრიბუტებს შორის;

შესაბამისობის გამოსახვა ცხრილის და სქემის საშუალებით; მოცემული
შესაბამისობისათვის ელემენტის წინასახე.

9. შეკრების, გამოკლებისა და გამრავლების შემცველი მთელრიცხოვანი
გამოსახულებები და მათი ეკვივალენტობა.

10. შეკრებისა და გამრავლების კომუტაციურობა (გადანაცვლებადობა),
ასოციაციურობა (ჯუფთებადობა) და შეკრების მიმართ გამრავლების
დისტრიბუციულობა (განრიგებადობა).

11. ტექსტური ამოცანები, რომლებიც შეკრების, გამოკლებისა და გამრავლების
შემცველი ალგებრული გამოსახულებების საშუალებით იხსნება.

12. სივრცული ფიგურები: პრიზმა, კონუსი, ცილინდრი.
13. სივრცული ფიგურის ელემენტთა ურთიერთგანლაგება: მოსაზღვრე და

არამოსაზღვრე წახნაგები, თანამკვეთი და არათანამკვეთი წიბოები.
14. მრავალკუთხედის პერიმეტრი.
15. რეალურ ვითარებაში ობიექტთა ურთიერთგანლაგების აღმწერი სქემები.
16. თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვების საშუალებანი: გაზომვა,

დაკვირვება, გამოკითხვა; მონაცემთა ამოკრება მონაცემთა უმარტივესი
წყაროებიდან (მაგალითად ცნობარი).

17. თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ორგანიზაცია: მონაცემთა
დაჯგუფება; რაოდენობრივ მონაცემთა დალაგება ზრდადობა-კლებადობით;
თვისობრივ მონაცემთა დალაგება ლექსიკოგრაფიული მეთოდით.
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18. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და თვისობრივი
მონაცემებისთვის: ცხრილი, პიქტოგრამა; სვეტოვანი დიაგრამა.

V კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. V.1. მოსწავლეს
შეუძლია ახალი
რიცხვითი სახელების
და პოზიციური
სისტემის გამოყენება
და ნატურალური
რიცხვების
კლასიფიკაცია.

მათ. V.2. მოსწავლეს
შეუძლია წილადების
წაკითხვა, გამოსახვა,
შეფასება, შედარება
და დალაგება.

მათ. V.3. მოსწავლეს
შეუძლია
ნატურალურ
რიცხვებზე და
ტოლმნიშვნელიან
წილადებზე
მოქმედებების
შესრულება

მათ. V.4. მოსწავლეს
შეუძლია ზომის
სხვადასხვა
ერთეულების
ერთმანეთთან
დაკავშირება და
გამოყენება.

მათ. V.5. მოსწავლეს
შეუძლია სიდიდეებს
შორის
დამოკიდებულების
გამოსახვა და აღწერა.

მათ. V.6. მოსწავლეს
შეუძლია
ალგებრული
გამოსახულების
შედგენა და
გამარტივება
ამოცანის ამოხსნისას.

მათ. V.7. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
ფიგურების ამოცნობა,
აღწერა და გამოსახვა.

მათ. V.8. მოსწავლეს
შეუძლია ფიგურებს
შორის და ფიგურის
ელემენტებს შორის
მიმართებების
დადგენა.

მათ. V.9. მოსწავლეს
შეუძლია ბრტყელი
ფიგურების
ფართობების პოვნა
და შედარება.

მათ. V.10. მოსწავლეს
შეუძლია
ორიენტირება ბადით
დაფარულ არეზე.

მათ. V.11. მოსწავლეს
შეუძლია დასმული
ამოცანის
ამოსახსნელად
საჭირო თვისობრივი
და რაოდენობრივი
მონაცემების
მოპოვება.

მათ. V.12. მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივი და
რაოდენობრივი
მონაცემების
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით წარმოდგენა.

მათ. V.13. მოსწავლეს
შეუძლია თვისობრივ
და რაოდენობრივ
მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და
ელემენტარული
ანალიზი.
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. V.1. მოსწავლეს შეუძლია ახალი რიცხვითი სახელების და პოზიციური სისტემის
გამოყენება და ნატურალური რიცხვების კლასიფიკაცია.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კითხულობს მილიონზე დიდ რიცხვებს ახალი რიცხვითი სახელების გამოყენებით
(მაგალითად, ტრილიონი და ა.შ.); განმარტავს ამ რიცხვით სახელებს;

 პოულობს ახალი რიცხვითი სახელით მოცემული (მილიონზე) დიდი რიცხვის რიგს
(მაგალითად, რამდენი ციფრისგან შედგება ათობით პოზიციურ სისტემაში
ჩაწერილი ასეთი რიცხვი?);

 იყენებს 10-ის ხარისხებს რიცხვების ჩაწერისას. მსჯელობს ათობითი პოზიციური
სისტემის უპირატესობაზე სხვა რიცხვით სისტემებთან შედარებით (მაგალითად,
ეგვიპტური ან რომაული სისტემა);

 პოულობს მოცემული ერთნიშნა და ორნიშნა რიცხვების ჯერადებსა და გამყოფებს.

 განასხვავებს კენტ, ლუწ, მარტივ და შედგენილ რიცხვებს, ასაბუთებს 2-ზე და 5-ზე
გაყოფადობის ნიშნებს;

 იყენებს რიცხვის კვადრატის ცნებას, ამოიცნობს ორნიშნა ნატურალურ რიცხვებს
შორის ნატურალური რიცხვის კვადრატს.

მათ. V.2. მოსწავლეს შეუძლია წილადების წაკითხვა, გამოსახვა, შეფასება, შედარება და
დალაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კითხულობს და გამოსახავს ჩვეულებრივ და შერეულ წილადებს; უთითებს მათ
ჩანაწერში წილადის მრიცხველს და მნიშვნელს, მთელ და წილად ნაწილებს;

 გამოსახავს ერთეულის ნაწილებს რიცხვით სხივზე და აღნიშნავს ტოლ ნაწილებს;
ითვლის ასეთი ნაწილების შესაბამისი ბიჯით (მათ შორის ერთეულის გავლით);
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 ადარებს ორ წილადს, მათ შორის წილადის ძირითადი თვისების გამოყენებით;

 წერს შერეულ წილადს არაწესიერი წილადის სახით და პირიქით; ახდენს (წესიერი)
წილადის ცნების სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციას და მსჯელობს მათ შორის
კავშირებზე (წილადი, როგორც ორი ნატურალური რიცხვის გაყოფის შედეგის
ჩანაწერი, ერთეულის ნაწილი, მთლიანი ჯგუფის ქვეჯგუფი და როგორც "რიცხვით
სხივზე" გარკვეული ადგილი).

მათ. V.3. მოსწავლეს შეუძლია ნატურალურ რიცხვებზე და ტოლმნიშვნელიან
წილადებზე მოქმედებების შესრულება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს და იყენებს ნატურალურ
რიცხვებზე მოქმედებათა შესრულების ადეკვატურ ხერხს; ნაშთით გაყოფის
შემთხვევაში ახდენს ნაშთის ინტერპრეტაციას ამოცანის კონტექსტის
გათვალისწინებით;

 ახდენს ერთნაირი მნიშვნელის მქონე მარტივ წილადებზე არითმეტიკული
მოქმედებების დემონსტრირებას და მოქმედებათა შედეგის ინტერპრეტაციას
მოდელის გამოყენებით (მაგალითად, ნამცხვრის ნაჭრები);

 მსჯელობს თუ როგორ იცვლება წილადი მისი მხოლოდ მნიშვნელის ან მხოლოდ
მრიცხველის "-ჯერ/-ით" გაზრდით ან შემცირებით; ასაბუთებს პასუხს (მაგალითად,
მოდელის გამოყენებით);

 იყენებს მოქმედებათა თვისებებს და მათ შორის კავშირებს შერეულ რიცხვებზე
გამოთვლების შესრულებისას/მათ გასამარტივებლად (შერეული რიცხვების
შეკრება/გამოკლება; წილადის ნატურალურ რიცხვზე გამრავლება).

მათ. V.4. მოსწავლეს შეუძლია ზომის სხვადასხვა ერთეულების ერთმანეთთან
დაკავშირება და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ერთმანეთთან აკავშირებს სიგრძის და ფართობის ერთეულებს, იყენებს რიცხვის
კვადრატის ჩანაწერს ამ კონტექსტში;

 ერთმანეთთან აკავშირებს ფართობის სხვადასხვა ერთეულებს; გამოსახავს
ფართობის დიდ ერთეულს მცირე ერთეულის გამოყენებით;

 იყენებს დროის 12 და 24-საათიან ფორმატებს და არითმეტიკულ მოქმედებების
გამოყენებით განსაზღვრავს დროს და დროის ინტერვალს;

 იყენებს ნაშთით გაყოფას ზომის მოცემულ ერთეულებში მონაცემის სხვა
ერთეულით გამოსახვისას (მაგალითად, რამდენი საათია 50000 წამი).

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ.V.5. მოსწავლეს შეუძლია სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების გამოსახვა და
აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 აღწერს (მათ შორის რეალურ ვითარებაში) რაიმე სიდიდის თანაბარ ცვლილებას,
რომელიც მიიღება მუდმივი სიდიდის მიმატებით/გამოკლებით;

 მოცემული დამოკიდებულებისათვის თვისობრივად აღწერს თუ რა გავლენას
ახდენს ერთი სიდიდის ცვლილება მასზე დამოკიდებულ მეორე სიდიდეზე და სხვა
ატრიბუტებზე. (მაგალითად, "ერთის ზრდა გამოიწვევს მეორის ზრდას", "ზღვის
დონესთან შედარებით უფრო მეტი სიმაღლე რუკაზე უფრო მუქია");

 ერთი ცვლადის შემცველ მოცემულ ასოით გამოსახულებაში, სხვადასხვა რიცხვების
ჩასმით ავსებს ცვლადის მნიშვნელობებსა და გამოსახულების მნიშვნელობებს
შორის დამოკიდებულების გამომსახველ ცხრილს, რომელშიც ცვლადის
მნიშვნელობების შესაბამისი სვეტი/სტრიქონი წინასწარაა შევსებული.

მათ.V.6. მოსწავლეს შეუძლია ალგებრული გამოსახულების შედგენა და გამარტივება
ამოცანის ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ადგენს რეალური ვითარების ან მისი სიტყვიერი აღწერის შესაბამის ტოლობას,
უტოლობას ან განტოლებას (რომელშიც უცნობი არის ტოლობის მხოლოდ ერთ
მხარეს);

 არითმეტიკული ოპერაციების გამოყენებით ტექსტური ამოცანის ამოხსნისას, სვამს
კითხვებს ამოცანის პირობაში არასრული მონაცემების შესავსებად (მაგალითად,
ამოცანის პირობა: “მოსწავლემ სამ ფანქარში 60 თეთრი გადაიხადა. რა ღირს ერთი
ფანქარი?” დაკლებული მონაცემების შესავსებად შეიძლება დაისვას კითხვა: “სამივე
ფანქრის ფასი ტოლია?”);

 იყენებს შეკრებისა და გამრავლების კომუტაციურობას, ასოციაციურობას და
შეკრების მიმართ გამრავლების დისტრიბუციულობის თვისებებს (ერთი ცვლადის
შემცველი) ასოითი გამოსახულებების გასამარტივებლად.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ.V.7. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა, აღწერა და
გამოსახვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 უთითებს წრის/წრეწირის ელემენტებს; კორექტულად იყენებს წრეწირთან/წრესთან
დაკავშირებულ ტერმინებს (ცენტრი, დიამეტრი, რადიუსი, ქორდა);

 ყოფს წრეწირს/წრეს ტოლ (ნახევარი, მეოთხედი) რკალებად/სექტორებად; იყენებს
მათ კუთხეების შესადარებლად და დასაჯგუფებლად (ბლაგვი, მართი, მახვილი და
გაშლილი);

 ამზადებს მართკუთხა პარალელეპიპედისა და კუბის შლილს; მოცემული შლილის
მიხედვით ამზადებს მოდელს და ასახელებს მიღებულ ფიგურას.

მათ.V.8. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურებს შორის და ფიგურის ელემენტებს შორის
მიმართებების დადგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ახდენს სამკუთხედების კლასიფიკაციას მისი კუთხეების მიხედვით (ბლაგვკუთხა,
მართკუთხა, მახვილკუთხა);

 უთითებს ბრტყელი ფიგურის პარალელურ და ურთიერთთანამკვეთ გვერდებს,
მსჯელობს გადაიკვეთება თუ არა მოცემული გვერდები გაგრძელების შედეგად;

 სივრცული ფიგურის მოდელზე უთითებს პარალელურ და ურთიერთ-თანამკვეთ
წახნაგებს, მსჯელობს გადაიკვეთება თუ არა მოცემული წახნაგები მათი გავრცობის
შედეგად.

მათ.V.9. მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი ფიგურების ფართობების პოვნა და შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დაფარავს ფიგურას ერთნაირი არაგადამფარავი ფიგურებით და ასახელებს
დასაფარად საჭირო ფიგურების მთლიან რაოდენობას;

 ფიგურათა ურთიერთშეთავსებით ადარებს ან აფასებს ფიგურების ფართობებს.
(მაგალითად, როდესაც ერთი ფიგურა თავსდება მეორეში, მაშინ მისი ფართობი
უფრო ნაკლებია);

 იყენებს ფართობის ადიციურობას არაგადამფარავი ფიგურების კომბინაციით
მიღებული ფიგურის ფართობის მოსაძებნად.

მათ.V.10. მოსწავლეს შეუძლია ორიენტირება ბადით დაფარულ არეზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კოორდინატების (სიმბოლოთა წყვილის) გამოყენებით აღწერს მდებარეობას და
იყენებს ამ ხერხს რეალურ ვითარებაში (მაგალითად, კინოთეატრი, გემების
ჩაძირობანა, ჭადრაკის დაფა, რუკაზე ობიექტის მოძებნა);

 გადაადგილდება უჯრიან ფურცელზე ინსტრუქციების მიხედვით და აღწერს,
როგორ მიაღწევს მოცემული უჯრიდან სხვა უჯრამდე (მაგალითად, ორი უჯრა
მარცხნივ, შემდეგ ერთი უჯრა ზევით);

 აღწერს რუკაზე ორი ან მეტი პუნქტის ურთიერთმდებარეობას ოთხი
მიმართულების გამოყენებით (მაგალითად, ჩრდილოეთით, დასავლეთით).

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ.V.11. მოსწავლეს შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო
თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 შეკითხვების მოცემული ჩამონათვალიდან შეარჩევს და იყენებს საჭირო მონაცემთა
შესაგროვებლად შესაფერის შეკითხვას/შეკითხვებს;

 მოცემულ თემასთან დაკავშირებით სვამს კითხვებს შესაფერისი ფორმით (ღია,
დახურული, რამდენიმე ალტერნატიული არჩევანის მომცველი) და ამ კითხვების
საშუალებით მოიპოვებს საჭირო მონაცემებს;

 ირჩევს მონაცემთა შეგროვების შესაფერის საშუალებას (დაკვირვება, გაზომვა,
მონაცემთა ამოკრება მოცემული ერთობლიობიდან) და იყენებს მას, ასაბუთებს
თავის არჩევანს.
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მათ.V.12. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების დასმული
ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით წარმოდგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კლასიფიცირებული მონაცემებისთვის ცალსახა შესაბამისობის მითითებული
წესით ქმნის პიქტოგრამას, რომლის ერთი სიმბოლო შეესაბამება რამდენიმე
მონაცემს;

 ქმნის მარტივ ცხრილს არაუმეტეს ოცი კლასიფიცირებული და დალაგებული
მონაცემისთვის (მაგალითად: განსაზღვრავს ჭდეებს, სათაურს, სვეტებისა და
სტრიქონების რაოდენობას და ადგენს მონაცემთა ცხრილს);

 კლასიფიცირებული მონაცემებისთვის ურთიერთცალსახა შესაბამისობის წესით
ქმნის სვეტოვან დიაგრამას უჯრებიან ფურცელზე (მაგალითად: განსაზღვრავს
ჭდეებს, სათაურს, სვეტების რაოდენობას და აფერადებს უჯრებიანი ფურცლის
შესაბამისი სიგრძის ზოლებს).

მათ.V.13. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და ელემენტარული ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სვამს საძიებო/შემაჯამებელ კითხვებს მონაცემების შესახებ, რომლებიც
წარმოდგენილია სვეტოვანი დიაგრამის სახით (მაგალითად, ნაყინის რამდენი
განსხვავებული სახეობა უნდა ვიყიდოთ კლასის ზეიმისთვის? თითოეული
სახეობის რამდენი ნაყინი? ნაყინის რომელი სახეობა უყვარს უფრო მეტ ჩვენს
თანაკლასელს –შოკოლადის თუ მარწყვის? ნაყინის რომელი სახეობაა ყველაზე
პოპულარული ჩვენი კლასელებისთვის? გოგონებისთვის? ვაჟებისთვის? რატომ?);

 ადარებს მონაცემთა ორ ერთობლიობას და წარმოაჩენს თვისობრივ და
რაოდენობრივ მსგავსებასა და განსხვავებას მათ შორის (თვისობრიობა უკავშირდება
ჯგუფში მონაცემთა გვარობას/ტიპს, მონაცემთა გამეორებადობას, პოზიციას და
თანმიმდევრობას, გამორჩეულ მონაცემებს);

 გამოთქვამს ვარაუდს მონაცემთა საფუძველზე (მაგალითად, გამოკითხვის “ვინ რა
გადაადგილების საშუალებას იყენებს სკოლაში მისასვლელად” შედეგების
საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს, დაახლოებით რამდენი ბავშვი ცხოვრობს
სკოლასთან ახლოს).

პროგრამის შინაარსი

1. ნატურალური რიცხვები და მათზე მოქმედებები.
2. მილიონზე მეტი ნატურალური რიცხვები (მილიარდი, ტრილიონი და ა.შ.).
3. სხვა რიცხვითი სისტემების გაცნობა.
4. არაუარყოფითი წილადები ტოლი მნიშვნელით და მათზე მოქმედებები.
5. სხვადასხვა მნიშვნელიანი წილადების შედარება, დალაგება და გამოსახვა
6. რიცხვის კვადრატი ფართობის კონტექსტში.
7. კავშირი სიგრძისა და ფართობის ერთეულებს შორის.
8. დროის ერთეულები (საათები, წუთები, წამები), საათის 12 და 24 საათიანი

ფორმატი.
9. წონის ერთეულები (კილოგრამი, გრამი, მილიგრამი).
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10. ორ სიდიდეს შორის დამოკიდებულება, რომელიც შეკრების/გამოკლების შემცველი
გამოსახულებით მოიცემა; სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების გამოსახვა
ცხრილის საშუალებით.

11. შეკრების, გამოკლებისა და გამრავლების შემცველი რიცხვითი და ასოითი
გამოსახულებები და მათი გამარტივება.

12. შეკრებისა და გამოკლების შემცველი რიცხვითი უტოლობები და მათი თვისებები.
13. ტექსტური ამოცანები, რომლებიც შეკრების, გამოკლებისა და გამრავლების

შემცველი რიცხვითი ან ერთი ასოითი აღნიშვნის შემცველი ალგებრული
გამოსახულებით ამოიხსნება.

14. წრე/წრეწირი: ცენტრი, რადიუსი, დიამეტრი, ქორდა, რკალი, სექტორი.
15. კუთხე (არაფორმალურად, როგორც მრავალკუთხედის ელემენტი).
16. სამკუთხედის სახეობები: ბლაგვკუთხა, მართკუთხა, მახვილკუთხა.
17. მრავალკუთხედის გვერდებს შორის მიმართება: პარალელური და თანამკვეთი

გვერდები; მრავალწახნაგას წახნაგებს შორის მიმართება: პარალელური და
თანამკვეთი წახნაგები.

18. ფართობი (არაფორმალურად, როგორც ერთნაერი არაგადამფარავი ფიგურებით
დაფარულ ფიგურაში დამფარავი ფიგურების რაოდენობა).

19. კოორდინატები (არაფორმალურად, როგორც ადგილმდებარეობის მითითება
სიმბოლოთა წყვილით).

20. თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვების საშუალებანი: გაზომვა,
დაკვირვება, გამოკითხვა; მონაცემთა ამოკრება მონაცემთა უმარტივესი
წყაროებიდან (მაგალითად ცნობარი, კატალოგი).

21. თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ორგანიზაცია: მონაცემების
კლასიფიკაცია (გარდა რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფებისა ინტერვალებად).

22. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები: გამორჩეული (მაგალითად: ექსტრემალური, იშვიათი) მონაცემები.

23. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და თვისობრივი
მონაცემებისთვის: სიხშირეთა ცხრილი, პიქტოგრამა, სვეტოვანი დიაგრამა.

VI კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და კანონზომიერებები გეომეტრია და მონაცემთა ანალიზი,



438

მოქმედებები და ალგებრა სივრცის აღქმა ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. VI.1. მოსწავლეს
შეუძლია
არაუარყოფითი
რაციონალური
რიცხვების გამოსახვა,
შედარება და
დალაგება
პოზიციური
სისტემის
გამოყენებით.

მათ. VI.2. მოსწავლეს
შეუძლია
არაუარყოფით
რაციონალურ
რიცხვებზე
არითმეტიკული
მოქმედებების
შესრულება და
მოქმედებათა
შედეგის შეფასება.

მათ. VI.3. მოსწავლეს
შეუძლია ზომის
სხვადასხვა
ერთეულების
ერთმანეთთან
დაკავშირება და
გამოყენება.

მათ. VI.4. მოსწავლეს
შეუძლია
პრობლემების
გადაჭრა
გამოთვლების,
ვარიანტების
დათვლის და
მიმართებების
გამოყენებით.

მათ. VI.5. მოსწავლეს
შეუძლია სიდიდეებს
შორის
დამოკიდებულების
გამოსახვა, განვრცობა
და აღწერა.

მათ. VI.6. პრობლემის
გადაჭრისას
მოსწავლეს შეუძლია
ალგებრული
გამოსახულების
შედგენა,
გამარტივება.

მათ. VI.7. მოსწავლეს
შეუძლია სივრცული
ფიგურების ამოცნობა,
აღწერა და სხვადასხვა
ხერხით გამოსახვა.

მათ. VI.8. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
გარდაქმნების
დემონსტრირება.

მათ. VI.9. მოსწავლეს
შეუძლია ფიგურებსა
და ფიგურის
ელემენტებს შორის
მიმართებების
დადგენა.

მათ. VI.10.
პრობლემის
გადაჭრისას
მოსწავლეს შეუძლია
ბრტყელი ფიგურის
ფართობის
გამოთვლა.

მათ. VI.11. მოსწავლეს
შეუძლია დასმული
ამოცანის
ამოსახსნელად
საჭირო თვისობრივი
და რაოდენობრივი
მონაცემების
მოპოვება.

მათ. VI.12. მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივი და
რაოდენობრივი
მონაცემების
მოწესრიგება და
ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით წარმოდგენა.

მათ. VI.13. მოსწავლეს
შეუძლია თვისობრივ
და რაოდენობრივ
მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და
ელემენტარული
ანალიზი.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
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მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია არაუარყოფითი რაციონალური რიცხვების გამოსახვა,
შედარება და დალაგება პოზიციური სისტემის გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემული (მაგალითად, ხუთი, ექვსი ან შვიდი) ციფრებით ქმნის უდიდეს/უმცირეს
(ხუთნიშნა, ექვსნიშნა ან შვიდნიშნა) რიცხვს;

 გამოსახავს ათწილადებს სხვადასხვა სახით (მათ შორის რიცხვით სხივზე); წერს
სასრულ ათწილადს წილადის სახით;

 კითხულობს სასრულ ათწილადის ჩანაწერს; უთითებს თანრიგებს და ასახელებს
ციფრთა მნიშვნელობებს თანრიგების მიხედვით; იყენებს ამ ცოდნას ათწილადების
შედარებისა და დალაგებისას (მათ შორის რიცხვით სხივზე);

 წილადის გამოსახულებაში უთითებს მის მთელ და წილად ნაწილებს, წილადის
მრიცხველს და მნიშვნელს; იყენებს ამ ცოდნას წილადების შეფასების/შედარებისა
და დალაგებისას;

 გამოსახავს წილადს უკვეცი ფორმით; გამოსახავს წილადს სასრული ათწილადით
შესაბამის შემთხვევაში.

მათ.VI.2. მოსწავლეს შეუძლია არაუარყოფით რაციონალურ რიცხვებზე
არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება და მოქმედებათა შედეგის
შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს წილადის ძირითად თვისებას წილადებზე შეკრება-გამოკლების
მოქმედებების შესრულებისას; პოულობს მოცემული რიცხვის ნაწილს და ხსნის
შებრუნებულ ამოცანებს;

 იყენებს რაციონალური რიცხვის ჩაწერის ეკვივალენტურ ფორმებს და
არითმეტიკულ მოქმედებათა თვისებებს გამოთვლების გასამარტივებლად
(მაგალითად, მათი ზეპირად შესრულებისას);

 ამრგვალებს ათწილადებს მოცემული სიზუსტით (მეათედისა და მეასედის);
მიახლოებით პოულობს (სიზუსტის მითითების გარეშე) არითმეტიკული
გამოსახულების მნიშვნელობას;

 პოულობს უცნობ გამყოფს მოცემული განაყოფითა და გასაყოფით; ანალოგიურად
პოულობს ერთ-ერთ უცნობ თანამამრავლს მოცემული მეორე თანამამრავლითა და
ნამრავლით; ამოწმებს პასუხს.

მათ.VI.3. მოსწავლეს შეუძლია ზომის სხვადასხვა ერთეულების ერთმანეთთან
დაკავშირება და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ათწილადებზე გამრავლებას ზომის (სიგრძე, ფართობი, წონა, მოცულობა,
ტევადობა) მცირე ერთეულის დიდ ერთეულთან თანაფარდობის გამოსახვისთვის;
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 ერთმანეთთან აკავშირებს სიგრძის, ფართობის და მოცულობის შესაბამის
ერთეულებს;

 იყენებს პროპორციულობას და შეფასებას ბუნებისმეტყველების დარგებიდან
მომდინარე ამოცანების ამოხსნისას (ამოცანები მასშტაბზე, ხსნარებზე,
შენადნობებზე);

 იყენებს დროის სარტყელების შესახებ ცოდნას, დროის ერთეულებს შორის
თანაფარდობებს და შეკრება-გამოკლების მოქმედებებს დროის მონაკვეთის
პოვნისთვის (მაგალითად პოულობს თბილისიდან დილის 6:00-ზე გაფრენილი
თვითმფრინავის ბოსტონში ჩაფრენის დროს, თუ თბილისსა და ბოსტონს შორის
განსხვავება 9-საათია, მგზავრობას კი 13 საათი ჭირდება).

მათ.VI.4. მოსწავლეს შეუძლია პრობლემების გადაჭრა გამოთვლების, ვარიანტების
დათვლის და მიმართებების გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს პოზიციური სისტემის შესახებ ცოდნას, ამოწურვის და გამორიცხვის
ხერხებს და ნაშთით გაყოფას ამოცანების ამოხსნისას (მაგალითად, ამოცანები
ვარიანტების დათვლაზე; წერითი ალგორითმის გამოყენებით შესრულებული
გამრავლების ნიმუშში გამოტოვებული ციფრების ჩასმა და პასუხის დასაბუთება;
დადგენა, თუ რამდენი წელია მაგალითად 1200 დღე ნაკიანი წლების
გათვალისწინებით);

 სწორად იყენებს ტერმინებს "ყველა", "ყოველი", "თითოეული", ზოგიერთი", "ერთ-
ერთი", "არცერთი", "ერთადერთი" რიცხვების თვისებების ან რიცხვთა
ერთობლიობებს შორის მიმართებების დადგენისას;

 იყნებს ზოგადი-კერძო ტიპის მიმართებებს და მსჯელობს რიცხვითი
თვისებების/რიცხვითი კანონზომიერების შესახებ მოცემული გამონათქვამის
მართებულების შესახებ;

 გამოთვლებზე ამოცანის ამოხსნისას მსჯელობს რა უფრო მიზანშეწონილია
არითმეტიკულ მოქმედებათა შედეგის შეფასება თუ მისი ზუსტი მნიშვნელობის
პოვნა.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების გამოსახვა,
განვრცობა და აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემული დამოკიდებულებისათვის (მათ შორის რეალურ ვითარებაში)
თვისობრივად და რაოდენობრივად აღწერს თუ რა გავლენას ახდენს ერთი
სიდიდის ცვლილება მასზე დამოკიდებულ მეორე სიდიდეზე და სხვა
ატრიბუტებზე;

 სიტყვიერად მოცემული წესის მიხედვით ან მოცემულ ასოით გამოსახულებაში
სხვადასხვა რიცხვების ჩასმით ავსებს სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების
გამომსახველ ცხრილს;
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 განავრცობს სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების გამომსახველ ცხრილს:
ცვლადის მითითებული მნიშვნელობებისათვის პოულობს დამოკიდებული
სიდიდის გამოტოვებულ მნიშვნელობებს.

მათ. VI.6. პრობლემის გადაჭრისას მოსწავლეს შეუძლია ალგებრული გამოსახულების
შედგენა, გამარტივება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ადგენს რეალური ვითარების ან მისი სიტყვიერი აღწერის შესაბამის (წრფივი
გამოსახულებით მოცემულ) ტოლობას, უტოლობას ან განტოლებას;

 ამოცანის ამოსახსნელად შედგენილი განტოლების მიხედვით დაადგენს, თუ რა
გავლენას ახდენს ერთი სიდიდის ცვლილება ამოცანის ამონახსნზე;

 იყენებს კომუტაციურობის, ასოციაციურობისა და დისტრიბუციულობის თვისებებს
ასოით გამოსახულებების გასამარტივებლად და ალგებრული გამოსახულებების
ეკვივალენტურობის დასადგენად.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. VI.7. მოსწავლეს შეუძლია სივრცული ფიგურების ამოცნობა, აღწერა და სხვადასხვა
ხერხით გამოსახვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სახელებს სივრცული ფიგურის შესაძლო ტიპს მისი მოცემული გეომეტრიული
ატრიბუტების მიხედვით (მაგალითად, წახნაგების ფორმა და რაოდენობა);

 აღწერს სივრცულ გეომეტრიულ ფიგურათა მოცემულ გრაფიკულ გამოსახულებებს
ან ფიგურათა ურთიერთმდებარეობას შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით.
(მაგალითად, მართკუთხა პარალელეპიპედის რომელ წახნაგებს ეკუთვნის
მითითებული წვერო);

 ამზადებს სივრცული ფიგურის შლილს; განასხვავებს სივრცულ ფიგურებს მათი
შლილების მიხედვით.

მათ. VI.8. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების დემონსტრირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს მოცემული ბრტყელი ფიგურის (წერტილი, მონაკვეთი, ტეხილი,
მრავალკუთხედი) პარალელურ გადატანას, ისე, რომ მისი მითითებული წერტილი
გადაყავს სიბრტყის მითითებულ წერტილში;

 აგებს ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიულ ფიგურას მითითებული სიმეტრიის ღერძის
მიმართ უჯრიან ფურცელზე;

 პოულობს ფიგურათა სიმეტრიული კონფიგურაციის სიმეტრიის ღერძს/ღერძებს და
ასაბუთებს პასუხს (მაგალითად, გადაკეცვით, სარკის გამოყენებით).

მათ. VI.9. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურებსა და ფიგურის ელემენტებს შორის
მიმართებების დადგენა.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სხვადასხვა ფიგურებისათვის (ბრტყელი, სივრცული) ითვლის და ერთმანეთს
ადარებს ეილერის მახასიათებლის მნიშვნელობებს; იყენებს ეილერის ფორმულას
სივრცული ფიგურების ელემენტების რაოდენობის დასადგენად;

 იყენებს გეომეტრიულ გარდაქმნებს ფიგურათა კონგრუენტულობის და
სიმეტრიულობის დასადგენად;

 აკეთებს დასკვნას სიბრტყეზე წრეწირების ურთიერთგანლაგების შესახებ, მათ
ცენტრებს შორის მანძილისა და რადიუსების გამოყენებით.

მათ. VI.10. პრობლემის გადაჭრისას მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი ფიგურის ფართობის
გამოთვლა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ფარავს ბრტყელ ფიგურას კვადრატული ერთგვაროვანი ბადით და აფასებს მის
ფართობს (მაგალითად, ითვლის ფიგურის მთლიანად დასაფარავად საჭირო
კვადრატების მინიმალურ რაოდენობას და მათგან ფიგურის შიგნით მოთავსებულ
კვადრატების რაოდენობებს და აფასებს ფართობს, როგორც ამ ორ რიცხვს შორის
მოთავსებულ სიდიდეს);

 რეალურ ვითარებაში პოულობს მართკუთხა ობიექტის (მაგალითად საკლასო
ოთახის იატაკი) ფართობს და შედეგს წარმოადგენს შესაფერის ერთეულებში (მათ
შორის წილადების გამოყენებით);

 იყენებს ფართობის ადიციურობას ფართობის გამოთვლაზე პრაქტიკული
ამოცანების გადასაჭრელად.

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. VI.11. მოსწავლეს შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო
თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს მზა ანკეტით/კითხვარით მითითებულ რესპონდენტთა გამოკითხვას და
აგროვებს მონაცემებს;

 ატარებს მარტივ სტატისტიკურ ექსპერიმენტს და აგროვებს მონაცემებს
(მაგალითად სთხოვს თანაკლასელებს შეაფასონ დაფაზე დახაზულ ფიგურაში
რომელიმე მონაკვეთის სიგრძე და ცალკე აღებული იმავე მონაკვეთის სიგრძე);

 ირჩევს მონაცემთა შეგროვების შესაფერის საშუალებას (დაკვირვება, გაზომვა,
მონაცემთა ამოკრება მოცემული ერთობლიობიდან) და იყენებს მას, ასაბუთებს
თავის არჩევანს.

მათ. VI.12. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების
მოწესრიგება და ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით
წარმოდგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ახდენს თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა კლასიფიკაციას (გარდა
დისკრეტულ რაოდენობრივ მონაცემთა ინტერვალებად დაჯგუფებისა) და
დალაგებას;

 ქმნის მონაცემთა ცხრილებს, მათ შორის დაჯგუფებული რაოდენობრივი
მონაცემების შემთხვევაში;

 აგებს წრიულ და სვეტოვან დიაგრამებს (როდესაც მონაცემები იძლევა სკალის
ადვილად შერჩევის საშუალებას).

მათ. VI.13. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და ელემენტარული ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ითვლის შემაჯამებელ რიცხვით მახასიათებლებს (მონაცემთა საშუალო, უდიდესი
და უმცირესი მნიშვნელობები) დისკრეტული რაოდენობრივი მონაცემებისთვის და
იყენებს მათ მონაცემთა ერთობლიობის დასახასიათებლად;

 ადარებს მონაცემთა რამდენიმე ერთობლიობას მათი წინასწარ მოცემული
სტატისტიკური მახასიათებლების საშუალებით;

 პოულობს მონაცემთა ერთობლიობაში არსებულ კანონზომიერებებს და მსჯელობს
მათზე.

პროგრამის შინაარსი

1. მოქმედებები სხვადასხვა მნიშვნელის მქონე არაუარყოფით წილადებზე.
2. არაურყოფითი ათწილადები; კავშირები ათწილადი წილადი და წილადი

ათწილადი (სასრული ათწილადის შემთხვევა).
3. მოქმედებები არაუარყოფით ათწილადებზე.
4. კავშირი სიგრძისა, ფართობისა და მოცულობის ერთეულებს შორის.
5. დროის ერთეულები (საათი, წუთი, წამი; წელი, ნაკიანი წელი).
6. სიგრძის და მოცულობის ერთეულები და მათ შორის კავშირები
7. ორ სიდიდეს შორის დამოკიდებულებები, რომლებიც შეკრების, გამოკლების ან

გამრავლების შემცველი გამოსახულებით მოიცემა.
8. შეკრების, გამოკლების ან გამრავლების შემცველი რიცხვითი და ასოითი

გამოსახულებები, მათი გამარტივება და მათი გამოყენება ტექსტური ამოცანების
ამოხსნისას.

9. შეკრების, გამოკლების ან გამრავლების შემცველი რიცხვითი უტოლობები და მათი
თვისებები.

10.გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: ღერძული სიმეტრია, პარალელური
გადატანა.

11.ბრტყელი ფიგურის ფართობი.
12.სივრცული ფიგურების ელემენტებს შორის რაოდენობრივი დამოკიდებულება

(მაგალითად, ეილერის ფორმულა).
13.სივრცული ფიგურების მოდელები, კუბის და მართკუთხა პარალელეპიპედის

შლილები.



444

14.თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვების საშუალებანი: გაზომვა,
დაკვირვება, გამოკითხვა; მონაცემთა ამოკრება წყაროებიდან (მაგალითად
ცნობარი, კატალოგი, ინტერნეტი); სტატისტიკური ექსპერიმენტი.

15.თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ორგანიზაცია: ინტერვალებად
დაჯგუფებული რაოდენობრივი მონაცემები.

16.მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების თვისობრივი ნიშნები: განმეორების
ტიპის კანონზომიერებანი;

17.მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და თვისობრივი
მონაცემებისთვის: სვეტოვანი და წრიული დიაგრამები.

18.მონაცემთა შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისობრივი და
რაოდენობრივი მონაცემებისთვის: ცენტრალური ტენდენციის საზომი – მონაცემთა
საშუალო; უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობები.

თავი XXII
საგნობრივი კომპეტენციები საბაზო საფეხურზე

VII კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. VII.1. მოსწავლეს
შეუძლია
რაციონალური
რიცხვების წაკითხვა,
გამოსახვა, შედარება
და დალაგება
პოზიციური
სისტემის
გამოყენებით;
რიცხვების
თვისებების
გამოკვლევა
პოზიციური
სისტემის
გამოყენებით.

მათ. VII.2. მოსწავლეს

მათ. VII.5. მოსწავლეს
შეუძლია სიდიდეებს
შორის
პირდაპირპროპორცი
ული
დამოკიდებულების
ამოცნობა და
გამოსახვა.

მათ. VII.6. მოსწავლეს
შეუძლია
სიმრავლური
ცნებებისა და
ოპერაციების
გამოყენება ამოცანის
ამოხსნისას.

მათ. VII.9. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
ფიგურების
ამოცნობა, მათი
სახეობების შედარება
და კლასიფიცირება.

მათ. VII.10.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
ობიექტების
წარმოდგენა
ამოცანის
კონტექსტის
შესაბამისად.

მათ. VII.14.
მოსწავლეს შეუძლია
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
საჭირო თვისობრივი
და რაოდენობრივი
მონაცემების
მოპოვება.

მათ. VII.15.
მოსწავლეს შეუძლია
თვისობრივი და
რაოდენობრივი
მონაცემების
მოწესრიგება და
წარმოდგენა
დასმული ამოცანის
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შეუძლია
რაციონალურ
რიცხვებზე
მოქმედებების
სხვადასხვა ხერხით
შესრულება.

მათ. VII.3. მოსწავლეს
შეუძლია
რაციონალურ
რიცხვებზე
მოქმედებათა
შედეგის შეფასება.

მათ. VII.4. მოსწავლეს
შეუძლია ზომის
სხვადასხვა
ერთეულების
ერთმანეთთან
დაკავშირება და მათი
გამოყენება
ამოცანების
ამოხსნისას.

მათ. VII.7. მოსწავლეს
შეუძლია
ალგებრული
გამოსახულების
გამარტივება და
წრფივი განტოლების
ამოხსნა.

მათ. VII.8. მოსწავლეს
შეუძლია ობიექტთა
პერიოდული
მიმდევრობის და
მუდმივი ნაზრდის
მქონე რიცხვითი
მიმდევრობის
გავრცობა და
გაანალიზება.

მათ. VII.11.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
გარდაქმნების
განხორციელება და
მათი გამოყენება
ფიგურათა
თვისებების
დასადგენად.

მათ. VII.12.
მოსწავლეს შეუძლია
კოორდინატთა
მეთოდის გამოყენება
ორიენტირებისათვის
.

მათ. VII.13.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
ამოცანების ამოხსნა
სამკუთხედებთან
დაკავშირებული
ცნებებისა და
ფაქტების
გამოყენებით.

ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით.

მათ. VII.16.
მოსწავლეს შეუძლია
თვისობრივ და
რაოდენობრივ
მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და
ანალიზი ამოცანის
კონტექსტის
გათვალისწინებით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. VII.1. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალური რიცხვების წაკითხვა, გამოსახვა,
შედარება და დალაგება პოზიციური სისტემის გამოყენებით; რიცხვების
თვისებების გამოკვლევა პოზიციური სისტემის გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ათწილადის ჩანაწერში უთითებს თანრიგებს და ასახელებს თანრიგებში მდგომ
ციფრთა მნიშვნელობებს; იყენებს ამ ცოდნას ათწილადების შედარების ან
(ზრდადობით/კლებადობით) დალაგებისას. (მაგალითად, გაშლის სასრულ
ათწილადს სათანრიგო შესაკრებების ჯამის სახით, «დაალაგე კლებით 2.9259, 3.1,
2.93, და 2.899»);

 გამოსახავს და ადარებს უარყოფით რიცხვებს პოზიციური სისტემის გამოყენებით;
ახდენს მოპირდაპირე რიცხვის და რიცხვის აბსოლუტური მნიშვნელობის ცნებების
მოდელზე დემონსტრირებას (მათ შორის რიცხვით ღერძზე);
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 ეკვივალენტური ფორმით წერს შერეულ რიცხვებს, ათწილადებსა და წილადებს;
ადარებს და ალაგებს სხვადასხვა სახით მოცემულ რიცხვებს (მაგალითად,
ათწილადი წილადი);

 პოზიციური სისტემის გამოყენებით, კონკრეტულ მაგალითებზე ახდენს
გაყოფადობის ნიშნებიდან ზოგიერთის დემონსტრირებას (მაგალითად, 3-ზე და 9-
ზე გაყოფადობის ნიშნებს); პოულობს მოცემული ნატურალური რიცხვების
უმცირეს საერთო ჯერადსა და უდიდეს საერთო გამყოფს.

მათ. VII.2. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებების სხვადასხვა
ხერხით შესრულება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს მთელ რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების დემონსტრირებას
მოდელზე;

 იყენებს რიცხვის ჩაწერის ეკვივალენტურ ფორმებს, მოქმედებათა შესრულების
თანმიმდევრობას, მათ თვისებებსა და დაჯგუფებას გამოთვლების
გასამარტივებლად;

 ყოფს რიცხვს პროპორციულ ნაწილებად და პოულობს რიცხვს მისი მოცემული
ნაწილის მიხედვით;

 ახდენს ნატურალურ-მაჩვენებლიანი ხარისხის თვისებების დემონსტრირებას;

 ზეპირი ანგარიშისას იყენებს პროცენტის კავშირს რიცხვის ნაწილთან; პოულობს
მოცემული რიცხვის პროცენტს და ხსნის შებრუნებულ ამოცანებს;

 ირჩევს და იყენებს რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების
შესრულების ხერხს (ზეპირი, ტექნოლოგიების გამოყენებით, წერითი
ალგორითმები);

 ხსნის პრაქტიკულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ან სხვა სასწავლო
დისციპლინებიდან მომდინარე ამოცანებს გამოთვლებზე (მაგალითად, უმარტივესი
ხარჯთაღრიცხვა; ისტორიული ეპოქის ხანგრძლივობის განსაზღვრა; ამოცანები
პროცენტებზე და პროპორციაზე: ხსნარები, შენადნობები და სხვა).

მათ. VII.3. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებათა შედეგის
შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოთვლებთან დაკავშირებული ამოცანის ამოხსნისას იყენებს ზეპირი ანგარიშის
ხერხებს და მოქმედებათა შედეგის შეფასებას;

 აფასებს რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკულ მოქმედებათა შედეგს, ასრულებს
მოქმედებებს და ამოწმებს საკუთარ ვარაუდს;

 ამრგვალებს რაციონალურ რიცხვებს მითითებული სიზუსტით; მიახლოებით
პოულობს (სიზუსტის მითითების გარეშე) არითმეტიკული გამოსახულების
მნიშვნელობას;

 იყენებს შეფასებას ათწილადებზე (წერითი ალგორითმის ან კალკულატორის
გამოყენებით) ჩატარებული გამოთვლების შედეგის ადეკვატურობის
შესამოწმებლად.
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მათ. VII.4. მოსწავლეს შეუძლია ზომის სხვადასხვა ერთეულების ერთმანეთთან
დაკავშირება და მათი გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს და იყენებს შესაფერის ერთეულებს სიდიდის ცვლილების, მოძრაობის
სიჩქარის, მასშტაბისა და რუკაზე მანძილის პოვნასთან დაკავშირებულ ამოცანების
ამოხსნისას;

 მოცემული წრფივი დამოკიდებულების გამოყენებით გამოსახავს ერთ სისტემაში
მოცემულ ერთეულს სხვა სისტემის ერთეულით;

 გამოსახავს მოცემულ ერთეულს იგივე სისტემის სხვა ერთეულის საშუალებით
(მაგალითად, კმ/სთ - ებში მოცემულ სიჩქარეს გამოსახავს მ/წმ -ით).

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. VII.5. მოსწავლეს შეუძლია სიდიდეებს შორის პირდაპირპროპორციული
დამოკიდებულების ამოცნობა და გამოსახვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემული დამოკიდებულებისათვის თვისობრივად და რაოდენობრივად აღწერს,
თუ რა გავლენას ახდენს ერთი სიდიდის ცვლილება მეორის მნიშვნელობაზე;
მოყავს მუდმივი და არამუდმივი რაოდენობრივი ცვლილების მაგალითები
ყოველდღიური ცხოვრებიდან;

 სიტყვიერად ჩამოყალიბებულ დებულებას სიდიდეებს შორის დამოკიდებულებისა
და მიმართების შესახებ გამოსახავს გრაფიკულად ან ცხრილით და პირიქით –
გრაფიკულად ან ცხრილით გამოსახულ დამოკიდებულებას აღწერს სიტყვიერად;

 სხვადასხვა ხერხით (გრაფიკულად, ცხრილის სახით, სიტყვიერად, ალგებრულად)
გამოსახულ დამოკიდებულებებს შორის მიუთითებს ერთსა და იმავე
დამოკიდებულებებს.

მათ. VII.6. მოსწავლეს შეუძლია სიმრავლური ცნებებისა და ოპერაციების გამოყენება
ამოცანის ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სხვადასხვა ხერხით მოცემული სიმრავლისათვის განსაზღვრავს მოცემული
ელემენტის კუთვნილებას ამ სიმრავლისადმი;

 პრობლემის გადაჭრისას, იყენებს ზოგიერთ დამხმარე ხერხს სიმრავლეთა შორის
მიმართებების დასადგენად და სიმრავლური ოპერაციების შესასრულებლად;

 სწორად იყენებს სიმრავლეთა თეორიის ცნებებს და შესაბამის აღნიშვნებს სასრულ
სიმრავლეებზე ოპერაციების (ორი სიმრავლის თანაკვეთა და გაერთიანება), სასრულ
სიმრავლეთა შორის მიმართების, ელემენტსა და სიმრავლეს შორის მიმართების
გამოსახვისას.

მათ. VII.7. მოსწავლეს შეუძლია ალგებრული გამოსახულების გამარტივება და წრფივი
განტოლების ამოხსნა.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტური ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და ხსნის ერთუცნობიან წრფივ
განტოლებას;

 იყენებს მოქმედებათა თვისებებს, მათ თანმიმდევრობას და დაჯგუფებას
ალგებრული (არაუმეტეს ორი ცვლადის შემცველი წრფივი ან მეორე ხარისხის)
გამოსახულების გასამარტივებლად და მისი მნიშვნელობის გამოსათვლელად
ცვლადების მოცემული მნიშვნელობებისათვის;

 ალგებრული გარდაქმნებისა და ლოგიკური მსჯელობის გამოყენებით ასაბუთებს ან
უარყოფს ორი ალგებრული (არაუმეტეს ორი ცვლადის შემცველი წრფივი ან მეორე
ხარისხის) გამოსახულების იგივურ ტოლობას.

მათ. VII.8. მოსწავლეს შეუძლია ობიექტთა პერიოდული მიმდევრობის და მუდმივი
ნაზრდის მქონე რიცხვითი მიმდევრობის გავრცობა და გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პერიოდულ მიმდევრობაში გამოყოფს მიმდევრობის პერიოდს;

 წარმოადგენს მიმდევრობის მოცემული ფრაგმენტის გავრცობის ორ ან მეტ
ვარიანტს, განმარტავს გავრცობის ვარიანტებს და ადარებს მათ;

 დასმული ამოცანის კონტექსტიდან გამომდინარე ირჩევს მიმდევრობის გავრცობის
ვარიანტს და ასაბუთებს თავის არჩევანს;

 განავრცობს მუდმივი ნაზრდის მქონე რიცხვით მიმდევრობას; ასახელებს რეალურ
ვითარებაში ისეთი პროცესის მაგალითებს, რომლებიც ასეთი მიმდევრობით
აღიწერება.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. VII.9. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა, მათი სახეობების
შედარება და კლასიფიცირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 არქიტექტურისა და ხელოვნების ნიმუშებში ან მათ ილუსტრაციებში, ყოფითი
დანიშნულების საგნებში ასახელებს მისთვის ნაცნობ გეომეტრიულ ფიგურებს ან
მათ ნაწილებს;

 აყალიბებს მიმართებებს (მაგალითად, ზოგადობა-კერძოობა) ფიგურათა სახეობებს
შორის;

 ასახელებს ფიგურას მისი ნიშან-თვისებების მიხედვით, მსჯელობს ფიგურის
ამოსაცნობად მათი საკმარისობის/არასაკმარისობის შესახებ.

მათ. VII.10. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ობიექტების წარმოდგენა ამოცანის
კონტექსტის შესაბამისად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 აგებს დასმული ამოცანის შესაბამის ნახაზს და ადეკვატურად იყენებს ასოით
აღნიშვნებს;

 აღწერს გეომეტრიულ ობიექტთა მოცემულ გრაფიკულ გამოსახულებებს ან
ობიექტთა ურთიერთმდებარეობას შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით.
(მაგალითად, მართკუთხა პარალელეპიპედის რომელ წახნაგებს ეკუთვნის
მითითებული წვერო);

 გამოსახავს ბრტყელ ფიგურებს ისე, რომ მათი თანაკვეთა/გაერთიანება იყოს
მითითებული ფორმის ან თვისებების მქონე ფიგურა.

მათ. VII.11. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების განხორციელება და მათი
გამოყენება ფიგურათა თვისებების დასადგენად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გარემომცველ ობიექტებს შორის მოიძიებს სიმეტრიულ ობიექტებს;

 ხაზავს ბრტყელი ფიგურის (ტეხილი, მრავალკუთხედი) სიმეტრიულ ფიგურას
მითითებული სიმეტრიის ღერძის მიმართ; ახდენს ბრტყელი ფიგურის (ტეხილი,
მრავალკუთხედი) პარალელურ გადატანას;

 უთითებს ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიის ღერძს/ღერძებს; ახდენს სიმეტრიულობის
დემონსტრირებას; იყენებს ფიგურის სიმეტრიულობას ფიგურის თვისების
დასადგენად.

მათ. VII.12. მოსწავლეს შეუძლია კოორდინატთა მეთოდის ორიენტაციისათვის
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ორიენტირებს რუკაზე ან საკოორდინატო სიბრტყეზე კოორდინატების
გამოყენებით (მაგალითად ასახელებს მოცემული წერტილის კოორდინატების
მიახლოებით ან ზუსტ მნიშვნელობას; პოულობს წერტილს მოცემული
მთელრიცხოვანი კოორდინატების მიხედვით);

 ასახელებს საკოორდინატო ღერძების მიმართ მოცემული წერტილის ღერძულად
სიმეტრიული წერტილის კოორდინატებს;

 პოულობს პარალელური გადატანით მიღებული ფიგურის ნებისმიერი წერტილის
კოორდინატებს მისი წინასახის კოორდინატებისა და მითითებული პარალელური
გადატანის მეშვეობით.

მათ. VII.13. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა სამკუთხედებთან
დაკავშირებული ცნებებისა და ფაქტების გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს სამკუთხედების ტოლობის ნიშნებს ფიგურათა თვისებების დასადგენად,
ფიგურათა უცნობი ელემენტების მოსაძებნად ან რეალურ ვითარებაში მანძილის
არაპირდაპირი გზით დასადგენად;

 ხსნის აგების მარტივ ამოცანებს;

 პოულობს მიზეზშედეგობრივ კავშირებს სამკუთხედთან და მის ელემენტებთან
დაკავშირებულ დებულებებს შორის.
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მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. VII.14. მოსწავლეს შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო
თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განასხვავებს თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემებს, იყენებს მონაცემთა
შეგროვების შესაფერის საშუალებას (გაზომვა, დაკვირვება);

 მოცემულ თემასთან დაკავშირებით სვამს კითხვებს, განსაზღვრავს რესპონდენტებს
და მოიპოვებს საჭირო მონაცემებს;

 მოცემული ამოცანისთვის დამოუკიდებლად გეგმავს და ატარებს სტატისტიკურ
ექსპერიმენტს და აგროვებს მონაცემებს.

მათ. VII.15. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების
მოწესრიგება და წარმოდგენა დასმული ამოცანის ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა დალაგებას/კლასიფიკაციას,
წარმოადგენს მონაცემებს სიის/პიქტოგრამის სახით, მსჯელობს
დალაგების/კლასიფიკაციის პრინციპზე;

 ქმნის მოწესრიგებულ მონაცემთა ცხრილებს და ასაბუთებს შერჩეული დიზაინის
მიზანშეწონილობას;

 აგებს სხვადასხვა დიაგრამებს ერთი-და-იგივე თვისობრივი ან რაოდენობრივი
მონაცემებისთვის და მსჯელობს, თუ მონაცემთა რამდენად მნიშვნელოვან
ასპექტებს წარმოაჩენს თითოეული და რა უპირატესობა გააჩნია თითოეულს.

მათ. VII.16. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და ანალიზი ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სვამს კითხვებს მონაცემების შესახებ ან ახასიათებს მონაცემებს, რომლებიც
წარმოდგენილია სიის, ცხრილის, პიქტოგრამის ან დიაგრამის სახით, მსჯელობს
არსებულ კანონზომიერებებსა და გამორჩეულ მონაცემებზე;

 ირჩევს შესაფერის შემაჯამებელ რიცხვით მახასიათებლებს, ასაბუთებს თავის
არჩევანს, ითვლის და იყენებს მათ მონაცემთა ჯგუფის დასახასიათებლად;

 ადარებს მონაცემთა რამდენიმე ჯგუფს და წარმოაჩენს თვისობრივ და
რაოდენობრივ მსგავსებასა და განსხვავებას მათ შორის (შემაჯამებელი რიცხვითი
მახასიათებლების გარეშე).

პროგრამის შინაარსი

1. მთელი რიცხვები და არითმეტიკული მოქმედებები მთელ რიცხვებზე.
2. წილადები, ათწილადები და ზოგიერთი კავშირი მათ შორის.
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3. პროცენტი: მთელი პროცენტი, რომელიც მეტია ან ტოლი 1-ზე და ნაკლებია ან
ტოლი 100-ზე.

4. კავშირი სიდიდის პროცენტსა და ამ სიდიდის ნაწილს შორის.
5. რიცხვის პოვნა მისი პროცენტით ან ნაწილით.
6. რაციონალური რიცხვების შედარება.
7. რიცხვითი შუალედები. რიცხვის მოდული.
8. რიცხვითი შუალედების გაერთიანება და თანაკვეთა.
9. რიცხვის მოდულის გეომეტრიული აზრი.
10. რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის შეფასება.
11. რაციონალური რიცხვის დაყოფა პროპორციულ ნაწილებად.
12. ნატურალური რიცხვის დაშლა მარტივ მამრავლებად.
13. რამდენიმე ნატურალური რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადი და უდიდესი

საერთო გამყოფი.
14. მარტივი და შედგენილი ნატურალური რიცხვები. გამყოფი და ჯერადი.
15. რაციონალური რიცხვის ნატურალურმაჩვენებლიანი ხარისხი.
16. ნაშთით გაყოფა, ნაშთი და გაყოფადობის ნიშნებიდან ზოგიერთი.
17. ზომის ერთეულები, კავშირები ზომის ერთეულებს შორის და ზომის ერთეულების

გამოყენება: მასშტაბი; ერთი სისტემის ერთეულის სხვა სისტემის შესაბამისი
ერთეულით გამოსახვა.

18. ფასდაკლება/ფასის გაზრდა (თანმიმდევრობითი და ერთჯერადი
ფასდაკლებების/ფასების ზრდის ერთმანეთთან შედარება) და მარტივი
ხარჯთაღრიცხვა.

19. სიდიდეებს შორის პირდაპირპროპორციული დამოკიდებულება და ამ
დამოკიდებულების გამოსახვა გრაფიკის და ცხრილის საშუალებით.

20. სიმრავლეთა თეორიის ცნებები, ოპერაციები და შესაბამისი აღნიშვნები სასრული
სიმრავლეების შემთხვევაში: ელემენტის სიმრავლისადმი კუთვნილება,
ქვესიმრავლე, ორი სიმრავლის თანაკვეთა და გაერთიანება.

21. ტექსტური ამოცანების ამოხსნა წრფივი განტოლებების გამოყენებით.
22. ტოლფასი განტოლებები და უტოლობები.
23. არაუმეტეს ორი ცვლადის შემცველი წრფივი ან მეორე ხარისხის გამოსახულებების

გამარტივება და მნიშვნელობის გამოთვლა.
24. მრავალწევრი. მოქმედებები მრავალწევრებზე: შეკრება, გამოკლება და გამრავლება.
25. საერთო მამრავლის გატანა ფრჩხილებს გარეთ. დაჯგუფების წესი, მამრავლებად

დაშლა შემოკლებული გამრავლების ფორმულების გამოყენებით.
26. პერიოდული მიმდევრობები და მუდმივი ნაზრდის მქონე რიცხვითი

მიმდევრობები (არითმეტიკული პროგრესია).
27. წერტილები, წრფეები და სიბრტყეები: მიმართებები მათ შორის.
28. გეომეტრიული ფიგურები: კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნით (მაგალითად

ამოზნექილი და არაამოზნექილი, ბრტყელი და სივრცული).
29. კუთხე: კუთხის ელემენტები, კუთხის გრადუსული ზომა.
30. კუთხეების კლასიფიკაცია: მართი, მახვილი, ბლაგვი და გაშლილი კუთხეები;

კუთხის თვისებები.
31. კუთხე ორ წრფეს შორის.
32. სამკუთხედი: სამკუთხედის ელემენტები, სამკუთხედების კლასიფიკაცია

(მართკუთხა სამკუთხედი, მახვილკუთხა სამკუთხედი, ბლაგვკუთხა სამკუთხედი,
ტოლფერდა სამკუთხედი, ტოლგვერდა სამკუთხედი), სამკუთხედის თვისებები,
სამკუთხედების ტოლობის ნიშნები.

33. პარალელოგრამი. პარალელოგრამის თვისებები.
34. მართკუთხედი. მართკუთხედის თვისებები.
35. რომბი. რომბის თვისებები.
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36. წესიერი მრავალკუთხედი.
37. გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: პარალელური გადატანა, ღერძული

სიმეტრია.
38. მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა სიბრტყეზე. ორიენტირება სიბრტყეზე

კოორდინატების საშუალებით, გეომეტრიული გარდაქმნების გამოსახვა
კოორდინატებში.

39. აგების უმარტივესი ამოცანები: მოცემული სამკუთხედის ტოლი სამკუთხედის
აგება, კუთხის ბისექტრისის აგება, მონაკვეთის შუამართობის აგება.

40. წრეწირის ქორდა. წრეწირის მხები.
41. მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: გაზომვა და დაკვირვება;

გამოკითხვა;სტატისტიკური ექსპერიმენტი.
42. თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ორგანიზაცია: მონაცემების

კლასიფიკაცია (გარდა ინტერვალებად დაჯგუფებისა); მონაცემთა დალაგება
ზრდადობა-კლებადობით ან ლექსიკოგრაფიული მეთოდით.

43. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები: მონაცემთა რაოდენობა, პოზიცია და თანმიმდევრობა ერთობლიობაში,
მონაცემთა სიხშირე; განმეორების ტიპის კანონზომიერებანი; გამორჩეული
(მაგალითად: ექსტრემალური, იშვიათი) მონაცემები.

44. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და თვისობრივი
მონაცემებისთვის: სია, ცხრილი, პიქტოგრამა, წერტილოვანი, მესერული,
ხაზოვანი, სვეტოვანი დიაგრამები.

45. მონაცემთა შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისობრივი და
რაოდენობრივი მონაცემებისთვის: ცენტრალური ტენდენციის საზომები -
საშუალო, მოდა; მონაცემთა გაფანტულობის საზომი - გაბნევის დიაპაზონი.

VIII კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა
ანალიზი, ალბათობა
და სტატისტიკა

მათ. VIII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
პოზიციური
სისტემის და
რიცხვის ჩაწერის
სტანდარტული
ფორმის გამოყენება.

მათ. VIII.2.

მათ. VIII.5.
მოსწავლეს შეუძლია
სიდიდეებს შორის
წრფივი
დამოკიდებულების
ამოცნობა,
გაანალიზება და
გამოსახვა.

მათ. VIII.6.

მათ. VIII.8. მოსწავლეს
შეუძლია ფიგურათა
თვისებების გამოყენება
ფიგურათა
კლასიფიცირებისათვის
და მათი სახეობების
შესადარებლად.

მათ. VIII.9. მოსწავლეს
შეუძლია ფიგურისა და

მათ. VIII.11.
მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემების
მოპოვება და მათი
წარმოდგენა
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით.
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მოსწავლეს
შეუძლია
რაციონალურ
რიცხვებზე
მოქმედებების
შესრულება და
მათი შედეგის
შეფასება.

მათ. VIII.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა-
დასაბუთების
ზოგიერთი ხერხის
გამოყენება.

მათ. VIII.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
გამოთვლებთან
დაკავშირებული
ამოცანების
ამოხსნა.

მოსწავლეს შეუძლია
ორ სიმრავლეს
შორის
შესაბამისობის აგება,
გამოსახვა და
გამოკვლევა.

მათ. VIII.7.
მოსწავლეს შეუძლია
განტოლებათა
სისტემებისა და
უტოლობების
გამოყენება
პრობლემის
გადაჭრისას.

მისი ელემენტების
ზომების მოძებნა.

მათ. VIII.10. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
დებულებების
მართებულობის
დასაბუთება.

მათ. VIII.12.
მოსწავლეს შეუძლია
შემთხვევითი
მოვლენების
ამოცნობა და
ხდომილობათა
ალბათობების
გამოთვლა.

მათ. VIII.13.
მოსწავლეს შეუძლია
ხდომილობათა
ალბათობების
შეფასება და
მსჯელობა
ხდომილობათა
მოსალოდნელობის
შესახებ ფარდობით
სიხშირესა და
ალბათობას შორის
კავშირის
გამოყენებით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია პოზიციური სისტემის და რიცხვის ჩაწერის
სტანდარტული ფორმის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემული სიზუსტით ამრგვალებს მთელ რიცხვებსა და ათწილადებს,
განასხვავებს პერიოდული ათწილადის შემოკლებით ჩაწერას დამრგვალებისგან.
(მაგალითად, “დაამრგვალე მეასედის სიზუსტით და შეადარე 0.7(6) და 0.767”);

 პოზიციური სისტემის გამოყენებით ასაბუთებს გაყოფადობის ნიშნებს; (ერთნიშნა)
რიცხვის თანმიმდევრული ხარისხების განხილვისას მსჯელობს ერთეულების
თანრიგებში მდგომ ციფრთა პერიოდული განმეორების შესახებ (მაგალითად
“რომელი ციფრი იქნება ერთეულების თანრიგში, თუ პოზიციური სისტემით
ჩავწერთ 2 ხარისხად 11-ს?”);

 წერს რიცხვებს სტანდარტული ფორმით და პირიქით, სტანდარტული ფორმით
მოცემულ რიცხვს წერს პოზიციური სისტემის გამოყენებით; ადარებს რიცხვის
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ჩაწერის სხვადასხვა ფორმებს (მაგალითად, რა უპირატესობა აქვს სტანდარტულ
ფორმას რიცხვებზე მოქმედებების შესრულებისას).

მათ. VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება და
მათი შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს შეფასებას რაციონალურ რიცხვებზე შესრულებული გამოთვლების (მათ
შორის ხარისხი და ფესვი) შედეგის ადეკვატურობის შესამოწმებლად;

 იყენებს რიცხვის ჩაწერის ეკვივალენტურ ფორმებს (მაგალითად, სტანდარტული
ფორმა) გამოთვლების შესრულების და/ან გამოთვლების შედეგის შეფასებისას;

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს რა უფრო მიზანშეწონილია -
მოქმედებათა შედეგის შეფასება თუ მისი ზუსტი მნიშვნელობის პოვნა;

 ახდენს რიცხვიდან კვადრატული/კუბური ფესვის ამოღებისა და რიცხვის
კვადრატში/კუბში აყვანის ოპერაციების თვისებების (მათ შორის, ამ ოპერაციების
ურთიერთშებრუნებულობის) დემონსტრირებას;

 ასაბუთებს მთელმაჩვენებლიანი ხარისხის თვისებებს და ახდენს მათ
დემონსტრირებას.

მათ. VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დასაბუთების ზოგიერთი ხერხის
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განასხვავებს დებულების წანამძღვარს/წანამძღვრებს და დასკვნას; ცვლის
დებულების წანამძღვარს და მსჯელობს დასკვნის მართებულობის შესახებ;

 აყალიბებს და ასაბუთებს მარტივ დებულებას მთელი რიცხვების თვისებების ან
მათზე მოქმედებების შედეგის შესახებ. (მაგალითად, "თუ კენტ რიცხვს
დავუმატებთ კენტ რიცხვს, შედეგად მივიღებთ...");

 შესაბამის შემთხვევაში ახდენს რიცხვების თვისებების შესახებ გამონათქვამის
არამართებულობის დასაბუთებას (მაგალითად, კონტრმაგალითის გამოყენებით);
აყალიბებს მოცემული დებულების საწინააღმდეგო დებულებას;

 ასაბუთებს ან ხსნის ამოცანის ამოხსნისას გამოყენებულ ხერხს.

მათ. VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია გამოთვლებთან დაკავშირებული ამოცანების ამოხსნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ორი (წრფივი მოდელით მოცემული) სამომხმარებლო კონტრაქტიდან ან
მომსახურების გეგმიდან უკეთესის შესარჩევად ასრულებს გამოთვლებს და იღებს
გადაწყვეტილებას;

 ხსნის ბუნებისმეტყველების დარგებიდან მომდინარე ამოცანებს გამოთვლებზე;
 იყენებს გამორიცხვის ან ამოწურვის მეთოდს რიცხვებზე ამოცანების ამოხსნისას

და განმარტავს გამოყენებულ ხერხს (მაგალითად, ავსებს არითმეტიკული
მოქმედების წერითი ალგორითმის ნიმუშს, სადაც ზოგიერთი რიცხვი
სიმბოლოებით არის შეცვლილი);

 ირჩევს და იყენებს სიდიდის ცვლილების სიჩქარის შესაფერის ერთეულებს;
გამოსახავს მცირე ერთეულს დიდი ერთეულის გამოყენებით.
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მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია სიდიდეებს შორის წრფივი დამოკიდებულების
ამოცნობა, გაანალიზება და გამოსახვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მისთვის ნაცნობი სიდიდეებისათვის ასახელებს სიდიდეებს შორის წრფივ
დამოკიდებულებებს (მაგალითად, თანაბარი მოძრაობისას განვლილი მანძილის
დამოკიდებულება დროზე);

 განასხვავებს წრფივ და არაწრფივ დამოკიდებულებებს მიუხედავად
დამოკიდებულების გამოსახვის ხერხისა; მსჯელობს წრფივ და არაწრფივ
დამოკიდებულებებს შორის განსხვავებაზე;

 სიტყვიერად ჩამოყალიბებულ დებულებას სიდიდეებს შორის დამოკიდებულებისა
და მიმართების შესახებ გამოსახავს ალგებრულად; ალგებრულად მოცემულ
დამოკიდებულებას გამოსახავს გრაფიკულად, ცხრილით ან აყალიბებს
სიტყვიერად.

მათ. VIII.6. მოსწავლეს შეუძლია ორ სიმრავლეს შორის შესაბამისობის აგება, გამოსახვა
და გამოკვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აგებს რეალური ვითარების ადეკვატურ შესაბამისობას ორ მოცემულ სიმრავლეს
შორის (მაგალითად, მოსწავლეები და მერხები საკლასო ოთახში) და ცხრილის ან
სქემის საშუალებით გამოსახავს მას;

 ასახელებს ერთსა და იმავე შესაბამისობას შესაბამისობის გამოსახვის ხერხისაგან
დამოუკიდებლად;

 რაიმე ხერხით (სიტყვიერად, ცხრილის ან სქემის საშუალებით) მოცემული
შესაბამისობისათვის პოულობს მითითებული სიმრავლის ანასახს/წინასახეს.

მათ. VIII.7. მოსწავლეს შეუძლია განტოლებათა სისტემებისა და უტოლობების
გამოყენება პრობლემის გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტური ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და ხსნის ორუცნობიან წრფივ
განტოლებათა სისტემას; ახდენს ამონახსნის ინტერპრეტაციას ამოცანის
კონტექსტის გათვალისწინებით;

 ირჩევს ხერხს და ხსნის ორუცნობიან წრფივ განტოლებათა სისტემას; ახდენს
ამონახსნის სიმრავლურ და გეომეტრიულ ინტერპრეტაციას;

 ტექსტური ამოცანების ამოხსნისას და რეალური ვითარების მოდელირებისას
ადგენს და ხსნის ერთუცნობიან წრფივ უტოლობებს; ახდენს ამონახსნის
სიმრავლურ ინტერპრეტაციას.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა
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მათ. VIII.8. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურათა თვისებების გამოყენება ფიგურათა
კლასიფიცირებისათვის და მათი სახეობების შესადარებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აყალიბებს მიმართებებს (მაგალითად ზოგადობა-კერძოობა) ფიგურათა სახეობებს
ან თვისებებს შორის, სქემატურად გამოსახავს ამ მიმართებებს (მაგალითად
ცხრილის ან დიაგრამის საშუალებით);

 ფიგურის მოცემულ თვისებებს (მათ შორის სიმეტრიულობა) შორის ირჩევს
თვისებათა იმ მინიმალურ ერთობლიობას, რომელიც ცალსახად განსაზღვრავს ამ
ფიგურას;

 მოცემული ხედების მიხედვით ასახელებს სივრცული ფიგურის შესაძლო სახეობას.

მათ. VIII.9. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურისა და მისი ელემენტების ზომების მოძებნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ფიგურათა თვისებებს და ტოლი ფიგურების შესაბამისი ელემენტების
შედარების მეთოდს ფიგურის ელემენტის უცნობი ზომის მოსაძებნად;

 იყენებს დეკარტეს კოორდინატებს ფიგურის ან მისი ელემენტის უცნობი ზომის
მოსაძებნად;

 პოულობს ფიგურის ფართობს მარტივ ფიგურებად დაყოფის ან მარტივ
ფიგურამდე შევსების ხერხით;

 იყენებს მოცულობის ადიციურობას არაგადამფარავი ფიგურების კომბინაციით
მიღებული ფიგურების მოცულობების შესადარებლად/მოსაძებნად.

მათ. VIII.10. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული დებულებების მართებულობის
დასაბუთება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობისას განასხვავებს წინაპირობებს და შედეგს (მათ შორის - აქსიომას და
თეორემას);

 დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის ნიმუშში აღადგენს გამოტოვებულ
საფეხურს/საფეხურებს;

 იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს, ტოლობისა და უტოლობების თვისებებს
გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას;

 იყენებს დეკარტეს კოორდინატებს გეომეტრიული ობიექტის თვისებების
დასადგენად და დასაბუთებისთვის (მაგალითად, მართკუთხედის დიაგონალების
ტოლობის საჩვენებლად);

 იყენებს გეომეტრიულ გარდაქმნებს და მათ კომპოზიციებს სიბრტყეზე ფიგურათა
შორის მიმართების (მაგალითად, ტოლობის) დასაბუთებისთვის.

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. VIII.11. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების მოპოვება და მათი წარმოდგენა დასმული
ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ატარებს შემთხვევით ექსპერიმენტს შემთხვევითობის წარმომქმნელი რომელიმე
მოწყობილობით, აგროვებს მონაცემებს და წამოადგენს მათ სიხშირული ცხრილის
სახით;

 ქმნის მარტივ კითხვარს, განსაზღვრავს რესპონდენტებს, აგროვებს მონაცემებს და
წარმოადგენს მათ გრაფიკული ფორმით;

 ერთი გრაფიკული ფორმით წარმოდგენილ მონაცემებს წარმოადგენს
განსხვავებული გრაფიკული ფორმით და წარმოაჩენს თითოეული ფორმის
ხელსაყრელ და არახელსაყრელ მხარეებს

მათ. VIII.12. მოსწავლეს შეუძლია შემთხვევითი მოვლენების ამოცნობა და
ხდომილობათა ალბათობების გამოთვლა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს აუცილებელ და შეუძლებელ ხდომილობებს, მოცემული ხდომილობის
საწინააღმდეგო ხდომილობას, თანაბრად მოსალოდნელ ხდომილობებს, მოცემულ
ხდომილობაზე მეტად/ნაკლებად მოსალოდნელ ხდომილობებს;

 აღწერს შემთხვევითი ექსპერიმენტის ხდომილობების ერთობლიობას, იყენებს
ვარიანტების დათვლის ხერხებს ხდომილობათა ალბათობების გამოსათვლელად;

 იყენებს ალბათობის თვისებებს ხდომილობათა ალბათობების გამოსათვლელად,
გამოსახავს ხდომილობათა ალბათობებს წილადების, ათწილადების და
პროცენტების საშუალებით

მათ. VIII.13. მოსწავლეს შეუძლია ხდომილობათა ალბათობების შეფასება და მსჯელობა
ხდომილობათა მოსალოდნელობის შესახებ ფარდობით სიხშირესა და
ალბათობას შორის კავშირის გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკეთებს მონაცემთა პირველად დამუშავებას და მის საფუძველზე გამოთქვამს
ვარაუდს ხდომილობის შესახებ – არის თუ არა ორი ან რამდენიმე ხდომილობა
თანაბრად მოსალოდნელი, ერთი რომელიმე ხდომილობა უფრო მოსალოდნელი,
ვიდრე მეორე და რამდენჯერ;

 ატარებს შემთხვევით ექსპერიმენტს შემთხვევითობის წარმომქმნელი
მოწყობილობით და აფასებს ხდომილობის ალბათობას ფარდობითი სიხშირის
საშუალებით, მსჯელობს განსხვავებაზე თეორიულ (მოსალოდნელ) შედეგებსა და
ემპირიულ (ექსპერიმენტულ) შედეგებს შორის;

 ქმნის შემთხვევითობის წარმომქმნელ მოწყობილობას ფარდობითი სიხშირის
კერძო მნიშვნელობის მისაღებად.

პროგრამის შინაარსი

1. რაციონალური რიცხვები და მათი ჩაწერა ეკვივალენტური ფორმებით.
2. 1-ზე ნაკლები პროცენტი; 100-ზე მეტი პროცენტი.
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3. რიცხვის ჩაწერის სტანდარტული ფორმა და მისი კავშირი პოზიციურ
სისტემასთან.

4. მთელმაჩვენებლიანი ხარისხი.
5. ნამრავლის, ფარდობის და ხარისხის აყვანა ხარისხში.
6. ტოლფუძიანი ხარისხების ნამრავლი და შეფარდება.
7. არითმეტიკული ფესვი რიცხვიდან; კუბური ფესვი რიცხვიდან.
8. რიცხვებისა და რიცხვითი გამოსახულებების (მათ შორის ხარისხების ან

არითმეტიკული ფესვების შემცველი გამოსახულებების) შედარება.
9. არითმეტიკული მოქმედებები რიცხვებზე; მოქმედებების შედეგის შეფასება.
10. 2-ზე, 3-ზე, 5-ზე, 9-ზე და 10-ზე გაყოფადობის ნიშნები.
11. ნაშთი.
12. ნაშთის კავშირი გაყოფადობის ნიშნებთან.
13. ზომის ერთეულები, მათ შორის კავშირები და გამოყენება: მიმართება სიგრძისა და

ფართობის ერთეულებს შორის; ერთი სისტემის ერთეულის სხვა სისტემის
შესაბამისი ერთეულით გამოსახვა.

14. "სამომხმარებლო არითმეტიკა": მარტივად დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი;
სხვადასხვაგვარი ფასდაკლება; მარტივი ხარჯთაღრიცხვა.

15. წრფივი დამოკიდებულება და მისი გამოსახვა გრაფიკის, ცხრილის და
განტოლების საშუალებით.

16. შესაბამისობები სასრულ სიმრავლეებს შორის და მათი გამოსახვის ხერხები.
17. ასახვა ერთი სიმრავლიდან მეორეში.
18. ქვესიმრავლის ანასახი და წინასახე.
19. ორუცნობიან წრფივ განტოლებათა სისტემები და მათი გამოყენება ტექსტური

ამოცანების ამოხსნისას.
20. განტოლებისა და განტოლებათა სისტემის ამონახსნისა და ამონახსნთა სიმრავლის

ცნებები.
21. ტოლფასი განტოლებები და განტოლებათა სისტემები.
22. ერთუცნობიანი წრფივი უტოლობები.
23. ოთხკუთხედები: ელემენტები, კლასიფიკაცია, თვისებები.
24. კუთხის ბისექტრისა და მისი თვისება.
25. მოსაზღვრე და ვერტიკალური კუთხეები.
26. წრფეთა მართობულობა.
27. ორი პარალელური წრფის მესამე წრფით გადაკვეთისას მიღებული კუთხეების

თვისებები.
28. თალესის თეორემა.
29. სამკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი.
30. მრავალკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი.
31. სამკუთხედის მედიანა, ბისექტრისა, სიმაღლე და მათი თვისებები.
32. სამკუთხედის შუახაზი და მისი თვისება.
33. ტოლფერდა/ტოლგვერდა სამკუთხედის თვისებები.
34. ტრაპეციის ელემენტები: ფუძე, ფერდი, სიმაღლე, შუახაზი.
35. ტრაპეციის კერძო სახეები: ტოლფერდა ტრაპეცია, მართკუთხა ტრაპეცია და მათი

თვისებები.
36. მართკუთხედის, პარალელოგრამის, ტრაპეციის, წესიერი მრავალკუთხედის

ფართობი, მართი პრიზმისა და წესიერი პირამიდის ზედაპირის ფართობი.
37. მოცულობა, მოცულობის თვისება: სხეულის მოცულობა ამ სხეულის შემადგენელი

ნაწილების მოცულობების ჯამის ტოლია.
38. პითაგორას თეორემა.
39. კუთხის სინუსი, კოსინუსი და ტანგენსი.
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40. კოორდინატთა სისტემა: სიბრტყეზე ორ წერტილს შორის მანძილის გამოსახვა
კოორდინატებში, კოორდინატების გამოყენება ფიგურათა თვისებების კვლევაში.

41. გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: მობრუნება, გარდაქმნათა კომპოზიციები,
მათი გამოყენება ფიგურათა ტოლობის დასადგენად.

42. წრეწირის მხების და ქორდის თვისებები: ურთიერთგადამკვეთი ქორდების
თვისებები, ერთი წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებული მხებისა და მკვეთის
თვისება.

43. აქსიომა და თეორემა.
44. მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: კითხვარის/ანკეტის შედგენა და

რესპონდენტთა გამოკითხვა (წარმომადგენლობითი ჯგუფის შერჩევის გარეშე);
შემთხვევითი ექსპერიმენტი, შემთხვევითობის წარმომქმნელი მოწყობილობები -
მონეტა, ურნა, კამათელი, რულეტი.

45. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები: მონაცემთა ფარდობითი სიხშირე მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი:
წრიული დიაგრამა ფარდობითი სიხშირის დიაგრამა.

46. ალბათობა: ელემენტარული ხდომილობების სივრცე.
47. ხდომილობა და მოქმედებები ხდომილობებზე.
48. აუცილებელი და შეუძლებელი ხდომილობანი, მოცემული ხდომილობის

საწინააღმდეგო ხდომილობა.
49. არათავსებადი ხდომილობები.
50. ვარიანტების დათვლის ხერხები: გადანაცვლებათა რაოდენობა, ჯუფთებათა

რაოდენობა, წყობათა რაოდენობა.
51. ვარიანტების დათვლის ხერხების გამოყენება შემთხვევითი ექსპერიმენტის

აღსაწერად (მაგალითად, ხისებრი დიაგრამა ან სხვა სქემები); ხდომილობის
ალბათობა, ალბათობის თვისებები; ფარდობით სიხშირესა და ალბათობას შორის
კავშირი და განსხვავება

IX კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. IX.1. მოსწავლეს
შეუძლია
რაციონალური
რიცხვების შედარება
და მათი
კლასიფიკაცია.

მათ. IX.2. მოსწავლეს
შეუძლია
რაციონალურ

მათ.IX.5. მოსწავლეს
შეუძლია
დისკრეტული
მათემატიკის
ელემენტების
გამოყენება
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. IX.6. მოსწავლეს

მათ.IX.8. მოსწავლეს
შეუძლია ფიგურების
ან მათი
ელემენტების
ზომების
მოძებნა/შეფასება და
მათი გამოყენება
პრაქტიკული
პრობლემების

მათ. IX.11.
მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემების
მოწესრიგება და
წარმოდგენა
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით.
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რიცხვებზე
მოქმედებების
შესრულება
სხვადასხვა ხერხით
და ამ მოქმედებების
შედეგის შეფასება.

მათ. IX.3. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა-
დასაბუთების
ზოგიერთი ხერხის
გამოყენება.

მათ. IX.4. მოსწავლეს
შეუძლია
გამოთვლებთან და
რაოდენობის
შეფასებასთან
დაკავშირებული
ამოცანების ამოხსნა.

შეუძლია
ფუნქციებისა და
მათი თვისებების
გამოყენება
სიდიდეებს შორის
დამოკიდებულების
აღსაწერად და
გამოსაკვლევად.

მათ. IX.7. მოსწავლეს
შეუძლია
განტოლებათა
სისტემებისა და
უტოლობების
გამოყენება
პრობლემის
გადაჭრისას.

გადაჭრისას.

მათ. IX.9. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
გარდაქმნებისა და
მათი
კომპოზიციების
კვლევა და
გამოყენება.

მათ. IX.10.
მოსწავლეს შეუძლია
“წერტილთა
გეომეტრიული
ადგილის” ცნების
გამოყენება
ობიექტთა
გამოსახვისა და მათი
თვისებების
აღსაწერად.

მათ.IX.12.
მოსწავლეს შეუძლია
დამოუკიდებელ
ხდომილობათა
ალბათობების
გამოთვლა/შეფასება
შემთხვევითი
ექსპერიმენტებისათვ
ის დაბრუნებით და
დაბრუნების გარეშე.

მათ. IX.13.
მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა ანალიზი
და დასკვნების
ჩამოყალიბება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. IX.1. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალური რიცხვების შედარება და მათი
კლასიფიკაცია.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამრგვალებს, ადარებს და ალაგებს სხვადასხვა სახით მოცემულ რაციონალურ
რიცხვებს;

 განასხვავებს რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვებს, როგორც პერიოდულ და
არაპერიოდულ ათწილადებს და მოყავს ირაციონალური რიცხვის მაგალითები;

 აღნიშნავს ნაშთის პერიოდულობას ერთნიშნა რიცხვზე ნატურალური რიცხვების
თანმიმდევრულად გაყოფისას; განმარტავს შემჩნეულ კანონზომიერებას;

 წერს რაციონალურ რიცხვებს ეკვივალენტური (მათ შორის სტანდარტული)
ფორმით; ადარებს და ალაგებს სხვადასხვა სახით მოცემულ რაციონალურ
რიცხვებს (ხარისხი, სტანდარტული ფორმა და ა.შ.).

მათ. IX.2. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება
სხვადასხვა ხერხით და ამ მოქმედებების შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 იყენებს გაყოფადობის ნიშნებს და ნაშთის თვისებებს რიცხვებისა და
არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის თვისებებზე მსჯელობისას (მაგალითად,
“რას მივიღებთ ნაშთში თუ 2345 გავყოფთ 3-ზე?”);

 ირჩევს და იყენებს რაციონალური რიცხვებზე არითმეტიკულ მოქმედებათა,
აგრეთვე ხარისხში აყვანისა და ფესვის ამოღების ოპერაციების შესრულების
ოპტიმალურ ხერხს. (მაგალითად, მარტივ მამრავლებად შლის რიცხვს და
პოულობს ამ რიცხვიდან ფესვის მნიშვნელობას);

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს, რა უფრო მიზანშეწონილია -
მოქმედებათა შედეგის შეფასება, შედეგის მიახლოებითი თუ ზუსტი
მნიშვნელობის პოვნა. (მაგალითად, "საყოფაცხოვრებო" ამოცანა, რომელიც
დაკავშირებულია რამდენიმე საგნის შესაძენად საჭირო თანხის ქონა/არქონასთან);

 იყენებს მოქმედებათა თვისებებს, თანმიმდევრობას და მათ შორის კავშირს
რაციონალური რიცხვებზე მოქმედებების (მათ შორის მთელმაჩვენებლიანი
ხარისის და არითმეტიკული ფესვის) შემცველი გამოსახულების
გასამარტივებლად;

 ამრგვალებს რიცხვით წევრებს (მაგალითად, შეკრების დროს - შესაკრებებს) და
პოულობს რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკულ მოქმედებათა შედეგის
მიახლოებით მნიშვნელობას.

მათ. IX.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დასაბუთების ზოგიერთი ხერხის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აყალიბებს და ასაბუთებს მარტივ დებულებას რიცხვებს შორის
დამოკიდებულებებზე, მათ თვისებებზე ან მათზე მოქმედებების შედეგის შესახებ;
შესაბამის შემთხვევაში ახდენს გამონათქვამის უარყოფას (მაგალითად, მოყავს
კონტრმაგალითი); აყალიბებს საწინააღმდეგო დებულებას;

 ამოცანების ამოხსნისას იყენებს რიცხვით სიმრავლეებს შორის დამოკიდებულების
გამოსახვის ზოგიერთ ხერხს (მაგალითად, დიაგრამებს ან სხვა გრაფიკულ
გამოსახულებებს);

 ახდენს რიცხვების საშუალო არითმეტიკულისა და საშუალო გეომეტრიულის
ინტერპრეტაციასა და ერთმანეთთან შედარებას; იყენებს მათ თვისებებს
ამოცანების ამოხსნისას;

 ასაბუთებს ნაშთთა არითმეტიკის დებულებებს და იყენებს ნაშთთა არითმეტიკის
ელემენტებს ამოცანების ამოხსნისას (მაგალითად, რიცხვების შეკრება/გამოკლება
მოდულით 12, 60 ან 360; ისეთი ამოცანების ამოხსნისას, რომლებიც
დაკავშირებულია საათთან ან კუთხით მობრუნებასთან).

მათ. IX.4. მოსწავლეს შეუძლია გამოთვლებთან და რაოდენობის შეფასებასთან
დაკავშირებული ამოცანების ამოხსნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასრულებს გამოთვლებს და ადარებს ორ მარტივად დარიცხულ საპროცენტო
განაკვეთს, სხვადასხვაგვარ ფასდაკლებას, დაბეგვრას; მსჯელობს მათ შორის
შორის განსხვავებაზე;

 ამყარებს კავშირს მთლიან შემოსავალსა/მოგებასა და საცალო ფასს შორის,
მოთხოვნასა და ცნობილი ხარჯებით მიწოდებას შორის მოცემული წრფივი
დამოკიდებულების მიხედვით. (მაგალითად, თუ წიგნის ფასია 20 ლარი, მაშინ
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გაიყიდება 20000 ცალი. გამოცდილებით ცნობილია, რომ საცალო ფასის ყოველი 3
ლარიანი მატება გაყიდვების რაოდენობის 500 ცალით შემცირებას იწვევს. რა უნდა
იყოს მინიმალური საცალო ფასი, რომ შემოსავალი იყოს 576000 ლარი?);

 ასრულებს პირად ხარჯთაღრიცხვასთან, შემოსავლთან დაკავშირებულ
გამოთვლებს და შეფასებებს შემდგომი მოქმედების დაგეგმვის მიზნით;

 ხსნის სხვა სასწავლო დისციპლინებიდან მომდინარე გამოთვლებთან
დაკავშირებულ ამოცანებს.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. IX.5. მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული მათემატიკის ელემენტების გამოყენება
პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 რეალური პროცესების დისკრეტული მოდელებით აღწერისას იყენებს
რეკურენტულ წესს (მაგალითად, მოსახლეობის რაოდენობის ყოველწლიური
მუდმივი პროცენტული ზრდა); განავრცობს რეკურენტული წესით მოცემულ
მიმდევრობას (n-ური წევრის ფორმულის გარეშე);

 აკავშირებს სიმრავლურ ოპერაციებს (გაერთიანება, თანაკვეთა, დამატება)
შესაბამის ლოგიკურ ოპერაციებთან (ან, და, არა).

მათ. IX.6. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციებისა და მათი თვისებების გამოყენება
სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების აღსაწერად და გამოსაკვლევად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემული ფუნქციისათვის, რომელიც აღწერს რეალურ ვითარებას, პოულობს
ფუნქციის მნიშვნელობას, ნულებს, მაქსიმუმს/მინიმუმს, ზრდადობა/კლებადობისა
და ნიშანმუდმივობის შუალედებს და ახდენს მათ ინტერპრეტაციას ამ ვითარების
კონტექსტში;

 ახდენს ფუნქციის გრაფიკის თვისებების (დახრის კოეფიციენტი და
საკოორდინატო ღერძებთან გადაკვეთა) ინტერპრეტირებას სიდიდეებს შორის
დამოკიდებულების გასაანალიზებლად;

 ცვლის ფუნქციის პარამეტრებს და აღწერს ამ ცვლილების შედეგის
ინტერპრეტირებას იმ პროცესის კონტექსტში, რომელიც ამ ფუნქციით აღიწერება
(მაგალითად, გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების აღმწერ ფუნქციაში

0Stv)t(S  რა გავლენას ახდენს სიჩქარის ცვლილება განვლილ მანძილზე?).

მათ. IX.7. მოსწავლეს შეუძლია განტოლებათა სისტემებისა და უტოლობების გამოყენება
პრობლემის გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტური ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და ხსნის ორუცნობიან წრფივ
განტოლებათა სისტემას; ახდენს სისტემის ამონახსნის ინტერპრეტაციას ამოცანის
კონტექსტის გათვალისწინებით;

 ტექსტური ამოცანების ამოხსნისას და/ან რეალური ვითარების მოდელირებისას
ადგენს და ხსნის ერთუცნობიან უტოლობათა სისტემას; ახდენს ამონახსნის
სიმრავლურ ინტერპრეტაციას;
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 ადარებს ორ ფუნქციას, რომლებიც რეალურ პროცესს გამოსახავს (მაგალითად,
პოულობს იმ სიმრავლეს, რომელზეც ერთი ფუნქცია მეტია/ნაკლებია მეორე
ფუნქციაზე, ტოლია მეორე ფუნქციის) და ახდენს შედარების შედეგის
ინტერპრეტირებას კონტექსტთან მიმართებაში.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. IX.8. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურების ან მათი ელემენტების ზომების
მოძებნა/შეფასება და მათი გამოყენება პრაქტიკული პრობლემების
გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს სიბრტყეზე მოცემული წირის მიახლოებას ტეხილის საშუალებით და
იყენებს ამ მეთოდს წირის სიგრძის შეფასებისას ან მიახლოებით გამოთვლისას.
(მაგალითად, მრუდ წირზე მოძრაობის მარშრუტის სიგრძის მიახლოებითი
გამოთვლა; წრეწირის სიგრძის მიახლოებითი გამოთვლა);

 დაადგენს ფიგურის ზომებს შორის დამოკიდებულების ტიპს და იყენებს ამ
დამოკიდებულებას ამოცანების ამოსახსნელად (მაგალითად, კვადრატის
ფართობის დამოკიდებულება გვერდზე; წრის ფართობის დამოკიდებულება მის
რადიუსზე);

 იყენებს მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებსა და კუთხეებს შორის
ტრიგონომეტრიულ თანაფარდობებს რეალურ ვითარებაში ობიექტთა ზომების ან
ობიექტებს შორის მანძილების დასადგენად (მაგალითად, იმ საგნის სიმაღლის
გაზომვა, რომლის ფუძე მიუდგომელია, მიუდგომელ წერტილამდე მანძილის
გამოთვლა).

მათ. IX.9. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნებისა და მათი კომპოზიციების
კვლევა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს, თუ რა გეომეტრიული გარდაქმნა შეიძლება იყოს მოცემული ორი
გეომეტრიული გარდაქმნის კომპოზიცია; ასაბუთებს თავის მოსაზრებას;

 ფიგურების შესახებ სხვადასხვა მონაცემების საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს
იმის შესახებ შეიძლება, თუ არა მოცემული გარდაქმნის გამოყენებით, მოცემული
ფიგურისაგან მეორე მოცემული ფიგურის მიღება;

 იყენებს გეომეტრიული ფიგურის თვისებებს და გეომეტრიულ გარდაქმნებს იმის
დასაბუთებისათვის, შესაძლებელია თუ არა სიბრტყის დაფარვა; ახდენს დაფარვის
დემონსტრირებას სიბრტყის ნაწილზე.

მათ. IX.10. მოსწავლეს შეუძლია “წერტილთა გეომეტრიული ადგილის” ცნების
გამოყენება ობიექტთა გამოსახვისა და მათი თვისებების აღსაწერად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წერტილთა გეომეტრიული ადგილის სიტყვიერი აღწერის მიხედვით ასახელებს ან
გამოსახავს იმ გეომეტრიულ ფიგურას ან ფიგურის ელემენტს რომელიც ამ აღწერას
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შეესაბამება (მაგალითად, “იმ წერტილთა სიმრავლე რომელიც თანაბრადაა
დაშორებული მოცემული კუთხის გვერდებიდან არის ამ კუთხის ბისექტრისა”);

 იყენებს “წერტილთა გეომეტრიული ადგილის მეთოდს” აგების ამოცანების
ამოხსნისას (მაგალითად, “კუთხის ბისექტრისა არის ამ კუთხის გვერდებიდან
თანაბრად დაშორებულ წერტილთა სიმრავლე, ე.ი. იმისათვის, რომ ავაგოთ
ბისექტრისა საჭიროა . . . ”);

 წერტილთა გეომეტრიული ადგილების სხვადასხვა აღწერების მიხედვით
დაადგენს მიმართებას შესაბამის ფიგურებს შორის (მაგალითად, ერთი-და-იგივეა
თუ არა ეს ფიგურები? ერთი ფიგურა მეორე ფიგურის ნაწილია თუ არა?).

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ.IX.11. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების მოწესრიგება და წარმოდგენა დასმული
ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აჯგუფებს რაოდენობრივ მონაცემებს ინტერვალთა კლასებში და აგებს შესაბამის
ცხრილს/ჰისტოგრამას (მათ შორის, ტექნოლოგიების გამოყენებით);

 არჩევს დაუჯგუფებელ რაოდენობრივ მონაცემთა წარმოდგენის შესაფერის
გრაფიკულ ფორმას, ასაბუთებს არჩევანს და ქმნის ცხრილს/დიაგრამას
(ტექნოლოგიების გამოყენებით ან მის გარეშე);

 ერთი გრაფიკული ფორმით წარმოდგენილ მონაცემებს წარმოადგენს
განსხვავებული გრაფიკული ფორმით და წარმოაჩენს თითოეული ფორმის
ხელსაყრელ და არახელსაყრელ მხარეებს

მათ.IX.12. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებელ ხდომილობათა ალბათობების
გამოთვლა/შეფასება შემთხვევითი ექსპერიმენტებისათვის დაბრუნებით და
დაბრუნების გარეშე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ალბათობის თვისებებსა და ფორმულებს (ჯამისა და ნამრავლის)
ხდომილობათა ალბათობის გამოსათვლელად;

 გეგმავს შემთხვევით ექსპერიმენტს, შემთხვევითი ექსპერიმენტის ჩასატარებლად
ერთ მოწყობილობას ჩაანაცვლებს სხვა მოწყობილობით და ასაბუთებს არჩევანს;

 ასახელებს რთული ხდომილობის ხელშემწყობ ელემენტარულ ხდომილობებს და
იყენებს ალბათობის კლასიკურ განსაზღვრას რთული ხდომილობის ალბათობის
გამოსათვლელად.

მათ.IX.13. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და დასკვნების ჩამოყალიბება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს შესაფერის შემაჯამებელ
რიცხვით მახასიათებლებს, ასაბუთებს თავის არჩევანს, ითვლის და იყენებს მათ
მონაცემთა ერთობლიობების დასახასიათებლად/შესადარებლად;
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 იყენებს გრაფიკული ფორმით წარმოდგენილ მონაცემებს სტატისტიკური
შინაარსის მოსაზრებათა/არგუმენტების ჩამოსაყალიბებლად ან შესაფასებლად;

 გამოთქვამს ვარაუდს ხდომილობის მოსალოდნელობის შესახებ მონაცემთა
საფუძველზე (მაგალითად, ფარდობითი სიხშირის მიხედვით) და ასაბუთებს
ვარაუდის მართლზომიერებას.

პროგრამის შინაარსი

1. რაციონალური რიცხვთა სიმრავლე და მისი ქვესიმრავლეები (ნატურალურ და
მთელ რიცხვთა სიმრავლეები).

2. ირაციონალური რიცხვები.
3. არითმეტიკული მოქმედებები და მათი შედეგის შეფასება.
4. n - ური ხარისხის ფესვი. ფესვის თვისებები.
5. ფესვის შემცველი მარტივი რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის შეფასება.
6. სხვადასხვა სახით მოცემული რიცხვების შედარება.
7. პროპორცია და უკუპროპორცია.
8. პროპორციის ძირითადი თვისება, პროპორციის უცნობი წევრის მოძებნა.
9. რიცხვის დაყოფა რამოდენიმე ნაწილად მოცემული შეფარდებით.
10. ნაშთთა არითმეტიკის ელემენტები.
11. ზომის ერთეულები, მათ შორის კავშირები და გამოყენება: ფართობისა და

მოცულობის ერთეულებს შორის მიმართებები.
12. "სამომხმარებლო არითმეტიკა": მარტივად და რთულად დარიცხული საპროცენტო

განაკვეთი; ხარჯთაღრიცხვა; სხვადასხვა გადასახადი.

13. ფუნქცია. ფუნქციის განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე.

14. ფუნქციის ზრდადობა, კლებადობა, ლუწობა, კენტობა, პერიოდულობა.

15. ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობა.

16. ფუნქციების კომპოზიცია.

17. კვადრატული სამწევრი: დისკრიმინანტი, ფესვები. კვადრატული სამწევრის დაშლა
მამრავლებად. ვიეტის თეორემა.

18. წრფივი ფუნქცია, კვადრატული ფუნქცია, მათი განსაზღვრის არე და
მნიშვნელობათა სიმრავლე, გრაფიკები და თვისებები: ზრდადობა/კლებადობა,
ნიშანმუდმივობის შუალედები, ნულები, მოცემულ ინტერვალზე
მაქსიმუმის/მინიმუმის წერტილები და შესაბამისი მნიშვნელობები.

19. ერთუცნობიან უტოლობათა სისტემები.

20. ორუცნობიან განტოლებათა სისტემები (ერთი განტოლება მაინც წრფივია, ხოლო
მეორის ხარისხი არ აღემატება ორს).

21. ორუცნობიანი წრფივი უტოლობისა და უტოლობათა სისტემის ამონახსნის
წარმოდგენა საკოორდინატო სიბრტყეზე.

22. რაციონალური გამოსახულება და მოქმედებები რაციონალურ გამოსახულებებზე.

23. არითმეტიკული/გეომეტრიული პროგრესია და ზოგიერთი სხვა რეკურენტული
წესით მოცემული მიმდევრობა (მაგალითად, ფიბონაჩის მიმდევრობა).

24. არითმეტიკული/გეომეტრიული პროგრესიის n-ური წევრისა და პირველი n
წევრის ჯამის გამოსათვლელი ფორმულები.

25. მსგავსი მრავალკუთხედები.
26. სამკუთხედების მსგავსების ნიშნები.
27. მსგავსი სამკუთხედების პერიმეტრებისა და ფართობების შეფარდება.
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28. სინუსის, კოსინუსის და ტანგენსის მნიშვნელობები, არგუმენტის შემდეგი

მნიშვნელობებისათვის:
30, , , , , ,

6 4 3 2 2
     .

29. ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები მართკუთხა სამკუთხედში.
30. გეომეტრიული გარდაქმნები და მათი კომპოზიციები: მსგავსების გარდაქმნა,

მიმართებები გარდაქმნათა კომპოზიციებს შორის.
31. წრეწირი და წრე: მათთან დაკავშირებული მონაკვეთები და მათი თვისებები,

ცენტრალური და ჩახაზული კუთხეები.
32. წრეწირის სიგრძე და წრის ფართობი (დამტკიცების გარეშე).
33. სამკუთხედში ჩახაზული/შემოხაზული წრეწირი და მისი რადიუსი.
34. წესიერ მრავალკუთხედში ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირები
35. გეომეტრიული ადგილის ცნება და მისი გამოყენება აგების ამოცანებში.
36. წერტილის კოორდინატები სივრცეში.
37. ვექტორები სიბრტყეზე. ვექტორების შეკრება და ვექტორის სკალარზე გამრავლება.
38. პრიზმა და მისი ელემენტები: ფუძე, გვერდითი წახნაგი, გვერდითი წიბო,

სიმაღლე, დიაგონალი.
39. პრიზმის კერძო სახეები: მართი პრიზმა, წესიერი პრიზმა, მართი

პარალელეპიპედი, მართკუთხა პარალელეპიპედი, კუბი.
40. მართი პრიზმის დიაგონალური კვეთა.
41. პირამიდა და მისი ელემენტები: წვერო, გვერდითი წიბო, ფუძე, გვერდითი

წახნაგი, სიმაღლე. წესიერი პირამიდა, აპოთემა.
42. მართობი, დახრილი და გეგმილი. მანძილი წერტილიდან წრფემდე.
43. მონაცემთა ორგანიზაცია: რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფება ინტერვალთა

კლასებად.
44. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და დაჯგუფებული

მონაცემებისთვის: ფოთლებიანი ღეროების მსგავსი დიაგრამა; სიხშირული
პოლიგონი, ჰისტოგრამა.

45. შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები რაოდენობრივი მონაცემებისთვის:
ცენტრალური ტენდენციის საზომი – მედიანა; მონაცემთა გაფანტულობის საზომი
- საშუალო კვადრატული გადახრა.

46. ალბათობა: ელემენტარული და რთული ხდომილობანი.
47. დამოუკიდებელი ხდომილობები და დამოუკიდებელი ხდომილებების ნამრავლის

გამოთვლა.
48. ხდომილობათა ჯამის ალბათობა და მისი გამოთვლა.

საგნობრივი კომპეტენციები მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მქონე
სკოლებისათვის .

VII კლასი

მათემატიკა

(გაძლიერებული)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და კანონზომიერებები და გეომეტრია და მონაცემთა
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მოქმედებები ალგებრა სივრცის აღქმა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. გაძ. VII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
რაციონალური
რიცხვების
წაკითხვა,
გამოსახვა,
შედარება და
დალაგება
პოზიციური
სისტემის
გამოყენებით.

მათ. გაძ. VII.2.
მოსწავლეს
შეუძლია
რაციონალურ
რიცხვებზე
მოქმედებების
სხვადასხვა
ხერხით
შესრულება.

მათ. გაძ. VII.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
რაციონალურ
რიცხვებზე
მოქმედებათა
შედეგის
შეფასება.

მათ. გაძ. VII.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
ზომის
სხვადასხვა
ერთეულების
ერთმანეთთან
დაკავშირება
და მათი
გამოყენება

მათ. გაძ. VII.5. მოსწავლეს
შეუძლია სიდიდეებს
შორის
პირდაპირპროპორციული
დამოკიდებულების
ამოცნობა და გამოსახვა.

მათ. გაძ. VII.6. მოსწავლეს
შეუძლია სიმრავლეთა
თეორიის ცნებებისა და
ოპერაციების გამოყენება
ამოცანების ამოხსნისას.

მათ. გაძ. VII.7. მოსწავლეს
შეუძლია ალგებრული
გამოსახულების
გამარტივება და წრფივი
განტოლების ამოხსნა.

მათ. გაძ. VII.8. მოსწავლეს
შეუძლია ობიექტების
პერიოდული
მიმდევრობის და
მუდმივი ნაზრდის მქონე
რიცხვითი მიმდევრობის
განვრცობა და
გაანალიზება.

მათ. გაძ. VII.9.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
ფიგურების
ამოცნობა, მათი
სახეობების შედარება
და კლასიფიცირება.

მათ. გაძ. VII.10.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
ობიექტების ამოცანის
კონტექსტის
შესაბამისად
წარმოდგენა.

მათ. გაძ. VII.11.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
გარდაქმნების
განხორციელება და
მათი გამოყენება
ფიგურათა
თვისებების
დასადგენად.

მათ. გაძ. VII.12.
მოსწავლეს შეუძლია
კოორდინატთა
მეთოდის გამოყენება

ორიენტირებისათვის

მათ. გაძ. VII.13.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
ამოცანების ამოხსნა
სამკუთხედებთან

მათ. გაძ. VII.14.
მოსწავლეს
შეუძლია დასმული
ამოცანის
ამოსახსნელად
საჭირო
თვისობრივი და
რაოდენობრივი
მონაცემების
მოპოვება.

მათ. გაძ. VII.15.
მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივი და
რაოდენობრივი
მონაცემების
მოწესრიგება და
წარმოდგენა
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით.

მათ. გაძ. VII.16.
მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივ და
რაოდენობრივ
მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და
ანალიზი ამოცანის
კონტექსტის
გათვალისწინებით.
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ამოცანების
ამოხსნისას.

დაკავშირებული
ცნებებისა და
ფაქტების
გამოყენებით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. გაძ. VII.1. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალური რიცხვების წაკითხვა, გამოსახვა,
შედარება და დალაგება პოზიციური სისტემის გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ათწილადის ჩანაწერში უთითებს თანრიგებს და ასახელებს თანრიგებში მდგომ
ციფრთა მნიშვნელობებს; იყენებს ამ ცოდნას ათწილადების შედარების ან
(ზრდადობით/კლებადობით) დალაგებისას ;

 გამოსახავს და ადარებს უარყოფით რიცხვებს პოზიციური სისტემის გამოყენებით;
ახდენს მოპირდაპირე რიცხვის და რიცხვის აბსოლუტური მნიშვნელობის ცნებების
მოდელზე დემონსტრირებას (მათ შორის რიცხვით ღერძზე) ;

 ეკვივალენტური ფორმით წერს შერეულ რიცხვებს, ათწილადებსა და წილადებს;
ადარებს და ალაგებს სხვადასხვა სახით მოცემულ რიცხვებს
(ათწილადი წილადი).

 პოზიციური სისტემის გამოყენებით, კონკრეტულ მაგალითებზე ასაბუთებს
გაყოფადობის ნიშნებიდან ზოგიერთს; პოულობს მოცემული რიცხვების უმცირესი
საერთო ჯერადსა და უდიდეს საერთო გამყოფს ;

მათ. გაძ. VII.2. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებების სხვადასხვა
ხერხით შესრულება ;

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს მთელ რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების მოდელზე
დემონსტრირებას (მაგალითად, "დადებითი" და "უარყოფითი" ერთეულოვანი
"მუხტებით", ე.ი. ორი განსხვავებული ფერის "ნულოვანი წყვილებით") ;

 იყენებს რიცხვის ჩაწერის ეკვივალენტურ ფორმებს, მოქმედებათა შესრულების
თანმიმდევრობას, მათ თვისებებსა და დაჯგუფებას გამოთვლების
გასამარტივებლად.

 ყოფს რიცხვს პროპორციულ ნაწილებად და პოულობს რიცხვს მისი მოცემული
ნაწილის მიხედვით ;

 ახდენს ნატურალურ-მაჩვენებლიანი ხარისხის თვისებების დემონსტრირებას;
 ზეპირი ანგარიშისას იყენებს პროცენტის კავშირს რიცხვის ნაწილებთან; პოულობს

მოცემული რიცხვის პროცენტს და ხსნის შებრუნებულ ამოცანებს;
 ირჩევს და იყენებს რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების

შესრულების ხერხს; (ეს ხერხებია: ზეპირი, ტექნოლოგიების გამოყენებით, წერითი
ალგორითმიები).
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მათ. გაძ. VII.3. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებათა შედეგის
შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოთვლებზე საყოფაცხოვრებო ამოცანის ამოხსნისას იყენებს ზეპირი ანგარიშის
ხერხებს ან შესაბამის შემთხვევაში, მოქმედებათა შედეგის შეფასებას ;

 აფასებს რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკულ მოქმედებათა შედეგის
მნიშვნელობას, ასრულებს მოქმედებებს და ამოწმებს თავის ვარაუდს ;

 ამრგვალებს რაციონალურ რიცხვებს მითითებული სიზუსტით; მიახლოებით
პოულობს (სიზუსტის მითითების გარეშე) არითმეტიკული გამოსახულების
მნიშვნელობას ;

 იყენებს შეფასებას ათწილადებზე (წერითი ალგორითმის ან კალკულატორის
გამოყენებით) ჩატარებული გამოთვლების შედეგის ადეკვატურობის
შესამოწმებლად.

მათ. გაძ. VII.4. მოსწავლეს შეუძლია ზომის სხვადასხვა ერთეულების ერთმანეთთან
დაკავშირება და მათი გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს და იყენებს შესაფერის ერთეულებს სიდიდის ცვლილების, მოძრაობის
სიჩქარის, მასშტაბისა და რუქაზე მანძილის პოვნასთან დაკავშირებულ ამოცანების
ამოხსნისას;

 ხსნის პრაქტიკულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ და/ან სხვა სასწავლო
დისციპლინებიდან მომდინარე ამოცანებს გამოთვლებზე;

 მოცემული წრფივი დამოკიდებულების გამოყენებით გამოსახავს ერთ სისტემაში
მოცემულ ერთეულს სხვა სისტემის ერთეულით;

 გამოსახავს მოცემულ ერთეულს იგივე სისტემის სხვა ერთეულის საშუალებით.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. გაძ. VII.5. მოსწავლეს შეუძლია სიდიდეებს შორის პირდაპირპროპორციული
დამოკიდებულების ამოცნობა და გამოსახვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემული დამოკიდებულებისათვის თვისობრივად და რაოდენობრივად აღწერს
თუ რა გავლენას ახდენს ერთი სიდიდის ცვლილება მეორის მნიშვნელობაზე;
მოყავს მუდმივი და არამუდმივი რაოდენობრივი ცვლილების მაგალითები
ყოველდღიური ცხოვრებიდან;

 სიტყვიერად ჩამოყალიბებულ დებულებას სიდიდეებს შორის დამოკიდებულებისა
და მიმართების შესახებ გამოსახავს გრაფიკულად ან/და ცხრილით და პირიქით –
გრაფიკულად ან/და ცხრილით გამოსახულ დამოკიდებულებას აღწერს
სიტყვიერად;

 სხვადასხვა ხერხით (გრაფიკულად, ცხრილის სახით, სიტყვიერად, ალგებრულად)
მოცემულ დამოკიდებულებებს შორის მიუთითებს ერთი და იგივე
დამოკიდებულების შესაბამის გამოსახვებს.
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მათ. გაძ. VII.6. მოსწავლეს შეუძლია სიმრავლეთა თეორიის ცნებებისა და ოპერაციების
გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სხვადასხვა ხერხით მოცემული სიმრავლისათვის განსაზღვრავს მოცემული
ელემენტის კუთვნილებას მოცემული სიმრავლისადმი;

 პრობლემის გადაჭრისას იყენებს ვენის დიაგრამებს სიმრავლეთა შორის
მიმართებების დასადგენად და სიმრავლური ოპერაციების შესასრულებლად;

 სწორად იყენებს სიმრავლეთა თეორიის ცნებებს და შესაბამის აღნიშვნებს სასრულ
სიმრავლეებზე ოპერაციების (ორი სიმრავლის თანაკვეთა და გაერთიანება), სასრულ
სიმრავლეთა შორის მიმართების, ელემენტსა და სიმრავლეს შორის მიმართების
გამოსახვისას.

მათ. გაძ. VII.7. მოსწავლეს შეუძლია ალგებრული გამოსახულების გამარტივება და
წრფივი განტოლების ამოხსნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტური ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და ხსნის ერთუცნობიან წრფივ
განტოლებას;

 იყენებს მოქმედებათა თვისებებს, მათი თანმიმდევრობას და დაჯგუფებას
ალგებრული (არაუმეტეს ორი ცვლადის შემცველი წრფივი ან მეორე ხარისხის)
გამოსახულების გასამარტივებლად და მისი მნიშვნელობის გამოსათვლელად
ცვლადების მოცემული მნიშვნელობებისათვის;

 ალგებრული გარდაქმნებისა ან/და ლოგიკური მსჯელობის გამოყენებით ასაბუთებს
ან უარყოფს ორი ალგებრული გამოსახულების იგივურ ტოლობას.

მათ. გაძ. VII.8. მოსწავლეს შეუძლია ობიექტების პერიოდული მიმდევრობის და მუდმივი
ნაზრდის მქონე რიცხვითი მიმდევრობის განვრცობა და გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პერიოდულ მიმდევრობაში გამოყოფს მიმდევრობის პერიოდს;

 წარმოადგენს მიმდევრობის მოცემული ფრაგმენტის გავრცობის ორ ან მეტ
ვარიანტს, განმარტავს გავრცობის ვარიანტებს და ადარებს მათ;

 დასმული ამოცანის კონტექსტიდან გამომდინარე ირჩევს მიმდევრობის გავრცობის
ვარიანტს და ასაბუთებს თავის არჩევანს;

 განავრცობს მუდმივი ნაზრდის მქონე რიცხვით მიმდევრობას; ასახელებს რეალურ
ვითარებაში ისეთი პროცესის მაგალითებს, რომლებიც ასეთი მიმდევრობით
აღიწერება.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. გაძ. VII.9. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა, მათი
სახეობების შედარება და კლასიფიცირება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 არქიტექტურისა და ხელოვნების ნიმუშებში ან მათ ილუსტრაციებში, ყოფითი
დანიშნულების საგნებში ასახელებს მისთვის ნაცნობ გეომეტრიულ ფიგურებს ან
მათ ნაწილებს;

 აყალიბებს მიმართებებს (მაგალითად, ზოგადობა-კერძოობა) ფიგურის სახეობებს
შორის;

 ასახელებს ფიგურას მისი ნიშან-თვისებების მიხედვით, მსჯელობს ფიგურის
ამოსაცნობად მათი საკმარისობის/არასაკმარისობის შესახებ.

მათ. გაძ. VII.10. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ობიექტების ამოცანის კონტექსტის
შესაბამისად წარმოდგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აგებს დასმული ამოცანის შესაბამის ნახაზს და ადეკვატურად იყენებს ასოით
აღნიშვნებს;

 აღწერს გეომეტრიულ ობიექტთა მოცემულ გრაფიკულ გამოსახულებებს ან
ობიექტთა ურთიერთმდებარეობას შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით;

 გამოსახავს ბრტყელ ფიგურებს ისე, რომ მათი თანაკვეთა/გაერთიანება იყოს
მითითებული ფორმის ან თვისებების მქონე ფიგურა.

მათ. გაძ. VII.11. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების განხორციელება და
მათი გამოყენება ფიგურათა თვისებების დასადგენად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გარემომცველ ობიექტებს შორის მოიძიებს სიმეტრიულ ობიექტებს;

 ხაზავს ბრტყელი ფიგურის (ტეხილი, მრავალკუთხედი) სიმეტრიულ ფიგურას
მითითებული სიმეტრიის ღერძის მიმართ; ახდენს ბრტყელი ფიგურის (ტეხილი,
მრავალკუთხედი) პარალელურ გადატანას;

 უთითებს ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიის ღერძს/ღერძებს; ახდენს სიმეტრიულობის
დემონსტრირებას.

მათ. გაძ. VII.12. მოსწავლეს შეუძლია კოორდინატთა მეთოდის გამოყენება
ორიენტირებისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ორიენტირებს რუქაზე ან საკოორდინატო სიბრტყეზე კოორდინატების გამოყენებით;

 ასახელებს საკოორდინატო ღერძების მიმართ მოცემული წერტილის ღერძულად
სიმეტრიული წერტილის კოორდინატებს;

 პოულობს პარალელური გადატანით მიღებული ფიგურის ნებისმიერი წერტილის
კოორდინატებს მისი წინასახის კოორდინატებისა და მითითებული პარალელური
გადატანის მეშვეობით.
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მათ. გაძ. VII.13. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა
სამკუთხედებთან დაკავშირებული ცნებებისა და ფაქტების გამოყენებით;

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს სამკუთხედების ტოლობის ნიშნებს ფიგურათა თვისებების დასადგენად,
ფიგურათა უცნობი ელემენტების მოსაძებნად ან რეალურ ვითარებაში მანძილის
არაპირდაპირი გზით დასადგენად;

 ხსნის აგების მარტივ ამოცანებს ;
 პოულობს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს სამკუთხედთან და მის ელემენტებთან

დაკავშირებულ დებულებებს შორის.

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. გაძ. VII.14. მოსწავლეს შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო
თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განასხვავებს თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემებს, იყენებს მონაცემთა შეგროვების
შესაფერის საშუალებას (გაზომვა, დაკვირვება);

 მოცემულ თემასთან დაკავშირებით სვამს კითხვებს, განსაზღვრავს რესპონდენტებს და
მოიპოვებს საჭირო მონაცემებს;

 მოცემული ამოცანისთვის დამოუკიდებლად გეგმავს და ატარებს სტატისტიკურ
ექსპერიმენტს და აგროვებს მონაცემებს.

მათ. გაძ. VII.15. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების
მოწესრიგება და წარმოდგენა დასმული ამოცანის ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა დალაგებას/კლასიფიკაციას,
წარმოადგენს მონაცემებს სიის/პიქტოგრამის სახით, მსჯელობს
დალაგების/კლასიფიკაციის პრინციპზე;

 ქმნის მოწესრიგებულ მონაცემთა ცხრილებს და ასაბუთებს შერჩეული დიზაინის
მიზანშეწონილობას;

 აგებს სხვადასხვა დიაგრამებს ერთი და იგივე თვისობრივი ან რაოდენობრივი
მონაცემებისთვის და მსჯელობს, თუ მონაცემთა რამდენად მნიშვნელოვან ასპექტებს
წარმოაჩენს თითოეული და რა უპირატესობა გააჩნია თითოეულს.

მათ. გაძ. VII.16. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და ანალიზი ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 სვამს კითხვებს მონაცემების შესახებ ან/და ახასიათებს მონაცემებს, რომლებიც
წარმოდგენილია სიის, ცხრილის, პიქტოგრამის ან დიაგრამის სახით, მსჯელობს
არსებულ კანონზომიერებებსა და გამორჩეულ მონაცემებზე;

 ირჩევს შესაფერის შემაჯამებელ რიცხვით მახასიათებლებს, ასაბუთებს თავის არჩევანს,
ითვლის და იყენებს მათ მონაცემთა ჯგუფის დასახასიათებლად;

 ადარებს მონაცემთა რამდენიმე ჯგუფს და წარმოაჩენს თვისობრივ და რაოდენობრივ
მსგავსებასა და განსხვავებას მათ შორის (შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლების
გარეშე).

პროგრამის შინაარსი

1. ნატურალური რიცხვები.
არითმეტიკული მოქმედებები ნატურალურ რიცხვებზე. ნატურალური რიცხვის
დაშლა მარტივ მამრავლებად. დაშლის ერთადერთობა (არითმეტიკის ძირითადი
თეორემა), რამდენიმე მთელი რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფისა და უმცირესი
საერთო ჯერადის პოვნა. ევკლიდეს ალგორითმი, გაყოფადობის ნიშნები და მათი
კავშირი პოზიციურ სისტემასთან.

2. მთელი რიცხვები.
არითმეტიკული მოქმედებები მთელ რიცხვებზე.

3. რაციონალური რიცხვები.
რაციონალური რიცხვების წარმოდგენა წილადებისა და ათწილადების სახით.
არითმეტიკული მოქმედებები რაციონალურ რიცხვებზე. რიცხვების შედარება და
არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის შეფასება. რიცხვითი გამოსახულებები,
მოქმედებათა თანმიმდევრობა რიცხვით გამოსახულებებში, არითმეტიკულ
მოქმედებათა თვისებები.

4. რიცხვითი ღერძი. რიცხვითი შუალედები.
ნამდვილი რიცხვის გამოსახვა რიცხვით ღერძზე. წერტილის კოორდინატი,
რიცხვითი შუალედები.

5. რიცხვის მოდული.
მოდულის ძირითადი თვისებები და მისი გეომეტრიული აზრი.

6. პროპორცია.
პროპორციის თვისებები, პროპორციის უცნობი წევრის პოვნა, რიცხვის დაყოფა
მოცემული შეფარდებით, სიდიდეებს შორის პირდაპირპროპორციული და
უკუპროპორციული დამოკიდებულება.

7. რიცხვის პროცენტი და ნაწილი.
რიცხვის პროცენტისა და ნაწილის პოვნა. რიცხვის პოვნა

მისი პროცენტით ან ნაწილით, რიცხვის ჩაწერა პროცენტის სახით.

8. ფასდაკლება/ფასის გაზრდა (თანმიმდევრობითი და ერთჯერადი
ფასდაკლებების/ფასების ზრდის ერთმანეთთან შედარება) და მარტივი
ხარჯთაღრიცხვა.

9. ხარისხი.
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ხარისხი ნატურალური მაჩვენებლით, ნამრავლის,

ფარდობისა და ხარისხის ახარისხება. ტოლფუძიანი ხარისხების ნამრავლი და
შეფარდება.

10. ნაშთი. ნაშთთა არითმეტიკა.
ნაშთი. ნაშთთა არითმეტიკა (ჯამი და ნამრავლი). ნაშთის კავშირი გაყოფადობის
ნიშნებთან. Bბოლო ციფრის არითმეტიკა.

11. სიმრავლე. სიმრავლეებს შორის მიმართებები. მოქმედებები სიმრავლეებზე.
ქვესიმრავლე, ორი სიმრავლის ტოლობა, ცარიელი სიმრავლე. ელემენტარული
ოპერაციები სიმრავლეებზე: სიმრავლეთა გაერთიანება, თანაკვეთა, სხვაობა,
სიმრავლის დამატება.

12. მრავალწევრები.
მრავალწევრების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა. მრავალწევრის
მამრავლებად დაშლა. შემოკლებული გამრავლების ფორმულები.

13. მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა სიბრტყეზე.
წერტილის კოორდინატები. ნამდვილ რიცხვთა წყვილის გამოსახვა
საკოორდინატო სიბრტყეზე.

14. განტოლება.
წრფივი ერთუცნობიანი განტოლება. ტოლფასი განტოლებები. წრფივი
ერთუცნობიანი განტოლების გამოკვლევა. წრფივი ერთუცნობიანი განტოლება
პარამეტრით. მოდულის შემცველ წრფივ განტოლებათა ამოხსნა. დიოფანტესა და
სხვა განტოლებების ამოხსნა მთელ რიცხვებში. ამოცანების ამოხსნა განტოლების
შედგენით.

15. წრფივი ფუნქცია. წრფივი ფუნქციის გრაფიკი.
ფუნქციის მნიშვნელობის გამოთვლა არგუმენტის მოცემული მნიშვნელობისათვის.
ფუნქციის მოცემა ცხრილის, ფორმულისა და გრაფიკის საშუალებით. წრფივ
ფუნქციათა გრაფიკების მდებარეობა საკოორდინატო ღერძებისა და ერთმანეთის
მიმართ. Mმოდულის შემცველი წრფივი ფუნქციის გრაფიკი.

16. წრფივ განტოლებათა სისტემა.
წრფივ ორი ცვლადიანი განტოლება. წრფივ ორი ცვლადიან განტოლებათა სისტემა.
ჩასმისა და შეკრების ხერხები. სისტემები, რომლებიც წრფივ განტოლებათა
სისტემებზე დაიყვანება. პარამეტრის შემცველი განტოლებათა სისტემები.
ამოცანების ამოხსნა წრფივ განტოლებათა სისტემის გამოყენებით.

17. პერიოდული მიმდევრობები და მუდმივი ნაზრდის მქონე რიცხვითი
მიმდევრობები.

18. წერტილები, წრფეები და სიბრტყეები:
მიმართებები მათ შორის.

19. გეომეტრიული ფიგურები:
კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნით (მაგალითად, ამოზნექილი და არაამოზნექილი,
ბრტყელი და სივრცული).

20. კუთხეები:
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ელემენტები, ზომა, კლასიფიკაცია, თვისებები.

21. სამკუთხედები:
ელემენტები, კლასიფიკაცია, თვისებები, ტოლობის ნიშნები.

22. გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე:
პარალელური გადატანა, ღერძული სიმეტრია,

23. კოორდინატთა სისტემა: ორიენტირება სიბრტყეზე, გარდაქმნების გამოსახვა.
24. აგების უმარტივესი ამოცანები.
25. მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი:

გაზომვა და დაკვირვება; გამოკითხვა;

26. სტატისტიკური ექსპერიმენტი.
27. თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ორგანიზაცია:

მონაცემების კლასიფიკაცია (გარდა ინტერვალებად დაჯგუფებისა);

მონაცემთა დალაგება ზრდადობა-კლებადობით ან ლექსიკოგრაფიული მეთოდით.

28. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები:
მონაცემთა რაოდენობა, პოზიცია და თანმიმდევრობა ერთობლიობაში, მონაცემთა
სიხშირე; განმეორების ტიპის კანონზომიერებანი; გამორჩეული (მაგალითად,
ექსტრემალური, იშვიათი) მონაცემები.

29. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და თვისობრივი
მონაცემებისთვის:
სია, ცხრილი, პიქტოგრამა, წერტილოვანი, მესერული, ხაზოვანი, სვეტოვანი
დიაგრამები.

30. მონაცემთა შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისობრივი და
რაოდენობრივი მონაცემებისთვის:
ცენტრალური ტენდენციის საზომები - საშუალო, მოდა;

მონაცემთა გაფანტულობის საზომი - გაბნევის დიაპაზონი.



476

VIII კლასი

მათემატიკა

(გაძლიერებული)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა
ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. გაძ. VIII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
პოზიციური
სიტემის და
რიცხვის
ჩაწერის
სტანდარტული
ფორმის
გამოყენება.

მათ. გაძ. VIII.2.
მოსწავლეს
შეუძლია
რაციონალურ
რიცხვებზე
მოქმედებების
შესრულება და
მათი შედეგის
შეფასება.

მათ. გაძ. VIII.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა-
დასაბუთების
ზოგიერთი

მათ. გაძ. VIII.5.
მოსწავლეს
შეუძლია
სიდიდეებს შორის
წრფივი
დამოკიდებულების
ამოცნობა,
გაანალიზება და
გამოსახვა.

მათ. გაძ. VIII.6.
მოსწავლეს
შეუძლია
ფუნქციებისა და
მათი თვისებების
გამოყენება
სიდიდეებს შორის
დამოკიდებულების
აღსაწერად და
გამოსაკვლევად.

მათ. გაძ. VIII.7.
მოსწავლეს
შეუძლია
ალგებრული
გამოსახულების
გამარტივება,

მათ. გაძ. VIII.8.
მოსწავლეს შეუძლია
ფიგურათა თვისებების
გამოყენება ფიგურათა
კლასიფიცირებისათვის
და მათი სახეობების
შესადარებლად.

მათ. გაძ. VIII.9.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
დებულებების
მართებულობის
დასაბუთება.

მათ. გაძ. VIII.10.
მოსწავლეს შეუძლია
წერტილთა
გეომეტრიული
ადგილის ცნების
გამოყენება ობიექტთა
გამოსახვისა და მათი
თვისებების აღსაწერად.

მათ. გაძ. VIII.11.
მოსწავლეს შეუძლია
ფიგურისა და მისი
ელემენტების ზომების

მათ. გაძ. VIII.12.
მოსწავლეს
შეუძლია
მონაცემების
მოპოვება და მათი
წარმოდგენა
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით.

მათ. გაძ. VIII.13.
მოსწავლეს
შეუძლია
შემთხვევითი
მოვლენების
ამოცნობა და
ხდომილობათა
ალბათობების
გამოთვლა.

მათ. გაძ. VIII.14.
მოსწავლეს
შეუძლია
ხდომილობათა
ალბათობების
შეფასება და
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ხერხის
გამოყენება.

მათ. გაძ. VIII.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
გამოთვლებთან
დაკავშირებული
ამოცანების
ამოხსნა.

განტოლებათა
სისტემებისა და
უტოლობების
გამოყენება
პრობლემის
გადაჭრისას.

მოძებნა. მსჯელობა
ხდომილობათა
მოსალოდნელობის
შესახებ ფარდობით
სიხშირესა და
ალბათობას შორის
კავშირის
გამოყენებით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. გაძ. VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია პოზიციური სიტემის და რიცხვის ჩაწერის
სტანდარტული ფორმის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განასხვავებს რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვებს, როგორც პერიოდულ და
არაპერიოდულ ათწილადებს და მოყავს ირაციონალური რიცხვის მაგალითები;

 მოცემული სიზუსტით ამრგვალებს მთელ რიცხვებსა და ათწილადებს, განასხვავებს
პერიოდული ათწილადის შემოკლებით ჩაწერას დამრგვალებისგან;

 პოზიციური სისტემის გამოყენებით ასაბუთებს გაყოფადობის ნიშნებს; რიცხვის
თანმიმდევრული ხარისხების განხილვისას მსჯელობს ერთეულების თანრიგებში
მდგომ ციფრთა პერიოდული განმეორების შესახებ;

 აღნიშნავს ნაშთის პერიოდულობას ერთნიშნა რიცხვზე ნატურალური რიცხვების
თანმიმდევრულად გაყოფისას; განმარტავს კანონზომიერებას;

 განმარტავს მთელმაჩვენებლიან ხარისხს და ახდენს მისი თვისებების
დემონსტრირებას;

 წერს რიცხვებს სტანდარტული ფორმით და პირიქით, სტანდარტული ფორმით
მოცემულ რიცხვს წერს პოზიციური სისტემის გამოყენებით; ადარებს რიცხვის ჩაწერის
სხვადასხვა ფორმებს.

მათ. გაძ. VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება
და მათი შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს შეფასებას რაციონალურ რიცხვებზე შესრულებული გამოთვლების (მათ შორის
ხარისხი და ფესვი) შედეგის ადეკვატურობის შესამოწმებლად;

 იყენებს რიცხვის ჩაწერის ეკვივალენტურ ფორმებს გამოთვლების შესრულების და
გამოთვლების შედეგის შეფასებისას;

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს რა უფრო მიზანშეწონილია -
მოქმედებათა შედეგის შეფასება, თუ მისი ზუსტი მნიშვნელობის პოვნა.
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მათ. გაძ. VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დასაბუთების ზოგიერთი ხერხის
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განასხვავვებს დებულების წანამძღვარსა/წანამძღვრებს და დასკვნას; ცვლის
დებულების წანამძღვარს და მსჯელობს დასკვნის მართებულობის შესახებ;

 აყალიბებს და ასაბუთებს დებულებას რიცხვების თვისებების ან მათზე მოქმედებების
შედეგის შესახებ;

 შესაბამის შემთხვევაში ახდენს რიცხვების თვისებების შესახებ გამონათქვამის
არამართებულობის დასაბუთებას (მაგალითად, კონტრმაგალითის გამოყენებით);
აყალიბებს მოცემული დებულების საწინააღმდეგო დებულებას;

 ასაბუთებს ან ხსნის ამოცანის ამოხსნისას გამოყენებულ ხერხს.

მათ. გაძ. VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია გამოთვლებთან დაკავშირებული ამოცანების
ამოხსნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ორი სამომახმარებლო კონტრაქტიდან, მომსახურების გეგმიდან უკეთესის შესარჩევად
ასრულებს გამოთვლებს და იღებს გადაწყვეტილებას;

 ირჩევს და იყენებს სიდიდის ცვლილების შესაფერის ერთეულებს; გამოსახავს მცირე
ერთეულს დიდი ერთეულის გამოყენებით;

 ხსნის ბუნებისმეტყველების დარგებიდან მომდინარე ამოცანებს გამოთვლებზე.
 იყენებს გამორიცხვის ან ამოწურვის მეთოდს რიცხვებზე ამოცანების ამოხნისას და

განმარტავს გამოყენებულ ხერხს.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. გაძ. VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია სიდიდეებს შორის წრფივი დამოკიდებულების
ამოცნობა, გაანალიზება და გამოსახვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მისთვის ნაცნობი სიდიდეებისათვის ასახელებს სიდიდეებს შორის წრფივ
დამოკიდებულებებს (მაგალითად, თანაბარი მოძრაობისას განვლილი მანძილის
დამოკიდებულება დროზე);

 განასხვავებს წრფივ და არაწრფივ დამოკიდებულებებს მიუხედავად მათი მოცემის
ხერხისა და მსჯელობს წრფივ და არაწრფივ დამოკიდებულებებს შორის განსხვავებაზე;

 სიტყვიერად ჩამოყალიბებულ დებულებას სიდიდეებს შორის დამოკიდებულებისა და
მიმართების შესახებ გამოსახავს ალგებრულად; ალგებრულად მოცემულ
დამოკიდებულებას გამოსახავს გრაფიკულად, ცხრილით ან აყალიბებს სიტყვიერად.

მათ. გაძ. VIII.6. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციებისა და მათი თვისებების გამოყენება
სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების აღსაწერად და გამოსაკვლევად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



479

 მოცემული ფუნქციისათვის, რომელიც აღწერს რეალურ ვითარებას, პოულობს
ფუნქციის მნიშვნელობას, ნულებს, მაქსიმუმს/მინიმუმს, ზრდადობა/კლებადობისა და
ნიშანმუდმივობის შუალედებს და ახდენს მათ ინტერპრეტაციას ამ ვითარების
კონტექსტში;

 ახდენს ფუნქციის გრაფიკის თვისებების (დახრის კოეფიციენტი და საკოორდინატო
ღერძებთან გადაკვეთა) ინტერპრეტირებას სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების
გასაანალიზებლად;

 ცვლის ფუნქციის პარამეტრებს და აღწერს ამ ცვლილების შედეგის ინტერპრეტირებას
იმ პროცესის კონტექსტში რომელიც ამ ფუნქციით აღიწერება.

მათ. გაძ. VIII.7. პრობლემის გადაჭრისას მოსწავლეს შეუძლია ალგებრული
გამოსახულების გამარტივება, განტოლებათა სისტემებისა და უტოლობების
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტური ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და ხსნის ერთუცნობიან წრფივ
განტოლებას. ტექსტური ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და ხსნის ორუცნობიან
წრფივ განტოლებათა სისტემას; ახდენს ამონახსნის ინტერპრეტაციას ამოცანის
კონტექსტის გათვალისწინებით;

 ირჩევს ხერხს და ხსნის ორუცნობიან წრფივ განტოლებათა სისტემას; ახდენს
ამონახსნის სიმრავლურ და გეომეტრიულ ინტერპრეტაციას;

 ტექსტური ამოცანების ამოხსნისას ან/და რეალური ვითარების მოდელირებისას
ადგენს და ხსნის ერთუცნობიან წრფივ უტოლობებს; ახდენს ამონახსნის სიმრავლურ
ინტერპრეტაციას. ტექსტური ამოცანების ამოხსნისას და/ან რეალური ვითარების
მოდელირებისას ადგენს და ხსნის ერთუცნობიან უტოლობათა სისტემას; ახდენს
ამონახსნის სიმრავლურ ინტერპრეტაციას;

 იყენებს მოქმედებათა თვისებებს, მათი თანმიმდევრობას და დაჯგუფებას
ალგებრული გამოსახულების გასამარტივებლად და მისი მნიშვნელობის
გამოსათვლელად ცვლადების მოცემული მნიშვნელობებისათვის;

 ალგებრული გარდაქმნებისა და ლოგიკური მსჯელობის გამოყენებით ასაბუთებს ან
უარყოფს ორი ალგებრული გამოსახულების იგივურ ტოლობას.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. გაძ. VIII.8. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურათა თვისებების გამოყენება ფიგურათა
კლასიფიცირებისათვის და მათი სახეობების შესადარებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აყალიბებს მიმართებებს ფიგურის სახეობებს ან ფიგურის თვისებებს შორის,
სქემატურად გამოსახავს ამ მიმართებებს (მაგალითად, ცხრილის ან დიაგრამის
საშუალებით);
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 ფიგურის მოცემულ თვისებებს (მათ შორის სიმეტრიულობა) შორის ირჩევს თვისებათა
იმ მინიმალურ ერთობლიობას, რომელიც ცალსახად განსაზღვრავს ამ ფიგურას;

 მოცემული ხედების მიხედვით ასახელებს სივრცული ფიგურის შესაძლო სახეობას.

მათ. გაძ. VIII.9. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული დებულებების მართებულობის
დასაბუთება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღადგენს გამოტოვებულ საფეხურს დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის
ნიმუშებში;

 იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს, ტოლობისა და უტოლობების თვისებებს
გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას;

 იყენებს დეკარტეს კოორდინატებს გეომეტრიული ობიექტის თვისებების დასადგენად
და დასაბუთებისთვის;

 იყენებს გეომეტრიულ გარდაქმნებს და მათ კომპოზიციებს სიბრტყეზე ფიგურათა
შორის მიმართების (მაგალითად, ტოლობის) დასაბუთებისთვის.

მათ. გაძ. VIII.10. მოსწავლეს შეუძლია წერტილთა გეომეტრიული ადგილის ცნების
გამოყენება ობიექტთა გამოსახვისა და მათი თვისებების აღსაწერად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წერტილთა გეომეტრიული ადგილის სიტყვიერი აღწერის მიხედვით ასახელებს ან
გამოსახავს იმ გეომეტრიულ ფიგურას ან ფიგურის ელემენტს რომელიც ამ აღწერას
შეესაბამება;

 იყენებს “წერტილთა გეომეტრიული ადგილის მეთოდს” აგების ამოცანების
ამოსახსნელად;

 წერტილთა გეომეტრიული ადგილების სხვადასხვა აღწერების მიხედვით დაადგენს
მიმართებას შესაბამის ფიგურებს შორის

.მათ. გაძ. VIII.11. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურისა და მისი ელემენტების ზომების მოძებნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ფიგურათა თვისებებს და ტოლი ფიგურების შესაბამისი ელემენტების
შედარების მეთოდს ფიგურის ელემენტის უცნობი ზომის მოსაძებნად;

 იყენებს დეკარტეს კოორდინატებს ფიგურის ან მისი ელემენტის უცნობი ზომის
მოსაძებნად;

 იყენებს მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებსა და კუთხეებს შორის ტრიგონომეტრიულ
თანაფარდობებს რეალურ ვითარებაში ობიექტთა ზომების ან ობიექტებს შორის
მანძილების დასადგენად (მაგალითად, იმ საგნის სიმაღლის გაზომვა, რომლის ფუძე
მიუდგომელია, მიუდგომელ წერტილამდე მანძილის გამოთვლა);

 პოულობს ფიგურის ფართობს. ფიგურების თვისებების მიხედვით მსჯელობს
მოცემული ფიგურების გამოყენებით სიბრტყის ნაწილის ოპტიმალური დაფარვის
შესახებ (მათ შორის რეალურ ვითარებაში).
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მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. გაძ. VIII.12. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების მოპოვება და მათი წარმოდგენა
დასმული ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ატარებს შემთხვევით ექსპერიმენტს შემთხვევითობის წარმომქმნელი რომელიმე
მოწყობილობით, აგროვებს მონაცემებს და წამოადგენს მათ სიხშირული ცხრილის
სახით;

 ქმნის მარტივ კითხვარს, განსაზღვრავს რესპონდენტებს, აგროვებს მონაცემებს და
წარმოადგენს მათ გრაფიკული ფორმით;

 ერთი გრაფიკული ფორმით წარმოდგენილ მონაცემებს წარმოადგენს განსხვავებული
გრაფიკული ფორმით და წარმოაჩენს თითოეული ფორმის ხელსაყრელ და
არახელსაყრელ მხარეებს

მათ. გაძ. VIII.13. მოსწავლეს შეუძლია შემთხვევითი მოვლენების ამოცნობა და
ხდომილობათა ალბათობების გამოთვლა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს აუცილებელ და შეუძლებელ ხდომილობებს, მოცემული ხდომილობის
საწინააღმდეგო ხდომილობას, თანაბრად მოსალოდნელ ხდომილობებს, მოცემულ
ხდომილობაზე მეტად/ნაკლებად მოსალოდნელ ხდომილობებს;

 აღწერს შემთხვევითი ექსპერიმენტის ხდომილობების ერთობლიობას, იყენებს
ვარიანტების დათვლის ხერხებს ხდომილობათა ალბათობების გამოსათვლელად;

 იყენებს ალბათობის თვისებებს ხდომილობათა ალბათობების გამოსათვლელად,
გამოსახავს ხდომილობათა ალბათობებს წილადების, ათწილადების და პროცენტების
საშუალებით.

მათ. გაძ. VIII.14. მოსწავლეს შეუძლია ხდომილობათა ალბათობების შეფასება და
მსჯელობა ხდომილობათა მოსალოდნელობის შესახებ ფარდობით
სიხშირესა და ალბათობას შორის კავშირის გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკეთებს მონაცემთა პირველად დამუშავებას და მის საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს
ხდომილობის შესახებ – არის თუ არა ორი ან რამდენიმე ხდომილობა თანაბრად
მოსალოდნელი, ერთი რომელიმე ხდომილობა უფრო მოსალოდნელი, ვიდრე მეორე და
რამდენჯერ;

 ატარებს შემთხვევით ექსპერიმენტს შემთხვევითობის წარმომქმნელი მოწყობილობით
და აფასებს ხდომილობის ალბათობას ფარდობითი სიხშირის საშუალებით, მსჯელობს
განსხვავებაზე თეორიულ (მოსალოდნელ) შედეგებსა და ემპირიულ (ექსპერიმენტულ)
შედეგებს შორის;

 ქმნის შემთხვევითობის წარმომქმნელ მოწყობილობას ფარდობითი სიხშირის
სპეციალური/კერძო მნიშვნელობის მისაღებად.

პროგრამის შინაარსი
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1. გამონათქვამები და ოპერაციები გამონათქვამებზე. დასაბუთების ხერხები.
ლოგიკური ოპერაციები გამონათქვამებზე: უარყოფა, კონიუნქცია, დიზიუნქცია,
იმპლიკაცია. მათ ჭეშმარიტულ მნიშვნელობათა ცხრილი. გამონათქვამთა
ტოლფასობის შემოწმება ჭეშმარიტულ მნიშვნელობათა ცხრილის საშუალებით.
ზოგადმართებული გამონათქვამები.

გამონათქვამის კონვერსიული (მოპირდაპირე), ინვერსიული (შებრუნებული) და
კონტრაპოზიციური გამონათქვამები. კონტრაპოზიციის კანონი.

მათემატიკური დებულებების დასაბუთების მეთოდები: დედუქცია,
საწინააღმდეგოს დაშვება, კონტრმაგალითის აგება. უნივერსალობის და არსებობის
კვანტორები.

2. ხარისხი.
ხარისხი მთელი მაჩვენებლით, ნამრავლის, ფარდობისა და ხარისხის ახარისხება.
ტოლფუძიანი ხარისხების ნამრავლი და შეფარდება.

3. ალგებრული გამოსახულება.
ალგებრული გამოსახულება, მრავალწევრის მრავალწევრზე გაყოფა. ბეზუს
თეორემა. ევკლიდეს ალგოროთმი. მრავალწევრის მამრავლებად დაშლა.

შემოკლებული გამრავლების ზოგადი ფორმულები.

მოქმედებები რაციონალურ გამოსახულებებზე. გამოსახულების გარდაქმნა და
მისი რიცხვითი მნიშვნელობის გამოთვლა

რაციონალურ განტოლებათა ამოხსნა.

4. უკუპროპორციულობა.
უკუპროპორციულობის გრაფიკი.

5. კვადრატული ფესვი.
არითმეტიკული კვადრატული ფესვი, კვადრატული ფესვების ძირითადი
თვისებები (მათ შორის, რომლებიც დაკავშირებულია უტოლობებთან).

კვადრატული ფესვების შედარება. ფესვიდან მამრავლის გამოტანა და შეტანა.
კვადრატული ფესვის შემცველი გამოსახულებათა გამარტივება.

საშუალო არითმეტიკული, საშუალო გეომეტრიული, საშუალო ჰარმონიული და
საშუალო კვადრატული და მათთან დაკავშირებული უტოლობები.

უმარტივესი ირაციონალური განტოლებები და უტოლობები.

6. კვადრატული განტოლება და კვადრატული სამწევრი.
კვადრატული სამწევრი და მისი კოეფიციენტები. კვადრატული სამწევრის
ფესვები. არასრული კვადრატული განტოლებები და მათი ამოხსნის ხერხები.

სრული კვადრატული განტოლების ფესვების ფორმულა.

ვიეტის თეორემა კვადრატული განტოლების ფესვების შესახებ. ვიეტის თეორემის
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შებრუნებული თეორემა. კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა.
ზოგიერთი განტოლებების ამოხსნის მეთოდები, რომლებიც კვადრატული
განტოლების ამოხსნაზე დაიყვანება (ბიკვადრატული, სიმეტრიული,
ერთგვაროვანი და სხვ.). წილად-რაციონალური განტოლებების ამოხსნა,
რომლებიც კვადრატულზე დაიყვანება. კვადრატული განტოლების გამოკვლევა
მისი დისკრიმინანტის საშუალებით. პარამეტრის შემცველი კვადრატული
განტოლებები. მოდულის შემცველი კვადრატული განტოლებები.

ორცვლადიანი კვადრატულ განტოლებათა სისტემების ამოხსნა.

ამოცანების ამოხსნა კვადრატული განტოლების შედგენით.

7. უტოლობები.
რიცხვითი ღერძი. რიცხვითი უტოლობები და მათი თვისებები. წრფივი
უტოლობებისა და უტოლობათა სისტემების ამოხსნა. მოდულის შემცველი
უტოლობების ამოხსნა. პარამეტრის შემცველი უმარტივესი უტოლობების ამოხსნა.
უტოლობათა დამტკიცების ძირითადი მეთოდები. უტოლობა, რომელიც
დაკავშირებულია ჯამისა და სხვაობის მოდულთან.

8. რიცხვის ჩაწერის პოზიციური სისტემა.
რიცხვის გამოსახვა სხვადასხვა პოზიციურ სისტემაში. ერთ პოზიციურ სისტემაში
გამოსახული რიცხვის გამოსახვა მეორე პოზიციურ სისტემაში.

9. ასახვა. ასახვის გრაფიკი. ასახვათა უმარტივესი კლასიფიკაცია.
ასახვის განსაზღვრის არე. ასახვის მნიშვნელობათა სიმრავლე. ასახვის შეზღუდვა
განსაზღვრის არის ქვესიმრავლეზე. ასახვის გრაფიკი, სიმრავლის სახე და წინა სახე
ასახვის მიმართ, ასახვათა კომპოზიცია, ასახვათა ტიპები: ინექცია, სურექცია,
ბიექცია, ასახვის შექცევადობა.

10. გეომეტრიული გარდაქმნები.
მოძრაობა (ღერძული და ცენტრული სიმეტრიები, მობრუნება, პარალელური
გადატანა). მოძრაობის თვისებები. გამოსახვა კოორდინატებით. მსგავსების
გარდაქმნა და მისი თვისებები. ფიგურათა მსგავსება.

11. სამკუთხედი
სამკუთხედების მსგავსების ნიშნები. მსგავსი სამკუთხედების პერიმეტრებისა და
ფართობების შეფარდება. სინუსებისა და კოსინუსების თეორემები. სამკუთხედის
ამოხსნა. სამკუთხედში ჩახაზული და სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირების
რადიუსების გამოსათვლელი ფორმულები.

12. მართკუთხა სამკუთხედი.
პითაგორას თეორემა. ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები მართკუთხა
სამკუთხედის კუთხეებსა და გვერდებს შორის. თანაფარდობები ჰიპოტენუზაზე
დაშვებულ სიმაღლეს, კათეტებს, ჰიპოტენუზაზე კათეტების გეგმილებსა და
ჰიპოტენუზას შორის.

13. პროპორციები გეომეტრიაში.
თალესის თეორემა. მონაკვეთის დაყოფა მოცემული პროპორციით. ოქროს კვეთა,
მონაკვეთთა არითმეტიკული საშუალო, გეომეტრიული საშუალო და ჰარმონიული
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საშუალო.

14. პარალელოგრამი.
პარალელოგრამის გვერდების, კუთხეებისა და დიაგონალების თვისებები.

პარალელოგრამობის ნიშნები.

რომბის დიაგონალების თვისებები, მართკუთხედის დიაგონალების ტოლობა.
მართკუთხედის სიმეტრიის ღერძები, კვადრატი და მისი თვისებები.

15. ტრაპეცია.
მისი ელემენტები. ტრაპეციის შუახაზის თვისება.

ტოლფერდა ტრაპეციის თვისებები.

16. წრეწირი და წრე.
წრეწირისა და წრეწირის რკალის სიგრძის გამოსათვლელი ფორმულები.

ურთიერთგადამკვეთი ქორდების თვისებები. ქორდის მართობული დიამეტრის
თვისება, წრეწირისადმი ერთი წერტილიდან გავლებული მხებისა და მკვეთის
თვისებები.

17. ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები სიბრტყეზე.
კოორდინატების შემოღება სიბრტყეზე. მონაკვეთის შუა წერტილის
კოორდინატები. ორ წერტილს შორის მანძილის გამოსახვა დეკარტულ
კოორდინატებში. მონაკვეთის გაყოფა მოცემული პროპორციით. წრფის განტოლება
ზოგადი სახით. ორ წერტილზე გამავალი წრფის განტოლება. წრეწირის
განტოლება. წრფისა და წრეწირის თანაკვეთა.

18. მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი
კითხვარის/ანკეტის შედგენა და რესპონდენტთა გამოკითხვა
(წარმომადგენლობითი ჯგუფის შერჩევის გარეშე). შემთხვევითი ექსპერიმენტი,
შემთხვევითობის წარმომქმნელი მოწყობილობები - მონეტა, ურნა, კამათელი,
რულეტი. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და
თვისობრივი ნიშნები: მონაცემთა ფარდობითი სიხშირე

19. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი
წრიული დიაგრამა

ფარდობითი სიხშირის დიაგრამა

20. ალბათობა:
აუცილებელი და შეუძლებელი ხდომილობანი, მოცემული ხდომილობის
საწინააღმდეგო ხდომილობა.

ვარიანტების დათვლის ხერხების გამოყენება შემთხვევითი ექსპერიმენტის
აღსაწერად (მაგალითად, ხისებრი დიაგრამა ან სხვა სქემები).

ხდომილობის ალბათობა, ალბათობის თვისებები.

ფარდობით სიხშირესა და ალბათობას შორის კავშირი და განსხვავება
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IX კლასი

მათემატიკა

(გაძლიერებული)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. გაძ. IX.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
ნამდვილ
რიცხვთა
ქვესისისტემების
განსხვავება.

მათ. გაძ. IX.2.
მოსწავლეს
შეუძლია
სხვადასხვა
პოზიციური
სისტემების /
ნამდვილ
რიცხვთა
ქვესიმრავლეების
ერთმანეთთან
დაკავშირება.

მათ. გაძ. IX.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
ნამდვილ
რიცხვებზე
მოქმედებების
შესრულება და
მათი შედეგის
შეფასება.

მათ. გაძ. IX.6.
მოსწავლეს შეუძლია
ფუნქციის
თვისებების
გამოკვლევა და
მათი გამოყენება
სიდიდეებს შორის
დამოკიდებულების
შესასწავლად.

მათ. გაძ. IX.7.
მოსწავლეს შეუძლია
განტოლებათა და
უტოლობათა
სისტემების
გამოყენება
მოდელირების
საშუალებით
პრობლემის
გადაჭრისას.

მათ. გაძ. IX.8.
მოსწავლეს შეუძლია
დისკრეტული
მათემატიკის
ელემენტების
გამოყენება
პრობლემის
მოდელირებისა და

მათ. გაძ. IX.9.
მოსწავლე
ფლობს და
იყენებს
გეომეტრიულ
ფიგურათა
წარმოდგენისა
და დებულებათა
ფორმულირების
ხერხებს.

მათ. გაძ. IX.10.
მოსწავლეს
შეუძლია
ობიექტთა
ზომებისა და
ობიექტთა შორის
მანძილების
მოძებნა.

მათ. გაძ. IX.11.
მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
დებულებების
მართებულობის
დასაბუთება.

მათ. გაძ. IX.12.
მოსწავლეს

მათ. გაძ. IX.13.
მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემების
მოწესრიგება და
წარმოდგენა დასმული
ამოცანის ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით.

მათ. გაძ. IX.14.
მოსწავლეს შეუძლია
დამოუკიდებელ
ხდომილობათა
ალბათობების
გამოთვლა/შეფასება
შემთხვევითი
ექსპერიმენტებისათვის
დაბრუნებით და
დაბრუნების გარეშე.

მათ. გაძ. IX.15.
მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა ანალიზი და
დასკვნების
ჩამოყალიბება.
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მათ. გაძ. IX.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა-
დასაბუთების
სხვადასხვა
ხერხის
გამოყენება.

მათ. გაძ. IX.5.
მოსწავლეს
შეუძლია
პრაქტიკული
საქმიანობიდან
მომდინარე
პრობლემების
გადაწყვეტა.

ანალიზისთვის. შეუძლია
სიბრტყეზე
ფიგურათა
გეომეტრიული
გარდაქმნების
გამოკვლევა და
მათი გამოყენება
გეომეტრიული
პრობლემების
გადაჭრისას.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. გაძ. IX1. მოსწავლეს შეუძლია ნამდვილ რიცხვთა ქვესისისტემების განსხვავება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განასხვავებს რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვებს, როგორც პერიოდულ და
არაპერიოდულ ათწილადებს; ახდენს ირაციონალური რიცხვის რაციონალური
მიმდევრობით მიახლოების დემონსტრირებას მოდელის გამოყენებით.

 მოცემული სიზუსტით ამრგვალებს ნამდვილ რიცხვებს; განასხვავებს უსასრულო
პერიოდული ათწილადის შემოკლებით ჩაწერას დამრგვალებისგან.

 ასახელებს მოცემულ ორ ნამდვილ რიცხვს შორის მოთავსებულ რაციონალურ რიცხვს.

მათ. გაძ. IX.2. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა პოზიციური სისტემების, ნამდვილ
რიცხვთა ქვესიმრავლეების ერთმანეთთან დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ადარებს სხვადასხვა პოზიციურ სისტემებს ერთმანეთს; მსჯელობს თითოეულის
უპირატესობაზე რიცხვების ჩაწერისას;

 მოყავს ინფორმაციის ციფრული კოდირების/ტექნოლოგიების მაგალითები; აკავშირებს
რიცხვის სხვადასხვა პოზიციურ სისტემაში ჩაწერას ერთმანეთთან;

 აკავშირებს ნამდვილ რიცხვთა ქვესიმრავლეებს ერთმანეთთან სიმრავლეთა თეორიის
ენის გამოყენებით (ქვესიმრავლე, სიმრავლეთა თანაკვეთა, გაერთიანება, სხვაობა,
დამატება; ამ მიმართებების ვენის დიაგრამის გამოყენებით გამოსახვა);
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 სხვადასხვა ფორმით წერს ნამდვილ რიცხვებს (მაგალითად, პერიოდულ ათწილადს
ჩაწერს წილადის სახით); ადარებს და ალაგებს სხვადასხვა ფორმით ჩაწერილ ნამდვილ
რიცხვებს (ათწილადი, წილადი; ერთი და იგივე მთელის ნაწილი და პროცენტი;
რიცხვის სტანდარტული ფორმა, ათობითი და ორობითი პოზიციური სისტემა;
რიცხვის ხარისხი და ირაციონალური გამოსახულება).

მათ. გაძ. IX.3. მოსწავლეს შეუძლია ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება და
მათი შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამარტივებს ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების (აგრეთვე მოდულის) შემცველ
გამოსახულებას მოქმედებათა თვისებების, თანმიმდევრობისა და მათ შორის კავშირის
გამოყენებით;

 ახდენს წილად-მაჩვენებლიანი ხარისხის ცნების ინტერპრეტაციას და მისი თვისებების
დემონსტრირებას; ადარებს და ალაგებს ერთი და იგივე ფუძის მქონე ხარისხებს;

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს რა უფრო მიზანშეწონილია
მოქმედებათა შედეგის შეფასება, თუ მისი ზუსტი მნიშვნელობის პოვნა; იყენებს
შეფასებას ნამდვილი რიცხვებზე შესრულებული გამოთვლების შედეგის
ადეკვატურობის შესამოწმებლად;

 ერთი არითმეტიკული მოქმედების შემცველ გამოსახულებაში ამრგვალებს წევრებს
(ნამდვილი რიცხვებს) და პოულობს მოქმედებებათა შედეგის მიახლოებით
მნიშვნელობას; მსჯელობს დამრგვალებით გამოწვეულ განსხვავებაზე;

 მოყავს ფარდობითი აზრით "ძალიან დიდი" და "ძალიან მცირე" სიდიდეთა
მაგალითები (მაგალითად: სინათლის წელი, ელექტრონის მასა); ახდენს "უსასრულოდ
მცირეს/დიდის" ცნების ინტერპრეტირებას ზღვრული პროცესების საშუალებით.

მათ. გაძ. IX.4. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დასაბუთების სხვადასხვა ხერხის
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასაბუთებს მარტივ დებულებას რიცხვების თვისებების ან რიცხვითი
კანონზომიერებების შესახებ; შესაბამის შემთხვევაში ახდენს ჰიპოთეზის უარყოფას
კონტრმაგალითით;

 მსჯელობის ნიმუშებში ამოიცნობს დედუქციას, განზოგადებას და ანალოგიას; იყენებს
მათ მთელ რიცხვებს შორის დამოკიდებულებების დასადგენად (მაგალითად, რომელი
ციფრი დგას 34552 - ის ერთეულების თანრიგში?);

 იყენებს ვენის დიაგრამებს რიცხვით სიმრავლეებს შორის დამოკიდებულების
გამოსახვისას და ამოცანების ამოხსნისას;

 იყენებს “წინააღმდეგის დაშვების” მეთოდს რიცხვების შესახებ მარტივი დებულებების
დამტკიცებისას.

მათ. გაძ. IX.5. მოსწავლეს შეუძლია პრაქტიკული საქმიანობიდან მომდინარე
პრობლემების გადაწყვეტა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ასრულებს გამოთვლებს და ადარებს ორ მარტივად/რთულად დარიცხულ საპროცენტო
განაკვეთს, სხვადასხვაგვარ ფასდაკლებას, დაბეგვრას; მსჯელობს მათ შორის შორის
განსხვავებაზე;

 მსჯელობს ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით წამოჭრილი
ეთიკური/სოციალური ხასიათის პრობლემების შესახებ (სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია
ინტერნეტში; საინფორმაციო ტექნოლოგიების/პროგრამული უზრუნველყოფის
მომხმარებლის უფლება/მოვალეობები, მომსახურე მხარის უფლება/მოვალეობები);

 მსჯელობს ინფორმაციის თეორიისა და რიცხვთა თეორიის პრაქტიკულ მხარეზე, მათ
როლზე/გავლენაზე ძველ/თანამედროვე საზოგადოებაში (ტექსტური ინფორმაციის
კოდირება / დეკოდირება რომელიმე ხერხით; ფიბონაჩის მიმდევრობა და ბუნებრივი
პროცესების მოდელირება/სიმულირება; ანბანის წანაცვლებით დაშიფვრის
მაგალითები ისტორიიდან - იულიუს კეისარის შიფრი: 5-ასოთი წანაცვლებული ანბანი;
მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი გერმანული დაშიფვრის მანქანა
"ენიგმა");

 იყენებს კუთხის ზომის ერთეულებს შორის კავშირებს წრეწირზე მობრუნებასთან და/ან
ბრუნვის შედეგად გადაადგილებასთან დაკავშირებული ამოცანების ამოხსნისას.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. გაძ. IX.6. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციის თვისებების გამოკვლევა და მათი
გამოყენება სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების შესასწავლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების აღმწერი ფუნქციისათვის, მათ შორის რეალურ
ვითარებაში, ასახელებს ფუნქციის ტიპს (წრფივი, მოდულის შემცველი, კვადრატული,

x
k)x(f  ) ამ ფუნქციის გამოსახვის ხერხისაგან დამოუკიდებლად;

 სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების აღმწერი ფუნქციისათვის, მათ შორის რეალურ
ვითარებაში, პოულობს ფუნქციის ნულებს, ფუნქციის მაქსიმუმს/მინიმუმს,
ზრდადობა/კლებადობისა და ნიშანმუდმივობის შუალედებს; ახდენს ამ მონაცემების
ინტერპრეტაციას რეალური ვითარების კონტექსტში;

 ცვლის ფუნქციის პარამეტრებს და ახდენს ამ ცვლილების შედეგის ინტერპრეტირებას
იმ პროცესის კონტექსტში, რომელიც ამ ფუნქციით აღიწერება;

 ადარებს ორ ფუნქციას, რომლებიც რეალურ პროცესს გამოსახავს (პოულობს იმ
სიმრავლეს სადაც ერთი ფუნქცია მეტია/ნაკლებია მეორე ფუნქციაზე, ტოლია მეორე
ფუნქციის) და ახდენს შედარების შედეგის ინტერპრეტირებას კონტექსტთან
მიმართებაში.

მათ. გაძ. IX.7. მოსწავლეს შეუძლია განტოლებათა და უტოლობათა სისტემების
გამოყენება მოდელირების საშუალებით პრობლემის გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ტექსტური ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და ხსნის ორუცნობიან განტოლებათა
სისტემას, რომელშიც ერთი განტოლება წრფივია, ხოლო მეორის ხარისხი არ აღემატება
ორს; ახდენს ამონახსნის ინტერპრეტაციას ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით;

 ირჩევს ხერხს (მაგალითად, ჩასმის, შეკრების) განტოლებათა/უტოლობათა სისტემის
(უცნობებისა და განტოლებების/უტოლობების რაოდენობა არ აღემატება 2-ს)
ამოსახსნელად, გრაფიკულად გამოსახავს ამონახსნს და ახდენს ამონახსნის სიმრავლურ
ინტერპრეტაციას;

 წრფივი უტოლობის ან/და ორი წრფივი უტოლობის შემცველი სისტემის საშუალებით
გამოსახავს ამოცანის პირობაში მოცემულ შეზღუდვებს.

მათ. გაძ. IX.8. მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული მათემატიკის ელემენტების გამოყენება
პრობლემის მოდელირებისა და ანალიზისთვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ხისებრ დიაგრამებს ან/და გრაფებს ვარიანტების დასათვლელად,
გეგმის/განრიგის შესადგენად, ოპტიმიზაციის სასრული ამოცანების ამოსახსნელად
(ალგორითმების გარეშე) (მაგალითად, ორ ობიექტს შორის მცირესი მანძილის მოძებნა);

 რეალური პროცესების დისკრეტული მოდელებით აღწერისას იყენებს რეკურსიას;
განავრცობს რეკურენტული წესით მოცემულ მიმდევრობას;

 ადეკვატურად იყენებს სიმრავლურ ტერმინებს და ცნებებს (მაგალითად, ფუნქციის
განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე), ოპერაციებს სასრულ სიმრავლეებზე
(თანაკვეთა, გაერთიანება, სხვაობა, დამატება) და ვენის დიაგრამებს, მათ შორის
რეალური ვითარების მოდელირებისას ან აღწერისას.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. გაძ. IX.9. მოსწავლე ფლობს და იყენებს გეომეტრიულ ფიგურათა წარმოდგენისა და
დებულებათა ფორმულირების ხერხებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს გეომეტრიულ ობიექტებს და მათ გრაფიკულ გამოსახულებებს შესაბამისი
ტერმინოლოგიის გამოყენებით;

 იყენებს მათემატიკურ სიმბოლოებს გეომეტრიული დებულებებისა და ფაქტების
გადმოცემისას; სწორად იყენებს ტერმინებს: „ყველა“, „არცერთი“, „ზოგიერთი“,
„ყოველი“, „ნებისმიერი“, „არსებობს“ და „თითოეული“;

 მსჯელობა-დასაბუთებისას იყენებს მოცემული პირობითი წინადადების/დებულების
შებრუნებულ, მოპირდაპირე და შებრუნებულის მოპირდაპირე
წინადადებას/დებულებებს.

მათ. გაძ. IX.10. მოსწავლეს შეუძლია ობიექტთა ზომებისა და ობიექტთა შორის
მანძილების მოძებნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ობიექტთა ზომებისა და ობიექტთა შორის მანძილების დასადგენად (მათ შორის
რეალურ ვითარებაში) იყენებს ფიგურათა (მრავალკუთხედების, წრეების/წრეწირების)



490

მსგავსებას ან/და დამოკიდებულებებს ფიგურის ელემენტების ზომებს შორის
(მაგალითად, იმ საგნის სიმაღლის გაზომვა, რომლის ფუძე მიუდგომელია,
მიუდგომელ წერტილამდე მანძილის გამოთვლა);

 პოულობს ბრტყელი ფიგურის ფართობს და იყენებს მას ოპტიმიზაციის ზოგიერთი
პრობლემის გადასაჭრელად (მათ შორის რეალურ ვითარებაში);

 იყენებს დეკარტეს კოორდინატებს სიბრტყეზე გეომეტრიული ფიგურის ზომების
დასადგენად.

მათ. გაძ. IX.11. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული დებულებების მართებულობის
დასაბუთება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღადგენს გამოტოვებულ საფეხურს დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის
ნიმუშებში;

 იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს, ტოლობისა და უტოლობების თვისებებს
გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას;

 იყენებს დეკარტეს კოორდინატებს გეომეტრიული ობიექტის თვისებების დასადგენად
და დასაბუთებისთვის.

მათ. გაძ. IX.12. მოსწავლეს შეუძლია სიბრტყეზე ფიგურათა გეომეტრიული გარდაქმნების
გამოკვლევა და მათი გამოყენება გეომეტრიული პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს გეომეტრიულ გარდაქმნებს სიბრტყეზე და მარტივ შემთხვევებში იყენებს მათ
ფიგურათა ტოლობის დასადგენად ;

 იყენებს კოორდინატებს გეომეტრიული გარდაქმნების (პარალელური გადატანა,
ღერძული/ცენტრული სიმეტრია) შესრულებისა და გამოსახვისათვის ;

 მსჯელობს და აკეთებს დასკვნას ერთი და იგივე ტიპის გეომეტრიული გარდაქმნების
(პარალელური გადატანა, მობრუნებები ერთი და იგივე ცენტრის გარშემო, ღერძული
სიმეტრიები პარალელური ღერძების მიმართ, საერთო ცენტრის მქონე ჰომოთეტიები)
კომპოზიციების შესახებ ;

 ფიგურის და/ან გეომეტრიული გარდაქმნების თვისებების მიხედვით მსჯელობს
მოცემული ფიგურებით სიბრტყის დაფარვის შესაძლებლობის შესახებ; შესაბამის
შემთხვევაში ახდენს სიბრტყის (ლოკალურად) დაფარვის დემონსტრირებას.

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. გაძ. IX.13. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების მოწესრიგება და წარმოდგენა დასმული
ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 აჯგუფებს რაოდენობრივ მონაცემებს ინტერვალთა კლასებში და აგებს შესაბამის
ცხრილს/ჰისტოგრამას (ტექნოლოგიების გამოყენებით ან მის გარეშე);

 არჩევს დაუჯგუფებელ რაოდენობრივ მონაცემთა წარმოდგენის შესაფერის გრაფიკულ
ფორმას, ასაბუთებს არჩევანს და ქმნის ცხრილს/დიაგრამას (ტექნოლოგიების
გამოყენებით ან მის გარეშე);

 ერთი გრაფიკული ფორმით წარმოდგენილ მონაცემებს წარმოადგენს განსხვავებული
გრაფიკული ფორმით და წარმოაჩენს თითოეული ფორმის ხელსაყრელ და
არახელსაყრელ მხარეებს

მათ. გაძ. IX.14. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებელ ხდომილობათა ალბათობების
გამოთვლა/შეფასება შემთხვევითი ექსპერიმენტებისათვის დაბრუნებით და
დაბრუნების გარეშე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ალბათობის თვისებებსა და ფორმულებს (ჯამისა და ნამრავლის)
ხდომილობათა ალბათობის გამოსათვლელად;

 გეგმავს შემთხვევით ექსპერიმენტს, შემთხვევითი ექსპერიმენტის ჩასატარებლად ერთ
მოწყობილობას ჩაანაცვლებს სხვა მოწყობილობით და ასაბუთებს არჩევანს;

 ასახელებს რთული ხდომილობის ხელშემწყობ ელემენტარულ ხდომილობებს და
იყენებს ალბათობის კლასიკურ განსაზღვრას რთული ხდომილობის ალბათობის
გამოსათვლელად.

მათ. გაძ. IX.15. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და დასკვნების ჩამოყალიბება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს შესაფერის შემაჯამებელ რიცხვით
მახასიათებლებს, ასაბუთებს თავის არჩევანს, ითვლის და იყენებს მათ მონაცემთა
ერთობლიობების დასახასიათებლად/შესადარებლად;

 იყენებს გრაფიკული ფორმით წარმოდგენილ მონაცემებს სტატისტიკური შინაარსის
მოსაზრებათა/არგუმენტების ჩამოსაყალიბებლად ან შესაფასებლად;

 გამოთქვამს ვარაუდს ხდომილობის მოსალოდნელობის შესახებ მონაცემთა
საფუძველზე (მაგალითად, ფარდობითი სიხშირის მიხედვით) და ასაბუთებს ვარაუდის
მართლზომიერებას.

პროგრამის შინაარსი

1. ირაციონალური რიცხვები. ნამდვილი რიცხვები.
ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე. ნამდვილი რიცხვების შედარება და მათზე
არითმეტიკული მოქმედებები, ირაციონალური რიცხვის ცნება. ირაციონალური
რიცხვის მაგალითები, არათანაზომადი მონაკვეთები, ირაციონალური რიცხვის
ათობითი მიახლოება.

2. ფუნქცია. ფუნქციის გრაფიკი.
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ფუნქციის განსაზღვრის არე. ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე. ფუნქციის
ზრდადობა, კლებადობა, ლუწობა, კენტობა, პერიოდულობა, Fფუნქციის ნულები,
ნიშანმუდმივობის შუალედები, შექცეული ფუნქცია.

3. კვადრატული ფუნქცია და კვადრატული უტოლობები.
cbxaxyaxyxy  222 ,, ფუნქციათა თვისებები და გრაფიკი.

)(xfy  და )( xfy  სახის კვადრატული ფუნქციის გამოკვლევა და გრაფიკის

აგება.

კვადრატული ფუნქციის უმცირესი და უდიდესი მნიშვნელობები.

ამოცანების განხილვა, რომელსაც მივყავართ ფუნქციის უმცირესი და უდიდესი
მნიშვნელობის პოვნაზე.

xy  ფუნქცია.

კვადრატული უტოლობები და სისტემები.

კვადრატული სამწევრის გამოკვლევა ფესვების მიხედვით.

პარამეტრის შემცველი კვადრატული განტოლებები და უტოლობები.

უტოლობის ამოხსნა ინტერვალთა მეთოდით. რაციონალური უტოლობის ამოხსნა
ინტერვალთა მეთოდით. მოდულის შემცველი უტოლობები.

4. ხარისხისა და ფესვის ცნების გაფართოება.
მთელმაჩვენებლიანი ხარისხი და მისი თვისებები. უტოლებები, რომლებიც
დაკავშირებულია მთელმაჩვენებლიან ხარისხებთან.

მთელმაჩვენებლიანი ხარისხობრივი ფუნქციები, მათი თვისებები და გრაფიკი.

n-ური ხარისხის ფესვი. n-ური ხარისხის ფესვების თვისებები და მათზე
მოქმედებები. კენტი ხარისხის ფესვი უარყოფითი რიცხვიდან. G

გამოსახულებების გამარტივება, რომლებიც შეიცავენ ფესვებს სხვადასხვა
ხარისხში.

ფესვის თვისებები, რომლებიც დაკავშირებულია უტოლობებთან. რამდენიმე
არაუარყოფითი რიცხვის საშუალო გეომეტრიული.

y= n x , Nn ფუნქცია, თვისებები და გრაფიკი.

ირაციონალური განტოლებები.

რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხის განმარტება და მათი თვისებები.
რაციონალურმაჩვენებლიანი ფუნქციის თვისებები და გრაფიკი.

5. რიცხვითი მიმდევრობა, ინდუქცია.
რიცხვითი მიმდევრობის მოცემის ხერხები.

არითმეტიკული პროგრესია: არითმეტიკული პროგრესიის n-ური წევრისა და
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პირველი n წევრის ჯამის გამოსათვლელი ფორმულები.

გეომეტრიული პროგრესია: გეომეტრიული პროგრესიის n-ური წევრისა და
პირველი n წევრის ჯამის გამოსათვლელი ფორმულები.

მიმდევრობის მოცემის რეკურენტული ხერხი. ფიბონაჩის მიმდევრობა.

უსასრულოდ კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის კრებადობა. ჯამის
გამოსათვლელი ფორმულა.

მათემატიკური ინდუქციის მეთოდი და მისი გამოყენება იგივეობების,
უტოლობების, გაყოფადობისა და სხვა საკითხების დამტკიცებაში.

6. წესიერი მრავალკუთხედები.
წესიერ მრავალკუთხედებში ჩახაზული და მათზე შემოხაზული წრეწირები.
დამოკიდებულება წესიერი მრავალკუთხედის გვერდსა და ჩახაზული და მასზე
შემოხაზული წრეწირების რადიუსებს შორის.

7. ბრტყელი ფიგურის ფართობი.
ბრტყელი ფიგურის ფართობი და მისი თვისებები.

კვადრატის, მართკუთხედის, სამკუთხედის, პარალელოგრამის, რომბის,
ტრაპეციის და წესიერი მრავალკუთხედის ფართობების გამოთვლა.

წრიული სექტორისა და წრის ფართობის გამოსათვლელი ფორმულები;

8. გეომეტრიული გარდაქმნები.
მოძრაობისა და მსგავსების გარდაქმნა. ჰომოთეტია, როგორც მსგავსების
გარდაქმნის კერძო შემთხვევა. მათი გამოსახვა კოორდინატებში.

გეომეტრიული გარდაქმნების კომპოზიციები.

9. ვექტორები.
ვექტორები და მათზე განსაზღვრული ოპერაციები: შეკრება, სკალარზე
გამრავლება. ვექტორთა სკალარული გამრავლება, მისი ძირითადი თვისებები.

კოლინეარული ვექტორები. ვექტორებისა და ვექტორებზე მოქმედებების გამოსახვა
კოორდინატებში. ვექტორის გაშლა საკოორდინატო ორტების მიმართ.

ამოცანების განხილვა ვექტორების თვისებების გამოყენებაზე.

10. მონაცემთა ორგანიზაცია
რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფება ინტერვალთა კლასებად

მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და დაჯგუფებული
მონაცემებისთვის:

ფოთლებიანი ღეროების მსგავსი დიაგრამა

სიხშირული პოლიგონი, ჰისტოგრამა
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11. შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები რაოდენობრივი მონაცემებისთვის:
ცენტრალური ტენდენციის საზომი - მედიანა

მონაცემთა გაფანტულობის საზომი - საშუალო კვადრატული გადახრა

12. ალბათობა:
ელემენტარული და რთული ხდომილობანი.

ალბათობათა ჯამისა და ნამრავლის ფორმულების გამოყენება დამოუკიდებელ
ხდომილობათა ალბათობების გამოსათვლელად

თავი XXIII

საგნობრივი კომპეტენციები საშუალო საფეხურზე

X კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. X1. მოსწავლეს
შეუძლია ნამდვილ
რიცხვთა სიმრავლის
ქვესისტემების
ერთმანეთისაგან
განსხვავება.

მათ.X2. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
პოზიციური
სისტემების/ნამდვი
ლ რიცხვთა
ქვესისტემების
ერთმანეთთან
დაკავშირება.

მათ.X3. მოსწავლეს
შეუძლია ნამდვილ

მათ. X6. მოსწავლეს
შეუძლია ფუნქციის
თვისებების კვლევა
და მათი თვისებების
გამოყენება
სიდიდეებს შორის
დამოკიდებულების
შესასწავლად.

მათ. X7. მოსწავლეს
შეუძლია
განტოლებათა და
უტოლობათა
სისტემების
გამოყენება
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. X9. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიულ
ფიგურათა
წარმოდგენისა და
დებულებათა
ფორმულირების
ხერხების გამოყენება.

მათ. X10. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
დებულებების
დასაბუთება.

მათ. X11. მოსწავლეს
შეუძლია ობიექტთა
ზომებისა და

მათ.X13. მოსწავლეს
შეუძლია ამოცანის
ამოსახსნელად
საჭირო თვისობრივი
და რაოდენობრივი
მონაცემების
მოპოვება.

მათ. X14. მოსწავლეს
შეუძლია თვისობრივ
და რაოდენობრივ
მონაცემთა
მოწესრიგება და
წარმოდგენა
ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
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რიცხვებზე
მოქმედებების
შესრულება და
მოქმედებების
შედეგის შეფასება.

მათ. X4. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა-
დასაბუთების
სხვადასხვა ხერხის
გამოყენება.

მათ. X5. მოსწავლეს
შეუძლია
პრაქტიკული
საქმიანობიდან
მომდინარე
ამოცანების ამოხსნა.

მათ. X8. მოსწავლეს
შეუძლია
დისკრეტული
მათემატიკის
ელემენტების
გამოყენება
პრობლემის
გადაჭრისას.

ობიექტთა შორის
მანძილების მოძებნა.

მათ. X12. მოსწავლეს
შეუძლია სიბრტყეზე
გეომეტრიული
გარდაქმნების
კვლევა და მათი
გამოყენება
გეომეტრიული
ამოცანების
ამოხსნისას.

ფორმით.

მათ. X15. მოსწავლეს
შეუძლია
შემთხვევითობის
ალბათური
მოდელების
საშუალებით აღწერა.

მათ. X16. მოსწავლეს
შეუძლია
სტატისტიკური და
ალბათური
ცნებებისა და
პროცედურების
გამოყენება
ყოველდღიურ
ვითარებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ.X.1. მოსწავლეს შეუძლია ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლის ქვესისტემების
ერთმანეთისაგან განსხვავება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განასხვავებს რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვებს (მათ შორის, როგორც
პერიოდულ და არაპერიოდულ ათწილადებს); ასაბუთებს რიცხვის
ირაციონალურობას / რაციონალურობას და ახდენს ირაციონალურობის /
რაციონალურობის დემონსტრირებას მოდელის გამოყენებით; ახდენს
ირაციონალური რიცხვის რაციონალური რიცხვების მიმდევრობით მიახლოების
დემონსტრირებას მოდელის გამოყენებით;

 მოცემული სიზუსტით ამრგვალებს ნამდვილ რიცხვებს; განასხვავებს უსასრულო
პერიოდული ათწილადის შემოკლებით ჩაწერას დამრგვალებისაგან;

 ორი მოცემული ნამდვილი რიცხვისათვის ასახელებს მათ შორის მოთავსებულ
რაციონალურ რიცხვს;

 ახდენს ნამდვილი რიცხვის ათობითი პოზიციური სისტემით ჩაწერის
ინტერპრეტაციას და/ან მის დემონსტრირებას მოდელის გამოყენებით
(მაგალითად, ახდენს 1-ზე ნაკლები დადებითი ნამდვილი რიცხვის მიახლოებას [0,
1] მონაკვეთის თანმიმდევრული დანაწილებით).

მათ. X.2. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა პოზიციური სისტემების/ნამდვილ რიცხვთა
ქვესისტემების ერთმანეთთან დაკავშირება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ადარებს სხვადასხვა პოზიციურ სისტემებს ერთმანეთს; მსჯელობს თითოეულის
უპირატესობაზე სხვადასხვა შემთხვევებში;

 აკავშირებს ნამდვილ რიცხვთა ქვესიმრავლეებს ერთმანეთთან სიმრავლეთა
თეორიის ენის გამოყენებით (ქვესიმრავლე, სიმრავლეთა თანაკვეთა, გაერთიანება,
სხვაობა, დამატება; ამ მიმართებების გამოსახვა სხვადასხვა ხერხით);

 სხვადასხვა ფორმით გამოსახავს ნამდვილ რიცხვებს (მაგალითად, პერიოდულ
ათწილადს ჩაწერს წილადის სახით); ადარებს და ალაგებს სხვადასხვა ფორმით
ჩაწერილ ნამდვილ რიცხვებს (ათწილადი, წილადი; ერთი და იგივე მთელის
ნაწილი და პროცენტი; რიცხვის სტანდარტული ფორმა, ათობითი და ორობითი
პოზიციური სისტემა; რიცხვის ხარისხი და ირაციონალური გამოსახულება).

მათ. X.3. მოსწავლეს შეუძლია ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება და
მოქმედებების შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამარტივებს ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების (აგრეთვე მოდულის) შემცველ
გამოსახულებას მოქმედებათა თვისებების, მოქმედებების შესრულების
თანმიმდევრობისა და მათ შორის კავშირის გამოყენებით;

 ახდენს წილადი მაჩვენებლის მქონე ხარისხის ინტერპრეტაციას და მისი
თვისებების დემონსტრირებას; ადარებს და ალაგებს ერთი და იგივე ფუძის მქონე
ხარისხებს;

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს რა უფრო მიზანშეწონილია –
მოქმედებათა შედეგის შეფასება, თუ მისი ზუსტი მნიშვნელობის პოვნა; იყენებს
შეფასებას ნამდვილ რიცხვებზე შესრულებული გამოთვლების შედეგის
შესამოწმებლად;

 ერთი არითმეტიკული მოქმედების შემცველ გამოსახულებაში ამრგვალებს წევრებს
(ნამდვილი რიცხვებს) და პოულობს მოქმედებებათა შედეგის მიახლოებით
მნიშვნელობას; მსჯელობს დამრგვალებით გამოწვეულ განსხვავებაზე;

 მოყავს ფარდობითი აზრით "ძალიან დიდი" და "ძალიან მცირე" სიდიდეთა
მაგალითები (მაგალითად, სინათლის წელი, ელექტრონის მასა).

მათ.X.4. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დასაბუთების სხვადასხვა ხერხის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასაბუთებს დებულებას რიცხვების თვისებების ან რიცხვითი კანონზომიერებების
შესახებ; შესაბამის შემთხვევაში ახდენს ჰიპოთეზის უარყოფას კონტრმაგალითით;

 მსჯელობის ნიმუშებში ამოიცნობს დედუქციას, განზოგადებას და ანალოგიას;
იყენებს მათ მთელ რიცხვებს შორის დამოკიდებულებების დასადგენად
(მაგალითად, რომელი ციფრი დგას რიცხვის 23455 ერთეულების თანრიგში?);

 ამოცანების ამოხსნისას იყენებს რიცხვით სიმრავლეებს შორის დამოკიდებულების
გამოსახვის ზოგიერთ ხერხს (მაგალითად, ვენის დიაგრამებს);

 იყენებს “საწინააღმდეგოს დაშვების” მეთოდს რიცხვების შესახებ მარტივი
დებულებების დამტკიცებისას.
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მათ.X.5. მოსწავლეს შეუძლია პრაქტიკული საქმიანობიდან მომდინარე ამოცანების
ამოხსნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასრულებს გამოთვლებს და ადარებს ორ მარტივად/რთულად დარიცხულ
საპროცენტო განაკვეთს, სხვადასხვაგვარ ფასდაკლებას, დაბეგვრას; მსჯელობს მათ
შორის შორის განსხვავებაზე;

 მსჯელობს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებასთან
დაკავშირებული რაოდენობრივი ხასიათის საკითხების შესახებ;

 იყენებს კუთხის ზომის ერთეულებს შორის კავშირებს წრეწირზე მობრუნებასთან
და/ან ბრუნვის შედეგად გადაადგილებასთან დაკავშირებული ამოცანების
ამოხსნისას (მაგალითად, ლილვთან დაკავშირებული ამოცანები).

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ.X.6. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციის თვისებების კვლევა და მათი თვისებების
გამოყენება სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების შესასწავლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების აღმწერი ფუნქციისათვის (მათ შორის
რეალურ ვითარებაში) ასახელებს ფუნქციის ტიპს (წრფივი, მოდულის შემცველი,

კვადრატული, უკუპროპორციული დამოკიდებულების
x
k)x(f  ) ამ ფუნქციის

გამოსახვის ხერხისაგან დამოუკიდებლად;
 სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების აღმწერი ფუნქციისათვის, მათ შორის

რეალურ ვითარებაში, პოულობს ფუნქციის ნულებს, ფუნქციის
მაქსიმუმს/მინიმუმს, ზრდადობა/კლებადობისა და ნიშანმუდმივობის შუალედებს;
ახდენს ამ მონაცემების ინტერპრეტაციას რეალური ვითარების კონტექსტში;

 ცვლის ფუნქციის პარამეტრებს და ახდენს ამ ცვლილების შედეგის
ინტერპრეტირებას იმ პროცესის კონტექსტში, რომელიც ამ ფუნქციით აღიწერება
(მაგალითად, გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების აღმწერ ფუნქციაში -

0( )   S t v t S , რა გავლენას ახდენს სიჩქარის ცვლილება განვლილ მანძილზე?);

 ადარებს ორ ფუნქციას, რომლებიც რეალურ პროცესს გამოსახავს (პოულობს იმ
სიმრავლეს სადაც ერთი ფუნქცია მეტია/ნაკლებია მეორე ფუნქციაზე, ტოლია
მეორე ფუნქციის) და ახდენს შედარების შედეგის ინტერპრეტაციას კონტექსტთან
მიმართებაში.

მათ.X.7. მოსწავლეს შეუძლია განტოლებათა და უტოლობათა სისტემების გამოყენება
პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტური ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და ხსნის ორუცნობიან განტოლებათა
სისტემას; ახდენს ამონახსნის ინტერპრეტაციას ამოცანის კონტექსტის
გათვალისწინებით;
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 ირჩევს და იყენებს განტოლებათა/უტოლობათა სისტემის ამოხსნის ხერხს
(მაგალითად, ჩასმის, შეკრების); გრაფიკულად გამოსახავს ამონახსნს და ახდენს
ამონახსნის სიმრავლურ ინტერპრეტაციას;

 წრფივი უტოლობის ან ორი წრფივი უტოლობის შემცველი სისტემის საშუალებით
გამოსახავს ამოცანის პირობაში მოცემულ შეზღუდვებს (მაგალითად, ფირმამ
სარეკლამო კომპანიაზე უნდა დახარჯოს არაუმეტეს 2000 ლარისა. მათ დაგეგმილი
აქვთ გამოაქვეყნონ არანაკლებ 10 სარეკლამო განცხადებისა. დასვენების დღეებში
სარეკლამო განცხადების ღირებულებაა 20 ლარი, ხოლო კვირის დანარჩენ დღეებში
10 ლარი.).

მათ.X.8. მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული მათემატიკის ელემენტების გამოყენება
პრობლემის გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ხისებრ დიაგრამებს და გრაფებს, ვარიანტების დასათვლელად,
გეგმის/განრიგის შესადგენად, ოპტიმიზაციის დისკრეტული ამოცანების
ამოსახსნელად (ალგორითმების გარეშე) (მაგალითად, ორ ობიექტს შორის
ოპტიმალური მარშრუტის მოძებნა);

 მიმდევრობის გამოსახვისას იყენებს რეკურენტულ წესს (მათ შორის რეალური
პროცესების დისკრეტული მოდელებით აღწერისას. მაგალითად, მოსახლეობის
რაოდენობის ყოველწლიური მუდმივი პროცენტული ზრდა); განავრცობს
რეკურენტული წესით მოცემულ მიმდევრობას;

 ადეკვატურად იყენებს სიმრავლურ ტერმინებს და ცნებებს (მაგალითად, ფუნქციის
განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე) და მოქმედებებს სიმრავლეებზე
(თანაკვეთა, გაერთიანება, სხვაობა, დამატება), მათ შორის რეალური ვითარების
მოდელირებისას ან აღწერისას.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ.X.9. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიულ ფიგურათა წარმოდგენისა და დებულებათა
ფორმულირების ხერხების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს გეომეტრიულ ობიექტებს და მათ გრაფიკულ გამოსახულებებს შესაბამისი
ტერმინოლოგიის გამოყენებით;

 იყენებს მათემატიკურ სიმბოლოებს გეომეტრიული დებულებებისა და ფაქტების
გადმოცემისას; სწორად იყენებს ტერმინებს: “ყველა”, “არცერთი”, “ზოგიერთი”,
“ყოველი”, “ნებისმიერი”, “არსებობს” და “თითოეული”;

 მსჯელობა-დასაბუთებისას იყენებს მოცემული პირობითი
წინადადების/დებულების შებრუნებულ, მოპირდაპირე და შებრუნებულის
მოპირდაპირე წინადადებას/დებულებებს.

მათ.X.10. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული დებულებების დასაბუთება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის ნიმუშში აღადგენს გამოტოვებულ
საფეხურს/საფეხურებს;
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 იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს, ტოლობისა და უტოლობების თვისებებს
გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას;

 იყენებს კოორდინატებს გეომეტრიული ობიექტის თვისებების დასადგენად და
დასაბუთებისთვის;

 იყენებს ევკლიდური გეომეტრიის აქსიომებს გეომეტრიული დებულებების
დასაბუთებისას.

მათ.X.11. მოსწავლეს შეუძლია ობიექტთა ზომებისა და ობიექტთა შორის მანძილების
მოძებნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ობიექტთა ზომებისა და ობიექტთა შორის მანძილების დასადგენად (მათ შორის
რეალურ ვითარებაში) იყენებს ფიგურათა (მრავალკუთხედების,
წრეების/წრეწირების) მსგავსებას და დამოკიდებულებებს ფიგურის ელემენტების
ზომებს შორის (მაგალითად, იმ საგნის სიმაღლის გაზომვა, რომლის ფუძე
მიუდგომელია, მიუდგომელ წერტილამდე მანძილის გამოთვლა);

 პოულობს ბრტყელი ფიგურის ფართობს და იყენებს მას ოპტიმიზაციის ზოგიერთი
პრობლემის გადასაჭრელად (მათ შორის რეალურ ვითარებაში);

 იყენებს კოორდინატებს სიბრტყეზე გეომეტრიული ფიგურის ზომების
დასადგენად.

მათ.X.12. მოსწავლეს შეუძლია სიბრტყეზე გეომეტრიული გარდაქმნების კვლევა და
მათი გამოყენება გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს გეომეტრიულ გარდაქმნებს სიბრტყეზე და მარტივ შემთხვევებში იყენებს
მათ ფიგურათა ტოლობის დასადგენად;

 იყენებს კოორდინატებს გეომეტრიული გარდაქმნების (პარალელური გადატანა,
ღერძული/ცენტრული სიმეტრია) შესრულებისა და გამოსახვისათვის;

 მსჯელობს და აკეთებს დასკვნას ერთი და იგივე ტიპის გეომეტრიული
გარდაქმნების (პარალელური გადატანა, მობრუნებები ერთი და იგივე ცენტრის
გარშემო, ღერძული სიმეტრიები პარალელური ღერძების მიმართ, საერთო
ცენტრის მქონე ჰომოთეტიები) კომპოზიციების შესახებ;

 ფიგურის და/ან გეომეტრიული გარდაქმნების თვისებების მიხედვით მსჯელობს
მოცემული ფიგურებით სიბრტყის დაფარვის შესაძლებლობის შესახებ; შესაბამის
შემთხვევაში ახდენს სიბრტყის (ლოკალურად) დაფარვის დემონსტრირებას.

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ.X.13. მოსწავლეს შეუძლია ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო თვისობრივი და
რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს მონაცემთა შეგროვების ხერხებს (დაკვირვება, გაზომვა, მითითებულ
რესპონდენტთა ჯგუფის გამოკითხვა მზა ანკეტით/კითხვარით);
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 ატარებს სტატისტიკურ (მათ შორის, შემთხვევით) ექსპერიმენტს და აგროვებს
მონაცემებს;

 იკვლევს და იყენებს მონაცემთა სხვადასხვა ისტორიულ და თანამედროვე
წყაროებს (მაგალითად, საინფორმაციო ცნობარი, ინტერნეტი, კატალოგი და სხვა).

მათ.X.14. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა მოწესრიგება
და წარმოდგენა ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს თვისობრივ და რაოდენობრივ (დაუჯგუფებელ) მონაცემთა წარმოდგენის
შესაფერის გრაფიკულ ფორმას, ასაბუთებს თავის არჩევანს და ქმნის
ცხრილს/დიაგრამას;

 აგებს სხვადასხვა დიაგრამებს ერთი და იგივე თვისობრივი ან რაოდენობრივი
მონაცემებისთვის და მსჯელობს, თუ მონაცემთა რამდენად მნიშვნელოვან
ასპექტებს წარმოაჩენს თითოეული და რა უპირატესობა გააჩნია თითოეულს;

 ახდენს მონაცემთა დაჯგუფებას/დალაგებას, მსჯელობს დაჯგუფების/დალაგების
პრინციპზე.

მათ.X.15. მოსწავლეს შეუძლია შემთხვევითობის ალბათური მოდელების საშუალებით
აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს შემთხვევითი ექსპერიმენტის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს,
ითვლის ხდომილობათა ალბათობებს ვარიანტების დათვლის ხერხების
გამოყენებით (მაგალითად, ხისებრი დიაგრამის საშუალებით);

 ატარებს ექსპერიმენტს შემთხვევითობის წარმომქმნელი რომელიმე
მოწყობილობით და აფასებს ხდომილობის ალბათობას ექსპერიმენტული
მონაცემების საფუძველზე (ფარდობითი სიხშირის საშუალებით), მსჯელობს
განსხვავებაზე თეორიულ (მოსალოდნელ) შედეგსა და ემპირიულ
(ექსპერიმენტულ) შედეგს შორის;

 მოცემული სასრული ალბათური სივრცისათვის აღწერს შემთხვევითობის
წარმომქმნელ მოწყობილობას, რომლის ალბათურ მოდელსაც წარმოადგენს ეს
სივრცე, ასაბუთებს მოწყობილობის დიზაინს.

მათ.X.16. მოსწავლეს შეუძლია სტატისტიკური და ალბათური ცნებებისა და
პროცედურების გამოყენება ყოველდღიურ ვითარებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განიხილავს იმ სტატისტიკურ ვითარებებს, რომელთა გამოცდილებაც გააჩნია
(მაგალითად მოსახლეობის აღწერა, არჩევნები, საზოგადოებრივი აზრის
გამოკითხვა), იყენებს გამოქვეყნებულ ფაქტებს/მონაცემებს და მსჯელობს
მოცემული პრობლემის შესახებ (მაგალითად ეკოლოგიური საკითხების შესახებ);

 მსჯელობს ალბათური მოდელების გამოყენების შესახებ დაზღვევაში,
სოციოლოგიურ კვლევებში, დემოგრაფიაში;

 მოჰყავს ალბათურ-სტატისტიკური მოდელების გამოყენების მაგალითები
ბუნებისმეტყველებაში და მედიცინაში, ხსნის მოვლენებს შემთხვევითობის
მექანიზმის მოქმედების საშუალებით.

პროგრამის შინაარსი
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1. რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეები. ირაციონალური რიცხვის
მიახლოება რაციონალური რიცხვების მიმდევრობით.

2. ათობითისგან განსხვავებული რიცხვითი სისტემები: ათობითისაგან განსხვავებულ
სისტემაში რიცხვების ჩაწერის პრაქტიკული მაგალითები (მაგალითად ორობით
სისტემაში); კავშირები სხვადასხვა პოზიციურ სისტემებს შორის (მაგალითად
ათობითი პოზიციური სისტემაში მოცემული რიცხვის წარმოდგენა ორობით
სისტემაში და პირიქით).

3. ათობით სისტემაში მოცემული რიცხვის ჩაწერა სტანდარტული ფორმით;
სტანდარტული ფორმით მოცემული რიცხვის ჩაწერა ათობით პოზიციურ
სისტემაში.

4. სხვადასხვა სახით მოცემული ნამდვილი რიცხვების შედარება/დალაგება.
5. არითმეტიკული მოქმედებები ნამდვილ რიცხვებზე.
6. ნამდვილი რიცხვების დამრგვალება და არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის

შეფასება.
7. რაციონალურ-მაჩვენებლიანი ხარისხი და მისი თვისებები.

8. წრფივი, მოდულის შემცველი, კვადრატული და
x
k)x(f  ფუნქციები.

9. სიმრავლის ცნება; ოპერაციები სასრულ სიმრავლეებზე: თანაკვეთა, გაერთიანება,
სიმრავლის დამატება, სიმრავლეთა სხვაობა; ვენის დიაგრამები.

10. ფუნქციის განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე.
11. ფუნქციის ზრდადობა/კლებადობისა და ნიშანმუდმივობის შუალედები.
12. ფუნქციის ნულები და მაქსიმუმის/მინიმუმის წერტილები და შესაბამისი

მნიშვნელობები.
13. ორუცნობიან განტოლებათა ისეთი სისტემები, რომელშიც ერთი განტოლება

წრფივია ხოლო მეორის ხარისხი არ აღემატება ორს.
14. ორუცნობიან წრფივ უტოლობათა სისტემა.
15. ტრიგონომეტრიული განტოლებები:   sin( ) , cos( ) , ( )x a x a tg x a სახის

განტოლებები.
16. რიცხვითი მიმდევრობის მოცემის რეკურენტული ხერხი.
17. ფიგურათა მსგავსება და მსგავსების ნიშნები.
18. ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები სამკუთხედის კუთხეებსა და გვერდებს

შორის (სინუსების/კოსინუსების თეორემა).
19. კუთხის რადიანული ზომა. კავშირი კუთხის რადიანულ ზომასა და გრადუსულ

ზომას შორის.
20. წრფეთა ურთიერთგანლაგება სივრცეში: ურთიერთგადამკვეთი, პარალელური და

აცდენილი წრფეები.
21. სივრცეში ორ წერტილს შორის მანძილის ფორმულა კოორდინატებში.
22. გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: ღერძული სიმეტრია, ცენტრული

სიმეტრია, წერტილის გარშემო მობრუნება, ჰომოთეტია, პარალელური გადატანა;
გეომეტრიული გარდაქმნების კომპოზიციები.

23. სიმეტრიის ღერძი, სიმეტრიის ცენტრი.
24. ფიგურის სიმეტრიულობა წერტილის მიმართ.
25. ფიგურის სიმეტრიულობა წრფის მიმართ.
26. წრის ფართობი. წრის სექტორის ფართობი.
27. მრავალწახნაგები და მათი ნიშან-თვისებები.
28. ევკლიდური გეომეტრიის აქსიომები (სიბრტყეზე) და მათი კავშირი რეალობასთან

და მომიჯნავე დისციპლინებიდან მომდინარე საკითხებთან.
29. მონაცემთა წყაროები და მონაცემთა მოპოვების ხერხები მეცნიერებაში

(საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, სოციალური, ტექნიკური მეცნიერებები),
წარმოებაში, მართვაში, ეკონომიკაში, განათლებაში, სპორტში, მედიცინაში,
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მომსახურებასა და სოფლის მეურნეობაში: დაკვირვება, ექსპერიმენტი, მზა
კითხვარით გამოკითხვა.

30. მონაცემთა კლასიფიკაცია და ორგანიზაცია: თვისობრივი და რაოდენობრივი
მონაცემები; მონაცემთა დალაგება ზრდადობა-კლებადობით ან
ლექსიკოგრაფიული მეთოდით.

31. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები: მონაცემთა რაოდენობა, პოზიცია და თანმიმდევრობა ერთობლიობაში;
მონაცემთა სიხშირე და ფარდობითი სიხშირე.

32. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისობრივი და რაოდენობრივი (მათ
შორის დაჯგუფებული მონაცემებისთვის): სია, ცხრილი, პიქტოგრამა; დიაგრამის
ნაირსახეობანი (წერტილოვანი, მესერული, ხაზოვანი, სვეტოვანი, წრიული).

33. შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისობრივი და დაუჯგუფებელი
რაოდენობრივი მონაცემებისთვის: ცენტრალური ტენდენციის საზომები
(საშუალო, მოდა, მედიანა); მონაცემთა გაფანტულობის საზომები (გაბნევის
დიაპაზონი, საშუალო კვადრატული გადახრა).

34. ალბათობა: შემთხვევითი ექსპერიმენტი, ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე
(სასრული სივრცის შემთხვევა); შემთხვევითობის წარმომქმნელი მოწყობილობები
(მონეტა, კამათელი, რულეტი, ურნა); ხდომილობის ალბათობა, ალბათობების
გამოთვლა ვარიანტების დათვლის ხერხების გამოყენებით.

35. ფარდობით სიხშირესა და ალბათობას შორის კავშირი.

XI კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. XI.1. მოსწავლეს
შეუძლია რიცხვთა
პოზიციური
სისტემების/ნამდვილ
რიცხვთა
სიმრავლეების
ერთმანეთთან
დაკავშირება.

მათ. XI.2.მოსწავლეს
შეუძლია ნამდვილ
რიცხვებზე
მოქმედებების
შესრულება
სხვადასხვა ხერხით

მათ. XI.5. მოსწავლეს
შეუძლია
ფუნქციებისა და
მათი თვისებების
გამოყენება რეალური
ვითარების
მოდელირებისას.

მათ. XI.6. მოსწავლეს
შეუძლია
გრაფიკული,
ალგებრული
მეთოდებისა და
ტექნოლოგიების
გამოყენება

მათ. XI.8. მოსწავლეს
შეუძლია
ვექტორებზე
ოპერაციების
შესრულება და მათი
გამოყენება
გეომეტრიული და
საბუნებისმეტყველო
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. XI.9. მოსწავლეს
შეუძლია
დედუქციურ/ინდუქც
იური მსჯელობის და

მათ. XI.12.
მოსწავლეს შეუძლია
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
საჭირო მონაცემების
მოპოვება.

მათ. XI.13.
მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა
წარმოდგენა
ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით და მათი
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და ამ მოქმედებათა
შედეგის შეფასება.

მათ. XI.3. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა-
დასაბუთების
სხვადასხვა ხერხების
გამოყენება

მათ. XI.4. მოსწავლეს
შეუძლია
პრაქტიკული
საქმიანობიდან
მომდინარე
პრობლემების
გადაწყვეტა.

ფუნქციის/ფუნქციათ
ა ოჯახის თვისებების
შესასწავლად.

მათ. XI.7. მოსწავლეს
შეუძლია
დისკრეტული
მათემატიკის
ცნებებისა და
აპარატის გამოყენება
მოდელირებისას და
პრობლემების
გადაჭრისას.

ალგებრული
ტექნიკის გამოყენება
გეომეტრიულ
დებულებათა
დასამტკიცებლად.

მათ. XI.10.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
გარდაქმნების
დახასიათება და
მათი გამოყენება
გეომეტრიული
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. XI.11.
მოსწავლეს შეუძლია
სივრცული ფიგურის
კვეთებისა და
გეგმილების
გამოყენება
სივრცული ფიგურის
შესასწავლად.

ინტერპრეტაცია.

მათ. XI.14.
მოსწავლეს შეუძლია
შემთხვევითობის
ალბათური
მოდელების
საშუალებით აღწერა.

მათ. XI.15.
მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა ანალიზი
და დასკვნების
ჩამოყალიბება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ.XI.1. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვთა პოზიციური სისტემების/ნამდვილ რიცხვთა
სიმრავლეების ერთმანეთთან დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოყავს ინფორმაციის ციფრული კოდირების/ტექნოლოგიების მაგალითები;
აკავშირებს რიცხვის სხვადასხვა პოზიციურ სისტემაში ჩაწერას ერთმანეთთან
(მაგალითად, ორობით პოზიციურ სისტემაში ჩაწერილ რიცხვს წერს ათობით
პოზიციურ სისტემაში);

 ახდენს ირაციონალური რიცხვის რაციონალური რიცხვების მიმდევრობით
მიახლოების დემონსტრირებას პრაქტიკულ ამოცანებთან დაკავშირებული
გამოთვლების კონტექსტში;

 მსჯელობს რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვებს შორის განსხვავებაზე მათი
პოზიციური სისტემის გამოყენებით ჩაწერისას.
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მათ.XI.2. მოსწავლეს შეუძლია ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება
სხვადასხვა ხერხით და ამ მოქმედებათა შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამარტივებს ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების (მათ შორის ხარისხისა და
ლოგარითმის) შემცველ გამოსახულებას ან პოულობს მის მნიშვნელობას
მოქმედებათა თვისებების, თანმიმდევრობისა და მათ შორის კავშირის
გამოყენებით;

 პოულობს არითმეტიკული მოქმედების შედეგს დასახელებული სიზუსტით;
მსჯელობს შედეგის ცვლილებაზე და ცდომილებაზე, რომელიც გამოწვეულია
გამოსახულების წევრების დამრგვალებით;

 იყენებს შეფასების სხვადასხვა ხერხს ნამდვილ რიცხვებზე შესრულებული
გამოთვლების (მათ შორის ფესვი და ლოგარითმი მარტივ შემთხვევებში) შედეგის
ადეკვატურობის შესამოწმებლად;

 ახდენს უსასრულოდ დიდი და უსასრულოდ მცირე სიდიდეების, მათზე
მოქმედებებისა და მოქმედებათა შედეგის ინტერპრეტაციას, მიმდევრობის ან
რომელიმე პროცესის ამსახველი ფუნქციის კონტექსტში.

მათ.XI.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დასაბუთების სხვადასხვა ხერხების
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდს ამოცანების ამოხსნისას ან რიცხვების
შესახებ მარტივი დებულებების დამტკიცებისას (მაგალითად, საწინააღმდეგოს
დაშვებით ამტკიცებს რომელიმე რიცხვის ირაციონალურობას);

 აყალიბებს და გამოსახავს რიცხვების თვისებების ან რიცხვითი
კანონზომიერებების შესახებ გამონათქვამებს შორის კერძო/ზოგადი ტიპის
მიმართებებს, იყენებს გამოსახვის ხერხს გამოთქმული მოსაზრების
მართებულობის შემოწმებისას/დასაბუთებისას;

 რაოდენობებთან და სიდიდეებთან დაკავშირებული მსჯელობის ნიმუშზე ახდენს
მსჯელობის ხაზის და დასკვნითი ნაწილის ანალიზს, აღნიშნავს მის სუსტ და
ძლიერ მხარეებს.

მათ.XI.4. მოსწავლეს შეუძლია პრაქტიკული საქმიანობიდან მომდინარე პრობლემების
გადაწყვეტა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს რიცხვის ხარისხსა და ლოგარითმს, ხარისხისა და ლოგარითმის თვისებებს
პრაქტიკული საქმიანობიდან ან მეცნიერების სხვადასხვა დარგებიდან მომდირე
ამოცანების ამოხსნისას (მაგალითად, ენტროპია ბიოლოგიასა და ფიზიკაში,
რადიოაქტიული დაშლა და დათარიღების მეთოდები);

 განსაზღვრავს და იყენებს შესაფერის ერთეულებს სიდიდის ცვლილების სიჩქარის
აღსაწერად; ადგენს სხვადასხვა ერთეულებს შორის თანაფარდობას.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა
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მათ. XI.5 მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციებისა და მათი თვისებების გამოყენება რეალური
ვითარების მოდელირებისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს (ტრიგონომეტრიულ, უბან-უბან წრფივ, საფეხურებრივ, მაჩვენებლიან,
ლოგარითმულ) ფუნქციებს და მათ თვისებებს რეალური პროცესების
მოდელირებისას;

 ახდენს ფუნქციის ნულების, ფუნქციის მაქსიმუმის/მინიმუმის ინტერპრეტირებას
იმ რეალური პროცესის/ვითარების კონტექსტში, რომელიც ამ ფუნქციით
აღიწერება;

 იყენებს სიბრტყეზე წრფივი ოპტიმიზაციის მეთოდებს რეალურ ვითარებასთან
დაკავშირებულ ამოცანებში (მაგალითად, შეზღუდული რესურსების ეფექტიანად
გამოყენების ამოცანებში) წრფივის ფუნქციის მაქსიმუმის/მინიმუმის მოძებნისას.

მათ. XI.6 მოსწავლეს შეუძლია გრაფიკული, ალგებრული მეთოდებისა და
ტექნოლოგიების გამოყენება ფუნქციის/ფუნქციათა ოჯახის თვისებების
შესასწავლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ფუნქციის გრაფიკის გეომეტრიულ ნიშნებს (მაგალითად, საკოორდინატო
ღერძის პარალელური წრფის მიმართ სიმეტრიულობა, კოორდინატთა სათავის
მიმართ ცენტრულად სიმეტრიულობა, პარალელური გადატანის მიმართ
ინვარიანტულობა) ფუნქციის თვისებების დასადგენად;

 იყენებს შესაფერის გრაფიკულ, ალგებრულ მეთოდებს ან ტექნოლოგიებს
(ტრიგონომეტრიული, უბან-უბან წრფივი, საფეხურებრივი, მაჩვენებლიანი,
ლოგარითმული) ფუნქციის ისეთი თვისებების დასადგენად, როგორიცაა:
ზრდადობა/კლებადობა, ნიშანმუდმივობა, პერიოდულობა/პერიოდი, ფესვები,
ექსტრემუმები;

 აღწერს თუ რა გავლენას ახდენს ფუნქციის პარამეტრების ცვლილება ფუნქციის
გრაფიკზე.

მათ.XI.7 მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული მათემატიკის ცნებებისა და აპარატის
გამოყენება მოდელირებისას და პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს ისეთ სტრუქტურებს (მაგალითად, მიმდევრობებს, ასახვებს; მათ შორის
რეალურ ვითარებაში), რომელთა აღწერისას შესაძლებელია რეკურენტული წესის
გამოყენება; იყენებს რეკურენტულ წესს ასეთი სტრუქტურის აღსაწერად;

 დებულებების დამტკიცებისას, შესაბამის შემთხვევებში, იყენებს მათემატიკურ
ინდუქციას (მათ შორის არითმეტიკულ/გეომეტრიულ პროგრესიასთან
დაკავშირებული ზოგიერთი ფორმულის მისაღებად);

 იყენებს ხისებრ დიაგრამებს და გრაფებს ვარიანტების დასათვლელად,
გეგმის/განრიგის შესადგენად, ოპტიმიზაციის დისკრეტული ამოცანების
ამოსახსნელად.



506

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ.XI.8 მოსწავლეს შეუძლია ვექტორებზე ოპერაციების შესრულება და მათი
გამოყენება გეომეტრიული და საბუნებისმეტყველო პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს ვექტორის სიგრძისა და მიმართულების, ვექტორებზე მოქმედებების
(შეკრება, სკალარზე გამრავლება, სკალარული ნამრავლი) და მათი თვისებების
გეომეტრიულ და ფიზიკურ ინტერპრეტაციას;

 იყენებს ვექტორებს გეომეტრიული დებულებების დასამტკიცებლად და ზომების
დასადგენად სიბრტყეზე;

 იყენებს კოორდინატებს ვექტორებისა და ვექტორებზე ოპერაციების გამოსახვისას.

მათ.XI.9 მოსწავლეს შეუძლია დედუქციურ/ინდუქციური მსჯელობის და ალგებრული
ტექნიკის გამოყენება გეომეტრიულ დებულებათა დასამტკიცებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პოულობს ლოგიკურ კავშირებს (მაგალითად, გამომდინარეობა) მოცემულ
გეომეტრიულ დებულებებს შორის; იყენებს დედუქციურ და ინდუქციურ
მსჯელობას;

 განაზოგადებს ცალკეულ გეომეტრიულ დებულებებს; აყალიბებს ჰიპოთეზას და
ასაბუთებს/უარყოფს მას (მათ შორის მათემატიკური ინდუქციის გამოყენებით;
მაგალითად, ეილერის ფორმულა სიბრტყეზე და სივრცეში);

 მსჯელობს ევკლიდური გეომეტრიის აქსიომატიკის არაწინააღმდეგობრიობის
შესახებ;

 იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს გეომეტრიულ დებულებათა დასამტკიცებლად.

მათ.XI.10 მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების დახასიათება და მათი
გამოყენება გეომეტრიული პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს გეომეტრიული ფიგურის იმ მახასიათებლებს, რომლებიც არ იცვლება
მოცემული გეომეტრიული გარდაქმნისას (გარდაქმნის ინვარიანტებს);

 ფიგურების შესახებ სხვადასხვა მონაცემების (მაგალითად, ფიგურათა ზომები,
ფიგურათა წვეროების კოორდინატები, ფიგურათა ელემენტებს შორის
ალგებრული თანაფარდობები) გამოყენებით ასაბუთებს ან უარყოფს ორი
გეომეტრიული ფიგურის ეკვივალენტობას მოცემული გარდაქმნის ან გარდაქმნის
ტიპის მიმართ.

მათ.XI.11 მოსწავლეს შეუძლია სივრცული ფიგურის კვეთებისა და გეგმილების
გამოყენება სივრცული ფიგურის შესასწავლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს სივრცული ფიგურის კვეთის შესაძლო ფორმაზე და აგებს სივრცული
ფიგურის მითითებულ კვეთას;
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 პოულობს ფიგურის გეგმილს მითითებული პარალელური დაგეგმილებისას;
 მსჯელობს სივრცული ფიგურის შესაძლო ფორმაზე მისი კვეთის/კვეთების

მიხედვით;
 მსჯელობს ფიგურის შესაძლო ფორმაზე მისი ანასახის მიხედვით პარალელური

დაგეგმილებისას.

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ.XI.12 მოსწავლეს შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო მონაცემების
მოპოვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს და იყენებს მონაცემთა შეგროვების შესაფერის საშუალებას (დაკვირვება,
გაზომვა, მითითებულ რესპონდენტთა ჯგუფის გამოკითხვა მზა
ანკეტით/კითხვარით, მონაცემთა მოპოვება მონაცემთა სხვადასხვა წყაროებიდან),
ასაბუთებს თავის არჩევანს;

 განსაზღვრავს რესპონდენტებს, ირჩევს კითხვების დასმის შესაფერის ფორმას (ღია
კითხვები, დახურული კითხვები, უჯრედის მონიშვნა, შკალაზე მონიშვნა), ქმნის
მარტივ კითხვარს და იყენებს მას მონაცემთა შესაგროვებლად;

 წარმოადგენს საკითხის შესასწავლად შესაფერისი ექსპერიმენტის გეგმას, ატარებს
ექსპერიმენტს და აგროვებს მონაცემებს.

მათ.XI.13 მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა ამოცანის ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით და მათი ინტერპრეტაცია.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს მონაცემთა წარმოდგენის შესაფერის გრაფიკულ ფორმებს, ასაბუთებს
თავის არჩევანს, აგებს და განმარტავს ცხრილებს/დიაგრამებს (მათ შორის
ინტერვალთა კლასებად დაჯგუფებული მონაცემებისათვის);

 ადგენს სიხშირეთა განაწილებას, წარმოადგენს მას გრაფიკული ფორმით და
აღწერს მას სიმეტრიულობის, მოდების რაოდენობის, გაშლილობის ან სხვა
ნიშნების საშუალებით;

 ერთი გრაფიკული ფორმით წარმოდგენილ მონაცემებს წარმოადგენს
განსხვავებული გრაფიკული ფორმით და წარმოაჩენს თითოეული ფორმის
ხელსაყრელ და არახელსაყრელ მხარეებს;

 ამოიცნობს დიაგრამის მცდარ ინტერპრეტაციებს ან არაკორექტულად
აგებულ/გაფორმებულ დიაგრამებს, განმარტავს და ასწორებს ნაკლს.

მათ.XI.14 მოსწავლეს შეუძლია შემთხვევითობის ალბათური მოდელების საშუალებით
აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს შემთხვევითი ექსპერიმენტის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს,
ითვლის დამოუკიდებელ ხდომილობათა ალბათობებს (მათ შორის ჯამის
ალბათობის ფორმულების გამოყენებით);

 ითვლის რთულ ხდომილობათა ალბათობებს კომბინატორული ანალიზის
გამოყენებით;
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 შემთხვევითი ექსპერიმენტის ჩასატარებლად ერთ მოწყობილობას ცვლის მისი
ეკვივალენტური სხვა მოწყობილობით და ასაბუთებს არჩევანს.

მათ.XI.15 მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და დასკვნების ჩამოყალიბება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ითვლის და იყენებს შემაჯამებელ რიცხვით მახასიათებლებს დაუჯგუფებელ
მონაცემთა ერთობლიობების დასახასიათებლად/შესადარებლად და
მოსაზრებათა/არგუმენტების შესაფასებლად;

 განსაზღვრავს მოდალურ კლასს და აფასებს საშუალოს, მედიანას და დიაპაზონს
დაჯგუფებულ მონაცემთა სიმრავლისთვის, ითვალისწინებს მათ რეალურ
ვითარებაში გადაწყვეტილების მიღებისას;

 გამოთქვამს ვარაუდს ხდომილობის მოსალოდნელობის შესახებ მონაცემთა
საფუძველზე (მაგალითად, ფარდობითი სიხშირის მიხედვით) და ასაბუთებს
ვარაუდის მართლზომიერებას.

პროგრამის შინაარსი

1. ნამდვილ რიცხვთა ქვესისტემები: რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვთა
სიმრავლეები.

2. სხვადასხვა პოზიციური სისტემები და მათ შორის კავშირები.
3. სხვადასხვა სახით მოცემული რიცხვების შედარება/დალაგება.
4. ალგებრული მოქმედებები ნამდვილ რიცხვებზე.
5. ნამდვილი რიცხვის დამრგვალება და არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის

შეფასება, არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის მიახლოებითი მნიშვნელობის
მოძებნა.

6. რიცხვის ხარისხი და ლოგარითმი (ნებისმიერი ფუძით).
7. ძირითადი ლოგარითმული იგივეობა.
8. ნამრავლის, შეფარდების და ხარისხის ლოგარითმი.
9. ნაშთების არითმეტიკის ელემენტები.
10. უსასრულოდ დიდი და უსასრულოდ მცირე სიდიდეები და მათზე მოქმედებები

მიმდევრობების და ფუნქციების კონტექსტში.
11. ტრიგონომეტრიული, უბან-უბან წრფივი, საფეხურებრივი, მაჩვენებლიანი,

ლოგარითმული ფუნქციები: განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე;
ნულები, მაქსიმუმები და მინიმუმები; ზრდადობის/კლებადობის და
ნიშანმუდმივობის შუალედები.

12. ფუნქციის პერიოდულობა და პერიოდი.
13. ფუნქციის გრაფიკის გეომეტრიული თვისებები.
14. ძირითადი დამოკიდებულებები ერთი და იგივე არგუმენტის ტრიგონომეტრიულ

ფუნქციებს შორის.
15. დაყვანის ფორმულები.
16. მაჩვენებლიანი განტოლებები და უტოლობები და მაჩვენებლიანი განტოლებების

და უტოლობების ამოხსნა.
17. ლოგარითმული განტოლებები და უტოლობები: მუდმივფუძიანი ლოგარითმული

განტოლებების და უტოლობების ამოხსნა.
18. წრფივი ოპტიმიზაციის ამოცანები სიბრტყეზე.
19. მათემატიკური ინდუქცია და მისი გამოყენება რეკურენტული წესით მოცემული

რიცხვითი მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულის მისაღებად (მაგალითად:
არითმეტიკული/გეომეტრიული პროგრესია, ფიბონაჩის მიმდევრობა).
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20. წრფეებს შორის, წრფესა და სიბრტყეს შორის, სიბრტყეებს შორის მიმართებები
სივრცეში.

21. წერტილის, წრფის, მონაკვეთის ორთოგონალური დაგეგმილება სიბრტყეზე.
22. მანძილი წერტილიდან სიბრტყემდე.
23. წრფისა და სიბრტყის ურთიერთმართობულობა და ურთიერთმართობულობის

ნიშანი.
24. წრფისა და სიბრტყის პარალელობა და პარალელობის ნიშანი.
25. სიბრტყეთა პარალელობა და პარალელობის ნიშანი.
26. კუთხე სიბრტყეებს შორის.
27. სიბრტყეთა ურთიერთმართობულობა და ურთიერთმართობულობის ნიშანი.
28. კუთხე წრფესა და სიბრტყეს შორის.
29. ორწახნაგა კუთხე და მისი ზომა.
30. სიბრტყისადმი მართობი და დახრილი.
31. თეორემა სამი მართობის შესახებ.
32. ცილინდრი და მისი ელემენტები: რადიუსი, მსახველი, ფუძე, სიმაღლე,

ცილინდრის ღერძი.
33. ცილინდრის ღერძული კვეთა.
34. კონუსი და მისი ელემენტები: წვერო, ფუძე, მსახველი, სიმაღლე.
35. კონუსის ღერძული კვეთა.
36. ბირთვი, სფერო და მათი ელემენტები: ცენტრი, რადიუსი, დიამეტრი.
37. ბირთვის კვეთა სიბრტყით.
38. ვექტორები და მათზე მოქმედებები: შეკრება, სკალარზე გამრავლება, სკალარული

ნამრავლი.
39. კუთხე ორ ვექტორს შორის; ვექტორის სიგრძე.
40. ვექტორებისა და ვექტორული ოპერაციების გამოსახვა კოორდინატებში.
41. გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: გადაადგილებები და მსგავსების

გარდაქმნები.
42. ფიგურის (მრავალკუთხედის, წრის) ინვარიანტები გეომეტრიული გარდაქმნის

მიმართ.
43. სივრცული ფიგურის კვეთები და გეგმილები.
44. მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: კითხვარის/ანკეტის შედგენა და

რესპონდენტთა გამოკითხვა (წარმომადგენლობითი ჯგუფის შერჩევის გარეშე).
45. მონაცემთა კლასიფიკაცია და ორგანიზაცია: რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფება

სასრული რაოდენობის ინტერვალთა კლასებად.
46. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი

ნიშნები: ტიპური და გამორჩეული (მაგალითად, ექსტრემალური, იშვიათი)
მონაცემები; სიხშირეთა განაწილება; დაგროვილი სიხშირე, დაგროვილი
ფარდობითი სიხშირე; მონაცემთა პოზიციის მახასიათებელი - რანგი.

47. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისობრივი და რაოდენობრივი
მონაცემებისთვის: დიაგრამის ნაირსახეობანი (ფოთლებიანი ღეროების მსგავსი
დიაგრამები, ჰისტოგრამა, სიხშირული პოლიგონი, ოგივა, დაგროვილ ფარდობით
სიხშირეთა დიაგრამა).

48. შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისობრივი და დაუჯგუფებელი
რაოდენობრივი მონაცემებისთვის: მონაცემთა გაფანტულობის საზომები
(სტანდარტული გადახრა).

49. ალბათობა: ოპერაციები ხდომილობებზე (ხდომილობათა გაერთიანება,
თანაკვეთა); დამოუკიდებელ ხდომილებათა ალბათობების გამოთვლა ჯამის
ალბათობისა და კომბინატორული ანალიზის გამოყენებით; გეომეტრიული
ალბათობა მონაკვეთზე და ბრტყელ ფიგურაზე.
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XII კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია
პრაქტიკული
საქმიანობიდან
მომდინარე
პრობლემების
გადაწყვეტა.

მათ. XII.2.მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა-
დამტკიცების
პროცესისა და მისი
შედეგის ანალიზი.

მათ. XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია ფუნქციის
ან ფუნქციათა
ოჯახის თვისებების
კვლევა და დადგენა
და ამ თვისებების
ინტერპრეტირება
კონტექსტთან
მიმართებაში.

მათ. XII.4. მოსწავლეს
შეუძლია
დისკრეტული
მათემატიკის
მეთოდების
გამოყენება
მოდელირებისას და
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ.XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია ფიგურების
ან მათი ელემენტების
ზომების
პოვნა/შეფასება და
მათი გამოყენება
პრაქტიკული
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. XII.6. მოსწავლეს
შეუძლია
გეომეტრიული
გარდაქმნების
დახასიათება და
მათი გამოყენება
გეომეტრიული
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. XII.7. მოსწავლეს
შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით და მათი
ინტერპრეტაცია.

მათ.XII.8. მოსწავლე
აღწერს
შემთხვევითობას
ალბათური
მოდელების
საშუალებით.

მათ. XII.9. მოსწავლეს
შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და
დასკვნების
ჩამოყალიბება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ.XII.1. მოსწავლეს შეუძლია პრაქტიკული საქმიანობიდან მომდინარე პრობლემების
გადაწყვეტა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს რიცხვებთან დაკავშირებული ალგორითმების მნიშვნელობაზე
პრაქტიკული საქმიანობიდან და მეცნიერების სხვადასხვა დარგებიდან მომდინარე
სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრისას;
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 იყენებს მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული ფუნქციების თვისებებს პრაქტიკული
საქმიანობიდან ან მეცნიერების სხვადასხვა დარგებიდან მომდინარე
გამოთვლებთან დაკავშირებული ამოცანების ამოხსნისას (მაგალითად უწყვეტად
დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი, ენტროპია ბიოლოგიასა და ფიზიკაში,
ინფორმაციის მოცულობა, რადიოაქტიული დაშლა და დათარიღების მეთოდები);

 სიდიდის ცვლილების გრაფიკული გამოსახვისას ირჩევს და იყენებს შესაფერის
სკალას (მაგალითად, ლოგარითმულ სკალას).

მათ.XII.2. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დამტკიცების პროცესისა და მისი შედეგის
ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს რიცხვების შესახებ დებულების ან რაოდენობრივი მსჯელობის ნიმუშის და
მისი შედეგის ანალიზს ერთი ან რამდენიმე პირობის, შეზღუდვის ან დაშვების
შესუსტება-მოხსნით;

 ასაბუთებს რიცხვების თვისებების ან რიცხვით კანონზომიერებების შესახებ
განზოგადებით, ანალოგიით მიღებულ დასკვნებს ან დებულებებს (მათ შორის
მათემატიკური ინდუქციის გამოყენებით);

 რაოდენობებთან და სიდიდეებთან დაკავშირებული მსჯელობის ნიმუშზე ახდენს
მსჯელობის ხაზის და დასკვნითი ნაწილის კრიტიკულ ანალიზს.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ.XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციის ან ფუნქციათა ოჯახის თვისებების კვლევა და
დადგენა და ამ თვისებების ინტერპრეტირება კონტექსტთან მიმართებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს და ადარებს შესწავლილ ფუნქციათა ოჯახებს ისეთი თვისებების
მიხედვით, როგორიცაა: განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე,
ფესვებისა და ექსტრემუმის წერტილთა შესაძლო რაოდენობა, ნიშანმუდმივობისა
და ზრდადობა/კლებადობის შუალედები, პერიოდულობა, ასიმპტოტური ქცევა,
გრაფიკის გეომეტრიული თვისებები; ახდენს ამ თვისებების ინტერპრეტირებას
კონტექსტთან მიმართებაში;

 იყენებს შესაფერის გრაფიკულ, ალგებრულ მეთოდებს და ტექნოლოგიებს
ფუნქციის თვისებების (განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე, ფესვები
და ექსტრემუმის წერტილები, ნიშანმუდმივობისა და ზრდადობა/კლებადობის
შუალედები, ლუწობა/კენტობა, პერიოდულობა, ასიმპტოტური ქცევა, გრაფიკის
გეომეტრიული თვისებები) დასადგენად. ახდენს ამ თვისებების ინტერპრეტირებას
კონტექსტთან მიმართებაში;

 აღწერს თუ რა გავლენას ახდენს ფუნქციის პარამეტრების ცვლილება ფუნქციის
თვისებებზე; ახდენს ამ გავლენის ინტერპრეტირებას კონტექსტთან მიმართებაში.

 იყენებს შესწავლილ ფუნქციებს და მათ თვისებებს მოდელირებისას და
პრობლემის გადაჭრისას.
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მათ.XII.4. მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული მათემატიკის მეთოდების გამოყენება
მოდელირებისას და პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს იტერაციას, რეკურსიას და მათემატიკურ ინდუქციას მოდელირებისას,
დებულებების დასაბუთებისას, ფორმულების გამოყვანისას, კომბინატორული
ამოცანების ამოხსნისას;

 იყენებს გრაფებს, ხისებრ დიაგრამებს და მათ თვისებებს მოდელირებისას და
ამოცანების ამოხსნისას.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ.XII.5. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურების ან მათი ელემენტების ზომების
პოვნა/შეფასება და მათი გამოყენება პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პოულობს სივრცული ფიგურის მოცულობას;
 იყენებს სივრცული ფიგურის ზომებს შორის ფუნქციურ დამოკიდებულებას

ოპტიმიზაციის ზოგიერთი პრობლემის გადასაჭრელად (მათ შორის რეალური
ვითარების შესაბამის ამოცანებში; მაგალითად ცილინდრული ფორმის ღია
კონსერვის ყუთის დამზადებაზე იხარჯება S სმ2 მასალა. როგორი უნდა იყოს
ყუთის წრფივი ზომები, რომ მისი მოცულობა უდიდესი იყოს?);

 იყენებს ვექტორებს გეომეტრიული დებულებების დასამტკიცებლად და ზომების
დასადგენად;

 იყენებს ფიგურის ზომებს და მათ შორის კავშირებს გეომეტრიული ალბათობის
დასადგენად.

მათ.XII.6. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების დახასიათება და მათი
გამოყენება გეომეტრიული პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ფიგურის გეომეტრიულ გარდაქმნას სიბრტყეზე გამოსახავს დეკარტეს
კოორდინატების საშუალებით;

 ასახელებს კოორდინატებში მოცემული გეომეტრიული გარდაქმნის შესაძლო ტიპს
(პარალელური გადატანა, სათავის მიმართ ცენტრული სიმეტრია, საკოორდინატო
ღერძების მიმართ ღერძული სიმეტრია).

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ.XII.7. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით და მათი ინტერპრეტაცია.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 არჩევს მონაცემთა წარმოდგენის შესაფერის გრაფიკულ ფორმებს, ასაბუთებს თავის
არჩევანს, აგებს და განმარტავს ცხრილებს/დიაგრამებს;
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 დაწყვილებული მონაცემებისთვის ქმნის გაფანტულობის დიაგრამას,
თვისობრივად აღწერს მის ფორმას (რომელიმე წირის მაგალითად წრფის,
პარაბოლის, მიდამოში კონცენტრაცია), აგებს საუკეთესო მისადაგების წრფეს;

 ადგენს სიხშირეთა განაწილებას, წარმოადგენს მას გრაფიკულად და აღწერს მის
ფორმას (მაგალითად, სიმეტრიულობა/ასიმეტრიულობა, მაქსიმუმის/მინიმუმის
წერტილები).

მათ.XII.8. მოსწავლე აღწერს შემთხვევითობას ალბათური მოდელების საშუალებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განასხვავებს დამოუკიდებელ და დამოკიდებულ ხდომილობებს, ასახელებს მათ
მაგალითებს და ითვლის ხდომილობათა პირობით ალბათობებს;

 ითვლის რთულ ხდომილობის ალბათობას ჯამისა და ნამრავლის ფორმულების
გამოყენებით;

 ატარებს ექსპერიმენტს მრავალჯერადი დაბრუნებით და ამ ექსპერიმენტის
საშუალებით ადგენს ურნის შედგენილობას _ აფასებს განსხვავებული ფერის
ბურთულების რაოდენობათა შეფარდებას;

 იყენებს სიმულაციებს შერჩევის სტატისტიკების (მედიანა, საშუალო მნიშვნელობა,
საშუალო კვადრატული გადახრა) ვარიაბელურობის გამოსაკვლევად და შერჩევის
განაწილებათა ასაგებად.

მათ.XII.9. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და დასკვნების ჩამოყალიბება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს მოცემული შერჩევისთვის ისეთ რიცხვით მახასიათებლებს, რომლებიც
ხელსაყრელია ამოცანის ამოსახსნელად და ასაბუთებს თავის არჩევანს, ითვლის და
ითვალისწინებს არჩეულ მახასიათებლებს გადაწყვეტილების მიღებისას;

 ახდენს მონაცემთა ინტერპოლაციას/ექსტრაპოლაციას საუკეთესო მისადაგების
წრფის საშუალებით;

 ამოიცნობს ჩანაცვლებას შერჩევისა და გამოკითხვის ნიმუშში, მსჯელობს თუ
როგორ ზეგავლენას ახდენს შერჩევითი მეთოდი და შერჩევის მოცულობა
დასკვნათა სანდოობაზე;

 ითვლის კორელაციის კოეფიციენტს და მსჯელობს დაწყვილებულ მონაცემებს
შორის წრფივი კავშირის შესახებ.

პროგრამის შინაარსი

1. რიცხვებთან დაკავშირებული რომელიმე ალგორითმი (მაგალითად, ევკლიდეს
ალგორითმი).

2. კავშირი ინფორმაციულ/საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებსა და რიცხვთა თეორიებს
შორის.

3. ლოგარითმული სკალა.
4. პოლინომიალური, წილად-წრფივი, კვადრატული/კუბური ფესვის შემცველი

ფუნქციები.
5. კვადრატული ფესვის შემცველი ერთუცნობიანი განტოლებები.
6. ვარიანტების დათვლის ხერხები და ფორმულები, კომბინატორული ფორმულები.
7. ორი სიმრავლის დეკარტული ნამრავლი; ორ სიმრავლეს შორის ასახვა,

შებრუნებული ასახვა, სიმრავლის წინასახე.
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8. გრაფები და ხისებრი დიაგრამები: გრაფის განსაზღვრებa, გრაფის გამოსახვის
ალგებრული და გეომეტრიული ხერხები.

9. ფუნქციური დამოკიდებულება ფიგურის ზომებს შორის.
10. ვექტორები სივრცეში, ვექტორული ნამრავლი.
11. გეომეტრიული გარდაქმნის გამოსახვა დეკარტულ კოორდინატებში სიბრტყეზე.
12. კუბის, მართკუთხა პარალელეპიპედის, მართი პრიზმის, პირამიდის, ცილინდრისა

და კონუსის გვერდითი და სრული ზედაპირის ფართობი და მოცულობა.
13. მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: შერჩევითი მეთოდი, შერჩევა და

ვარიაციული მწკრივი; შერჩევის რიცხვითი მახასიათებლები (მედიანა, საშუალო
მნიშვნელობა, საშუალო კვადრატული გადახრა).

14. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები: დაწყვილებული მონაცემები, კორელაცია.

15. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისობრივი და რაოდენობრივი
მონაცემებისთვის. გაფანტულობის დიაგრამა, მისადაგების წირი.

16. ალბათობა: პირობითი ალბათობა, ხდომილობათა დამოუკიდებლობა.;
ალბათობათა ჯამისა და ნამრავლის ფორმულები; დიდ რიცხვთა კანონი (გაცნობის
წესით).

საგნობრივი კომპეტენციები მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მქონე
სკოლებისათვის

X კლასი

მათემატიკა

(გაძლიერებული)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა
ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა
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მათ. გაძ. X.1.
მოსწავლეს შეუძლია
რიცხვთა
პოზიციური
სისტემების/ნამდვილ
რიცხვთა
სიმრავლეების
ერთმანეთთან
დაკავშირება.

მათ. გაძ. X.2
მოსწავლეს
შეუძლია ნამდვილ
რიცხვებზე
მოქმედებების
შესრულება
სხვადასხვა
ხერხით და ამ
მოქმედებათა
შედეგის შეფასება.

მათ. გაძ. X.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა-
დასაბუთების
სხვადასხვა
ხერხების
გამოყენება.

მათ. გაძ. X.4.
მოსწავლეს შეუძლია
ფუნქციებისა და მათი
თვისებების
გამოყენება რეალური
ვითარების
მოდელირებისას.

მათ. გაძ. X.5.
მოსწავლეს შეუძლია
გრაფიკული,
ალგებრული
მეთოდებისა და
ტექნოლოგიების
გამოყენება
ფუნქციის/ფუნქციათა
ოჯახის თვისებების
შესასწავლად.

მათ. გაძ. X.6.
მოსწავლეს შეუძლია
დისკრეტული
მათემატიკის
ცნებებისა და
აპარატის გამოყენება
მოდელირებისას და
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. გაძ. X.7. მოსწავლეს
შეუძლია ვექტორებზე
ოპერაციების შესრულება
და მათი გამოყენება
გეომეტრიული და
საბუნებისმეტყველო
პრობლემების გადაჭრისას.

მათ. გაძ. X.8. მოსწავლეს
შეუძლია
დედუქციურ/ინდუქციური
მსჯელობის და
ალგებრული ტექნიკის
გამოყენება გეომეტრიულ
დებულებათა
დასამტკიცებლად.

მათ. გაძ. X.9. მოსწავლეს
შეუძლია გეომეტრიული
გარდაქმნების
დახასიათება და მათი
გამოყენება გეომეტრიული
პრობლემების გადაჭრისას.

მათ. გაძ. X.10. მოსწავლეს
შეუძლია სივრცული
ფიგურის კვეთებისა და
გეგმილების გამოყენება
სივრცული ფიგურის
შესასწავლად.

მათ. გაძ. X.11.
მოსწავლეს
შეუძლია
ამოცანის
ამოსახსნელად
საჭირო
თვისობრივი და
რაოდენობრივი
მონაცემების
მოპოვება.

მათ. გაძ. X.12.
მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივ და
რაოდენობრივ
მონაცემთა
მოწესრიგება და
წარმოდგენა
ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით.

მათ. გაძ. X.13.
მოსწავლეს
შეუძლია
შემთხვევითობის
ალბათური
მოდელების
საშუალებით
აღწერა.

მათ. გაძ. X.14.
მოსწავლეს
შეუძლია
სტატისტიკური
და ალბათური
ცნებებისა და
პროცედურების
გამოყენება
ყოველდღიურ
ვითარებაში.
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. გაძ. X.1. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვთა პოზიციური სისტემების/ნამდვილ რიცხვთა
სიმრავლეების ერთმანეთთან დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს ნამდვილი რიცხვის ათობითი პოზიციური სისტემით ჩაწერის ინტერპრეტაციას
და/ან მის დემონსტრირებას მოდელის გამოყენებით (მაგალითად, ახდენს 1-ზე ნაკლები
დადებითი ნამდვილი რიცხვის მიახლოებას [0, 1] მონაკვეთის თანმიმდევრული
დანაწილებით);

 ახდენს უსასრულოდ დიდი და უსასრულოდ მცირე სიდიდეების, მათზე
მოქმედებებისა და მოქმედებათა შედეგის ინტერპრეტაციას;

 მსჯელობს რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვებს შორის განსხვავებაზე მათი
სხვადასხვა პოზიციური სისტემით ჩაწერისას.

მათ. გაძ. X.2. მოსწავლეს შეუძლია ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება
სხვადასხვა ხერხით და ამ მოქმედებათა შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამარტივებს ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების (მათ შორის ხარისხისა და
ლოგარითმის) შემცველ გამოსახულებას ან პოულობს მის მნიშვნელობას მოქმედებათა
თვისებების, თანმიმდევრობისა და მათ შორის კავშირის გამოყენებით;

 პოულობს არითმეტიკული მოქმედების შედეგს დასახელებული სიზუსტით;
მსჯელობს მოქმედების წევრების (ნამდვილი რიცხვების) დამრგვალებით შედეგის
ცვლილებაზე ან ცდომილების სიზუსტეზე;

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს რა უფრო მიზანშეწონილია
მოქმედებათა შედეგის შეფასება, მისი მიახლობითი, თუ ზუსტი მნიშვნელობის პოვნა;

 იყენებს შეფასებას ნამდვილი რიცხვებზე შესრულებული გამოთვლების შედეგის
ადეკვატურობის შესამოწმებლად.

მათ. გაძ. X.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დასაბუთების სხვადასხვა ხერხების
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდს ამოცანების ამოხსნისას ან რიცხვების
შესახებ მარტივი დებულებების დამტკიცებისას;

 ეილერის დიაგრამით გამოსახავს რიცხვების თვისებების ან რიცხვითი
კანონზომიერებების შესახებ გამონათქვამებს შორის ზოგადი-კერძო ტიპის
მიმართებებს, იყენებს ამ ხერხს გამოთქმული არგუმენტების მართებულობის
შემოწმებისას;

 რაოდენობრივი მსჯელობის ნიმუშზე ახდენს მსჯელობის ხაზის და დასკვნითი
ნაწილის ანალიზს, აღნიშნავს მის სუსტ და ძლიერ მხარეებს (მაგალითად, მოცემული



517

საბუთებიდან რომელი შემატებდა მსჯელობას მეტ დამაჯერებლობას / ან ყველაზე
უფრო რომელი დააყენებდა მას ეჭვქვშ?).

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. გაძ. X.4. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციებისა და მათი თვისებების გამოყენება
რეალური ვითარების მოდელირებისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ტრიგონომეტრიულ, უბან-უბან წრფივ, საფეხურებრივ ფუნქციებს და მათ
თვისებებს რეალური პროცესების მოდელირებისას;

 ახდენს ფუნქციის ნულების, ფუნქციის მაქსიმუმის/მინიმუმის ინტერპრეტირებას იმ
რეალური პროცესის/ვითარების კონტექსტში, რომელიც ამ ფუნქციით აღიწერება;

 იყენებს სიბრტყეზე წრფივი დაპროგრამების მეთოდებს ოპტიმიზაციის პრობლემების
(მაგალითად, შეზღუდული რესურსების ეფექტიანად გამოყენების ამოცანებში)
გადაჭრისას.

მათ. გაძ. X.5 მოსწავლეს შეუძლია გრაფიკული, ალგებრული მეთოდებისა და
ტექნოლოგიების გამოყენება ფუნქციის/ფუნქციათა ოჯახის თვისებების
შესასწავლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ფუნქციის გრაფიკის გეომეტრიულ ნიშნებს (საკოორდინატო ღერძის
პარალელური წრფის მიმართ სიმეტრიულობა, კოორდინატთა სათავის მიმართ
ცენტრულად სიმეტრიულობა, პარალელური გადატანის მიმართ სიმეტრიულობა)
ფუნქციის თვისებების დასადგენად;

 იყენებს შესაფერის გრაფიკულ, ალგებრულ მეთოდებს ან ტექნოლოგიებს
(ტრიგონომეტრიული, უბან-უბან წრფივი, საფეხურებრივი) ფუნქციის ისეთი
თვისებების დასადგენად, როგორიცაა: ზრდადობა/კლებადობა, ნიშანმუდმივობა,
პერიოდულობა/პერიოდი, ფესვები, ექსტრემუმები;

 დაადგენს და აღწერს თუ რა გავლენას ახდენს ფუნქციის პარამეტრების ცვლილება
ფუნქციის გრაფიკზე.

მათ. გაძ. X.6 მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული მათემატიკის ცნებებისა და აპარატის
გამოყენება მოდელირებისას და პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს ისეთ სტრუქტურებს (მაგალითად, მიმდევრობებს, ასახვებს; მათ შორის
რეალურ ვითარებაში), რომელთა აღწერისას შესაძლებელია რეკურსიის გამოყენება;
იყენებს რეკურენტულ წესს ასეთი სტრუქტურის აღსაწერად;

 დებულებების დამტკიცებისას, შესაბამის შემთხვევებში, იყენებს მათემატიკურ
ინდუქციას (მათ შორის არითმეტიკულ/გეომეტრიულ პროგრესიასთან დაკავშირებული
ზოგიერთი ფორმულის მისაღებად);
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 იყენებს ხისებრ დიაგრამებს ან/და გრაფებს ვარიანტების დასათვლელად,
გეგმის/განრიგის შესადგენად, ოპტიმიზაციის სასრული ამოცანების ამოსახსნელად
(რომელიმე ალგორითმის გამოყენებით).

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. გაძ. X.7 მოსწავლეს შეუძლია ვექტორებზე ოპერაციების შესრულება და მათი
გამოყენება გეომეტრიული და საბუნებისმეტყველო პრობლემების
გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს ვექტორის სიგრძისა და მიმართულების, ვექტორებზე ოპერაციების (შეკრება,
სკალარზე გამრავლება, სკალარული/ვექტორული ნამრავლი) და მათი თვისებების
გეომეტრიულ და ფიზიკურ ინტერპრეტაციას;

 იყენებს ვექტორებს გეომეტრიული დებულებების დასამტკიცებლად და ზომების
დასადგენად სიბრტყეზე;

 იყენებს დეკარტეს კოორდინატებს ვექტორებისა და ვექტორებზე ოპერაციების
გამოსახვისას.

მათ. გაძ. X.8 მოსწავლეს შეუძლია დედუქციურ/ინდუქციური მსჯელობის და
ალგებრული ტექნიკის გამოყენება გეომეტრიულ დებულებათა
დასამტკიცებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პოულობს ლოგიკურ კავშირებს (მაგალითად, „გამომდინარეობს“) მოცემულ
გეომეტრიულ დებულებებს შორის; იყენებს დედუქციურ და ინდუქციურ მსჯელობას ;

 განაზოგადებს ცალკეულ გეომეტრიულ დებულებებს; აყალიბებს ჰიპოთეზას და
ასაბუთებს/უარყოფს მას (მათ შორის მათემატიკური ინდუქციის გამოყენებით;
მაგალითად, ეილერის ფორმულა სიბრტყეზე და სივრცეში);

 იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს გეომეტრიულ დებულებათა დასამტკიცებლად.

მათ. გაძ. X.9 მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების დახასიათება და მათი
გამოყენება გეომეტრიული პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს გეომეტრიული ფიგურის იმ მახასიათებლებს, რომლებიც არ იცვლება
მოცემული გეომეტრიული გარდაქმნისას (გარდაქმნის ინვარიანტებს);

 ფიგურების შესახებ სხვადასხვა მონაცემების (მაგალითად, ფიგურათა ზომები,
ფიგურათა წვეროების კოორდინატები, ფიგურათა ელემენტებს შორის ალგებრული
თანაფარდობები) გამოყენებით ასაბუთებს ან უარყოფს ორი გეომეტრიული ფიგურის
ეკვივალენტობას მოცემული გარდაქმნის ან გარდაქმნის ტიპის მიმართ;

 ფიგურის გეომეტრიულ გარდაქმნას (მობრუნების შემთხვევაში - მხოლოდ /2-ის
ჯერადი კუთხით) სიბრტყეზე გამოსახავს დეკარტეს კოორდინატების საშუალებით;
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 ასახელებს კოორდინატებში მოცემული გეომეტრიული გარდაქმნის შესაძლო ტიპს
(პარალელური გადატანა, სათავის მიმართ ცენტრული სიმეტრია, საკოორდინატო
ღერძების მიმართ ღერძული სიმეტრია).

მათ. გაძ. X.10 მოსწავლეს შეუძლია სივრცული ფიგურის კვეთებისა და გეგმილების
გამოყენება სივრცული ფიგურის შესასწავლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს სივრცული ფიგურის კვეთის შესაძლო ფორმაზე და აგებს სივრცული
ფიგურის მითითებულ კვეთას;

 პოულობს ფიგურის გეგმილს მითითებული პარალელური დაგეგმილებისას;
 მსჯელობს სივრცული ფიგურის შესაძლო ფორმაზე მისი კვეთის/კვეთების მიხედვით;
 მსჯელობს ფიგურის შესაძლო ფორმაზე მისი ანასახის მიხედვით პარალელური

დაგეგმილებისას.

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. გაძ. X.11. მოსწავლეს შეუძლია ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო თვისობრივი და
რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს მონაცემთა შეგროვების ხერხებს (დაკვირვება, გაზომვა, მითითებულ
რესპონდენტთა ჯგუფის გამოკითხვა მზა ანკეტით/კითხვარით);

 ატარებს სტატისტიკურ (მათ შორის, შემთხვევით) ექსპერიმენტს და აგროვებს
მონაცემებს;

 იკვლევს და იყენებს მონაცემთა სხვადასხვა ისტორიულ და თანამედროვე წყაროებს
(მაგალითად, საინფორმაციო ცნობარი, ინტერნეტი, კატალოგი და სხვა).

მათ. გაძ. X.12. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა
მოწესრიგება და წარმოდგენა ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი
ფორმით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს თვისობრივ და რაოდენობრივ (დაუჯგუფებელ) მონაცემთა წარმოდგენის
შესაფერის გრაფიკულ ფორმას, ასაბუთებს თავის არჩევანს და ქმნის
ცხრილს/დიაგრამას;

 აგებს სხვადასხვა დიაგრამებს ერთი და იგივე თვისობრივი ან რაოდენობრივი
მონაცემებისთვის და მსჯელობს, თუ მონაცემთა რამდენად მნიშვნელოვან ასპექტებს
წარმოაჩენს თითოეული და რა უპირატესობა გააჩნია თითოეულს;

 ახდენს მონაცემთა დაჯგუფებას/დალაგებას, მსჯელობს დაჯგუფების/დალაგების
პრინციპზე.

მათ. გაძ. X.13. მოსწავლეს შეუძლია შემთხვევითობის ალბათური მოდელების
საშუალებით აღწერა.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს შემთხვევითი ექსპერიმენტის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს, ითვლის
ხდომილობათა ალბათობებს ვარიანტების დათვლის ხერხების გამოყენებით
(მაგალითად, ხისებრი დიაგრამის საშუალებით);

 ატარებს ექსპერიმენტს შემთხვევითობის წარმომქმნელი რომელიმე მოწყობილობით და
აფასებს ხდომილობის ალბათობას ექსპერიმენტული მონაცემების საფუძველზე
ფარდობითი სიხშირის საშუალებით, მსჯელობს განსხვავებაზე თეორიულ
(მოსალოდნელ) შედეგსა და ემპირიულ (ექსპერიმენტულ) შედეგს შორის;

 მოცემული სასრული ალბათური სივრცისათვის აღწერს შემთხვევითობის
წარმომქმნელ მოწყობილობას, რომლის ალბათურ მოდელსაც წარმოადგენს ეს სივრცე,
ასაბუთებს მოწყობილობის დიზაინს.

მათ. გაძ. X.14. მოსწავლეს შეუძლია სტატისტიკური და ალბათური ცნებებისა და
პროცედურების გამოყენება ყოველდღიურ ვითარებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განიხილავს იმ სტატისტიკურ ვითარებებს, რომელთა გამოცდილებაც გააჩნია
(მაგალითად, მოსახლეობის აღწერა, არჩევნები, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა),
იყენებს გამოქვეყნებულ ფაქტებს/მონაცემებს და მსჯელობს მოცემული პრობლემის
შესახებ (მაგალითად, ეკოლოგიური საკითხების შესახებ) ;

 მსჯელობს ალბათური მოდელების გამოყენების შესახებ დაზღვევაში, სოციოლოგიურ
კვლევებში, დემოგრაფიაში ;

 მოჰყავს ალბათურ-სტატისტიკური მოდელების გამოყენების მაგალითები
ბუნებისმეტყველებაში და მედიცინაში (მაგალითად, მიკრო და მაკრო ნაწილაკების
ფიზიკა, გენეტიკა), ხსნის მოვლენებს შემთხვევითობის მექანიზმის მოქმედების
საშუალებით.

პროგრამის შინაარსი

1. ალგებრა და ანალიზის საწყისები.
მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა სივრცეში, წერტილის კოორდინატები.
ნამდვილ რიცხვთა წყვილის (სამეულის) გამოსახვა საკოორდინატო სივრცეში;

2. ფუნქცია. ფუნქციის გრაფიკი.
ფუნქციის განსაზღვრის არე. ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე. ფუნქციის
ზრდადობა, კლებადობა, ლუწობა, კენტობა, პერიოდულობა. რთული ფუნქცია
(ფუნქციათა კომპოზიცია), შექცეული ფუნქცია. კავშირი ფუნქციის თვისებებსა და
მისი გრაფიკის თვისებებს შორის. ტრიგონომეტრიული, შექცეული
ტრიგონომეტრიული ფუნქციები, მათი თვისებები და გრაფიკები;

3. კუთხის ზომა
კუთხის გრადუსული და რადიანული ზომა. კავშირი კუთხის რადიანულ და
გრადუსულ ზომებს შორის;

4. ტრიგონომეტრიული ფუნქციები: სინუსი, კოსინუსი, ტანგენსი და კოტანგენსი.
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შექცეული ტრიგონომეტრიული ფუნქციები, სინუსის, კოსინუსის და ტანგენსის

მნიშვნელობები , , , ,
2

0,
43 6

    არგუმენტებისათვის და მათი ჯერადი

არგუმენტებისათვის. ტრიგონომეტრიული ფუნქციების პერიოდულობა. უმცირესი
პერიოდის მოძებნა. ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ლუწობა და კენტობა.
ძირითადი დამოკიდებულებები ერთი და იგივე არგუმენტის ტრიგონომეტრიულ
ფუნქციებს შორის. დაყვანის ფორმულები. ალგებრული ოპერაციები
ტრიგონომეტრიულ ფუნქციებზე;

5. განტოლება, უტოლობები, განტოლებათა და უტოლობათა სისტემები.
ტრიგონომეტრიული განტოლებები და უტოლობები. ირაციონალური
უტოლობები. ორი ცვლადის შემცველ განტოლებათა სისტემები.

ტოლფასი განტოლებები და განტოლებათა სისტემები. პარამეტრის შემცველი
განტოლებები და განტოლებათა სისტემები.

წრფივ ორუცნობიან უტოლობათა სისტემა, მის ამონახსნთა სიმრავლის გამოსახვა
საკოორდინატო სიბრტყეზე. წრფივი დაპროგრამების ამოცანა (გეომეტრიული
ამოხსნა); პრობლემების გადაჭრა განტოლებისა და განტოლებათა სისტემის
გამოყენებით.

ტექსტური ამოცანების ამოხსნა განტოლებისა და განტოლებათა სისტემის
გამოყენებით. პრობლემის ადეკვატური მოდელის შედგენა განტოლების ან
განტოლებათა სისტემის გამოყენებით;

6. კომბინატორიკის ელემენტები.გადანაცვლებათა, ჯუფთებათა და წყობათა
რაოდენობების გამოსათვლელი ფორმულები. ბინომური კოეფიციენტების
თვისებები, პასკალის სამკუთხედი.

7. წერტილი, წრფე და სიბრტყე სივრცეში.
გადამკვეთი, პარალელური და აცდენილი წრფეები. წრფეთა პარალელურობის
ნიშანი. კუთხე აცდენილ წრფეებს შორის. მანძილი აცდენილ წრფეებს შორის,
წრფისა და სიბრტყის მართობულობის ნიშანი. წრფისა და სიბრტყის
პარალელურობის ნიშანი. კუთხე წრფესა და სიბრტყეს შორის. ორწახნაგა კუთხე.
ორწახნაგა კუთხის ზომა. კუთხე სიბრტყეებს შორის. სიბრტყეთა პარალელურობის
ნიშანი. ორი სიბრტყის მართობულობის ნიშანი.

მართობი და დახრილი. მანძილი წერტილიდან სიბრტყემდე. სამი მართობის
თეორემა. პარალელური დაგეგმილება სიბრტყეზე. კავშირი ბრტყელი ფიგურის
ფართობსა და ამ ფიგურის სიბრტყეზე გეგმილის ფართობს შორის;

8. მრავალწახნაგა.
წვერო, წიბო, წახნაგი. კავშირი მათ რაოდენობებს შორის (ეილერის თეორემა).
წესიერი მრავალწახნაგები (პლატონისეული სხეულები);

9. პრიზმა.
პრიზმის ფუძე, გვერდითი წახნაგი, გვერდითი წიბო, სიმაღლე, დიაგონალი.

პრიზმის კერძო სახეები (მართი პრიზმა, წესიერი პრიზმა, მართი
პარალელეპიპედი, მართკუთხა პარალელეპიპედი, კუბი);



522

10. პირამიდა.პირამიდის წვერო, გვერდითი წიბო, ფუძე, გვერდითი წახნაგი, სიმაღლე.
წესიერი პირამიდა. აპოთემა. წაკვეთილი პირამიდა;

11. კუბის, მართკუთხა პარალელეპიპედის, მართი პრიზმის, პირამიდის, ცილინდრის
და კონუსის შლილები და კვეთები.სხეულების აღდგენა მათი შლილების
საშუალებით. სივრცული ფიგურების კვეთების აგება.

12. მონაცემთა წყაროები და მონაცემთა მოპოვების ხერხები მეცნიერებაში
(საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, სოციალური, ტექნიკური მეცნიერებები),
წარმოებაში, მართვაში, ეკონომიკაში, განათლებაში, სპორტში, მედიცინაში,
მომსახურებასა და სოფლის მეურნეობაში:
დაკვირვება, ექსპერიმენტი, მზა კითხვარით გამოკითხვა

13. მონაცემთა კლასიფიკაცია და ორგანიზაცია:
თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემები.

მონაცემთა დალაგება ზრდადობა-კლებადობით ან ლექსიკოგრაფიული მეთოდით

14. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები:
მონაცემთა რაოდენობა, პოზიცია და თანმიმდევრობა ერთობლიობაში

მონაცემთა სიხშირე და ფარდობითი სიხშირე

15. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისობრივი და რაოდენობრივი (მათ
შორის დაჯგუფებული მონაცემებისთვის):
სია, ცხრილი, პიქტოგრამა

დიაგრამის ნაირსახეობანი (წერტილოვანი, მესერული, ხაზოვანი, სვეტოვანი,
წრიული)

16. შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისობრივი და დაუჯგუფებელი
რაოდენობრივი მონაცემებისთვის:
ცენტრალური ტენდენციის საზომები (საშუალო, მოდა, მედიანა)

მონაცემთა გაფანტულობის საზომები (გაბნევის დიაპაზონი, საშუალო
კვადრატული გადახრა)

17. ალბათობა:
შემთხვევითი ექსპერიმენტი, ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე (სასრული
სივრცის შემთხვევა)

შემთხვევითობის წარმომქმნელი მოწყობილობები (მონეტა, კამათელი, რულეტი,
ურნა)

ხდომილობის ალბათობა, ალბათობების გამოთვლა ვარიანტების დათვლის
ხერხების გამოყენებით

ფარდობით სიხშირესა და ალბათობას შორის კავშირი

XI კლასი

მათემატიკა
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(გაძლიერებული)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა
ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. გაძ. XI.1.
მოსწავლეს
შეუძლია რიცხვთა
პოზიციური
სისტემების/ნამდვი
ლ რიცხვთა
სიმრავლეების
ერთმანეთთან
დაკავშირება.

მათ. გაძ. XI.2.
მოსწავლეს
შეუძლია ნამდვილ
რიცხვებზე
მოქმედებების
შესრულება
სხვადასხვა
ხერხით და ამ
მოქმედებათა
შედეგის შეფასება.

მათ. გაძ. XI.3.
მოსწავლეს შეუძლია
პრაქტიკული
საქმიანობიდან
მომდინარე
პრობლემების
გადაწყვეტა.

მათ. გაძ. XI.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
ფუნქციებსა და
მათი თვისებების
გამოყენება
რეალური
ვითარების
მოდელირებისას.

მათ. გაძ. XI.5.
მოსწავლეს
შეუძლია
გრაფიკული,
ალგებრული
მეთოდებისა და
ტექნოლოგიების
გამოყენება
ფუნქციის/ფუნქცია
თა ოჯახის
თვისებების
შესასწავლად.

მათ. გაძ. XI.6.
მოსწავლეს
შეუძლია
დისკრეტული
მათემატიკის
ცნებებისა და
აპარატის
გამოყენება
მოდელირებისას
და პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. გაძ. XI.7. მოსწავლეს
შეუძლია ვექტორებზე
ოპერაციების
შესრულება და მათი
გამოყენება
გეომეტრიული და
საბუნებისმეტყველო
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. გაძ. XI.8. მოსწავლეს
შეუძლია
დედუქციურ/ინდუქციუ
რი მსჯელობის და
ალგებრული ტექნიკის
გამოყენება
გეომეტრიულ
დებულებათა
დასამტკიცებლად.

მათ. გაძ. XI.9. მოსწავლეს
შეუძლია გეომეტრიული
გარდაქმნების
დახასიათება და მათი
გამოყენება
გეომეტრიული
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. გაძ. XI.10. მოსწავლეს
შეუძლია სივრცული
ფიგურის კვეთებისა და
გეგმილების გამოყენება
სივრცული ფიგურის
შესასწავლად.

მათ. გაძ. XI.11.
მოსწავლეს
შეუძლია
დასმული
ამოცანის
ამოსახსნელად
საჭირო
მონაცემების
მოპოვება.

მათ. გაძ. XI.12.
მოსწავლეს
შეუძლია
მონაცემთა
წარმოდგენა
ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით და
მათი
ინტერპრეტაცი
ა.

მათ. გაძ. XI.13.
მოსწავლეს
შეუძლია
შემთხვევითობ
ის ალბათური
მოდელების
საშუალებით
აღწერა.

მათ. გაძ. XI.14.
მოსწავლეს
შეუძლია
მონაცემთა
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ანალიზი და
დასკვნების
ჩამოყალიბება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. გაძ. XI.1. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვთა პოზიციური სისტემების/ნამდვილ რიცხვთა
სიმრავლეების ერთმანეთთან დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ადარებს სხვადასხვა პოზიციურ სისტემებს ერთმანეთს; მსჯელობს თითოეულის
უპირატესობაზე რიცხვების ჩაწერისას;

 მოყავს ინფორმაციის ციფრული კოდირების/ტექნოლოგიების მაგალითები; აკავშირებს
რიცხვის სხვადასხვა პოზიციურ სისტემაში ჩაწერას ერთმანეთთან;

 ახდენს ირაციონალური რიცხვის რაციონალური რიცხვების მიმდევრობით
მიახლოების დემონსტრირებას პრაქტიკულ ამოცანებთან დაკავშირებული
გამოთვლების კონტექსტში (მაგალითად, ნეპერის რიცხვი - e ).

მათ. გაძ. XI.2. მოსწავლეს შეუძლია ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება
სხვადასხვა ხერხით და ამ მოქმედებათა შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამარტივებს ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების (მათ შორის ხარისხისა და
ლოგარითმის) შემცველ გამოსახულებას ან პოულობს მის მნიშვნელობას მოქმედებათა
თვისებების, თანმიმდევრობისა და მათ შორის კავშირის გამოყენებით;

 პოულობს არითმეტიკული მოქმედების შედეგს დასახელებული სიზუსტით;
მსჯელობს მოქმედების წევრების (ნამდვილი რიცხვების) დამრგვალებით შედეგის
ცვლილებაზე ან ცდომილების სიზუსტეზე;

 ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს რა უფრო მიზანშეწონილია
მოქმედებათა შედეგის შეფასება, მისი მიახლობითი, თუ ზუსტი მნიშვნელობის პოვნა;

 იყენებს შეფასებას ნამდვილი რიცხვებზე შესრულებული გამოთვლების (მათ შორის
ფესვი და ლოგარითმი მარტივ შემთხვევებში) შედეგის ადეკვატურობის
შესამოწმებლად.

მათ. გაძ. XI.3. მოსწავლეს შეუძლია პრაქტიკული საქმიანობიდან მომდინარე
პრობლემების გადაწყვეტა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს რიცხვის ხარისხსა და ლოგარითმს, ხარისხისა და ლოგარითმის თვისებებს
პრაქტიკული საქმიანობიდან ან მეცნიერების სხვადასხვა დარგებიდან მომდირე
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ამოცანების ამოხსნისას (მაგალითად, ენტროპია ბიოლოგიასა და ფიზიკაში,
რადიოაქტიული დაშლა და დათარიღების მეთოდები);

 განსაზღვრავს და იყენებს შესაფერის ერთეულებს სიდიდის ცვლილების სიჩქარის
აღსაწერად; ადგენს სხვადასხვა ერთეულებს შორის თანაფარდობას;

 ასრულებს ინფორმაციის დაშიფვრასთან დაკავშირებულ გამოთვლებს და ახდენს
ინფორმაციის გაშიფვრა-წაკითხვას რომელიმე მისთვის ცნობილი ალგორითმის
გამოყენებით (მაგალითად, ( ) modf x ax b n  გარდაქმნის შებრუნებული
გარდაქმნის, ანუ გაშიფვრის "გასაღების" მოსაძებნად იყენებს ევკლიდეს ალგორითმს;
ახდენს ამ პროცედურის დემონსტრირებას კალკულატორის ან კომპიუტერის
გამოყენებით).

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. გაძ. XI.4 მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციებსა და მათი თვისებების გამოყენება
რეალური ვითარების მოდელირებისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს მაჩვენებლიან და ლოგარითმულ ფუნქციებს და მათ თვისებებს რეალური
პროცესების მოდელირებისას;

 ახდენს ფუნქციის ნულების, ფუნქციის მაქსიმუმის/მინიმუმის ინტერპრეტირებას იმ
რეალური პროცესის/ვითარების კონტექსტში, რომელიც ამ ფუნქციით აღიწერება;

 იყენებს ფუნქციის თვისებებს (მაგალითად, ექსტრემუმებს და ექსტრემალურ
მნიშვნელობებს) ოპტიმიზაციის პრობლემების გადაჭრისას.

მათ. გაძ. XI.5 მოსწავლეს შეუძლია გრაფიკული, ალგებრული მეთოდებისა და
ტექნოლოგიების გამოყენება ფუნქციის/ფუნქციათა ოჯახის თვისებების
შესასწავლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ფუნქციის გრაფიკის გეომეტრიულ ნიშნებს (საკოორდინატო ღერძის
პარალელური წრფის მიმართ სიმეტრიულობა, კოორდინატთა სათავის მიმართ
ცენტრულად სიმეტრიულობა, პარალელური გადატანის მიმართ სიმეტრიულობა);

 იყენებს შესაფერის გრაფიკულ, ალგებრულ და ანალიზურ (მაგალითად, ფუნქციის
წარმოებულს) მეთოდებს და ტექნოლოგიებს ფუნქციის ისეთი თვისებების
დასადგენად, როგორიცაა: ზრდადობა/კლებადობა, ნიშანმუდმივობა,
პერიოდულობა/პერიოდი, ფესვები, ექსტრემუმები, ფუნქციის ზღვარი. ფუნქციის
უწყვეტობა, ასიმპტოტები;

 დაადგენს და აღწერს თუ რა გავლენას ახდენს ფუნქციის პარამეტრების ცვლილება
ფუნქციის თვისებებზე;

 აღწერს და ადარებს ფუნქციათა სხვადასხვა ოჯახებს ისეთი თვისებების მიხედვით,
როგორიცაა მათი გრაფიკის ფორმა, ფესვების/ ექსტრემუმების შესაძლო რაოდენობა,
განსაზღვრის არე, მნიშვნელობათა სიმრავლე, ასიმპტოტები;

 აკავშირებს ფუნქციის ინტეგრალს და მრუდწირული ფიგურის ფართობს
ერთმანეთთან.
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მათ. გაძ. XI.6 მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული მათემატიკის ცნებებისა და აპარატის
გამოყენება მოდელირებისას და პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს ისეთ სტრუქტურებს (მაგალითად, მიმდევრობებს, ასახვებს; მათ შორის
რეალურ ვითარებაში), რომელთა აღწერისას შესაძლებელია რეკურსიის გამოყენება;
იყენებს რეკურენტულ წესს ასეთი სტრუქტურის აღსაწერად;

 დებულებების დამტკიცებისას, შესაბამის შემთხვევებში, იყენებს მათემატიკურ
ინდუქციას (მათ შორის არითმეტიკულ/გეომეტრიულ პროგრესიასთან დაკავშირებული
ზოგიერთი ფორმულის მისაღებად);

 იყენებს ხისებრ დიაგრამებს ან/და გრაფებს ვარიანტების დასათვლელად,
გეგმის/განრიგის შესადგენად, ოპტიმიზაციის სასრული ამოცანების ამოსახსნელად
(რომელიმე ალგორითმის გამოყენებით).

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. გაძ. XI.7 მოსწავლეს შეუძლია ვექტორებზე ოპერაციების შესრულება და მათი
გამოყენება გეომეტრიული და საბუნებისმეტყველო პრობლემების
გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს ვექტორის სიგრძისა და მიმართულების, ვექტორებზე ოპერაციების (შეკრება,
სკალარზე გამრავლება, სკალარული/ვექტორული ნამრავლი) და მათი თვისებების
გეომეტრიულ და ფიზიკურ ინტერპრეტაციას;

 იყენებს ვექტორებს გეომეტრიული დებულებების დასამტკიცებლად და ზომების
დასადგენად სიბრტყეზე;

 იყენებს დეკარტეს კოორდინატებს ვექტორებისა და ვექტორებზე ოპერაციების
გამოსახვისას.

მათ. გაძ. XI.8 მოსწავლეს შეუძლია დედუქციურ/ინდუქციური მსჯელობის და
ალგებრული ტექნიკის გამოყენება გეომეტრიულ დებულებათა
დასამტკიცებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პოულობს ლოგიკურ კავშირებს (მაგალითად, ‘გამომდინარეობს’) მოცემულ
გეომეტრიულ დებულებებს შორის; იყენებს დედუქციურ და ინდუქციურ მსჯელობას ;

 განაზოგადებს ცალკეულ გეომეტრიულ დებულებებს; აყალიბებს ჰიპოთეზას და
ასაბუთებს/უარყოფს მას (მათ შორის მათემატიკური ინდუქციის გამოყენებით;
მაგალითად, ეილერის ფორმულა სიბრტყეზე და სივრცეში);

 იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს გეომეტრიულ დებულებათა დასამტკიცებლად.
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მათ. გაძ. XI.9 მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების დახასიათება და მათი
გამოყენება გეომეტრიული პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს გეომეტრიული ფიგურის იმ მახასიათებლებს, რომლებიც არ იცვლება
მოცემული გეომეტრიული გარდაქმნისას (გარდაქმნის ინვარიანტებს);

 ფიგურების შესახებ სხვადასხვა მონაცემების (მაგალითად, ფიგურათა ზომები,
ფიგურათა წვეროების კოორდინატები, ფიგურათა ელემენტებს შორის ალგებრული
თანაფარდობები) გამოყენებით ასაბუთებს ან უარყოფს ორი გეომეტრიული ფიგურის
ეკვივალენტობას მოცემული გარდაქმნის ან გარდაქმნის ტიპის მიმართ;

 ფიგურის გეომეტრიულ გარდაქმნას სიბრტყეზე გამოსახავს დეკარტეს კოორდინატების
საშუალებით;

 ასახელებს კოორდინატებში მოცემული გეომეტრიული გარდაქმნის შესაძლო ტიპს
(პარალელური გადატანა, მობრუნება, ჰომოთეტია, ღერძული სიმეტრია).

მათ. გაძ. XI.10 მოსწავლეს შეუძლია სივრცული ფიგურის კვეთებისა და გეგმილების
გამოყენება სივრცული ფიგურის შესასწავლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს სივრცული ფიგურის კვეთის შესაძლო ფორმაზე და აგებს სივრცული
ფიგურის მითითებულ კვეთას;

 პოულობს ფიგურის გეგმილს მითითებული პარალელური დაგეგმილებისას;
 მსჯელობს სივრცული ფიგურის შესაძლო ფორმაზე მისი კვეთის/კვეთების მიხედვით;
 მსჯელობს ფიგურის შესაძლო ფორმაზე მისი ანასახის მიხედვით პარალელური

დაგეგმილებისას;
 ამოიცნობს და აღწერს წრფის გარშემო მრავალკუთხედის ბრუნვის შედეგად მიღებული

სივრცული ფიგურის ფორმას.

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. გაძ. XI.11 მოსწავლეს შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო
მონაცემების მოპოვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს და იყენებს მონაცემთა შეგროვების შესაფერის საშუალებას (დაკვირვება,
გაზომვა, მითითებულ რესპონდენტთა ჯგუფის გამოკითხვა მზა ანკეტით/კითხვარით,
მონაცემთა მოპოვება მონაცემთა სხვადასხვა წყაროებიდან), ასაბუთებს თავის არჩევანს;

 განსაზღვრავს რესპონდენტებს, ირჩევს კითხვების დასმის შესაფერის ფორმას (ღია
კითხვები, დახურული კითხვები, უჯრედის მონიშვნა, სკალაზე მონიშვნა), ქმნის
მარტივ კითხვარს და იყენებს მას მონაცემთა შესაგროვებლად;
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 წარმოადგენს საკითხის შესასწავლად შესაფერისი ექსპერიმენტის გეგმას, ატარებს
ექსპერიმენტს და აგროვებს მონაცემებს.

მათ. გაძ. XI.12 მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა ამოცანის ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით და მათი ინტერპრეტაცია.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს მონაცემთა წარმოდგენის შესაფერის გრაფიკულ ფორმებს, ასაბუთებს თავის
არჩევანს, აგებს და განმარტავს ცხრილებს/დიაგრამებს (მათ შორის ინტერვალთა
კლასებად დაჯგუფებული მონაცემებისათვის);

 ადგენს სიხშირეთა განაწილებას, წარმოადგენს მას გრაფიკული ფორმით და აღწერს მას
სიმეტრიულობის, მოდების რაოდენობის, გაშლილობის ან სხვა ნიშნების საშუალებით;

 ერთი გრაფიკული ფორმით წარმოდგენილ მონაცემებს წარმოადგენს განსხვავებული
გრაფიკული ფორმით და წარმოაჩენს თითოეული ფორმის ხელსაყრელ და
არახელსაყრელ მხარეებს;

 ამოიცნობს დიაგრამის მცდარ ინტერპრეტაციებს ან არაკორექტულად
აგებულ/გაფორმებულ დიაგრამებს, განმარტავს და ასწორებს ნაკლს.

მათ. გაძ. XI.13 მოსწავლეს შეუძლია შემთხვევითობის ალბათური მოდელების
საშუალებით აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს შემთხვევითი ექსპერიმენტის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს, ითვლის
დამოუკიდებელ ხდომილობათა ალბათობებს (მათ შორის ჯამის ალბათობის
ფორმულების გამოყენებით);

 ითვლის რთულ ხდომილობათა ალბათობებს კომბინატორული ანალიზის
გამოყენებით;

 შემთხვევითი ექსპერიმენტის ჩასატარებლად ერთ მოწყობილობას ცვლის მისი
ეკვივალენტური სხვა მოწყობილობით და ასაბუთებს არჩევანს.

მათ. გაძ. XI.14 მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და დასკვნების ჩამოყალიბება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ითვლის და იყენებს შემაჯამებელ რიცხვით მახასიათებლებს დაუჯგუფებელ
მონაცემთა ერთობლიობების დასახასიათებლად/შესადარებლად და
მოსაზრებათა/არგუმენტების შესაფასებლად;

 განსაზღვრავს მოდალურ კლასს და აფასებს საშუალოს, მედიანას და დიაპაზონს
დაჯგუფებულ მონაცემთა სიმრავლისთვის, ითვალისწინებს მათ რეალურ ვითარებაში
გადაწყვეტილების მიღებისას;

 გამოთქვამს ვარაუდს ხდომილობის მოსალოდნელობის შესახებ მონაცემთა
საფუძველზე (მაგალითად, ფარდობითი სიხშირის მიხედვით) და ასაბუთებს ვარაუდის
მართლზომიერებას.
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პროგრამის შინაარსი

1. სიმრავლე. სიმრავლეებს შორის მიმართებები. მოქმედებები სიმრავლეებზე.
სიმრავლეთა დეკარტული ნამრავლი. ეკვივალენტობის და დალაგების ბინარული
მიმართებები სიმრავლეზე.

2. რიცხვის ლოგარითმი. ძირითადი ლოგარითმული იგივეობა, ლოგარითმის
თვისებები. ნატურალური ლოგარითმი;

3. ფუნქცია. ფუნქციის გრაფიკი.
მაჩვენებლიანი, ლოგარითმული ფუნქციები, მათი თვისებები და გრაფიკები;
კავშირი ნატურალურ ლოგარითმსა და ნეპერის რიცხვს შორის.

4. ფუნქციის ზღვარი. ფუნქციის უწყვეტობა.
ფუნქციის ზღვარი წერტილში. წერტილში ფუნქციის ზღვრის არითმეტიკული
თვისებები, ფუნქციის უწყვეტობა წერტილში. უწყვეტი ფუნქციის ცნება. ძირითად
ელემენტარულ ფუნქციათა უწყვეტობა, სეგმენტზე განსაზღვრულ უწყვეტ
ფუნქციათა გლობალური თვისებები: ბოლცანო-კოშის თეორემა შუალედური
მნიშვნელობის შესახებ; ვაიერშტრასის თეორემა მაქსიმალური და მინიმალური
მნიშვნელობების მიღწევადობის შესახებ;

5. ფუნქციის წარმოებული.
ფუნქციის წარმოებული წერტილში. მისი გეომეტრიული და ფიზიკური შინაარსი.
არითმეტიკული ოპერაციები ფუნქციებზე და წარმოებული. ფუნქციათა
კომპოზიციის წარმოებული. შექცეული ფუნქციის წარმოებული, ელემენტარულ
ფუნქციათა წარმოებულები. წარმოებადი ფუნქციის გრაფიკის, წერტილში მხები
წრფის განტოლება. ფერმას თეორემა;

6. ფუნქციის გამოკვლევა წარმოებულის გამოყენებით.
ფუნქციის მონოტონურობის შუალედების დადგენა.

ფუნქციის გამოკვლევა ლოკალურ ექსტრემუმზე. სეგმენტზე განსაზღვრული
წარმოებადი ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობის მოძებნა.

ფუნქციის ასიმპტოტების მოძებნა. ფუნქციის გრაფიკის სქემატური გამოსახვა
მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში;

7. განტოლება, უტოლობები, განტოლებათა და უტოლობათა სისტემები.
მაჩვენებლიანი, ლოგარითმული, ირაციონალური, მოდულის შემცველი
განტოლებები და უტოლობები. ტოლფასი განტოლებები და განტოლებათა
სისტემები. პარამეტრის შემცველი განტოლებები და განტოლებათა სისტემები.

წრფივ ორუცნობიან უტოლობათა სისტემა, მის ამონახსნთა სიმრავლის გამოსახვა
საკოორდინატო სიბრტყეზე. წრფივი დაპროგრამების ამოცანა (გეომეტრიული
ამოხსნა); პრობლემების გადაჭრა განტოლებისა და განტოლებათა სისტემის
გამოყენებით. ტექსტური ამოცანების ამოხსნა განტოლებისა და განტოლებათა
სისტემის გამოყენებით. პრობლემის ადეკვატური მოდელის შედგენა განტოლების
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ან განტოლებათა სისტემის გამოყენებით;

8. რიცხვითი მიმდევრობები, მიმდევრობის n-ური წევრის ფორმულის მიხედვით
მიმდევრობის წევრების პოვნა.
რიცხვითი მიმდევრობის კრებადობა. კრებად მიმდევრობათა არითმეტიკული
თვისებები. უსასრულოდ მცირე და უსასრულოდ დიდი მიმდევრობები.

მიმდევრობის სახეები: მონოტონური, ზრდადი, კლებადი, სტაციონარული.

თეორემა ზრდადი (კლებადი), ზემოდან (ქვემოდან) შემოსაზღვრული
მიმდევრობის კრებადობის შესახებ. ნეპერის რიცხვი. უსასრულოდ კლებადი
გეომეტრიული პროგრესიის კრებადობა (ჯამის გამოსათვლელი ფორმულა).

9. ინტეგრება.
ფუნქციის პირველადი და განუსაზღვრელი ინტეგრალი. ძირითად ელემენტარულ
ფუნქციათა განუსაზღვრელი ინტეგრალები.

რიმანის განსაზღვრული ინტეგრალი. მისი გეომეტრიული შინაარსი.

ნიუტონ-ლაიბნიცის ფორმულა. მრუდწირული ტრაპეციის ფართობის გამოთვლა
განსაზღვრული ინტეგრალის გამოყენებით.

წარმოებულისა და ინტეგრალის ფიზიკური შინაარსი (მაგალითად, სიჩქარე,
გავლილი მანძილი, სიმძლავრე, მუშაობა).

10. ბრუნვითი სხეულები.
ცილინდრი. მისი ელემენტები. ცილინდრის ღერძული კვეთა.

კონუსი, მისი ელემენტები. კონუსის ღერძული კვეთა. წაკვეთილი კონუსი.

ბირთვი, სფერო. მათი ელემენტები. ბირთვის კვეთა სიბრტყით. სფეროს მხები
სიბრტყე.

წრფის გარშემო მრავალკუთხედის ბრუნვის შედეგად მიღებული ფიგურები;

11. სხეულის მოცულობა და ზედაპირის ფართობი.
სივრცითი სხეულის მოცულობა და მისი თვისებები, კუბის, პარალელეპიპედის,
პრიზმის გვერდითი და სრული ზედაპირის ფართობებისა და მოცულობების
გამოთვლა.

პირამიდის, ცილინდრის, კონუსის, წაკვეთილი პირამიდის და წაკვეთილი
კონუსის გვერდითი და სრული ზედაპირის ფართობთა და მოცულობათა
გამოთვლა.

ბირთვის ზედაპირის ფართობისა და მოცულობის გამოსათვლელი ფორმულები;

12. ცილინდრის და კონუსის შლილები და კვეთები.
ამ სხეულების აღდგენა მათი შლილების საშუალებით, ამ სხეულების კვეთების
აგება;

13. გეომეტრიული გარდაქმნები სივრცეში.
ღერძული და ცენტრული სიმეტრიები. სიმეტრია სიბრტყის მიმართ. პარალელური
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გადატანა. ჰომოთეტია. მობრუნება წრფის მიმართ. მსგავსების გარდაქმნა.
გეომეტრიული გარდაქმნების (ღერძული და ცენტრული სიმეტრია, სიმეტრია
სიბრტყის მიმართ, პარალელური გადატანა, ჰომოთეტია) გამოსახვა
კოორდინატებში.

კუბის, პარალელეპიპედის, წესიერი პრიზმის, წესიერი პირამიდის, კონუსის,
სფეროს და ბირთვის სიმეტრიები;

14. ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები სიბრტყეზე.
წრფეთა კონის განტოლება, კუთხე ორ წრფეს შორის. წრფეთა არალელურობის და
მართობულობის პირობები. მანძილი წერტილიდან წრფემდე.

ელიფსი, ჰიპერბოლა და პარაბოლა. მათი კანონიკური განტოლებები. ფოკუსები,
ნახევარღერძები, ექსცენტრისიტეტი, დირექტრისა;

15. მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი:
კითხვარის/ანკეტის შედგენა და რესპონდენტთა გამოკითხვა
(წარმომადგენლობითი ჯგუფის შერჩევის გარეშე)

16. მონაცემთა კლასიფიკაცია და ორგანიზაცია:
რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფება სასრული რაოდენობის ინტერვალთა
კლასებად

17. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები:
ტიპური და გამორჩეული (მაგალითად, ექსტრემალური, იშვიათი) მონაცემები

სიხშირეთა განაწილება

დაგროვილი სიხშირე, დაგროვილი ფარდობითი სიხშირე

მონაცემთა პოზიციის მახასიათებელი - რანგი.

18. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისობრივი და რაოდენობრივი
მონაცემებისთვის:
დიაგრამის ნაირსახეობანი (ფოთლებიანი ღეროების მსგავსი დიაგრამები,
ჰისტოგრამა, სიხშირული პოლიგონი, ოგივა, დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა
დიაგრამა)

19. შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისობრივი და დაუჯგუფებელი
რაოდენობრივი მონაცემებისთვის:
მონაცემთა გაფანტულობის საზომები (სტანდარტული გადახრა)

20. ალბათობა:
ოპერაციები ხდომილობებზე (ხდომილობათა გაერთიანება, თანაკვეთა)

დამოუკიდებელ ხდომილებათა ალბათობების გამოთვლა ჯამის ალბათობისა და
კომბინატორული ანალიზის გამოყენებით

გეომეტრიული ალბათობა მონაკვეთზე და ბრტყელ ფიგურაზე
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XII კლასი

მათემატიკა

(გაძლიერებული)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები და
ალგებრა

გეომეტრია და
სივრცის აღქმა

მონაცემთა
ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. გაძ. XII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია რიცხვთა
სხვადასხვა
სიმრავლეების,
რიცხვების
გამოსახვის
სხვადასხვა
ფორმებისა და
რიცხვებზე
მოქმედებების
ერთმანეთთან
დაკავშირება.

მათ. გაძ. XII.2.
მოსწავლეს
შეუძლია
პრაქტიკული
საქმიანობიდან
მომდინარე
პრობლემების
გადაწყვეტა.

მათ. გაძ. XII.3.
მოსწავლეს
შეუძლია

მათ. გაძ. XII.4.
მოსწავლეს შეუძლია
ფუნქციის ან
ფუნქციათა ოჯახის
თვისებების კვლევა
და დადგენა და ამ
თვისებების
ინტერპრეტირება
კონტექსტთან
მიმართებაში.

მათ. გაძ. XII.5.
მოსწავლეს შეუძლია
დისკრეტული
მათემატიკის
მეთოდების
გამოყენება
მოდელირებისას და
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. გაძ. XII.6.
მოსწავლეს
შეუძლია
ფიგურების ან
მათი ელემენტების
ზომების
პოვნა/შეფასება და
მათი გამოყენება
პრაქტიკული
პრობლემების
გადაჭრისას.

მათ. გაძ. XII.7.
მოსწავლეს
შეუძლია
არაევკლიდური
გეომეტრიის
ზოგიერთი ფაქტის
გამოკვლევა და
გამოყენება.

მათ. გაძ. XII.8.
მოსწავლეს
შეუძლია
მონაცემთა
წარმოდგენა
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი
ფორმით და მათი
ინტერპრეტაცია.

მათ. გაძ. XII.9.
მოსწავლე აღწერს
შემთხვევითობას
ალბათური
მოდელების
საშუალებით.

მათ. გაძ. XII.10.
მოსწავლეს
შეუძლია
მონაცემთა
ანალიზი და
დასკვნების
ჩამოყალიბება.
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მსჯელობა-
დამტკიცების
პროცესისა და
მისი შედეგის
ანალიზი.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები

მათ. გაძ. XII.1. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვთა სხვადასხვა სიმრავლეების, რიცხვების
გამოსახვის სხვადასხვა ფორმებისა და რიცხვებზე მოქმედებების
ერთმანეთთან დაკავშირება.

 მსჯელობს რიცხვთა სიმრავლეების გაფართოების პროცედურის შესახებ (ნატურალურ
რიცხვთა სიმრავლე  მთელ რიცხვთა სიმრავლე  რაციონალურ რიცხვთა
სიმრავლე  ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე  კომპლექსურ რიცხვთა სიმრავლე);

 ერთმანეთთან აკავშირებს და იყენებს კომპლექსური რიცხვის გამოსახვის სხვადასხვა
ფორმას;

 ასრულებს მოქმედებებს სხვადასხვა სახით მოცემულ კომპლექსურ რიცხვებზე და
ახდენს მათ ინტერპრეტაციას გამოსახვის ფორმის მიხედვით (მაგალითად, ხარისხში
აყვანის გეომეტრიული ინტერპრეტაცა, შეუღლების გეომეტრიული ინტერპრეტაცია).

მათ. გაძ. XII.2. მოსწავლეს შეუძლია პრაქტიკული საქმიანობიდან მომდინარე
პრობლემების გადაწყვეტა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განსაზღვრავს და იყენებს შესაფერის ერთეულებს სიდიდის ცვლილების სიჩქარის
აღსაწერად; ახდენს მყისიერი სიჩქარის ცნების ინტერპრეტაციას;

 იყენებს მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული ფუნქციების თვისებებს პრაქტიკული
საქმიანობიდან ან მეცნიერების სხვადასხვა დარგებიდან მომდინარე გამოთვლებთან
დაკავშირებული ამოცანების ამოხსნისას (მაგალითად, უწყვეტად დარიცხული
საპროცენტო განაკვეთი, ენტროპია ბიოლოგიასა და ფიზიკაში, ინფორმაციის
რაოდენობა, რადიოაქტიული დაშლა და დათარიღების მეთოდები);

 განასხვავებს ლოგარითმულ მასშტაბს წრფივისგან; იყენებს ლოგარითმულ მასშტაბს
მაჩვენებლიანი ფუნქციის მნიშვნელობების საკორდიინატო სისტემაში
გამოსახვისთვის;

 ახდენს მოცემული ალგორითმით (მაგალითად, RSA) მონაცემთა დაშიფვრა-წაკითხვის
დემონსტრირებას; მსჯელობს ინფორმაციისა და რიცხვთა თეორიების პრაქტიკულ
მხარეზე/მათ როლზე თანამედროვე სამყაროში. (მაგალითად, ინფორმაცის დაცვა;
ინფორმაციის ღირებულება და დაშიფვრის გახსნისას საჭირო გამოთვლების ხარჯები;
"ღია ტიპის გასაღებით" დაშიფრვის სისტემის სოციალურ ასპექტები - მისი
უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები - "გამჭვირვალობის პრინციპი მოქმედებაში").
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მათ. გაძ. XII.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დამტკიცების პროცესისა და მისი შედეგის
ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს რიცხვების შესახებ დებულების ან რაოდენობრივი მსჯელობის ნიმუშის და
მისი შედეგის ანალიზს ერთი ან რამდენიმე პირობის, შეზღუდვის ან დაშვების
შესუსტება-მოხსნით;

 ასაბუთებს რიცხვების თვისებების ან რიცხვით კანონზომიერებების შესახებ
განზოგადოებით, ანალოგიით მიღებულ დასკვნებს ან დებულებებს (მათ შორის
მათემატიკური ინდუქციის გამოყენებით);

 რაოდენობრივი მსჯელობის ნიმუშზე ახდენს მსჯელობის და დასკვნითი ნაწილის
კრიტიკულ ანალიზს.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა

მათ. გაძ. XII.4. მოსწავლეს შეუძლია ფუნქციის ან ფუნქციათა ოჯახის თვისებების კვლევა
და დადგენა და ამ თვისებების ინტერპრეტირება კონტექსტთან
მიმართებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს და ადარებს შესწავლილ ფუნქციათა ოჯახებს ისეთი თვისებების მიხედვით,
როგორიცაა: განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე, ფესვებისა და
ექსტრემუმის წერტილთა შესაძლო რაოდენობა, ნიშანმუდმივობისა და
ზრდადობა/კლებადობის შუალედები, პერიოდულობა, ასიმპტოტური ქცევა, გრაფიკის
გეომეტრიული თვისებები; ახდენს ამ თვისებების ინტერპრეტირებას კონტექსტთან
მიმართებაში;

 იყენებს შესაფერის გრაფიკულ, ალგებრულ, ანალიზურ მეთოდებს და ტექნოლოგიებს
ფუნქციის ისეთი თვისებების (განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე, ფესვები
და ექსტრემუმის წერტილები, ნიშანმუდმივობისა და ზრდადობა/კლებადობის
შუალედები, ლუწობა/კენტობა, პერიოდულობა, უწყვეტობა, ასიმპტოტური ქცევა,
გრაფიკის გეომეტრიული თვისებები) დასადგენად. ახდენს ამ თვისებების
ინტერპრეტირებას კონტექსტთან მიმართებაში;

 აღწერს თუ რა გავლენას ახდენს ფუნქციის პარამეტრების ცვლილება ფუნქციის
თვისებებზე; ახდენს ამ გავლენის ინტერპრეტირებას კონტექსტთან მიმართებაში;

 იყენებს შესწავლილ ფუნქციებს და მათ თვისებებს მოდელირებისას და პრობლემის
გადაჭრისას;

 განავრცობს ფუნქციის ფესვის ცნებას კომპლექსური რიცხვების სიმრავლეზე

მათ. გაძ. XII.5. მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული მათემატიკის მეთოდების გამოყენება
მოდელირებისას და პრობლემების გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 იყენებს იტერაციას, რეკურსიას და მათემატიკურ ინდუქციას მოდელირებისას,
დებულებების დასაბუთებისას, ფორმულების გამოყვანისას, კომბინატორული
ამოცანების ამოხსნისას;

 იყენებს გრაფებს, ხისებრ დიაგრამებს და მათ თვისებებს მოდელირებისას და
ამოცანების ამოხსნისას;

 დისკრეტული ოპტიმიზაციის ზოგიერთი პრობლემის გადაჭრისას იყენებს
ალგორითმებს ან/და ტექნოლოგიებს.

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

მათ. გაძ. XII.6. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურების ან მათი ელემენტების ზომების
პოვნა/შეფასება და მათი გამოყენება პრაქტიკული პრობლემების
გადაჭრისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს სივრცული ფიგურის ზომებს შორის ფუნქციურ დამოკიდებულებას
ოპტიმიზაციის ზოგიერთი პრობლემის გადასაჭრელად (მათ შორის რეალური
ვითარების შესაბამის ამოცანებში; მაგალითად, ცილინდრული ფორმის ღია კონსერვის
ყუთის დამზადებაზე იხარჯება x კვადრატული სანტიმეტრი მასალა. როგორი უნდა
იყოს ყუთის წრფივი ზომები, რომ მისი მოცულობა უდიდესი იყოს?);

 იყენებს ვექტორებს გეომეტრიული დებულებების დასამტკიცებლად და ზომების
დასადგენად;

 იყენებს ფიგურის ზომებს და მათ შორის კავშირებს გეომეტრიული ალბათობის
დასადგენად.

მათ. გაძ. XII.7. მოსწავლეს შეუძლია არაევკლიდური გეომეტრიის ზოგიერთი ფაქტის
გამოკვლევა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს, ევკლიდეს გეომეტრიის რომელი დებულებები სრულდება ან არ სრულდება
რომელიმე არაევკლიდურ გეომეტრიაში (მაგალითად, ცნობილია, რომ ერთ წრფეზე
მდებარე სამი წერტილიდან მხოლოდ ერთი მდებარეობს დანარჩენ ორს შორის.
სამართლიანია თუ არა ეს დებულება სფერული გეომეტრიის შემთხვევაში?);

 ასაბუთებს მარტივ დებულებებს რომელიმე არაევკლიდურ გეომეტრიაში (მაგალითად,
ლობაჩევსკის გეომეტრიაში სამკუთხედის შუახაზი ნაკლებია ფუძის ნახევარზე);

 პოულობს ობიექტთა ზომებს ან/და ობიექტთა შორის მანძილებს რომელიმე
არაევკლიდურ გეომეტრიაში (მათ შორის რეალური ვითარების შესაბამის ამოცანებში;
მაგალითად, მანძილი ორ წერტილს შორის სფერულ გეომეტრიაში).

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

მათ. გაძ. XII.8. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით და მათი ინტერპრეტაცია.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



536

 განასხვავებს შერჩევასა და პოპულაციას
 ამოიცნობს ჯგუფს, რომელიც წარმომადგენლობითია პოპულაციისთვის.
 მოცემული შერჩევის შემთხვევაში ასახელებს ფაქტორებს, რომლებსაც ზეგავლენა

შეუძლია მოახდინოს შერჩევის მიხედვით პოპულაციის შესახებ გამოტანილი
დასკვნების საიმედოობაზე (მაგალითად, გაზომვის სიზუსტე, შერჩევის
წარმომადგენლობითობა).

მათ. გაძ. XII.9. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების წარმოდგენა დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით და მათი ინტერპრეტაციას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 არჩევს მონაცემთა წარმოდგენის შესაფერის გრაფიკულ ფორმებს, ასაბუთებს თავის
არჩევანს, აგებს და განმარტავს ცხრილებს/დიაგრამებს;

 დაწყვილებული მონაცემებისთვის ქმნის გაფანტულობის დიაგრამას, თვისობრივად
აღწერს მის ფორმას (რომელიმე წირის მაგალითად, წრფის, პარაბოლის, მიდამოში
კონცენტრაცია), აგებს საუკეთესო მისადაგების წრფეს;

 ადგენს სიხშირეთა განაწილებას, წარმოადგენს მას გრაფიკულად და აღწერს მის
ფორმას (მაგალითად, სიმეტრიულობა/ასიმეტრიულობა, მაქსიმუმის/მინიმუმის
წერტილები).

მათ. გაძ. XII.10. მოსწავლე აღწერს შემთხვევითობას ალბათური მოდელების საშუალებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განასხვავებს დამოუკიდებელ და დამოკიდებულ ხდომილობებს, ასახელებს მათ
მაგალითებს და ითვლის ხდომილობათა პირობით ალბათობებს;

 ითვლის რთულ ხდომილობის ალბათობას ჯამისა და ნამრავლის ფორმულების
გამოყენებით;

 ატარებს ექსპერიმენტს მრავალჯერადი დაბრუნებით და ამ ექსპერიმენტის
საშუალებით ადგენს ურნის შედგენილობას - აფასებს განსხვავებული ფერის
ბურთულების რაოდენობათა შეფარდებას;

 იყენებს სიმულაციებს შერჩევის სტატისტიკების (მედიანა, საშუალო მნიშვნელობა,
საშუალო კვადრატული გადახრა) ვარიაბელურობის გამოსაკვლევად და შერჩევის
განაწილებათა ასაგებად.

მათ. გაძ. XII.11. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და დასკვნების ჩამოყალიბება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს მოცემული შერჩევისთვის ისეთ რიცხვით მახასიათებლებს, რომლებიც
ხელსაყრელია დასმული ამოცანის გადასაწყვეტად და ასაბუთებს თავის არჩევანს,
ითვლის და ითვალისწინებს არჩეულ მახასიათებლებს გადაწყვეტილების მიღებისას;

 ახდენს მონაცემთა ინტერპოლაციას/ექსტრაპოლაციას საუკეთესო მისადაგების წრფის
საშუალებით;

 ამოიცნობს ჩანაცვლებას შერჩევისა და გამოკითხვის ნიმუშში, მსჯელობს თუ როგორ
ზეგავლენას ახდენს შერჩევითი მეთოდი და შერჩევის მოცულობა დასკვნათა
სანდოობაზე;

 ითვლის კორელაციის კოეფიციენტს და მსჯელობს დაწყვილებულ მონაცემებს შორის
წრფივი კავშირის შესახებ.
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პროგრამის შინაარსი

1. კომპლექსური რიცხვები.
კომპლექსური რიცხვების ჩაწერის ალგებრული და ტრიგონომეტრიული ფორმები.
კომპლექსური რიცხვების გეომეტრიული ინტერპრეტაცია. კომპლექსური რიცხვის
მოდული, არგუმენტი. კომპლექსური რიცხვის შეუღლებული რიცხვი.
არითმეტიკული მოქმედებები კომპლექსურ რიცხვებზე და მათი გეომეტრიული
ინტერპრეტაცია.

კვადრატული სამწევრის კომპლექსური ფესვები, ალგებრის ძირითადი თეორემა.
ვიეტის თეორემა n-ური ხარისხის მრავალწევრებისათვის, კომპლექსური რიცხვის
ნატურალური ხარისხი (მუავრის ფორმულა). n -ური ხარისხის ფესვი
კომპლექსური რიცხვიდან.

2. გრაფები.
ძირითადი ცნებები გრაფთა თეორიიდან: წვერო, წიბო, რკალი, მარყუჟი,
მოსაზღვრე წვეროები და წიბოები, წიბოს და წვეროს ინციდენტურობა, მარშრუტი,
ციკლი, ორიენტირებული და არაორიენტირებული გრაფები, ხე, წვეროს ინდექსი,
მარშრუტის სიგრძე. გრაფების მოცემის ხერხები: ინციდენტურობის და
მოსაზღვრეობის ცხრილებით, სიით.

გრაფების იზომორფულობა. გრაფის ეილერის მახასიათებელი.

გრაფის უნიკურსალურობა, ბმული გრაფის უნიკურსალურობის აუცილებელი და
საკმარისი ნიშანი.

3. ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები სივრცეში.
ორ წერტილს შორის მანძილის გამოსახვა დეკარტულ კოორდინატებში.
მონაკვეთის გაყოფა მოცემული პროპორციით.

წრფის განტოლება სივრცეში. ორ წერტილზე გამავალი წრფის განტოლება.

სიბრტყის ზოგადი სახის განტოლება სივრცეში. კუთხე ორ სიბრტყეს შორის. ორი
სიბრტყის პარალელურობის და მართობულობის პირობები. წრფისა და სიბრტყის
პარალელურობისა და მართობულობის პირობები. მანძილი წერტილიდან
სიბრტყემდე.

4. ელემენტარული წარმოდგენები არაევკლიდური გეომეტრიების შესახებ.
ელიფსური გეომეტრიის რიმან-კლაინის მოდელი (გეომეტრია სფეროზე).

ჰიპერბოლური (ლობაჩევსკის) გეომეტრიის პუანკარეს მოდელი (ფსევდოსფეროზე
ან წრეზე), პარაბოლური (ევკლიდური), ელიფსური (გეომეტრია სფეროზე) და
ჰიპერბოლური

5. მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი:
შერჩევითი მეთოდი, შერჩევა და ვარიაციული მწკრივი
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შერჩევის რიცხვითი მახასიათებლები (მედიანა, საშუალო მნიშვნელობა, საშუალო
კვადრატული გადახრა)

6. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ნიშნები:
დაწყვილებული მონაცემები, კორელაცია

7. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისობრივი და რაოდენობრივი
მონაცემებისთვის:
ნიშანთა შეუღლების ცხრილი

გაფანტულობის დიაგრამა, მისადაგების წირი

8. ალბათობა:
პირობითი ალბათობა, ხდომილობათა დამოუკიდებლობა.

ალბათობათა ჯამისა და ნამრავლის ფორმულები

დიდ რიცხვთა კანონი (გაცნობის წესით).

თავი XXIV
საგნობრივი პროგრამა უცხოურ ენებში

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

საქართველო, როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა, ენობრივად და კულტურულად
მრავალფეროვან სივრცეში შევიდა. უცხოური ენების ცოდნის გარეშე შეუძლებელია ამ
სივრცეში ინტეგრირება და საკუთარი პიროვნული შესაძლებლობების სრულფასოვანი
რეალიზება, ამიტომაც ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ეროვნული სასწავლო გეგმა
ორი ან სამი უცხოური ენის სწავლებას ითვალისწინებს.

უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო დიპლომების მოპოვების
ხელშესაწყობად სასწავლო გეგმაში განსაზღვრულია სასკოლო სტანდარტის შესაბამისობა
ევროსაბჭოს მიერ დადგენილ დონეებთან და მითითებულია, სწავლების რომელი
საფეხური შეესატყვისება ევროსტანდარტის ამა თუ იმ დონეს.

ბ) უცხოური ენის სწავლების მიზნები და ამოცანები

უცხოური ენა, როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმის განუყოფელი ნაწილი, სასკოლო
განათლების მთავარი სახელმწიფო მიზნის განხორციელებას ემსახურება, კერძოდ,
ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებებთან ნაზიარები, თავისუფალი პიროვნების
აღზრდას, რომელიც შეძლებს თავისი წვლილის შეტანას სამოქალაქო საზოგადოების
ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში.

უცხოური ენის სწავლების პრიორიტეტული მიზნებია მოსწავლეს:

 განუვითარდეს პლურილინგვური კომპეტენცია;
 განუვითარდეს სამეტყველო უნარები (მოსმენა, კითხვა, წერა, საუბარი) ორ

უცხოურ ენაზე;
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 გამოუმუშავდეს სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული
კომუნიკაციის უნარი;

 ჩამოუყალიბდეს დადებითი განწყობილება ენობრივ-კულტურული
მრავალფეროვნების მიმართ და გააცნობიეროს იგი, როგორც სამყაროს
მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინება;

 განუვითარდეს განსხვავებული კულტურული კონტექსტებისა და ტექსტების
გაგების უნარი;

 მოემზადოს თანამოღვაწეობისათვის სხვადასხვა ენობრივ-კულტურული
იდენტობის წარმომადგენლებთან;

 განუვითარდეს ენების ეფექტურად სწავლის უნარი.
ამ საგანმანათლებლო მიზნიდან გამომდინარე, უცხოური ენების სწავლება სკოლაში
ითვალისწინებს კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას. ეს ამოცანები სამ კატეგორიად
დაიყოფა:

სხვადასხვა ტიპის ცოდნის შეძენა:

 გრამატიკული, ლექსიკური ცოდნა;
 მართლწერისა და მართლმეტყველების საბაზისო ნორმების ცოდნა;
 უცხოენოვანი ქვეყნების კულტურის გაცნობა;
 ტექსტის სახეებისა და მათი მახასიათებლების ცოდნა;
 წერის, მოსმენის, კითხვისა და ლაპარაკის ცოდნა;
სხვადასხვა სახის უნარ-ჩვევების განვითარება:

 სამეტყველო უნარ-ჩვევები;
 ენობრივი უნარ-ჩვევები;
 სტრატეგიული უნარ-ჩვევები;
 ისეთი სამოქალაქო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, როგორებიცაა თანამშრომლობა,

თავისუფალი არჩევანის გაკეთება, თვითსრულყოფა, შემოქმედებითობა და სხვა;
დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება:

 ინდივიდუალური მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;
 ენობრივ-კულტურული კუთვნილების განცდა;
 კულტურული გარემოს თვითმყოფადობის, მისი განუმეორებლობის დაფასება და

პატივისცემა;
 პოზიტიური დამოკიდებულება როგორც კულტურული, ისე ინდივიდუალური

მრავალფეროვნების მიმართ და მისი, როგორც სამყაროს მრავალფეროვნების კერძო
გამოვლინების აღქმა;

 ინტერესი უცხო სამყაროს მიმართ;
 უცხოური ენების სწავლის სურვილი.

გ) უცხოური ენების სწავლების საფეხურების დახასიათება

უცხოური ენის სწავლებას სკოლის სხვადასხვა საფეხურზე სხვადასხვა
აღმზრდელობითი და საგანმანათლებლო მიზნები აქვს.

უცხოური ენის სწავლება დაწყებით საფეხურზე

დაწყებით საფეხურზე უცხოური ენის სწავლების აღმზრდელობითი მიზანია
მოზარდის მომზადება მომდევნო - საბაზო საფეხურზე წარმატებული სწავლისათვის.
ამისათვის მან უნდა უზრუნველყოს:
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 მოზარდის გონებრივი და ფსიქო-ემოციური პოტენციალის ამოქმედება და
განვითარება (აღქმა, 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 უცხოური ენების სწავლების საგანმანათლებლო მიზანს, სწავლის ამ
ეტაპზე პრიორიტეტული ადგილი უჭირავს უცხოურ ენაზე ზეპირმეტყველებასა (მოსმენა-
ლაპარაკი) 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 უცხოური ენა და კულტურა. სწავლის პროცესში წარუმატებლობის,
მარცხის განცდა უნდა გამოირიცხოს. ამისათვის სწავლების მეთოდიკამ უნდა
გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ფსიქიკური განვითარების თავისებურებები და
გამოიყენოს სწავლების შესატყვისი ხერხები.

უცხოური 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 უცხოური ენის მთავარი აღმზრდელობითი მიზანია
მოსწავლეში მოქალაქეობრივი შეგნებისა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარება
(ტოლერანტობა, პირადი და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა, დამოუკიდებლობა,
თვითგანვითარება, კრიტიკული აზროვნება, თვითგამოხატვა. . . ).

უცხოური ენის საგანმანათლებლო მიზანია მოსწავლის აღჭურვა საბაზისო ცოდნით,
რომელიც მას ხელს შეუწყობს გზა გაიკვალოს თანამედროვე ცხოვრებაში. კერძოდ, ამ
ციკლის ბოლოს მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:

 ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ორ უცხოურ ენაზე ყოველდღიურ ყოფით
სიტუაციებში;

 კითხვის, მოსმენის, ლაპარაკისა და წერის სტრატეგიების გამოყენება;
 ცოდნის დონის დამოუკიდებლად ამაღლება ამა თუ იმ მიმართულებით (მოსმენა,

ლაპარაკი, კითხვა, წერა, კულტურა);
 ინტერაქცია განსხვავებულ კულტურულ თუ სოციოკულტურულ კონტექსტებში.
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).

უცხოური ენის სწავლება საშუალო საფეხურზე
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ამ საფეხურზე უცხოური ენის მთავარ აღმზრდელობით მიზნად რჩება მოსწავლეში
მოქალაქეობრივი შეგნებისა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.

მოსწავლეს, რომელი სფეროც არ უნდა აირჩიოს მან პროფესიული საქმიანობისათვის,
უცხოური ენა დასჭირდება როგორც ინსტრუმენტი ცოდნისა და გამოცდილების
გასამდიდრებლად. ამდენად, საშუალო საფეხურზე უცხოური ენის სწავლების
საგანმანათლებლო მიზანია მოსწავლის უზრუნველყოფა ისეთი ცოდნით, რომ მან შეძლოს
ერთ ან ორ უცხოურ ენაზე:

 სხვადასხვა ხასიათის ზეპირი თუ წერილობითი ტექსტების (რეპორტაჟი, საქმიანი
წერილი, ინტერვიუ, რეფერატი, ბიოგრაფია, პუბლიცისტური წერილი,
შემეცნებითი ტექსტი და სხვა) გაგება, გაანალიზება და დამუშავება შემდგომში
გამოყენების მიზნით სასწავლო საქმიანობაში;

 ზეპირი თუ წერილობითი ახსნა-განმარტების, საკუთარი აზრის,
დამოკიდებულების გამოხატვა და დასაბუთება;

 მეგობრული თუ საქმიანი წერილების შედგენა, აქტუალურ თემებზე ზეპირი
მოხსენების/პროექტის წარდგენა და სხვა.

დ) უცხოური ენების სწავლების ორგანიზება

უცხოური ენების განაწილება საფეხურების მიხედვით. ეროვნული სასწავლო გეგმის
მიხედვით, სავალდებულოა ორი უცხოური ენის სწავლება. ამდენად, პირველი და მეორე
უცხოური ენა სავალდებულო საგანთა რიცხვს მიეკუთვნება.

მესამე უცხოური ენა შესაძლებელია საშუალო საფეხურზე არჩევითი საგნის სახით
ისწავლებოდეს (იხ. ესგ, არჩევითი საგნების ჩამონათვალი).

პირველი უცხოური ენა - პირველი კლასიდან სავალდებულოა ინგლისური ენის
სწავლება. გამონაკლისი დაიშვება სამინისტროსთან შეთანხმებით. გამონაკლისის
დაშვების შემთხვევაში სკოლას უფლება აქვს პირველი კლასიდან ასწავლოს სხვა
უცხოური ენა, თუმცა ასეთ შემთხვევაში სკოლა ვალდებულია, მოსწავლეს მეორე უცხოურ
ენად ინგლისური შესთავაზოს.

მეორე უცხოური ენა - მეორე უცხოური ენის სწავლება სავალდებულოა საბაზო-
საშუალო საფეხურზე. სკოლა უფლებამოსილია გამონაკლისის სახით, სამინისტროსთან
შეთანხმებით, მეორე უცხოური ენის სწავლება დაიწყოს ნებისმიერი კლასიდან. მეორე
უცხოური ენა შეიძლება იყოს ნებისმიერი ენა, რომელსაც სკოლა თავისი რესურსებისა და
მშობელთა და მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებით შესთავაზებს მოსწავლეებს.
გამონაკლისს წარმოადგენს ზემოთ დასახელებული შემთხვევა.

თუ სკოლას აქვს სათანადო ადამიანური და ფინანსური რესურსი, მას შეუძლია
კლასების სხვადასხვა განაყოფს სხვადასხვა ენა შესთავაზოს მშობელთა და მოსწავლეთა
ინტერესების გათვალისწინებით.

მესამე უცხოური ენა - სკოლას შეუძლია მოსწავლეს არჩევით საგნად შესთავაზოს
მესამე უცხოური ენა. მესამე უცხოური ენაც შეიძლება იყოს ნებისმიერი ენა, რომელსაც
სკოლა თავისი რესურსებისა და მშობელთა და მოსწავლეთა ინტერესების
გათვალისწინებით შესთავაზებს მოსწავლეებს.
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ინგლისური ენის სწავლება 2011-2012 სასწავლო წლიდან - თუ სკოლაში 2011-2012
სასწავლო წლამდე ინგლისური ენა არ ისწავლებოდა, 2011-1012 სასწავლო წლიდან იგი
უფლებამოსილია ნებისმიერ საფეხურზე ინგლისურით ჩაანაცვლოს პირველი ან მეორე
უცხოური ენა. დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის შეირჩევა მათი ენის ცოდნის
დონის შესატყვისი დაწყებითი საფეხურისათვის განკუთვნილი დონეები (დI –დVI),
ხოლო საბაზო-საშუალო საფეხურის მოსწავლეთათვის - მათი ენის ცოდნის დონის
შესატყვისი საბაზო-საშუალო საფეხურისათვის განკუთვნილი დონეები (სI –სVIII).
მოსწავლეები შეფასდებიან იმ კონკრეტული დონის მოთხოვნებთან მიმართებით,
რომელსაც ისინი ეუფლებიან. მაგალითად, X კლასის მოსწავლე, რომელიც სწავლობს
სტანდარტის სV დონის მოთხოვნათა მიხედვით, შეფასდება V დონის სტანდარტის
მოთხოვნებთან მიმართებით, ხოლო X კლასის მოსწავლე, რომელიც სწავლობს
სტანდარტის სI დონის მოთხოვნათა მიხედვით, შეფასდება სI დონის სტანდარტის
მოთხოვნებთან მიმართებით.

უცხოური ენის საგნობრივი პროგრამა - უცხოური ენის საგნობრივი პროგრამა სამი
კომპონენტისაგან შედგება: შესავალი, სტანდარტი და პროგრამის შინაარსი.

უცხოური ენის სტანდარტი. სტანდარტი საერთოა ნებისმიერი უცხოური ენისათვის,
რომელიც შეიძლება სკოლაში ისწავლებოდეს. იგი განსაზღვრავს უცხოური ენის
სწავლების მოსალოდნელ შედეგებს სწავლების თითოეული საფეხურისათვის.

უცხოური ენის სტანდარტი დაყოფილია არა კლასების, არამედ ენის ფლობის დონეების
მიხედვით. შესაბამისად, სახელმძღვანელოებიც სტანდარტის დონეების მიხედვით
დაიწერება.

პროგრამის შინაარსი. საგნობრივი პროგრამის მესამე ნაწილი გახლავთ პროგრამის
შინაარსი, რომელიც სარეკომენდაციო ხასიათისაა. პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ
ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული თემატიკის სარეკომენდაციო ჩამონათვალს,
რომლითაც შეიძლება სტანდარტით განსაზღვრული უნარ-ჩვევების განვითარება.

ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში პროგრამის შინაარსი განისაზღვრა ოთხი
უცხოური ენისათვის (ფრანგული, გერმანული, რუსული და ინგლისური). სკოლები,
რომლებსაც სხვა უცხოური ენების სწავლება აქვთ დაგეგმილი, სტანდარტით
იხელმძღვანელებენ.

დაწყებითი და საბაზო-საშუალო საფეხურის სტანდარტის დონეები. დაწყებითი
საფეხურის სტანდარტის დონეები და ასევე მათზე დაფუძნებით შედგენილი
სახელმძღვანელოები, შინაარსობრივი და პედაგოგიური თვალსაზრისით, მიესადაგება ამ
საფეხურის მოსწავლეთა ფსიქიკური განვითარების თავისებურებებს. ამდენად,
დაწყებითი საფეხურის დონეები და მათ მიხედვით შედგენილი სახელმძღვანელოები არ
გამოდგება საბაზო-საშუალო საფეხურების მოსწავლეთათვის და, პირიქით, საბაზო-
საშუალო საფეხურის სტანდარტის დონეები და მათ მიხედვით შედგენილი
სახელმძღვანელოები არ გამოდგება დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთათვის.

ერთი მხრივ, დაწყებითი და, მეორე მხრივ, საბაზო-საშუალო საფეხურების დონეთა
ერთმანეთისაგან გასამიჯნად სტანდარტში განსხვავებული ინდექსებია გამოყენებული -
დაწყებითისათვის განკუთვნილ დონეებზე მიუთითებს ასო "დ", ხოლო საბაზო-
საშუალოსათვის განკუთვნილზე - ასო "ს":



543

დაწყებითი საფეხურისათვის ექვსი დონეა გამოყოფილი, საბაზო-საშუალო
საფეხურისათვის კი - რვა:

დაწყებითი საფეხურის

დონეები

დI დII დIII დIV დV დVI

საბაზო-საშუალო
საფეხურის დონეები

სI სII სIII სIV სV სVI სVII სVIII

დონეების და კლასების შესაბამისობა. დონეების მიხედვით დაყოფა უცხოური ენების
სასწავლო გეგმას უფრო მოქნილს ხდის და მასწავლებელს საშუალებას აძლევს,
კონკრეტული კლასის მოთხოვნების მიხედვით შეარჩიოს ამა თუ იმ დონის
სახელმძღვანელო. მაგალითად, I დონის ფრანგული ენის სახელმძღვანელო შეიძლება
შეიტანოს მან VII კლასშიც, თუ მოსწავლეები ამ ეტაპზე იწყებენ ფრანგულის შესწავლას
და X კლასშიც, თუკი ისინი ფრანგულ ენას ისწავლიან, როგორც არჩევით საგანს.

კლასებისა და დონეების შესაბამისობა პირველი, მეორე და მესამე (არჩევითი საგანი)
უცხოური ენისათვის:

დაწყებითი საბაზო - საშუალო

კლასი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

უცხ. ენა
1

დონე დ

I

დ

II

დ

III

დ

IV

დ

V

დ

VI

სII/

სIII

სIII/

სIV

სIV/

სV

სV/

სVI

სVI/

სVII

სVII/

სVIII

უცხ. ენა
2

დონე სI სII სIII სIV სV სVI

არჩ. უცხ.
ენა 3

დონე სI/

სII

სII-
სIII

სIII-სIV

როგორც ცხრილიდან ჩანს, პირველი უცხოური ენის შემთხვევაში, თითოეულ კლასში
ორ-ორი დონეა შეთავაზებული, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მასწავლებელს არჩევანის
გაკეთების საშუალება აქვს. მეშვიდე კლასის მოსწავლეები სხვადასხვა კლასში და
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სხვადასხვა სკოლაში შეიძლება განსხვავებულ დონეზე ფლობდნენ დაწყებითში ნასწავლ
ენას, რაც სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. ამდენად, მასწავლებელი თვითონ
გადაწყვეტს, კონკრეტულ მე-7 კლასში მეორე დონის (სII) სახელმძღვანელო შეიტანოს, თუ
მესამესი (სIII). შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ მოსწავლეებს პირველი დონის
სახელმძღვანელო დასჭირდეთ. ასეთ შემთხვევაში მასწავლებელი არ უნდა მოერიდოს
პირველი დონის სახელმძღვანელოს არჩევას.

მეორე უცხოური ენის შემთხვევაში მეორე დონის სახელმძღვანელო (სII) მე-8 კლასში

დაწყებითი საბაზისო-საშუალო

გამოდგება, არჩევითი საგნის შემთხვევაში კი - მეთერთმეტეში.

დონეების სისტემის დანერგვის აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ მასწავლებელმა კლასში
არსებული რეალური მდგომარეობიდან გამომდინარე იმოქმედოს და ამა თუ იმ კლასში
შეიტანოს იმ დონის სახელმძღვანელო, რომელიც მოსწავლეთა მოთხოვნებს შეესაბამება.

ასე რომ, მასწავლებლის პრეროგიტავაა აირჩიოს, თუ რომელ კლასში რომელი დონის
სახელმძღვანელოს შეიტანს.

სტანდარტის დონეები და ევროსაბჭოს მიერ განსაზღვრული ენის ფლობის დონეები

ევროსაბჭოს საგანმანათლებლო ენობრივი პოლიტიკის დეპარტამენტმა და
უცხოური ენების განყოფილებამ უცხოური ენების სწავლა/სწავლებისა და
შეფასებისათვის შეადგინა და გამოსცა საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩო. ამ
ჩარჩოს მიზანია, შექმნას წევრ-ქვეყნებისათვის საერთო ბაზა ენის ცოდნის კვალიფიკაციის
განსასაზღვრად და ხელი შეუწყოს მასწავლებლების, პროგრამების შემდგენლების,
სერტიფიკატის გამცემი ორგანიზაციებისა და უცხოური ენების სწავლების
ადმინისტრატორების შეთანხმებულ მოქმედებას.

სარეკომენდაციო ჩარჩო განსაზღვრავს ენის ცოდნის 3 ძირითად დონეს:

 A – ძირითადი მომხმარებელი (ენის ელემენტარული ცოდნა)
 B – დამოუკიდებელი მომხმარებელი (ენის კარგი ფლობა)
 C – სპეციალისტი (ენის თავისუფალი ფლობა)

ეს სამი დონე 6 განშტოებად იყოფა : A1 (გასაღები), A2 (საფუძველი), B1
(ზღვრული), B2 (ზღვრული განვითარებული), C1 (მაღალი), C2 (სრულყოფილი).
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უცხოური ენის სტანდარტი მიზნად ისახავს B1
(ზღვრული) დონის დაძლევას.

სტანდარტის დონეების შესაბამისობა ევროსაბჭოს მიერ განსაზღვრულ ენის ფლობის
დონეებთან ასეთია:

დაწყებითი საბაზო-საშუალო

კლასი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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უცხ.
ენა I

სტ.დონე დ

I

დ

II

დ

III

დ

IV

დ

V

დ

VI

სII/

სIII

სIII/

სIV

სIV/

სV

სV/

სVI

სVI/

სVII

სVII/

სVIII

ევრ.საბჭ.
დონე

A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 A2.3 A2/

B 1.1.

B1.1./

B 1.2.

B1.2./

B 1.3.

B1.3./B
1.4.

B1.4./

B 1+

B1+/

B 2

უცხ.
ენა II

სტ.დონე სI სII სIII სIV სV სVI

ევრ.
საბჭ.დონე

A1 A2 B 1.1 B 1.2 B 1.3. B 1.4.

უცხ.
ენა
III

სტ.დონე სI სII სIII

ევრ.საბჭ.
დონე

A1 A2 B 1.1

კლასის გაყოფა უცხოური ენის გაკვეთილზე - იმ შემთხვევაში, თუ კლასში მოსწავლეთა
რაოდენობა არის 18 ან მეტი, დასაშვებია კლასის გაყოფა. ასევე დასაშვებია, განაყოფები
დაკომპლექტდეს მოსწავლეთა ენის ფლობის დონეების გათვალისწინებით. აუცილებელია
მოსწავლეებს განემარტოთ, რომ დონეების მიხედვით დაყოფა არ ნიშნავს მათ დაყოფას
სუსტ და ძლიერ ჯგუფებად: ენის ფლობის ერთსა და იმავე დონეზე არიან როგორც სუსტი,
ისე ძლიერი მოსწავლეები. მისი მიზანია, მოსწავლეთა ენობრივი საჭიროებების
შესაფერისი სასწავლო კურსის შერჩევა, რაც უზრუნველყოფს მათ წარმატებით წინსვლას.

ე) უცხოური ენის სწავლების მიმართულებების აღწერა

დასახული მიზნების უზრუნველსაყოფად უცხოური ენის სწავლება შვიდი
მიმართულებით გაიშლება: მოსმენა, კითხვა, წერა, ლაპარაკი, სწავლის სწავლა,
კულტურათა დიალოგი, უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება.

მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა, წერა

პირველ ოთხ მიმართულებას (მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა, წერა) აქვს საერთო შიდა
სტრუქტურა, რომელიც მოიცავს სამი განსხვავებული ტიპის შედეგს:

5. კომუნიკაციური შედეგები, რომლებიც გულისხმობს ტექსტების შინაარსის გაგება-
გაანალიზებას (კითხვასა და მოსმენაში) და შექმნას (წერასა და ლაპარაკში);

6. ენობრივი შედეგები, რომლებიც გულისხმობს ტექსტის სტრუქტურული და
ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობას (კითხვაში) და გამოყენებას (წერასა და
ლაპარაკში);

7. სტრატეგიული შედეგები, რომლებიც გულისხმობს მოსმენის, კითხვის,
ლაპარაკისა და წერის სტრატეგიების დაუფლებას.

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
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ინგლისური ენები. სასურველია, ენების სწავლებისას დაიძლიოს საგნობრივი
კარჩაკეტილობა და დაინერგოს ენების ინტეგრირებული პედაგოგიკა. მართლაც,
ნებისმიერი ტიპის (მშობლიურის, არამშობლიურის) 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, ენობრივ-კომუნიკაციური
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
ქმედუნარიანობას. ამის განსახორციელებლად, მასწავლებელმა უნდა იფიქროს
შესწავლილ თუ შესასწავლ ენებს შორის ხიდების გაბმაზე. ასე მაგალითად, უცხოური ენის
მეშვიდე დონის სტანდარტში ასახული სტრატეგია - მოსწავლე ტექსტს მთლიანად
წაიკითხავს, სხვადასხვა სიმბოლოთი მონიშნავს მთავარ საკითხებს, მეორეხარისხოვან
იდეებს, საკვანძო სიტყვებს - 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 უცხოური ენის სტანდარტის სტრატეგიულ შედეგებში და
მიმართულებაში სწავლის სწავლა. მოვიტანთ რამდენიმე მათგანს:

მიმართულება კითხვა, შედეგი - უცხ. სV.10. ინდიკატორი:

 "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. "
დაწყებით და საბაზო-საშუალო საფეხურზე სწავლა/სწავლების სხვადასხვა ეტაპზე

მოსმენას, ლაპარაკს, კითხვასა და წერას განსხვავებული დიდაქტიკური დატვირთვა აქვს,
ამიტომ ამ მიმართულებებს სწავლების ეტაპების მიხედვით დავახასიათებთ.

ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში უცხოური ენის სწავლების 3 ძირითადი ეტაპი
გამოიყოფა:

პირველი (საწყისი) ეტაპი მოიცავს დაწყებითი საფეხურის პირველ სამ დონეს, ასევე
საბაზო-საშუალო საფეხურების პირველ და მეორე დონეებს, ანუ დI, დII, დIII, სI, სII;

მეორე (შუა) ეტაპი მოიცავს დაწყებითი საფეხურის სამ დონეს, ასევე საბაზო-საშუალო
საფეხურების მესამე და მეოთხე დონეებს ანუ დIV, დV, დVI, სIII, სIV;
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მესამე (ბოლო) ეტაპი მოიცავს საბაზო-საშუალო საფეხურის მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე
და მერვე დონეებს, ანუ სV, სVI, სVII, სVIII.

სწავლების პირველი ეტაპი

მოსმენა - ამ ეტაპზე მოსმენას, როგორც უცხოური ენის ათვისების მთავარ არხს,
პრიორიტეტული მნიშვნელობა მიენიჭება. სიტყვიერ ჯაჭვში ბგერების, სიტყვების,
მარტივი წინადადებების მოსმენით გარჩევას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა,
რადგან უცხოური ენისათვის დამახასიათებელ ჟღერადობებზე სმენის გამახვილება
აუცილებელია გაგების უნარისა და სწორი გამოთქმის ჩამოსაყალიბებლად, რაც
წარმატებული ინტერაქციის საფუძველს წარმოადგენს. ფონემატური სმენის განვითარება
შინაარსიან კონტექსტში მოხდება. 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 გაუადვილდება ტექსტის გაგება.

დაწყებით ეტაპზე მოსწავლეებს არც ტექსტის ამომწურავად გაგება მოეთხოვებათ
(საკმარისია 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 იქნება მიმართული. რეპროდუცირების მიზანია, სწორი
გამოთქმის ჩამოყალიბება და ლექსიკური მარაგის გამდიდრება/განმტკიცება.
რეპროდუცირებისთვის გამოიყენება ლექსები, გათვლები (პატარებისათვის), სიმღერები,
დიალოგები, სკეტჩები.

პროდუცირება ძალიან შეზღუდული სახით მიმდინარეობს - მოსწავლეები
შესწავლილი ლექსიკური მასალის გამოყენებით დასვამენ/უპასუხებენ კითხვებს და
ნიმუშების მიხედვით გაითამაშებენ მარტივ სცენებს.

კითხვა - დაწყებით საფეხურზე 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).

მეორე რიგში, მნიშვნელოვანია ნაადრევად არ დავაწყებინოთ მოსწავლეებს სისტემური
კითხვა, რამაც შეიძლება სერიოზული შეფერხებები გამოიწვიოს არამხოლოდ უცხოურ,
არამედ მშობლიურ ენაშიც. მოსწავლე ეტაპობრივად უნდა მოვამზადოთ კითხვის
სისტემური კურსისათვის.
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მნიშვნელოვანია, მოსწავლეები ვამუშაოთ როგორც ჩუმი, ისე ხმამაღალი კითხვის
ტექნიკაზე.

წაკითხულის გაგების უნარის გასავარჯიშებლად სასურველია, მოსწავლეები ჩავაყენოთ
აქტიური მკითხველის მდგომარეობაში. ამისათვის მათ ტექსტის წაკითხვამდე უნდა
მივცეთ კონკრეტული საკითხავი ამოცანა; კონკრეტული ამოცანით უნდა მივიყვანოთ
ისინი ტექსტთან.

წერა - წერის უნარის განვითარება წარიმართება კითხვის უნარის განვითარების
პარალელურად. დაწყებით საფეხურზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა წერის
ტექნიკურ-მოტორული უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბებას. მოსწავლე გამოწერს ასოებს, ნასწავლ
სიტყვებს; დაეუფლება ასოების გადაბმის ტექნიკას.

წერა ხელს შეუწყობს როგორც კითხვის უნარის გაუმჯობესებას, ისე ენობრივი მასალის
დამახსოვრებას. თანდათანობით მოსწავლეები გადადიან პროდუცირებაზე. ისინი
სწავლობენ ნიმუშების მიხედვით მცირე მოცულობის ფუნქციური ტექსტების შედგენას,
სადაც ისინი იძენენ ამბების, ფაქტების, მოვლენების თანამიმდევრულად გადმოცემისა და
შეფასების უნარ-ჩვევებს, რომლებიც მომდევნო ეტაპზე უფრო მეტად გაიშლება და
დაიხვეწება.

სწავლების მეორე (შუა) ეტაპი

მოსმენა - მეორე ეტაპზე გამოიყენება როგორც დიდაქტიზებული, ისე ნახევრად
ავთენტიკური ტექსტები, რომელთა მოცულობა და სირთულის დონე აღემატება წინა
დონის ტექსტებისას.

გაგების თვალსაზრისით მოთხოვნა გაიზრდება: მოსწავლეებს მოეთხოვებათ ტექსტის
უფრო ამომწურავად გაგება და ენობრივი მოვლენების 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.

კითხვა – მეორე ეტაპზე მოსწავლეებს მოეთხოვებათ სხვადასხვა ტიპისა და შინაარსის
ტექსტების გაგება. ტექსტები იქნება ჯერ კიდევ მცირე მოცულობის,
ნახევრადავთენტიკური, ან ავთენტიკურს მიმსგავსებული დიდაქტიზებული.

მოსწავლეები, დასმული ამოცანის შესაბამისად, ისწავლიან კითხვის სხვადასხვა
სტრატეგიისა თუ სახეობის გამოყენებას (გაცნობითი, შესწავლითი, ძიებითი).

წერა – მეორე ეტაპზე თანდათანობით ხდება წერის საკომუნიკაციო უნარ–ჩვევების
დაუფლება. მოსწავლეები ეუფლებიან ისეთ უნარ–ჩვევებს, როგორებიცაა აღწერითი
თხრობითი ტექსტების შექმნა, პირადი კორესპონდენციის წარმოება და სხვა.

სწავლების მესამე (ბოლო) ეტაპი

მოსმენა - თუკი აქამდე მოსასმენი ტექსტები გამოიყენებოდა ზეპირმეტყველების
ნიმუშებად, ახლა მეტყველება და მოსმენა აღარ არის ურთიერთგადაჯაჭვული,
ურთიერთდაქვემდებარებული. ამდენად, თავისუფლად შეიძლება გამოვიყენოთ
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ავთენტიკური ტექსტები და საშუალება მივცეთ მოსმენის უნარს, ზეპირმეტყველებისგან
დამოუკიდებლად უფრო სწრაფად და ღრმად განვითარდეს. ამ ეტაპზე მოსწავლეები
მიეჩვევიან ტექსტის გაგებას მხოლოდ აკუსტიკურ ხატზე დაყრდნობით.

ლაპარაკი - უფრო მდიდრდება საკომუნიკაციო სიტუაციის ტიპები. საკლასო ოთახში
კომუნიკაცია მთლიანად უცხოურ ენაზე მიმდინარეობს. სწავლების სტრატეგიები
მიმართულია თვითგამოხატვის უნარის დახვეწის, მისი დაზუსტებისა და
გამდიდრებისაკენ.

კითხვა - ამ ეტაპზე ზეპირი თუ წერითი მეტყველების უნარის განვითარების მთავარი
წყარო კითხვა ხდება. მისი საშუალებით მოსწავლე ენობრივ მარაგს ამდიდრებს და
სწავლაში უფრო დამოუკიდებელი ხდება. მოიმატებს ტექსტების მოცულობა და
სირთულის დონე. მოსწავლეებს მოეთხოვებათ ავთენტიკური, სხვადასხვა ჟანრისა თუ
ტიპის, ლიტერატურული თუ ფუნქციური ტექსტების გაგება და გაანალიზება.

წერა - ბოლო ეტაპზე მოსწავლე უნდა დაეუფლოს ისეთი სახის ტექსტების წერას,
რომლებიც მას ცხოვრების ასპარეზზე გასვლისას ყველაზე მეტად დასჭირდება
(საქმიანი/პირადი წერილი, ესე და სხვა). მოსწავლე ისევ ნიმუშებით სარგებლობს, თუმცა
ოდნავ უფრო დიდი მოცულობის ტექსტებს თხზავს, სადაც იგი თხრობის, აღწერის, აზრის
თანამიმდევრულად გადმოცემისა და დასაბუთების უნარ-ჩვევებს იძენს.

სწავლის სწავლა

ამ მიმართულების საგანი თავად სასწავლო პროცესია. მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ
სასწავლო საქმიანობის დამოუკიდებლად მართვა. ამისათვის იმთავითვე უნდა შევაჩვიოთ
სასწავლო მიზნებისა და ამოცანების გააზრებას; სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის
გაანალიზებას - ვინ რა ხერხი, რა მიდგომა თუ სტრატეგია გამოიყენა, რა სირთულეებს
წააწყდნენ, რამ შეუწყო ხელი სირთულის გადალახვას, რამ შეაფერხა წინსვლა; შედეგების
დამოუკიდებლად შეფასებას; გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობის
საკუთარ თავზე აღებას; სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებას; იმ ფაქტორების გამოწვევას,
რომლებიც დადებითად მოქმედებს სასწავლო პროცესზე და სხვა. სწავლის უნარ-ჩვევის
გასავითარებლად მოსწავლეებს უნდა შევთავაზოთ სხვადასხვა ტიპის აქტივობა: მაგ.:
კითხვარები, რომლებიც საშუალებას მისცემს მათ, გააცნობიერონ საკუთარი და
ალტერნატიული მიდგომა კონკრეტული ამოცანის გადაჭრისას, სხვადასხვა შინაარსის
თვითშეფასების სქემები, ფსიქოლოგიური ხასიათის ტესტები, სადაც გაიაზრებს
სხვადასხვა ტიპის ფაქტორს, რომელიც დადებით ან უარყოფით ზეგავლენას ახდენს
სასწავლო პროცესზე და სხვა.

კულტურათა დიალოგი

უცხოური ენის სწავლა ნიშნავს უცხო სამყაროში შესვლას, ცხოვრების განსხვავებული
წესების, ტრადიციების აღმოჩენას, განსხვავებული ღირებულებების, მენტალობების
გაგებას. ამდენად, წარმატებული კომუნიკაცია დამოკიდებულია არა მხოლოდ
სამეტყველო უნარ-ჩვევებზე, არამედ განსხვავებული კულტურული კონტექსტების
გაგებისა და პატივისცემის უნარზეც. სწორედ ამ უნარებისა და დამოკიდებულებების
ჩამოყალიბებას ემსახურება მიმართულება "კულტურათა დიალოგი".
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მოსწავლეთა ყურადღება გამახვილდება უცხო კულტურის თავისებურებებზე.
მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ, გამოხატონ თავიანთი დამოკიდებულება, გამოთქვან
შეფასებები, გაავლონ პარალელები საკუთარ კულტურულ გამოცდილებასა თუ
გარემოსთან. ასეთი სახის აქტივობები მოსწავლეებს გაუღრმავებს კულტურული
კუთვნილების განცდას, გააცნობიერებინებს კულტურულ მრავალფეროვნებას, ასწავლის
საკუთარი და უცხოური კულტურის დაფასებას.

ყურადღება უნდა მიექცეს პიროვნებათშორის ურთიერთობებსაც. გაკვეთილზე
მოსწავლეებს უნდა მიეცეთ საშუალება ისაუბრონ საკუთარ თავზე, გამოავლინონ
თავიანთი პიროვნების სხვადასხვა მხარე - იქნება ეს განცდები, გატაცებები, გემოვნება,
შეხედულებები, ოცნებები, საყვარელი საქმიანობა, საყვარელი პერსონაჟები,
ცხოვრებისეული ისტორიები, თვალსაზრისები თუ სხვა; ისინი გაეცნობიან
თანაკლასელთა თუ უცხოენოვან თანატოლთა სულიერ სამყაროს და ამ გზით შეძლებენ
განიცადონ საკუთარი და სხვისი ინდივიდუალურობის განუმეორებლობა, ისწავლონ სხვა
პიროვნებათა დაფასება, ერთმანეთის მოსმენა, ურთიერთგაგება, ურთიერთთანადგომა. ეს
ხელს შეუწყობს მოსწავლეებს გახდნენ უფრო შემწყნარებელნი ერთმანეთისა და სხვების
მიმართ.

უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება
ეს მიმართულება უკავშირდება იმ სოციალური მიზნის განხორციელებას, რომელიც სულ
უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს უცხოური ენების დიდაქტიკაში, კერძოდ, ისეთი
სოციალურად აქტიური ინდივიდის აღზრდა, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ენობრივ-
კულტურული იდენტობის მქონე მოქალაქეებთან თანამოღვაწეობას. მთავარი გამჭოლი
უნარ-ჩვევა, რომლის განვითარებასაც უნდა მოემსახუროს ეს მიმართულება, არის
კომპლექსური ხასიათის ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრა ჯგუფური თუ
ინდივიდუალური მუშაობის ფორმატში. მეთოდური თვალსაზრისით, ასეთი ტიპის
დავალებები ხელს უწყობს კომუნიკაციურ-ენობრივი უნარების უკეთ დაუფლებას,
რამდენადაც მოსწავლეებს უწევთ ენობრივ თუ კომუნიკაციურ აქტივობებში მიღებული
ცოდნისა და გამოცდილების განსხვავებულ სიტუაციაში გადატანა. ამ მიმართულებაში
შედის პროექტის განხორციელება, ტექსტების გადამუშავება მათი მომდევნო გამოყენების
მიზნით და მედიაცია. მედიაცია ზეპირი აქტივობაცაა და წერითიც. იგი გულისხმობს
ნებისმიერი სახის ტექსტის შინაარსის გადმოცემას თარგმნის, თარჯიმნობის,
რეზიუმირებისა თუ ინტერპრეტირების გზით. მედიაციის დანიშნულებაა, კონკრეტული
ტექსტის შინაარსი მისაწვდომი გახადოს იმისთვის, ვისაც ამ ტექსტზე უშუალოდ არ
მიუწვდება ხელი.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ.,
უცხ.დ.III.1. – პირველი ნიშანი უცხ მიუთითებს საგანს (უცხ = უცხოური ენა), მეორე
ნიშანი დ მიუთითებს საფეხურს (დ=დაწყებითი, ს =საბაზო-საშუალო), მესამე ნიშანი III –
მიუთითებს ენის ფლობის დონეს, ბოლო ნიშანი 1 კი შედეგის რიგს (1 = პირველი შედეგი).

ვ) შეფასება უცხოურ ენაში

შეფასების კომპონენტები უცხოურ ენებში

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები
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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

კულტურა

 შესწავლილი საკითხების ცოდნა
 კულტურული თავისებურებების ამოცნობა-გაანალიზება

სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები

 შემოქმედებითობა
 თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან)
 სასწავლო სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება (კითხვის, წერის, მოსმენისა

და ზეპირმეტყველების)
 სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის

მიზნით
 სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხი

უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი დავალებებით

 სხვადასხვა ტიპის გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოებით (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 ამოცანის გადაჭრა (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 (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 (მისწერეთ წერილი მეგობარს ზაფხულის არდადეგების შესახებ,
მოამზადეთ ჯგუფურად სტატია ცნობილი მსახიობის შესახებ, შეადგინეთ
ბიოგრაფიული ცნობარი, დაასრულეთ ამბავი, დაიყავით ჯგუფებად და შეადგინეთ
კინორეკლამა/ტურისტული გზამკვლევი; დაწერეთ, თქვენი მოსაზრება ამ
საკითხის შესახებ, დაასაბუთეთ და სხვა);

 პროექტის განხორციელება.
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შენიშვნა: დაწყებით კლასებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა შემდეგ უნარ-
ჩვევებს:

 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 უცხოური ენების სტანდარტით
განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი
დავალებები უნდა ამოწმებდეს უცხოური ენების სტანდარტებით განსაზღვრულ
შედეგებს.

შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა
მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. უცხოური ენების 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
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 პირობასთან შესაბამისობა
 კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
 ენობრივი უნარ-ჩვევები
 შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

კონკრეტული რუბრიკების ნიმუშები

ნიმუში 1. შემაჯამებელი დავალება ზეპირმეტყველებაში

დავალების პირობა: მოცემულ სურათზე დაყრდნობით შეადგინე და მოყევი ამბავი - რა
ხდებოდა სურათის გადაღებამდე ორი-სამი საათით ადრე და რა მოხდა შემდეგ.
დააზუსტე პერსონაჟთა ვინაობა, დაახასიათე ისინი, გადმოეცი ამბები, მიუთითე
მოქმედებათა თანამიმდევრობა, დრო და ადგილი. საუბრის მინიმალური დრო - 2 წუთი

კრიტერიუმების ბადე ზემოთ მოცემული შემაჯამებელი ზეპირი
დავალებისათვის

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა

იცავს დროის ლიმიტს 0 - 1

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს 0 - 1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები

თანამიმდევრულად აღწერს/გადმოსცემს მოქმედებებს 0 - 1

განსაზღვრავს მოქმედების დროსა და სივრცეს 0 - 1

ენობრივი უნარ-ჩვევები

იყენებს ნასწავლი დროის გამომხატველ გრამატიკულ
კონსტრუქციებსა და ენობრივ ფორმებს 0-2

ადეკვატურად იყენებს ზმნის წარსული დროის გამომხატველ
ფორმებს 0 - 1

იყენებს ნასწავლ ლექსიკას 0 - 1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

ავლენს ფანტაზიის უნარს, ორიგინალურობას 0 - 1

იჩენს გაბედულებას ენობრივი თვალსაზრისით 0 - 1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

შემაჯამებელი დავალების სტანდარტთან შესაბამისობა

უცხ.ს.IV.18. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 გადმოსცემს მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის შინაარსს;
 გადმოსცემს რაიმე შემთხვევის მნიშვნელოვან დეტალებს;
 ჰყვება ამბავს;
 აღწერს რეალურ თუ წარმოსახვით მოვლენას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.IV.19. მოსწავლე ფლობს და იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ინტერაქციის წარმართვისას სათანადოდ შეარჩევს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებსა და ფორმულებს, კლიშეებს;

 ინტერაქციისას სათანადოდ იყენებს ფამილარულ და თავაზიან ფორმულებს;
 იყენებს სასაუბრო თემის შესაბამის ნასწავლ ლექსიკას;
 იყენებს ხშირად გამოყენებულ მარტივი სტრუქტურის მქონე ქვეწყობილ

წინადადებებს;
 იყენებს ნება-სურვილის, რჩევა-დარიგების გამომხატველ ენობრივ

კონსტრუქციებს, ფორმულებს;
 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 ამბების გადმოცემისას მართებულად იყენებს ზმნის ნასწავლ ფორმებს წარსული,

ახლანდელი და მომავალი დროის გამოსახატად;
 იყენებს ემოციების, დამოკიდებულების, შთაბეჭდილების გამომხატველ ხშირად

ხმარებულ ენობრივ საშუალებებს (მაგ., ლექსიკურ ერთეულებს, მყარ
შესიტყვებებს, კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს);

 იყენებს მარტივ სტრუქტურებს მოქმედებათა თანადროულობისა და
თანამიმდევრულობის (წინმსწრები/მერმინდელი მოქმედებების) გამოსახატად;

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაფერის ენობრივ
საშუალებებს (განსაზღვრებებს, შედარებებს, მიმღეობებს);

 გრძნობებისა და ემოციების გადმოცემისას იყენებს კონკრეტული
მოდალობისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას;

 იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს ლოგიკური კავშირების გამოსახატად.
ნიმუში 2. შემაჯამებელი დავალება წერით მეტყველებაში

დავალების პირობა: მოცემული ბიოგრაფიული ცნობარის მიხედვით, დაწერე ამ
მწერლის ბიოგრაფია. გამოიყენე ენობრივი კონსტრუქციები - . . . მდე . . –ით ადრე; . . . დან
. . . - ის შემდეგ (მაგ. ჩაბარებიდან ორი წლის შემდეგ. . .). 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 (წერს მოცემულ
ბიოგრაფიულ ცნობარზე დაყრდნობით;

იყენებს მითითებულ კონსტრუქციას)
0 - 1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
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გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოსცემს ინფორმაციებს 0 - 2

აზუსტებს, როდის რა მოხდა 0 - 2

ენობრივი უნარ-ჩვევები

იყენებს დროის გამომხატველ ნასწავლ გრამატიკულ
კონსტრუქციებს, ფორმებს 0 - 2

იყენებს ნასწავლ ლექსიკას 0 - 1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

იჩენს გაბედულებას ენობრივი თვალსაზრისით 0 - 1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

სტანდარტთან შესაბამისობა

უცხ.ს.III.13. მოსწავლეს შეუძლია დამხმარე საშუალებებზე დაყრდნობით მცირე ზომის
ტექსტების შედგენა და შემოქმედებითი დამოკიდებულების გამოვლენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 თავს უყრის წაკითხულ ტექსტში შესწავლილ საკვანძო სიტყვებს, ენობრივ
კონსტრუქციებს და მათზე დაყრდნობით თხზავს მსგავსი სტრუქტურის ტექსტს;

 განავრცობს შეკუმშულად, მოკლედ გადმოცემულ ამბავს;
 გასაგებად გადმოსცემს შინაარსს.

უცხ.ს.III.14. წერისას მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სტრუქტურის დაცვა, ფლობს და
ცდილობს გამოიყენოს საბაზისო ენობრივი უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტის შედგენისას იყენებს აზრობრივი გადაბმის მარტივ ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს (მაგ., სწორად ჩაანაცვლებს სახელებს ნაცვალსახელებითა და
მარტივი ზმნიზედებით);

 სათანადოდ იყენებს ახლად შესწავლილ სიტყვებსა და გამოთქმებს;
 ამბების/ფაქტების გადმოცემისას იყენებს შესაბამისი ზმნის ფორმებს აწმყო,

წარსული და მომავალი დროის გამოსახატად;
 იყენებს ზმნიზედებს, წინდებულებს, მყარ შესიტყვებებს მოქმედებათა, მოვლენათა

დროის დასაზუსტებლად (მაგ., საღამოს, ხვალ, გუშინ, რამდენიმე საათში და სხვა);
 იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს მოქმედებათა შორის ლოგიკური

კავშირების (მაგ., მიზეზშედეგობრივი, ოპოზიციური) გამოსახატად (მაგ.,
თანწყობილი წინადადება, მარტივი დაქვემდებარება);

 საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესაბამისად შეარჩევს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ფორმულებს, თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს;

 სწორად იყენებს ნასწავლ სინტაქსურ მიმართებებს სიტყვებს შორის;
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 აღწერისას აზუსტებს ადგილმდებარეობას ზმნიზედების, მარტივი ენობრივი
ფორმულების გამოყენებით;

 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.
ენის ფლობის დონე და აკადემიური მოსწრება

უხოურ ენაში მოსწავლეები ფასდებიან იმ დონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით,
რომლებსაც ისინი ეუფლებიან. მაგალითად, თუ XI კლასელი იწყებს ინგლისურის
სწავლას, ის იმ წელს ისწავლის სI დონის სტანდარტის მიხედვით და შეფასდება ამავე
დონის სტანდარტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. წლიურ ქულასთან ერთად უნდა
მიეთითოს სტანდარტის ის დონე, რომლის მიხედვითაც შეფასდა მოსწავლე. შეიძლება
საფეხურის დასრულებისას მიეთითოს სტანდარტის დონის შესატყვისი ევროსტანდარტის
დონეც. მაგ, მოსწავლე, რომელიც სწავლობდა ფრანგულს და რუსულს X კლასამდე, ხოლო
ახალი სასწავლო გეგმის დანერგვასთან დაკავშირებით XI კლასიდან რუსულის ნაცვლად
დაიწყო ინგლისურის სწავლა, საშუალო საფეხურის დასრულებისას ასე შეფასდება:

 ფრანგული, სVI, ქულა - 9
 რუსული სIII, ქულა - 6
 ინგლისური სII, ქულა - 8

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXV

საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

I დონე (დ I)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.დ.I.1. მოსწავლეს შეუძლია
მასწავლებლის მითითებების
გაგება.

უცხ.დ.I.2. მოსწავლეს შეუძლია
მოსმენილი ილუსტრირებული
მინიდიალოგების/მონოლოგების
გაგება.

უცხ.დ.I.3. მოსწავლეს შეუძლია
მოსმენილი ილუსტრირებული
აღწერითი/ნარატიული

უცხ.დ.I.5. მოსწავლეს
შეუძლია ნაცნობი და
ხშირად გამოყენებული
სიტყვების ორთოგრაფიული
ხატის პირდაპირი გზით
(გაშიფრვის გარეშე)
ამოცნობა.

უცხ.დ.I.6. მოსწავლეს
შეუძლია სიტყვების,
წინადადებების გაშიფრვა-
წაკითხვა.

უცხ.დ.I.7. მოსწავლეს
შეუძლია ასოების,
სიტყვების წერა.
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ხასიათის ტექსტების გაგება.

უცხ.დ.I.4. მოსწავლეს შეუძლია
შინაარსის გასაგებად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

ლაპარაკი კულტურათა დიალოგი სწავლის სწავლა

უცხ.დ.I.8. მოსწავლეს

გამომუშავებული აქვს

ელემენტარული

ფონოლოგიური

უნარ-ჩვევები.

უცხ.დ.I.9. მოსწავლეს

შეუძლია უცხოური ენის

ბგერების, ჟღერადობების,

ინტონაციების აღქმა, მიბაძვა

გამეორება.

უცხ.დ.I.10. მოსწავლეს

შეუძლია მარტივ

ინტერაქციაში მონაწილეობის

მიღება.

უცხ.დ.I.11. მოსწავლეს

შეუძლია ინფორმაციის

ამოცნობა კულტურის

სფეროდან, უცხო და

მშობლიური

სოციოკულტურული

გარემოს შედარება.

უცხ.დ.I.12. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
საქმიანობის ორგანიზება.

უცხ.დ.I.13. მოსწავლე
აქტიურადაა ჩაბმული
სასწავლო პროცესში.

სასწავლო წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

უცხ.დ.I.1. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (ადექი, დაჯექი, მოდი
დაფასთან, გადაშალე წიგნი და სხვა).

უცხ.დ.I.2. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ილუსტრირებული

მინიდიალოგების/მონოლოგების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ხმის ტემბრით ამოიცნობს პერსონაჟებს;
 რეპლიკებს აკავშირებს პერსონაჟებთან;
 ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს უკავშირებს ილუსტრირებულ პერსონაჟთა

გამომეტყველებას;
 ამოიცნობს ნასწავლ სიტყვებს და მათზე დაყრდნობით რეპლიკებსა და

წინადადებებს აკავშირებს შესაბამის ილუსტრაციასთან.

უცხ.დ.I.3. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული
ხასიათის ტექსტების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

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

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

 ამოიცნობს კონკრეტულ მოქმედებებს და განასახიერებს, ან მიუთითებს მათ
სურათზე (თამაშობს, ხატავს, დახტის და სხვა).

მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.დ.I.4. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ
ვერბალურ თუ არავერბალურ ელემენტებზე დაყრდნობით (ჟესტიკულაცია,
სხვადასხვა ტიპის ხმაური, ინტონაცია, ილუსტრაცია).

მიმართულება: კითხვა

უცხ.დ.I.5. მოსწავლეს შეუძლია ნაცნობი და ხშირად გამოყენებული სიტყვების
ორთოგრაფიული ხატის5 პირდაპირი გზით (გაშიფრვის გარეშე) ამოცნობა.

5 სიტყვის ორთოგრაფიული ხატის ცნობა - მთლიანი სიტყვის ამოცნობა დამარცვლა-დანაწევრების გარეშე, ე.წ.
პირდაპირი გზით. როცა მოსწავლეს მეხსიერებაში აქვს კონკრეტული სიტყვის ორთოგრაფიული ხატი, ანუ
მასში მოცემულ ასოთა მოწესრიგებული თანამიმდევრობა, იგი დანახვისთანავე აკავშირებს ამ ხატს სიტყვის
მნიშვნელობასთან.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს საკუთარ და თანაკლასელების სახელებს;
 ამოიცნობს ზეპირმეტყველებაში შესწავლილ და ხშირად გამოყენებულ სიტყვებს;
 სიტყვათა ჩამონათვალში, ნასწავლ ტექსტში პოულობს წინასწარ მითითებულ

ნაცნობ სიტყვებს.

უცხ.დ.I.6. მოსწავლეს შეუძლია სიტყვების, წინადადებების გაშიფრვა-წაკითხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასხვავებს ნაბეჭდ და ნაწერ ასოებს;
 ასხვავებს მთავრულ და არამთავრულ ნაბეჭდ ასოებს;
 აკავშირებს ნაბეჭდ ასოებს შესაბამის ნაწერ ასოებთან;
 დამახსოვრებულ სიტყვებში ამოიცნობს ასოებს/ასოთშენაერთებს და აკავშირებს

მათ შესაბამის ბგერებთან;
 ადარებს ერთმანეთს სიტყვის შემადგენელი ასოებისა და ბგერების რაოდენობას და

გამოაქვს სათანადო დასკვნა (მაგ., მეტი ასოა და ნაკლები ბგერა იმიტომ, რომ ერთი
ასო არ იკითხება, ან ორი ასო ერთ ბგერად გამოითქმის);

 დამახსოვრებულ სიტყვებზე დაყრდნობით აანალიზებს სხვა სიტყვებს, ამოიცნობს
მათში ანალოგიურ ასოებს/ასოთშენაერთებს და აკავშირებს შესაბამის ბგერებთან;

 შიფრავს სიტყვებს, მოკლე წინადადებებს.

მიმართულება: წერა

უცხ.დ.I.7. მოსწავლეს შეუძლია ასოების, სიტყვების წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს კონკრეტული ასოს ზედა/ქვედა/შუა ნაწილებს (მაგ., სად არის სწორი ხაზი,
რგოლი, რკალი; საით მრგვალდება რკალი; რამდენი რკალია და ა.შ.);

 ხელის სწორი მოძრაობით გამოსახავს ნაცნობი ასოს ფორმას;
 ხელის სწორი მოძრაობით რვეულში გამოწერს ანბანის მთავრულ და არამთავრულ

ასოებს;
 იცავს ბადეში ასოს ჩაწერის წესებს (სტრიქონზე განლაგება, ზომა და მოხაზვის

მიმართულება);
 ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადმოწერს იმ სიტყვებს, რომელთა ასო-ბგერების

ურთიერთშესაბამისობაც შესწავლილი აქვს.

მიმართულება: ლაპარაკი

უცხ.დ.I.8. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-
ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს უცხოური ენისათვის დამახასიათებელ ბგერებს;
 სიტყვას ყოფს მარცვლებად, მარცვლებს აერთიანებს სიტყვებად;
 ამოიცნობს და ტაშის დაკვრით ითვლის სიტყვაში მარცვალთა რაოდენობას;
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 მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებში ამოიცნობს იმათ, რომლებიც მოიცავს
წინასწარ მითითებულ ბგერას/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 იმათ, რომლებიც იწყება

წინასწარ მითითებული ბგერით;
 ერთმარცვლიან სიტყვას შლის ბგერებად, ბგერებს აერთიანებს სიტყვად.

უცხ.დ.I.9. მოსწავლეს შეუძლია უცხოური 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;
 ტექსტის წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციას, მახვილებს, რიტმულ

სეგმენტებს.
უცხ.დ.I.10. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 თითო სიტყვით პასუხობს მარტივ კითხვებს ან რეაგირებს მათზე არავერბალური
საშუალებებით (მაგ., ეს ბურთი რა ფერისაა? – წითელი; სად არის მანქანა? –
მიუთითებს შესაბამის ნახატს).

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.დ.I.11. მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან, უცხო
და მშობლიური სოციოკულტურული გარემოს შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკვირდება და ამოიცნობს სასწავლო მასალაში მოცემულ კულტურის, სოციო-
კულტურის რეალიებს (ილუსტრაციებში ასახული ზღაპრის, ანიმაციური
ფილმების პერსონაჟებს, დროშას და სხვა);

 პოულობს სასწავლო მასალაში გამოვლენილ კონკრეტულ მსგავსებებსა და
განსხვავებებს (საკუთარ სახელებს, ბგერებს და სხვა).

მიმართულება: სწავლის სწავლა
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უცხ.დ.I.12. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 უვლის და აწესრიგებს სასწავლო ნივთებს;
 მოაქვს საჭირო ნივთები;
 ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
 ცდილობს, დაიცვას დროის ლიმიტი ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

უცხ.დ.I.13. მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცდილობს დასმული ამოცანების გადაჭრას;
 ქმნის რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ბარათს, ლოტოს, ნახატს, კოლოფს და სხვა).

დაწყებითი საფეხური - II დონე (დII)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.დ.II.1. მოსწავლეს შეუძლია
მასწავლებლის მითითებებისა
და სავარჯიშოს უმარტივესი
ინსტრუქციების გაგება.

უცხ.დ.II.2. მოსწავლეს შეუძლია
მოსმენილი ილუსტრირებული
მინიდიალოგების/მონოლოგების
გაგება.

უცხ.დ.II.3. მოსწავლეს შეუძლია
მოსმენილი ილუსტრირებული
აღწერითი/ნარატიული
ხასიათის ტექსტების გაგება.

უცხ.დ.II.4. მოსწავლეს შეუძლია
შინაარსის გასაგებად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

უცხ.დ.II.5. მოსწავლეს

შეუძლია სიტყვების,

წინადადებების გაშიფრვა-

წაკითხვა.

უცხ.დ.II.6. მოსწავლეს შეუძლია
მცირე ზომის ილუსტრირებული
ტექსტების გაგება და მათში
ინფორმაციის მოძიება.

უცხ.დ.II.7. მოსწავლეს
შეუძლია სიტყვების,
წინადადებების წერა.
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ლაპარაკი კულტურათა დიალოგი სწავლის სწავლა

უცხ.დ.II.8. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ელემენტარული ფონოლოგიური
უნარ-ჩვევები.

უცხ.დ.II.9. მოსწავლეს შეუძლია
უცხოური ენის ბგერების,
ჟღერადობის, ინტონაციის აღქმა,
მიბაძვა-გამეორება.

უცხ.დ.II.10. მოსწავლეს შეუძლია
მარტივ ინტერაქციაში
მონაწილეობა.

უცხ.დ.II.11. მოსწავლეს
შეუძლია ინფორმაციის
ამოცნობა კულტურის
სფეროდან, უცხო და
მშობლიური
სოციოკულტურული გარემოს
შედარება.

უცხ.დ.II.12. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
საქმიანობის ორგანიზება.

უცხ.დ.II.13. მოსწავლე
აქტიურადაა ჩაბმული
სასწავლო პროცესში.

უცხ.დ.II.14. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
თანაკლასელებთან და
მასწავლებელთან
თანამშრომლობის საწყისი
ჩვევები.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

უცხ.დ.II.1.მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს
უმარტივესი ინსტრუქციების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (მაგ., ადექი, დაჯექი, მოდი
დაფასთან, გადაშალე წიგნი და სხვა);

 ასრულებს მასწავლებლის ინსტრუქციებს.

უცხ.დ.II.2.მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ილუსტრირებული მინიდიალოგების
/მონოლოგების 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
ილუსტრაციასთან.
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უცხ.დ.II.3. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული
ხასიათის ტექსტების 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 აღწერილი ნიშან-თვისებების მიხედვით
(მაგ., წითელი, მრგვალი, დიდი, პატარა) და მიუთითებს/აფერადებს/შემოხაზავს
მას;

 ამოიცნობს და მიუთითებს მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., მაგიდაზე, რვეულზე,
ჩანთაში, ყუთში);

 ამოიცნობს კონკრეტულ მოქმედებებს და განასახიერებს ან მიუთითებს მათ
სურათზე (მაგ., საუზმობს, ვარჯიშობს, კითხულობს, ცურავს და სხვა);

 აკავშირებს მოქმედებებს პერსონაჟებთან;
 ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრობას.

მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.დ.II.4. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, როდესაც მოსწავლე:

 ილუსტრაციების, სათაურის საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის
შინაარსის შესახებ;

 ჩანაწერის ან უშუალო მეტყველების მოსმენისას ეყრდნობა არავერბალურ
ელემენტებს (მაგ., ხმის ტემბრს, სხვადასხვა ტიპის ხმაურს, ინტონაციას, მიმიკას,
ჟესტიკულაციას);

 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ
ვერბალურ თუ არავერბალურ ელემენტებზე დაყრდნობით (მაგ., ჟესტიკულაცია,
სხვადასხვა ტიპის ხმაური, ინტონაცია, ილუსტრაცია).

მიმართულება: კითხვა

უცხ.დ.II.5.მოსწავლეს შეუძლია სიტყვების, წინადადებების გაშიფრვა-წაკითხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დამახსოვრებულ სიტყვებში ამოიცნობს ასოებს/ასოთშენაერთებს და აკავშირებს
მათ შესაბამის ბგერებთან;

 დამახსოვრებულ სიტყვებზე დაყრდნობით აანალიზებს სხვა სიტყვებს, ამოიცნობს
მათში ანალოგიურ ასოებს/ასოთშენაერთებს და აკავშირებს შესაბამის ბგერებთან;

 შიფრავს და ხმამაღლა კითხულობს სიტყვებს, მოკლე წინადადებებს.

უცხ.დ.II.6. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ილუსტრირებული ტექსტების გაგება და
მათში ინფორმაციის მოძიება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ნაცნობ სიტყვებსა და ილუსტრაციებზე დაყრდნობით ამოიცნობს ორ-
სამწინადადებიანი მიკროტექსტის შინაარსს;
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 მოსმენისას დამუშავებულ ტექსტში მოიძიებს ნაცნობ სიტყვებს წინასწარ
მიცემული ინსტრუქციის მიხედვით (მაგ., ხილის, ცხოველების და ა.შ. აღმნიშვნელ
სიტყვებს);

 ტექსტში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ასრულებს კონკრეტულ ქმედებას
(ასრულებს ნახატს, პოულობს შესატყვის ილუსტრაციას და სხვა).

მიმართულება: წერა

უცხ.დ.II.7. მოსწავლეს შეუძლია სიტყვების, წინადადებების წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასოებს წერს წესების დაცვით (სტრიქონზე განლაგება, ზომა, მოხაზვის

მიმართულება);
 ავსებს გაკვეთილების ცხრილს, დღის განრიგს, ანკეტას პირადი მონაცემებით;
 მოდელის მიხედვით წერს ღია ბარათს;
 ავსებს ნაკლულ ტექსტს საჭირო ინფორმაციით (გამოტოვებული სიტყვებით).
 ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაიწერს სიტყვებს, მოკლე წინადადებებს.

მიმართულება: ლაპარაკი

უცხ.დ.II.8. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-
ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განარჩევს მსგავსი ჟღერადობის სიტყვებს, მარცვლებს;
 სიტყვას ყოფს მარცვლებად, მარცვლებს ამთლიანებს სიტყვებად;
 ამოიცნობს მარცვლების რაოდენობას და მათ წარმოადგენს შესაბამისი

რაოდენობის სიმბოლოებით (მაგ., ერთმარცვლიან სიტყვას - ერთი რკალით,
ორმარცვლიანს - ორი რკალით და ა.შ.);

 ამოიცნობს იმ სიტყვებს, რომლებშიც შედის წინასწარ მითითებული
ბგერა/მარცვალი;

 ამოიცნობს სიტყვაში მითითებული მარცვლის ადგილმდებარეობას (დასაწყისში,
შუაში, ბოლოში) და სიმბოლურად გამოსახავს მას (მაგ., სამმარცვლიანი სიტყვის
გამომხატველი სამი რკალიდან აფერადებს მითითებული მარცვლის შესაბამის
რკალს);

 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;

 სიტყვას შლის ბგერებად, ბგერებს ამთლიანებს სიტყვებად;
 მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებში ამოიცნობს იმათ, რომლებიც შეიცავენ

წინასწარ მითითებულ ბგერას;
 მოსმენილ მარტივ წინადადებაში გამოყოფს სიტყვებს და სიმბოლური ნიშნით

აღნიშნავს მათ რაოდენობას (მაგ., ბიჭი ბურთს თამაშობს – სამი ხაზი: ------ ------- --
-------);
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 სიმბოლურად გამოხატავს სიტყვებს და მათში შემავალი მარცვლების რაოდენობას
(მაგ., ორმარცვლიანი სიტყვა – ერთი ხაზი ორი რკალით : ---).

უცხ.დ.II.9. მოსწავლეს შეუძლია უცხოური ენის ბგერების, ჟღერადობის, ინტონაციის
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;
 ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციას, მახვილებს, რიტმულ

სეგმენტებს.

უცხ.დ.II.10. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოკლედ პასუხობს კითხვებს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე, ან რეაგირებს მათზე
არავერბალური საშუალებებით (საკუთარი თავის შესახებ - რა აქვს, რა ჰყავს, რა
ჰქვია, რას აკეთებს, რომელი მოსწონს, რომელი უნდა- ასახელებს ან მიუთითებს
შესაბამის ილუსტრაციას და სხვა);

 მარტივი ნაკეთობების, თვალსაჩინოებების დამზადებისას იყენებს ცალკეულ
სიტყვებს (მომეცი, მინდა და სხვა).

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.დ.II.11. მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან, უცხო
და მშობლიური სოციოკულტურული გარემოს შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკვირდება და ამოიცნობს სასწავლო მასალაში მოცემულ კულტურის,
სოციოკულტურის რეალიებს (მაგ., ცნობილი პიროვნების ილუსტრაცია,
ჩაცმულობა, ნუგბარი და სხვა);

 პოულობს სასწავლო მასალაში გამოვლენილ კონკრეტულ მსგავსებებსა და
განსხვავებებს (მაგ., სადღესასწაულო მორთულობა, ტიპური საუზმე და სხვა).

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.დ.II.12. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 უვლის და აწესრიგებს სასწავლო ნივთებს;
 მოაქვს საჭირო ნივთები;
 ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
 ცდილობს, დაიცვას დროის ლიმიტი ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.
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უცხ.დ.II.13. მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცდილობს დასმული ამოცანების გადაჭრას;
 მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ

მოიქცეს, რომ აღარ დარჩეს შინ სასწავლო ნივთები) და ცდილობს მათ
გამოსწორებას;

 ხვდება და აღნიშნავს საკუთარ შეცდომებს;
 ქმნის რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ბარათს, ლოტოს, ნახატს, კოლოფს და სხვა);
 სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როდესაც სიძნელეებს აწყდება.

უცხ.დ.II.14. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს თანაკლასელებთან და მასწავლებელთან
თანამშრომლობის საწყისი ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სხვებს აცდის პასუხის დასრულებას;
 უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
 თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
 ცდილობს, მეწყვილესთან ერთად გადაჭრას დასმული ამოცანა.

დაწყებითი საფეხური - III დონე (დIII)

უცხოური ენა

სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.დ.III.1. მოსწავლეს შეუძლია
მასწავლებლის მითითებებისა და
სავარჯიშოს მარტივი
ინსტრუქციების გაგება.

უცხ.დ.III.2. მოსწავლეს შეუძლია
მოსმენილი ილუსტრირებული
მინიდიალოგების/მონოლოგების
გაგება.

უცხ.დ.III.3. მოსწავლეს შეუძლია
მოსმენილი ილუსტრირებული
აღწერითი/ნარატიული ხასიათის

უცხ.დ.III.5. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
ტექსტების გაშიფრვა-
წაკითხვა.

უცხ.დ.III.6. მოსწავლეს
შეუძლია ილუსტრირებული
ტექსტების გაგება და მათში
ინფორმაციის მოძიება.

უცხ.დ.III.7. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ტექსტზე მუშაობის საწყისი

უცხ.დ.III.8. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი წერითი
კომუნიკაციის
განხორციელება.



567

ტექსტების გაგება.

უცხ.დ.III.4. მოსწავლეს შეუძლია
შინაარსის გასაგებად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

ჩვევები და სტრატეგიები.

ლაპარაკი კულტურათა დიალოგი სწავლის სწავლა

უცხ.დ.III.9. მოსწავლეს

გამომუშავებული აქვს საბაზო
ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

უცხ.დ.III.10. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტების ზეპირად
თქმა და ლექსიკური ცოდნის
გამოვლენა.

უცხ.დ.III.11. მოსწავლეს

შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში

მონაწილეობა.

უცხ.დ.III.12. მოსწავლეს
შეუძლია ინფორმაციის
ამოცნობა კულტურის
სფეროდან, უცხო და
მშობლიური
სოციოკულტურული
გარემოს

ერთმანეთთან შედარება.

უცხ.დ.III.13. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო საქმიანობის
ორგანიზება.

უცხ.დ.III.14. მოსწავლე
აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო
პროცესში.

უცხ.დ.III.15. მოსწავლეს

შეუძლია თანაკლასელებთან,

მასწავლებელთან
თანამშრომლობა.

უცხ.დ.III.16. მოსწავლეს
შეუძლია არსებული რესურსების
გამოყენება და ახლის შექმნა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები,
რომლებშიც ტექსტი მკაფიოა და აუჩქარებელი.)

უცხ.დ.III.1. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს მარტივი
ინსტრუქციების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (მაგ., გაიმეორე, მოისმინე,
აიღე ფანქარი, მოდი დაფასთან და სხვა);

 ასრულებს მასწავლებლის ინსტრუქციებს.
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უცხ.დ.III.2.მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ილუსტრირებული
მინიდიალოგების/მონოლოგების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ხმის ტემბრით ამოიცნობს პერსონაჟებს;
 რეპლიკებს აკავშირებს პერსონაჟებთან;
 ამოკრებს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (ვინ, სად, რამდენი, როგორი და

სხვა);
 ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს უკავშირებს ილუსტრირებულ პერსონაჟთა

გამომეტყველებას;
 ამოიცნობს ნასწავლ სიტყვებს, გამოთქმებს, ენობრივ ფორმულებს და მათზე

დაყრდნობით რეპლიკებსა და წინადადებებს აკავშირებს შესაბამის
ილუსტრაციასთან.

უცხ.დ.III.3. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული
ხასიათის ტექსტების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს აღწერილი ნიშან-თვისებების მიხედვით
(მაგ., მაღალი, დაბალი, მოკლე, გრძელი, ყვითელი) და
მიუთითებს/აფერადებს/შემოხაზავს მას;

 ამოიცნობს და მიუთითებს მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., მაგიდის ქვეშ, მანქანის
წინ/უკან);

 ამოიცნობს კონკრეტულ მოქმედებებს და განასახიერებს ან მიუთითებს მათ
სურათზე (ცეკვავს, დარბის, დახტის, დაფრინავს, ცურავს და სხვა);

 აკავშირებს მოქმედებებს პერსონაჟებთან;
 ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრობას.

მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.დ.III.4. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ილუსტრაციების, სათაურის საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის
შინაარსის შესახებ;

 ჩანაწერის ან უშუალო მეტყველების მოსმენისას ეყრდნობა არავერბალურ
ელემენტებს (მაგ., ხმის ტემბრს, სხვადასხვა ტიპის ხმაურს, ინტონაციას, მიმიკას,
ჟესტიკულაციას);

 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ
ვერბალურ თუ არავერბალურ ელემენტებზე დაყრდნობით (მაგ., ჟესტიკულაცია,
სხვადასხვა ტიპის ხმაური, ინტონაცია, ილუსტრაცია).

მიმართულება: კითხვა

უცხ.დ.III.5. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტების გაშიფრვა-წაკითხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 გამართულად კითხულობს ნაცნობ წინადადებებს;
 ტექსტში პოულობს და კითხულობს მასწავლებლის მიერ მითითებულ ადგილს;
 თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებლად კითხულობს შესწავლილ ტექსტებს.

უცხ.დ.III.6. მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული ტექსტების გაგება და მათში
ინფორმაციის მოძიება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ნაცნობ სიტყვებსა და ილუსტრაციებზე დაყრდნობით ამოიცნობს ორ-
სამწინადადებიანი მიკროტექსტის შინაარსს;

 მოსმენისას დამუშავებულ ტექსტში მოიძიებს ნაცნობ სიტყვებს წინასწარ
მიცემული ინსტრუქციის მიხედვით (მაგ., პერსონაჟთა სახელებს, სათამაშოების ან
ცხოველების აღმნიშვნელ სიტყვებს და ა.შ.);

 ტექსტში პოულობს ილუსტრაციის შესაბამის მონაკვეთს;
 მოიძიებს ტექსტში კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., როგორი, ვინ, რა ფერის,

რამდენი);
 ტექსტში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ასრულებს კონკრეტულ ქმედებას

(ასრულებს ნახატს, პოულობს შესატყვის ილუსტრაციას და სხვა).

უცხ.დ.III.7. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ტექსტზე მუშაობის საწყისი ჩვევები და
სტრატეგიები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

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

 აკვირდება და ასახელებს ტექსტის მაორგანიზებელ ელემენტებს (მაგ., სათაურს,
რუბრიკას, ილუსტრაციას, წარწერას, აბზაცს, ლოგოს, ტიპოგრაფიულ
მახასიათებლებს /მაგ., მსხვილ შრიფტს/ და სხვა);

 ითვლის წინადადებაში სიტყვების რაოდენობას, სიტყვებში კი - ასოებისას;
 პოულობს სასვენ ნიშნებს (მაგ., წერტილს, კითხვის ნიშანს, ტირეს, ორ წერტილს,

მძიმეს);
 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავ აქტივობაში

დასმული ამოცანის გადაჭრა; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს
დასკვნა იმის შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო უფრო მისადაგებული/ეფექტური
და რატომ.

მიმართულება: წერა

უცხ.დ.III.8. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი წერითი კომუნიკაციის განხორციელება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აფორმებს ნახატებს/ილუსტრაციებს წარწერებით;
 ავსებს ნაკლულ ტექსტს საჭირო ინფორმაციით (გამოტოვებული სიტყვებით);
 ნიმუშის მიხედვით ქმნის მცირე ზომის ტექსტებს.

მიმართულება: ლაპარაკი
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უცხ.დ.III.9. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს საბაზო ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განარჩევს მსგავსი ჟღერადობის ბგერებს;
 სიტყვას ყოფს მარცვლებად, მარცვლებს ამთლიანებს სიტყვებად;
 ამოიცნობს მარცვლების რაოდენობას და შესაბამისი სიმბოლოებით წარმოადგენს

მათ (მაგ., ერთმარცვლიან სიტყვას ერთი რკალით, ორმარცვლიანს - ორი რკალით
და ა.შ.);

 ამოიცნობს სიტყვაში მარცვლის ადგილმდებარეობას (დასაწყისში, შუაში, ბოლოში)
და სიმბოლურად გამოსახავს მას (მაგ., სამმარცვლიანი სიტყვის გამომხატველი
სამი რკალიდან აფერადებს მითითებული მარცვლის შესაბამის რკალს);

 სიტყვებს აჯგუფებს თავკიდურა/ბოლოკიდურა ბგერის მიხედვით;
 სიტყვებს შლის ბგერებად და, პირიქით, ბგერებს ამთლიანებს სიტყვებად;
 ერთსა და იმავე ბგერას ამოიცნობს სხვადასხვა სიტყვაში;
 სიმბოლურად გამოხატავს სიტყვებს და მათში შემავალი მარცვლების რაოდენობას

(მაგ., ორმარცვლიანი სიტყვა – ერთი ხაზი ორი რკალით ();
 სიტყვის შიგნით სათანადო მარცვალში პოულობს ბგერის ადგილმდებარეობას და

გამოხატავს მას სიმბოლური კოდით (მაგ., სიტყვას - ხაზით, მარცვალს - რკალით,
ბგერას – წრით).

უცხ.დ.III.10. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტების ზეპირად თქმა და ლექსიკური ცოდნის
გამოვლენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს და ასრულებს სიმღერებს;
 ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სცენებს;
 იმეორებს მასწავლებლის მიერ წარმოთქმულ ბგერებს, სიტყვებს, მოკლე ფრაზებს,

ენის გასატეხებს;
 ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციას, მახვილებს, რიტმულ

სეგმენტებს;
 ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას ტექსტის შინაარსს

(ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს);
 ასახელებს ლექსიკურ ერთეულებს.

უცხ.დ.III.11. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოკლედ პასუხობს კითხვებს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე, ან რეაგირებს მათზე
არავერბალური საშუალებებით;

 პასუხობს კითხვებს კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან დაკავშირებით (მაგ.,
დაამთავრე? დიახ/არა; სად არის ფანქარი? აქ, მაგიდაზე);

 პასუხობს ზეპირმეტყველებაში ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ
მარტივ კითხვებზე (მაგ., რა ჰქვია, რა აქვს, როგორია, რას აკეთებს და სხვა).

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი
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(ამ ეტაპზე მოსწავლეები უცხოურ ენაში ვერ ფლობენ სათანადო ცოდნას კულტურის
საკითხებზე სასაუბროდ. ამდენად, დასაშვებია მსჯელობის მშობლიურ ენაზე წარმართვა.)

უცხ.დ.III.12. მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან, უცხო
და მშობლიური სოციოკულტურული გარემოს ერთმანეთთან შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკვირდება და ამოიცნობს სასწავლო მასალაში მოცემულ კულტურის,
სოციოკულტურის რეალიებს (მაგ., სადღესასწაულო ზნე-ჩვეულება, კნინობითი
ფორმები, ჟესტიკულაცია და სხვა);

 პოულობს სასწავლო მასალაში გამოვლენილ კონკრეტულ მსგავსებებსა და
განსხვავებებს (მაგ., ზღაპრის პერსონაჟთა სახელებს, მოზარდის დღის რეჟიმს,
სკოლის შენობას და სხვა).

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.დ.III.13. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იწერს დავალებებს (მშობლიურ ენაზე) და ასრულებს მათ;
 უვლის და აწესრიგებს სასწავლო ნივთებს;
 მოაქვს საჭირო ნივთები;
 ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
 ცდილობს, დაიცვას დროის ლიმიტი ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

უცხ.დ.III.14. მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცდილობს დასმული ამოცანების გადაჭრას;
 მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ

მოიქცეს, რომ აღარ დარჩეს შინ სასწავლო ნივთები) და ცდილობს მათ
გამოსწორებას;

 ხვდება და აღნიშნავს საკუთარ შეცდომებს;
 სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როდესაც სიძნელეებს აწყდება;
 ცდილობს, შეავსოს თვითშეფასების მარტივი სქემები.

უცხ.დ.III.15. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან თანამშრომლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სხვებს აცდის პასუხის დასრულებას;
 უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
 თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
 მეწყვილესთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;
 მონაწილეობს ჯგუფურ სამუშაოებში.
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უცხ.დ.III.16. მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს სახელმძღვანელოში მოცემულ სიმბოლოებს, ლოგოებს;
 იყენებს სახელმძღვანელოს ილუსტრაციებს, საკლასო ოთახში არსებულ

თვალსაჩინოებებს;
 ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ბარათს, ლოტოს, წარწერიან

ილუსტრაციებს, კოლოფს).

დაწყებითი საფეხური - IV დონე (დ.IV)
უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა ლაპარაკი

უცხ.დ.IV.1. მოსწავლეს
შეუძლია მასწავლებლის
მითითებებისა და
სავარჯიშოს მარტივი
ინსტრუქციების გაგება.

უცხ.დ.IV.2.მოსწავლეს

შეუძლია მოსმენილი

მცირე ზომის

ილუსტრირებული

დიალოგის გაგება.

უცხ.დ.IV.3.მოსწავლეს

შეუძლია მოსმენილი

მცირე ზომის აღწერითი/
ნარატიული ხასიათის

ილუსტრირებული

ტექსტის გაგება.

უცხ.დ.IV.4. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის

უცხ.დ.IV.5. მოსწავლეს
შეუძლია
ილუსტრირებული
ტექსტების გაგება და
მათში ინფორმაციის
მოძიება.

უცხ.დ.IV.6. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ხმამაღალი კითხვის
ელემენტარული უნარ-
ჩვევა.

უცხ.დ.IV.7. მოსწავლეს
შეუძლია კითხვის
სტრატეგიების გამოყენება.

უცხ.დ.IV.8. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
ტექსტების შედგენა.

უცხ.დ.IV.9. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
ტექსტის სტრუქტურის
დაცვა,
გამომუშავებული აქვს
ელემენტარული
ენობრივი უნარ-
ჩვევები და შეუძლია
მათი გამოყენება.

უცხ.დ.IV.10.
მოსწავლეს შეუძლია
ტექსტების ზეპირად
თქმა და ლექსიკური
ცოდნის გამოვლენა.

უცხ. დ.IV.11.
მოსწავლეს შეუძლია
მარტივ ინტერაქციაში
მონაწილეობა.

უცხ.დ.IV.12.
მოსწავლეს შეუძლია
ილუსტრაციების
აღწერა.

უცხ.დ.IV.13.
მოსწავლეს შეუძლია
საკომპენსაციო
საშუალებების
გამოყენება.
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გასაგებად სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

კულტურათა დიალოგი
უცხოური ენის პრაქტიკული

გამოყენება (მედიაცია)
სწავლის სწავლა

უცხ.დ.IV.14. მოსწავლეს შეუძლია
ინფორმაციის ამოცნობა
კულტურის სფეროდან.

უცხ.დ.IV.15. მოსწავლეს

შეუძლია უცხო და მშობლიური
კულტურული

და სოციოკულტურული

გარემოს ერთმანეთთან

შედარება.

უცხ.დ.IV.16. მოსწავლეს

შეუძლია უცხოურ ენაზე
სხვადასხვა

ტიპის პროექტის

(მაგ., თანაკლასელების

ნახატების/ნაკეთობების

გამოფენის მოწყობა;

სპექტაკლის დადგმა;
უცხოური სამზარეულოს

სხვებისთვის გაცნობა და

სხვა) განხორციელება.

უცხ.დ.IV.17. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო საქმიანობის
ორგანიზება.

უცხ.დ.IV.18. მოსწავლე
აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო
პროცესში.

უცხ.დ.IV.19. მოსწავლეს
შეუძლია რესურსების
გამოყენება სასწავლო
საქმიანობის ხელშეწყობის
მიზნით.

უცხ.დ.IV.20. მოსწავლეს აქვს
კონსტრუქციული
დამოკიდებულება
დაბრკოლებების მიმართ.

უცხ.დ.IV.21. მოსწავლეს

შეუძლია სხვადასხვა

ხერხის გამოყენება

ლექსიკური მასალის

ასათვისებლად.
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უცხ.დ.IV.22. მოსწავლეს
შეუძლია თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან, ჯგუფის
წევრებთან თანამშრომლობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები,
რომლებშიც ტექსტი მკაფიოა და აუჩქარებელი.)

უცხ.დ.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს მარტივი
ინსტრუქციების გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (მაგ., გაიმეორე, მოისმინე,
აიღე ფანქარი, მოდი დაფასთან და სხვა);

 ასრულებს მასწავლებლის ინსტრუქციებს.

უცხ.დ.IV.2. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მცირე ზომის ილუსტრირებული დიალოგის
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს სასაუბრო თემას, კონტექსტს (მაგ., ეზოში, სუფრასთან, მაღაზიაში,
კლასში);

 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
 ამოკრებს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (ვინ, სად, რამდენი, როდის,

როგორი და სხვა);
 განარჩევს ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს;
 განარჩევს თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს.

უცხ.დ.IV.3. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მცირე ზომის აღწერითი/ნარატიული
ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს აღწერილ პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით
(მაგ., ადგილმდებარეობა, ზომა, ფერი, ფორმა, რაოდენობა და სხვა);

 ასახელებს პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს მათ შეგრძნებებს, ემოციურ დამოკიდებულებებს (მაგ., ეშინია, უხარია,

სტკივა, სცივა);
 ამოიცნობს პერსონაჟების მოქმედებებს (ვინ რას აკეთებს);
 ამოიცნობს მოსაუბრეს (ვის ეკუთვნის ესა თუ ის ნათქვამი);
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 ამოიცნობს ამბის განვითარების ეტაპებს (როგორ დაიწყო, რა მოხდა, როგორ
დამთავრდა);

 პერსონაჟთა საქციელიდან გამომდინარე, გამოაქვს დასკვნა მათი ხასიათის,
თვისების შესახებ (მაგ., კეთილია, ბოროტია, ძუნწია, გულადია, მშიშარაა,
ზარმაცია);

 მოვლენათა თანამიმდევრულობის მიხედვით განალაგებს/ნომრავს სურათებს;
 ტექსტის დამუშავების შემდეგ მასწავლებლის თხრობის კვალდაკვალ

ახორციელებს ამბის ინსცენირებას.
მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.დ.IV.4. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათაურის, ილუსტრაციების საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს შინაარსის
შესახებ;

 უშუალო მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ
ელემენტებს (მაგ., ხმის ტემბრს, ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს);

 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების, წინადადებების მნიშვნელობის
დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ ელემენტებზე დაყრდნობით (მაგ.,
კონტექსტი, ინტონაცია, ილუსტრაცია . . . );

 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი დავალების
შესრულება.

მიმართულება: კითხვა

უცხ.დ.IV.5. მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული ტექსტების გაგება და მათში
ინფორმაციის მოძიება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ნაცნობ სიტყვებსა და ილუსტრაციებზე დაყრდნობით ამოიცნობს ორ-
სამწინადადებიანი ტექსტის შინაარსს;

 მოსმენისას დამუშავებულ ტექსტში მოიძიებს კონკრეტულ სიტყვებს (მაგ.,
პერსონაჟთა სახელებს, ერთი სემანტიკური ველის სიტყვებს), რეპლიკებს;

 ტექსტში პოულობს ილუსტრაციის შესაბამის მონაკვეთს;
 ტექსტში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ასრულებს კონკრეტულ ქმედებას

(მაგ. ავსებს ცხრილს/სქემას, ასრულებს ნახატს, პოულობს შესაბამის ილუსტრაციას
და სხვა).

 ტექსტში მოიძიებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., სად, როგორი, ვინ, ვისი)

უცხ.დ.IV.6. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-
ჩვევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 თავისუფლად კითხულობს მცირე ზომის ნაცნობ ტექსტს;
 მოსწავლე ხმამაღლა, გამართულად უკითხავს თანაკლასელებს

სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი ტექსტიდან;
 ცდილობს, დაიცვას შესაბამისი ინტონაცია სხვადასხვა მოდალობის წინადადების

წარმოთქმის დროს;
 მონაწილეობს დიალოგის, სკეტჩის გუნდურ კითხვაში.

კითხვის სტრატეგიები

უცხ.დ.IV.7. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, წინადადებების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების დახმარებით (მაგ., კონტექსტი, ილუსტრაცია);

 შინაარსის გაგების გასაადვილებლად იშველიებს არასიტყვიერ ელემენტებს
(ტიპოგრაფიულ მინიშნებებს - დახრილ, მსხვილ შრიფტს, ხაზგასმას, სასვენ
ნიშნებს, ილუსტრაციას, ლოგოს და სხვა);

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

 კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით, მთლიანობაში აკვირდება ტექსტს,
მის სიტყვიერ და არასიტყვიერ მაორგანიზებელ ელემენტებს (მაგ., სათაური,
რუბრიკა, ილუსტრაცია, წარწერა, აბზაცი, სვეტი, ლოგო, ტიპოგრაფიული
მახასიათებლები /მაგ., მსხვილი შრიფტი/ და სხვა) და იყენებს მათ საყრდენებად;

 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი დავალების
შესრულება; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა იმის
შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო უფრო მისადაგებული/ეფექტური და რატომ.

მიმართულება: წერა

უცხ.დ.IV.8. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტების შედგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით;
 მოდელის მიხედვით წერს ღია ბარათს;
 ამატებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;
 ავსებს გაკვეთილების ცხრილს, დღის განრიგს.

უცხ.დ.IV.9. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის სტრუქტურის დაცვა,
გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები და შეუძლია მათი
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს (მაგ.,
წინდებულს, ზმნიზედას);

 იცავს ელემენტარულ სინტაქსურ მიმართებებს წინადადების წევრებს შორის (მაგ.,
 ათანხმებს არსებით და ზედსართავ სახელებს რიცხვში/სქესში; ათანხმებს ზმნას და

არსებით სახელს პირსა და რიცხვში);
 შეარჩევს ზმნის სათანადო ფორმებს;
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 იცავს სიტყვათა რიგს მტკიცებითი, უარყოფითი და კითხვითი შინაარსის შემცველ
წინადადებებში;

 სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.

მიმართულება: ლაპარაკი

უცხ.დ.IV.10. 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 სცენებს;
 ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციას, რიტმებს, ბაძავს

პერსონაჟების ხმის ტემბრს;
 ტექსტების შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას (მაგ.,

მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს);
 ასახელებს ლექსიკურ ერთეულებს.

უცხ.დ.IV.11. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ელემენტარული საჭიროებებისათვის უცხოურ ენაზე მიმართავს მასწავლებელს,
თანაკლასელებს (ვერ გავიგე, მომეცი, მათხოვე, არ მაქვს, დამავიწყდა და სხვა);

 სვამს/პასუხობს კითხვებს, ან გამოხატავს თხოვნას კონკრეტულ საკლასო
სიტუაციასთან დაკავშირებით (მაგ., სად არის წიგნი? ჩანთაშია, მაგიდაზეა,
რვეულთან დევს და სხვა);

 პასუხობს/სვამს მარტივ კითხვებს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე (მაგ., სად რა დევს,
ვის რა აცვია, ვინ როდის ჭამს, ვინ რას აკეთებს, ვის რა მოსწონს/აინტერესებს/უნდა
და სხვა);

 პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ მარტივ კითხვებს (მაგ.,
რა აქვს, ვინ რა აჩუქა, რა ფერის, რამდენი, როგორი, როდის წავიდა, სად წავიდა,
ვის რა მისცა და სხვა).

უცხ.დ.IV.12. მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრაციების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს;
 აღწერს მათ სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით (მაგ.,ზომა, რაოდენობა, ფერი,

ადგილმდებარეობა და სხვა);
 ასახელებს მოქმედებებს.

ლაპარაკის სტრატეგიები

უცხ.დ.IV.13. მოსწავლეს შეუძლია საკომპენსაციო საშუალებების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ენობრივი დეფიციტის შემთხვევაში მიმართავს სხვადასხვა არავერბალურ
საშუალებას (მაგ., მიმიკას, ჟესტიკულაციას, მითითებას);

 ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე).

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

(ამ ეტაპზე მოსწავლეები უცხოურ ენაში ვერ ფლობენ სათანადო ცოდნას კულტურის
საკითხებზე სასაუბროდ. ამდენად, დასაშვებია მსჯელობის მშობლიურ ენაზე წარმართვა.)

უცხ.დ.IV.14. მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებში/ტექსტებში ასახულ კულტურის,
სოციოკულტურის რეალიებს.

უცხ.დ.IV.15. მოსწავლეს შეუძლია უცხო და მშობლიური კულტურული და

სოციოკულტურული გარემოს ერთმანეთთან შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პოულობს სოციოკულტურულ კონტექსტებში (მაგ., დღესასწაულები, სკოლა,
გართობა, ოჯახი და სხვა) გამოვლენილ კონკრეტულ მსგავსებებსა და
განსხვავებებს.

მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.დ.IV.16. მოსწავლეს შეუძლია უცხოურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის პროექტის (მაგ.,
თანაკლასელების ნახატების /ნაკეთობების გამოფენის მოწყობა, სპექტაკლის
დადგმა, უცხოური სამზარეულოს სხვებისთვის გაცნობა და სხვა)
განხორციელება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორციელების
კრიტერიუმებს;

 გუნდის წევრებთან და მასწავლებელთან ერთად გეგმავს პროექტის
განხორციელების ეტაპებს;

 გუნდის წევრებისა და მასწავლებლის დახმარებით განსაზღვრავს და ინაწილებს
ფუნქციებს;

 გუნდის თითოეულ წევრთან ერთად ასრულებს მისთვის მიკუთვნებულ
ფუნქციას;

 მასწავლებლის, მშობლის ან სხვა პირის დახმარებით მოიძიებს სათანადო
რესურსებს;

 გუნდის წევრებისა და მასწავლებლის დახმარებით შეარჩევს და დაამუშავებს
მოძიებულ მასალას;

 მასწავლებლის დახმარებით აუმჯობესებს და ასრულებს პროექტს.

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.დ.IV.17. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე

 იწერს დავალებებს;
 უვლის და აწესრიგებს სასწავლო ნივთებს;
 მოაქვს საჭირო ნივთები;
 იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

უცხ.დ.IV.18. მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ინტერესდება შეფასების შედეგებით, ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
 ხალისით მონაწილეობს აქტივობებში;
 მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ

მოიქცეს, რომ ახალი სიტყვები დაამახსოვრდეს) და ცდილობს მათ გამოსწორებას;
 ხვდება და აღნიშნავს საკუთარ და სხვის შეცდომას;
 სამუშაოს ჰყოფს ეტაპებად და გეგმავს, როგორი თანამიმდევრობით შეასრულოს

იგი.
უცხ.დ.IV.19. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების გამოყენება სასწავლო საქმიანობის

ხელშეწყობის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,
სტრუქტურულ ნიმუშებს, გრამატიკულ ცნობარს, ილუსტრაციებს და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ
რესურსებში (მაგ., სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ) მეშვეობით;

 იყენებს ისტ –ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/ დასამუშავებლად;
 ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., მარტივ სქემებს,

ილუსტრირებულ ლექსიკონს, ილუსტრირებულ ანბანს და სხვა).

უცხ.დ.IV.20. მოსწავლეს აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება დაბრკოლებების
მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, როდესაც მოსწავლე

 არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
 სვამს შეკითხვებს, როცა რაიმე არ ესმის;
 ითხოვს დახმარებას, როდესაც სიძნელეს აწყდება;
 არ ერიდება საკუთარი აზრის/შეხედულების გამოხატვას.

უცხ.დ.IV.21. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხერხის გამოყენება ლექსიკური მასალის
ასათვისებლად.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (მაგ., ხმამაღლა გამეორებას;
რამდენჯერმე წაკითხვას ან დაწერას; ასოცირებას ნახატთან, მოძრაობასთან, რაიმე
სიტუაციასთან);

 ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი,
ცუდად ვიცი და არ ვიცი;

 იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას.

უცხ.დ.IV.22. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, ჯგუფის
წევრებთან თანამშრომლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სხვებს აცდის პასუხს;
 თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
 მეწყვილესთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;
 მეწყვილესთან ერთად ჩართულია ინტერაქციაში;
 კორექტულად აღნიშნავს დაშვებულ შეცდომებს;
 მონაწილოებს ჯგუფში მუშაობის მარტივი წესების შემუშავებაში და ცდილობს მათ

დაცვას;
 ახერხებს თანაგუნდელებთან შეთანხმებას ფუნქციების, სამუშაოს განაწილების

თაობაზე;
 შეძლებისდაგვარად ეხმარება ჯგუფის წევრებს.

დაწყებითი საფეხური - V დონე (დV)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.დ.V.1. მოსწავლეს

შეუძლია მოსმენილი მცირე

ზომის დიალოგის გაგება.

უცხ.დ.V.2. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენილი
თხრობითი ხასიათის
ილუსტრირებული ტექსტის
გაგება (მაგ., ადაპტირებული
ზღაპარი, მოთხრობა, მითი).

უცხ.დ.V.5. მოსწავლეს
შეუძლია ღია ბარათის, პირადი
(ელექტრონული) წერილის
წაკითხვა და გაგება.

უცხ.დ.V.6. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენილი ტექსტის
წაკითხვა და გაგება.

უცხ.დ.V.7. მოსწავლეს
შეუძლია შემეცნებითი
ხასიათის ილუსტრირებული
ტექსტების წაკითხვა და გაგება

უცხ.დ.V.10. მოსწავლეს
შეუძლია ღია ბარათის,
პირადი (ელექტრონული)
წერილის მარტივი ენით
დაწერა.

უცხ.დ.V.11. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
ტექსტის შექმნა.

უცხ.დ.V.12. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
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უცხ.დ.V.3. მოსწავლეს

შეუძლია მოსმენილი ამინდის
მარტივი პროგნოზის გაგება.

უცხ.დ.V.4. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის გასაგებად
სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.

(მაგ., ისტორიის, მითოლოგიის
სფეროდან).

უცხ.დ.V.8. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ხმამაღალი კითხვის
ელემენტარული უნარ-ჩვევა.

უცხ.დ.V.9. მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის გაგების
გასაადვილებლად სხვადასხვა
სტრატეგიის გამოყენება.

ტექსტის სტრუქტურის დაცვა,
გამომუშავებული აქვს
ელემენტარული ენობრივი
უნარ-ჩვევები და შეუძლია
მათი გამოყენება.

უცხ.დ.V.13. მოსწავლეს
შეუძლია წერის სტრატეგიების
გამოყენება ნაწერის
გაუმჯობესების მიზნით.

ლაპარაკი
კულტურათა

დიალოგი

უცხოური ენის
პრაქტიკული გამოყენება

(მედიაცია)
სწავლის სწავლა

უცხ.დ.V.14.

მოსწავლეს

გამომუშავებული

აქვს მეტყველები-
სათვის აუცილებელი

უნარ-ჩვევები.

უცხ.დ.V.15. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობა.

უცხ.დ.V.16. მოსწავლეს
შეუძლია გაბმულად
მეტყველება.

უცხ.დ.V.17. მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ელემენტარული
ენობრივი უნარ-
ჩვევები და შეუძლია
მათი გამოყენება.

უცხ.დ.V.19.
მოსწავლე იჩენს
ინტერესს
კულტურული
განსხვავებების
მიმართ.

უცხ.დ.V.20.

მოსწავლეს

შეუძლია უცხოურ

ენაზე სხვადასხვა

ტიპის პროექტის

განხორციელება

(მაგ., ზეიმის მოწყობა,

გენეალოგიური ხის

შედგენა, ზღაპრის
დადგმა და სხვა).

უცხ.დ.V.21. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
საქმიანობის
ორგანიზება.

უცხ.დ.V.22. მოსწავლე
აქტიურადაა ჩაბმული
სასწავლო პროცესში.

უცხ.დ.V.23. მოსწავლეს
შეუძლია რესურსების
გამოყენება სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით.

უცხ.დ.V.24. მოსწავ-ლეს
აქვს კონსტრუქ-ციული
დამოკიდე-ბულება

დაბრკოლებების

მიმართ.
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უცხ.დ.V.18.

მოსწავლეს

შეუძლია

საკომპენსაციო

საშუალებების

გამოყენება.

უცხ.დ.V.25. მოსწავ-ლეს
შეუძლია სხვადასხვა

ხერხის გამოყენება

ლექსიკური მასალის

ასათვისებლად.

უცხ.დ.V.26. მოსწავლეს
შეუძლია სტრატეგიების

გამოყენება გრამატიკულ

მოვლენებში

გასარკვევად.

უცხ.დ.V.27. მოსწავლეს
შეუძლია<
თანაკლასელებთან
ჯგუფის წევრებთან
თანამშრომლობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები,
რომლებშიც ტექსტი მკაფიოა და აუჩქარებელი.)

უცხ.დ.V.1. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მცირე ზომის დიალოგის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს სასაუბრო თემას, კონტექსტს (მაგ., დაბადების დღე, ახალი წელი,
მაღაზიაში, ზოოპარკში);

 ამოკრეს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (მაგ., ვინ, სად, რამდენი, როდის,
როგორი და სხვა);

 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს და მათ ემოციებს, დამოკიდებულებებს (მაგ., რისი
ეშინიათ/არ ეშინიათ; რა აინტერესებთ/არ აინტერესებთ; რა მოსწონთ/არ მოსწონთ
და სხვა);

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

 განარჩევს თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს.
უცხ.დ.V.2. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული

ტექსტის გაგება (მაგ., ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, მითი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს პერსონაჟებს;
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 ამოიცნობს მათ ემოციურ დამოკიდებულებებს;
 ამოიცნობს პერსონაჟების მოქმედებებს (ვინ რას აკეთებს);
 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, ცირკში);
 ამოიცნობს პერსონაჟის დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს;
 პერსონაჟთა საქციელიდან გამომდინარე, გამოაქვს დასკვნა მათი ხასიათის,

თვისების შესახებ (მაგ., კეთილია, ბოროტია, ძუნწია, გულადია, მშიშარაა,
ზარმაცია);

 ტექსტის დამუშავების შემდეგ მასწავლებლის თხრობის კვალდაკვალ
ახორციელებს ამბის ინსცენირებას;

 ქმნის ტექსტის ილუსტრაციებს.

უცხ.დ.V.3. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ამინდის მარტივი პროგნოზის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მისთვის ნაცნობ გეოგრაფიულ დასახელებებს;
 ამოიცნობს ატმოსფერულ მოვლენებსა და ტემპერატურას.

მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.დ.V.4. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათაურის, ილუსტრაციების საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს შინაარსის
შესახებ;

 უშუალო მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას ეყრდნობა არავერბალურ
ელემენტებს (ხმის ტემბრს, ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს);

 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების, წინადადებების მნიშვნელობის
დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ ელემენტებზე დაყრდნობით (მაგ.,
კონტექსტი, ინტონაცია, ილუსტრაცია და სხვა);

 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის
გადაჭრა;

 უყურებს საბავშვო ტელეგადაცემებს უცხოურ ენაზე.

მიმართულება: კითხვა

უცხ.დ.V.5. მოსწავლეს შეუძლია ღია ბარათის, პირადი წერილის (ელექტრონული)
წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ავტორს, ადრესატს (თანატოლს, უფროსს);
 ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მაგ., მილოცვას, მოკითხვას, დაპატიჟებას);
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, რამდენი, როდის და სხვა).

უცხ.დ.V.6. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ტექსტის წაკითხვა და გაგება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტში პოულობს რეპლიკებსა და მათ ავტორებს;
 პოულობს მითითებულ ეპიზოდებს;
 აკავშირებს მასწავლებლის მიერ მიცემული გეგმის ცალკეულ პუნქტს სათანადო

მონაკვეთებთან;
 მოიძიებს და ამოკრებს დამატებით დეტალებს (როგორი, სად, რამდენი და სხვა),

რომლებიც მოსმენისას გამორჩა;
 გეგმაზე დაყრდნობით გადმოსცემს ზოგად შინაარსს.

უცხ.დ.V.7. მოსწავლეს შეუძლია შემეცნებითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტების
წაკითხვა და გაგება(მაგ., ისტორიის, მითოლოგიის სფეროდან).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის
ინფორმაცია;

 ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას;
 ამოიცნობს სხვადასხვა ინფორმაციას შორის არსებულ მარტივ ლოგიკურ

კავშირებს.
 ამოიცნობს პერსონაჟებსა და მათ მოქმედებებს.

უცხ.დ.V.8. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-
ჩვევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 თავისუფლად კითხულობს მცირე ზომის ნაცნობ ტექსტს;
 ხმამაღლა, გამართულად უკითხავს თანაკლასელებს სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს

ნაცნობი ტექსტიდან;
 ცდილობს, დაიცვას შესაბამისი ინტონაცია სხვადასხვა მოდალობის წინადადების

წარმოთქმის დროს;
 მონაწილეობს დიალოგის, სკეტჩის გუნდურ კითხვაში.

კითხვის სტრატეგიები

უცხ.დ.V.9. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გაგების გასაადვილებლად სხვადასხვა
სტრატეგიის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, წინადადებების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების დახმარებით (მაგ., კონტექსტი, ილუსტრაცია, ნაცნობი
ასოები);

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

 კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით, მთლიანობაში აკვირდება ტექსტს,
მის სიტყვიერ და არასიტყვიერ მაორგანიზებელ ელემენტებს (სათაურს, რუბრიკას,
ილუსტრაციას, წარწერას, აბზაცს, სვეტს, ლოგოს, ტიპოგრაფიულ მახასიათებლებს
/მაგ., მსხვილი შრიფტი/ და სხვა) და იყენებს მათ საყრდენებად;

 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი დავალების
შესრულება; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა იმის
შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო უფრო მისადაგებული/ეფექტური და რატომ.
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მიმართულება: წერა

უცხ.დ.V.10. მოსწავლეს შეუძლია ღია ბარათის, პირადი (ელექტრონული) წერილის
მარტივი ენით დაწერა.

 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს;
 ადრესატის ვინაობის გათვალისწინებით შეარჩევს მიმართვისა და მისალმება-

დამშვიდობების სათანადო ფორმულებს;
 აღწერს ადამიანებს, საგნებს;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას;
 სასურველი ინფორმაციის მოსაპოვებლად სვამს შეკითხვებს (მაგ., როგორი

ამინდია? რომელ საათზე იძინებ?).

უცხ.დ.V.11. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით;
 ასრულებს ამბავს, ან ცვლის მოცემულ დასასრულს საკუთარი წარმოსახვით,

ილუსტრაციაზე დაყრდნობით და სხვა;
 ადგენს წარწერებს ილუსტრაციებისთვის;
 ქმნის მარტივ კომიქსს, რომლითაც გადმოსცემს მომხდარ, ან გამოგონილ ამბავს.

უცხ.დ.V.12. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის სტრუქტურის დაცვა,
გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები და
შეუძლია მათი გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს (მაგ.,
წინდებულს, ზმნიზედას);

 იცავს ელემენტარულ სინტაქსურ მიმართებებს წინადადების წევრებს შორის (მაგ.,
ათანხმებს არსებით და ზედსართავ სახელებს რიცხვში/სქესში; ათანხმებს ზმნასა
და არსებით სახელს პირსა და რიცხვში);

 შეარჩევს ზმნის სათანადო ფორმებს მითითებების მიცემისას;
 იცავს სიტყვათა რიგს მტკიცებითი, უარყოფითი და კითხვითი შინაარსის შემცველ

წინადადებებში;
 იცავს ორთოგრაფიის წესებს, სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.

უცხ.დ.V.13. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება ნაწერის დახვეწა-
გაუმჯობესების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და ამზადებს აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,

ნიმუშს, საჭირო ენობრივ მასალას, გრამატიკულ ცნობარს და სხვა);
 წერს შავ ვარიანტს;
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 გადაიკითხავს შავ ვარიანტს, სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს
და ასწორებს შეცდომებს;

 ათეთრებს ნაწერს.
მიმართულება: ლაპარაკი

უცხ.დ.V.14. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მეტყველებისათვის აუცილებელი უნარ-
ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გარკვევით წარმოთქვამს ნაცნობ სიტყვებს, ფრაზებს, ენის გასატეხებს;
 ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს, ასრულებს სიმღერებს;
 ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სცენებს;
 ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციასა და რიტმს.

უცხ.დ.V.15. 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 და სხვა);
 პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ მარტივ კითხვებს;
 კითხულობს და ასახელებს მიზეზს (მაგ., რატომ ...? - იმიტომ, რომ...);
 მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., ინტერვიუს ჩამორთმევა,

მაღაზიაში, შეხვედრა ზოოპარკში/ თანატოლთან/უფროსთან/კონკურსანტებთან).

უცხ.დ.V.16. მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად მეტყველება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს გარემოს (ოთახს, ქუჩას, სურათს);
 ჰყვება ამბავს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
 ჰყვება ნანახ, თავს გადამხდარ პატარა ამბავს;
 საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., ოჯახში, ნათესავების/ მეგობრების

შესახებ, თავისუფალ დროს და სხვა).

უცხ.დ.V.17. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები
და შეუძლია მათი გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ინტერაქციისას შეარჩევს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის მიმართვის

ფორმებს, გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს;
 მართებულად იყენებს მეტყველების თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს;
 სათანადოდ იყენებს სხვადასხვა შინაარსის (თხრობით, კითხვით, ძახილის) მქონე

წინადადებებს;
 იცავს შესაბამის ინტონაციას სხვადასხვა მოდალობის წინადადებების წარმოთქმის

დროს;
 იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს;
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 იცავს ელემენტარულ სინტაქსურ მიმართებებს წინადადებების წევრებს შორის
(ზმნის სათანადო პირსა და რიცხვს);

 სათანადოდ იყენებს ნასწავლ ლექსიკურ ერთეულებს.

ლაპარაკის სტრატეგიები

უცხ.დ.V.18. მოსწავლეს შეუძლია საკომპენსაციო საშუალებების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს
(მაგ., მიმიკას, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირებას /აღწერს ნაგულისხმევ საგანს, ან
მიუთითებს რაში გამოიყენება/ და სხვა);

 ხვდება და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს;
 ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისგან.

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.დ.V.19. მოსწავლე იჩენს ინტერესს კულტურული განსხვავებების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ავლებს პარალელებს უცხო და მშობლიურ კულტურულ და სოციოკულტურულ
კონტექსტებს შორის და პოულობს მსგავსება-განსხვავებებს (მაგ., ლეგენდა,
კერძები, სასკოლო კალენდარი, სუვენირები, ვალუტა და სხვა);

 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს, დამოკიდებულებებს;
 მოიძიებს დამატებით ცნობებს;
 პოულობს ნასწავლი ანდაზის ანალოგიურს მშობლიურ ენაში და ადარებს

გამოხატვის ფორმებს.

მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.დ.V.20. მოსწავლეს შეუძლია უცხოურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის პროექტის
განხორციელება (მაგ., ზეიმის მოწყობა, გენეალოგიური ხის შედგენა,
ზღაპრის დადგმა და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორციელების
კრიტერიუმებს;

 გუნდის წევრებთან, მასწავლებელთან ერთად გეგმავს პროექტის განხორციელების
ეტაპებს;

 გუნდის წევრებთან ერთად მასწავლებლის დახმარებით განსაზღვრავს და
ინაწილებს ფუნქციებს;

 გუნდში ასრულებს მისთვის მიკუთვნებულ ფუნქციას;
 მასწავლებლის, მშობლის ან სხვა პირის დახმარებით მოიძიებს სათანადო

რესურსებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად მასწავლებლის დახმარებით შეარჩევს და დაამუშავებს

მოძიებულ მასალას;
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 მასწავლებლის დახმარებით აუმჯობესებს და ასრულებს პროექტს.

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.დ.V.21. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იწერს დავალებებს;
 უვლის და აწესრიგებს სასწავლო ნივთებს;
 ატარებს საჭირო ნივთებს;
 სამუშაოს ყოფს ეტაპებად და გეგმავს, როგორი თანამიმდევრობით შეასრულოს

იგი;
 იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

უცხ.დ.V.22. მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

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 დაამახსოვრდეს) და ცდილობს მათ გამოსწორებას;
 ხვდება და აღნიშნავს საკუთარ თუ სხვის შეცდომას.

უცხ.დ.V.23. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების გამოყენება სასწავლო საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,
სტრუქტურულ ნიმუშებს, გრამატიკულ ცნობარს, ილუსტრაციებს და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ
რესურსებში (მაგ., სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 ქმნის ოპერატიულ რესურსებს (მაგ., ანბანურ/თემატურ ლექსიკონს, პლაკატს,
მარტივ სქემას, კითხვარს და სხვა) და იყენებს მათ;

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ) მეშვეობით;

 იყენებს ისტ - ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად.

უცხ.დ.V.24. მოსწავლეს აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება დაბრკოლებების
მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
 აკვირდება შეცდომას და ცდილობს გაარკვიოს მიზეზი;
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 სვამს შეკითხვებს, ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეს აწყდება;
 არ ერიდება საკუთარი აზრის/შეხედულების გამოთქმას;
 ცდილობს, დამოუკიდებლად გადალახოს სიძნელეები.

უცხ.დ.V.25. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხერხის გამოყენება ლექსიკური მასალის
ასათვისებლად.

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.

უცხ.დ.V.26. მოსწავლეს შეუძლია სტრატეგიების გამოყენება გრამატიკულ მოვლენებში
გასარკვევად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს ენობრივ მექანიზმებს;
 იყენებს ამოცნობილ მექანიზმებს;
 ადარებს ერთმანეთს უცხოური და მშობლიური ენების გრამატიკულ მოვლენებს;
 იყენებს სქემებს, ტაბულებს, კლასიფიკაციებს, სტრუქტურულ მოდელებს.

უცხ.დ.V.27. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, ჯგუფის წევრებთან
თანამშრომლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ეთათბირება თანაგუნდელებს ფუნქციების, სამუშაოს განაწილების თაობაზე;
 ახერხებს თანაგუნდელებთან შეთანხმებას;
 გამოთქვამს მოსაზრებებს, უსმენს სხვისას;
 თავისი წვლილი შეაქვს დასმული ამოცანის გადაჭრაში.

დაწყებითი საფეხური - VI დონე (დVI)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა ლაპარაკი

უცხ.დ.VI.1.
მოსწავლეს

შეუძლია მოსმენილი

მცირე ზომის

უცხ.დ.VI.6. მოსწავლეს
შეუძლია ახსნა-
განმარტებითი ხასიათის
ტექსტების,
ინსტრუქციების წაკითხვა
და გაგება (მაგ., თამაშის
წესი, როგორ გავაკეთოთ

უცხ.დVI.11. მოსწავლეს
შეუძლია პირადი
(ელექტრონული)
წერილის დაწერა.

უცხ.დ.VI.15.
მოსწავლეს შეუძლია
მარტივ ინტერაქციაში
მონაწილეობა.
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დიალოგის

გაგება.

უცხ.დ.VI.2.
მოსწავლეს შეუძლია
მოსმენილი ამინდის
მარტივი პროგნოზის
გაგება.

უცხ.დ.VI.3.
მოსწავლეს შეუძლია
მოსმენილი
თხრობითი ხასიათის
ილუსტრირებული
ტექსტის გაგება (მაგ.,
ადაპტირებული
ზღაპარი, მოთხრობა,
მითი).

უცხ.დ.VI.4.
მოსწავლეს შეუძლია
საბავშვო გადაცემათა
ჩანაწერების
ძირითადი შინაარსის
გაგება.

უცხ.დ.VI.5.
მოსწავლეს შეუძლია
შინაარსის გასაგებად
სათანადო
სტრატეგიების
გამოყენება.

ესა თუ ის ნაკეთობა და
სხვა).

უცხ.დ.VI.7.მოსწავლეს
შეუძლია შემეცნებითი
ხასიათის
ილუსტრირებული
ტექსტების წაკითხვა და
გაგება.

უცხ.დ.VI.8.მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ხმამაღალი კითხვის
ელემენტარული უნარ-
ჩვევა.

უცხ.დ.VI.9.მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
ტიპის მარტივი ტექსტის
სტრუქტურული და
ენობრივი
მახასიათებლების
ამოცნობა.

უცხ.დ.VI.10.მოსწავლეს
შეუძლია შინაარსის
გაგების
გასაადვილებლად
მიმართოს სხვადასხვა
სტრატეგიას.

უცხ.დ.VI.12. მოსწავლეს
შეუძლია ნიმუშის
მიხედვით

მცირე ზომის
თხზულების შექმნა.

უცხ.დ.VI.13. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
ტექსტის სტრუქტურის
დაცვა, გამომუშავებული
აქვს ელემენტარული
ენობრივი უნარ-ჩვევები
და შეუძლია მათი
გამოყენება.

უცხ.დVI.14. მოსწავლეს
შეუძლია წერის
სტრატეგიების
გამოყენება ნაწერის
გაუმჯობესების მიზნით.

უცხ.დ.VI.16.
მოსწავლეს შეუძლია
გაბმულად
მეტყველება.

უცხ.დ.VI.17.
მოსწავლეს
გამომუშავებული აქვს
ელემენტარული
ენობრივი უნარ-
ჩვევები და შეუძლია
მათი გამოყენება.

უცხ.დ.VI.18.
მოსწავლეს შეუძლია
საკომპენსაციო
საშუალებების
გამოყენება.

კულტურათა დიალოგი
უცხოური ენის პრაქტიკული

გამოყენება (მედიაცია)
სწავლის სწავლა

უცხ.დ.VI.19. მოსწავლე იჩენს
ინტერესს კულტურული

უცხ.დ.VI.20. მოსწავლეს უცხ.დ.VI.21. მოსწავლეს
შეუძლია რესურსების
სასწავლო საქმიანობის
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განსხვავებების მიმართ. შეუძლია უცხოურ ენაზე

სხვადასხვა ტიპის

პროექტის

განხორციელება

(მაგ., გენეალოგიური ხის
შედგენა, კატალოგის შედგენა-
წარმოდგენა და სხვა).

ხელშეწყობის მიზნით
გამოყენება.

უცხ.დ.VI.22. მოსწავლეს

შეუძლია სხვადასხვა

ხერხის გამოყენება

ლექსიკური

მასალის ასათვისებლად.

უცხ.დ.VI.23. მოსწავლეს

შეუძლია გრამატიკულ

მოვლენებში გასარკვევად

სათანადო სტრატეგიების

გამოყენება.

უცხ.დ.VI.24. მოსწავლეს
შეუძლია თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან და ჯგუფის
წევრებთან თანამშრომლობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები,
რომლებშიც ტექსტი მკაფიოა და აუჩქარებელი.)

უცხ.დ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მცირე ზომის დიალოგის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს სასაუბრო თემას, კონტექსტს;
 ამოკრებს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (ვინ, სად, რამდენი, როდის,

როგორი და სხვა);
 განარჩევს თანამოსაუბრეთა მიერ ინტონაციით გამოხატული ნათქვამის

მოდალობას (მაგ., თხოვნა, მოთხოვნა, შეკითხვა, ბრძანება);
 რეპლიკებზე დაყრდნობით გამოაქვს კონკრეტული დასკვნები თანამოსაუბრეთა

შესახებ (მაგ., მათი სურვილების, გეგმების, ინტერესების, საქმიანობის,
დამოკიდებულებების შესახებ);

 განარჩევს თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს.
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უცხ.დ.VI.2. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ამინდის მარტივი პროგნოზის გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მისთვის ნაცნობ გეოგრაფიულ დასახელებებს;
 ამოიცნობს ატმოსფერულ მოვლენებსა და ტემპერატურას.

უცხ.დ.VI.3. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული
ტექსტის გაგება (მაგ., ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, მითი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
 ამოიცნობს ფაქტებისა და მოვლენების თანამიმდევრობას;
 გამოკვეთს სიუჟეტურ ხაზს (როგორ დაიწყო, რა მოხდა, როგორ დამთავრდა);
 განსაზღვრავს მოქმედებათა დროსა და ადგილს;
 ამოიცნობს პერსონაჟის დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს;
 პერსონაჟთა საქციელიდან გამომდინარე, გამოაქვს დასკვნა მათი ხასიათის,

თვისებების შესახებ;
 ადგენს მარტივ გეგმას, ამოიწერს საკვანძო სიტყვებს, ენობრივ კონსტრუქციებს და

მათზე დაყრდნობით მარტივი ენობრივი საშუალებებით გადმოსცემს ტექსტის
ძირითად შინაარსს.

უცხ.დ.VI.4. მოსწავლეს შეუძლია საბავშვო გადაცემათა ჩანაწერების ძირითადი შინაარსის
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ნაცნობ სიტყვებს, ფორმულებს, ენობრივ კონსტრუქციებს და მათზე
დაყრდნობით გამოაქვს დასკვნა ანიმაციური ფილმის შინაარსის შესახებ;

 უყურებს საბავშვო გასართობ-შემეცნებით გადაცემებს, „იჭერს“ ნაცნობ სიტყვებს,
გამოთქმებს, ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., მონაწილე კონკურსანტის
ინტერვიუ – ვინ არის, სად სწავლობს, რა გატაცებები აქვს და სხვა).

მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.დ.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების

გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათაურის, ილუსტრაციების საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს შინაარსის
შესახებ;

 უშუალო მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას ეყრდნობა არავერბალურ
ელემენტებს (ხმის ტემბრს, ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს);

 ცდილობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების, წინადადებების მნიშვნელობის
დამოუკიდებლად ამოცნობას ნაცნობ ელემენტებზე დაყრდნობით (მაგ.,
კონტექსტი, ინტონაცია, ილუსტრაცია და სხვა);
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 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის
გადაჭრა;

 უყურებს საბავშვო ტელეგადაცემებს უცხოურ ენაზე.

მიმართულება: კითხვა

უცხ.დ.VI.6. მოსწავლეს შეუძლია ახსნა-განმარტებითი ხასიათის ტექსტების,
ინსტრუქციების წაკითხვა და გაგება (მაგ., თამაშის წესი, როგორ გავაკეთოთ
ესა თუ ის ნაკეთობა და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პირველ რიგში, აკვირდება ტექსტის კომპოზიციას, არასიტყვიერ და სიტყვიერ
მაორგანიზებელ ელემენტებს (მაგ., სათაურებს, რუბრიკებს, ილუსტრაციებს,
სქემებს, ისრებს, ლოგოებს, წარწერებს, ძირითადი ტექსტის განლაგებას,
ტიპოგრაფიულ მახასიათებლებს და სხვა) და განსაზღვრავს, ტექსტის რომელ
ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის ინფორმაცია;

 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., საჭირო მასალას, მის მახასიათებლებს,
რაოდენობას, მოქმედების ადგილს და სხვა);

 ამოიცნობს მითითებებს;
 ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრობას.

უცხ.დ.VI.7. მოსწავლეს შეუძლია შემეცნებითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტების
წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ეძებს და პოულობს, რომელ რუბრიკას, ქვესათაურს უკავშირდება ილუსტრაცია,

წარწერა;
 ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის

ინფორმაცია; ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას;
 ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა მონაკვეთს შორის არსებულ ლოგიკურ კავშირს;
 ექსპლიციტურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოაქვს დასკვნა.

უცხ.დ.IV.8. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-
ჩვევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 თავისუფლად კითხულობს მცირე ზომის ნაცნობ ტექსტს;
 მოსწავლე ხმამაღლა, გამართულად უკითხავს თანაკლასელებს

სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი ტექსტიდან;
 ცდილობს, დაიცვას შესაბამისი ინტონაცია სხვადასხვა მოდალობის წინადადების

წარმოთქმის დროს;
 მონაწილეობს დიალოგის, სკეტჩის გუნდურ კითხვაში.

უცხ.დ.VI.9. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის მარტივი ტექსტის სტრუქტურული
და ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ერთმანეთს ადარებს სხვადასხვა სახის ტექსტს კომპოზიციური აგებულების
მიხედვით (მაგ., ინსტრუქციასა და შემეცნებითი ხასიათის ტექსტს), ასახელებს
განსხვავებებს, მსგავსებებს;

 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ
კონსტრუქციებს (მაგ., მოკითხვის, მილოცვის, დაპატიჟების და სხვა);

 ამოიცნობს სინტაქსურ მიმართებებს მარტივი წინადადებების წევრებს შორის;
 ამოიცნობს ზმნის ახლანდელი, წარსული და მომავალი დროის გამომხატველ

ფორმებს, ზმნიზედებს;
 ამოიცნობს ადგილმდებარეობისა და დროის გამომხატველ მარტივ ენობრივ

საშუალებებს (ზმნიზედას, სიტყვათშეთანხმებას, წინდებულს).
კითხვის სტრატეგიები

უცხ.დ.VI.10. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გაგების გასაადვილებლად მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, წინადადებების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების (მაგ., კონტექსტის, ილუსტრაციის, ნაცნობი ასოების)
დახმარებით;

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

 კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით, მთლიანობაში აკვირდება ტექსტს,
მის სიტყვიერ და არასიტყვიერ მაორგანიზებელ ელემენტებს (მაგ., სათაურს,
რუბრიკას, ილუსტრაციას, წარწერას, აბზაცს, სვეტს, ლოგოს, ტიპოგრაფიულ
მახასიათებლებს /მაგ., მსხვილ შრიფტს/ და სხვა) და იყენებს მათ საყრდენებად;

 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი ამოცანის
გადაჭრა; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა იმის
შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო უფრო მისადაგებული/ეფექტური და რატომ.

მიმართულება: წერა

უცხ.დ.VI.11. მოსწავლეს შეუძლია პირადი (ელექტრონული) წერილის დაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს;
 ადრესატის ვინაობის გათვალისწინებით შეარჩევს მიმართვისა და მისალმება-

დამშვიდობების სათანადო ფორმულებს;
 აღწერს ადამიანებს, საგნებს;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას;
 სასურველი ინფორმაციის მოსაპოვებლად სვამს შეკითხვებს.

უცხ.დ.VI.12. მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით მცირე ზომის თხზულების შექმნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 შეარჩევს თემას;
 აგროვებს, თავს უყრის ინფორმაციას;
 განსაზღვრავს რუბრიკებს (მაგ., ფიზიკური მონაცემები, საკვები, საცხოვრებელი

ადგილი და სხვა);
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 ქმნის მცირე მოცულობის ტექსტებს თითოეული რუბრიკისათვის;
 ქმნის ან მოიძიებს ილუსტრაციებს (ნახატს, ფოტოს, ცხრილს);
 წერს ტექსტის სრულ ვარიანტს, ყურადღებას აქცევს დიზაინს, ტექსტის

კომპოზიციურ აგებულებას, სიტყვიერი და არასიტყვიერი ნაწილების განლაგებას.

უცხ.დ.VI.13. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის სტრუქტურის დაცვა,
გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები და
შეუძლია მათი გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს (მაგ.,
წინდებულს, ზმნიზედას);

 იცავს ელემენტარულ სინტაქსურ მიმართებებს წინადადების წევრებს შორის (მაგ.,
ათანხმებს არსებით და ზედსართავ სახელებს რიცხვში/სქესში; ათანხმებს ზმნას
არსებით სახელთან პირსა და რიცხვში);

 შეარჩევს ზმნის სათანადო ფორმებს მითითებების მიცემისას;
 იცავს სიტყვათა რიგს მტკიცებითი, უარყოფითი და კითხვითი შინაარსის შემცველ

მარტივ გაუვრცობელ თუ გავრცობილ წინადადებებში;
 იცავს ორთოგრაფიის წესებს, სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.

უცხ.დ.VI.14. მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება ნაწერის
გაუმჯობესების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და ამზადებს აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,

ნიმუშს, საჭირო ენობრივ მასალას, გრამატიკულ ცნობარს და სხვა);
 წერს შავ ვარიანტს;
 გადაიკითხავს შავ ვარიანტს, სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს

და ასწორებს შეცდომებს;
 ათეთრებს ნაწერს.

მიმართულება: ლაპარაკი

უცხ.დ.VI.15. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

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 კითხვებს;
 გამოთქვამს დამოკიდებულებას გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით, მოჰყავს

მაგალითები პირადი გამოცდილებიდან;
 გამოხატავს ემოციას, განწყობას, სურვილს;
 მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., ტელეფონით შეხვედრის დანიშვნა;

კაფეში; მოწმეების გამოკითხვა და სხვა).

უცხ.დ.VI.16. მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად მეტყველება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს გარემოს (ოთახს, ქუჩას, სურათს);
 სურათებზე დაყრდნობით აგებს და ჰყვება მარტივ ამბავს;
 გეგმის მიხედვით ჰყვება მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის მოკლე შინაარსს;
 საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., გეგმები, მეგობრები, გატაცებები,

საყვარელი საქმიანობა და სხვა).

უცხ.დ.VI.17. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები
და შეუძლია მათი გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ინტერაქციისას შეარჩევს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის მიმართვის
ფორმებს, გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს;

 მართებულად იყენებს მეტყველების თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს;
 სათანადოდ იყენებს სხვადასხვა შინაარსის (თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი)

მქონე წინადადებებს;
 იცავს შესაბამის ინტონაციას სხვადასხვა მოდალობის წინადადებების

წარმოთქმისას;
 იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს;
 იცავს ელემენტარულ სინტაქსურ მიმართებებს წინადადებების წევრებს შორის

(მაგ., ზმნის სათანადო პირი და რიცხვი);
 სათანადოდ იყენებს ნასწავლ ლექსიკურ ერთეულებს.

ლაპარაკის სტრატეგიები

უცხ.დ.VI.18. მოსწავლეს შეუძლია საკომპენსაციო საშუალებების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს
(მაგ.: მიმიკას, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირებას /აღწერს ნაგულისხმევ საგანს, ან
მიუთითებს რაში გამოიყენება იგი და სხვა);

 ხვდება და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს;
 ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან.

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.დ.VI.19. მოსწავლე იჩენს ინტერესს კულტურული განსხვავებების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, როდესაც მოსწავლე:

 ავლებს პარალელს უცხო და მშობლიური კულტურის ფენომენებს შორის და
პოულობს მსგავსებებს/განსხვავებებს;

 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს, დამოკიდებულებებს;
 მოიძიებს დამატებით ცნობებს;
 პოულობს ნასწავლი ანდაზის ანალოგიურს მშობლიურ ენაში და ადარებს

გამოხატვის ფორმებს.
მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)
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უცხ.დ.VI.20. მოსწავლეს შეუძლია უცხოურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის პროექტის
განხორციელება (მაგ., გენეალოგიური ხის შედგენა, კატალოგის შექმნა-
წარმოდგენა და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორციელების
კრიტერიუმებს;

 გუნდის წევრებთან და მასწავლებელთან ერთად გეგმავს პროექტის
განხორციელების ეტაპებს;

 გუნდის წევრებთან ერთად მასწავლებლის დახმარებით განსაზღვრავს და
ინაწილებს ფუნქციებს;

 გუნდში ასრულებს საკუთარ ფუნქციას;
 მასწავლებლის, მშობლის ან სხვა პირის დახმარებით მოიძიებს სათანადო

რესურსებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად მასწავლებლის დახმარებით შეარჩევს და ამუშავებს

მოძიებულ მასალას;
 მასწავლებლის დახმარებით აუმჯობესებს და ასრულებს პროექტს.

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.დ.VI.21. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის
მიზნით გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,
სტრუქტურულ ნიმუშებს, გრამატიკულ ცნობარს, ილუსტრაციებს და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ
რესურსებში (მაგ., სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 ქმნის ოპერატიულ რესურსებს (მაგ., ანბანურ/თემატურ ლექსიკონს, პლაკატს,
მარტივ სქემას, კითხვარს და სხვა) და იყენებს მათ;

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ) მეშვეობით;

 იყენებს ისტ –ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად.

უცხ.დ.VI.22. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხერხის გამოყენება ლექსიკური მასალის
ასათვისებლად.

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.
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უცხ.დ.VI.23. მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკულ მოვლენებში გასარკვევად სათანადო
სტრატეგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს ენობრივ მექანიზმებს;
 იყენებს ამოცნობილ მექანიზმებს;

ადარებს ერთმანეთს უცხოური და მშობლიური ენების გრამატიკულ მოვლენებს;

 იყენებს სქემებს, ტაბულებს, კლასიფიკაციებს, სტრუქტურულ მოდელებს.

უცხ.დ.VI.24. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან და ჯგუფის
წევრებთან თანამშრომლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სხვებს აცდის პასუხს;
 კამათისას ყურს უგდებს განსხვავებულ მოსაზრებებს;
 თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
 მეწყვილესთან ერთად ჭრის დასმულ ამოცანას;
 მეწყვილესთან ერთად ჩართულია ინტერაქციაში;
 კორექტულად აღნიშნავს სხვის მიერ დაშვებულ შეცდომებს.
 ეთათბირება თანაგუნდელებს ფუნქციების, სამუშაოს განაწილების თაობაზე;
 ახერხებს თანაგუნდელებთან მორიგებას;
 გამოთქვამს საკუთრ მოსაზრებებს, უსმენს სხვისას;
 თავისი წვლილი შეაქვს დასმული ამოცანის გადაჭრაში.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის

ბრძანება №159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
თავი XXVI

საგნობრივი კომპეტენციები საბაზო და საშუალო საფეხურზე

I დონე (ს.I)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.I.1. მოსწავლეს შეუძლია
საერთაშორისო სიტყვების,
მარტივი ფრაზების,
გამოთქმების მოსმენა და
გაგება.

უცხ.ს.I.2. მოსწავლეს შეუძლია

უცხ.ს.I.5. მოსწავლეს შეუძლია
ანბანის წაკითხვა.

უცხ.ს.I.6. მოსწავლე ფლობს
ხმამაღალი კითხვის ელემენტარულ
უნარს.

უცხ.ს.I.15. მოსწავლეს
შეუძლია ასოების,
სიტყვების,
წინადადებების წერა.

უცხ.ს.I.16. მოსწავლეს
შეუძლია გაკვეთილების



599

მარტივი მითითებებისა და
სავარჯიშოს ინსტრუქციების
მოსმენა და გაგება.

უცხ.ს.I.3. მოსწავლეს შეუძლია
ნაცნობ თემატიკაზე აგებული
მცირე ზომის ტექსტის
(დიალოგის/მონოლოგის)
მოსმენა და გაგება.

უცხ.ს.I.4. მოსწავლეს შეუძლია
შინაარსის გაგების
გასაადვილებლად მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას.

უცხ.ს.I.7. მოსწავლეს შეუძლია
საჯარო წარწერების (მაგ.,
გამაფრთხილებელი წარწერის,
გაჩერების/ქუჩის/ მაღაზიის/ საჯარო
შენობის დასახელების და სხვა)
წაკითხვა და გაგება.

უცხ.ს.I.8. მოსწავლეს შეუძლია
სავარჯიშოს პირობის წაკითხვა და
გაგება.

უცხ.ს.I.9. მოსწავლეს შეუძლია
ოფიციალური/ადმინისტრაციული
ხასიათის დოკუმენტების, ანკეტების,
(მაგ., კვირის განრიგის,
გაკვეთილების ცხრილის, სავიზიტო
ბარათის, პირადობის მოწმობის,
ბილეთის და სხვა) წაიკითხვა და
გაგება.

უცხ.ს.I.10. მოსწავლეს შეუძლია

ყოფითი ხასიათის ინფორმაციული
ტექსტის წაკითხვა და გაგება.

ა. კატალოგი.

ბ. სამარშრუტო გეგმა.

გ. მენიუ.

დ. კულინარიული რეცეპტი.

უცხ.ს.I.11. მოსწავლეს შეუძლია
მარტივი კორესპონდენციის -
სხვადასხვა ხასიათის ღია ბარათის
(მისალოცი, მოსაწვევი, მოწვევის
სამადლობელო და სხვა), მარტივი
შეტყობინების წაიკითხვა და გაგება.

უცხ.ს.I.12. მოსწავლეს შეუძლია
მცირე ზომის თხრობითი ტექსტის

ცხრილის, კვირის/დღის
განრიგის, ანკეტის
შევსება.

უცხ.ს.I.17. მოსწავლეს
შეუძლია ნიმუშის
მიხედვით ღია ბარათის
შედგენა.

უცხ.ს.I.18. მოსწავლეს
შეუძლია ნიმუშის
მიხედვით მარტივი,
ყოფითი ხასიათის
ინფორმაციული
ტექსტების (კატალოგის,
მენიუს, კულინარიული
რეცეპტის) შედგენა.

უცხ.ს.I.19. მოსწავლეს
შეუძლია ნიმუშის
მიხედვით მცირე ზომის
აღწერითი ტექსტის
შედგენა.

უცხ.ს.I.20. მოსწავლეს
შეუძლია წერილობითი
ტექსტის სტრუქტურის
დაცვა, ფლობს
ელემენტარულ ენობრივ
უნარ-ჩვევებს და
შეუძლია მათი
გამოყენება.

უცხ.ს.I.21. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიყენოს
წერის სტრატეგიები
ნაწერის გაუმჯობესების
მიზნით.
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წაკითხვა და გაგება.

უცხ.ს I.13. მოსწავლეს შეუძლია
ამოიცნოს ტექსტის კომპოზიციური
მახასიათებლები და ნასწავლი
ენობრივი ფორმები.

უცხ.ს.I.14. მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას
შინაარსის გაგების
გასაადვილებლად.

ლაპარაკი

კულტურათა
დიალოგი

უცხოური ენის
პრაქტიკული გამოყენება

(მედიაცია)

სწავლის სწავლა

უცხ.ს.I.22.
მოსწავლე ფლობს
ელემენტარულ
ფონოლოგიურ
უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.I.23.
მოსწავლეს
შეუძლია მარტივ
ინტერაქციაში
მონაწილეობა.

უცხ.ს.I.24.
მოსწავლეს
შეუძლია გარემოს
აღწერა.

უცხ.ს.I.25.
მოსწავლე ფლობს
ელემენტარულ
ენობრივ უნარ-
ჩვევებს და
იყენებს მათ.

უცხ.ს.I.26.
მოსწავლეს

უცხ.ს.I.27.
მოსწავლეს
შეუძლია
ინფორმაციის
ამოცნობა
კულტურის
სფეროდან.

უცხ.ს.I.28.
მოსწავლე იჩენს
ინტერესს და
ავლენს
ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
კულტურათა
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.I.29. მოსწავლეს

შეუძლია უცხოურ ენაზე
განახორციელოს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტი (მაგ., შეადგინოს
კულინარიული
რეცეპტების კრებული,
სკოლის მოსწავლეთა
ნახატების/ნაკეთობების
კატალოგი ვებ-გვერდზე
განსათავსებლად
უცხოენოვანი
მოსწავლეების
საყურადღებოდ და სხვა).

უცხ.ს.I.30. მოსწავლეს
შეუძლია
მასწავლებლის
დახმარებით
განსაზღვროს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნები.

უცხ.ს.I.31. მოსწავლე
ფლობს სტრატეგიულ
უნარებს
წარმატებული
სწავლის
უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.I.32. მოსწავლეს
შეუძლია რესურსების
გამოყენება სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობის
მიზნით.

უცხ.ს.I.33.
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შეუძლია
სტრატეგიების
გამოყენება
მეტყველების
უნარის
გაუმჯობესების
მიზნით.

მოსწავლეს შეუძლია
სხვადასხვა ხერხის
გამოყენება
ლექსიკური მარაგის
გასამტკიცებლად და
გასამდიდრებლად.

უცხ.ს.I.34.

მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს
სტრატეგიებს
გრამატიკის
ათვისების
გასაადვილებლად.

უცხ.ს.I.35. მოსწავლეს
შეუძლია შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით
ითანამშრომლოს
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები,
რომლებშიც ტექსტი მკაფიოა და აუჩქარებელი).

უცხ.ს.I.1. მოსწავლეს შეუძლია საერთაშორისო სიტყვების, მარტივი ფრაზების,
გამოთქმების მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სიტყვების ნაკადში გამოარჩევს ცალკეულ სიტყვებს/ფრაზებს;
 ამოიცნობს ფრაზების/გამოთქმების მნიშვნელობას.

უცხ.ს.I.2. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი მითითებებისა და სავარჯიშოს ინსტრუქციების
მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე;
 ასრულებს სავარჯიშოებს.

უცხ.ს.I.3. მოსწავლეს შეუძლია ნაცნობ თემატიკაზე აგებული მცირე ზომის ტექსტის
(დიალოგის/მონოლოგის) მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს თემას (პერსონაჟებს/თანამოსაუბრეებს, მოვლენებს და სხვა);
 ტექსტიდან ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, სად, როდის, რამდენი,

რომელი, როგორი და სხვა);
 ამოიცნობს ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს (სიხარულს, გაკვირვებას,

გაბრაზებას და სხვა);
 დიალოგში განასხვავებს მეტყველების ფამილარულ და თავაზიან ფორმას.

მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.ს.I.4. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გაგების გასაადვილებლად მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათაურის, ილუსტრაციების საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის
შინაარსის შესახებ;

 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის გასაგებად იშველიებს არავერბალურ
ელემენტებს (ხმის ტემბრს, ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს, ლოგიკურ მახვილებს);

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების, წინადადებების
მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე დაყრდნობით (კონტექსტი, ინტონაცია,
ილუსტრაცია და სხვა);

 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ მოსასმენი ამოცანის
გადაჭრა; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა იმის
შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო უფრო მისადაგებული/ეფექტური და რატომ;

 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,
გამეორებას.

მიმართულება: კითხვა

(კითხვის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული ტექსტები).

უცხ.ს.I.5. მოსწავლეს შეუძლია ანბანის წაკითხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ყველა მთავრულ და არამთავრულ ბეჭდურ/ნაწერ ასოს, სწორად
წარმოთქვამს მათ.

უცხ.ს.I.6. მოსწავლე ფლობს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარულ უნარს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახმოვანებს ასოებს, ასოთშენაერთებს, მარცვლებს;
 ბგერებს აკავშირებს შესაბამის ასოებთან, ასოთშენაერთებთან, მარცვლებთან;
 ხმამაღლა და გარკვევით კითხულობს ნასწავლ სიტყვებს, გამოთქმებს,

წინადადებებს, ტექსტებს.
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უცხ.ს.I.7. მოსწავლეს შეუძლია საჯარო წარწერების (მაგ., გამაფრთხილებელი წარწერის,
გაჩერების/ მაღაზიის/საჯარო შენობის დასახელების და სხვა) წაიკითხვა და
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მითითებულ ინფორმაციას.

უცხ.ს.I.8. მოსწავლეს შეუძლია სავარჯიშოს პირობის წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს და ასრულებს მითითებებს.

უცხ.ს.I.9. მოსწავლეს შეუძლია ოფიციალური/ადმინისტრაციული ხასიათის
დოკუმენტების, ანკეტების (მაგ., კვირის განრიგის, გაკვეთილების ცხრილის,
სავიზიტო ბარათის, პირადობის მოწმობის, ბილეთის და სხვა) წაიკითხვა და
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მონაცემებს;
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას.

უცხ.ს.I.10. მოსწავლეს შეუძლია ყოფითი ხასიათის ინფორმაციული ტექსტის წაკითხვა და
გაგება.

ა. კატალოგი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ნივთის, საგნის ნიშან-თვისებებს (წონას, ზომას, ფერს, მასალას);
 ამოიცნობს ფასს.

ბ. სამარშრუტო გეგმა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს პირობით ნიშნებს;
 ამოიცნობს წარწერებს.

გ. მენიუ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს რუბრიკებს (მაგ., ცხელ/ცივ კერძებს, დესერტს, სასმელებს და სხვა);
 ამოიცნობს კერძებს/სასმელებს;
 ამოიცნობს მათ ინგრედიენტებსა და ფასს.

დ. კულინარიული რეცეპტი.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ცალკეულ ინგრედიენტს;
 ამოიცნობს ინგრედიენტთა მითითებულ რაოდენობას;
 ამოიცნობს ცალკეულ მოქმედებებს (მაგ., გაფცქვნა, მორევა, ჩაყრა და სხვა).

უცხ.ს.I.11. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი კორესპონდენციის - სხვადასხვა ხასიათის ღია
ბარათის (მისალოცის, მოსაწვევის, მოწვევის სამადლობელოს და სხვა),
მარტივი შეტყობინების წაიკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ავტორის/ადრესატის ვინაობას;
 ამოიცნობს გაგზავნის თარიღსა და ავტორის/ადრესატის მისამართს;
 ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მაგ., შობის, დაბადების დღის მილოცვა,

მოკითხვა, დაპატიჟება და სხვა);
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (როდის, სად, ვინ, რატომ და სხვა).

უცხ.ს.I.12. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ტექსტის წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს პერსონაჟთა თვისებებს;
 ამოიცნობს მოქმედებებს, მოვლენებს;
 ამოიცნობს მოქმედებათა დროსა და ადგილს.

უცხ.ს. I.13. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს ტექსტის კომპოზიციური მახასიათებლები და
ნასწავლი ენობრივი ფორმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განარჩევს ერთმანეთისაგან სხვადასხვა სახის ტექსტის კომპოზიციურ
თავისებურებას (მაგ., კატალოგისას მენიუსაგან);

 ამოიცნობს ტექსტის სტრუქტურული ორგანიზების თავისებურებებს (მაგ., აქვს თუ
არა სათაური/ქვესათაური, რუბრიკები; მითითებულია თუ არა ავტორი ან
ადრესატი; ტექსტი სვეტებად არის ორგანიზებული თუ აბზაცებად და სხვა);

 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ
კონსტრუქციებს (მაგ., მიმართვის/დამშვიდობების ფორმულას
კორესპონდენციაში);

 ამოიცნობს ახლანდელი/წარსული დროის გამომხატველ ზმნის ფორმებს,
ზმნიზედებს;

 განარჩევს თხრობითი და ბრძანებითი კილოს გამომხატველ ზმნის ფორმებს;
 ამოიცნობს ადგილმდებარეობისა და დროის გამომხატველ მარტივ ენობრივ

საშუალებებს (მაგ., ზმნიზედას, სიტყვათშეთანხმებას, წინდებულს);
 ამოიცნობს სინტაქსურ მიმართებებს მარტივი წინადადებების წევრებს შორის (მაგ.,

არსებითი და ზედსართავი სახელების რიცხვში შეთანხმება).
კითხვის სტრატეგიები

უცხ.ს.I.14. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას შინაარსის გაგების
გასაადვილებლად.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით მთლიანობაში აკვირდება ტექსტს,
მის სიტყვიერ და არასიტყვიერ მაორგანიზებელ ელემენტებს (მაგ., სათაურს,
რუბრიკას, ილუსტრაციას, წარწერას, აბზაცს, სვეტს, ლოგოს, ტიპოგრაფიულ
მახასიათებლებს - მსხვილ შრიფტს და სხვა) და იყენებს მათ საყრდენებად;

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების (როგორებიცაა: ილუსტრაციები, ნაცნობი ფუძე, კონტექსტი,
მშობლიურ ენაში დამკვიდრებული უცხოური სიტყვები /მაგ. ტელეფონი, ბანანი,
ტაქსი/ და სხვა) დახმარებით;

 მშობლიურ ენაზე აღწერს, რა გზით მოახერხა ამა თუ იმ საკითხავი ამოცანის
გადაჭრა; ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა იმის
შესახებ, თუ რომელი მიდგომა იყო უფრო მისადაგებული/ეფექტური და რატომ;

 იხსენებს, შეუსწავლია თუ არა ასეთი ტექსტები სხვა ენების ან საგნების
შესწავლისას და გამოუყენებია თუ არა ასეთი სტრატეგიები;

 განსაზღვრავს, რა ტიპის ტექსტების ათვისებისას შეიძლება მსგავსი სტრატეგიების
გამოყენება.

მიმართულება: წერა

უცხ.ს.I.15. მოსწავლეს შეუძლია ასოების, სიტყვების, წინადადებების წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაწერს სიტყვებს და წინადადებებს;
 იცავს ასოთა გადაბმის წესებს;
 კარნახით წერს ნასწავლ სიტყვებს, წინადადებებს.

უცხ.ს.I.16. მოსწავლეს შეუძლია გაკვეთილების ცხრილის, კვირის/დღის განრიგის,
ანკეტის შევსება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წერს მონაცემებს/საქმიანობებს შესაბამის ადგილას.
უცხ.ს.I.17. მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით ღია ბარათის შედგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს (მიმართვა, ხელმოწერა, მისამართი,
თარიღი);

 აყალიბებს კორესპონდენციის მიზანს (დაბადების დღის, შობა/ახალი წლის
მილოცვა და სხვა).

უცხ.ს.I.18. მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით მარტივი, ყოფითი ხასიათის
ინფორმაციული ტექსტების (კატალოგის, მენიუს, კულინარიული რეცეპტის)
შედგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით (მაგ., მოზრდილთათვის
განკუთვნილი წიგნების კატალოგის მიხედვით წერს საბავშვო წიგნების კატალოგს;
ზამთრის ტანსაცმლის კატალოგის მიხედვით - ზაფხულისას).
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უცხ.ს.I.19. მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით მცირე ზომის აღწერითი ტექსტის
შედგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს ადამიანს (თვალის ფერი, თმის ფერი, სიმაღლე, წონა);
 აღწერს საგანს, ნივთს სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით (ფერი, ზომა,

შემადგენლობა, ფორმა, მდებარეობა და სხვა);
 აღწერს საცხოვრებელ ადგილს (მდებარეობა, ოთახების, ნივთების განლაგება და

სხვა);
 აღწერს ყოველდღიურ საქმიანობებს;
 აღწერს ხელოვნების ნიმუშს (დასახელება, ადგილმდებარეობა, სხვადასხვა

მახასიათებელი);
 იძლევა მარტივ დადებით ან უარყოფით შეფასებებს.

უცხ.ს.I.20. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის სტრუქტურის დაცვა, ფლობს
ელემენტარულ ენობრივ უნარ-ჩვევებს და შეუძლია მათი გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს (მაგ.,
წინდებულს, ზმნიზედას და სხვა);

 იცავს ელემენტარულ სინტაქსურ მიმართებებს წინადადების წევრებს შორის (მაგ.,
ათანხმებს არსებით და ზედსართავ სახელებს რიცხვში/სქესში; ათანმხმებს ზმნას
არსებით სახელთან პირსა და რიცხვში);

 შეარჩევს ზმნის სათანადო ფორმებს მითითებების მიცემისას;
 იცავს სიტყვათა რიგს მტკიცებითი, უარყოფითი და კითხვითი შინაარსის შემცველ

მარტივ გაუვრცობელ თუ გავრცობილ წინადადებებში;
 იცავს ორთოგრაფიის წესებს, სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.

წერის სტრატეგიები

უცხ.ს.I.21. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს წერის სტრატეგიები ნაწერის დახვეწა-
გაუმჯობესების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და ამზადებს აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,

ნიმუშს, საჭირო ენობრივ მასალას, გრამატიკულ ცნობარს და სხვა);
 წერს შავ ვარიანტს;
 გადაიკითხავს შავ ვარიანტს, სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს

და ასწორებს შეცდომებს;
 ათეთრებს ნაწერს.

მიმართულება: ლაპარაკი

უცხ.ს.I.22. მოსწავლე ფლობს ელემენტარულ ფონოლოგიურ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გარკვევით იმეორებს ბგერებს, სიტყვებს, გამოთქმებს;
 დიალოგების, სკეტჩების გათამაშებისას ან მინიტექსტების ზეპირად წაკითხვისას

ცდილობს დაიცვას უცხოური ენისათვის დამახასიათებელი ინტონაცია, გამოთქმა.
დიალოგური მეტყველება
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უცხ.ს.I.23. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სვამს და პასუხობს კითხვებს ნაცნობ თემატიკაზე (მაგ., ოჯახი, საცხოვრებელი
ადგილი, არდადეგები, აქტივობები, ამინდი, საყვარელი ნივთი, ცხოველი და სხვა);

 მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციებში (შეხვედრა, გაცნობა, კაფეში შეკვეთის
მიცემა და სხვა);

 საუბრობს ტელეფონით ყოველდღიურ სიტუაციებთან დაკავშირებულ საკითხებზე
(მაგ., გაკვეთილების ცხრილი, შეხვედრის დანიშნვა და სხვა);

 სათანადოდ რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე;
 ცდილობს, უცხოურ ენაზე გადმოსცეს სათქმელი სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ

პრობლემებთან დაკავშირებით (მაგ. “ვერ გავიგე“; “ეს რას ნიშნავს?”; “რვეული შინ
დამრჩა”, “მათხოვე ფანქარი!” და სხვა).

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.I.24. მოსწავლეს შეუძლია გარემოს აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მარტივი ფრაზებით აღწერს საკუთარ საცხოვრებელს/ოთახს;
 საუბრობს საკუთარ თავზე, ახლობლებზე (მაგ., პირად მონაცემებზე, ყოველღიურ

საქმიანობებზე, გატაცებებზე და სხვა);
 აღწერს სურათს.

უცხ.ს.I.25. მოსწავლე ფლობს ელემენტარულ ენობრივ უნარ-ჩვევებს და იყენებს მათ.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ინტერაქციისას შეარჩევს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის მიმართვის
ფორმებს, გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს;

 მართებულად იყენებს მეტყველების თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს;
 სათანადოდ იყენებს სხვადასხვა შინაარსის (თხრობითი, კითხვითი, ძახილის)

მქონე წინადადებას;
 იცავს შესაბამის ინტონაციას სხვადასხვა მოდალობის წინადადებების წარმოთქმის

დროს;
 იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს;
 იცავს ელემენტარულ სინტაქსურ მიმართებებს წინადადებების წევრებს შორის

(ზმნის სათანადო პირსა და რიცხვში);
 სათანადოდ იყენებს ნასწავლ ლექსიკურ ერთეულებს.

ზეპირმეტყველების სტრატეგიები

უცხ.ს.I.26. მოსწავლეს შეუძლია სტრატეგიების გამოყენება მეტყველების უნარის
გაუმჯობესების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კომუნიკაციის წარმართვისთვის იყენებს აუცილებელ რესურსებს (მაგ. მოდელებს,
წინადადებებს, გამოთქმებს, კლიშეებს);

 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს
(მაგ.: მიმიკას, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირებას /აღწერს ნაგულისხმევ საგანს ან
მიუთითებს რაში გამოიყენება/ და სხვა);
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 აღმოაჩენს და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს.
მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.ს.I.27. მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებში/ტექსტებში ასახულ სახელმწიფო
სიმბოლოებს, კულტურის რეალიებს (მაგ., დროშას, ძეგლს და სხვა).

უცხ.ს.I.28. მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას
კულტურათა თავისებურებების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს უცხო კულტურისთვის დამახასიათებელ ქცევის ეტიკეტს და
სიმულაციური სიტუაციების გათამაშებისას იცავს უცხოური სოციოკულტურული
გარემოსთვის დამახასიათებელ ნორმებს;

 მშობლიურ ენაზე სვამს კითხვებს/ითხოვს განმარტებას კონკრეტული
სოციოკულტურული საკითხების გარშემო;

 კორექტულადგამოთქვამს საკუთარ აზრს, შეხედულებას, დამოკიდებულებას
კულტურათა თავისებურებებზე მსჯელობისას.

მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.ს.I.29. მოსწავლეს შეუძლია უცხოურ ენაზე განახორციელოს სხვადასხვა ტიპის
პროექტი (მაგ., შეადგინოს კულინარიული რეცეპტების კრებული, სკოლის
მოსწავლეთა ნახატების/ნაკეთობების კატალოგი ვებ-გვერდზე განთავსებლად
უცხოენოვანი მოსწავლეების საყურადღებოდ და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მასწავლებელთან და გუნდის წევრებთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით
განხორციელების კრიტერიუმებს;

 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს განსახორციელებელ ეტაპებს;
 მასწავლებელთან და გუნდის წევრებთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 მასწავლებლის დახმარებით ახდენს ცოდნისა და უნარების მობილიზებას;

განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს დასმული ამოცანების
გადასაჭრელად;

 გუნდის წევრებთან ერთად, მასწავლებლის დახმარებით განსაზღვრავს საკუთარ
ფუნქციებს;

 გუნდის წევრებთან ერთად მოიძიებს, შეარჩევს და დაამუშავებს ინფორმაციას;
განახორციელებს პროექტს;

 გუნდის წევრებთნ ერთად წარუდგენს სხვა ჯგუფს პროექტის გეგმის შავ ვარიანტს;
 შენიშვნების, კომენტარების გათვალისწინებით გუნდის წევრებთნ ერთად

აუმჯობესებს და ასრულებს პროექტს.
მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.ს.I.30. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის დახმარებით განსაზღვროს
შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების
ჩამოყალიბებაში;

 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომელსაც ფლობს და გამოიყენებს

დავალების შესასრულებლად;
 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების

განსახორციელებლად;
 განსაზღვრავს, რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,

კონსულტაცია.
უცხ.ს.I.31. მოსწავლე ფლობს სტრატეგიულ უნარებს წარმატებული სწავლის

უზრუნველსაყოფად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს

სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან, განსაზღვრავს თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლის პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატების თუ წარუმატებლობის მიზეზებს მათი შემდგომში

გათვალისწინების მიზნით;
 ასახელებს ფაქტორებსა და მიზეზებს, რომლებიც ხელს უშლის წინსვლას (მაგ.

უყურადღებოდაა, არ იმეორებს მასალას, ვერ ბედავს შეკითხვის დასმას, ეშინია
შეცდომის დაშვებისა და სხვა);

 ასახელებს, რა ცხოვრებისეულ სიტუაციებში შეიძლება გამოიყენოს უცხოურ ენაში
მიღებული ცოდნა და გამოცდილება.

უცხ.ს.I.32. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების გამოყენება სასწავლო საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,
სტრუქტურულ ნიმუშებს, გრამატიკულ ცნობარს, ილუსტრაციებს და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ
რესურსებში (მაგ., სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ) მეშვეობით;

 იყენებს ისტ-ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად.
უცხ.ს.I.33. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხერხის გამოყენება ლექსიკური მარაგის

გასამტკიცებლად და გასამდიდრებლად.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სისტემატურად იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას;
 ამოკრებს ცუდად ათვისებულ ლექსიკურ ერთეულებს;
 იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (მაგ., რამდენჯერმე გადაწერა,

ხმამაღლა გამეორება, ერთი ფუძის სიტყვების, ანტონიმური/სინონიმური
წყვილების დაჯგუფება, ასოცირება, კონტექსტში გამოყენება, თემატიკის მიხედვით
დაჯგუფება და სხვა).

უცხ.ს.I.34. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სტრატეგიებს გრამატიკის ათვისების
გასაადვილებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს გრამატიკულ
სტრუქტურებს/წესებს;

 იყენებს ამოცნობილ სტრუქტურებს/წესებს განსხვავებულ კონტექსტებში;
 ადარებს ერთმანეთს უცხოური და მშობლიური ენების გრამატიკულ

სტრუქტურებს/კანონზომიერებებს;
 იყენებს და თავადაც ქმნის სქემებს, ტაბულებს, სტრუქტურულ მოდელებს.

უცხ.ს.I.35. მოსწავლეს შეუძლია შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ითანამშრომლოს
თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების ურთიერთგაუმჯობესების

ხელშესაწყობად.

საბაზო და საშუალო საფეხური - II დონე (ს.II)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.II.1. მოსწავლეს

შეუძლია მასწავლებლის
მითითებებისა და სავარჯიშოს
ინსტრუქციების მოსმენა და
გაგება.

უცხ.ს.II.2. მოსწავლეს შეუძლია
ნაცნობ თემატიკაზე აგებული

უცხ.ს.II.7. მოსწავლე ფლობს
ხმამაღალი კითხვის უნარს.

უცხ.ს.II.8. მოსწავლეს შეუძლია
წაიკითხოს და გაიგოს საჯარო
წარწერები (მაგ.,
გამაფრთხილებელი წარწერა,
ინფორმაცია ყიდვა-

უცხ.ს.II.16. მოსწავლეს
შეუძლია ნიმუშის მიხედვით
შეადგინოს სხვადასხვა
შინაარსის ღია ბარათი.

უცხ.ს.II.17. მოსწავლეს
შეუძლია მისწეროს წერილი
თანატოლს, ახლობელს
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ტექსტის (დიალოგის/
მონოლოგის) მოსმენა და
გაგება.

უცხ.ს.II.3. მოსწავლეს შეუძლია
საინფორმაციო
აუდიოჩანაწერების მოსმენა და
გაგება.

ა) ამინდის პროგნოზი.

ბ) სპორტის ახალი ამბები.

უცხ.ს.II 4. მოსწავლეს შეუძლია
საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილებში გაკეთებული
განცხადებების მოსმენა და
გაგება.

უცხ.ს.II.5. მოსწავლეს შეუძლია
მარშრუტის მოსმენა და გაგება.

უცხ.ს.II.6. მოსწავლეს შეუძლია
სათანადო სტრატეგიების
გამოყენება შინაარსის გაგების
გაადვილების მიზნით.

დაქირავების შესახებ,
მემორიალური დაფა,
სხვადასხვა ტიპის აბრა და
სხვა).

უცხ.ს.II.9. მოსწავლეს შეუძლია
წაიკითხოს და გაიგოს მარტივი
კორესპონდენცია (სხვადასხვა
ხასიათის ღია ბარათი, პირადი
წერილი).

უცხ.ს.II.10. მოსწავლეს
შეუძლია პრესაში გაეცნოს
ყოფითი ხასიათის
ინფორმაციულ ტექსტებს (მაგ.,
საქმიანი განცხადება,
ინტერვიუ, ტელეპროგრამა) და
გაიგოს ექსპლიციტურად
მოცემული ინფორმაცია.

ა) კითხულობს და იგებს
საქმიან განცხადებებს;

ბ) კითხულობს და იგებს
ინტერვიუს, რეპორტაჟს;

გ) კითხულობს და იგებს
ტელეპროგრამას;

დ) კითხულობს და იგებს
დაიჯესტს.

უცხ.ს.II.11. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს
სარეკლამო ხასიათის ტექსტი
(ტურისტული ბუკლეტი,
აფიშა, ანონსი).

უცხ.ს.II.12. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს
შემეცნებითი ტექსტი
სხვადასხვა თემაზე
(კულტურისა და
საბუნებისმეტყველო

(ხელნაწერი ან
ელექტრონული ვერსია).

უცხ.ს.II.18. მოსწავლეს
შეუძლია შექმნას სარეკლამო
ხასიათის ინფორმაციული
ტექსტი (ბუკლეტი, აფიშა).

უცხ.ს.II.19. მოსწავლეს
შეუძლია ნიმუშის მიხედვით
შეადგინოს ყოველდღიურ
ცხოვრებასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციული ხასიათის
ტექსტები (მაგ., საქმიანი
განცხადება, ინტერვიუ,
ტელეპროგრამა).

უცხ.ს.II.20. მოსწავლე იცავს
წერილობითი ტექსტის
სტრუქტურას, ფლობს და
იყენებს ელემენტარულ
ენობრივ ფორმებს.

უცხ.ს.II.21. მოსწავლეს
შეუძლია მიმართოს წერის
სათანადო სტრატეგიებს.
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სფეროებიდან).

უცხ.ს.II.13. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს
თხრობითი ტექსტი
(ცხოვრებისეული ისტორია,
მოგონება, დღიური).

უცხ.ს.II.14. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის
სტრუქტურული
მახასიათებლებისა და
ნასწავლი ენობრივი ფორმების
ამოცნობა.

უცხ.ს.II.15. მოსწავლეს

შეუძლია განსაზღვროს
კითხვის მიზანი და
შესაბამისად გამოიყენოს
კითხვის სხვადასხვა ტექნიკა
(გაცნობითი, შესწავლითი,
ძიებითი).

ა) მიმართავს გაცნობითი
კითხვის ტექნიკას ზოგადი
შინაარსის გასაგებად;

ბ) მიმართავს შესწავლითი
კითხვის ტექნიკას ტექსტის
დამუშავების მიზნით;

გ) მიმართავს ძიებითი კითხვის
ტექნიკას ტექსტში
კონკრეტული ინფორმაციის
მოსაძიებლად.

ლაპარაკი კულტურატა
დიალოგი

უცხოური ენის
პრაქტიკული

გამოყენება
(მედიაცია)

სწავლის სწავლა

უცხ.ს.II.22. უცხ.ს.II.28. მოსწავლეს
შეუძლია

უცხ.ს.II.30. უცხ.ს.II.31. მოსწავლეს
შეუძლია
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მოსწავლე ფლობს
ფონოლოგიურ უნარ-
ჩვევებს.

უცხ.ს.II.23. მოსწავლეს
შეუძლია
ინტერაქციაში
მონაწილეობა.

უცხ.ს.II.24. მოსწავლეს
შეუძლია თავი
გაართვას
სატელეფონო საუბარს.

უცხ.ს.II.25. მოსწავლეს
შეუძლია გაბმულად
ლაპარაკი.

უცხ.ს.II.26. მოსწავლეს
შეუძლია
მეტყველებისას
გამოიყენოს ნასწავლი
ენობრივ-
გრამატიკული
ფორმები.

უცხ.ს.II.27. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიყენოს
ზეპირმეტყველების
სათანადო
სტრატეგიები.

ინფორმაციის
ამოცნობა კულტურის
სფეროდან.

უცხ.ს.I.29. მოსწავლე
იჩენს ინტერესს და
ავლენს
ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
უცხოენოვანი ქვეყნის
კულტურისა და
სოციოკულტურის
თავისებურებების
მიმართ.

მოსწავლეს შეუძლია
უცხოურ ენაზე
განახორციელოს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტი (მაგ.,
გამოფენა;
სადღესასწაულო
სუფრა; ტურისტული
ბროშურის შექმნა
უცხოელებისთვის და
სკოლის ვებ-გვერდზე
განთავსება;
დამეგობრება
მსოფლიოს რომელიმე
ქვეყნის
თანატოლთან,
რომელიც იმავე ენას
სწავლობს და სხვა).

მასწავლებლის
დახმარებით
განსაზღვროს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნები.

უცხ.ს.II.32. მოსწავლე
ფლობს სტრატეგიულ
უნარებს წარმატებული
სწავლის
უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.II.33. მოსწავლეს
შეუძლია რესურსების
გამოყენება სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით.

უცხ.ს.II.34.

მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს სხვადასხვა
ხერხს ლექსიკური
მარაგის
განსამტკიცებლად და
გასამდიდრებლად.

უცხ.ს.II.35.

მოსწავლეს შეუძლია
გამოიყენოს
სტრატეგიები
გრამატიკის ათვისების
გასაადვილებლად.

უცხ.ს.II.36. მოსწავლეს
შეუძლია
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან
თანამშრომლობა
შედეგების
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გაუმჯობესების
მიზნით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები,
რომლებშიც ტექსტი მკაფიოა და აუჩქარებელი).

უცხ.ს.II.1. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს
ინსტრუქციების მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე;
 ასრულებს სავარჯიშოებს.

უცხ.ს.II.2. მოსწავლეს შეუძლია ნაცნობ თემატიკაზე აგებული ტექსტის (დიალოგის /
მონოლოგის) მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (თანამოსაუბრეები, სასაუბრო თემა);
 ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, სად, როდის, რამდენი, რომელი, როგორი

და სხვა);
 ამოიცნობს დადებით და უარყოფით შეფასებებს.

უცხ.ს.II.3. მოსწავლეს შეუძლია საინფორმაციო აუდიოჩანაწერების მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ა. ამინდის პროგნოზი.

 ამოიცნობს გეოგრაფიულ ადგილებს;
 ამოიცნობს ატმოსფერულ მოვლენებსა და ტემპერატურას.
ბ. სპორტის ახალი ამბები.

 ამოიცნობს სახეობებს;
 ამოიცნობს გამარჯვებულ და დამარცხებულ გუნდებს/მოთამაშეებს;
 ამოიცნობს ანგარიშს.

უცხ.ს.II. 4. მოსწავლეს შეუძლია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული
განცხადებების მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს, სად არის გაკეთებული განცხადება (მაგ., სუპერმარკეტში, სადგურში
და სხვა);

 ამოიცნობს განცხადების მიზანს;
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 ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (მაგ., გამგზავრების დრო, ბაქანი, ფასი, სექცია
და სხვა).

უცხ.ს.II.5. მოსწავლეს შეუძლია მარშრუტის მოსმენა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 შესაბამისი მითითებების მიხედვით იკვლევს გზას (მაგ., გაუხვიე მარჯვნივ, იარე
პირდაპირ და სხვა);

 პოულობს დანიშნულების ადგილს.
მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.ს.II.6. მოსწავლეს შეუძლია სათანადო სტრატეგიების გამოყენება შინაარსის გაგების
გაადვილების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათაურის, ილუსტრაციების საფუძველზე გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის
შინაარსის შესახებ;

 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ
ელემენტებს (მაგ., ხმის ტემბრს, ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს, ლოგიკური მახვილს და სხვა);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების, წინადადებების მნიშვნელობას
ნაცნობ ელემენტებზე დაყრდნობით (მაგ., კონტექსტი, ინტონაცია, სიტყვის ფუძე
და სხვა);

 მიზნის შესაბამისად ცვლის მოსმენის სტრატეგიას: ზოგადი შინაარსის გასაგებად
ეყრდნობა ნაცნობ სიტყვებს, არავერბალურ ელემენტებს და ამოიცნობს
საკომუნიკაციო სიტუაციას, კონტექსტს, სასაუბრო თემას; კონკრეტული
ინფორმაციის ამოსაცნობად შეარჩევს კონკრეტულ საყრდენებს, მათზე
ყურადღების გამახვილებით ამოკრებს საჭირო ინფორმაციას.

მიმართულება: კითხვა

(კითხვის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება ნახევრად ავთენტიკური ან
ავთენტიკური ტექსტები).

უცხ.ს.II.7. მოსწავლე ფლობს ხმამაღალი კითხვის უნარს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გარკვევით და გამართულად კითხულობს ნაცნობ ტექსტს;
 თანაკლასელებთან ერთად ხმამაღლა და გამომსახველობით კითხულობს ნაცნობ

დიალოგს/სკეჩტს, იცავს შესაბამის ინტონაციას სხვადასხვა მოდალობის
წინადადების წარმოთქმის დროს.

უცხ.ს.II.8. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს საჯარო წარწერები (მაგ.,
გამაფრთხილებელი წარწერა, ინფორმაცია ყიდვა-დაქირავების შესახებ,
მემორიალური დაფა, სხვადასხვა ტიპის აბრა და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მითითებულ ინფორმაციას.
უცხ.ს.II.9. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს მარტივი კორესპონდენცია

(სხვადასხვა ხასიათის ღია ბარათი, პირადი წერილი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (ავტორს, ადრესატს, კორესპონდენციის
მიზანს);

 ამოიცნობს გაგზავნის თარიღსა და ავტორის/ადრესატის მისამართს;
 ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მაგ., მილოცვას, მოწვევას, რაიმეს

შეთავაზებას და სხვა);
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, სად, როდის, რა, რამდენი, როგორ,

რატომ და სხვა);
 ამოიცნობს ემოციებს, დამოკიდებულებებს.

უცხ.ს.II.10. მოსწავლეს შეუძლია პრესაში გაეცნოს ყოფითი ხასიათის, ინფორმაციულ
ტექსტებს (მაგ., საქმიანი განცხადება, ინტერვიუ, ტელეპროგრამა და სხვა) და
გაიგოს ექსპლიციტურად მოცემული ინფორმაცია.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ა) კითხულობს და იგებს საქმიან განცხადებებს.

 ამოიცნობს განცხადების მიზანს (მაგ., საზაფხულო შემოთავაზებები);
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას.
ბ) კითხულობს და იგებს ინტერვიუს, რეპორტაჟს.

 ამოიცნობს კორესპონდენტს, რესპონდენტს;
 ამოიცნობს თემას/საკითხებს;
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას;
 ამოიცნობს რესპონდენტის დადებით და უარყოფით დამოკიდებულებებს.
გ) კითხულობს და იგებს ტელეპროგრამას.

 ამოიცნობს პროგრამის ფორმატს (მაგ., კვირის განრიგს, გადაცემის დასათაურებას,
არხების ლოგოებს);

 ამოიცნობს გადაცემის ტიპს;
 ამოიცნობს ანოტაციის ზოგად შინაარსს;
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (მონაწილე, შემსრულებელი, დღე, დრო და

სხვა).
დ) კითხულობს და იგებს დაიჯესტს:

 ამოიცნობს თითოეული ამბის ზოგად შინაარსს;
 სათაურს აკავშირებს შინაარსთან.

უცხ.ს.II.11. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სარეკლამო ხასიათის ტექსტი
(ტურისტული ბუკლეტი, აფიშა, ანონსი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (ავტორს, ტექსტის მიზანს, ადრესატს);
 ამოიცნობს სათაურს, ქვესათაურებს, რუბრიკებს, ილუსტრაციების წარწერებს;
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (თარიღს, ფასს, ადგილს, პირობებს,

მონაწილეს და სხვა);
 ამოიცნობს შეფასებებს, რჩევებს.

უცხ.ს.II.12. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს შემეცნებითი ტექსტი სხვადასხვა
თემაზე (კულტურისა და საბუნებისმეტყველო სფეროებიდან).
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
 ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას.

უცხ.ს.II.13. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს თხრობითი ტექსტი
(ცხოვრებისეული ისტორია, მოგონება, დღიური).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს პერსონაჟთა განწყობილებებს, გრძნობებს, თვისებებს;
 ამოიცნობს მოქმედებებს, მათ თანამიმდევრულობას;
 ამოიცნობს მოქმედებათა დროსა და ადგილს.

უცხ.ს.II.14. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სტრუქტურული მახასიათებლებისა და
ნასწავლი ენობრივი ფორმების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ტექსტის სტრუქტურული ორგანიზების თავისებურებებს (მაგ., აქვს თუ
არა სათაური/ქვესათაური, რუბრიკები, მითითებულია თუ არა ავტორი/ადრესატი,
ტექსტი სვეტებად არის ორგანიზებული, თუ აბზაცებად და სხვა);

 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესატყვის გამოთქმებს, კლიშეებს,
ენობრივ კონსტრუქციებს (მაგ., მიმართვის/დამშვიდობების ფორმულები
კორესპონდენციაში, რჩევის გამომხატველი ფორმულა სარეკლამო ბროშურაში);

 ამოიცნობს შეფასება-დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ ფორმულებს;
 ამოიცნობს გეზისა და ორიენტაციის გამომხატველ ენობრივ საშუალებებს

(არსებით სახელს, ზმნიზედას, წინდებულს, ზმნისწინს);
 ამოიცნობს აწმყო, წარსული და მომავალი დროის გამომხატველ მარტივ ენობრივ

საშუალებებს (ზმნის ნასწავლი ფორმა, ზმნიზედა);
 ამოიცნობს შედარების/მსგავსების გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს.

კითხვის სტრატეგიები
უცხ.ს.II.15. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კითხვის მიზანი და შესაბამისად
გამოიყენოს კითხვის სხვადასხვა ტექნიკა (გაცნობითი, შესწავლითი, ძიებითი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ა) მიმართავს გაცნობითი კითხვის ტექნიკას ზოგადი შინაარსის გასაგებად.

 მთლიანობაში აკვირდება ტექსტს, მის სტრუქტურას, მაორგანიზებელ ელემენტებს;
განსაზღვრავს, ტექსტის ესა თუ ის ნაწილი რა შინაარსის ინფორმაციას შეიცავს;
გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის შესახებ სხვადასხვა ელემენტზე (მაგ.,
სათაურზე, ქვესათაურზე, ილუსტრაციზე, საკვანძო სიტყვზე, აბზაცების
დასაწყისზე, ერთ-ერთი აბზაცზე, გამოყოფილ სიტყვებზე და სხვა) დაყრდნობით;

 გადაიკითხავს ტექსტს, ყურადღებას არ ამახვილებს უცხო სიტყვებზე; ეყრდნობა
ნაცნობ სიტყვებს ზოგადი შინაარსის ამოსაცნობად.

ბ) მიმართავს შესწავლითი კითხვის ტექნიკას ტექსტის დამუშავების მიზნით.
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 ჯერ ზოგადად ეცნობა ტექსტს (იხ. გაცნობითი კითხვა);
 შემდეგ გამოწვლილვით კითხულობს ტექსტს, ცდილობს უცნობი სიტყვების,

გამოთქმების მნიშვნელობის ამოცნობას ნაცნობ ელემენტებზე (მაგ., კონტექსტზე,
ქართულში დამკვიდრებულ უცხოურ სიტყვებზე, სიტყვის ნაცნობ ფუძეზე,
აფიქსებზე და სხვა) დაყრდნობით;

 უცნობ სიტყვებს, გამოთქმებს ეძებს მისთვის ხელმისაწვდომ რესურსებში
(სახელმძღვანელო, ლექსიკონი, კომპეტენტური პირი);

 საჭიროების შემთხვევაში ხელმეორედ კითხულობს ტექსტს ან მის ცალკეულ
ნაწილებს.

გ) მიმართავს ძიებითი კითხვის ტექნიკას ტექსტში კონკრეტული ინფორმაციის
მოსაძიებლად:

 თვალს გადაავლებს ტექსტის სტრუქტურას, სიტყვიერ და არასიტყვიერ
მაორგანიზებელ ელემენტებს და მათზე დაყრდნობით პოულობს და ამოკრებს
მისთვის საჭირო ინფორმაციას.

მიმართულება: წერა

უცხ.ს.II.16. მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით შეადგინოს სხვადასხვა შინაარსის
ღია ბარათი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს (მაგ., მიმართვის ფორმას,
დამშვიდობების ფორმულას, ხელმოწერას, მისამართს, თარიღს);

 კორესპონდენციის მიზანს უსადაგებს შინაარსს (მაგ., მოწვევა, რაიმეს შეთავაზება,
მიწვევაზე/შეთავაზებაზე დათანხმება/უარის თქმა, მოკითხვა, ამბების
შეტყობინება);

 აღწერს ყოველდღიურ ამბებს;
 სვამს კითხვებს კონკრეტული ინფორმაციის დასაზუსტებლად.

უცხ.ს.II.17. მოსწავლეს შეუძლია მისწეროს წერილი თანატოლს, ახლობელს (ხელნაწერი ან
ელექტრონული ვერსია).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ადრესატის ვინაობის გათვალისწინებით შეარჩევს მიმართვისა და დამშვიდობების
სათანადო ფორმულებს;

 აგებს თხრობას, თანამიმდევრულად გადმოსცემს მოვლენებს, ფაქტებს;
 გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, სურვილებს.

უცხ.ს.II.18. მოსწავლეს შეუძლია შექმნას სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციული ტექსტი
(ბუკლეტი, აფიშა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განსაზღვრავს საკომუნიკაციო სიტუაციას (ავტორს, რეკლამის მიზანს, ტექსტის
ფორმატს, ადრესატს);

 იგონებს სათაურს;
 წერს ილუსტრაციის კომენტარებს;
 ლაკონურად ადგენს ძირითად ტექსტს (ანოტაციას);
 მიუთითებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (თარიღს, ფასს, ადგილს, პირობებსა და

სხვა);
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 ფაქტობრივ ინფორმაციას დაურთავს შეფასებებს.
უცხ.ს.II.19. მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით შეადგინოს ყოველდღიურ

ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინფორმაციული ხასიათის ტექსტები (მაგ.,
საქმიანი განცხადება, ინტერვიუ, ტელეპროგრამა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით (ნიმუშის გამოყენებით წერს
სასურველ ტელეპროგრამას).

უცხ.ს.II.20. მოსწავლე იცავს წერილობითი ტექსტის სტრუქტურას, ფლობს და იყენებს
ელემენტარულ ენობრივ ფორმებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს ტექსტის ამა თუ იმ სახეობის სტრუქტურულ მახასიათებლებს;
 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს მარტივ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 იყენებს ზმნიზედებსა და ზმნის სათანადო ფორმებს აწმყო, წარსული და მომავალი

დროის გამოსახატად;
 ამბების გადმოცემისას იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ ენობრივ

საშუალებებს (მაგ., ზმნიზედები, წინდებულები);
 სათანადოდ იყენებს ნასწავლ ლექსიკურ ერთეულებს;
 აღწერის დროს შედარებისას იყენებს მსგავსების გამომხატველ მარტივ ენობრივ

საშუალებებს;
 იცავს სიტყვათა რიგს მტკიცების, უარყოფის და კითხვის შინაარსის შემცველ

მარტივ და თანწყობილ წინადადებებში;
 შეარჩევს საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესატყვის გამოთქმებს, კლიშეებს,

ენობრივ კონსტრუქციებს;
 ემოციისა და დამოკიდებულების (მაგ., სიხარული, აღფრთოვანება, მოწონება,

მადლიერება) გამოსახატად იყენებს სათანადო ლექსიკურ ერთეულებს, ენობრივ
ფორმულებს;

 მართებულად იყენებს თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს;
 იცავს ორთოგრაფიის წესებს, სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.

წერის სტრატეგიები

უცხ.ს.II.21. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს წერის სათანადო სტრატეგიებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და თავს უყრის აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,

ნიმუშს, გრამატიკულ ცნობარს და სხვა);
 ადგენს შესასრულებელი სამუშაოს გეგმას, საკომუნიკაციო მიზნიდან გამომდინარე

შეარჩევს სათანადო ენობრივ მასალას (მაგ., ლექსიკურ ერთეულებს, კლიშეებს,
გრამატიკულ ფორმებს და სხვა);

 წერს შავ ვარიანტს;
 გადაიკითხავს შავ ვარიანტს, სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს

და ასწორებს ენობრივ შეცდომებს;
 ათეთრებს ნაწერს.

მიმართულება: ლაპარაკი

უცხ.ს.II.22. მოსწავლე ფლობს ფონოლოგიურ უნარ-ჩვევებს.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გასაგებად მეტყველებს დიალოგების გათამაშებისას, ზეპირად კითხვისას იცავს
უცხოური ენისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას, ჟღერადობას, აქვს სათანდო
გამოთქმა.

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.II.23. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სვამს და პასუხობს კითხვებს ნაცნობ თემატიკაზე ( მაგ., ჩაცმულობა, საყვარელი
გმირი, ჰობი, თავისუფალი დრო, სკოლა, მეგობრები და სხვა);

 მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციებში (მაგ., მაღაზიაში, ექიმთან, დაპატიჟება,
შეხვედრის დანიშვნა და სხვა);

 თავს ართმევს სატელეფონო საუბარს;
 სათანადოდ რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე;
 იყენებს კონკეტული საკომუნიკაცო სიტუაციის შესაბამის კლიშეებს, ენობრივ

ფორმულებს;
 პასუხობს ნასწავლი ტექსტის გარშემო დასმულ მარტივ კითხვებზე;
 გამოხატავს ემოციებს, შეხედულებებს, განწყობილებას;
 აფასებს მოვლენებს, ფაქტებს, ადამიანებს;
 უცხოურ ენაზე გადმოსცემს სათქმელს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ

პრობლემებთან დაკავშირებით.
უცხ.ს.II.24. მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას სატელეფონო საუბარს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს სათანადო კლიშეებს;
 რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე.

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.II.25. მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად ლაპარაკი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე (მაგ., ოჯახი, საცხოვრებელი ადგილი,
სკოლა, საყვარელი საგნები, ყოველდღიური საქმიანობა, ჰობი და სხვა);

 მარტივი გეგმის მიხედვით ან სურათებზე დაყრდნობით ჰყვება მარტივ ამბავს;
 მარტივი ფრაზებით აღწერს საკუთარ გარემოს;
 აღწერს სურათს;
 აღწერს და ახასიათებს ადამიანებს (სიმაღლე, წონა, თმის ფერი, თვალის ფერი,

ჩაცმულობა, ხასიათი, ემოციები, ინტერესები).

უცხ.ს.II.26. მოსწავლეს შეუძლია მეტყველებისას გამოიყენოს ნასწავლი ენობრივ-
გრამატიკული ფორმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 ინტერაქციისას შეარჩევს საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესატყვის მიმართვის
ფორმებს, გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს;

 მართებულად იყენებს მეტყველების თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს;
 სათანადოდ იყენებს ზმნიზედებსა და ზმნის ნასწავლ ფორმებს აწმყო, წარსული და

მომავალი დროის გამოსახატად;
 იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ ენობრივ საშუალებებს;
 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებში;
 იცავს შესაბამის ინტონაციას სხვადასხვა მოდალობის წინადადებების წარმოთქმის

დროს;
 სათანადოდ იყენებს ნასწავლ ლექსიკას.

ზეპირმეტყველების სტრატეგიები

უცხ.ს.II.27. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ზეპირმეტყველების სათანადო
სტრატეგიები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კომუნიკაციის წარმართვისთვის იყენებს აუცილებელ რესურსებს (მაგ., მოდელებს,
საკვანძო სიტყვებს, ფრაზებს, გამოთქმებს, კლიშეებს);

 იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს (მაგ.: მიმიკას, ჟესტიკულაციას,
ანტონიმის/სინონიმის მითითებას, პერიფრაზირებას/ნაგულისხმევი საგნის
აღწერას, ან მისი დანიშნულების მითითებას/ და სხვა);

 წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან
ერთად;

 ხვდება და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს გამეორებას, განმარტებას, ნელა და გარკვევით

წარმოთქმას.
მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.ს.II.28. მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს სახელმწიფო სიმბოლოებს (დროშა, გერბი, ჰიმნი);
 აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებზე/ტექსტებში/სასწავლო მასალებში

ასახულ სახელმწიფო სიმბოლოებს, კულტურის ან საყოფაცხოვრებო რეალიებს.

უცხ.ს.II.29. მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას
უცხოენოვანი ქვეყნის კულტურისა და სოციოკულტურის თავისებურებების
მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს საზოგადოებაში ქცევის ეტიკეტს, წესებს და იცავს მათ სიმულაციური
სიტუაციების გათამაშებისას;

 მშობლიურ ენაზე სვამს კითხვებს/ითხოვს განმარტებას კონკრეტული
სოციოკულტურული საკითხების გარშემო;

 კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ აზრს, შეხედულებას, დამოკიდებულებას
კულტურათა თავისებურებებზე მსჯელობისას.
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მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტიკური გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.ს.II.30. მოსწავლეს შეუძლია უცხოურ ენაზე განახორციელოს სხვადასხვა ტიპის
პროექტი (მაგ., გამოფენა; სადღესასწაულო სუფრა; ტურისტული ბროშურის
შექმნა უცხოელებისთვის და სკოლის ვებ-გვერდზე განთავსება; დამეგობრება
მსოფლიოს რომელიმე ქვეყნის თანატოლთან, რომელიც იმავე ენას სწავლობს
და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორცილების
კრიტერიუმებს;

 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს განსახორციელებელ ეტაპებს,
შემდეგ გუნდები ერთმანეთს უზიარებენ შედგენილ გეგმას, ადარებენ,
აუმჯობესებენ;

 მასწავლებელთან და გუნდის წევრებთნ ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად ახდენს ცოდნისა და უნარების მობილიზებას,

განსაზღვრავს თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს დასმული ამოცანების
გადასაჭრელად;

 გუნდის წევრებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს საკუთარ ფუნქციებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად მოიძიებს, შეარჩევს და დაამუშავებს ინფორმაციას;
 გუნდის წევრებთან ერთად შეარჩევს პროექტის წარდგენის ფორმას;
 გუნდის წევრებთნ ერთად განახორციელებს პროექტს;
 გუნდის წევრებთან ერთად გადის რეპეტიციას, აკეთებს პრეზენტაციის

სიმულირებას სხვა გუნდის წინაშე, კომენტარების, შენიშვნების გათვალისწინებით
აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები;

 გუნდის წევრებთან ერთად შეიმუშავებს პროექტის საბოლოო ვერსიას და
წარადგენენ მას აუდიტორიის წინაშე.

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.ს.II.31. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის დახმარებით განსაზღვროს
შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების
ჩამოყალიბებაში;

 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომელსაც ფლობს და გამოიყენებს

დავალების შესასრულებლად;
 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების

განსახორციელებლად;
 განსაზღვრავს რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,

კონსულტაცია;
 განსაზღვრავს საჭირო სტრატეგიებს დავალების თითოეული ეტაპისათვის.

უცხ.ს.II.32. მოსწავლე ფლობს სტრატეგიულ უნარებს წარმატებული სწავლის
უზრუნველსაყოფად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზებას;
 მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ როგორ მიდგომებს გამოიყენებს

ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;
 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს

სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა ენის, მათ შორის მშობლიურის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან, განსაზღვრავს თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლების პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი, ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზებს მათი შემდგომში

გათვალისიწინების მიზნით;
 ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ. სათანადოდ არ გამოიყენა

რესურსი, ვერ გამოკვეთა აქტივობის მთავარი ამოცანა, გამოტოვა ერთი ეტაპი,
ამოცანა დაუძლეველი მოეჩვენა, იყო უგუნებოდ და სხვა);

 ამჩნევს და ასახელებს საკუთარ ხარვეზებს;
 ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს.

უცხ.ს.II.33. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების გამოყენება სასწავლო საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (ლექსიკონს, სტრუქტურულ
ნიმუშებს, გრამატიკულ ცნობარს, ილუსტრაციებს და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ
რესურსებში (მაგ., სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებებში, ლექსიკონში,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკაში, მასწავლებელთან, კომპეტენტურ
პირთან და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციული საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ/ინტერნეტის) მეშვეობით;

 იყენებს ისტ-ს ამა, თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად;
 იყენებს ისტ-ს პროექტების განსახორციელებლად.

უცხ.ს.II.34. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა ხერხს ლექსიკური მარაგის
განსამტკიცებლად და გასამდიდრებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სისტემატურად იმეორებს გავლილ ლექსიკურ მასალას;
 ამოკრებს ცუდად ათვისებულ ლექსიკურ ერთეულებს;
 იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (რამდენჯერმე გადაწერა, ხმამაღლა

გამეორება, ერთი ფუძის სიტყვების, ანტონიმური/სინონიმური წყვილების



624

დაჯგუფება, ასოცირება, კონტექსტში გამოყენება, თემატიკის მიხედვით
დაჯგუფება და სხვა).

უცხ.ს.II.35. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სტრატეგიები გრამატიკის ათვისების
გასაადვილებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს გრამატიკულ
სტრუქტურებს/წესებს;

 იყენებს ამოცნობილ სტრუქტურებს/წესებს განსხვავებულ კონტექსტებში;
 ადარებს ერთმანეთს უცხოური და მშობლიური ენების გრამატიკულ

სტრუქტურებს/კანონზომიერებებს;
 იყენებს და თავადაც ქმნის სქემებს, ტაბულებს, სტრუქტურულ მოდელებს.

უცხ.ს.II.36. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან
თანამშრომლობა შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 მოქმედებს გუნდის წევრებთან შეთანხმებულად; მსჯელობს თანაგუნდელებთან

პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გასანაწილებლად;
 ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
 უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
 ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 საჭიროებისამებრ მონაწილეობს მეწყვილეს/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
 აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს

კორექტულობას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

საბაზო და საშუალო საფეხური - III დონე (ს.III)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.III.1. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს უცხოენოვან
თანამოსაუბრეთა შორის
მიმდინარე ინტერაქცია

უცხ.ს.III.5. მოსწავლეს
შეუძლია კორესპონდენციის
გაგება (ოფიციალური
ხასიათის ღია ბარათი, პირადი
წერილი ან მისი
ელექტრონული ვერსია).

უცხ.ს.III.11. მოსწავლეს
შეუძლია წერილის მიწერა
წარმოსახვითი ან რეალური
ადრესატისათვის (უცხოელი
თანატოლისათვის,
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(დიალოგი, მონოლოგი,
ინტერვიუ) ყოფით თემებზე.

უცხ.ს.III.2. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს მოკლე ინსტრუქციები,
შეტყობინებები,
საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილებში გაკეთებული
განცხადებები.

უცხ.ს.III.3. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს საინფორმაციო
აუდიოჩანაწერები.

უცხ.ს.III.4. მოსწავლეს
შეუძლია მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას
მოსასმენი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და მოსმენის
უნარის გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.III.6. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს და
გაიგოს სხვადასხვა სახის
ინფორმაციული ტექსტი (მაგ.,
დაიჯესტი, ბიოგრაფიული
ცნობარი, ანოტაცია და სხვა).

უცხ.ს.III.7. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს და
გაიგოს მცირე ზომის
თხრობითი ტექსტი (მაგ.,
ადაპტირებული მოთხრობა,
მოგონება, ნამდვილი ამბავი და
სხვა).

უცხ.ს.III.8. მოსწავლეს
შეუძლია ამოიცნოს ტექსტის
სტრუქტურული
მახასიათებლები, ნასწავლი
ენობრივი ფორმები და მათი
ფუნქცია შინაარსიან
კონტექსტში.

უცხ.ს.III.9. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის/ნაწყვეტის
ხმამაღალი კითხვა.

უცხ.ს.III.10. მოსწავლეს
შეუძლია მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას
საკითხავი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და კითხვის
უნარის გასაუმჯობესებლად.

მეგობარისათვის და სხვა).

უცხ.ს.III.12. მოსწავლეს

შეუძლია სხვადასხვა სახის
მცირე ზომის ინფორმაციული
ტექსტის (ცნობარის,
ანოტაციის, დაიჯესტის და
სხვა) შედგენა.

უცხ.ს.III.13. მოსწავლეს
შეუძლია დამხმარე
საშუალებებზე დაყრდნობით
მცირე ზომის ტექსტების
შედეგნა და შემოქმედებითი
დამოკიდებულების
გამოვლენა.

უცხ.ს.III.14. წერისას
მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის
სტრუქტურის დაცვა, ფლობს
და ცდილობს გამოიყენოს
საბაზისო ენობრივი უნარ-
ჩვევები.

უცხ.ს.III.15. მოსწავლეს
შეუძლია მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას
წერითი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და წერითი
მეტყველების უნარის
გასაუმჯობესებლად.

ლაპარაკი კულტურათა
დიალოგი

უცხოური ენის
პრაქტიკული

გამოყენება
(მედიაცია)

სწავლის სწავლა

უცხ.ს.III.16. უცხ.ს.III.21. მოსწავლე უცხ.ს.III.23. უცხ.ს.III.24.
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მოსწავლეს შეუძლია
ინტერაქციაში
მონაწილეობა.

უცხ.ს.III.17.
მოსწავლეს შეუძლია
თავი გაართვას ყოფით
საკომუნიკაციო
სიტუაციას.

უცხ.ს.III.18.
მოსწავლეს შეუძლია
დამხმარე
საშუალებებზე
დაყრდნობით
საუბარი.

უცხ.ს.III.19. მოსწავლე
ფლობს და იყენებს
საბაზისო ენობრივ
უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.III.20.
მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს სხვადასხვა
სტრატეგიას
სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და
ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად.

იცნობს სამიზნე
ქვეყნის/ქვეყნების
კულტურულ
რეალიებს.

უცხ.ს.III.22. მოსწავლე
იჩენს ინტერესს და
ავლენს ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
უცხოურენოვანი
კულტურული და
სოციოკულტურული
თავისებურებების
მიმართ.

მოსწავლეს შეუძლია
უცხოურ ენაზე
განახორციელოს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტი (მაგ.,
გამოფენა;
სადღესასწაულო
სუფრა; ტურისტული
ბროშურის შექმნა
უცხოელებისთვის, ან
სასკოლო
ვებგვერდზე
განთავსება;
დამეგობრება
მსოფლიოს
რომელიმე კუთხის
ისეთ კლასთან,
რომელიც იმავე ენას
სწავლობს და სხვა).

მოსწავლეს შეუძლია
მასწავლებლის
დახმარებით
განსაზღვროს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნები.

უცხ.ს.III.25. მოსწავლე
ფლობს სტრატეგიულ
უნარებს წარმატებული
სწავლების
უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.III.26.
მოსწავლეს შეუძლია
რესურსების
გამოყენება სასწავლო
საქმიანობის
ხელშესაწყობად.

უცხ.ს.III.27.

მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს სხვადასხვა
ხერხს ლექსიკური
მარაგის
განსამტკიცებლად და
გასამდიდრებლად.

უცხ.ს.III.28.
მოსწავლეს შეუძლია
სტრატეგიების
გამოყენება გრამატიკის
ათვისების
გასაადვილებლად.

უცხ.ს.III.29.
მოსწავლეს შეუძლია
თანაკლასელებთან,
მასწავლებლებთან,
მეწყვილესთან
თანამშრომლობა
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შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები,
რომლებშიც ტექსტი მკაფიოა და აუჩქარებელი).

უცხ.ს.III.1. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა
შორის მიმდინარე ინტერაქცია (დიალოგი, მონოლოგი, ინტერვიუ) ყოფით
თემებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს, სად და როდის მიმდინარეობს საუბარი;
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს, ინტერვიუერს, რესპონდენტს;
 ამოიცნობს საუბრის ძირითად თემას/საკითხებს;
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, რომელი, როგორი,

რამდენი, რატომ და სხვა);
 საუბრის შინაარსიდან გამომდინარე გამოაქვს დასკვნა თანამოსაუბრეთა ხასიათის,

საქმიანობის, მომავალი გეგმების, ინტერესებისა და მათ შორის არსებული
ურთიერთობის (მაგ., მეგობრული, კონფლიქტური, დიდი ხნის ნაცნობები,
ახლადგაცნობილები და სხვა) შესახებ;

 ინტონაციით განასხვავებს სათქმელის მოდალობას (შეკითხვას, თხოვნას,
მოთხოვნას და სხვა).

უცხ.ს.III.2. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს მოკლე ინსტრუქციები,
შეტყობინებები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული
განცხადებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს განცხადების თემას (მაგ., დაკარგული ნივთი, ღონისძიება, მგზავრობა
და სხვა);

 ამოიცნობს მიზანს (მაგ., რეკლამას, გაფრთხილებას, ინფორმირებას და სხვა);
 ამოიცნობს ადრესატს (ვისთვის არის განკუთვნილი შეტყობინება, განცხადება);
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., დაკარგული ნივთის მახასიათებლებს,

სურსათის ფასს, გამგზავრების დროს, უსაფრთხოების წესებს და სხვა).

უცხ.ს.III.3. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს საინფორმაციო აუდიოჩანაწერები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს გადაცემის ტიპს (მაგ., ამინდის პროგნოზს, დაიჯესტს,
სპორტის/კულტურის სიახლეებს და სხვა);

 ამოიცნობს ძირითად თემას/საკითხებს (მაგ., დაჯილდოებას, გატაცებას,
კინოფესტივალს და სხვა);

 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, როდის, სად, როგორი, რამდენი და სხვა).
მოსმენის სტრატეგიები
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უცხ.ს.III.4. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის გასაგებად იშველიებს არავერბალურ
ელემენტებს (ხმის ტემბრს, ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს, ლოგიკურ მახვილებს, ილუსტრაციას, სქემას და სხვა);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
(საკომუნიკაციო სიტუაციაზე, კონტექსტზე, ნაცნობ ენობრივ კონსტრუქციებზე)
დაყრდნობით;

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო უფრო ეფექტური;
 მიზნის შესაბამისად ცვლის მოსმენის სტრატეგიას: ზოგადი შინაარსის გასაგებად

ეყრდნობა ნაცნობ სიტყვებს, არავერბალურ ელემენტებს და ამოიცნობს
საკომუნიკაციო სიტუაციას, კონტექსტს, სასაუბრო თემას; კონკრეტული
ინფორმაციის ამოსაცნობად შეარჩევს კონკრეტულ საყრდენებს, მათზე ამახვილებს
ყურადღებას საჭირო ინფორმაციის ამოსაკრებად;

 უყურებს და უსმენს მისთვის საინტერესო ტელე/რადიო გადაცემებს, ფილმებს
უცხოურ ენაზე.

მიმართულება: კითხვა

უცხ.ს.III.5. მოსწავლეს შეუძლია კორესპონდენციის (ოფიციალური ხასიათის ღია
ბარათის, პირადი წერილის, ან მისი ელექტრონული ვერსიის) გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს ავტორს, ადრესატს, მათ მისამართებს, გაგზავნის თარიღს;
 ასახელებს კორესპონდენციის მიზანს (მაგ., მილოცვა, მოწვევა, მადლობის

გადახდა, შეთავაზება, შთაბეჭდილებების გაზიარება, ახსნა-განმარტება და სხვა);
 ამოიცნობს სიტუაციას/კონტექსტს, რომელშიც დაიწერა წერილი; ამოიცნობს

ფაქტობრივ ინფორმაციას (სად, რა, როდის, რამდენი, როგორი, რატომ, ვისთვის და
სხვა);

 ამოიცნობს რესპონდენტის დამოკიდებულებას, განწყობილებას;
 ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოაქვს კონკრეტული დასკვნები ავტორისა თუ

ადრესატის შესახებ.

უცხ.ს.III.6. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის ინფორმაციული
ტექსტი (მაგ., დაიჯესტი, ბიოგრაფიული ცნობარი, ანოტაცია და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ

ინფორმაციას;
 აკავშირებს ერთმეთთან სხვადასხვა სახის ინფორმაციას და გამოაქვს დასკვნა;
 განსაზღვარავს მოვლენათა დროსა და ადგილს;
 მიჯნავს ფაქტს ვარაუდისაგან, შეფასებისაგან;
 ამოიცნობს ფაქტებსა და მოვლენებს შორის არსებულ ლოგიკურ კავშირებს;
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 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას პირად გამოცდილებასთან.

უცხ.ს.III.7. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს მცირე ზომის თხრობითი ტექსტი
(მაგ., ადაპტირებული მოთხრობა, მოგონება, ნამდვილი ამბავი და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ზოგად შინაარსს;
 სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
 ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს, ავტორს;
 ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრობას;
 ასახელებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, როგორი, როგორ, რატომ და სხვა);
 ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
 ახასიათებს პერსონაჟებს ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით;
 ამოიცნობს მთხრობელის/პერსონაჟის განწყობილებებს, ემოციებს,

დამოკიდებულებას.
უცხ.ს.III.8. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს ტექსტის სტრუქტურული მახასიათებლები,

ნასწავლი ენობრივი ფორმები და მათი ფუნქცია შინაარსიან კონტექსტში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სტრუქტურული ორგანიზების მიხედვით ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე
სახის ტექსტებს (მაგ., შემეცნებითი ხასიათის ორ ტექსტს) და მშობლიურ ენაზე
მსჯელობს, რომლის სტრუქტურა უფრო მეტად უწყობს ხელს ტექსტის აღქმას და
რატომ;

 ამოიცნობს მოქმედებათა სიხშირისა და ხანგრძლივობის გამომხატველ ენობრივ
საშუალებებს (ზმნიზედას, ზმნის სათანადო ფორმას);

 ამოიცნობს ადგილმდებარეობის, მიმართულების, მანძილის გამომხატველ
ენობრივ საშუალებებს;

 ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრულობის (წინმსწრები და მერმინდელი
მოქმედების) გამომხატველ მარტივ ენობრივ კონსტრუქციებს;

 ამოიცნობს ლოგიკური კავშირების (მაგ., მიზეზის, შედეგის, ოპოზიციის)
გამომხატველ მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს.

უცხ.ს.III.9. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის/ნაწყვეტის ხმამაღალი კითხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 შეარჩევს ტექსტს/ნაწყვეტს, რომლის წაკითხვაც სურს აუდიტორიის წინაშე;
 წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
 შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს;
 ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
 სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას;
 კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას

აუდიტორიასთან;
 მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

კითხვის სტრატეგიები
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უცხ.ს.III.10. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი
ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს გაცნობითი კითხვის ხერხებს: აკვირდება ტექსტის აგებულებას, სათაურს,
აბზაცებს, ილუსტრაციებს, წარწერებს, გამოყოფილ სიტყვებს და სხვა; არ ჩერდება
უცნობ სიტყვებზე;

 იყენებს შესწავლითი კითხვის ხერხებს: პირველი წაკითხვისას მთლიანად ეცნობა
ტექსტს; სირთულეების დასაძლევად გადაიკითხავს გაუგებარ, რთულ ან
მნიშვნელოვან ნაწილებს; კონტექსტის, გამოცდილების ან ლექსიკონის
დახმარებით აზუსტებს უცხო სიტყვების მნიშვნელობას;

 იყენებს ძიებითი კითხვის ხერხებს: კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით
სწრაფად გადაიკითხავს ტექსტს, ეძებს საყრდენებს: საკვანძო სიტყვებს, აბზაცების
პირველ წინადადებებს, რუბრიკებს, განმარტებებს, სქემებს, ტაბულას და სხვა;

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების (ილუსტრაციების, ნაცნობი ფუძის, კონტექსტის, მშობლიურ
ენაში დამკვიდრებული უცხოური სიტყვების და სხვა) დახმარებით;

 სხვადასხვა ელემენტის მოშველიებით (სათაური, აბზაცების დასაწყისი, საკვანძო
სიტყვები, ერთ-ერთი აბზაცი, გამოყოფილი სიტყვები) გამოთქვამს ვარაუდს
ტექსტის შინაარსის შესახებ;

 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა საკითხავი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო უფრო ეფექტური.

მიმართულება: წერა

უცხ.ს.III.11. მოსწავლეს შეუძლია წერილის მიწერა წარმოსახვითი, ან რეალური
ადრესატისათვის (მაგ., უცხოელი თანატოლისათვის, მეგობარისათვის და
სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს (მიმართვისა და გამომშვიდობების
ფორმულები, თემა, ხელმოწერა, მისამართი, თარიღი);

 წარადგენს საკუთარ თავს, ოჯახს;
 მიუთითებს საკუთარი რეგიონის/ქალაქის/სოფლის ადგილმდებარეობას;
 აღწერს, რითი არის დაკავებული, როგორ ატარებს თავისუფალ დროს;
 გადმოსცემს ყოველდღიურ ცხორვებასთან დაკავშირებულ ამბებს;
 ახასიათებს თავის მეგობრებს;
 ადრესატს უსვამს კითხვებს მისთვის საინტერესო საკითხებზე პასუხის მისაღებად;
 ეპატიჟება და უხსნის, თუ რას გააკეთებენ, როგორ გაატარებენ დროს ჩამოსვლის

შემთხვევაში.

უცხ.ს.III.12. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მცირე ზომის ინფორმაციული
ტექსტის (მაგ. ცნობარი, ანოტაცია, დაიჯესტი და სხვა) შედგენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 თავს უყრის საჭირო ინფორმაციას, ილუსტრაციებს;
 განსაზღვრავს ინფორმაციის ორგანიზების წესს;
 თხზავს ტექსტს;
 ასათაურებს;
 აფორმებს ილუსტრაციებით.

უცხ.ს.III.13. მოსწავლეს შეუძლია დამხმარე საშუალებებზე დაყრდნობით მცირე ზომის
ტექსტების შედგენა და შემოქმედებითი დამოკიდებულების გამოვლენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 თავს უყრის წაკითხულ ტექსტში შესწავლილ საკვანძო სიტყვებს, ენობრივ
კონსტრუქციებს და მათზე დაყრდნობით თხზავს მსგავსი სტრუქტურის ტექსტს;

 განავრცობს შეკუმშულად, მოკლედ გადმოცემულ ამბავს;
 გასაგებად გადმოსცემს შინაარსს.

უცხ.ს.III.14. წერისას მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სტრუქტურის დაცვა, ფლობს და
ცდილობს გამოიყენოს საბაზისო ენობრივი უნარ-ჩვევები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტის შედგენისას იყენებს აზრობრივი გადაბმის მარტივ ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს (მაგ., სწორად ჩაანაცვლებს სახელებს ნაცვალსახელებითა და
მარტივი ზმნიზედებით);

 სათანადოდ იყენებს ახლად შესწავლილ სიტყვებსა და გამოთქმებს;
 ამბების/ფაქტების გადმოცემისას იყენებს შესაბამისი ზმნის ფორმებს აწმყო,

წარსული და მომავალი დროის გამოსახატად;
 იყენებს ზმნიზედებს, წინდებულებს, მყარ შესიტყვებებს მოქმედებათა, მოვლენათა

დროის დასაზუსტებლად (მაგ., საღამოს, ხვალ, გუშინ, რამდენიმე საათში და სხვა);
 იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს მოქმედებათა შორის ლოგიკური

კავშირების (მაგ., მიზეზშედეგობრივი, ოპოზიციური) გამოსახატად (მაგ.,
თანწყობილი წინადადება, მარტივი დაქვემდებარება);

 საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესაბამისად შეარჩევს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ფორმულებს, თავაზიან და ფამილარულ ფორმებს;

 სწორად იყენებს ნასწავლ სინტაქსურ მიმართებებს სიტყვებს შორის;
 აღწერისას აზუსტებს ადგილმდებარეობას ზმნიზედების, მარტივი ენობრივი

ფორმულების გამოყენებით;
 იცავს პუნქტუაციისა და მართლწერის ნორმებს.

წერის სტრატეგიები

უცხ.ს.III.15. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას წერითი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და წერითი მეტყველების უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოიძიებს და ამზადებს აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,
ნიმუშს, გრამატიკულ ცნობარს და სხვა);

 ჩამოწერს იდეებს, გადაარჩევს, გადაახარისხებს და ადგენს ტექსტის გეგმას;
 მოიძიებს შესაბამის ილუსტრაციებს;
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 წერს შავ ვარიანტს;
 სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს და ასწორებს შეცდომებს.

მიმართულება: ლაპარაკი

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.III.16. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სვამს და პასუხობს კითხვებს ნაცნობ თემატიკაზე;
 ახერხებს თანამოსაუბრეთა რეპლიკებზე რეაგირებას;
 წინასწარი მომზადების საფუძველზე ახერხებს ამა თუ იმ საკითხთან

დაკავშირებით საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვას და მის განმარტებას (რა
მოსწონს/არ მოსწონს, რატომ);

 წინასწარი მომზადების საფუძველზე აკეთებს სხვადასხვა ტიპის არჩევანს და
განმარტავს მას (მაგ., რომელი მსახიობი ურჩევნია და რატომ, სად ურჩევნია წასვლა
და რატომ და სხვა);

 მიმართავს მასწავლებელს, კლასელებს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ
საჭიროებებთან დაკავშირებით;

 პასუხობს წაკითხულ ტექსტთან დაკავშირებულ კითხვებს.

უცხ.ს.III.17. მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას ყოფით საკომუნიკაციო სიტუაციას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წინასწარი მომზადების საფუძველზე მონაწილეობს როლურ თამაშებში,
სიმულაციურ სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს (მაგ.,
ტელეფონით ინფორმაციის მოპოვება კინოსეანსების განრიგის შესახებ,
დაგვიანების გამო თავის გამართლება და სხვა).

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.III.18. მოსწავლეს შეუძლია დამხმარე საშუალებებზე დაყრდნობით საუბარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წინასწარი მომზადების საფუძველზე მარტივი ენით საუბრობს მისთვის ნაცნობ
თემებზე (თავისუფალი დრო, მოდა და სხვა);

 წინასწარი მომზადების საფუძველზე მარტივი ენით ჰყვება თავს გადამხდარ,
გაგონილ, წაკითხულ ამბავს;

 საკვანძო სიტყვებსა და ენობრივ კონსტრუქციებზე დაყრდნობით გადმოსცემს
მოსმენილი ტექსტის შინაარს.

უცხ.ს.III.19. მოსწავლე ფლობს და იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ინტერაქციის წარმართვისას სათანადოდ შეარჩევს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებსა და ფორმულებს, კლიშეებს;

 ინტერაქციისას სათანადოდ იყენებს ფამილარულ და თავაზიან ფორმებს;
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 იყენებს სასაუბრო თემის შესაბამის ნასწავლ ლექსიკას;
 თავისუფლად იყენებს მარტივი და თანწყობილი წინადადებების სტრუქტურებს;
 იყენებს ხშირად ხმარებულ მარტივი სტრუქტურის მქონე ქვეწყობილ

წინადადებებს;
 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 ამბების გადმოცემისას ცდილობს მართებულად გამოიყენოს ზმნის ნასწავლი

ფორმები წარსული, ახლანდელი და მომავალი დროის გამოსახატად;
 იყენებს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ზმნებს,

სიტყვათშეხამებებს (მომწონს, არ მომწონს, მირჩევნია, ჩემი აზრით);
 იყენებს ემოციების (სიხარულის, გაკვირვების, სინანულის და სხვა) გამომხატველ

ლექსიკურ ერთეულებს, ხშირად ხმარებულ ენობრივ ფორმულებს;
 გრძნობებისა და ემოციების გადმოცემისას იყენებს კონკრეტული

მოდალობისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას.
ლაპარაკის სტრატეგიები

უცხ.ს.III.20. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას სამეტყველო
ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების
უნარის გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,
კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;

 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს

(მაგ., მიმიკა, ჟესტიკულაცია, პერიფრაზირება /აღწერს ნაგულისხმევ საგანს ან
მიუთითებს, რაში გამოიყენება/ და სხვა).

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.ს.III.21. მოსწავლე იცნობს სამიზნე ქვეყნის/ქვეყნების კულტურულ რეალიებს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს სახელმწიფო სიმბოლოებს (დროშა, გერბი, ჰიმნი და სხვა);
 ასახელებს სამიზნე ქვეყანასთან/ქვეყნებთან დაკავშირებულ გეოგრაფიულ,

დემოგრაფიულ მონაცემებს, მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენებს (მაგ. სამიზნე
ქვეყნების დედაქალაქები, გერმანიის გაერთიანების დღე, ბასტილიის აღების დღე
და სხვა);

 ამოიცნობს ხელოვნებისა და არქიტექტურის ნიმუშებს (მაგ., ბრანდენბურგის
კარიბჭე, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, ბიგ ბენი, ოსტანკინოს ანძა და სხვა);

 ამოიცნობს ისტორიულ პირებსა და გამოჩენილ ადამიანებს (მაგ. ვოლფგანგ გოეთე,
შარლ დე გოლი, დედოფალი ელისაბედ მეორე, ალექსანდრე პუშკინი), ასახელებს
მათი მოღვაწეობის სფეროებს, ეპოქას, დამსახურებას;

 ასახელებს დღესასწაულებსა და ზეიმებს.

უცხ.ს.III.22. მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას
უცხოენოვანი კულტურული და სოციოკულტურული თავისებურებების
მიმართ.



634

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს საზოგადოებაში ქცევის წესებს, ეტიკეტს და იცავს მას სიმულაციური
სიტუაციების გათამაშებისას;

 ამოიცნობს ტრადიციებს, ადათებს, ზნე-ჩვეულებებს და ადარებს მშობლიურთან,
პოულობს მსგავსებებს, განსხვავებებს;

 კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ აზრს, შეხედულებას, დამოკიდებულებას
კულტურულ თავისებურებებზე მსჯელობისას.

მიმართულება:უცხოური ენის პარაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.ს.III.23. მოსწავლეს შეუძლია უცხოურ ენაზე განახორციელოს სხვადასხვა ტიპის
პროექტი (მაგ., გამოფენა; სადღესასწაულო სუფრა; ტურისტული ბროშურის
შექმნა უცხოელებისთვის, ან სასკოლო ვებგვერდზე განთავსება; დამეგობრება
მსოფლიოს რომელიმე კუთხის ისეთ კლასთან, რომელიც იმავე ენას
სწავლობს და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორცილების
კრიტერიუმებს;

 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს განსახორციელებელ ეტაპებს;
 მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 ახდენს ცოდნისა და უნარების მობილიზებას, განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და

უნარები უნდა შეიძინოს დასმული ამოცანების გადასაჭრელად;
 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და ინაწილებს ფუნქციებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად მოიძიებს, შეარჩევს და დაამუშავებს ინფორმაციას;
 შეარჩევს პროექტის წარდგენის ფორმას;
 განახორციელებს პროექტს;
 გადის რეპეტიციას, გუნდის წევრებთან ერთად აკეთებს პრეზენტაციის

სიმულირებას სხვა გუნდის წინაშე, კომენტარების, შენიშვნების გათვალისწინებით,
აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები;

 გუნდის წევრებთან ერთად შეიმუშავებს პროექტის საბოლოო ვერსიას და
წარადგენს მას აუდიტორიის წინაშე.

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.ს.III.24. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის დახმარებით განსაზღვროს
შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების
ჩამოყალიბებაში;

 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებსაც ფლობს და გამოიყენებს

დავალების შესასრულებლად;
 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების

შესასრულებლად;
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 განსაზღვრავს რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,
კონსულტაცია;

 განსაზღვრავს საჭირო სტრატეგიებს დავალების თითოეული ეტაპისათვის.

უცხ.ს.III.25. მოსწავლე ფლობს სტრატეგიულ უნარებს წარმატებული სწავლების
უზრუნველსაყოფად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზებას;
 მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ როგორ მიდგომებს გამოიყენებს

ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;
 სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების წამოჭრისას ცვლილებები შეაქვს

სტრატეგიებში;
 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს

სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანახმაა განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან, განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლების პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი, ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 აკვირდება შედეგებს და აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზებს მათი შემდგომში

გათვალისწინების მიზნით;
 ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ., სათანადოდ არ

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

 ამჩნევს და ასახელებს საკუთარ ხარვეზებს;
 ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს.

უცხ.ს.III.26. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების გამოყენება სასწავლო საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,
სტრუქტურული ნიმუშებს, გრამატიკულ ცნობარს, ილუსტრაციებს და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ
რესურსებში (სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებებში, ლექსიკონში,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკში, მასწავლებელთან, კომპეტენტურ
პირთან და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ) მეშვეობით;

 იყენებს ისტ-ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/ დასამუშავებლად;
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 იყენებს ისტ-ს პროექტების განსახორციელებლად.

უცხ.ს.III.27. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა ხერხს ლექსიკური მარაგის
განსამტკიცებლად და გასამდიდრებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სისტემატურად იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას;
 ამოკრებს ცუდად ათვისებულ ლექსიკურ ერთეულებს;
 იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (რამდენჯერმე გადაწერა, ხმამაღლა

გამეორება, ერთი ფუძის სიტყვების, ანტონიმური/სინონიმური წყვილების
დაჯგუფება, ასოცირება, კონტექსტში გამოყენება, თემატიკის მიხედვით
დაჯგუფება და სხვა).

უცხ.ს.III.28. მოსწავლეს შეუძლია სტრატეგიების გამოყენება გრამატიკის ათვისების
გასაადვილებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს გრამატიკულ
სტრუქტურებს/წესებს;

 იყენებს ამოცნობილ სტრუქტურებს/წესებს განსხვავებულ კონტექსტებში;
 ადარებს ერთმანეთს უცხოური და მშობლიური ენების გრამატიკულ
სტრუქტურებს/კანონზომიერებებს;

 იყენებს და თავადაც ქმნის სქემებს, ტაბულებს, სტრუქტურულ მოდელებს.
უცხ.ს.III.29. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებლებთან, მეწყვილესთან
თანამშრომლობა შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 მოქმედებს გუნდის წვრებთან შეთანხმებულად;
 მსჯელობს თანაგუნდელებთან (პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების

გასანაწილებლად);
 ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
 უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
 ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 საჭიროებისამებრ მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
 აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს

კორექტულობას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

საბაზო და საშუალო საფეხური - IV დონე (ს.IV)

უცხოური ენა

სტანდარტი
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.IV.1. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს უცხოენოვან
თანამოსაუბრეთა შორის
მიმდინარე ინტერაქცია
(დიალოგი, ინტერვიუ)
ყოველდღიურ თემებზე.

უცხ.ს.IV.2. მოსწავლეს

შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს ინსტრუქციები,
შეტყობინებები,
საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილებში გაკეთებული
განცხადებები.

უცხ.ს.IV.3. მოსწავლეს

შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს რადიოგადაცემები
(საინფორმაციო გადაცემა,
რეპორტაჟი ტურისტული
მოგზაურობის შესახებ,
ინტერვიუ) ნაცნობ
თემატიკაზე.

უცხ.ს.IV.4. მოსწავლეს
შეუძლია მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას
მოსასმენი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და მოსმენის
უნარის გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.IV.5. მოსწავლეს შეუძლია
წაიკითხოს და გაიგოს
მრავალსაფეხურიანი
ინსტრუქცია (კომპლექსური
დავალების ინსტრუქცია, რჩევა-
დარიგება, თამაშის წესები,
რეკომენდაციები და სხვა).

უცხ.ს.IV.6. მოსწავლეს შეუძლია
წაიკითხოს და გაიგოს
სხვადასხვა სახის
ინფორმაციული ტექსტი (მაგ.,
მასალა საყმაწვილო
ენციკლოპედიიდან, სტატია
საყმაწვილო
ჟურნალიდან/გაზეთიდან,
ანოტაცია, ცნობარი და სხვა).

უცხ.ს.IV.7. მოსწავლეს შეუძლია
წაიკითხოს და გაიგოს
ადაპტირებული ნოველა,
მოთხრობა (ან ნაწყვეტი
მოთხრობიდან).

უცხ.ს.IV.8. მოსწავლეს შეუძლია
კომიქსის წაკითხვა და გაგება.

უცხ.ს.IV.9. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს ტექსტი
სტრუქტურული
მახასიათებლების მიხედვით,
ამოიცნოს ენობრივი ფორმები
და მათი ფუნქცია შინაარსიან
კონტექსტში.

უცხ.ს.IV.10. მოსწავლეს
შეუძლია ტექსტის/ნაწყვეტის
ხმამაღალი კითხვა.

უცხ.ს.IV.12. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
ტექსტების წერა, რომლებშიც
დეტალურად აღწერს საკუთარ
გამოცდილებას (მაგ., პირადი
წერილი, დღიური).

ა) წერს წერილს უცხოელ
თანატოლს (ხელნაწერ ან
ელექტრონულ ვერსიას).
ბ) წერს პირად წერილებს
ახლობელს (ხელნაწერ ან
ელექტრონულ ვერსიას).
გ) წერს დღიურს.

უცხ.ს.IV.13. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის
ტექსტის შედგენა, რომელშიც
ავლენს თვითგამოხატვის
უნარს.

უცხ.ს.IV.14. წერისას
მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის
სტრუქტურის დაცვა, ფლობს
და ცდილობს გამოიყენოს
საბაზისო ენობრივი უნარ-
ჩვევები.

უცხ.ს.IV.15. მოსწავლეს
შეუძლია შედეგის
გასაუმჯობესებლად
გამოიყენოს წერის ეფექტური
სტრატეგიები წერის პროცესის
ყველა ეტაპზე
(მოსამზადებელი ტექსტის
შედგენა, ტექსტის
გაუმჯობესება).
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უცხ.ს.IV.11. მოსწავლეს
შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა
სტრატეგიას საკითხავი
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და
კითხვის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

ლაპარაკი კულტურათა
დიალოგი

უცხოური ენის
პრაქტიკული

გამოყენება

სწავლის სწავლა

უცხ.ს.IV.16.
მოსწავლეს შეუძლია
ინტერაქციაში
მონაწილეობა.

უცხ.ს.IV.17.
მოსწავლეს შეუძლია
ყოფითი
საკომუნიკაციო
სიტუაციისთვის
თავის გართმევა.

უცხ.ს.IV.18.
მოსწავლეს შეუძლია
მისთვის ნაცნობ
თემებზე ლაპარაკი.

უცხ.ს.IV.19. მოსწავლე
ფლობს და იყენებს
საბაზისო ენობრივ
უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.IV.20.
მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს სხვადასხვა
სტრატეგიას
სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის

უცხ.ს.IV.21.
მოსწავლე იცნობს
სამიზნე
ქვეყნის/ქვეყნების
კულტურის
რეალიებს.

უცხ.ს.IV.22.
მოსწავლე იცნობს
სამიზნე
ქვეყნის/ქვეყნების
სოციოკულტურის
რეალიებს.

უცხ.ს.IV.23.

მოსწავლე იჩენს
ინტერესს და ავლენს
ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
კულტურათა
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.IV.24. მოსწავლეს
შეუძლია უცხოურ
ენაზე განახორციელოს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტი (მაგ., ზეიმის
მოწყობა, შეხვედრები
იმავე
ქალაქში/რეგიონში
მოღვაწე
უცხოურენოვანებთან,

მუზეუმის კატალოგის
უცხოენოვანი ვერსიის
შექმნა სკოლის ვებ-
გვერდზე
განსათავსებლად და
სხვა).

უცხ.ს.IV.25.
მოსწავლეს შეუძლია
დამოუკიდებლად
განსაზღვროს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნები.

უცხ.ს.IV.26.
მოსწავლეს შეუძლია
სტრატეგიული
უნარების გამოყენება
წარმატებული
სწავლების
უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.IV.27.
მოსწავლეს შუძლია
რესურსების
გამოყენება სასწავლო
საქმიანობის
ხელშესაწყობად.

უცხ.ს.IV.28.
მოსწავლეს შეუძლია
ინფორმაციის
დამუშავება მისი
დამახსოვრებისა და
ეფექტურად
გამოყენების მიზნით.
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ხელშესაწყობად და
ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.IV.29.
მოსწავლეს შეუძლია
თანამშრომლობა
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან
შედეგების
გაუმჯობესების
ხელშეწყობის მიზნით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები,
რომლებშიც ტექსტები მკაფიოა და აუჩქარებელი).

უცხ.ს.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა
შორის მიმდინარე ინტერაქცია (დიალოგი, ინტერვიუ) ყოველდღიურ თემებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს, სად მიმდინარეობს საუბარი;
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
 ამოიცნობს საუბრის ძირითად თემას/საკითხებს;
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, რომელი, როგორი,

რამდენი, რატომ და სხვა);
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა დამოკიდებულებას, შეფასებას ამა თუ იმ საკითხთან

დაკავშირებით;
 საუბრის შინაარსიდან გამომდინარე გამოაქვს დასკვნა თანამოსაუბრეთა ხასიათის,

საქმიანობის, ინტერესების, სოციალური მდგომარეობისა და მათ შორის არსებული
(მაგ., მეგობრული, კონფლიქტური, საქმიანი, დიდი ხნის ნაცნობები,
ახლადგაცნობილები და სხვა) ურთიერთობის შესახებ;

 ინტონაციით განასხვავებს სათქმელის მოდალობას (მაგ., შეკითხვა, თხოვნა,
მოთხოვნა, საყვედური, სინანული, გაპროტესტება);

 განასხვავებს მიმართვის ფამილარულ და თავაზიან ფორმებს.

უცხ.ს.IV.2. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს ინსტრუქციები, შეტყობინებები,
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული განცხადებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ტექსტის მიზანს (მაგ., რეკლამას, გაფრთხილებას, ინფორმირებას და
სხვა);

 ამოიცნობს ადრესატს (ვისთვის არის განკუთვნილი ინფორმაცია);
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 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., ნივთის მოხმარების წესებს,
ტურისტული სააგენტოს კონკრეტულ შეთავაზებებს და სხვა).

უცხ.ს.IV.3. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს რადიოგადაცემები (საინფორმაციო
გადაცემა, რეპორტაჟი ტურისტული მოგზაურობის შესახებ, ინტერვიუ და
სხვა) ნაცნობ თემატიკაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს გადაცემის რუბრიკას (მაგ., ახალი ამბები უცხოეთიდან,
სპორტის/კულტურის სიახლეები, პრესის მიმოხილვა, რეპორტაჟი და სხვა);

 ამოიცნობს ძირითად თემას/საკითხებს;
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, როდის, სად, როგორი, რამდენი და სხვა);
 მიჯნავს ინტერვიუერისა და რესპონდენტის დამოკიდებულებებს, შეფასებებს

ერთმანეთისაგან;
 განასხვავებს ფაქტებს დამოკიდებულებისაგან, შეფასებისაგან;
 აკავშირებს კონკრეტულ დეტალებს ძირითად ინფორმაციასთან;
 გამოაქვს კონკრეტული დასკვნები.

მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.ს.IV.4. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ
ელემენტებს (მაგ., ხმის ტემბრს, ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს, ლოგიკურ მახვილებს, ილუსტრაციას, სქემას);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი);

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 იყენებს სელექციური მოსმენის სტრატეგიას კონკრეტული ინფორმაციის

ამოსაცნობად;
 მიზნის შესაბამისად ცვლის მოსმენის სტრატეგიას: ზოგადი შინაარსის გასაგებად

ეყრდნობა ნაცნობ სიტყვებს, არავერბალურ ელემენტებს და ამოიცნობს
საკომუნიკაციო სიტუაციას, კონტექსტს, სასაუბრო თემას; კონკრეტული
ინფორმაციის ამოსაცნობად შეარჩევს კონკრეტულ საყრდენებს, მათზე ამახვილებს
ყურადრებას საჭირო ინფორმაციის ამოსაკრებად;

 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო ეფექტური;
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ინფორმაციის

მოსმენისას, ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას, გამოაქვს დასკვნები;
 მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება

გამოადგეს გამოყენებული/განხილული სტრატეგიები;
 უყურებს და უსმენს მისთვის საინტერესო ტელე/რადიო გადაცემებს, ფილმებს

უცხოურ ენაზე.

მიმართულება: კითხვა
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უცხ.ს.IV.5. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს მრავალსაფეხურიანი ინსტრუქცია

(მაგ., კომპლექსური დავალების ინსტრუქცია, რჩევა-დარიგება, თამაშის

წესები, რეკომენდაციები და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ადრესატს;
 ამოიცნობს შესასრულებელ ქმედებებს;
 ამოიცნობს ქმედებათა შესრულების თანამიმდევრობას.

უცხ.ს.IV.6. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის
ინფორმაციული ტექსტი (მაგ., მასალა საყმაწვილო ენციკლოპედიიდან,
სტატია საყმაწვილო ჟურნალიდან/გაზეთიდან, ცნობარი და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ

ინფორმაციას;
 ტექსტს ჰყოფს შინაარსობრივ ნაწილებად;
 ამოკრებს ინფორმაციას დიფერენცირებულად და აჯგუფებს სხვადასხვა ნიშნით;
 მიჯნავს ფაქტს ვარაუდისაგან, შეფასებისაგან;
 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან.

უცხ.ს.IV.7. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს ადაპტირებული ნოველა,
მოთხრობა (ან ნაწყვეტი მოთხრობიდან).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
 ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა);
 ამოიცნობს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
 ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
 ახასიათებს პერსონაჟებს ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით;
 ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, ამბის

მსვლელობა, დასასრული).

უცხ.ს.IV.8. მოსწავლეს შეუძლია კომიქსის წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს ერთმანეთისგან დიალოგური და თხრობითი ტექსტების დიზაინს;
 ერთმანეთთან აკავშირებს ტექსტსა და ნახატს;



642

 ამოიცნობს სახვითი და ტიპოგრაფიული ხერხებით გამოხატულ ემოციებს,
განწყობილებებს (მაგ. გამსხვილებული შრიფტი ყვირილის, ბრაზის აღსანიშნად და
სხვა);

 ამოიცნობს ეპიზოდების შინაარსს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
 ამოიცნობს ნახატებსა თუ ტექსტში მინიშნებულ იმპლიციტურ ინფორმაციას

კულტურის სფეროდან (ეპოქას, ქვეყანას, ისტორიულ მოვლენას, ამა თუ იმ
სოციალური წრის ტიპურ წარმომადგენელს და სხვა).

უცხ.ს.IV.9. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ტექსტი სტრუქტურული მახასიათებლების
მიხედვით, ამოიცნოს ენობრივი ფორმები და მათი ფუნქცია შინაარსიან
კონტექსტში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აფასებს, რამდენად უწყობს ხელს ტექსტის დიზაინი ტექსტის შინაარსის აღქმას
(ილუსტრაციისა და ტექსტის მიმართება, შრიფტის ზომა და სახესხვაობა, ტექტის
აბზაცებად/სვეტებად დაყოფა, ნაწილების დასათაურება და სხვა);

 ამოიცნობს ფრაზებსა და სიტყვებს, რომლებიც ეხმარება მკითხველს, გამიჯნოს
ფაქტი შეფასებისაგან/დამოკიდებულებისაგან/ თვალსაზრისისაგან (მაგ.,
განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები, სხვადასხვა მოდალობის გამომხატველი
ზმნები);

 განმარტავს, სად იწყება და სად მთავრდება ამბის განვითარების საფეხურები და რა
მარკერები გამოიყენება ამისათვის (მაგ., მაშინ, როდესაც, დიდი ხნის წინათ; ჯერ,
შემდეგ, ბოლოს...);

 ახასიათებს ტექსტს ან მის მონაკვეთს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების
რაოდენობის მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი, პოლილოგი);

 აღნიშნავს, რომელი პირია (I თუ III) ტექსტში ავტორი;
 ამოიცნობს აუცილებლობის, რჩევის, აკრძალვის გამომხატველ ენობრივ

კონსტრუქციებს;
 ამოიცნობს მოქმედებათა ინტენსივობის (სიხშირის) გამომხატველ ენობრივ

საშუალებებს (მაგ., ზმნიზედას, ზმნის კილოს, მყარ შესიტყვებას);
 ამოიცნობს ემოციების (მაგ., მწუხარების, შვების, უკმაყოფილების, კმაყოფილების,

ხალისის და სხვათა) გამომხატველ ენობრივ საშუალებებს;
 ამოიცნობს მიმართულების, გეზის, ადგილმდებარეობის, დისტანციის, პოზიციის

გამომხატველ ენობრივ კონსტრუქციებს, ფორმულებს, სიტყვებს;
 ამოიცნობს შედარების (მსგავსების, განსხვავების, თანაფარდობის, აღმატებულების

და სხვა) გამომხატველ ენობრივ საშულებებს;
 ამოიცნობს თანადროულობისა და თანამიმდევრობის (მაგ., წინსწრება,

მერმინდელობა) გამომხატველ ენობრივ კონსტრუქციებს;
 ამოიცნობს ნება-სურვილის, რჩევა-დარიგების (აკრძალვა, აუცილებლობა, ნების

დართვა, რჩევის მიცემა) გამომხატველ ენობრივ კონსტრუქციებს;
 ამოიცნობს ლოგიკური კავშირების (მიზეზს, შედეგს, მიზანს, ოპოზიციას)

გამომხატველ მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს;
 ამოიცნობს აზრობრივი გადაბმის ენობრივ საშუალებებს (მაგ., ანაფორულ

ნაცვალსახელებს, ზმნიზედებს, არტიკლებს, სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ
განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ ჩანაცვლებებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-
კილოთა ფორმებს და სხვა).

უცხ.ს.IV.10. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის/ნაწყვეტის ხმამაღალი კითხვა.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 შეარჩევს ტექსტს/ნაწყვეტს, რომლის წაკითხვაც სურს აუდიტორიის წინაშე;
 ხმამაღლა წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
 შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრსა და სიმაღლეს;
 ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
 სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას;
 კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას

აუდიტორიასთან;
 მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

კითხვის სტრატეგიები

უცხ.ს.IV.11. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი
ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს გაცნობითი კითხვის ხერხებს: აკვირდება ტექსტის აგებულებას, სათაურს,
აბზაცებს, ილუსტრაციებს, წარწერებს, გამოყოფილ სიტყვებს და სხვა; არ ჩერდება
უცნობ სიტყვებზე;

 იყენებს შესწავლითი კითხვის ხერხებს: პირველი წაკითხვისას მთლიანად ეცნობა
ტექსტს; სირთულეების დასაძლევად გადაიკითხავს გაუგებარ, რთულ ან
მნიშვნელოვან ნაწილებს; კონტექსტის, გამოცდილების ან ლექსიკონის
დახმარებით აზუსტებს უცხო სიტყვების მნიშვნელობას;

 იყენებს ძიებითი კითხვის ხერხებს: კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით
სწრაფად გადაიკითხავს ტექსტს, ეძებს საყრდენებს: საკვანძო სიტყვებს, აბზაცების
პირველ წინადადებებს, რუბრიკებს, განმარტებებს, სქემებს, ტაბულას და სხვა;

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების დახმარებით (მაგ., ილუსტრაციები, ნაცნობი ფუძე,
კონტექსტი, მშობლიურ ენაში დამკვიდრებული უცხოური სიტყვები და სხვა);

 სხვადასხვა ელემენტების მოშველიებით (მაგ., სათაური, აბზაცების დასაწყისი,
საკვანძო სიტყვები, ერთ-ერთი აბზაცი, გამოყოფილი სიტყვები) გამოთქვამს
ვარაუდს ტექსტის შინაარსის შესახებ;

 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო უფრო ეფექტური;
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია სხვადასხვა ტიპის

ტექსტის კითხვისას, ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას, გამოაქვს დასკვნები;
 მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება

გამოადგეს გამოყენებული/განხილული სტრატეგიები;
 საკითხავი ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს როგორც მშობლიურ, ისე სხვა ენაზე

მიღებულ გამოცდილებას.

მიმართულება: წერა

უცხ.ს.IV.12. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ტექსტების წერა, სადაც დეტალურად
აღწერს საკუთარ გამოცდილებას (მაგ., პირადი წერილი, დღიური).
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ა) წერს წერილს უცხოელ თანატოლს (ხელნაწერ ან ელექტრონულ ვერსიას).
 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს (მიმართვისა და გამომშვიდობების

ფორმულებს, ხელმოწერას, მისამართს, თარიღს);
 წარადგენს საკუთარ თავს, ოჯახს;
 მიუთითებს საკუთარი რეგიონის/ქალაქის/სოფლის ადგილმდებარეობას;
 აღწერს, რითი არის დაკავებული, როგორ ატარებს თავისუფალ დროს;
 ახასიათებს თავის მეგობრებს;
 დეტალურად აღწერს თავისი კუთხის საინტერესო ზნე-ჩვეულებებს (მაგ.,

დღესასწაული, როდის და სად აღნიშნავენ, როგორ წარიმართა, თვითონ რას
აკეთებდა, როგორია მისი შთაბეჭდილებები);

 ადრესატს უსვამს კითხვებს მისთვის საინტერესო საკითხებზე პასუხის მისაღებად;
 ეპატიჟება და უხსნის, ჩამოსვლის შემთხვევაში რას გააკეთებენ, როგორ გაატარებენ

დროს;
 თანამიმდევრულად, მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

ბ) წერს პირად წერილებს ახლობელს (ხელნაწერ ან ელექტრონულ ვერსიას).
 იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს (მიმართვისა და გამომშვიდობების

ფორმულებს, ხელმოწერას, მისამართს, თარიღს);
 მოიკითხავს ადრესატს;
 ატყობინებს თავის პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ახალ ამბებს;
 აღწერს კონკრეტულ ამბებს (მაგ., როგორ შეხვდა დიდი ხნის უნახავი ამხანაგი, სად,

რა ვითარებაში, როგორ წარიმართა შეხვედრა, რით დასრულდა);
 აღწერს საკუთარ დამოკიდებულებას, განწყობილებას, რეაქციებს კონკრეტულ

სიტუაციასთან, მოვლენასთან მიმართებაში;
 ითხოვს/იძლევა რჩევას, დახმარებას;
 თანამიმდევრულად, მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

გ) წერს დღიურს.
 იხსენებს და გადმოსცემს კონკრეტულ ამბავს, ისტორიას;
 დეტალურად აღწერს სიტუაციას;
 აღწერს საკუთარ ემოციურ რეაქციებს, განწყობილებას;
 საკუთარი პოზიციიდან აფასებს ფაქტებს, ქცევებს, მოვლენებს;
 ათარიღებს ჩანაწერებს.

უცხ.ს.IV.13. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის შედგენა, რომელშიც ავლენს
თვითგამოხატვის უნარს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით აყალიბებს საკუთარ დამოკიდებულებას
და განმარტავს მას;

 აღწერს ნანახით, წაკითხულით მიღებულ შთაბეჭდილებებს;
 ცვლის ამბის დასასრულს საკუთარი წარმოსახვით;
 რამდენიმე სიტყვით განავრცობს გადმოცემულ ამბავს.

უცხ.ს.IV.14. მოსწავლეს შეუძლია წერისას ტექსტის სტრუქტურის დაცვა, ფლობს და
ცდილობს გამოიყენოს საბაზისო ენობრივი უნარ-ჩვევები.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ნება-სურვილის, რჩევა-დარიგების გამომხატველ ენობრივ
კონსტრუქციებს, ფორმულებს;

 თავისუფლად იყენებს ზმნის ფორმებს ახლანდელი, მომავალი, წარსული დროის
გამოსახატად;

 იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს ლოგიკური კავშირების (მიზეზს, შედეგს,
მიზანს, ოპოზიციას, პირობითობას) გამოსახატად;

 საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესაბამისად იყენებს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ფორმულებს;

 იყენებს ემოციების, დამოკიდებულების, შთაბეჭდილების გამომხატველ ხშირად
ხმარებულ ენობრივ საშუალებებს (ლექსიკურ ერთეულებს, მყარ შესიტყვებებს,
კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს);

 იყენებს მარტივ სტრუქტურებს მოქმედებათა თანადროულობისა და
თანამიმდევრულობის (წინარე/მერმინდელი მოქმედებების) გამოსახატად;

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაფერის ენობრივ
საშუალებებს (მაგ., განსაზღვრებებს, შედარებებს);

 ტექსტის შედგენისას იცავს აზრობრივი გადაბმის მარტივ ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს, სათანადო კონტექსტში სწორად ჩაანაცვლებს სახელებს
ნაცვალსახელებითა და მარტივი ზმნიზედებით;

 აღწერა-დახასიათებისას იყენებს სხვადასხვა ტიპის შედარებას;
 იცავს პუნქტუაციისა (რთულ წინადადებაში, დიალოგის გადმოცემისას) და

მართლწერის ნორმებს.
წერის სტრატეგიები

უცხ.ს.IV.15. მოსწავლეს შეუძლია შედეგის გასაუმჯობესებლად გამოიყენოს წერის
ეფექტური სტრატეგიები წერის პროცესის ყველა ეტაპზე (მოსამზადებელი,
ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დასმული საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით, მეხსიერებაში მოიძიებს
საჭირო ინფორმაციას, ანუ გაააქტიურებს საჭირო ცოდნას როგორც ენობრივი, ისე
შინაარსობრივი თუ კომუნიკაციური თვალსაზრისით - რა ცოდნას ფლობს
გასაშლელ სიუჟეტთან დაკავშირებით, ასევე, ტექსტის ტიპთან და მის
სტრუქტურულ თუ ენობრივ მახასიათებლებთან დაკავშირებით; იხსენებს სხვა
ენებში მიღებულ გამოცდილებას;

 საჭიროების შემთხვევაში რესურსებში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს ყველა იდეას, რომელიც საწერ

თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
 შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს; მოიფიქრებს, თუ როგორ დააკავშირებს მათ

ერთმანეთთან, ანუ შეიმუშავებს გეგმას;
 წერს ტექსტს გეგმაზე დაყრდნობით;
 ნაწერის შესწორებისას ცდილობს ადრესატის, ანუ პოტენციური მკითხველის

თვალთახედვით შეაფასოს, რამდენად ეფექტურად აისახა ნაწერში საკომუნიკაციო
მიზანი;

 ცდილობს შეასწოროს შინაარსობრივი ხარვეზები, რამაც შეიძლება მკითხველს
პრობლემები შეუქმნას და გარკვეულწილად შეაფერხოს კომუნიკაცია - ამატებს ან
ამოიღებს სიტყვას, წინადადებას, ტექსტის ერთ მონაკვეთს, ცვლის სტრუქტურას,
აუმჯობესებს დიზაინს;

 ასწორებს გრამატიკულ და ორთოგრაფიულ შეცდომებს; ამისათვის იყენებს
სასწავლო რესურსებს;
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 აკითხებს თანაკლასელს, მისი შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს
ნაწერს;

 ნაწერს გადაათეთრებს;
 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.

მიმართულება: ლაპარაკი

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.IV.16. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წინასწარი მომზადების გარეშე ახერხებს ინფორმაციის გაცვლას მისთვის კარგად
ნაცნობ თემატიკაზე;

 ამა თუ იმ საკამათო საკითხთან დაკავშირებით მომზადების გარეშე გამოხატავს
საკუთარ დამოკიდებულებას, პოზიციას და განმარტავს მას (რა მოსწონს/არ
მოსწონს, რატომ);

 აკეთებს კონკრეტულ არჩევანს და განმარტავს მას (მაგ., რომელი ტელეგადაცემა
ურჩევნია და რატომ; რომელ ქვეყანაში უნდა მოგზაურობა და რატომ და სხვა);

 ახერხებს თანამოსაუბრეთა რეპლიკებზე რეაგირებას - აზუსტებს ინფორმაციას,
აკეთებს კომენტარს;

 გამოხატავს საკუთარ ემოციებს, განწყობილებას;
 ახერხებს მოვლენების, ფაქტების, ქცევების საკუთარი პოზიციიდან შეფასებას;
 იღებს/იძლევა ინტერვიუს ნაცნობ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით.

უცხ.ს.IV.17. მოსწავლეს შეუძლია ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისთვის თავის
გართმევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მომზადების გარეშე მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ
სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს (მეგობრები გეგმავენ
შაბათ-კვირას ექსკურსიაზე წასვლას, მსჯელობენ, სად და როგორ წავლენ, იქ რას
გააკეთებენ, სად ისადილებენ და სხვა);

 წინასწარი მომზადების საფუძველზე მონაწილეობს ისეთ სიმულაციურ
სიტუაციებში, რომლებიც მოულოდნელ ყოფით სიტუაციას ასახავს (მაგ., ერთი
ადამიანი ურეკავს მეორეს და ატყობინებს, რომ მასთან აპირებს ორი კვირით
ჩასვლას რეგიონის დათვალიერების მიზნით).

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.IV.18. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გადმოსცემს მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის შინაარსს;
 გადმოსცემს რაიმე შემთხვევის მნიშვნელოვან დეტალებს;
 ჰყვება ამბავს;
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 აღწერს რეალურ თუ წარმოსახვით მოვლენას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.IV.19. მოსწავლე ფლობს და იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ინტერაქციის წარმართვისას სათანადოდ შეარჩევს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებსა და ფორმულებს, კლიშეებს;

 ინტერაქციისას სათანადოდ იყენებს ფამილარულ და თავაზიან ფორმულებს;
 იყენებს სასაუბრო თემის შესაბამის ნასწავლ ლექსიკას;
 იყენებს ხშირად გამოყენებულ მარტივი სტრუქტურის მქონე ქვეწყობილ

წინადადებებს;
 იყენებს ნება-სურვილის, რჩევა-დარიგების გამომხატველ ენობრივ

კონსტრუქციებს, ფორმულებს;
 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 ამბების გადმოცემისას მართებულად იყენებს ზმნის ნასწავლ ფორმებს წარსული,

ახლანდელი და მომავალი დროის გამოსახატად;
 იყენებს ემოციების, დამოკიდებულების, შთაბეჭდილების გამომხატველ ხშირად

ხმარებულ ენობრივ საშუალებებს (მაგ., ლექსიკურ ერთეულებს, მყარ
შესიტყვებებს, კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს);

 იყენებს მარტივ სტრუქტურებს მოქმედებათა თანადროულობისა და
თანამიმდევრულობის (წინმსწრები/მერმინდელი მოქმედებების) გამოსახატად;

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაფერის ენობრივ
საშუალებებს (განსაზღვრებებს, შედარებებს, მიმღეობებს);

 გრძნობებისა და ემოციების გადმოცემისას იყენებს კონკრეტული
მოდალობისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას;

 იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს ლოგიკური კავშირების გამოსახატად.
ლაპარაკის სტრატეგიები

უცხ.ს.IV.20. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას სამეტყველო
ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების
უნარის გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,
კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;

 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს

(მაგ., მიმიკას, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირებას, აღწერს ნაგულისხმევ საგანს ან
მიუთითებს რაში გამოიყენება და სხვა);

 სამეტყველო ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს სხვა ენებზე მიღებულ
გამოცდილებას;

 აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო წარმატებას ან გამოიწვია
წარუმატებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან ერთად სახავს
გამოსწორების გეგმას.

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი
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უცხ.ს.IV.21. მოსწავლე იცნობს სამიზნე ქვეყნის/ქვეყნების კულტურის რეალიებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს სამიზნე ქვეყანასთან/ქვეყნებთან დაკავშირებულ გეოგრაფიულ,
დემოგრაფიულ მონაცემებს, მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენებს (მაგ., სამიზნე
ქვეყნების დედაქალაქებს, გერმანიის გაერთიანების დღეს, ასწლიან ომს და სხვა);

 ცნობს ხელოვნებისა და არქიტექტურის ნიმუშებს (მაგ., ბრანდენბურგის კარიბჭეს,
ვერსალის სასახლეს, ბიგ ბენს, ოსტანკინოს ანძას და სხვა);

 ცნობს ისტორიულ პირებსა და გამოჩენილ ადამიანებს (მაგ., ვოლფგანგ გოეთეს,
ლუი XIV-ს, ნაპოლეონს, დედოფალ ელისაბედ მეორეს, ალექსანდრე პუშკინს),
ასახელებს მათი მოღვაწეობის სფეროს, ეპოქას, დამსახურებას;

 ასახელებს დღესასწაულებსა და ზეიმებს.
უცხ.ს.IV.22. მოსწავლე იცნობს სამიზნე ქვეყნის/ქვეყნების სოციოკულტურის რეალიებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცნობს ყოფით სიტუაციებში ქცევის წესებს (მაგ., მისალმება, დამშვიდობება,
მიპატიჟება, სტუმრობა, პურობის რიტუალები და სხვა);

 იცნობს საზოგადოებაში ქცევის წესებს;
 იცნობს სამიზნე ქვეყნების ტრადიციებს, ადათებს, ზნე-ჩვეულებებს.

უცხ.ს.IV.23. მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას
კულტურათა თავისებურებების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ავლებს პარალელს უცხოურ და მშობლიურ კულტურებს შორის, პოულობს
მსგავსებებს, განსხვავებებს;

 კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ აზრს, შეხედულებას, დამოკიდებულებას
კულტურულ თავისებურებებზე მსჯელობისას.

მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტკული გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.ს.IV.24. მოსწავლეს შეუძლია უცხოურ ენაზე განახორციელოს სხვადასხვა ტიპის
პროექტი (მაგ., ზეიმის მოწყობა, შეხვედრები იმავე ქალაქში/რეგიონში
მოღვაწე უცხოურენოვანებთან, მუზეუმის კატალოგის უცხოენოვანი ვერსიის
შექმნა სკოლის ვებ-გვერდზე განსათავსებლად და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მასწავლებელთან ერთად აყალიბებს პროექტის წარმატებით განხორცილების
კრიტერიუმებს;

 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს განსახორციელებელ ეტაპებს,
შემდეგ გუნდები ერთმანეთს უზიარებენ შედგენილ გეგმას, ადარებენ,
აუმჯობესებენ;

 მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
 ახდენს ცოდნისა და უნარების მობილიზებას, განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და

უნარები უნდა შეიძინოს დასმული ამოცანების გადასაჭრელად;
 გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და ინაწილებს ფუნქციებს;
 გუნდის წევრებთან ერთად მოიძიებს, შეარჩევს და დაამუშავებს ინფორმაციას;
 შეარჩევს პროექტის წარდგენის ფორმას;
 განახორციელებს პროექტს;
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 გადის რეპეტიციას, გუნდის წევრებთან ერთად აკეთებს პრეზენტაციის
სიმულაციას სხვა გუნდის წინაშე, კომენტარების, შენიშვნების გათვალისწინებით,
აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები;

 გუნდის წევრებთან ერთად შეიმუშავებს პროექტის საბოლოო ვერსიას და
წარადგენს მას აუდიტორიის წინაშე.

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.ს.IV.25. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი
დავალების მოთხოვნები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების
ჩამოყალიბებაში;

 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომელსაც ფლობს და გამოიყენებს

დავალების შესასრულებლად;
 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების

შესასრულებლად;
 განსაზღვრავს რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,

კონსულტაცია;
 განსაზღვრავს საჭირო სტრატეგიებს დავალების თითოეული ეტაპისათვის.

უცხ.ს.IV.26. მოსწავლეს შეუძლია სტრატეგიული უნარების გამოყენება წარმატებული
სწავლის უზრუნველსაყოფად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზაციას;
 მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ როგორ მიდგომებს გამოიყენებს

ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;
 სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების წამოჭრისას ცვლილებები შეაქვს

სტრატეგიებში;
 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს

მათ სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანახმაა განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან, განსაზღვრავს თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლის პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომების, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 შედეგებზე დაკვირვების შედეგად აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზებს შემდგომში მათი

გათვალისწინების მიზნით;
 ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ., სათანადოდ არ

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

 ამჩნევს და ასახელებს საკუთარ ხარვეზებს;
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 ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს.

უცხ.ს.IV.27. მოსწავლეს შუძლია რესურსების გამოყენება სასწავლო საქმიანობის
ხელშესაწყობად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (მაგ., ლექსიკონს,
სტრუქტურულ ნიმუშებს, გრამატიკულ ცნობარს, ილუსტრაციებს და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ
რესურსებში (სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ) მეშვეობით;

 იყენებს ისტ-ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად;
 იყენებს ისტ-ს პროექტების განსახორციელებლად.

უცხ.ს.IV.28. მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის დამუშავება მისი დამახსოვრებისა და
ეფექტურად გამოყენების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღქმა-დამახსოვრების ხელშესაწყობად მიმართავს ინფორმაციის ორგანიზების
სხვადასხვა ხერხს (სემანტიკურ რუკას, სქემატურ ჩანაწერებს, ტაბულას, გრაფიკს,
მონაცემთა ბაზას და სხვა), ავლენს ლოგიკურ კავშირებს ინფორმაციის სხვადასხვა
ნაწილებს შორის;

 სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით ახარისხებს/აჯგუფებს მოპოვებულ
ინფორმაციას.

უცხ.ს.IV.29. მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 მოქმედებს გუნდის წვრებთან შეთანხმებულად; მსჯელობს თანაგუნდელებთან

(პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გასანაწილებლად);
 ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
 უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
 ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 საჭიროებისამებრ მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
 აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგის გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

საბაზო და საშუალო საფეხური - V დონე (ს.V)

უცხოური ენა

სტანდარტი
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.V.1. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს უცხოენოვან
თანამოსაუბრეთა შორის
მიმდინარე ინტერაქცია
(დიალოგი, ინტერვიუ)
სხვადასხვა თემაზე.

უცხ.ს.V.2. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს სხვადასხვა სახის
აუდიოჩანაწერი
(საინფორმაციო გადაცემა,
ინტერვიუ) ნაცნობ
თემატიკაზე.

უცხ.ს.V.3. მოსწავლეს
შეუძლია მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას
მოსასმენი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და
მოსმენის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.V.4. მოსწავლეს შეუძლია
წაიკითხოს და გაიგოს
სხვადასხვა სახის დარგობრივი
შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის,
კულტურის, არქეოლოგიის,
გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა
სფეროდან).

უცხ.ს.V.5. მოსწავლეს შეუძლია
ბიოგრაფიის წაკითხვა და გაგება.

უცხ.ს.V.6. მოსწავლეს შეუძლია
ადაპტირებული მოთხრობის/
ნოველის წაკითხვა და გაგება.

უცხ.ს.V.7. მოსწავლეს შეუძლია
კომიქსის წაკითხვა და გაგება.

უცხ.ს.V.8. მოსწავლეს შეუძლია
ტექსტის სტრუქტურული
მახასიათებლების,

ნასწავლი ენობრივი ფორმებისა
და მათი ფუნქციის ამოცნობა
შინაარსიან კონტექსტში.

უცხ.ს.V.9. მოსწავლეს შეუძლია
ხმამაღლა წაიკითხოს
ტექსტი/ნაწყვეტი.

უცხ.ს.V.10. მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს სხვადასხვა
სტრატეგიას საკითხავი
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და
კითხვის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.V.11. მოსწავლეს შეუძლია
დაწეროს ესე/წერილი,
რომელშიც გადმოსცემს
საკუთარ შთაბეჭდილებებს,
თვალსაზრისებს (მაგ.,
მოგზაურობის
შთაბეჭდილებები,
გამოხმაურება ნანახ
სპექტაკლზე/ჩატარებულ
ღონისძიებაზე და სხვა).

უცხ.ს.V.12. მოსწავლეს შეუძლია
დაწეროს სარეკლამო ხასიათის
ინფორმაციული ტექსტი
(ტურისტული გზამკვლევი,
ინფორმაციული ბუკლეტი).

უცხ.ს.V.13. წერისას მოსწავლეს
შეუძლია შექმნას ტექსტის
სტრუქტურა, ფლობს და
ფუნქციურად იყენებს საბაზისო
ენობრივ უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.V.14. მოსწავლე ფლობს
და იყენებს წერის ეფექტურ
სტრატეგიებს წერის პროცესის
ყველა ეტაპზე (მოსამზადებელი,
ტექსტის შედგენა, ტექსტის
გაუმჯობესება).
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ლაპარააკი კულტურათა
დიალოგი

უცხოური ენის
პრაქტიკული

გამოყენება

(მედიაცია)

სწავლის სწავლა

დიალოგური
მეტყველება

უცხ.ს.V.15. მოსწავლეს
შეუძლია ინტერაქციაში
მონაწილეობა მისთვის
ნაცნობ თემებზე,
საკითხებზე.

უცხ.ს.V.16. მოსწავლეს
შეუძლია ყოფითი
საკომუნიკაციო
სიტუაციისთვის თავის
გართმევა.

მონოლოგური
მეტყველება

უცხ.ს.V.17. მოსწავლეს
შეუძლია მისთვის
ნაცნობ თემებზე
ლაპარაკი.

უცხ.ს.V.18. მოსწავლეს
შეუძლია ზეპირი
მოხსენების წარდგენა
(პრეზენტაცია) მისთვის
საინტერესო თემაზე.

უცხ.ს.V.19. მოსწავლე
ფლობს და იყენებს
საბაზისო ენობრივ
უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.V.20. მოსწავლეს

უცხ.ს.V.21.
მოსწავლე იჩენს
ინტერესს და ავლენს
ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
კულტურათა
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.V.22.
მოსწავლეს შეუძლია
უცხოური ენის
ცოდნის
საგანმანათლებლო
მიზნით გამოყენება.

უცხ.ს.V.23. მოსწავლეს
შეუძლია
დამოუკიდებლად
განსაზღვროს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნები.

უცხ.ს.V.24. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიყენოს
სტრატეგიული
უნარები წარმატებული
სწავლის
უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.V.25. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიყენოს
რესურსები სასწავლო
საქმიანობის
ხელშესაწყობად.

უცხ.ს.V.26. მოსწავლეს
შეუძლია დაამუშაოს
ინფორმაცია მისი
დამახსოვრებისა და
ეფექტურად
გამოყენების მიზნით.

უცხ.ს.V.27. მოსწავლეს
შეუძლია
თანამშრომლობა
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან
შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით.
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიო/ვიდეო
ჩანაწერები.)

უცხ.ს.V.1. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა
შორის მიმდინარე ინტერაქცია (დიალოგი, ინტერვიუ) სხვადასხვა თემაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს, სად მიმდინარეობს საუბარი;
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
 ამოიცნობს საუბრის ძირითად თემას/საკითხებს;
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, რომელი, როგორი,

რამდენი, რატომ და სხვა);
 ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა დამოკიდებულებას, შეფასებას ამა თუ იმ საკითხთან

დაკავშირებით;
 საუბრის შინაარსიდან გამომდინარე, გამოაქვს დასკვნა თანამოსაუბრეთა ხასიათის,

საქმიანობის, ინტერესების, სოციალური მდგომარეობისა და მათ შორის არსებული
ურთიერთობის (მეგობრული, კონფლიქტური, საქმიანი, დიდი ხნის ნაცნობები,
ახლადგაცნობილები და სხვა) შესახებ;

 ინტონაციით განასხვავებს სათქმელის მოდალობას (შეკითხვას, თხოვნას,
მოთხოვნას, საყვედურს, სინანულს, გაპროტესტებას);

 განასხვავებს მიმართვის ფამილარულ და თავაზიან ფორმებს.

უცხ.ს.V.2. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის
აუდიო/ვიდეოჩანაწერი (საინფორმაციო გადაცემა, ტურისტული რეპორტაჟი,
ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს გადაცემის რუბრიკას (მაგ., ახალი ამბები უცხოეთიდან,
სპორტის/კულტურის სიახლეები, პრესის მიმოხილვა, რეპორტაჟი და სხვა);

 ამოიცნობს ძირითად თემას/საკითხებს;
 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, როდის, სად, როგორი, რამდენი და

სხვა);
 მიჯნავს ინტერვიუერისა და კორესპონდენტის დამოკიდებულებებს, შეფასებებს
ერთმანეთისაგან;

შეუძლია მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას
სამეტყველო ამოცანების
ეფექტურად
გადასაჭრელად და
ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად.
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 განარჩევს ფაქტებს დამოკიდებულებისაგან, შეფასებისაგან;
 აკავშირებს კონკრეტულ დეტალებს ძირითად ინფორმაციასთან;
 გამოაქვს კონკრეტული დასკვნები.

მოსმენის სტრატეგიები

უცხ.ს.V.3. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ
ელემენტებს (ხმის ტემბრს, ინტონაციის, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს, ლოგიკურ მახვილებს, ილუსტრაციას, სქემას);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი);

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 იყენებს სელექციური მოსმენის სტრატეგიას კონკრეტული ინფორმაციის

ამოსაცნობად;
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხებს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი

მიდგომა იყო ეფექტური;
 მიზნის შესაბამისად ცვლის მოსმენის სტრატეგიას: ზოგადი შინაარსის გასაგებად

ეყრდნობა ნაცნობ სიტყვებს, არავერბალურ ელემენტებს და ამოიცნობს
საკომუნიკაციო სიტუაციას, კონტექსტს, სასაუბრო თემას;

 კონკრეტული ინფორმაციის ამოსაცნობად შეარჩევს კონკრეტულ საყრდენებს,
მათზე ამახვილებს ყურადღებას საჭირო ინფორმაციის ამოსაკრებად;

 უყურებს და უსმენს მისთვის საინტერესო უცხოურენოვან ტელე-რადიო
გადაცემებს, ფილმებს;

 მოსასმენი ამოცანების გადაჭრისას იყენებს სხვა ენაში მიღებულ გამოცდილებას;
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ინფორმაციის

მოსმენისას, ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას, გამოაქვს დასკვნები;
 მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება

გამოადგეს გამოყენებული/განხილული სტრატეგიები.

მიმართულება: კითხვა

უცხ.ს.V.4. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი
შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის, კულტურის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის,
ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ

ინფორმაციას;
 ტექსტს ყოფს შინაარსობრივ ნაწილებად;
 განარჩევს ფაქტს ვარაუდისაგან;
 აჯგუფებს ინფორმაციას სხვადასხვა ნიშნით;
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 ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა მონაკვეთში მოცემულ ფაქტებსა და მოვლენებს
შორის არსებულ კავშირს (მიზეზ-შედეგობრივი, შეპირისპირებითი, პირობითი,
ინდუქციური და სხვა) და გამოაქვს სათანადო დასკვნა;

 ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილში მოცემულ ინფორმაციებს შორის
არსებულ ლოგიკურ კავშირებს;

 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის
საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა.

უცხ.ს.V.5. მოსწავლეს შეუძლია ბიოგრაფიის წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს მთხრობელს;
 განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს (ეპოქა, დაბადების დრო და ადგილი

და სხვა);
 ასახელებს პიროვნების მოღვაწეობის სფეროს, რომელშიც გაითქვა სახელი;
 ამოიცნობს კარიერის ეტაპებს;
 ტექსტში მოცემული ინფორმაციის (საქმიანობის, ურთიერთობის, ქცევის)

გააზრების საფუძველზე ახასიათებს პიროვნებას.

უცხ.ს.V.6. მოსწავლეს შეუძლია ადაპტირებული მოთხრობის/ ნოველის წაკითხვა და
გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
 ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა);
 ამოიცნობს მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს;
 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
 ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
 ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების საფუძველზე;
 ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, ამბის

მსვლელობა, დასასრული);
 ამოიცნობს მოვლენათა და პერსონაჟთა ავტორისეულ შეფასებებს.

უცხ.ს.V.7. მოსწავლეს შეუძლია კომიქსის წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს კომიქსის სტრუქტურას;
 განასხვავებს ერთმანეთისგან დიალოგური და თხრობითი ტექსტების დიზაინს;
 ერთმანეთთან აკავშირებს ტექსტსა და ნახატს;
 ამოიცნობს სახვითი და ტიპოგრაფიული ხერხებით გამოხატულ ემოციებს,

განწყობილებებს (მაგ. მსხვილი შრიფტი ყვირილის, ბრაზის აღსანიშნავად და სხვა);
 ამოიცნობს ეპიზოდების შინაარსს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
 ამოიცნობს ნახატებსა თუ ტექსტში მინიშნებულ, იმპლიციტურ ინფორმაციას

კულტურის სფეროდან (მაგ. ეპოქა, ქვეყანა, ისტორიული მოვლენა, ამა თუ იმ
სოციალური წრის ტიპური წარმომადგენელი და სხვა).
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უცხ.ს.V.8. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სტრუქტურული მახასიათებლების, ნასწავლი
ენობრივი ფორმებისა და მათი ფუნქციის ამოცნობა შინაარსიან კონტექსტში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცდილობს გამოყოს წამყვანი, დამატებითი და შემაჯამებელი აბზაცები,
განსაზღვრავს დამატებითი აბზაცის ფუნქციას (მაგ., წინა აბზაცში გადმოცემული
აზრის გაშლა/დაზუსტება, მიზეზების ახსნა, მაგალითის მოყვანა);

 განსაზღვრავს, რა ფორმით არის გადმოცემული სხვისი ნათქვამი
(პირდაპირი/ირიბი);

 ამოიცნობს და აჯგუფებს ამა თუ იმ საკითხისადმი სხვადასხვა ტიპის
დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ ფორმულებს (მაგ., კარგია, მომხრე
ვარ/წინააღმდეგი ვარ, თუმცა. . . . ; მართალია, მაგრამ . . . ; არა მგონია. . . ; არ
ვეთანხმები. . . ; მე მგონი და სხვა);

 ამოიცნობს ფრაზებსა და სიტყვებს, რომლებიც ეხმარება მკითხველს, გამიჯნოს
ფაქტი შეფასებისაგან/დამოკიდებულებისაგან/თვალსაზრისისაგან (მაგ.
განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები, სხვადასხვა მოდალობის გამომხატველი
ზმნები);

 ამოიცნობს დროისა და სივრცის აღმნიშვნელ სიტყვებს, კონსტრუქციებს;
 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობა,

აღწერა, მსჯელობა) და მიუთითებს შესაბამის ნიშნებზე;
 შესაბამის მარკერებზე დაყრდნობით მიუთითებს, სად იწყება და სად მთავრდება

სიუჟეტის განვითარების საფეხურები (კვანძის შეკვრა, მოქმედების განვითარება,
კულმინაცია და კვანძის გახსნა);

 ამოიცნობს და განმარტავს დროითი მიმართების სახეებს (მაგ.,მოქმედებათა
თანადროულობა, თანამიმდევრობა) და ამ მიმართების გამომხატველ საშუალებებს
(შესაბამისი კავშირები, ზმნათა ფორმები, მთავარი და დამოკიდებული
წინადადებების წყობა, მისათითებელი სიტყვები მთავარში და სხვა);

 ამოიცნობს ლოგიკური კავშირების (მიზეზის, შედეგის, მიზნის, ოპოზიციის,
პირობითობის) გამომხატველ მარტივ და რთულ ენობრივ სტრუქტურებს;

 ამოიცნობს აზრობრივი გადაბმის ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს (მაგ.,
ანაფორულ და კატაფორულ ნაცვალსახელებს, ზმნიზედებს, არტიკლებს, სიტყვის
ლექსიკურ და სემანტიკურ განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ
ჩანაცვლებებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა ფორმებს და სხვა);

 ახასიათებს ტექსტს ან მის მონაკვეთს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების
რაოდენობის მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი, პოლილოგი);

 კონკრეტულ ენობრივ ნიშნებზე დაყრდნობით მიუთითებს, გვხდება თუ არა
ტექსტში ავტორისეული მეტყველება და მოვლენების ავტორისეული შეფასება.

უცხ.ს.V.9. მოსწავლეს შეუძლია ხმამაღლა წაიკითხოს ტექსტი/ნაწყვეტი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 შეარჩევს ტექსტს/ნაწყვეტს, რომლის წაკითხვაც უნდა აუდიტორიის წინაშე;
 წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
 შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრსა და სიმაღლეს;
 ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
 სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას;
 შინაარსის მიხედვით იყენებს მიმიკა-ჟესტიკულაციას;
 კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას

აუდიტორიასთან;
 მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.



657

კითხვის სტრატეგიები

უცხ.ს.V.10. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი
ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს გაცნობითი კითხვის ხერხებს: აკვირდება ტექსტის აგებულებას, სათაურს,
აბზაცებს, ილუსტრაციებს, წარწერებს, გამოყოფილ სიტყვებს და სხვა; არ ჩერდება
უცნობ სიტყვებზე;

 იყენებს შესწავლითი კითხვის ხერხებს: პირველი წაკითხვისას მთლიანად ეცნობა
ტექსტს; სირთულეების დასაძლევად გადაიკითხავს გაუგებარ, რთულ ან
მნიშვნელოვან ნაწილებს; კონტექსტის, გამოცდილების ან ლექსიკონის
დახმარებით აზუსტებს უცხო სიტყვების მნიშვნელობას;

 იყენებს ძიებითი კითხვის ხერხებს: კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების მიზნით,
სწრაფად გადაიკითხავს ტექსტს, ეძებს საყრდენებს: საკვანძო სიტყვებს, აბზაცების
პირველ წინადადებებს, რუბრიკებს, განმარტებებს, სქემებს, ტაბულას და სხვა;

 დამოუკიდებლად ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას
ნაცნობი ელემენტების (ილუსტრაციების, ნაცნობი ფუძის, კონტექსტის, მშობლიურ
ენაში დამკვიდრებული უცხოური სიტყვების და სხვა) დახმარებით;

 სხვადასხვა ელემენტის (სათაურის, აბზაცების დასაწყისის, საკვანძო სიტყვების,
ერთ-ერთი აბზაცის, გამოყოფილი სიტყვების) მოშველიებით გამოთქვამს ვარაუდს
ტექსტის შინაარსის შესახებ;

 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

უცხ.ს.V.11. მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს ესე/წერილი, რომელშიც გადმოსცემს საკუთარ
შთაბეჭდილებებს, თვალსაზრისებს (მაგ., მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს,
გამოხმაურებას ნანახ სპექტაკლზე/ჩატარებულ ღონისძიებაზე და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წარმოადგენს საკუთარ თავს;
 შესავალ ნაწილში აუწყებს მკითხველს წერილის თემას;
 დეტალურად აღწერს სიტუაციებს, შთაბეჭდილებებს, გადმოსცემს კონკრეტულ

ფაქტებს, ამბებს (მაგ., სად იყო, რა ნახა, როგორი იყო და სხვა);
 გადმოსცემს ემოციებს, განცდებს, განწყობილებებს, რომლებიც გამოიწვია ნანახმა;
 იძლევა შეფასებებს, გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას კონკრეტული

საკითხის მიმართ;
 ასათაურებს ესეს, წერილს;
 თანამიმდევრულად, მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.
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უცხ.ს.V.12. მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციული ტექსტი
(ტურისტული გზამკვლევი, ინფორმაციული ბროშურა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განსაზღვრავს ადრესატს (მაგ., რეგიონში მცხოვრები უცხოელი თანატოლები,
დამეგობრებული სკოლის მოსწავლეები);

 განსაზღვრავს ტექსტის ფორმატს;
 განსაზღვრავს მიზანს (მაგ., ტურისტების ინფორმირება რეგიონში არსებული

ღირსშესანიშნაობების შესახებ, უცხოელი თანატოლების მოზიდვა რეგიონში და
სხვა);

 მიზნიდან გამომდინარე ადგენს რუბრიკებს (მაგ., ღირშესანიშნაობები,
გასართობები, ცნობილი ადამიანები, ადგილობრივი კერძები და სხვა);

 თითოეული რუბრიკისთვის წერს მოკლე ინფორმაციულ ტექსტებს, სადაც აღწერს
დეტალებს და იძლევა შეფასებებს;

 იძლევა ინსტრუქციებს;
 იძლევა შესაბამის რჩევა-დარიგებებს;
 შესაბამისად აფორმებს ტექსტს (ფოტო, ნახატი, რუკა, გეგმა და სხვა);
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.V.13. წერისას მოსწავლეს შეუძლია შექმნას ტექსტის სტრუქტურა, ფლობს და
იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მიზნიდან გამომდინარე შეარჩევს ტექსტის სათანადო სრუქტურას, სწორად
იყენებს აბზაცს და სხვა სტრუქტურულ მაორგანიზებლებს (სათაურს, ქვესათაურს,
რუბრიკას და სხვა);

 იყენებს ნება-სურვილის, რჩევა-დარიგების გამომხატველ ენობრივ
კონსტრუქციებს, ფორმულებს;

 იყენებს ზმნის ფორმებს ახლანდელი, მომავალი და წარსული დროის
გამოსახატად;

 იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს ლოგიკური კავშირების (მიზეზი, შედეგი,
მიზანი, ოპოზიცია, პირობითობა) გამოსახატად;

 საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესაბამისად იყენებს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ფორმულებს;

 იყენებს ემოციების, დამოკიდებულების, შთაბეჭდილების გამომხატველ ხშირად
გამოყენებულ ენობრივ საშუალებებს (ლექსიკურ ერთეულებს, მყარ შესიტყვებებს,
კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს);

 იყენებს მარტივ სტრუქტურებს მოქმედებათა თანადროულობისა და
თანამიმდევრულობის (წინმსწრები/მერმინდელი მოქმედებების) გამოსახატად;

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაფერის ენობრივ
საშუალებებს (განსაზღვრებებს, შედარებებს, მიმღეობებს);

 ტექსტის შექმნისას იცავს აზრობრივი გადაბმის შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს (მაგ., ანაფორულ ნაცვალსახელებს, ზმნიზედებს, არტიკლებს,
სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ
ჩანაცვლებებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა ფორმებს და სხვა);

 მართებულად აკავშირებს მისათითებელ სიტყვებსა და წევრ-კავშირებს (მაგ., ის. . . ,
რომელიც; ისინი . . . , რომლებიც);

 იყენებს პირდაპირი და ირიბი ნათქვამის გადმოსაცემ ენობრივ საშუალებებს;
 აღწერა-დახასიათებისას იყენებს სხვადასხვა ტიპის შედარებას;
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 იცავს პუნქტუაციისა (რთულ წინადადებაში, დიალოგის გადმოცემისას) და
მართლწერის ნორმებს;

 პირობის, ალბათობის, ვარაუდის გამომხატველ წინდადებებში იყენებს სათანადო
სინტაქსურ კონსტრუქციებს;

 ერთი აზრობრივი ნაწილიდან/საკითხიდან მეორეზე გადასასვლელად იყენებს
სათანადო სიტყვებსა და ენობრივ ფორმულებს (მაგ., უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ,
ბოლოს, ამბობენ, ჩემი აზრით, ასე რომ, ამდენად და სხვა);

 იყენებს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს.

წერის სტრატეგიები

უცხ.ს.V.14. მოსწავლე ფლობს და იყენებს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის პროცესის
ყველა ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დასმული საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით, მეხსიერებაში მოიძიებს
საჭირო ინფორმაციას, ანუ გაააქტიურებს საჭირო ცოდნას (როგორც ენობრივს, ისე
რიტორიკულსა თუ თვით სიუჟეტთან დაკავშირებულს);

 საჭიროების შემთხვევაში, რესურსებში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს ყველა იდეას, რომელიც საწერ

თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
 შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს, მოიფიქრებს, თუ როგორ დააკავშირებს მათ

ერთმანეთთან, ანუ შეიმუშავებს გეგმას;
 წერს ტექსტს გეგმაზე დაფუძნებით;
 ტექსტის წერის პროცესში მუდმივად აკვირდება ნაწერს; განსჯის, რამდენად

ახერხებს სათქმელის გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოცემას. საჭიროების
შემთხვევაში, შეაქვს ცვლილება - ახდენს გეგმის თავისებურ რეორგანიზებას,
ამატებს ან აკლებს ინფორმაციას და სხვა;

 ასწორებს იმ ენობრივ და შინაარსობრივ ხარვეზებს, რომლებმაც შეიძლება
მკითხველს პრობლემები შეუქმნას და გარკვეულწილად შეაფერხოს კომუნიკაცია
(მაგ., ამატებს ან ამოიღებს სიტყვას, წინადადებას, ტექსტის ერთ მონაკვეთს,
ასწორებს გრამატიკულ ან ორთოგრაფიულ შეცდომებს; აკითხებს თანაკლასელს,
მისი შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს ნაწერს; ნაწერს გადაათეთრებს);

 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.

მიმართულება: ლაპარაკი

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.V.15. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემებზე,
საკითხებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოუმზადებლად ახერხებს ინფორმაციის გაცვლას მისთვის კარგად ნაცნობ
თემატიკაზე;
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 ამა თუ იმ საკამათო საკითხთან დაკავშირებით მომზადების გარეშე გამოხატავს
საკუთარ დამოკიდებულებას, პოზიციას და განმარტავს მას (რა მოსწონს/არ
მოსწონს, რატომ);

 აკეთებს სხვადასხვა ტიპის არჩევანს და განმარტავს მას (მაგ., რომელი პერსონაჟი
მოსწონს უფრო მეტად და რატომ, რომელ თვალსაზრისს ემხრობა და რატომ და
სხვა);

 სპონტანურად რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე - აზუსტებს ინფორმაციას,
აკეთებს კომენტარს;

 გამოხატავს საკუთარ ემოციებს, განწყობილებას;
 ახერხებს მოვლენების, ფაქტების, ქცევების საკუთარი პოზიციიდან შეფასებას;
 იღებს/იძლევა ინტერვიუს აქტუალურ საკითხზე.

უცხ.ს.V.16. მოსწავლეს შეუძლია ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისთვის თავის
გართმევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მომზადების გარეშე მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ
სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს (მაგ., მეგობრებს
არდადეგების გატარების სამი სხვადასხვა შესაძლებლობა აქვთ; თითოეული
აკეთებს არჩევანს და წარმოაჩენს თავისი არჩევანის დადებით მხარეებს);

 წინასწარი მომზადების საფუძველზე მონაწილეობს ისეთ სიმულაციურ
სიტუაციებში, რომლებიც მოულოდნელ, უჩვეულო სიტუაციას ასახავს (მაგ., ერთი
ადამიანი სიხარულით ხვდება მეორეს; ეს უკანასკნელი მას ვერ ცნობს. ერთ
ადამიანს კონკრეტული პრობლემა აქვს, უყვება მეგობარს; ეს უკანასკნელი რჩევებს
აძლევს).

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.V.17. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გადმოსცემს წაკითხული/მოსმენილი ტექსტის შინაარსს;
 გადმოსცემს ფილმის, წიგნის სიუჟეტურ ხაზს, გამოკვეთს მნიშვნელოვან

დეტალებს;
 აკეთებს რეზიუმეს, გადმოსცემს მთავარ თემას, განხილულ საკითხებს, ტექსტში

ასახულ განსხვავებულ თვალსაზრისებს, გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას;
 საუბრისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.V.18. მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი მოხსენების წარმოდგენა (პრეზენტაცია) მისთვის
საინტერესო თემაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს თემას;
 შესავალ ნაწილში წარმოადგენს განსახილველ საკითხებს;
 მოჰყავს ფაქტები, მაგალითები;
 საუბრისას იყენებს ვიზუალურ მასალას;
 თანამიმდევრულად, მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს;
 გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას კონკრეტული ინფორმაციისადმი/

განსახილველი საკითხისადმი;
 გამოაქვს დასკვნა.
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უცხ.ს.V.19. მოსწავლე ფლობს და იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საკომუნიკაციო სიტუაციის შესაბამისად იყენებს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, გამოთქმებს, ფორმულებს, ფამილარულ და თავაზიან
ფორმებს;

 თხრობისას მართებულად იყენებს ზმნის ნასწავლ ფორმებს წარსული, ახლანდელი
და მომავალი დროის გამოსახატად;

 ამბის გადმოცემისას სწორად იყენებს მოვლენათა თანმიმდევრობის გამომხატველ
სიტყვებს (ჯერ, შემდეგ, ბოლოს);

 იყენებს სასაუბრო თემის შესაბამის ნასწავლ ლექსიკას;
 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 იყენებს ემოციების, შთაბეჭდილების გამომხატველ ენობრივ საშუალებებს

(ლექსიკური ერთეულები, მყარი შესიტყვებები, კლიშეები, ენობრივი
კონსტრუქციები);

 იყენებს მარტივ სტრუქტურებს მოქმედებათა თანადროულობისა და
თანამიმდევრულობის (წინმსწრები/მერმინდელი მოქმედებების) გამოსახატად;

 იყენებს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს (ჩართულს, დანართს, განკერძოებულ სიტყვებსა და გამოთქმებს და
სხვა);

 ერთი აზრობრივი ნაწილიდან მეორეზე გადასასვლელად იყენებს სათანადო
სიტყვებსა და ენობრივ ფორმულებს (შესაბამისად, მაგალითად, ამას გარდა, ასე
რომ და სხვა);

 მოვლენათა და ქცევათა შეფასებისას მართებულად იყენებს შეფასების
გამომხატველ სიტყვებსა და ენობრივ ფორმულებს;

 კითხვის დასმის, თხოვნის, ბრძანებისა და გრძნობების გადმოცემისას იცავს
სიტყვათა რიგს და ამ მოდალობებისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას;

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაფერის ენობრივ
საშუალებებს (განსაზღვრებებს, შედარებებს, მიმღეობებს).

ლაპარაკის სტრატეგიები

უცხ.ს.V.20. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას სამეტყველო
ამოცანების ეფექტურად გადასაჭრელად და ზეპირი მეტყველების უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსებს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,
კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;

 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს

(მაგ.: მიმიკას, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირებას /აღწერს ნაგულისხმევ საგანს ან
მიუთითებს, რაში გამოიყენება/ და სხვა);

 სამეტყველო ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს სხვა ენაზე მიღებულ
გამოცდილებას;

 აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო წარმატების მიღწევაში, ან
გამოიწვია წარუმატებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან ერთად
სახავს გამოსწორების გეგმას.
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მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.ს.V.21. მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას
კულტურის თავისებურებების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ტექსტში ასახულ სოციოკულტურულ გარემოს და ავლებს პარალელს
მშობლიურ სოციოკულტურულ გარემოსთან (აღმსარებლობა, ცხოვრების წესი,
დღესასწაულები, ზნე-ჩვეულებები, ქვეყნის ადმინისტრაციული მოწყობა,
ისტორიული ეპოქის თავისებურებები და სხვა);

 ამოიცნობს ილუსტრაციებში/ ტექსტებში ასახულ კულტურის, საყოფაცხოვრებო
რეალიებს;

 ავლებს პარალელს უცხოურ და მშობლიურ კულტურებს შორის, პოულობს
მსგავსებებს, განსხვავებებს;

 კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ აზრს, შეხედულებას, დამოკიდებულებას
კულტურათა თავისებურებებზე მსჯელობისას;

 იჩენს ინტერესს ადამიანთა განცდების, დამოკიდებულების მიმართ;
 ავლებს პარალელებს, პოულობს და აღნიშნავს ანალოგიებს, განსხვავებებს

საკუთარ და სხვათა სულიერ სამყაროებს შორის (განცდები, განწყობილებები,
დამოკიდებულებები);

 ამოიცნობს ანდაზების, ფრაზეოლოგიზმების მნიშვნელობას და პოულობს მათ
შესატყვისს მშობლიურ ენაში.

მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.ს.V.22. მოსწავლეს შეუძლია უცხოური ენის ცოდნის საგანმანათლებლო მიზნით
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 უცხოურ ენაზე განახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პროექტს (მაგ., სასწავლო
მგზავრობა იმ ადგილებში, რომლებიც ამა თუ იმ მწერალს, მოღვაწეს უკავშირდება;
ექსკურსია-გიდობის გაწევა უცხოენოვანებისთვის და სხვა);

 შეისწავლის უცხოენოვან წყაროებს და სწავლების ენაზე წერს ანოტაციას
თითოეულ მათგანზე (მიუთითებს ავტორს, სათაურს, გამოცემის წელს,
თემას/მთავარ საკითხებს);

 თარგმნის მცირე ზომის არამხატვრულ (ინფორმაციულ, შემეცნებით და სხვა)
ტექსტებს.

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.ს.V.23. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი
დავალების მოთხოვნები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების
ჩამოყალიბებაში;

 გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
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 განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებსაც ფლობს და გამოიყენებს
დავალების შესასრულებლად;

 განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების
განსახორციელებლად;

 განსაზღვრავს რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება,
კონსულტაცია;

 განსაზღვრავს საჭირო სტრატეგიებს დავალების თითოეული ეტაპისათვის.

უცხ.ს.V.24. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სტრატეგიული უნარები წარმატებული
სწავლის უზრუნველსაყოფად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სამუშაოს დაწყებამდე ახდენს ცოდნის მობილიზებას;
 მონაწილეობს აზრთა გაცვლაში იმის შესახებ, თუ როგორ მიდგომებს გამოიყენებს

ამა თუ იმ ეტაპზე კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად;
 სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების წამოჭრისას ცვლილებები შეაქვს

სტრატეგიებში;
 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას, კონსულტაციას;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოადგენს გამოყენებულ სტრატეგიებს, ადარებს

სხვების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს;
 მონაწილეობს გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებაში;
 თანხმდება განსხვავებული სტრატეგიების მოსინჯვა-გამოყენებაზე;
 ადარებს სხვადასხვა, მათ შორის მშობლიური ენის შესწავლისას მიღებულ

გამოცდილებას ერთმანეთთან, განსაზღვრავს, თუ რამდენად გამოადგება ესა თუ ის
სტრატეგია სხვა ენის ან სხვა საგნის სწავლის პროცესში;

 აანალიზებს შეცდომებს, ხარვეზების მიზეზებს;
 მონაწილეობს თვითშეფასებასა და თანაშეფასებაში (მოსწავლე-მასწავლებელი ან

მოსწავლე-მოსწავლე ერთსა და იმავე ნაშრომს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
ასწორებენ);

 შედეგებზე დაკვირვების შედეგად აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
 აანალიზებს წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზებს მათი შემდგომში

გათვალისწინების მიზნით;
 ასახელებს წარუმატებლობის ფაქტორებს, მიზეზებს (მაგ., სათანადოდ არ

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

 ადგენს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
 საკუთარი ინიციატივით მიმართავს გამოსასწორებელ ზომებს.

უცხ.ს.V.25. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს რესურსები სასწავლო საქმიანობის
ხელშესაწყობად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ეფექტურად იყენებს სახელმძღვანელოს რესურსებს (მაგ. ლექსიკონს,
სტრუქტურულ ნიმუშებს, გრამატიკულ ცნობარს, ილუსტრაციებს და სხვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელმისაწვდომ
რესურსებში (მაგ., სახელმძღვანელოს თვალსაჩინოებები, ლექსიკონი,
სკოლის/სოფლის/ქალაქის ბიბლიოთეკა, მასწავლებელი, კომპეტენტური პირი,
ინტერნეტი და სხვა);
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 მოიძიებს ინფორმაციას/სასწავლო მასალას ინფორმაციული საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ) მეშვეობით;

 იყენებს ისტ-ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/ დასამუშავებლად;
 იყენებს ისტ-ს პროექტების განსახორციელებლად.

უცხ.ს.V.26. მოსწავლეს შეუძლია დაამუშაოს ინფორმაცია მისი დამახსოვრებისა და
ეფექტურად გამოყენების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღქმა-დამახსოვრების ხელშესაწყობად და ინფორმაციის ორგანიზებისათვის
ქმნის/იშველიებს სხვადასხვა რესურსს (მაგ., სემანტიკურ რუკას, სქემატურ
ჩანაწერებს, ტაბულას, გრაფიკს, მონაცემთა ბაზას და სხვა), ავლენს ლოგიკურ
კავშირებს ინფორმაციის სხვადასხვა ნაწილს შორის;

 სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით ახარისხებს, აჯგუფებს მოპოვებულ
ინფორმაციას.

უცხ.ს.V.27. მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
 ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
 მოქმედებს გუნდის წევრებთან შეთანხმებულად, მსჯელობს თანაგუნდელებთან

პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გასანაწილებლად;
 ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
 უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
 ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 საჭიროებისამებრ მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
 აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს

კორექტულობას;
 კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
 მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

საბაზო და საშუალო საფეხური -VI დონე (ს.VI)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია
მოისმინოს და გაიგოს რადიო
და ტელეგადაცემები,
აუდიოჩანაწერები და ზეპირი
გამოსვლა ნაცნობ ან მისთვის

უცხ.ს.VI.3. მოსწავლეს შეუძლია
წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა
სახის დარგობრივი შემეცნებითი
ტექსტი (ისტორიის, კულტურის,
არქეოლოგიის, გეოგრაფიის,

უცხ.ს.VI.9. მოსწავლეს

შეუძლია სხვადასხვა ტიპის
საქმიანი წერილების წერა.

ა)წერს სამოტივაციო წერილს,
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საინტერესო თემატიკაზე
(რეპორტაჟი, ინტერვიუ).

უცხ.ს.VI.2. მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს სხვადასხვა
სტრატეგიას მოსასმენი
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და
მოსმენის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან).

უცხ.ს.VI.4. მოსწავლეს შეუძლია
წაიკითხოს და გაიგოს საგაზეთო
პუბლიკაციები მისთვის საინტერესო
აქტუალურ თემებზე (მაგ.,
ინტერნეტის/ მობილურის/mp3-ის
დადებითი და უარყოფითი მხარეები,
უსაფრთხო სკოლა, როკ-მუსიკა,
ჯანსაღი კვება, წიგნი, კომპიუტერი
და სხვა).

უცხ.ს.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია
ბიოგრაფიული ხასიათის ტექსტების
(ბიოგრაფია, ავტობიოგრაფია,
მოგონება, დღიური - როგორც
ავტობიოგრაფიული ტექსტი)
წაკითხვა და გაგება.

უცხ.ს.VI.6. მოსწავლეს შეუძლია
წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა
სახის თხრობითი ტექტი (მოთხრობა,
ნოველა, ლეგენდა, იგავ-არაკი).

უცხ.ს.VI.7. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს ტექსტი
სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით.

უცხ.ს.VI.8. მოსწავლე ფლობს და
იყენებს სტრატეგიებს ტექსტის
სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით.

ბ)ადგენს რეზიუმეს
(CV- ს).

უცხ.ს.VI.10. მოსწავლეს
შეუძლია დაწეროს
სხვადასხვა სახის ესე
აქტუალურ თემაზე/საკითხზე
(მაგ., მოსწავლე და
მობილური ტელეფონი,
მოსწავლეთა
დამოკიდებულება სკოლის
მიმართ, უცხოური ენების
სწავლა და სხვა).

უცხ.ს.VI.11. მოსწავლეს
შეუძლია წერისას შექმნას
ტექსტის სტრუქტურა, ფლობს
და იყენებს საბაზისო ენობრივ
უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.VI.12. მოსწავლე ფლობს
და იყენებს წერის ეფექტურ
სტრატეგიებს
(მოსამზადებელი, ტექსტის
შედგენა, ტექსტის
გაუმჯობესება) წერის
პროცესის ყველა ეტაპზე.

ლაპარაკი კულტურათა
დიალოგი

უცხოური ენის
პრაქტიკული
გამოყენება
(მედიაცია)

სწავლის სწავლა

დიალოგური
მეტყველება

უცხ.ს.VI.19. მოსწავლე
იჩენს ინტერესს და
ავლენს ტოლერანტულ

დამოკიდებულებას

უცხ.ს.VI.20.
მოსწავლეს შეუძლია
უცხოური ენის
ცოდნის

უცხ.ს.VI.21. მოსწავლე
ფლობს სტრატეგიულ
უნარ-ჩვევებს
წარმატებული
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უცხ.ს.VI.13. მოსწავლეს
შეუძლია მონაწილეობა
მიიღოს ინტერაქციაში
მისთვის ნაცნობ
თემატიკაზე.

უცხ.ს.VI.14. მოსწავლეს
შეუძლია თავი გაართვას
ყოფით საკომუნიკაციო
სიტუაციას.

მონოლოგური
მეტყველება

უცხ.ს.VI.15. მოსწავლეს
შეუძლია საუბარი
მისთვის
საინტერესო/სასურველ
თემაზე (საყვარელ
გადაცემაზე, ფილმზე,
გმირზე, მოგზაურობაზე
და სხვა).

უცხ.ს.VI.16. მოსწავლეს
შეუძლია წარმოადგინოს
ზეპირი მოხსენება
(პრეზენტაცია)
აქტუალური საკითხის,
პრობლემის გარშემო.

უცხ.ს.VI.17. მოსწავლე
ფლობს და
მეტყველებისას იყენებს
საბაზისო ენობრივ
უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.VI.18. მოსწავლე
ფლობს სტრატეგიებს
სამეტყველო ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და

კულტურათა
თავისებურებების
მიმართ.

საგანმანათლებლო
მიზნით გამოყენება.

სწავლების
ხელშესაწყობად და
ენების ათვისების
გასაადვილებლად.
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ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები.)

უცხ.ს.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს რადიო და ტელეგადაცემები,
აუდიოჩანაწერები და ზეპირი გამოსვლა ნაცნობ ან მისთვის საინტერესო
თემატიკაზე (რეპორტაჟი, ინტერვიუ).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოყოფს ძირითად საკითხებს;
 ამოიცნობს ლოგიკურ კავშირებს ფაქტებს, მოვლენებს შორის;
 ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, რა, როდის, სად, როგორი, რამდენი და

სხვა);
 განარჩევს ვარაუდს ფაქტისაგან, ფაქტებს დამოკიდებულებისაგან, შეფასებისაგან;
 აკავშირებს კონკრეტულ დეტალებს ძირითად ინფორმაციასთან;
 აჯგუფებს ინფორმაციას კონკრეტული მახასიათებლების მიხედვით.

უცხ.ს.VI.2. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი

ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ
ელემენტებს (ხმის ტემბრს, ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს, ლოგიკურ მახვილებს, ილუსტრაციას, სქემას);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი);

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობების გასარკვევად;
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო ეფექტური;
 იყენებს სელექციური მოსმენის სტრატეგიას კონკრეტული ინფორმაციის

ამოსაცნობად;
 იყენებს სქემატური ჩანიშვნების ტექნიკას ინფორმაციის დასახარისხებლად;
 უყურებს და უსმენს მისთვის საინტერესო უცხოურენოვან ტელე/რადიო

გადაცემებს, ფილმებს;
 მოსასმენი ამოცანების გადაჭრისას იყენებს სხვა ენაზე მიღებულ გამოცდილებას;
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ინფორმაციის

მოსმენისას, ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას, გამოაქვს დასკვნები;
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 მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება
გამოადგეს გამოყენებული/განხილული სტრატეგიები.

მიმართულება: კითხვა

უცხ.ს.VI.3. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი
შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის, კულტურის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის,
ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ

ინფორმაციას;
 ტექსტს ყოფს შინაარსობრივ ნაწილებად;
 ამოიცნობს მოსაზრებებს კონკრეტულ საკითხზე;
 მიჯნავს ფაქტს ვარაუდისაგან;
 ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილს შორის არსებულ კავშირს

(მიზეზშედეგობრივს, შეპირისპირებითს, პირობითს, ინდუქციურს და სხვა) და
გამოაქვს სათანადო დასკვნა;

 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის
საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა.

უცხ.ს.VI.4. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს საგაზეთო პუბლიკაციები მისთვის
საინტერესო აქტუალურ თემებზე (მაგ., ინტერნეტის/ მობილურის/mp3-ის
დადებითი და უარყოფითი მხარეები, უსაფრთხო სკოლა, როკ-მუსიკა,
ჯანსაღი კვება, წიგნი, კომპიუტერი და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს პუბლიკაციის მიზანს (მაგ., კრიტიკა, პრობლემის წამოჭრა,
შთაბეჭდილების გაზიარება და სხვა);

 ამოიცნობს პუბლიკაციის ადრესატს (ვისთვის არის განკუთვნილი);
 ამოიცნობს პრობლემატიკას;
 ამოიცნობს განსხვავებულ ასპექტებს, რომლებითაც პრობლემა განიხილება;
 ამოიცნობს განსხვავებულ თვალსაზრისებს, მტკიცებულებებს;
 თვალსაზრისებს უსადაგებს მოხმობილ ფაქტებს, მაგალითებს;
 ინფორმაციებს აკავშირებს საკუთარ გამოცდილებასთან და მის საფუძველზე

გამოკვეთს და გამოხატავს საკუთარ პოზიციას განხილულ საკითხთან
მიმართებაში.

უცხ.ს.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია ბიოგრაფიული ხასიათის ტექსტების (ბიოგრაფია,
ავტობიოგრაფია, მოგონება, დღიური - როგორც ავტობიოგრაფიული ტექსტი)
წაკითხვა და გაგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს მთხრობელს;
 განასხვავებს ერთმანეთისაგან ავტორს, მთხრობელს, ამბის მონაწილე პირს;
 განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს (ეპოქას, დაბადების დროსა და

ადგილს და სხვა);
 ასახელებს პიროვნების მოღვაწეობის სფეროს, რომელშიც გაითქვა სახელი;
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 ამოიცნობს კარიერის ეტაპებს;
 ამოიცნობს, რას ეყრდნობა ავტორი (საკუთარ მეხსიერებას, წერილობით წყაროს,

სხვის მონათხრობს და სხვა);
 ტექსტში მოცემული ინფორმაციის (საქმიანობის, ურთიერთობის, ქცევის)

გააზრების საფუძველზე ახასიათებს პიროვნებას.

უცხ.ს.VI.6. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის თხრობითი
ტექტი (მოთხრობა, ნოველა, ლეგენდა, იგავ-არაკი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
 ამოიცნობს მოვლენათა თანამიმდევრობას;
 ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, რატომ, რა მიზნით და სხვა);
 ამოიცნობს მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს;
 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
 ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
 ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების საფუძველზე;
 ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, კვანძის

შეკვრა, განვითარება, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, დასასრული);
 ამოიცნობს მოვლენათა და პერსონაჟთა ავტორისეულ შეფასებებს.

უცხ.ს.VI.7. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ტექსტი სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოყოფს წამყვან, დამატებით და შემაჯამებელ აბზაცებს, განსაზღვრავს
დამატებითი აბზაცის ფუნქციას (მაგ., წინა აბზაცში გადმოცემული აზრის
გაშლა/დაზუსტება, მიზეზების ახსნა, მაგალითის მოყვანა);

 განსაზღვრავს, რა ფორმით არის გადმოცემული სხვისი ნათქვამი
(პირდაპირი/ირიბი);

 ამოიცნობს და აჯგუფებს ამა თუ იმ საკითხისადმი სხვადასხვა ტიპის
დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ ფორმულებს (მაგ., კარგია, მომხრე
ვარ/წინააღმდეგი ვარ, თუმცა. . . . ; მართალია, მაგრამ . . . ; არა მგონია. . . ; არ
ვეთანხმები. . . ; მე მგონი, და სხვა);

 ამოიცნობს ფრაზებსა და სიტყვებს, რომლებიც ეხმარება მკითხველს, გამიჯნოს
ფაქტი შეფასებისაგან/დამოკიდებულებისაგან/თვალსაზრისისაგან
(განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები, სხვადასხვა მოდალობის
გამომხატველი ზმნები);

 ამოიცნობს დროისა და სივრცის აღმნიშვნელ სიტყვებს, კონსტრუქციებს;
 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობა,

აღწერა, მსჯელობა) და მიუთითებს შესაბამის ნიშნებზე (მაგ., აღწერისას -
ზედსართავებისა და მიმღეობების სიჭარბე, ზმნების ნაკლები რაოდენობა;
თხრობისას - ზმნების სიჭარბე, მოქმედების თანამიმდევრულობა და მისი
მარკერები და სხვა);
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 შესაბამის მარკერებზე დაყრდნობით მიუთითებს, სად იწყება და სად მთავრდება
სიუჟეტის განვითარების საფეხურები (მაგ. კვანძის შეკვრა, მოქმედების
განვითარება, კულმინაცია და კვანძის გახსნა);

 ამოიცნობს და სათანადოდ განმარტავს დროული მიმართების სახეებს
(მოქმედებათა თანადროულობას, თანამიმდევრობას) და ამ მიმართების
გამომხატველ საშუალებებს (მაგ., შესაბამის კავშირებს, ზმნათა ფორმებს, მთავარი
და დამოკიდებული წინადადებების წყობას, მისათითებელ სიტყვებს მთავარში და
სხვა);

 ამოიცნობს ლოგიკური კავშირების (მიზეზის, შედეგის, მიზნის, ოპოზიციის,
პირობითობის) გამომხატველ მარტივ და რთულ ენობრივ სტრუქტურებს;

 ამოიცნობს აზრობრივი გადაბმის ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს (მაგ.,
ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ
განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ ჩანაცვლებებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-
კილოთა ფორმებს და სხვა);

 ახასიათებს ტექსტს ან მის მონაკვეთს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების
რაოდენობის მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი, პოლილოგი);

 კონკრეტულ ენობრივ ნიშნებზე დაყრდნობით მიუთითებს, გვხდება თუ არა
ტექსტში ავტორისეული მეტყველება და მოვლენების ავტორისეული შეფასება.

უცხ.ს.VI.8. მოსწავლე ფლობს და იყენებს სტრატეგიებს ტექსტის სიღრმისეულად
შესწავლის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკვირდება სათაურებს, ქვესათაურებს, რუბრიკებს, ტიპოგრაფიულ სახესხვაობებს,
ილსუტრაციებს და სხვა;

 იხსენებს, რა იცის ტექსტში მოცემულ თემატიკასთან დაკავშირებით;
 სვამს იმ კითხვებს, რომლებზე პასუხსაც ელოდება ტექსტიდან;
 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;

 მიუბრუნდება გაუგებარ ადგილებს, ცდილობს კონტექსტის მიხედვით ამოიცნოს
სიტყვის მნიშვნელობები;

 ლექსიკონში ეძებს იმ სიტყვის მნიშვნელობებს, რომლებიც გაუგებარია;
 გამოყოფს მთავარ და მეორეხარისხოვან იდეებს; მთავარ იდეებს აყალიბებს

სათაურების სახით, მეორეხარისხოვან იდეებს – ქვესათაურების სახით;
 განსაზღვრავს მეორეხარისხოვანი იდეების ფუნქციას – მთავარი იდეის გაშლა,

ილუსტრირება, მიზეზების ახსნა და სხვა.

მიმართულება: წერა

უცხ.ს.VI.9. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის საქმიანი წერილების წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ა) წერს სამოტივაციო წერილს
 იცავს ფორმალურ მხარეს (სათანადო ადგილზე მიუთითებს ავტორის, ადრესასტის

კოორდინატებს, პირად მონაცემებს, თარიღს, მიმართვის, გამომშვიდობების
ფორმულებს, ხელმოწერას);
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 განაცხადებს წერილის მოტივს (საიდან შეიტყო კონკურსის შესახებ და რომელ
ვაკანსიაზე წარადგენს კანდიდატურას);

 წარადგენს საკუთარ სასწავლო თუ სამუშაო გამოცდილებას, უნარებს, ცოდნას,
თვისებებს;

 საუბრობს მოტივაციაზე, გამოკვეთს ძლიერ მხარეებს;
 გამოთქვამს გასაუბრებაზე დაბარების იმედს;
 იცავს ტექსტის ორგანიზების წესებს;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

ბ) ადგენს რეზიუმეს (CV- ს).
 განსაზღვრავს აუცილებელ და დამატებით რუბრიკებს;
 რუბრიკების ქვეშ განათავსებს სათანადო ინფორმაციებს;
 იყენებს გადმოცემის ლაკონურ ფორმებს (მაგ., ნომინალიზაციას).

უცხ.ს.VI.10. მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს სხვადასხვა სახის ესე აქტუალურ
თემაზე/საკითხზე (მაგ., მოსწავლე და მობილური ტელეფონი, მოსწავლეთა
დამოკიდებულება სკოლის მიმართ, უცხოური ენების სწავლა და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წარმოადგენს საკუთარ თავს;
 დეტალურად აღწერს საკუთარ გამოცდილებას კონკრეტულ საკითხთან

მიმართებაში;
 გამოკვეთს დადებით და უარყოფით ასპექტებს/მხარეებს და განმარტავს მათ,

მოაქვს სათანადო მაგალითები;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას საკითხისადმი;
 პირადი გამოცდილებიდან კონკრეტული მაგალითის მოხმობით განმარტავს

საკუთარ დამოკიდებულებას;
 გამოაქვს დასკვნა;
 ტექსტს ასათაურებს;
 წერისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.VI.11. მოსწავლეს შეუძლია წერისას შექმნას ტექსტის სტრუქტურა, ფლობს და
იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მიზნიდან გამომდინარე, შეარჩევს ტექსტის სათანადო სრუქტურას, სწორად
იყენებს აბზაცსა და სხვა სტრუქტურულ მაორგანიზებლებს (სათაურს, ქვესათაურს,
რუბრიკას და სხვა);

 იყენებს ნება-სურვილის, რჩევა-დარიგების გამომხატველ ენობრივ
კონსტრუქციებს, ფორმულებს;

 თავისუფლად იყენებს ზმნის ფორმებს ახლანდელი, მომავალი და წარსული
დროის გამოსახატად;

 თავისუფლად იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს ლოგიკური კავშირების
(მიზეზის, შედეგის, მიზნის, ოპოზიციის, პირობითობის) გამოსახატად;

 საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესაბამისად იყენებს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ფორმულებს;
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 იყენებს ემოციის, დამოკიდებულების, შთაბეჭდილების გამომხატველ ენობრივ
საშუალებებს (ლექსიკურ ერთეულებს, მყარ შესიტყვებებს, კლიშეებს, ენობრივ
კონსტრუქციებს);

 თავისუფლად იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს მოქმედებათა
თანადროულობისა და თანამიმდევრულობის (წინმსწრები/მერმინდელი
მოქმედებები) გამოსახატად;

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაბამის ენობრივ
საშუალებებს (განსაზღვრებებს, შედარებებს, მიმღეობებს);

 ტექსტის შექმნისას იცავს აზრობრივი გადაბმის შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს (მაგ., ანაფორულ და კატაფორულ ნაცვალსახელებს, ზმნიზედებს,
არტიკლებს, სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ განმეორებებს, სინონიმურ და
ანტონიმურ ჩანაცვლებებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა ფორმებს და სხვა);

 ერთი აზრობრივი ნაწილიდან მეორეზე გადასასვლელად იყენებს სათანადო
სიტყვებსა და ენობრივ ფორმულებს (შესაბამისად, მაგალითად, ამას გარდა,
ამდენად და სხვა);

 მართებულად აკავშირებს მისათითებელ სიტყვებსა და წევრ-კავშირებს (მაგ., ის. . . ,
რომელიც; ისინი . . . , რომლებიც);

 იყენებს პირდაპირი და ირიბი ნათქვამის გადმოსაცემ ენობრივ საშუალებებს;
 აღწერა-დახასიათებისას იყენებს სხვადასხვა ტიპის შედარებას;
 იცავს პუნქტუაციისა (რთულ წინადადებაში, დიალოგის გადმოცემისას) და

მართლწერის ნორმებს;
 პირობის, ალბათობის, ვარაუდის გამოხატვისას იყენებს სათანადო სინტაქსურ

კონსტრუქციებს;
 იყენებს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ

საშუალებებს (ჩართულს, დანართს, განკერძოებულ სიტყვებსა და გამოთქმებს და
სხვა).

წერის სტრატეგიები

უცხ.ს.VI.12. მოსწავლე ფლობს და იყენებს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს
(მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება) წერის
პროცესის ყველა ეტაპზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დასმული საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით, მეხსიერებაში მოიძიებს
საჭირო ინფორმაციას, ანუ გაააქტიურებს საჭირო ცოდნას (როგორც ენობრივს, ისე
რიტორიკულსა თუ თვით სიუჟეტთან დაკავშირებულს);

 საჭიროების შემთხვევაში, რესურსებში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს ყველა იდეას, რომელიც საწერ

თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
 შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს; მოიფიქრებს, თუ როგორ დააკავშირებს მათ

ერთმანეთთან, ანუ შეიმუშავებს გეგმას;
 წერს ტექსტს გეგმაზე დაფუძნებით;
 ტექსტის წერის პროცესში მუდმივად აკვირდება ნაწერს, განსჯის, რამდენად

ახერხებს სათქმელის გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოცემას, საჭიროების
შემთხვევაში შეაქვს ცვლილება - ახდენს გეგმის თავისებურ რეორგანიზებას,
ამატებს ან აკლებს ინფორმაციას და სხვა;

 ასწორებს იმ ენობრივ და შინაარსობრივ ხარვეზებს, რომლებმაც შეიძლება
მკითხველს პრობლემები შეუქმნას და გარკვეულწილად შეაფერხოს კომუნიკაცია.
შესაბამისად, ამატებს ან ამოიღებს სიტყვას, წინადადებას, ტექსტის ერთ მონაკვეთს,
ასწორებს გრამატიკულ ან ორთოგრაფიულ შეცდომებს;
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 ცდილობს გაამდიდროს ნაშრომი ახალი ინფორმაციით, სხვაგვარად დააჯგუფოს
რამდენიმე იდეა, ნაწილობრივ ან მთლიანად შეცვალოს გეგმა, სიღრმისეულად
შეცვალოს ტექსტი და სხვა;

 აკითხებს ნაწერს თანაკლასელს, მისი შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს
მას;

 ნაწერს გადაათეთრებს;
 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.

მიმართულება: ლაპარაკი

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.VI.13. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ინტერაქციაში მისთვის ნაცნობ
თემატიკაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოუმზადებლად ახერხებს ინფორმაციის გაცვლას მისთვის კარგად ნაცნობ
თემატიკაზე;

 ამა თუ იმ საკამათო საკითხთან დაკავშირებით მომზადების გარეშე გამოხატავს
საკუთარ დამოკიდებულებას, პოზიციას და განმარტავს მას (რა მოწონს/არ
მოსწონს, რატომ);

 აკეთებს სხვადასხვა ტიპის არჩევანს და განმარტავს მას (მაგ., რომელი პერსონაჟი
მოსწონს უფრო მეტად და რატომ, რომელ თვალსაზრისს ემხრობა და რატომ და
სხვა);

 სპონტანურად რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე - აზუსტებს ინფორმაციას,
აკეთებს კომენტარს;

 გამოხატავს საკუთარ ემოციებს, განწყობილებას;
 აფასებს მოვლენებს, ფაქტებს, ქცევებს საკუთარი პოზიციიდან;
 იღებს/იძლევა ინტერვიუს აქტუალურ საკითხზე.

უცხ.ს.VI.14. მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას ყოფით საკომუნიკაციო სიტუაციას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მომზადების გარეშე მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ
სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს;

 წინასწარი მომზადების საფუძველზე მონაწილეობს ისეთ სიმულაციურ
სიტუაციებში, რომლებიც მოულოდნელ, უჩვეულო სიტუაციას ასახავს, რომლის
დროსაც საჭირო ხდება თავის გამართლება, გაპროტესტება (მაგ., ბიბლიოთეკაში
ითხოვენ წიგნს მკითხველისაგან, მას კი ეს წიგნი ჩაბარებული აქვს; მგზავრი
აღმოაჩენს, რომ მის ადგილზე სხვა ზის; მყიდველი აბრუნებს ნაყიდ ნივთს,
რომელიც გაფუჭებული აღმოჩნდა და სხვა).

მონოლოგური მეტყველება
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უცხ.ს.VI.15. მოსწავლეს შეუძლია საუბარი მისთვის საინტერესო/სასურველ თემაზე
(საყვარელ გადაცემაზე, ფილმზე, გმირზე, მოგზაურობაზე და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკონკრეტებს საუბრის თემას;
 აკეთებს მცირე რეზიუმეს წაკითხულის, ნანახის, მოსმენილის გარშემო;
 გადმოსცემს საკუთარ დამოკიდებულებას, განწყობას, თვალსაზრისს;
 მოსაზრების, დამოკიდებულების გადმოცემისას გამოკვეთს მისთვის

მნიშვნელოვან დეტალებს;
 საუბრობს მომავლის გეგმებზე, სურვილებზე, ოცნებებზე.

უცხ.ს.VI.16. მოსწავლეს შეუძლია წარმოადგინოს ზეპირი მოხსენება (პრეზენტაცია)
აქტუალური საკითხის, პრობლემის გარშემო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს თემას;
 შესავალ ნაწილში წარმოადგენს, გამოკვეთს პრობლემას;
 გამოკვეთს პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს;
 მოჰყავს ფაქტები, მაგალითები;
 საუბრისას იყენებს ვიზუალურ მასალას;
 საუბრობს მოსალოდნელ კავშირებზე;
 გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას კონკრეტული ინფორმაციისადმი/

განსახილველი საკითხისადმი;
 წარმოადგენს პრობლემის გადაჭრის გზებს;
 გამოაქვს დასკვნა;
 საუბრისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.VI.17. მოსწავლე ფლობს და მეტყველებისას იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-
ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საკომუნიკაციო სიტუაციის შესაბამისად იყენებს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, გამოთქმებს, ფორმულებს;

 ინტერაქციისას სათანადოდ იყენებს ფამილარულ და თავაზიან ფორმულებს;
 იყენებს ნასწავლ ლექსიკას;
 თავისუფლად იყენებს მარტივი (გაუვრცობელი, გავრცობილი) და თანწყობილი

წინადადების სტრუქტურას;
 ახერხებს ქვეწყობილი წინადადებების გამოყენებას (მაგ., განსაზღვრებითი

დამოკიდებული წინადადება);
 იყენებს სათანადო კავშირებს წინადადების ნაწილების დასაკავშირებლად;
 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 სწორად იყენებს ნასწავლი ზმნების კონსტრუქციას;
 თხრობისას ცდილობს მართებულად გამოიყენოს ზმნის ნასწავლი ფორმები

წარსული, ახლანდელი და მომავალი დროის გამოსახატად;
 მართებულად იყენებს პოზიციის/დამოკიდებულების გამომხატველ სიტყვებსა და

ენობრივ ფორმულებს;
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 ამბის გადმოცემისას სწორად იყენებს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ
სიტყვებს (მაგ., ჯერ, შემდეგ, ბოლოს).

ლაპარაკის სტრატეგიები

უცხ.ს.VI.18. მოსწავლე ფლობს სტრატეგიებს სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,
კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;

 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს

(მაგ., მიმიკას, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირებას/აღწერს ნაგულისხმებ საგანს ან
მიუთითებს, რაში გამოიყენება და სხვა);

 სამეტყველო ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს სხვა ენებზე მიღებულ
გამოცდილებას;

 აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო წარმატების მიღწევაში ან
გამოიწვია წარუმატებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან ერთად
სახავს გამოსწორების გეგმას.

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.ს.VI.19. მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას
კულტურათა თავისებურებების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტიდან ამოარჩევს, ამოიცნობს სტერეოტიპულ შეფასებებს და მაგალითების
მოშველიებით ასაბუთებს მათ უსაფუძვლობას;

 ინტერესდება თანაკლასელთა, სკოლელთა ენობრივ-კულტურული იდენტობით;
 იღებს ინტერვიუებს განსხვავებული კულტურული იდენტობის მქონე

თანატოლებისაგან; მათთან თანამშრომლობით ამზადებს პრეზენტაციას
განსხვავებულ საოჯახო ტრადიციებზე, დღესასწაულებზე, ზნე-ჩვეულებზე,
აღმსარებლობაზე და სხვა;

 ამოიცნობს ტექსტებში ასახულ სოციოკულტურულ გარემოს და ავლებს პარალელს
მშობლიურ სოციოკულტურულ გარემოსთან;

 ავლებს პარალელს უცხოურ და მშობლიურ კულტურებს შორის, პოულობს და
აანალიზებს მსგავსებებს, განსხვავებებს;

 იჩენს ინტერესს ადამიანთა განცდების, დამოკიდებულების მიმართ, ავლებს
პარალელებს, პოულობს და აღნიშნავს ანალოგიებს, განსხვავებებს საკუთარ და
სხვათა სულიერ სამყაროებს შორის (განცდები, განწყობილებები,
დამოკიდებულებები);

 ამოიცნობს ანდაზების, ფრაზეოლოგიზმების მნიშვნელობას და პოულობს მათ
შესატყვისს მშობლიურ ენაში.
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მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.ს.VI.20. მოსწავლეს შეუძლია უცხოური ენის ცოდნის საგანმანათლებლო მიზნით
გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 უცხოურ ენაზე განახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პროექტს (მაგ., უცხოურ ენაზე
გაზეთის შექმნა და გავრცელება; შეხვედრის მოწყობა ხელოვანთან; ვებგვერდის
შექმნა და სხვა);

 ამუშავებს სასკოლო პროექტების ან სხვა საგანმანათლებლო მიზნის
განსახორციელებლად საჭირო უცხოენოვან წყაროებს/ტექსტებს;

 აკეთებს უცხოენოვანი ტექსტის ჩანაწერებს და მასზე დაყრდნობით სწავლების
ენაზე ზეპირად გადმოსცემს ტექსტის მოკლე შინაარსს, ან წერს რეზიუმეს
დაინტერესებული პირებისთვის (მაგ., თანაგუნდელებისთვის);

 შეისწავლის უცხოენოვან წყაროებს და სწავლების ენაზე წერს ანოტაციას
თითოეულ მათგანზე (მიუთითებს ავტორს, სათაურს, გამოცემის წელს,
თემას/მთავარ საკითხებს);

 თარგმნის მცირე ზომის არამხატვრულ (ინფორმაციულ, შემეცნებით და სხვა)
ტექსტებს.

მიმართულება: სწავლის სწავლა

უცხ.ს.VI.21. მოსწავლე ფლობს სტრატეგიულ უნარ-ჩვევებს წარმატებული სწავლის
ხელშესაწყობად და ენების ათვისების გასაადვილებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს მრავალფეროვან (კოგნიტურ, ემოციურ და მეტაკოგნიტურ) სტრატეგიებს
კომუნიკაციური და ენობრივი უნარ-ჩვევების განვითარებისა და განმტკიცების
ხელშესაწყობად;

 იყენებს მრავალფეროვან სტრატეგიებს ენების სწავლის პროცესში წარმოქმნილი
პრობლემების გადასაჭრელად;

 ეფექტურად იყენებს რესურსებს სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით;
 მოსწავლე თანამშრომლობს თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან

შედეგების გასაუმჯობესებლად.
საბაზო და საშუალო საფეხური - VII დონე (ს.VII)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.VII.1. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და
გაიგოს სხვადასხვა ტიპის
აუდიოჩანაწერები აქტუალურ
ან მისთვის საინტერესო
თემატიკაზე (მაგ.,

უცხ.ს.VII.3. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს, გაიგოს
და გააანალიზოს
საგანმანათლებლო
ინტერესებთან
დაკავშირებული უცხოენოვანი

უცხ.ს.VII.8. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა ტიპის
საქმიანი წერილის წერა.

უცხ.ს.VII.9. მოსწავლეს
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შემეცნებითი ხასიათის
გადაცემა, დოკუმენტური
ფილმი, ტელეჟურნალი,
დისკუსია).

უცხ.ს.VII.2. მოსწავლეს
შეუძლია მიმართოს
სხვადასხვა სტრატეგიას
მოსმენილი ტექსტის
შინაარსის გასააზრებლად.

ტექსტები (მაგ., სამეცნიერო-
პოპულარული სტატია, ესე,
საგაზეთო პუბლიკაცია,
ბუკლეტი, რეპორტაჟი და
სხვა).

უცხ.ს.VII.4. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს, გაიგოს
და გააანალიზოს მხატვრული
ტექსტები (მოთხრობა, ნოველა,
მინიატურა, პოეზიის,
თანამედროვე პროზის
ნაწყვეტები).

უცხ.ს.VII.5. მოსწავლეს
შეუძლია გააანალიზოს ტექსტი
სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით.

უცხ.ს.VI.6. მოსწავლე ფლობს
სქემატური ჩანაწერების
სხვადასხვა ტექნიკას.

უცხ.ს.VII.7. მოსწავლე ფლობს
და იყენებს სტრატეგიებს
ტექსტის სიღრმისეულად
შესწავლის მიზნით.

შეუძლია დაწეროს სხვადასხვა
ტიპის ტექსტი (მაგ., ესე,
წერილი სასკოლო ან
ახალგაზრდული
ჟურნალისთვის) აქტუალურ
თემაზე/საკითხებზე (მაგ.,
ძალადობა სკოლაში, ეკოლოგია
და სხვა).

უცხ.ს.VII.10. წერისას
მოსწავლეს შეუძლია შექმნას
ტექსტის სტრუქტურა, ფლობს
და იყენებს საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.VII.11. მოსწავლე ფლობს
და იყენებს წერის ეფექტურ
სტრატეგიებს წერის პროცესის
ყველა (მოსამზადებელ,
ტექსტის შედგენის, ტექსტის
გაუმჯობესების) ეტაპზე.

ლაპარაკი კულტურათა დიალოგი უცხოური ენის პრაქტიკული
გამოყენება (მედიაცია)

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.VII.12. მოსწავლეს
შეუძლია ინტერაქციაში
მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ
თემატიკაზე.

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.VII.17. მოსწავლე იჩენს
ინტერესს და ავლენს
ტოლერანტულ

დამოკიდებულებას
კულტურათა
თავისებურებების მიმართ.

უცხ.ს.VII.18. მოსწავლეს
შეუძლია უცხოური ენის
საგანმანათლებლო მიზნით
გამოყენება.
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უცხ.ს.VII.13. მოსწავლეს
შეუძლია ისეთ აქტუალურ
საკითხებზე საუბარი,
რომლებსაც საკითხავ ტექსტებში
გაეცნო.

უცხ.ს.VII.14. მოსწავლეს
შეუძლია წარმოადგინოს ზეპირი
მოხსენება (პრეზენტაცია)
აქტუალური საკითხის,
პრობლემის გარშემო.

უცხ.ს.VII.15. მოსწავლე ფლობს
და მეტყველებისას
ფუნქციურად

იყენებს ენობრივ-გრამატიკულ
უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.VII.16. მოსწავლე ფლობს
სტრატეგიებს სამეტყველო
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და
ზეპირი მეტყველების უნარის
გასაუმჯობესებლად.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება დიდაქტიზებული აუდიოჩანაწერები).

უცხ.ს.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა ტიპის
აუდიოჩანაწერები აქტუალურ ან მისთვის საინტერესო თემატიკაზე (მაგ.,
შემეცნებითი ხასიათის გადაცემა, დოკუმენტური ფილმი, ტელეჟურნალი,
დისკუსია).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (სად ხდება, ვის ეხება და სხვა);
 ამოიცნობს, რა ტიპის ურთიერთობაა მონაწილე პირებს შორის;
 გამოკვეთს ძირითად საკითხებს, მტკიცებულებებს;
 განარჩევს თვალსაზრისებს;
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 ამოიცნობს ლოგიკურ კავშირებს სხვადასხვა ინფორმაციას შორის;
 ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, რა, როდის, სად, როგორი, რამდენი და

სხვა);
 განარჩევს ვარაუდს ფაქტისაგან, ფაქტებს დამოკიდებულებისაგან, შეფასებისაგან;
 აკავშირებს კონკრეტულ დეტალებს ძირითად ინფორმაციასთან;
 აჯგუფებს ინფორმაციას კონკრეტული მახასიათებლების მიხედვით;
 აკავშირებს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას და ამის საფუძველზე გამოაქვს

სათანადო დასკვნა.

უცხ.ს.VII.2. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას მოსმენილი ტექსტის
შინაარსის გასააზრებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ
ელემენტებს (ხმის ტემბრს, ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, სხვადასხვა
ტიპის ხმაურს, ლოგიკურ მახვილებს, ილუსტრაციას, სქემას);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
(საკომუნიკაციო სიტუაციაზე, კონტექსტზე) დაყრდნობით;

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობის გასარკვევად;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო ეფექტური;
 მიზნის შესაბამისად ცვლის მოსმენის სტრატეგიას: ზოგადი შინაარსის გასაგებად

ეყრდნობა ნაცნობ სიტყვებს, არავერბალურ ელემენტებს და ამოიცნობს
საკომუნიკაციო სიტუაციას, კონტექსტს, სასაუბრო თემას;

 კონკრეტული ინფორმაციის ამოსაცნობად შეარჩევს კონკრეტულ საყრდენებს,
მათზე ამახვილებს ყურადღებას საჭირო ინფორმაციის გასააზრებლად;

 იყენებს სქემატური ჩანიშვნების ტექნიკას ინფორმაციის დასახარისხებლად;
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 უყურებს და უსმენს მისთვის საინტერესო უცხოენოვან ტელე/რადიო გადაცემებს,

ფილმებს;
 მოსასმენი ამოცანების გადაჭრისას იყენებს სხვა ენაზე მიღებულ გამოცდილებას;
 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ინფორმაციის

მოსმენისას, ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას, გამოაქვს დასკვნები.

მიმართულება: კითხვა

უცხ.ს.VII.3. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს, გაიგოს და გააანალიზოს საგანმანათლებლო
ინტერესებთან დაკავშირებული უცხოენოვანი ტექსტები (მაგ., სამეცნიერო-
პოპულარული სტატია, ესე, საგაზეთო პუბლიკაცია, ბუკლეტი, რეპორტაჟი
და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტს ყოფს შინაარსობრივ ნაწილებად (ქვეთემებად);
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ინფორმაციას

(ფაქტს, მოვლენას, აზრს, მოქმედების დროსა და ადგილს და სხვა);
 გამოყოფს თვალსაზრისებს, შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით

და გამოყოფს თითოეულ მათგანთან დაკავშირებულ არგუმენტებს;
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 განარჩევს მთავარ საკითხს არამთავარისაგან, გამოყოფს მთავარ საკითხთან
დაკავშირებულ კონკრეტულ დეტალებს;

 განარჩევს ერთმანეთისაგან ფაქტს, ვარაუდს, პროგნოზს, შეფასებას;
 ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილს შორის არსებულ ლოგიკურ

(მიზეზშედეგობრივ, პირობით, შეპირისპირებით, ქრონოლოგიურ, ინდუქციურ და
სხვა) კავშირებს და ტექსტის საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა;

 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის
საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა;

 დასკვნა გამოაქვს მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე.

უცხ.ს.VII.4. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს, გაიგოს და გააანალიზოს მხატვრული
ტექსტები (მოთხრობა, ნოველა, მინიატურა, პოეზიის, თანამედროვე პროზის
ნაწყვეტები).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მთხრობელს, მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ინფორმაციას (სად
და როდის ხდება მოქმედება; გამოკვეთს დროისა და სივრცის მიმანიშნებელ

დეტალებს და სხვა);

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
 ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
 ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების საფუძველზე;
 ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, კვანძის

შეკვრა, განვითარება, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, დასასრული);
 ამოიცნობს მოვლენათა და პერსონაჟთა ავტორისეულ შეფასებებს;
 ამოიცნობს ლექსის ლირიკულ გმირს/მოტივს;
 ავლებს პარალელს ქართულ ენაზე შესწავლილ მხატვრულ ტექსტებთან სხვადასხვა

პარამეტრით (მაგ., პერსონაჟის ტიპი, გადმოცემული განწყობილება, ჟანრი,
პრობლემატიკა და სხვა).

უცხ.ს.VII.5. მოსწავლე ფლობს სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა ტექნიკას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ტექსტს მთლიანად წაიკითხავს, სხვადასხვა სიმბოლოთი მონიშნავს მთავარ
საკითხებს, მეორეხარისხოვან იდეებს, საკვანძო სიტყვებს;

 განსაზღვრავს მეორეხარისხოვანი იდეების დანიშნულებას (მთავრი იდეის
ილუსტრირება, მიზეზების ახსნა, დაზუსტება და სხვა);

 ინფორმაციის დასახარისხებლად იყენებს სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა
ტექნიკას (მაგ., სქემატური გეგმა იერარქიული სტრუქტურით, განტოტებული
სქემა, საკვანძო სიტყვების ცხრილი და სხვა);

 აჩვენებს შესრულებულ სქემას თანაკლასელებს, ეცნობა სხვებისას;
 სხვებთან ერთად აფასებს სქემატურ ჩანაწერებს (მაგ., რომელი ჯობია და რატომ,

ვინ რა უნდა გააუმჯობესოს და სხვა);
 იძლევა/ითვალისწინებს შენიშვნებს, რეკომენდაციებს;
 თანამშრომლობს კლასელებთან, მასწავლებელთან სქემატური ჩანაწერის

გასაუმჯობესებლად.
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უცხ.ს.VII.6. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ტექსტი სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოყოფს წამყვან, დამატებით და შემაჯამებელ აბზაცებს, განსაზღვრავს
დამატებითი აბზაცის ფუნქციას (მაგ., წინა აბზაცში გადმოცემული აზრის
გაშლა/დაზუსტება, მიზეზების ახსნა, მაგალითის მოყვანა);

 განსაზღვრავს, რა ფორმით არის გადმოცემული სხვისი ნათქვამი
(პირდაპირი/ირიბი);

 ამოიცნობს ფრაზებსა და სიტყვებს, რომლებიც ეხმარება მკითხველს, გამიჯნოს
ფაქტი შეფასებისაგან/დამოკიდებულებისაგან /თვალსაზრისისაგან (მაგ.,
განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები, სხვადასხვა მოდალობის გამომხატველი
ზმნები);

 ამოიცნობს დროისა და სივრცის აღმნიშვნელ სიტყვებს, კონსტრუქციებს;
 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობას,

აღწერას, მსჯელობას) და მიუთითებს შესაბამის ნიშნებზე (მაგ., აღწერისას -
ზედსართავებისა და მიმღეობების სიჭარბე, ზმნების ნაკლები რაოდენობა;
თხრობისას - ზმნების სიჭარბე, მოქმედების თანამიმდევრულობა და მისი
მარკერები და სხვა);

 შესაბამის მარკერებზე დაყრდნობით მიუთითებს, სად იწყება და სად მთავრდება
სიუჟეტის განვითარების საფეხურები (კვანძის შეკვრა, მოქმედების განვითარება,
კულმინაცია და კვანძის გახსნა);

 ამოიცნობს და სათანადოდ განმარტავს დროული მიმართების სახეებს
(თანადროულ, წინმსწრებ, მერმინდელ მოქმედებებს) და ამ მიმართებების
გამომხატველ საშუალებებს (მაგ., შესაბამის კავშირებს, ზმნათა ფორმებს, მთავარი
და დამოკიდებული წინადადებების წყობას, მისათითებელ სიტყვებს მთავარში და
სხვა);

 ამოიცნობს ლოგიკური კავშირების (მიზეზის, შედეგის, მიზნის, ოპოზიციის,
პირობითობის) გამომხატველ მარტივ და რთულ ენობრივ სტრუქტურებს;

 ამოიცნობს აზრობრივი გადაბმის ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს (მაგ.,
ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ
განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ ჩანაცვლებებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-
კილოთა ფორმებს და სხვა);

 ახასიათებს ტექსტს ან მის მონაკვეთს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების
რაოდენობის მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი, პოლილოგი);

 კონკრეტულ ენობრივ ნიშნებზე დაყრდნობით მიუთითებს, გვხვდება თუ არა
ტექსტში ავტორისეული მეტყველება და მოვლენების ავტორისეული შეფასება;

 მშობლიურ ენაში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე აღნიშნავს, რა
მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხები (ეპითეტი, შედარება, მეტაფორა,
ალეგორია, გაპიროვნება, პარალელიზმი და სხვა) გამოიყენება ტექსტში.

უცხ.ს.VII.7. მოსწავლე ფლობს და იყენებს სტრატეგიებს ტექსტის სიღრმისეულად
შესწავლის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს მშობლიურ ან სხვა ენაში მიღებულ გამოცდილებას ტექსტის
სტრუქტურისა და შინაარსის გასაანალიზებლად;

 აკვირდება სათაურებს, ქვესათაურებს, რუბრიკებს, ტიპოგრაფიულ სახესხვაობებს,
ილსუტრაციებს და სხვა;
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 იხსენებს, რა იცის ტექსტში მოცემულ თემატიკასთან დაკავშირებით;
 სვამს იმ კითხვებს, რომლებზე პასუხსაც ელოდება ტექსტიდან;
 მიუბრუნდება გაუგებარ ადგილებს, ცდილობს კონტექსტის მიხედვით ამოიცნოს

სიტყვის მნიშვნელობა;
 ლექსიკონში ეძებს იმ სიტყვების მნიშვნელობებს, რომლებიც გაუგებარია;
 გამოყოფს მთავარი და მეორეხარისხოვანი იდეების ფუნქციას – მთავარი იდეის

გაშლა, ილუსტრირება, მიზეზების ახსნა და სხვა;
 ინფორმაციის დასახარისხებლად იყენებეს სქემატური ჩანაწერების ტექნიკას

(სქემატური გეგმა იერარქიული სტრუქტურით, განტოტებული სქემა, საკვანძო
სიტყვების ცხრილი და სხვა);

 მთავარ იდეებს აყალიბებს სათაურების სახით, მეორეხარისხოვანს –
ქვესათაურების სახით;

 სქემატურ ჩანაწერებზე დაყრდნობით აღადგენს ტექსტის შინაარსს საკუთარი
სიტყვებით;

 მსჯელობს, რომელ სასწავლო, თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება
გამოადგეს სქემატური ჩანაწერების სტრატეგიები.

მიმართულება: წერა

უცხ.ს.VII.8. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის საქმიანი წერილის წერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წერს საქმიან წერილს ინფორმაციის მოპოვების მიზნით (მაგ., კონკურსის,
გაცვლითი პროგრამის, სასწავლო პროგრამის პირობების დასაზუსტებლად და
სხვა);

 იცავს ფორმალურ მხარეს (სათანადო ადგილას მიუთითებს ავტორისა და
ადრესატის პირად მონაცემებს, კოორდინატებს, თარიღს, მიმართვისა და
გამომშვიდობების ფორმულებს);

 წარადგენს საკუთარ თავს და აზუსტებს, საიდან მოიპოვა ადრესატის
კოორდინატები;

 კორესპონდენციის მიზნიდან გამომდინარე, აღწერს სიტუაციას (მაგ., რას მიაქცია
ყურადღება, რა გაიგო, რატომ დაინტერესდა, რას აპირებს);

 აყალიბებს კითხვებს მისთვის საინტერესო ინფორმაციების მოსაპოვებლად;
 წერილის დასასრულს გამოთქვამს მოლოდინს, წინასწარ იხდის მადლობას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.VII.9. მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს სხვადასხვა ტიპის ტექსტი (მაგ., ესე, წერილი
სასკოლო ან ახალგაზრდული ჟურნალისთვის) აქტუალურ
თემაზე/საკითხებზე (მაგ., ძალადობა სკოლაში, ეკოლოგია და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკეთებს შესავალს, გამოკვეთს განსახილველ საკითხს/ საკითხებს;
 გადმოსცემს ნიშანდობლივ ინფორმაციას განსახილველ საკითხებთან

მიმართებაში;
 გადმოსცემს განხილული საკითხის შესახებ არსებულ სხვადასხვა შეხედულებას და

განმარტავს მათ;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას, თვალსაზრისს საკითხისადმი;
 პირადი გამოცდილებიდან კონკრეტული მაგალითის მოხმობით განმარტავს

საკუთარ დამოკიდებულებას;
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 გამოაქვს დასკვნა;
 ასათაურებს წერილს/სტატიას;
 წერისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.VII.10. წერისას მოსწავლეს შეუძლია შექმნას ტექსტის სტრუქტურა, ფლობს და
იყენებს საბაზისო ენობრივ-გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მიზნიდან გამომდინარე, შეარჩევს ტექსტის სათანადო სრუქტურას, სწორად
იყენებს აბზაცს და სხვა სტრუქტურულ მაორგანიზებლებს (სათაურს, ქვესათაურს,
რუბრიკას და სხვა);

 იყენებს ნება-სურვილის, რჩევა-დარიგების გამომხატველ ენობრივ
კონსტრუქციებს, ფორმულებს;

 თავისუფლად იყენებს ზმნის ფორმებს ახლანდელი, მომავალი და წარსული
დროის გამოსახატად;

 თავისუფლად იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს ლოგიკური კავშირების
(მიზეზის, შედეგის, მიზნის, ოპოზიციის, პირობითობის) გამოსახატად;

 იცავს არგუმენტირებული მსჯელობის სტრუქრურას - თეზისი, არგუმენტი,
დასკვნა;

 საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესაბამისად იყენებს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ფორმულებს;

 იყენებს ემოციების, დამოკიდებულების, შთაბეჭდილების გამომხატველ ენობრივ
საშუალებებს (ლექსიკურ ერთეულებს, მყარ შესიტყვებებს, კლიშეებს, ენობრივ
კონსტრუქციებს);

 თავისუფლად იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს მოქმედებათა
თანადროულობისა და თანამიმდევრულობის (წინმსწრები/მერმინდელი
მოქმედებების) გამოსახატად;

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაფერის ენობრივ
საშუალებებს (განსაზღვრებებს, შედარებებს, მიმღეობებს);

 ტექსტის შექმნისას იცავს აზრობრივი გადაბმის შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს (მაგ., ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის
ლექსიკურ და სემანტიკურ განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ
ჩანაცვლებებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა ფორმებს და სხვა);

 ერთი აზრობრივი ნაწილიდან მეორეზე გადასასვლელად იყენებს სათანადო
სიტყვებსა და ენობრივ ფორმულებს (მაგ., შესაბამისად, მაგალითად, ამას გარდა,
ამდენად და სხვა);

 მართებულად აკავშირებს მისათითებელ სიტყვებსა და წევრ-კავშირებს (მაგ., ის. . . ,
რომელიც; ისინი . . . , რომლებიც);

 იყენებს პირდაპირი და ირიბი ნათქვამის გადმოსაცემ ენობრივ საშუალებებს;
 აღწერა-დახასიათებისას იყენებს სხვადასხვა ტიპის შედარებას;
 იცავს პუნქტუაციისა (რთულ წინადადებაში, დიალოგის გადმოცემისას) და

მართლწერის ნორმებს;
 პირობის, ალბათობის, ვარაუდის გამომხატველ წინდადებებში იყენებს სათანადო

სინტაქსურ კონსტრუქციებს;
 იყენებს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ

საშუალებებს (მაგ., ჩართულს, დანართს, განკერძოებულ სიტყვებსა და გამოთქმებს
და სხვა).

წერის სტრატეგიები
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უცხ.ს.VII.11. მოსწავლე ფლობს და იყენებს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის პროცესის
ყველა (მოსამზადებელ, ტექსტის შედგენის, ტექსტის გაუმჯობესების)
ეტაპზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დასმული საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით, მეხსიერებაში მოიძიებს
საჭირო ინფორმაციას, ანუ გაააქტიურებს საჭირო ცოდნას (როგორც ენობრივს, ისე
რიტორიკულსა თუ სიუჟეტთან დაკავშირებულს);

 საჭიროების შემთხვევაში, რესურსებში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს ყველა იდეას, რომელიც საწერ
თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
 შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს, მოიფიქრებს, თუ როგორ დააკავშირებს მათ

ერთმანეთთან, ანუ შეიმუშავებს გეგმას;
 წერს ტექსტს გეგმაზე დაყრდნობით;
 ტექსტის წერის პროცესში მუდმივად აკვირდება ნაწერს, განსჯის, რამდენად

ახერხებს სათქმელის გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოცემას, საჭიროების
შემთხვევაში, შეაქვს ცვლილება - ახდენს გეგმის თავისებურ რეორგანიზებას,
ამატებს, ან აკლებს ინფორმაციას და სხვა;

 ნაწერის შესწორებისას მუდმივად ინარჩუნებს კომუნიკაციას თავის მკითხველთან,
ცდილობს ადრესატის ანუ პოტენციური მკითხველის თვალთახედვით შეაფასოს,
რამდენად ეფექტურად აისახა ნაწერში საკომუნიკაციო მიზანი;

 ასწორებს იმ ენობრივ და შინაარსობრივ ხარვეზებს, რომლებმაც შეიძლება
მკითხველს პრობლემები შეუქმნას და გარკვეულწილად შეაფერხოს კომუნიკაცია.
შესაბამისად, ამატებს ან ამოიღებს სიტყვას, წინადადებას, ტექსტის რომელიმე
მონაკვეთს, ასწორებს გრამატიკულ ან ორთოგრაფიულ შეცდომებს;

 ცდილობს გაამდიდროს ნაშრომი ახალი ინფორმაციით, სხვაგვარად დააჯგუფოს
რამდენიმე იდეა, ნაწილობრივ ან მთლიანად შეცვალოს გეგმა, სიღრმისეულად
შეცვალოს ტექსტი და სხვა;

 ხარისხიანი პროდუქტის შესაქმნელად მუდმივად ითვალისწინებს შესაბამისობას
ადრესატს, საკომუნიკაციო მიზანსა და ტექსტს შორის;

 აკითხებს თანაკლასელს, მისი შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს
ნაწერს;

 გადაათეთრებს ნაწერს;
 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.

მიმართულება: ლაპარაკი

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.VII.12. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ
თემატიკაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 მოუმზადებლად ახერხებს ინფორმაციის გაცვლას მისთვის კარგად ნაცნობ
თემატიკაზე;

 ამა თუ იმ საკამათო საკითხთან დაკავშირებით, მომზადების გარეშე გამოხატავს
საკუთარ დამოკიდებულებას, პოზიციას და განმარტავს მას (რა მოსწონს/არ
მოსწონს, რატომ);

 აკეთებს სხვადასხვა ტიპის არჩევანს და განმარტავს მას (მაგ., რომელი პერსონაჟი
მოსწონს უფრო მეტად და რატომ, რომელ თვალსაზრისს ემხრობა და რატომ და
სხვა);

 სპონტანურად რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე, აზუსტებს ინფორმაციას,
აკეთებს კომენტარს;

 გამოხატავს საკუთარ ემოციას, განწყობილებას;
 აფასებს მოვლენებს, ფაქტებს, ქცევებს საკუთარი პოზიციიდან;
 იღებს/იძლევა ინტერვიუს აქტუალურ საკითხზე.

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.VII.13. მოსწავლეს შეუძლია ისეთ აქტუალურ საკითხებზე საუბარი, რომლებსაც
საკითხავ ტექსტებში გაეცნო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოკვეთს საკითხს, პრობლემას;
 განიხილავს მას სხვადასხვა ასპექტით;
 გამოკვეთს დადებით და უარყოფით მხარეებს;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას და განმარტავს მას პირად

გამოცდილებაზე დაყრდნობით;
 თანამიმდევრულად, მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.VII.14. მოსწავლეს შეუძლია წარმოადგინოს ზეპირი მოხსენება (პრეზენტაცია)
აქტუალური საკითხის, პრობლემის გარშემო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს თემას;
 შესავალ ნაწილში წარმოადგენს, გამოკვეთს პრობლემას;
 გამოკვეთს პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს;
 მოჰყავს ფაქტები, მაგალითები;
 საუბრისას იყენებს ვიზუალურ მასალას;
 საუბრობს მიზეზშედეგობრივ კავშირებზე;
 გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას კონკრეტული ფაქტისადმი, მოვლენისადმი;
 წარმოადგენს პრობლემის გადაჭრის გზებს;
 გამოაქვს დასკვნა;
 საუბრისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.VII.15. მოსწავლე ფლობს და მეტყველებისას ფუნქციურად იყენებს ენობრივ-
გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 საკომუნიკაციო სიტუაციის შესაბამისად იყენებს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, გამოთქმებს, ფორმულებს;

 ინტერაქციისას სათანადოდ იყენებს ფამილარულ და თავაზიან ფორმულებს;
 იყენებს ნასწავლ ლექსიკას;
 თავისუფლად იყენებს მარტივი (გაუვრცობელი, გავრცობილი) და თანწყობილი

წინადადებების სტრუქტურას;
 ახერხებს ქვეწყობილი წინადადებების (მაგ., განსაზღვრებითი დამოკიდებული

წინადადების) გამოყენებას;
 იყენებს სათანადო კავშირებს წინადადების ნაწილების დასაკავშირებლად;
 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 სწორად იყენებს ნასწავლი ზმნების კონსტრუქციას;
 თხრობისას ცდილობს მართებულად გამოიყენოს ზმნის ნასწავლი ფორმები

წარსული, ახლანდელი და მომავალი დროის გამოსახატად;
 მართებულად იყენებს პოზიციის/დამოკიდებულების გამომხატველ სიტყვებსა და

ენობრივ ფორმულებს;
 ამბის გადმოცემისას სწორად იყენებს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ

სიტყვებს (ჯერ, შემდეგ, ბოლოს);
 სათანადოდ იყენებს ირიბი ნათქვამის გამომხატველ ფორმებს;
 კითხვის დასმის, თხოვნის, ბრძანების, გრძნობების გადმოცემისას იცავს სიტყვათა

რიგს და ამ მოდალობებისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას.
ლაპარაკის სტრატეგიები

უცხ.ს.VII.16. მოსწავლე ფლობს სტრატეგიებს სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,
კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;

 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს

(მაგ.: მიმიკას, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირებას /აღწერს ნაგულისხმევ საგანს ან
მიუთითებს, რაში გამოიყენება/ და სხვა);

 სამეტყველო ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს სხვა ენებზე მიღებულ
გამოცდილებას;

 აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო წარმატების მიღწევაში ან
გამოიწვია წარუმატებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან ერთად
ისახავს გამოსწორების გეგმას.

მიმართულება: კულტურათა დიალოგი

უცხ.ს.VII.17. მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას
კულტურული თავისებურებების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს მედიასაშუალებებს (ტელევიზიას, ინტერნეტს, მობილურს და სხვა) სხვა
კულტურის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად და ცოდნის გასამდიდრებლად;

 მსჯელობს ტექსტებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების შესახებ და
გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას შესაბამისი არგუმენტების მოყვანით (მაგ.,
ფაქტები ლიტერატურიდან, ისტორიიდან, პირადი გამოცდილებიდან და სხვა);
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 განიხილავს ტექტში მოცემულ ინფორმაციას იმ კულტურის კონტექსტში,
რომელშიც ის შეიქმნა;

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს მოცემულ გარემოში და აკეთებს
პროგნოზს, როგორ მოიქცეოდა იგი განსხვავებულ სოციოკულუტურულ და
კულტურულ გარემოში;

 ამოიცნობს სტერეოტიპულ შეხედულებებს, აანალიზებს და წარმოადგენს მათ
წარმომშობ მიზეზებს, მაგალითების მოშველიებით ასაბუთებს მათ
უსაფუძვლობას;

 აანალიზებს სიტუაციებს, რომლებშიც სოციოკულტურულ თავისებურებათა
გაუთვალისწინებლობის გამო წარმოიქმნება გაუგებრობა ან კონფლიქტური
გარემო: ამოიცნობს და ასახელებს მიზეზებს, განსაზღვრავს სიტუაციის
განმუხტვის გზებს;

 აანალიზებს კულტურულ თავისებურებათა გაუთვალისწინებლობით წარმოქმნილ
კონფლიქტურ სიტუაციას, ამოიცნობს და ასახელებს მიზეზებს, განსაზღვრავს
კონფლიქტის მოგვარების გზებს;

 იკვლევს გარშემომყოფთა ენობრივ-კულტურულ იდენტობას, აგროვებს
საინტერესო მასალებს მათი წარმომავლობის, ოჯახური ისტორიის, ზნე-
ჩვეულებების შესახებ.

მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.ს.VII.18. მოსწავლეს შეუძლია უცხოური ენის საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 უცხოურ ენაზე განახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პროექტს (მაგ., თეატრალური
პიესის დადგმა, მულტიპლიკაციური ფილმის შექნა, რეპორტაჟის მომზადება და
გაშვება ვიდეოს საშუალებით და სხვა);

 ამუშავებს სასკოლო პროექტების ან სხვა საგანმანათლებლო მიზნის
განსახორციელებლად საჭირო უცხოენოვან წყაროებს/ტექსტებს;

 აკეთებს უცხოენოვანი ტექსტის სქემატურ ჩანაწერებს და მასზე დაყრდნობით
სწავლების ენაზე ზეპირად გადმოსცემს ტექსტის მოკლე შინაარსს, ან წერს
რეზიუმეს დაინტერესებული პირებისთვის (მაგ., თანაგუნდელებისთვის);

 ადგენს კონსპექტს (გამოყოფს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ამზადებს სქემატურ
ჩანაწერს და მასზე დაყრნობით საკუთარი სიტყვებით გამოსცემს ინფორმაციას);

 წერს ანოტაციას თითოეულ მათგანზე (მიუთითებს ავტორს, სათაურს, გამოცემის
წელს, თემას/მთავარ საკითხებს);

 წერილობით/ზეპირად თარგმნის მცირე ზომის არამხატვრულ (რეზიუმე,
მიმოხილვა, ინსტრუქცია და სხვა) ტექსტებს.

 თარგმნის მხატვრული ლიტერატურის პროზაულ თუ პოეტურ ნიმუშებს
მშობლიურ ენაზე.

საბაზო და საშუალო საფეხური -VIII დონე (ს.VIII)

უცხოური ენა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მოსმენა კითხვა წერა
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უცხ.ს.VIII.1. მოსწავლეს
შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს
კომპლექსური შინაარსის
მრავალფეროვანი
აუდიო/ვიდეოჩანაწერები
აქტუალურ ან მისთვის
საინტერესო თემატიკაზე (მაგ.,
შემეცნებითი ხასიათის
გადაცემა, დებატები, ზეპირი
გამოსვლა, რეპორტაჟი,
ტელეჟურნალი, ლექცია და
სხვა).

უცხ.ს.VIII.2. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას მოსმენილი
შინაარსის უკეთ გასააზრებლად.

უცხ.ს.VIII.3. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს და
გაიგოს საგაზეთო
პუბლიკაციები, რომლებიც
შეიცავენ გარკვეულ
თვალსაზრისს, მსჯელობას
კონკრეტულ პრობლემასთან
დაკავშირებით (მაგ.,
რეკლამის როლი
თანამედროვე საზოგადოების
ევოლუციაში, გარემოს
დაბინძურება,
სამომხმარებლო
საზოგადოება, ძალადობა
სკოლებში და სხვა).

უცხ.ს.VIII.4. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს, გაიგოს
და გააანალიზოს
საგანმანათლებლო
ინტერესებთან
დაკავშირებული
უცხოენოვანი ტექსტები (მაგ.,
სამეცნიერო-პოპულარული
სტატია, ესე, საგაზეთო
პუბლიკაცია, ბუკლეტი,
რეპორტაჟი და სხვა).

უცხ.ს.VIII.5. მოსწავლეს
შეუძლია წაიკითხოს, გაიგოს
და გააანალიზოს მხატვრული
ტექსტები (მოთხრობა,
ნოველა, მინიატურა, პოეზიის,
თანამედროვე პროზის
ნაწყვეტები).

უცხ.VIII.6. მოსწავლეს
შეუძლია გააანალიზოს
ტექსტი სტრუქტურული და
ენობრივი მახასიათებლების
მიხედვით.

უცხ.ს.VIII.7. მოსწავლე
ფლობს და იყენებს
სტრატეგიებს ტექსტის

უცხ.ს.VIII.8. მოსწავლეს
შეუძლია დაწეროს სხვადასხვა
სახის ტექსტი (ესე, სტატია
სასკოლო ან ახალგაზრდული
ჟურნალისთვის) აქტუალურ
თემაზე/საკითხებზე (მაგ.,
კომპიუტერულ თამაშებზე,
განსხვავებებზე თაობებს
შორის და სხვა).

უცხ.ს.VIII.9. მოსწავლეს
შეუძლია დაწეროს საქმიანი
წერილი უკმაყოფილების
გამოხატვის მიზნით (მაგ.,
წერს წერილს ახალგაზრდული
ჟურნალის რედაქციას,
რომელმაც არასწორი
ინფორმაცია გამოაქვეყნა; წერს
ტურისტულ ბიუროს, რომლის
დაპირებები არ შეესაბამებოდა
რეკლამას და სხვა).

უცხ.ს.VIII.10. წერისას
მოსწავლეს შეუძლია შექმნას
ტექსტის სტრუქტურა, ფლობს
და იყენებს საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.VIII.11. მოსწავლე
ფლობს და იყენებს წერის
ეფექტურ სტრატეგიებს წერის
პროცესის ყველა
(მოსამზადებელ, ტექსტის
შედგენის, ტექსტის
გაუმჯობესების) ეტაპზე.



689

სიღრმისეულად შესწავლის
მიზნით.

ლაპარაკი კულტურათა დიალოგი უცხოური ენის პრაქტიკული
გამოყენება (მედიაცია)

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.VIII.12. მოსწავლეს
შეუძლია წარმოადგინოს ზეპირი
მოხსენება (პრეზენტაცია)
აქტუალური საკითხის,
პრობლემის გარშემო.

უცხ.ს.VIII.13. მოსწავლეს
შეუძლია თავი გაართვას ყოფით
საკომუნიკაციო სიტუაციას.

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.VIII.14. მოსწავლეს
შეუძლია საუბარი მისთვის
საინტერესო/სასურველ თემაზე
(საყვარელ გადაცემაზე, ფილმზე,
გმირზე, მოგზაურობაზე და სხვა).

უცხ.ს.VIII.15. მოსწავლე ფლობს
და მეტყველებისას

იყენებს ენობრივ-გრამატიკულ
უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.VIII.16. მოსწავლე ფლობს
სტრატეგიებს სამეტყველო
ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და ზეპირი
მეტყველების უნარის
გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.VIII.17. მოსწავლე იჩენს
ინტერესს და ავლენს
ტოლერანტულ

დამოკიდებულებას
კულტურუათა
თავისებურებების მიმართ.

უცხ.ს.VII.18.მოსწავლეს
შეუძლია თარგმნოს
უცხოენოვანი წყაროები/
ტექსტები ან დაამუშაოს ისინი
სხვა დაინტერესებულ
პირთათვის (მაგ.,
თანაგუნდელისთვის), ან
შემდგომი გამოყენებისათვის.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
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მიმართულება: მოსმენა

(მოსმენის უნარის გასავითარებლად გამოიყენება სასწავლო მიზნით შექმნილი
აუდიოჩანაწერები.)

უცხ.ს.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს კომპლექსური შინაარსის

მრავალფეროვანი აუდიო/ვიდეოჩანაწერები აქტუალურ ან მისთვის საინტერესო
თემატიკაზე (მაგ., შემეცნებითი ხასიათის გადაცემა, დებატები, ზეპირი
გამოსვლა, რეპორტაჟი, ტელეჟურნალი, ლექცია და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (თანამოსაუბრეებს, თემას, საკითხებს);
 ამოიცნობს გადაცემის მიზანს (რას ემსახურება: მსმენელის ინფორმირება,

გართობა, კრიტიკა, გამოხმაურება და სხვა) და ადრესატს (ვისთვის არის
განკუთვნილი);

 გამოკვეთს გადაცემის მთავარ საკითხებს;
 ამოიცნობს წამყვანის/მონაწილეების მიერ გამოთქმულ პოზიციებს,

თვალსაზრისებს, შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით;
 განარჩევს მთავარ საკითხს არამთავარისაგან;
 არგუმენტებს აკავშირებს შესაბამის თვალსაზრისებთან;
 ამოიცნობს მონაწილეთა განწყობილებებს, ემოციებს, ტონს;
 ამოიცნობს არსებულ სხვადასხვა ინფორმაციას შორის ლოგიკურ კავშირებს

(მიზეზშედეგობრივი, პირობითი, დათმობითი და სხვა);
 ავტორის თვალსაზრისს მიჯნავს რესპონდენტის/მონაწილის თვალსაზრისისაგან;
 სხვადასხვა სახის ინფორმაციას აკავშირებს საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის

საფუძველზე გამოაქვს დასკვნები.

უცხ.ს.VIII.2. მოსწავლე მიმართავს სხვადასხვა სტრატეგიას მოსმენილი შინაარსის უკეთ
გასააზრებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცოცხალი მეტყველების/ჩანაწერის მოსმენისას იშველიებს არავერბალურ
ელემენტებს (ხმის ტემბრი, ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია, სხვადასხვა ტიპის
ხმაური, ლოგიკური მახვილები, ილუსტრაცია, სქემა);

 ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე
დაყრდნობით (საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი);

 ინიშნავს უცნობ სიტყვებს მათი მნიშვნელობების გასარკვევად;
 ადარებს სხვების მიერ შერჩეულ ხერხს და გამოაქვს დასკვნა, თუ რომელი მიდგომა

იყო ეფექტური;
 მიზნის შესაბამისად ცვლის მოსმენის სტრატეგიას: ზოგადი შინაარსის გასაგებად

ეყრდნობა ნაცნობ სიტყვებს, არავერბალურ ელემენტებს და ამოიცნობს
საკომუნიკაციო სიტუაციას, კონტექსტს, სასაუბრო თემას;

 კონკრეტული ინფორმაციის ამოსაცნობად შეარჩევს კონკრეტულ საყრდენებს,
მათზე ამახვილებს ყურადღებას საჭირო ინფორმაციის გასააზრებლად;

 იყენებს სქემატური ჩანიშვნების ტექნიკას ინფორმაციის დასახარისხებლად;
 აღწერს, რა ხერხით/გზით მოახერხა მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა;
 უყურებს და უსმენს მისთვის საინტერესო უცხოურ ტელე/რადიო გადაცემებს,

ფილმებს;
 მოსასმენი ამოცანების გადაჭრისას იყენებს სხვა ენაზე მიღებულ გამოცდილებას;
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 იხსენებს, სხვა საგნებში რა ტიპის სტრატეგია გამოუყენებია ინფორმაციის
მოსმენისას, ადარებს ძველ და ახალ გამოცდილებას, გამოაქვს დასკვნები;

 მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება
გამოადგეს გამოყენებული/განხილული სტრატეგიები.

მიმართულება: კითხვა

უცხ.ს.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს საგაზეთო პუბლიკაციები,
რომლებიც შეიცავენ გარკვეულ თვალსაზრისს, მსჯელობას კონკრეტულ
პრობლემასთან დაკავშირებით (მაგ., გარემოს დაბინძურება, სამომხმარებლო
საზოგადოება, ძალადობა სკოლებში და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს პუბლიკაციის ადრესატს (ვისთვის არის განკუთვნილი);
 ამოიცნობს პრობლემატიკას;
 ამოიცნობს განსხვავებულ ასპექტებს, რომლებითაც პრობლემები განიხილება;
 ამოიცნობს პრობლემის წარმომშობ მიზეზებს, მოსალოდნელ შედეგებს;
 ამოიცნობს განსხვავებულ თვალსაზრისებს, მტკიცებულებებს;
 ამოიცნობს ფაქტებს, მოვლენებს და აკავშირებს სათანადო თვალსაზრისებთან,

მტკიცებულებებთან;
 განარჩევს ერთმანეთისაგან ფაქტს, ვარაუდს, პროგნოზს, შეფასებას;
 გამოხატავს საკუთარ პოზიციას განხილულ საკითხთან მიმართებაში.

უცხ.ს.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს, გაიგოს და გააანალიზოს
საგანმანათლებლო ინტერესებთან დაკავშირებული უცხოენოვანი ტექსტი
(მაგ., სამეცნიერო-პოპულარული სტატია, ესე, საგაზეთო პუბლიკაცია,
ბუკლეტი, რეპორტაჟი და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტექსტს ყოფს შინაარსობრივ ნაწილებად (ქვეთემებად);
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ინფორმაციას

(ფაქტი, მოვლენა, აზრი, მოქმედების დრო და ადგილი და სხვა);
 გამოყოფს თვალსაზრისებს, შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით

და გამოყოფს თითოეულთან დაკავშირებულ არგუმენტებს;
 განარჩევს მთავარ საკითხს არამთავარისაგან, გამოყოფს მთავარ საკითხთან

დაკავშირებულ კონკრეტულ დეტალებს;
 განარჩევს ერთმანეთისაგან ფაქტს, ვარაუდს, პროგნოზს, შეფასებას;
 ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილს შორის არსებულ ლოგიკურ კავშირებს

(მიზეზშედეგობრივი, პირობითი, შეპირისპირებითი, ქრონოლოგიური,
ინდუქციური და სხვა) და, ტექსტიდან გამომდინარე, გამოაქვს დასკვნა;

 აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან და ამის
საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა;

 გამოაქვს დასკვნა მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე;
 ამოკრებს კონცეპტუალურ ინფორმაციას (გაცხრილავს თითოეულ აბზაცს

დეტალების, მაგალითების, ავტორისეული შეფასებებისაგან და ამ გზით აყალიბებს
თეზისებს ტექსტის აბზაცებიდან).
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უცხ.ს.VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს, გაიგოს და გააანალიზოს მხატვრული
ტექსტი (მოთხრობა, ნოველა, მინიატურა, პოეზიის, თანამედროვე პროზის
ნაწყვეტები).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მთხრობელს, მთავარ და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს;
 ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ინფორმაციას (სად

და როდის ხდება მოქმედება; გამოკვეთს დროისა და სივრცის მიმანიშნებელ
დეტალებს და სხვა);

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს და აფასებს მათ საქციელს;
 ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
 ახასიათებს პერსონაჟებს როგორც ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით, ისე შინაარსის გააზრების საფუძველზე;
 ნაწარმოებში გამოყოფს სიუჟეტის განვითარების საფეხურებს (დასაწყისი, კვანძის

შეკვრა, განვითარება, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, დასასრული);
 ამოიცნობს მოვლენათა და პერსონაჟთა ავტორისეულ შეფასებებს;
 ამოიცნობს ლექსის ლირიკულ გმირს ან მოტივს;
 ავლებს პარალელს ქართულ ენაზე შესწავლილ მხატვრულ ტექსტებთან

სხვადასხვა პარამეტრით (მაგ., პერსონაჟის ტიპი, გადმოცემული განწყობილება,
ჟანრი, პრობლემატიკა და სხვა).

უცხ.VIII.6. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ტექსტი სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოყოფს წამყვან, დამატებით და შემაჯამებელ აბზაცებს, განსაზღვრავს
დამატებითი აბზაცის ფუნქციას (მაგ., წინა აბზაცში გადმოცემული აზრის
გაშლა/დაზუსტება, მიზეზების ახსნა, მაგალითის მოყვანა);

 განსაზღვრავს, რა ფორმით არის გადმოცემული სხვისი ნათქვამი
(პირდაპირი/ირიბი);

 ამოიცნობს და აჯგუფებს ამა თუ იმ საკითხისადმი სხვადასხვა ტიპის
დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ ფორმულებს (მაგ., კარგია, მომხრე
ვარ/წინააღმდეგი ვარ, თუმცა. . . ; მართალია, მაგრამ . . . ; არა მგონია. . . ; არ
ვეთანხმები. . . ; მე მგონი, და სხვა);

 ამოიცნობს ფრაზებსა და სიტყვებს, რომლებიც ეხმარება მკითხველს, გამიჯნოს
ფაქტი შეფასებისაგან/დამოკიდებულებისაგან/თვალსაზრისისაგან
(განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები, სხვადასხვა მოდალობის
გამომხატველი ზმნები);

 ამოიცნობს დროისა და სივრცის აღმნიშვნელ სიტყვებს, კონსტრუქციებს;
 ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობას,

აღწერას, მსჯელობას) და მიუთითებს შესაბამის ნიშნებზე (მაგ., აღწერისას -
ზედსართავებისა და მიმღეობების სიჭარბე, ზმნების ნაკლები რაოდენობა;
თხრობისას - ზმნების სიჭარბე, მოქმედების თანამიმდევრულობა და მისი
მარკერები და სხვა);

 შესაბამის მარკერებზე დაყრდნობით მიუთითებს, სად იწყება და სად მთავრდება
სიუჟეტის განვითარების საფეხურები (კვანძის შეკვრა, მოქმედების განვითარება,
კულმინაცია და კვანძის გახსნა);
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 ამოიცნობს და სათანადოდ განმარტავს დროული მიმართების სახეებს
(თანადროული, წინმსწრები, მერმინდელი მოქმედებები) და ამ მიმართების
გამომხატველ საშუალებებს (მაგ., შესაბამის კავშირებს, ზმნათა ფორმებს, მთავარი
და დამოკიდებული წინადადებების წყობას, მისათითებელ სიტყვებს მთავარში და
სხვა);

 ამოიცნობს ლოგიკური კავშირების (მიზეზის, შედეგის, მიზნის, ოპოზიციის,
პირობითობის) გამომხატველ მარტივ და რთულ ენობრივ სტრუქტურებს;

 ამოიცნობს აზრობრივი გადაბმის ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს (მაგ.,
ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ
განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ ჩანაცვლებებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-
კილოთა ფორმებს და სხვა);

 ახასიათებს ტექსტს ან მის მონაკვეთს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების
რაოდენობის მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი, პოლილოგი);

 კონკრეტულ ენობრივ ნიშნებზე დაყრდნობით მიუთითებს, გვხვდება თუ არა
ტექსტში ავტორისეული მეტყველება და მოვლენების ავტორისეული შეფასება;

 მშობლიურ ენაში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე აღნიშნავს, რა
მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხები (ეპითეტი, შედარება, მეტაფორა,
ალეგორია, გაპიროვნება, პარალელიზმი და სხვა) გამოიყენება ტექსტში.

უცხ.ს.VIII.7. მოსწავლე ფლობს და იყენებს სტრატეგიებს ტექსტის სიღრმისეულად
შესწავლის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს მშობლიურ ან სხვა ენაში მიღებულ გამოცდილებას ტექსტის
სტრუქტურისა და შინაარსის გასაანალიზებლად;

 პირველ რიგში, ტექსტს თვალს გადაავლებს - აკვირდება სათაურებს,
ქვესათაურებს, რუბრიკებს, ტიპოგრაფიულ სახესხვაობებს, ილუსტრაციებს და
სხვა;

 იხსენებს, რა იცის ტექსტში მოცემულ თემატიკასთან დაკავშირებით;
 სვამს იმ კითხვებს, რომლებზე პასუხსაც ელოდება ტექსტიდან;
 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;

 მიუბრუნდება გაუგებარ ადგილებს, ცდილობს კონტექსტის მიხედვით ამოიცნოს
სიტყვების მნიშვნელობები;

 ლექსიკონში ეძებს იმ სიტყვის მნიშვნელობებს, რომლებიც გაუგებარია;
 გამოყოფს მთავარ და მეორეხარისხოვან იდეებს: მთავარ იდეებს აყალიბებს

სათაურების სახით, მეორეხარისხოვანს – ქვესათაურების სახით;
 განსაზღვრავს მეორეხარისხოვანი იდეების ფუნქციას – მთავარი იდეის გაშლა,

ილუსტრირება, მიზეზების ახსნა და სხვა;
 ინფორმაციის დასახარისხებლად იყენებს სქემატური ჩანაწერების ტექნიკას

(სქემატური გეგმა იერარქიული სტრუქტურით, განტოტებული სქემა, საკვანძო
სიტყვების ცხრილი და სხვა);

 სქემატურ ჩანაწერებზე დაყრდნობით აღადგენს ტექსტის შინაარსს საკუთარი
სიტყვებით;

 მსჯელობს, რომელ სასწავლო თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში შეიძლება
გამოადგეს სქემატური ჩანაწერების სტრატეგიები.
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მიმართულება: წერა

უცხ.ს.VIII.8. მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს სხვადასხვა სახის ტექსტი (ესე, სტატია
სასკოლო ან ახალგაზრდული ჟურნალისთვის) აქტუალურ
თემაზე/საკითხებზე (მაგ., კომპიუტერულ თამაშებზე, განსხვავებებზე
თაობებს შორის და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკეთებს შესავალს, გამოკვეთს განსახილველ საკითხს/ საკითხებს;
 გადმოსცემს ნიშანდობლივ ინფორმაციას განსახილველ საკითხებთან

მიმართებაში;
 გადმოსცემს განხილული საკითხის შესახებ არსებულ სხვადასხვა შეხედულებას და

განმარტავს მათ;
 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას, თვალსაზრისს საკითხისადმი;
 პირადი გამოცდილებიდან კონკრეტული მაგალითის მოხმობით განმარტავს

საკუთარ დამოკიდებულებას;
 გამოაქვს დასკვნა;
 ასათაურებს ესეს/სტატიას;
 წერისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.VIII.9. მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს საქმიანი წერილი უკმაყოფილების
გამოხატვის მიზნით (მაგ., წერს წერილს ახალგაზრდული ჟურნალის
რედაქციას, რომელმაც არასწორი ინფორმაცია გამოაქვეყნა; წერს
ტურისტულ ბიუროს, რომლის მომსახურება არ შეესაბამებოდა რეკლამას
და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს ფორმალურ მხარეს (სათანადო ადგილას მიუთითებს ავტორისა და
ადრესატის პირად მონაცემებს, კოორდინატებს, თარიღს, მიმართვისა და
გამომშვიდობების ფორმულებს);

 დეტალურად აღწერს სიტუაციას;
 გამოხატავს უკმაყოფილებას, აღშფოთებას;
 სიტუაციის გამოსასწორებლად იძლევა კონკრეტულ წინადადებებს, შეთავაზებებს;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.VIII.10. წერისას მოსწავლეს შეუძლია შექმნას ტექსტის სტრუქტურა, ფლობს და
იყენებს საბაზისო ენობრივ-გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მიზნიდან გამომდინარე, შეარჩევს ტექსტის სათანადო სრუქტურას, სწორად
იყენებს აბზაცს და სხვა სტრუქტურულ მაორგანიზებლებს (სათაურს, ქვესათაურს,
რუბრიკას და სხვა);

 იყენებს ნება-სურვილის, რჩევა-დარიგების გამომხატველ ენობრივ
კონსტრუქციებს, ფორმულებს;
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 თავისუფლად იყენებს ზმნის ფორმებს ახლანდელი, მომავალი და წარსული
დროის გამოსახატად;

 თავისუფლად იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს ლოგიკური კავშირების
(მიზეზის, შედეგის, მიზნის, ოპოზიციის, პირობითობის) გამოსახატად;

 იცავს არგუმენტირებული მსჯელობის სტრუქტურას - თეზისი, არგუმენტი,
დასკვნა;

 საკომუნიკაციო სიტუაციის/მიზნის შესაბამისად იყენებს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, ფორმულებს;

 იყენებს ემოციების, დამოკიდებულების, შთაბეჭდილების გამომხატველ ენობრივ
საშუალებებს (ლექსიკურ ერთეულებს, მყარ შესიტყვებებს, კლიშეებს, ენობრივ
კონსტრუქციებს);

 თავისუფლად იყენებს მარტივ ენობრივ სტრუქტურებს მოქმედებათა
თანადროულობისა და თანამიმდევრულობის (წინმსწრები/მერმინდელი
მოქმედებები) გამოსახატად;

 პიროვნების, საგნის, მოვლენის დახასიათებისას ირჩევს შესაფერის ენობრივ
საშუალებებს (განსაზღვრებებს, შედარებებს, მიმღეობებს);

 ტექსტის შექმნისას იცავს აზრობრივი გადაბმის შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ
საშუალებებს (მაგ., ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის
ლექსიკურ და სემანტიკურ განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ
ჩანაცვლებებს, ზმნა-შემასმენლის დრო-კილოთა ფორმებს და სხვა);

 ერთი აზრობრივი ნაწილიდან მეორეზე გადასასვლელად იყენებს სათანადო
სიტყვებსა და ენობრივ ფორმულებს (მაგ., შესაბამისად, მაგალითად, ამას გარდა,
ამდენად და სხვა);

 მართებულად აკავშირებს მისათითებელ სიტყვებსა და წევრ-კავშირებს (მაგ., ის. . . ,
რომელიც; ისინი . . . , რომლებიც);

 იყენებს პირდაპირი და ირიბი ნათქვამის გადმოსაცემ ენობრივ საშუალებებს;
 აღწერა-დახასიათებისას იყენებს სხვადასხვა ტიპის შედარებას;
 იცავს პუნქტუაციისა (რთულ წინადადებაში, დიალოგის გადმოცემისას) და

მართლწერის ნორმებს;
 პირობის, ალბათობის, ვარაუდის გამომხატველ წინდადებებში იყენებს სათანადო

სინტაქსურ კონსტრუქციებს;
 იყენებს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ

საშუალებებს (ჩართულს, დანართს, განკერძოებულ სიტყვებსა და გამოთქმებს და
სხვა).

წერის სტრატეგიები

უცხ.ს.VIII.11. მოსწავლე ფლობს და იყენებს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის
პროცესის ყველა (მოსამზადებელ, ტექსტის შედგენის, ტექსტის
გაუმჯობესების) ეტაპზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დასმული საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით, მეხსიერებაში მოიძიებს
საჭირო ინფორმაციას, ანუ გაააქტიურებს საჭირო ცოდნას (როგორც ენობრივს, ისე
რიტორიკულსა თუ სიუჟეტთან დაკავშირებულს);

 საჭიროების შემთხვევაში, რესურსებში მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას;
 მიმართავს გონებრივ იერიშს და ჩამოწერს ყველა იდეას, რომლებიც საწერ

თემატიკასთან დაკავშირებით მოუვა აზრად;
 შეარჩევს ინფორმაციებსა და იდეებს, მოიფიქრებს, თუ როგორ დააკავშირებს მათ

ერთმანეთთან, ანუ შეიმუშავებს გეგმას;
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 წერს ტექსტს გეგმაზე დაფუძნებით;
 ტექსტის წერის პროცესში მუდმივად აკვირდება ნაწერს, განსჯის, რამდენად

ახერხებს სათქმელის გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოცემას, საჭიროების
შემთხვევაში შეაქვს ცვლილება - ახდენს გეგმის თავისებურ რეორგანიზებას,
ამატებს ან აკლებს ინფორმაციას და სხვა;

 ნაწერის შესწორებისას მუდმივად ინარჩუნებს კომუნიკაციას თავის მკითხველთან,
ცდილობს ადრესატის ანუ პოტენციური მკითხველის თვალთახედვით შეაფასოს,
რამდენად ეფექტურად აისახა ნაწერში საკომუნიკაციო მიზანი;

 ასწორებს იმ ენობრივ და შინაარსობრივ ხარვეზებს, რომლებმაც შეიძლება
მკითხველს პრობლემები შეუქმნას და გარკვეულწილად შეაფერხოს კომუნიკაცია.
შესაბამისად, ამატებს ან ამოიღებს სიტყვას, წინადადებას, ტექსტის ერთ მონაკვეთს,
ასწორებს გრამატიკულ ან ორთოგრაფიულ შეცდომებს;

 ცდილობს გაამდიდროს ნაშრომი ახალი ინფორმაციით, სხვაგვარად დააჯგუფოს
რამდენიმე იდეა, ნაწილობრივ ან მთლიანად შეცვალოს გეგმა, სიღრმისეულად
შეცვალოს ტექსტი და სხვა;

 ხარისხიანი პროდუქტის შესაქმნელად მუდმივად ითვალისწინებს შესაბამისობას
ადრესატს, საკომუნიკაციო მიზანსა და ტექსტს შორის;

 აკითხებს თანაკლასელს, მისი შენიშვნების გათვალისწინებით აუმჯობესებს
ნაწერს;

 გადაათეთრებს ნაწერს;
 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.
მიმართულება: ლაპარაკი

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.VIII.12. მოსწავლეს შეუძლია წარმოადგინოს ზეპირი მოხსენება (პრეზენტაცია)
აქტუალური საკითხის, პრობლემის გარშემო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს თემას;
 შესავალ ნაწილში წარმოადგენს, გამოკვეთს პრობლემას;
 გამოკვეთს პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს;
 მოჰყავს ფაქტები, მაგალითები;
 საუბრისას იყენებს ვიზუალურ მასალას;
 საუბრობს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებზე;
 გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას კონკრეტული ფაქტისადმი, მოვლენისადმი;
 წარმოადგენს პრობლემის გადაჭრის გზებს;
 გამოაქვს დასკვნა;
 საუბრისას იცავს აზრობრივ თანამიმდევრობას;
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს.

უცხ.ს.VIII.13. მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას ყოფით საკომუნიკაციო სიტუაციას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 მომზადების გარეშე მონაწილეობს როლურ თამაშებში, სიმულაციურ
სიტუაციებში, რომლებიც ჩვეულ ყოფით სიტუაციას ასახავს;

 წინასწარი მომზადების საფუძველზე მონაწილეობს ისეთ სიმულაციურ
სიტუაციებში, რომლებიც მოულოდნელ, უჩვეულო სიტუაციას ასახავს, რომლის
დროსაც საჭირო ხდება თავის გამართლება, გაპროტესტება.

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.VIII.14. მოსწავლეს შეუძლია საუბარი მისთვის საინტერესო/სასურველ თემაზე
(საყვარელ გადაცემაზე, ფილმზე, გმირზე, მოგზაურობაზე და სხვა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკონკრეტებს საუბრის თემას;
 აკეთებს მცირე რეზიუმეს წაკითხულის, ნანახის, მოსმენილის გარშემო;
 გადმოსცემს საკუთარ დამოკიდებულებას, განწყობას, თვალსაზრისს;
 მოსაზრების, დამოკიდებულების გადმოსცემისას გამოკვეთს მისთვის

მნიშვნელოვან დეტალებს;
 საუბრობს მომავლის გეგმებზე, სურვილებზე, ოცნებებზე.

უცხ.ს.VIII.15. მოსწავლე ფლობს და მეტყველებისას იყენებს ენობრივ-გრამატიკულ უნარ-
ჩვევებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საკომუნიკაციო სიტუაციის შესაბამისად იყენებს ნასწავლ ენობრივ
კონსტრუქციებს, კლიშეებს, გამოთქმებს, ფორმულებს;

 ინტერაქციისას სათანადოდ იყენებს ფამილარულ და თავაზიან ფორმულებს;
 იყენებს ნასწავლ ლექსიკას;
 თავისუფლად იყენებს მარტივი (გაუვრცობელი, გავრცობილი) და თანწყობილი

წინადადებების სტრუქტურას;
 ახერხებს ქვეწყობილი წინადადებების გამოყენებას (მაგ., განსაზღვრებითი

დამოკიდებული წინადადება);
 იყენებს სათანადო მაქვემდებარებელ კავშირებს;
 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში;
 სწორად იყენებს ნასწავლი ზმნების კონსტრუქციას;
 თხრობისას ცდილობს მართებულად გამოიყენოს ზმნის ნასწავლი ფორმები

წარსული, ახლანდელი და მომავალი დროის გამოსახატად;
 მართებულად იყენებს პოზიციის/დამოკიდებულების გამომხატველ სიტყვებსა და

ენობრივ ფორმულებს;
 ამბის გადმოცემისას სწორად იყენებს მოვლენათა თანამიმდევრობის გამომხატველ

სიტყვებს (მაგ., ჯერ, შემდეგ, ბოლოს);
 სათანადოდ იყენებს ირიბი ნათქვამის გამომხატველ ფორმებს;
 კითხვის დასმის, თხოვნის, ბრძანების, გრძნობების გადმოცემისას იცავს სიტყვათა

რიგს და ამ მოდალობებისათვის დამახასითებელ ინტონაციას.

ლაპარაკის სტრატეგიები
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უცხ.ს.VIII.16. მოსწავლე ფლობს სტრატეგიებს სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წინასწარ ამზადებს საჭირო რესურსს, თავს უყრის მოდელებს, გამოთქმებს,
კლიშეებს, საკვანძო სიტყვებს;

 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლამდე გადის რეპეტიციას;
 გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას,

გამეორებას;
 სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს

(მაგ.: მიმიკას, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირებას /აღწერს ნაგულისხმევ საგანს ან
მიუთითებს, რაში გამოიყენება და სხვა);

 სამეტყველო ამოცანების გადასაჭრელად იყენებს სხვა ენებზე მიღებულ
გამოცდილებას;

 აანალიზებს იმ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო წარმატების მიღწევაში ან
გამოიწვია წარუმატებლობა ზეპირი გამოსვლის დროს და მასწავლებელთან ერთად
ისახავს გამოსწორების გეგმას.

მიმართულება კულტურათა დიალოგი

უცხ.ს.VIII.17. მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას
კულტურული თავისებურებების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს მედიასაშუალებებს (ტელევიზიას, ინტერნეტს, მობილურს, და სხვა) სხვა
კულტურის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად და ცოდნის გასამდიდრებლად;

 მსჯელობს ტექსტებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების შესახებ და
გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას შესაბამისი არგუმენტების მოყვანით (მაგ.,
ფაქტები ლიტერატურიდან, ისტორიიდან, პირადი გამოცდილებიდან და სხვა);

 განიხილავს ტექტში მოცემულ ინფორმაციას იმ კულტურის კონტექსტში,
რომელშიც ის შეიქმნა;

 განმარტავს პერსონაჟთა ქცევის მოტივს მოცემულ გარემოში და აკეთებს
პროგნოზს, როგორ მოიქცეოდა იგი განსხვავებულ სოციოკულუტურულ და
კულტურულ გარემოში;

 ამოიცნობს სტერეოტიპულ შეხედულებებს, აანალიზებს და წარმოადგენს მათ
წარმომშობ მიზეზებს, მაგალითების მოშველიებით ასაბუთებს მათ
უსაფუძვლობას;

 აანალიზებს სიტუაციებს, რომლებშიც სოციოკულტურულ თავისებურებათა
გაუთვალისწინებლობის გამო წარმოიქმნება გაუგებრობა ან კონფლიქტური
გარემო: ამოიცნობს და ასახელებს მიზეზებს, განსაზღვრავს სიტუაციის
განმუხტვის გზებს;

 აანალიზებს კულტურულ თავისებურებათა გაუთვალისწინებლობით წარმოქმნილ
კონფლიქტურ სიტუაციას, ამოიცნობს და ასახელებს მიზეზებს, განსაზღვრავს
კონფლიქტის მოგვარების გზებს;
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 იკვლევს გარშემომყოფთა ენობრივ-კულტურული იდენტობას, აგროვებს
საინტერესო მასალებს მათი წარმომავლობის, ოჯახური ისტორიის, ზნე-
ჩვეულებების შესახებ.

მიმართულება: უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)

უცხ.ს. VIII.18. მოსწავლეს შეუძლია თარგმნოს უცხოენოვანი წყაროები/ტექსტები ან
დაამუშაოს ისინი სხვა დაინტერესებულ პირთათვის (მაგ.,
თანაგუნდელისთვის) ან შემდგომი გამოყენებისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკეთებს უცხოენოვანი ტექსტის სქემატურ ჩანაწერებს და მასზე დაყრდნობით
სწავლების ენაზე ზეპირად გადმოსცემს ტექსტის მოკლე შინაარსს;

 წერს ტექსტის რეზიუმეს სწავლების ენაზე (ტექსტს ყოფს აზრობრივ
მონაკვეთებად, აზრობრივი მონაკვეთები დაჰყავს ძირითად აზრამდე და ნათლად
გადმოსცემს მას);

 ადგენს კონსპექტს (გამოყოფს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ამზადებს სქემატურ
ჩანაწერს და მასზე დაყრდნობით საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს ინფორმაციას);

 წერილობით/ზეპირად თარგმნის არამხატვრულ ტექსტებს (რეზიუმეს, სტატიას,
მიმოხილვა, ინსტრუქცია და სხვა);

 თარგმნის მხატვრული ლიტერატურის პროზაულ თუ პოეტურ ნიმუშებს
მშობლიურ ენაზე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXVII

დაწყებითი საფეხურის ფრანგული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - დI, დII

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალისა
და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
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 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. შეფასება

1.5. სურვილის გამოხატვა

1.6. გრძნობები / შეგრძნებები

1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება

1.9. ნებართვა

1.10. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ინდივიდის ორიენტირები
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1. სამეტყველო ფუნქციები

სამეტყველო ფუნქციები

დI დII

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

1.1. სოციალური
ურთიერთობები

მისალმება/მოკითხვა Coucou! Salut! Bonjour! Bonjour
monsieur/madame!

Ça va? Ça va.

Coucou! Salut! Bonjour! Bonjour
monsieur/madame!

Ça va? Ça va.

Comment ça va? Comment ça va?

დამშვიდობება Salut! Au revoir! Salut! Au revoir! À bientôt! À bientôt!

წარდგენა/გაცნობა C'est  Niko! Voilà Sandrine! Je
m'appelle…

C'est  Niko! Voilà Sandrine! Je
m'appelle…

Quel est ton nom/prénom? Il
s’appelle Pierre. Je suis…

Il s’appelle Pierre. Je suis…

მიმართვა Madame/Monsieur Madame/Monsieur Mademoiselle

S’il te plaît…

მობოდიშება Pardon! Pardon!

მადლობის გადახდა Merci! Merci! Merci beaucoup! Merci beaucoup!

მილოცვა/კეთილი სურვილები Bon anniversaire! Bonne année! Bon anniversaire! Bonne année! Joyeux  anniversaire! Joyeux Noël! Joyeux  anniversaire! Joyeux
Noël!

დათანხმება/უარყოფა Oui, merci.  Non, merci. Oui, merci.  Non, merci. D'accord! D'accord!
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1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: სახელი,
გვარი, ასაკი

Comment tu t'appelles? Je
m'appelle Nina et toi?

Quel âge as-tu? 6  ans.

Je m'appelle Nina et toi?

6 ans.

Tu t'appelles comment? Tu as quel
âge, Marie? Où habites-tu? À
Tbilissi.

J'ai 7 ans. À Tbilissi.

იდენტიფიცირება

ადამიანის/საგნის

Qui est-ce? C'est Sophie. Qu'est-
ce que c'est? C'est un chien.

C'est Sophie. Qu'est-ce que c'est?
C'est un chien.

C'est mon père. C'est moi. C'est mon père. C'est moi.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Il/Elle est comment? Il est
grand/joli/petit…

Grand/joli/petit… Elle a les yeux de quelle couleur?
Elle a les yeux bruns… Il est
gros/maigre.

Elle a les yeux bruns… Il est
gros/maigre.

ადამიანის დახასიათება Il est gentil, méchant… Il est gentil, méchant… Elle est gentille/bonne… Elle est gentille/ bonne…

საგნის აღწერა De quelle couleur est la trousse?
Il/Elle est comment? La trousse
est grande, rouge…

Rouge, bleu, grand… La table est ronde… La table est ronde…

1.4. შეფასება

მომწონს/არ მომწონს Qu'est-ce que tu aimes? Les bananes. Tu aimes les bananes? Je n'aime
pas… .

Super!

Oui, j'aime… Je n'aime pas… .

Super!

1.5. სურვილის გამოხატვა

სურვილის გამოხატვა Tu veux une banane? Qu'est-ce
que tu veux?

Oui. Non. Des bonbons. Qu'est-ce que tu veux pour ton
anniversaire? Tu veux jouer? Je
veux une banane.

Je veux une banane.
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1.6. გრძნობები/შეგრძნებები

სიხარული Super ! Super ! Génial ! Génial !

შეგრძნებები Beurk! Miam, miam! Beurk! Miam, miam!

1.7. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება Aujourd'hui, maintenant… Quel jour sommes-nous? Lundi,
mardi...

Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche

1.8. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა Où est…? Il/Elle est sur/dans …
.

Sur/dans … . Où est le livre? Le livre est
sur/sous/dans … .

Le livre est sur/sous/dans … .

1.9 ნებართვა

ნებართვა Tu peux dessiner. Tu peux dessiner? Je peux dessiner?

1.10. ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის მითითებები Attention! Lève-toi! Levez-vous!
Assieds-toi! Asseyez-vous! Qui
est absent?

Ouvrez/fermez vos livres!
Répète! Écoute! Réponds!
Prends! Compte! Dessine!
Trouve! Mime! Colorie! Vous
avez compris? Découpe! Colle!

C'est clair? Apporte!

Attention! Travaillez ensemble!
Écris! Observe! Donne-moi un
livre! Viens au tableau! Montrez-
moi deux crayons.
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2. ლექსიკა

რუბრიკა

მაგალითები

დI დII

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

2.1. ინდივიდი

სხეული Une tête, une main, des yeux,
un nez…

Une tête, une main, des yeux,
un nez…

Un cou, des oreilles, des
cheveux, un pied…

Un cou, des oreilles, des
cheveux, un pied…

გარეგნობა Joli, grand, petit Joli, grand, petit Beau, gros, maigre, les cheveux
blonds/bruns… les yeux
bleus/marron…

Beau, gros, maigre, les
cheveux blonds/bruns… les
yeux bleus/ marron…

დახასიათება Gentil, méchant… Gentil, méchant… Sympa, bon… Sympa, bon…

ტანსაცმელი Une robe, un pantalon… Une robe, un pantalon, … Un short, une jupe, un chapeau,
des baskets, un tee-shirt, un
jeans…

Un short, une jupe, un
chapeau, des baskets, un tee-
shirt, un jeans…

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი Monsieur, madame … Monsieur, madame, … Un homme, une femme, un
garçon, une fille, le professeur…

Un homme, une femme, un
garçon, une fille, le
professeur…

ზღაპრის სამყარო Un prince, une princesse, … Un prince, une princesse, … Un magicien, un roi, une reine,
un clown, un pirate…

Un magicien, un roi, une
reine, un clown, un pirate…

ოჯახი/ნათესავები Maman, papa… Maman, papa… Une mère, un père, mamie,
papi…

Une mère, un père, mamie,
papi…
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ცხოველთა სამყარო Un chien, un chat, un poisson,
une poule…

Un chien, un chat, un poisson,
une poule…

Une vache, une girafe, un oiseau,
un lapin…

Une vache, une girafe, un
oiseau, un lapin…

სათამაშოები Un ballon, une poupée, un
vélo…

Un ballon, une poupée, un
vélo…

Des billes, un avion, une moto… Des billes, un avion, une
moto…

ბუნება/ბუნების მოვლენები Le soleil, la lune… Un arbre, une fleur…

საცხოვრებელი
ადგილი/საყოფაცხოვრებო ნივთები

Une maison, une table, une
chaise…

Une maison, une table, une
chaise…

Une chambre, une cuisine, un
lit…

Une chambre, une cuisine,
un lit…

სკოლა/სასკოლო ნივთები Un crayon, un stylo, un livre,
un cahier, la classe …

Une trousse, un crayon, un
stylo, un livre, un cahier, la
classe…

Une cour, une gomme, une
règle, un cartable, des feutres,
une craie, un tableau…

Une cour, une gomme, une
règle, un cartable, des feutres,
une craie, un tableau…

სურსათი Une banane, une orange, une
pomme, du chocolat, une glace,
des bonbons…

Une banane, une orange, une
pomme, du chocolat, une
glace, des bonbons…

Un thé, un jus, un croissant, un
gâteau, un pain…

Un thé, un jus, un croissant,
un gâteau, un pain…

დღესასწაულები და ზეიმები Un cadeau, un anniversaire… Un cadeau, un anniversaire… Le Noël, le père Noël, le
carnaval, le Nouvel An…

Le Noël, le père Noël, le
carnaval, le Nouvel An…

2.3. აქტივობები

შინ/გარეთ Faire, prendre, mettre, dire,
regarder, écouter, ouvrir,
fermer, donner, dessiner,
colorier, compter, mimer,
trouver, découper, chanter,
sauter…

Se lever, ranger, lire, écrire,
observer, compléter, répéter,
danser, dormir, boire, manger,
nager, jouer au ballon/aux
billes/à la poupée …

2.4. ინდივიდის ორიენტირები

დრო Aujourd'hui, maintenant Demain
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კვირის დღეები/წელიწადის დროები Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche, le
printemps, l’été, l’automne,
l’hiver…

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche

ადგილმდებარეობა Sur, dans… Sur, dans… Sous Sous

ფერი Rouge, jaune, noir, blanc … Rouge, jaune, noir, blanc … Bleu, vert, orange… Bleu, vert, orange…

ზომა /ფორმა Grand, petit, rond… Grand, petit, rond… Gros, long, court… Gros, long, court…

რაოდენობა Beaucoup, peu… Un kilo…

რიცხვები De 1 à 10, zéro De 1 à 10, zéro De 1 à 20 De 1 à 20
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დაწყებითი საფეხურის ფრანგული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - დIII, დIV

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო
უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც
სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა,
გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალისა და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პ ა ნ ო რ ა მ ა

სამეტყველო ფუნქციები

 სოციალური ურთიერთობები
 ინფორმაციის გაცვლა
 აღწერა/დახასიათება
 გემოვნება
 შეფასება
 საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა
 გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა
 შეგრძნებების გამოხატვა
 დროში ორიენტირება
 სივრცეში ორიენტირება
 ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა
 ინტერაქცია საკლასო ოთახში

ლექსიკა

 ინდივიდი – სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები, ჰიგიენა,
ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა, კვება (კერძები, ჭურჭელი), შეფასება და ემოციური
რეაქციები;

 ინდივიდის გარემოცვა – ადამიანები, ოჯახი/ნათესავები, ცხოველთა სამყარო,
ზღაპრის სამყარო, ბუნება, ბუნების მოვლენები, გეოგრაფიული დასახელებები,
ეროვნება, საცხოვრებელი ადგილი, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები, სათამაშოები,
სკოლა/სკოლის პერსონალი, სასკოლო ნივთები, სასწავლო საგნები, სავაჭრო
ობიექტები/პერსონალი, სურსათი, კვების ობიექტები, ტრანსპორტი/პერსონალი,
ფოსტა/პერსონალი, კულტურის ობიექტები/პერსონალი;

 დღესასწაულები და ზეიმები;
 აქტივობები – შინ, სკოლაში, სპორტი, დასვენება და გართობა,

მგზავრობა/გადაადგილება;
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 ორიენტირები – დრო, სივრცე, მახასიათებლები, რიცხვები
გრამატიკა

მართლწერა

ფონეტიკა

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

სამეტყველო
ფუნქციები

ენობრივი რეალიზაციის
ნიმუშები

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

სოციალური
ურთიერთობები

მაგალითები III დონისათვის
მაგალითები IV დონისათვის

მისალმება Bonjour mademoiselle! Bonsoir!
Ça va bien? Pas mal.

Bienvenue!

დამშვიდობება À lundi! Bonsoir! À demain!

მოკითხვა Ça va bien? Ça va bien/mal. Pas mal! Comme ci, comme ça.

პიროვნების წარდგენა Je te présente Nicolas. Tu connais Marie?

თავაზიანი მიმართვა Du chocolat, s’il te plaît! Je voudrais du chocolat! J'aimerais allez
à Paris!

მობოდიშება Excusez-moi!

მადლობის გადახდა Je te/vous remercie!

მილოცვა/კეთილი
სურვილების
გამოხატვა

Joyeuses Pâques! Bonne fête!

წახალისება/შექება Bravo! Super! C'est bien! C'est
très bien!

Bon courage! C'est chouette!

აზრის მიწოდება/
შეთავაზება/მიპატიჟებ
ა

Tu joues avec moi?

დათანხმება, უარის
თქმა

D’accord! Je ne suis pas d'accord!
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ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების
შესახებ: სახელი,
გვარი, ასაკი

Comment t’appelles-tu? Je
m’appelle Nina et toi?

Moi, c’est Nicolas. Quel âge as-
tu? J’ai 8 ans.

Où habites-tu? J'habite en Géorgie, à
Tbilissi.

ადამიანების შესახებ Qui es-tu? Qui c'est? Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui? Je
mets...

ცხოველების/საგნების
შესახებ

Qu’est-ce qu’il y a sur la table? Il
y a des livres.

Y a-t-il des livres…?

ჯანმრთელობის
შესახებ

Je suis malade. Elle a mal à la gorge. J'ai mal aux dents.

აქტივობების შესახებ Qu’est-ce que tu fais? Je danse. Je
joue au foot. Je fais du vélo.

Qu'est-ce que vous savez faire? Nous
savons chanter et danser. Qu'est-ce
qu'elles vont faire? Elles vont apporter
des glaces.

ამინდის შესახებ Quel temps fait-il? Il fait froid. Il pleut.

სურვილის შესახებ Je veux de la glace.

Tu veux jouer? Oui, je veux
jouer.

Qu'est-ce qu'elle veut? Elle ne veut pas
de pomme.

Nous voulons aller au zoo.

იმის შესახებ, თუ რა
აქვს, ვინ/რა ჰყავს

Tu as . . . ? J'ai . . . Tu as des
frères? Oui, j'ai un frère.

Est-ce qu'il a des frères? Non, il n'a pas
de frère. Tu n'as pas de stylo.

აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Il est blond, brun, jeune. Elle a un pull
bleu.

ადამიანის ხასიათი Il est content. Il est drôle/triste.

საგნის აღწერა La trousse est rouge. La table est grande et ronde. Ma règle
est longue.

გემოვნება
Je n'aime pas… . J'adore… . Nous aimons jouer au foot. Il n’aime

pas… .

Je préfère aller à pied. Elle adore… . Je



710

déteste… .

შეფასება C'est bon! C'est beau! C'est
super!

Comme c'est beau!

საჭიროების,
მოთხოვნილების
გამოხატვა

J'ai soif...

გრძნობების,
ემოციური რეაქციების
გამოხატვა

Je suis triste. Elle est  fâchée. Il n'a pas
peur.

შეგრძნებების
გამოხატვა

J'ai chaud/froid. Je suis fatigué.

დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება C'est le printemps/ l'été/
l'automne/ l'hiver

Quelle heure est-il? Il est 5 heures.

Il est minuit/midi. Aujourd’hui, je vais
au stade.

Maintenant, je mange.

ქრონოლოგია D'abord je dîne, après je fais du vélo.

სივრცეში
ორიენტირება

ადგილმდებარეობა Où es-tu? Où est-il? – Sous/sur la table. Dans la
chambre, il y a…

ნებართვა,
ვალდებულება,
აკრძალვა

Je peux/Est-ce que je peux sortir?
Oui, tu peux sortir. Bien sûr!
Vas-y! Allez-y!

Si tu veux. Il faut étudier. Il doit rentrer.
C'est interdit. Il ne faut pas ouvrir.

ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის
მითითებები,
მოსწავლის
მიმართვები/შეკითხვე
ბი

C’est à toi! Vous êtes prêt?
Travaille avec ton voisin/ta
voisine! Je ne comprends pas!..

Rangez vos affaires! Vous avez fini?

Essuyez le tableau! Notez les devoirs! Je
n’ai pas de crayon! Donne/prête -moi  ta
règle. C’est à quelle page?
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ლექსიკა

ინდივიდი მაგალითები III დონისათვის მაგალითები IV დონისათვის

სხეული Des dents, un ventre, un bras… Un corps, une gorge, un œil, une
jambe…

გარეგნობა Jeune, vieux, les cheveux
courts/longs…

Joli, gros, maigre, jeune, vieux, les
cheveux roux, les yeux bleus/marron...

ხასიათი Content, joyeux drôle, triste, gai

ტანსაცმელი/აქსესუარ
ები

Des chaussettes, des
chaussures…

Des vêtements, un pull, un short, un
pyjama, une veste, une robe, un jeans,
une chemise. . .

ჰიგიენა Se laver, se brosser les dents, se peigner,
prendre une douche/un bain, une brosse
à dent, sale, propre…

ჯანმრთელობა/ავადმყ
ოფობა

Être malade, avoir mal à. . .

კვება (კერძები,
ჭურჭელი)

Une  confiture, un gâteau, un
fromage…

Une tartine, une tasse, une assiette, une
cuiller, un couteau . . .

შეფასება და
ემოციური რეაქციები

Être gai, triste, joyeux, content, fâché …

ინდივიდის გარემოცვა მაგალითები III დონისათვის მაგალითები IV დონისათვის

ადამიანები Un ami/une amie… Un copain, une copine, un clown, un
magicien, un pirate…

ოჯახი, ნათესავები Un frère, une sœur, une grand-
mère, un grand-père…

Une famille, une tante, un oncle, des
parents, un cousin, une cousine…

ცხოველთა სამყარო Un ours, un éléphant, un tigre,
un papillon, une tortue…

Les animaux de la
ferme/domestiques/sauvages, un âne, un
bœuf, un lion, une chèvre, un renard,
une oie, un canard…
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ზღაპრის სამყარო Un monstre, une fée, une
sorcière…

Un ogre, un dragon, une baguette
magique…

ბუნება Une forêt, un lac… Le ciel, une rivière, une mer, une plage,
une montagne, des étoiles . . .

ბუნების მოვლენები La pluie, la neige… Neiger, pleuvoir. . .

გეოგრაფიული
დასახელებები, ეროვნება

La France, Paris, un Français, la
Géorgie, Tbilissi, un Géorgien .
. .

La Russie, Moscou, un Russe, l'Afrique,
un Africain….

საცხოვრებელი ადგილი Un salon, un cabinet, les
toilettes…

Un appartement, une salle de séjour, une
salle de bains, un étage, un couloir…

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო
ნივთები/ სათამაშოები

Un divan, des jouets… Un poster, un jeu vidéo, les lunettes de
soleil, un parapluie, un réveil, une
montre …

სკოლა/სკოლის
პერსონალი

Une école, des élèves, un
professeur…

Une cantine, une récréation…

სასკოლო ნივთები Une colle, les ciseaux… Le globe, une carte, une calculatrice, un
sac à dos, un ordinateur, un manuel…

სასწავლო საგნები Le français, la musique… Les maths, la géographie, la gym, le
dessin…

სავაჭრო
ობიექტები/პერსონალი

Un magasin, un marché, un
marchand, un boulanger, une
boulangerie, un pâtissier, une
pâtisserie, un libraire, une
librairie…

Un kiosque, une boutique, un vendeur,
un pharmacien, une pharmacie, un
boucher, une boucherie, un épicier, une
épicerie…

სურსათი Un abricot, un fromage, une
pêche, une poire...

Les céréales, du pain grillé, du beurre,

des fruits, des légumes, du fromage, des
frites, des bonbons…

კვების ობიექტები La cantine, le MC Donald … Un  restaurant, un café...

ტრანსპორტი/პერსონალი Une moto, un taxi, un vélo, une
bicyclette, le métro…

Un bus, un avion, un bateau, une
voiture, un train, une auto...
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ფოსტა/პერსონალი Une poste, une lettre, une carte
postale, un courrier, une
adresse, un facteur…

Un colis, un timbre, un code postal, une
boîte aux lettres, un destinataire, un
expéditeur…

კულტურის
ობიექტები/პერსონალი

Le cinéma, le théâtre de marionnettes, le
zoo, le cirque, un clown, un acrobate…

აქტივობები

შინ Dormir, boire, manger… Se réveiller, se lever, se laver, faire ses
devoirs, s'habiller, se disputer, regarder
la télé, ranger…

სკოლაში Compter, colorier, chanter,
sauter…

Calculer, lire, écrire, dessiner,
apprendre...

სპორტი Jouer au foot/au tennis

დასვენება და გართობა Jouer au ballon/aux billes/à la
poupée,

faire du vélo/du roller…

Se promener, danser, nager, jouer aux
cartes/à un jeu vidéo, aller à
l'excursion...

მგზავრობა/გადაადგი
ლება

Prendre le métro, aller à pied/en vélo/en
bus, voyager…

ორიენტირები მაგალითები III დონისათვის მაგალითები IV დონისთვის

დრო

კალენდარი,
წელიწადის დროები,
თვეები, კვირის

Le printemps, l'été, l'automne,
l'hiver

Janvier, février, mars, avril, mai, juin,
juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre, le matin, l'après-

დღესასწაულები და
ზეიმები

Le Noël, le père Noël, un cadeau,
des guirlandes, un sapin décoré,
des bougies...

Un bal, un masque, le 14 juillet, Pâques,
des œufs en chocolats, des cloches,
Mardi Gras, se déguiser, défiler...
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დღეები,

დღე/ღამის
მონაკვეთები, საათი,
დროში ლოკალიზება

midi, le soir, la nuit, midi/minuit, une
heure, un quart, moins le quart, une
minute, une seconde, demain, après,
plus tard . . .

სივრცე

ადგილმდებარეობა Chez… Ici, là . . .

მახასიათებლები

ფერი Beige, marron, orange, rose,
violet...

ზომა, ფორმა Long, court… Rond, carré…

წონა, რაოდენობა Beaucoup, peu… Léger, lourd, un kilo…

რიცხვები De 1 à 100

გრამატიკა III და IV დონეებისათვის

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით,
რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ
მასალაზე

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება
დაწყებით სკოლაში სწავლების პირველ ორ წელს მოსწავლეები გრამატიკულ

კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად,
გაანალიზების გარეშე აითვისებენ. გრამატიკული სტრუქტურების დაშლა მათი
გაანალიზებისა და გააზრების მიზნით თანდათანობით დაიწყება სწავლების მომდევნო
წლებში.

 განუსაზღვრელი არტიკლი (un, une, des)
 განსაზღვრული არტიკლი (le, la, l', les)
 შერწყმული არტიკლი (au, aux, à la, à l', du, de la, de l', des)
 ნაწილობითი არტიკლი (du, de la, de l', des)
 ერთი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mon, ma,
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mes, ton, ta, tes, son, sa, ses)
 რიცხვითი ზედსართავი სახელები
 ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება (ზოგადი წესი – ზედს. + e,

court- courte )
 არსებითი და ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება (ზოგადი

წესი – არს. + s, crayon -crayons)
 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
 მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები დამატების ფუნქციით (moi, toi, nous, vous)
 უარყოფა მარტივ დროსთან (ne - verbe – pas/rien)
 კითხვის დასმა ინტონაციით და მტკიცებით ფორმაზე საქცევი ”est-ce que"-ს

დამატებით
 კითხვის დასმა ნაცვალსახელებითა და ზოგიერთი კითხვითი ზმნიზედით (Qui est-

ce? Où est le ballon?)
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის

გამოყენებით (Le chien est sous la table. Elle est ici. )
 ზმნის დროები – I და III ჯგუფის ზოგიერთი (არანაცვალსახელოვანი) ზმნის

უღლება აწმყოში (l'indicatif présent), ბრძანებითში (l'impératif présent), უახლოეს
მომავალში (le futur proche)

 ნაცვალსახელოვანი ზმნების უღლება აწმყოში

ფონეტიკა I, II, III, IV,V,VI დონეებისათვის

ბგერების წარმოთქმა
განსაკუთრებულად დამუშავდეს ის ბგერები, რომელთა გამოთქმაც უჭირთ

ქართულენოვანებს: /є/- frère; /ә/- le, se; /y/ –une; /Ø/ – deux; /œ/ – heure; /wa /– moi, toi; /wi/–
oui; /yi/ – aujourd’hui, huit; /ij/ - fille, bille; /ã/- ans; /õ/- on; /õe/ - un; /έ /- main, cinq

ინტონაცია
თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის

ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება,
გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება…

რიტმული ჯგუფები

მართლწერა III და IV დონეებისათვის

 ასომთავრული ასოების გამოყენება; სასვენი ნიშნების გამოყენება; მახვილების
დასმა (ბლაგვი, მკვეთრი, შემოსილი, ტრემა); აპოსტროფის გამოყენება (ხმოვნის
შეკვეცა ხმოვნებისა და მუნჯი h-ს წინ); ნაცნობ სიტყვებში ზოგიერთი ბგერის [k, o. . .
] სათანადო ასოებით გამოსახვა (coq, skier; il vole, l'eau . . . ); ნაცნობ სიტყვებში
სათანადო ასოთშეთანხმებების გამოყენება (მაგ. ou, oi, ch, au, eau, ai...); არსებითი
სახელის მრავლობითი რიცხვის აღნიშნვა (s, x); ზედსართავი სახელის მრავლობითი
რიცხვის აღნიშნვა (s, x); არსებითი და თვისებითი ზედსართავი სახელების
მდედრობითი სქესის აღნიშნვა (e); ზმნის უღლების ნიშნების დასმა I, II, III ჯგუფის
ზმნებში (l'indicatif présent,  l'impératif présent); ზოგიერთი ომოფონი (sont – son;  ses -
c'est. . . )
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სიტყვების ფონეტიკური შეერთება (liaison)
სავალდებულო შეერთება : არტიკლს, ზედსართავსა და არსებით სახელს შორის: un ours,

huit ans, joyeux anniversaire; ზმნა être-ის შემდეგ მე-3 პირი: c’est un chien ;
დაუშვებელი შეერთება et კავშირის შემდეგ: un chat et un chien

ფონემათა შესატყვისი გრაფემები: /õ/-on,om; /u/ -ou; /ã / - an, am, en, em; /έ/ - in, im, ain,
ein; /f/ - f, ph; /З/- j, g; /k/ - c, qu, k; /ε /- ai, ei, è, ê; /g/ - g, gu ; /s/ - s, ss, ce, tion, sc; /z/ - s, z; /œ/ -
eu, œu

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა III და IV დონეებისათვის

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია
ინფორმაციის ქართულად მიწოდება)

 დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და
თავისებურებები)

 ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის
დაპნევა და სხვა)

 პურობა (კვების რეჟიმი, ფრანგი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპური
კერძის დასახელება. . . )

 ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება,
მიმართვის ფორმები - madame, mademoiselle, monsieur და სხვა), ჟესტიკულაცია

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 დაწყებითი სკოლა (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის

განრიგი... )
 ხმაბაძვა (ონომატოპეა) ცხოველების, ჩვეული ხმაურების (kokoriko, atchoum, boum,

toc-toc,  coucou, შდრ. ყიყლიყო, აფცხი, ბახ, კაკ-კუკ, ჭიტა და სხვა)
 გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (papi, mamie,

papa, maman) და სხვა
 სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე
 რამდენიმე ფრანგულენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი,

ავტორი) (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ
ნაწარმოებს)

 რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი...)
 ცნობები ფრანგულ-ქართული ურთიერთობებიდან

დაწყებითი საფეხურის ფრანგული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - დV, დVI

სარეკომენდაციო შინაარსი
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პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო
უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც
სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა,
გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალისა და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პ ა ნ ო რ ა მ ა

სამეტყველო ფუნქციები

 სოციალური ურთიერთობები
 ინფორმაციის გაცვლა
 აღწერა/დახასიათება
 გემოვნება
 შეფასება
 საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა
 გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა
 შეგრძნებების გამოხატვა
 დროში ორიენტირება
 სივრცეში ორიენტირება
 ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
 ინტერაქცია საკლასო ოთახში

ლექსიკა

 ინდივიდი – სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები, ჰიგიენა,
ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა, კვება (კერძები, ჭურჭელი), პროფესია/ხელობა/
საქმიანობა, შეფასება და ემოციური რეაქციები;

 ინდივიდის გარემოცვა – ადამიანები, ოჯახი, ნათესავები, ცხოველთა სამყარო, ბუნება,
ბუნების მოვლენები, გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება, ქალაქი/ სოფელი,
საცხოვრებელი ადგილი, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები, სკოლა/სკოლის
პერსონალი, სასკოლო ნივთები, სასწავლო საგნები, სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი,
სურსათი, კვების ობიექტები/პერსონალი, ტრანსპორტი/პერსონალი,
ფოსტა/პერსონალი, კულტურის ობიექტები/პერსონალი;

 დღესასწაულები და ზეიმები
 ყოველდღიური აქტივობები – შინ, გარეთ, სკოლაში, სპორტი, დასვენება და გართობა,

მგზავრობა/გადაადგილება;
 ორიენტირები – დრო, სივრცე, მახასიათებლები, რიცხვები

გრამატიკა

ფონეტიკა
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სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

სამეტყველო ფუნქციები ენობრივი რეალიზაციის
ნიმუშები

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

სოციალური
ურთიერთობები

მაგალითები V დონისათვის მაგალითები VI დონისათვის

მისალმება/დამშვიდობებ
ა

Bienvenue! Bonne nuit! À bientôt!
À ce soir!

À tout à l'heure!  À  plus tard!

მოკითხვა Comment allez-vous? Pas mal,
merci!

პიროვნების წარდგენა Je te présente mon meilleur ami
Nicolas!

-Je te présente mon frère aîné! - Enchanté!

თავაზიანი მიმართვა Du chocolat, s’il te plaît!

Est-ce que je peux vous poser
quelques questions?

Pardon, monsieur. La rue de La Paix?

Est-ce que je pourrais te demander un
service?

მობოდიშება Excuse-moi, je suis désolé!

მადლობის გადახდა Merci à vous! De rien! Pas de quoi!

კეთილი სურვილების
გამოხატვა, მილოცვა

Bonne journée! Bon appétit! Je te félicite! Mes compliments! Mes
félicitations!

წახალისება/შექება Je suis fier de toi! Continue comme ça!

აზრის მიწოდება/
შეთავაზება/ მიპატიჟება

Tu viens avec nous? On y va? Je t’invite chez moi ce soir. . . Si on allait se
promener au parc?

ინტერაქცია სუფრასთან Qu’est-ce que tu prends? Je prends .
. .

Tiens! Tu en veux? Sers-toi!

ტელეფონით საუბარი Allô! Qui est à l’appareil? Ici Tamriko. Je
voudrais parler à . . . Ne quittez pas, je vous
le  passe. . .

დათანხმება, უარის თქმა Super! Avec plaisir! C'est une bonne
idée! Pas maintenant!

C'est gentil, mais je n'ai pas le temps.
Volontiers!

ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების Quel est ton prénom? Mon prénom Quelle est ton adresse?  Quel est ton numéro
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შესახებ c’est . . . Tu es né quand? En février.
. .

de téléphone?

ეროვნებისა და
წარმომავლობის შესახებ

D’où es-tu? Je suis de Géorgie

Il vient de Géorgie. . .

Quelle est sa nationalité? Il est géorgien.

ცხოველების, საგნების
შესახებ

Le tigre, c'est un animal sauvage?
Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce
qu'il sait faire? . . .

Est-ce que l'éléphant est un animal
dangereux?

À quoi ça sert un marque-page?

პროფესიის/ხელობის
შესახებ

Il est… Quel est son métier? Elle est médecin. Je
veux être pilote! Qu’est-ce que  tu voudrais
devenir?

ჯანმრთელობის შესახებ Il va bien. Je vais mal. Je suis
malade. Il a guéri.

Il a de la fièvre. Elle a une grippe.

ამინდის შესახებ Il gèle. Le ciel est gris/couvert. Il y a
un arc-en-ciel. Il grêle.

Il fait moins 100. Il y a du brouillard. Le ciel
se dégage. Il pleut fort/à verse.

სურვილის შესახებ J’ai envie de . . . J'aimerais . . .

ფასის/ღირებულების/რა
ოდენობის შესახებ

Le pull, c’est combien? C’est cher!
Ce n’est pas cher!

Je  voudrais ce stylo, il coûte combien? Ça
coûte/ fait 12 euros.

აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Comment est-elle? Elle est blonde.
Son papa a des moustaches. Cette
femme est très belle. Elle  porte une
jupe noire et une chemise bleu
marine.

Sa mère est rousse. Elle a des cheveux courts
et frisés, elle est mince.

Il a de grandes oreilles et un nez pointu. Il
mesure 1m 83, il pèse 120 kilos.

ადამიანის ხასიათი Comment est-il? Il est
gentil/méchant/timide. . .

Il est sympa/amusant. . .

Tu es fort en quoi? Je suis fort en histoire.

საგნის აღწერა Comment est  sa table? Elle est
ronde/carrée? Ma cuisine est très
petite.

En quoi est cette table? Comment est l’eau?
L’eau est assez/trop/très chaude. Ça pèse
combien?

გემოვნება
J’aime le chocolat, il n’aime pas la
salade.

Je n’aime pas les maths. J’aime faire
du ski.

J’aime bien le Rock! Je déteste ça! Je préfère
la musique classique.

შეფასება
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აზრის, შთაბეჭდილების
გამოხატვა

C’est super! C’est nul! Comme c’est
joli/beau!

C’est bon/mauvais! Je trouve que c’est  pas
mal! Je l’adore! Il a l’air gentil! Ça te plaît?

საკუთარი პოზიციის
გამოხატვა

Je ne suis pas d’accord! Elle est
d’accord!

Oui, c’est vrai, tu as raison! Elle a tort !

საჭიროების,
მოთხოვნილების
გამოხატვა

Nous avons  besoin d’un crayon. Il faut de la farine.

გრძნობების, ემოციური
რეაქციების გამოხატვა

Youpi! Zut, il pleut! Je suis content/ mécontent/ fâché. Ça m’est
égal! Elle est triste. . .

დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება Tes parents arrivent quand? –
Vendredi. C’est quelle date?- Le 27
août. Mon anniversaire est en
février. En été/au printemps, je vais
au bord de la mer.

Le train part à 21 h 27. En 1789, les Parisiens
ont pris La Bastille. -Quand  passes-tu chez-
moi?

-Aujourd’hui!/cet après-midi…

ქრონოლოგია D’abord je fais mes devoirs, après je
dîne, puis je vais jouer.

Tout d'abord je réfléchis, ensuite je réponds!

სიხშირე Nous avons le français quatre fois
par semaine.

Le samedi, je vais à la piscine

-Monsieur vous allez souvent au parc?

- Chaque samedi.

ხანგრძლივობა Je travaille de 9 heures  à  6 heures. Il a vécu en France pendant 3 ans. Ça fait
longtemps qu’il est parti.

სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა Au-dessus de la table, il y a une
lampe. Sa maison est près du musée.
Il est chez Nina.

Ta voiture est loin d’ici?-Non, tout près.

მიმართულება/დანიშნუ
ლების ადგილი

Je vais au Canada/en France. Je
viens de France.

Il va à Paris. Je vais au nord de
Paris.

Pour allez à la place de la  mairie, s’il vous
plaît? - Tournez à gauche. Continuez tout
droit! Prenez la deuxième rue à droite! Va
vers le sud!
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ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა

მიზეზი/შედეგი/ოპოზიც
ია

Pourquoi es-tu triste? Parce qu’il
pleut. Puisque tu ne viens pas, j’y
vais seul. Il est gros, mais il court
très vite.

Grâce à vous il a bien appris le français. J’ai
mal dormi à cause du bruit. Il n’est pas venu,
car il est malade.

ნებართვა,
ვალდებულება,
აკრძალვა

Il faut venir à l’école à 9 heures.
Nous devons partir à 9 heures. Il est
nécessaire de . . .

Je te permets/interdis de . . . Il est obligatoire
de… Il est défendu de . . .

ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის
მითითებები,

მოსწავლის
მიმართვები/შეკითხვები

Fermez vos livres/cahiers!  Va au
tableau! Essuyez le
tableau! Travaille avec ton voisin/ta
voisine! Qui est absent/présent?
Vous êtes prêts?  Vous avez fini?
Regardez! Écoutez! Ça
s’écrit comment, s’il vous plaît?
Vous pouvez répétez, s’il vous plaît?
Je ne comprends pas! J’ai compris! Je
ne sais pas!

Barrez les lettres qui ne se prononcent pas!

Écris en français! Rédigez les réponses!

Rédige une lettre! Jouez les scènes!

Conjuguez le verbe! C’est clair? Est-ce que
vous pouvez traduire? Ça se dit comment en
français? Comment on prononce? Vous
pouvez épeler, s’il vous plaît?

ლ ე ქ ს ი კ ა

ინდივიდი მაგალითები V დონისათვის მაგალითები VI დონისათვის

სხეული Le corps, le dos, le genou, l'épaule,
les coudes, les moustaches...

Le visage, les cils, les sourcils, la cheville, la
poitrine, la peau, le sang, les ongles . . .

გარეგნობა Petit, mince, joli, sportif, élégant,
âgé . . .

Un homme roux/musclé/ventru/ robuste,
elle est brune/châtaigne/ noire/bronzée, des
cheveux  frisés/courts/longs …

ხასიათი Timide, capricieux, calme, bruyant.
.  .

Intelligent, sympathique, dynamique,
distrait, aimable, amusant …

ტანსაცმელი/
აქსესუარები

Une veste, un bonnet, des habits, un
costume, un imperméable, un
pantalon, un maillot de bain, des

Un veston, un complet, un pardessus, un
chandail, une écharpe, une ceinture, une
doudoune, des lunettes (de soleil), des gants,
une bague, un bijou, un collier, un bracelet
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baskets... …

ჰიგიენა Se brosser, se peigner,  prendre le
bain, se doucher, se coiffer. . .

S’essuyer, se raser, se sécher, se savonner, se
frotter, se couper les ongles, se regarder dans
la glace...

ჯანმრთელობა/ავადმყოფ
ობა

Être malade, être en bonne santé, le
docteur, le médecin, la grippe …

La pharmacie, l’hôpital, la maladie, le
dentiste, examiner, guérir, avoir de la fièvre,
être enrhumé …

კვება (კერძები,
ჭურჭელი)

Déjeuner, dîner, la soupe, les frittes,
la salade, un dessert, un saladier,
une casserole …

Le plat chaud, une entrée, un sandwich, une
saucisse, un pain au chocolat, une tarte, une
cuillère à soupe/à café, une carafe, une
bouteille, une cafetière, une théière...

პროფესია/ხელობა/საქმია
ნობა

Un journaliste, un ingénieur… Un ouvrier, un garagiste, un pompier, un
paysan . . .

შეფასება და ემოციური
რეაქციები

Adorer, aimer, détester, pleurer,
rire. . .

Se fâcher, se calmer, s’énerver, sourire,
trouver intéressant, être mécontent/triste
/joyeux/ satisfait/fâché…

ინდივიდის გარემოცვა მაგალითები V დონისათვის მაგალითები VI დონისათვის

ადამიანები Une fille, un fils, un garçon, un
monsieur, une dame. . .

Des gens, le monde, un adolescent, une
personne, un adulte, un bébé, une personne
âgée …

ოჯახი, ნათესავები Des parents, un fils, une fille, le
frère aîné, la sœur cadette...

Un neveu, une nièce, un mari, une femme,
un époux, une épouse, des frères jumeaux, le
fils adoptif, la fille unique, un gendre, une
belle-fille, épouser, se marier, mourir, naître.
. .

ცხოველთა სამყარო Un veau, une girafe, un chameau,
un singe, une mouche, un papillon,
un pigeon, un moineau, un corbeau,
un lion, un loup, un renard …

Une bête, un insecte, domestique, sauvage,
aboyer, miauler, ronronner, roucouler,
mugir…

ბუნება Un arbre, une fleur, une étoile, des
plantes, une herbe, une montagne,
un lac, une vague, un paysage, une
forêt, un bois, un champ, une
rivière. . .

La nature, un fleuve, un continent, un
océan, l’équateur,  l’étoile polaire, une île,
un mont, des rochers, une chaîne de
montagnes, un massif, un désert, une
cascade…
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ბუნების მოვლენები Un temps chaud/ froid, neiger,
pleuvoir, le vent souffle, geler, un
arc-en-ciel . . .

Une brume, un brouillard, une température,
un degré, le ciel se couvre/se dégage . . .

გეოგრაფიული
დასახელებები, ეროვნება

L’Angleterre, un Anglais, la Suisse,
un Suisse, la Belgique, un Belge, la
Bretagne, un Breton…

Marseille, un Marseillais, les Alpes, les
Pyrénées, la Côte d’Azur, les pays
francophones, la Côte d’Ivoire, le Sénégal…

ქალაქი/სოფელი La capitale, le centre, la mairie, le
trottoir, une avenue, une rue, un
quartier, un arrondissement, un
édifice, un immeuble, une statue. . .

Une autoroute, un café, une publicité, une
tour, un château, une campagne, une ferme,
une église, un cimetière, un pays, un
chemin, une route, une région, un moulin,
une fontaine. . .

საცხოვრებელი ადგილი Un étage, un rez-de-chaussée, une
maison de campagne, un toit, un
mur, une pièce, une fenêtre, une
porte, une chambre, un jardin. . .

Un plancher, un plafond, un couloir, une
cuisine, une salle à manger, un salon, un
bureau, les toilettes, un escalier, un
ascenseur, une échelle, un balcon …

ავეჯი/ საყოფაცხოვრებო
ნივთები

Un bureau, un fauteuil, un lit, un
coussin, une couverture, une lampe,
une armoire, une radio, une télé, un
album...

Un aspirateur, un frigo, une machine à laver,
un aquarium, une pendule, un tapis, un
placard, un CD, une cassette, un disque, une
vidéo, un magnétophone...

სკოლა/ სასკოლო
ნივთები/სკოლის
პერსონალი

Un tableau, une craie, les affaires
scolaires, une éponge, un pupitre,
un alphabet, un professeur, un
écolier, une maîtresse, une leçon . . .

Une sonnerie, une salle de classe/de gym,
une salle de dessin, une salle de musique,
une bibliothèque, une piscine, un
surveillant…

სასწავლო საგნები Un chant, une écriture, une lecture,
un atelier…

L’algèbre, la géométrie, l'orthographe, la
dictée, l’éducation civique, l’histoire, les
sciences. . .

სავაჭრო
ობიექტები/პერსონალი

Un marché, un supermarché, un
marchand, un magasin, un vendeur,
un client. . .

Une pharmacie, un pharmacien, une
épicerie, un épicier, un poissonnier, une
papeterie, une boucherie, un boucher, une
librairie, une caisse, un caissier. . .

სურსათი Un yaourt,  une viande, le miel, une
salade, une carotte,  un raisin, une
tomate, un concombre, un coca, une
limonade, un jus d’orange . . .

Une prune, une pastèque, un melon, une
fraise, un citron, une mandarine, une cerise,
un chou, un oignon, une pomme de terre,
une aubergine, les fruits de saison, des
haricots. . .

კვების ობიექტები/
პერსონალი

Un réfectoire, un café, un
restaurant, un menu, un serveur...

Une terrasse de café, une table réservée, une
commande, un garçon, un cuisinier…



724

ტრანსპორტი/პერსონალი Un billet, une carte orange, un
garage, un aéroport, une station, un
arrêt, un passager, un chauffeur...

Le RER, le TGV, un car, un bateau, un
ticket, une circulation, un embouteillage, un
voyageur, une valise, des bagages...

ფოსტა/პერსონალი Une poste, une lettre, un facteur, un
timbre, une enveloppe...

Le PTT, un guichet, un courrier, un colis, un
employé de poste, un paquet…

კულტურის
ობიექტები/პერსონალი

Un opéra, un cinéma, un zoo, une
salle de spectacle, un concert, la
Villette…

Une galerie, une exposition, une affiche, un
film, une pièce, une comédie musicale, un
acteur, une actrice, un comédien …

მაგალითები V დონისათვის მაგალითები VI დონისათვის

დღესასწაულები და
ზეიმები

Le jour des rois, l’Épiphanie, tirer le
roi, cacher la fève, la galette, coiffer
le roi/la reine d’une couronne, la
fête des mères, une carte postale,
faire la fête . . .

Le jour de l’an, le réveillon, la branche de gui,
échanger des vœux, la Fête de la Musique, la
Pentecôte, le poisson d’avril, une fête
religieuse/civile/nationale, le 14 juillet, un feu
d’artifice, un défilé militaire, un banquet, un
cocktail, un jour férié . . .

ყოველდღიური აქტივობები

შინ Faire sa toilette, s'amuser, obéir,
désobéir, raconter, parler, rester,
aider, couper en morceau, ajouter,
mélanger, verser...

Se coucher, se reposer, faire la
chambre/son lit, faire la cuisine apporter,
oublier, mettre le couvert, cuire, saler,
poivrer se parfumer, se maquiller...

გარეთ Venir, aller, sortir, entrer, monter,
descendre, partir, tomber . . .

Amener, emmener, marcher, acheter,
vendre, entendre, attendre, se dépêcher,
grimper, glisser, lancer, attraper. . .

სკოლაში Écouter, copier, répéter,
poser/répondre aux questions,
réciter sa leçon, effacer le tableau,
découper, coller, colorier...

Recevoir une bonne/mauvaise note, la
récréation, commettre/ corriger les fautes,
expliquer, comprendre, commencer,
terminer, aller à la cour/la cantine, la
narration, la révision, la correction ...

სპორტი Gagner/perdre un match, faire du
sport/du tennis

Une compétition, une médaille
d’or/d’argent/de bronze, les jeux
olympiques, un champion, un
championnat, une piscine, un stade,
remporter la victoire, une équipe,
marquer le but /panier…
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არდადეგები/დასვენება
და გართობა

Aller en vacances, se déguiser, aller
au zoo, au parc d'attractions, faire
des tours de magie…

Les vacances d’été/d'hiver, décorer,
fabriquer qqch, visiter un musée, faire une
collection, participer à un jeu, à un
concours…

მგზავრობა/გადაადგილე
ბა

Se garer, stationner, freiner, rouler
. . .

S'acheter des billets/tickets, prendre un
billet aller-retour, l'arrivée, le départ  ...

ორიენტირები მაგალითები V დონისათვის მაგალითები VI დონისათვის

დრო

დროში ლოკალიზება Hier, avant-hier, demain, après-
demain, tôt, tard…

Près, puis, être en avance, être en retard,
être à l'heure, plus tard, jamais, toujours,
souvent, bientôt. . .

სივრცე

ქვეყნის მხარეები Le nord, le sud, l’est, l’ouest Nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest

ადგილმდებარეობა Devant, derrière, là-bas, près de, loin
de, chez, à droite/gauche…

À coté de, au-dessous, au-dessus, en haut,
en bas, en face, dehors, dedans, partout…

მახასიათებლები

ფერი Bleu ciel, une couleur foncée/claire... Grisâtre, verdâtre, rougeâtre…

ზომა, ფორმა Court, haut, rectangulaire, large,
étroit…

Immense, énorme, minuscule,
triangulaire, plat, ovale…

წონა, რაოდენობა,
ტემპერატურა,

შემადგენლობა

Un kilo, beaucoup de, peu de, assez de
...

En bois, en fer, en verre, en papier, en
cuir, en étoffe, une tonne, un

gramme…

ნიშან-თვისებები Vieux, chaud, froid, tiède, lourd, léger,
mauvais, belle, très petit…

Nouveau, ancien, assez bien, trop chaud,
démodé, chic, branché...

რიცხვები Des ordinaux, premier, deuxième
(second), troisième…

De 100 à 1000, pair, impair, une dizaine,
une quinzaine, des fractions : 1/2, 1/3, ¼
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გრამატიკა V და VI დონეებისათვის

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით,
რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ
მასალაზე

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

 განუსაზღვრელი არტიკლი (un, une, des)
 განსაზღვრული არტიკლი (le, la, l', les)
 შერწყმული არტიკლი (au, aux, à la;  à l', du, de la, de l', des)
 ნაწილობითი არტიკლი (du, de la, de l', des)
 ერთი და ერთზე მეტი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი

სახელები (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs)
 ჩვენებებითი ზედსართავი სახელები (ce, cet, cette, ces)
 რაოდენობითი რიცხვითი სახელები
 რიგობითი რიცხვითი სახელები
 ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება

 ზოგადი წესი – ზედს. + e, court- courte. . .
 არ იცვლება – jaune/jaune. . .
 იცვლება დაბოლოება – er-ère; f-ve; eux-euse. . .
 ცალკეული შემთხვევები – beau-belle . . .

 არსებითი და ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება
 ზოგადი წესი – არს. + s, crayon –crayons. . .
 არ იცვლება – vieux/vieux . . .
 ცალკეული შემთხვები – al-aux; eau+x . . .

 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
 მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარისა და დამატების ფუნქციით

(moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles)
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის

გამოყენებით (Le chien est sous la table. Elle est ici)
 პირის ნაცვალსახელი on
 უარყოფა მარტივ და რთულ დროსთან (ne - verbe–pas/rien/jamais/plus/ni… ni, que.

.. )
 კითხვის დასმა

ინტონაციით

მტკიცებით ფორმაზე საქცევი "est-ce que"-ს დამატებით
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ფონეტიკა I, II, III, IV,V,VI დონეებისათვის

ბგერების წარმოთქმა
განსაკუთრებულად დამუშავდეს ის ბგერები, რომელთა გამოთქმაც უჭირთ

ქართულენოვანებს: /є/- frère; /B/- le, se; /y/ –une; /Ø/ – deux; /œ/ – heure; /wa /– moi, toi; /wi/–
oui; /yi/ – aujourd’hui, huit; /ij/ - fille, bille; /ã/- ans; /õ/- on; /õe/ - un; /έ /- main, cinq

ინტონაცია
თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის

ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება,
გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება. . .
რიტმული ჯგუფები

სიტყვების ფონეტიკური შეერთება (liaison)
სავალდებულო შეერთება : არტიკლს, ზედსართავსა და არსებით სახელს შორის: un ours,

huit ans, joyeux anniversaire; ზმნა être-ის შემდეგ მე-3 პირი: c’est un chien ;
დაუშვებელი შეერთება et კავშირის შემდეგ: un chat et un chien

ინვერსიით

 კითხვის დასმა კითხვითი ნაცვალსახელებით, კითხვითი ზედსართავებითა და
კითხვითი ზმნიზედებით (Qui est-ce? Comment est ta voiture? Quelle robe veux-tu?)

 რაოდენობის გამომხატველი ზმნიზედები (beaucoup, assez, trop. . . )
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების

გამოყენებით (en, près/loin de, à coté de, là-bas. . . )
 დროის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების გამოყენებით (avant, après,

maintenant. . . )
I, II და III ჯგუფის ზმნების უღლება

ზმნის დროები:

აწმყო ( l'indicatif présent) ,

ბრძანებითი (l'impératif présent),

უახლოესი მომავალი (le futur proche),

უახლოესი წარსული (le passé récent),

წყვეტილი (le passé composé),

ნამყო უწყვეტელი (l'imparfait),

მომავალი (le futur)

 შეთანხმების წესები
 ზედსართავი სახელის არსებითთან შეთანხმება რიცხვსა და სქესში
 être-ით ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის შეთანხმება ქვემდებარესთან (Elle

est venue.)



728

ფონემათა შესატყვისი გრაფემები: /õ/-on,om; /u/ -ou; /ã / - an, am, en, em; /έ/ - in, im, ain,
ein; /f/ - f, ph; /Ʒ/- j, g; /k/ - c, qu, k; /ε /- ai, ei, è, ê; /g/ - g, gu ; /s/ - s, ss, ce, tion, sc; /z/ - s, z; /œ/ - eu,
œu

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა V და VI დონეებისათვის

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის
ქართულად მიწოდება)

 დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და
თავისებურებები)

 ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა
და სხვ.)

 პურობა (კვების რეჟიმი, ფრანგი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპური
კერძის დასახელება. . . )

 ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება,
მიმართვის ფორმები - madame, mademoiselle, monsieur და სხვ.), ჟესტიკულაცია

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 დაწყებითი სკოლა (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი.

. . )
 გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (papi, mamie,

papa, maman) და სხვა
 სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე
 რამდენიმე ფრანგულენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი,

ავტორი); (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად ნათარგმნ ზოგიერთ
ნაწარმოებს)

 რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი ...)
 ცნობები ფრანგულ-ქართული ურთიერთობებიდან

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ -
ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
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თავი XXVIII

საბაზო-საშუალო საფეხურის ფრანგული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - სI, სII

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პ ა ნ ო რ ა მ ა

სამეტყველო ფუნქციები

 სოციალური ურთიერთობები
 ინფორმაციის გაცვლა
 აღწერა/დახასიათება
 შეფასება
 გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა
 დროში ორიენტირება
 სივრცეში ორიენტირება
 ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
 აუცილებლობა, ვალდებულება
 ინტერაქცია საკლასო ოთახში

ლექსიკა

 ინდივიდი – სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები, ჰიგიენა,
ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა, კვება (კერძები, ჭურჭელი),
პროფესია/ხელობა/საქმიანობა, შეფასება და ემოციური რეაქციები

 ინდივიდის გარემოცვა – ადამიანები, ოჯახი/ნათესავები, ცხოველთა სამყარო,
ბუნება, ბუნების მოვლენები/ამინდი, გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნება,
ქალაქი/სოფელი, საცხოვრებელი ადგილი, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები,
სკოლა, სკოლის პერსონალი, სასკოლო ნივთები, სასწავლო საგნები, სავაჭრო
ობიექტები/პერსონალი, სურსათი, კვების ობიექტები/პერსონალი,
ტრანსპორტი/პერსონალი, ფოსტა/პერსონალი, კულტურის ობიექტები/პერსონალი

 დღესასწაულები და ზეიმები
 ყოველდღიური აქტივობები – შინ, გარეთ, სკოლაში, სპორტი, არდადეგები

/დასვენება და გართობა, მგზავრობა/გადაადგილება
 ორიენტირები - დრო, სივრცე, მახასიათებლები, ნიშან-თვისებები, რიცხვები
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გრამატიკა

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

სამეტყველო
ფუნქციები

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

I და II დონეებისათვის

სოციალური
ურთიერთობები

მისალმება Salut! Bonjour! Bonjour monsieur/madame!

Bonsoir!

დამშვიდობება Salut! Au revoir!

Bonne nuit!

მოკითხვა Ça va? Ça va bien? Comment ça va?

Comment allez-vous? Pas mal, merci.

პიროვნების წარდგენა C’est  Niko! Voilà Sandrine!

Je te présente mon ami Nicolas!

თავაზიანი მიმართვა Du chocolat, s’il te plaît!

Est-ce que je peux vous poser quelques questions?

Pardon, monsieur, la rue de La Paix?

მობოდიშება Pardon ! Excuse-moi! Je suis désolé!

მადლობის გადახდა Merci! Merci à vous! De rien! Pas de quoi!

Merci beaucoup! Je vous remercie!

კეთილი სურვილების
გამოხატვა, მილოცვა

Joyeux anniversaire! Joyeux Noël! Bon anniversaire! Bonne journée! Bon appétit!

Je te félicite! Mes compliments! Mes félicitations!

წახალისება/შექება Bravo!  Super! C'est bien! C'est très bien! C'est chouette! Bon courage!

აზრის მიწოდება/
შეთავაზება/მიპატიჟება

Tu viens avec nous? On y va?

Je t’invite chez moi ce soir. . . Si on allait se promener au parc?

ინტერაქცია სუფრასთან Qu’est-ce que tu veux/prends? Je prends/veux . . .

Tiens! Tu en veux? Sers-toi! Et comme boisson, je prends… .  Passe-moi le menu, s'il te
plaît! Je vais choisir le dessert!

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

Vous désirez? Je voudrais .../ Je cherche ...

Ça coûte combien? Ça coûte/fait 12 euros.
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ტელეფონით საუბარი Allô! Qui est à l'appareil? Ici Marie! Allô, je voudrais parler à ... . Ne quittez pas, je
vous le  passe.

ინტერაქცია
მიმოწერისას

Salut Lucas! Bonjour Françoise! A bientôt!  Amitiés.... Cordialement...

დათანხმება, უარის
თქმა

Super! Avec plaisir! C'est une bonne idée! Volontiers! Pas maintenant! C'est gentil,
mais je n'ai pas le temps.

ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების
შესახებ

Comment tu t’appelles? Je m’appelle Nina et toi? Tu t'appelles comment? Tu as quel
âge, Marie? Où habites-tu? En Géorgie, à Tbilissi.

Moi, c’est Nicolas. Quel âge as-tu? J’ai 8 ans. Quel est ton prénom? Mon prénom c’est
. . .

Tu es né quand? En février. . .

Quelle est ton adresse? Quel est ton numéro de téléphone?

ეროვნების და
წარმომავლობის
შესახებ

D’où es-tu? Je suis de Géorgie.

Il vient de Géorgie. . .

Quelle est sa nationalité? Il est géorgien.

ცხოველების, საგნების
შესახებ

Qu'est-ce que c'est? C’est  mon stylo! Qu'est-ce qu'il sait faire? À quoi ça sert un
marque-page?

პროფესიის/ხელობის
შესახებ

Quel est son métier? Elle est médecin. Je veux être pilote! Qu’est-ce que  tu voudrais
devenir?

ჯანმრთელობის
შესახებ

Il va bien. Je vais mal. Je suis malade. Elle a mal à la gorge. Il a guéri.

Il a de la fièvre. Elle a une grippe.

ამინდის შესახებ Quel temps fait-il? Il fait froid/chaud. Il pleut. Il pleut fort/à verse. Il gèle. Le ciel est
gris/couvert. Il y a du brouillard. Le ciel se dégage. Il y a un arc-en-ciel. Il grêle. Il fait
moins 100.

სურვილის შესახებ Tu veux une banane? Qu'est-ce que tu veux? J’ai envie de . . . J'aimerais . . .

იმის შესახებ, თუ რა
აქვს, ვინ/რა ჰყავს

Tu as . . . ? J'ai . . . Tu n'as pas de stylo. Tu as des frères? Oui, j'ai un frère.

აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Comment est-elle? Elle est blonde. Elle a les yeux de quelle couleur? Elle a les yeux
bruns.

Elle a un pull bleu. Il est gros/maigre/jeune. Il mesure 1m 83. Il pèse 120 kilos. Son
papa a des moustaches. Cette femme est très belle. Elle  porte une jupe noire et une
chemise bleu marine.

ადამიანის ხასიათი Comment est-il? Il est gentil/méchant/timide. . .
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Il est sympa/amusant. . .

Tu es fort en quoi? Je suis fort en histoire

საგნის აღწერა Comment est  sa table? Elle est ronde/carrée? Ma cuisine est très  petite.

En quoi est cette table? Comment est l’eau?  L’eau est assez/trop/très chaude. Ça
pèse combien?

შეფასება
აზრის,
შთაბეჭდილების,
გემოვნების,
დამოკიდებულების
გამოხატვა

Comme c'est beau! C'est bon! C’est super! C’est nul! Comme c’est joli/beau!

C’est bon /mauvais! Je trouve que ce n’est  pas mal! Je l’adore! Il a l’air gentil! Ça te
plaît? Ça me plaît. Il n'a pas peur. Je suis triste. Elle est  fâchée. J’aime le chocolat. Il
n’aime pas la salade.

Je n’aime pas les maths. J’aime faire du ski.

J’aime bien le Rock! Je déteste ça! Je préfère la musique classique.

გრძნობების, ემოციური
რეაქციების გამოხატვა

Je suis fatigué. J'ai froid/chaud. Il n'a pas peur. Je suis triste. Elle est  fâchée. Youpi!
Zut, il pleut!

Je suis content/mécontent/fâché. Ça m’est égal!

Elle est triste.

დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება Quelle heure est-il? Il est 5 heures et demie.

Il est minuit. Aujourd’hui, je vais au stade.

Maintenant, je mange. Quel jour sommes-nous? Tes parents arrivent quand? –
Vendredi.

C’est quelle date?- Le 27 août. Mon anniversaire est en février. En été/au printemps,
je vais au bord de la mer. Le train part à 21 h 27. En 1789, les Parisiens ont pris la
Bastille. Quand  passes-tu chez moi?

-Aujourd’hui …/cet après-midi…

ქრონოლოგია D’abord je fais mes devoirs, après je dîne, puis je vais jouer.

Tout d'abord je réfléchis, ensuite je réponds!

სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა Sur la table il y a une lampe. Sa maison est près du musée. Il est chez Nina. Ta voiture
est loin d’ici? - Non, tout près…

მიმართულება/დანიშნ
ულების ადგილი

Je vais au Canada/en France. Je viens de France.

Il va à Paris. Je vais au nord de Paris.

Pour allez à la place de la  mairie, s’il vous plaît ? - Tournez à gauche. Continuez tout
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droit! Prenez la deuxième rue à droite! Va vers le sud!…

ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა

მიზეზი/შედეგი/ოპოზი
ცია

Pourquoi es-tu triste? Parce qu’il pleut. Moi, au contraire, j'adore le rock. Je pense,
donc je suis.

აუცილებლობა,
ვალდებულება

Lève-toi! Levez-vous!

Répète! Écoute et réponds! Découpe! Colle! Il faut venir à l’école à 9 heures.  Nous
devons partir à 9 heures.

ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის
მითითებები,

მოსწავლის
მიმართვები/შეკითხვებ
ი

Fermez vos livres/cahiers! Viens au tableau! Essuyez  le tableau! Travaille avec ton
voisin/ta voisine! Qui est absent/présent? Vous êtes prêts? Vous avez fini? Regardez!
Écoutez! Ça s’écrit comment, s’il vous plaît? Vous pouvez répétez, s’il vous plaît? Je ne
comprends pas! J’ai compris!  Je ne sais pas!

Barrez les lettres qui ne se prononcent pas!

Ecris en français! Rédigez les réponses!

Rédige une lettre! Jouez les scènes!

Conjuguez  le verbe! C’est clair? Est-ce que vous pouvez traduire? Ça se dit comment
en français? Comment on prononce? Vous pouvez épeler, s’il vous plaît?

ლექსიკა

ინდივიდი მაგალითები I და II დონეებისათვის

სხეული Un corps, une tête, un cou, une gorge, un œil, des yeux, un nez, des oreilles, des
dents, des cheveux, une main, un bras, un pied, un ventre, une jambe, un dos, un
genou, une épaule, un coude, des moustaches...

გარეგნობა Beau, grand, petit, mince, joli, sportif, élégant, âgé, roux, musclé, ventru, robuste,
brun, châtain, noir, bronzé, des cheveux  frisés/courts/longs …

ხასიათი Gentil, méchant, timide, intelligent, drôle, sympathique…

ტანსაცმელი/აქსესუარე
ბი

Des vêtements, des habits, un chapeau, un pull, un short, des baskets, un pyjama, des
chaussettes, une jupe, un tee-shirt, des chaussures, une veste, une robe, un jeans,
une chemise, un bonnet, un costume, un imperméable, un pantalon…

ჰიგიენა Se laver, se brosser les dents, se peigner, un peigne, prendre une douche/un bain, une
brosse à dents, se doucher, se coiffer, sale, propre...

ჯანმრთელობა/ავადმყო
ფობა

Être malade, avoir mal à. . . , avoir de la fièvre, être enrhumé, être en bonne santé,  le
docteur, le médecin, la grippe, la pharmacie, l’hôpital, la maladie, le dentiste,
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examiner, guérir…

კვება (კერძები,
ჭურჭელი)

Un croissant, une tartine, une tasse, une assiette, une cuiller, un couteau, le déjeuner,
le dîner, la soupe, la salade, des frites, un dessert, un sucrier,  un saladier, une
casserole, le plat chaud, l'entrée, le sandwich, les frites, une saucisse, un pain au
chocolat, une tarte,  une cuillère à soupe/à café, une carafe, une bouteille, une
cafetière, une théière...

პროფესია/ხელობა/საქმ
იანობა

Un journaliste, un ingénieur, un ouvrier, un garagiste, un pompier, un paysan,
travailler, étudier, vendre. . .

შეფასება და ემოციური
რეაქციები

Adorer, aimer, détester, pleurer, rire, être  mécontent/triste/joyeux/ satisfait/fâché…

ინდივიდის გარემოცვა მაგალითები I და II დონეებისათვის

ადამიანები Un homme, une femme, un copain, une copine, un ami, une amie, un magicien, un
clown, une fille, un fils, un garçon, un monsieur, une dame…

ოჯახი/ ნათესავები Un frère, une sœur, une mère (maman), un père (papa), une famille, une grand-mère
(mamie), un grand-père (papi), une tante, un oncle, des parents, un cousin, une
cousine. . .

ცხოველთა სამყარო Les animaux de la ferme/domestiques/sauvages, une bête, un insecte, un âne, un
bœuf, une chèvre, une vache, un veau, un oiseau, une oie, un canard, une poule, un
chien, un chat, un poisson, une girafe, un chameau, un singe, une mouche, un
papillon, un pigeon, un moineau, un corbeau, un loup, un renard, un lion, aboyer,
miauler, ronronner, roucouler, mugir…

ბუნება Un arbre, un fleur, des plantes, une herbe, une montagne,  un  lac, une vague, un
paysage, une forêt, un bois, un champ, une rivière, une  nature, un fleuve, un
continent, un océan, l’équateur, l' étoile polaire, une île, un mont, des rochers, une
chaîne de montagne, un massif, un désert, une cascade…

ბუნების
მოვლენები/ამინდი

Faire chaud/du vent/beau/froid/mauvais, la pluie, la neige, neiger, pleuvoir,

un temps chaud/ froid, un arc-en-ciel, un degré, une température, une brume, un
brouillard, le ciel se couvre/ se dégage, le vent souffle,  geler…

გეოგრაფიული
დასახელებები/
ეროვნება

La France, Paris, un Français, la Géorgie, Tbilissi, un Géorgien, la Russie, Moscou, un
Russe, l'Afrique, un Africain....

Marseille, un Marseillais, les Alpes, les Pyrénées, la Côte d’Azur, les pays
francophones, la Côte d’Ivoire, le Sénégal. ..

ქალაქი/სოფელი La capitale, le centre, la mairie, le trottoir, une avenue, une rue, un quartier, un
arrondissement, un édifice, un immeuble, une statue, un café, une publicité, une tour,
un château, la campagne, la ferme, une église, un cimetière, un pays, une autoroute,
un chemin, une route, une région. . .

საცხოვრებელი
ადგილი

Une maison, un appartement, une chambre, une salle de séjour, un salon, une salle à
manger, une cuisine, une salle de bains, des toilettes, un cabinet,  un couloir, un
étage, un  rez-de-chaussée, une maison de campagne, un toit, un mur, une pièce, une
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fenêtre, une porte, une chambre, un plancher, un plafond, un bureau, un escalier, un
ascenseur, une échelle, un  balcon, un jardin …

ავეჯი/

საყოფაცხოვრებო
ნივთები

Une chaise, une table, un lit, un poster, un jeu vidéo, les lunettes de soleil, un
parapluie, un réveil, une pendule, une montre, un bureau, un fauteuil, un lit, un
coussin, une couverture, une lampe, une armoire, une radio, la télé, un album, un
aspirateur, un frigo, une machine à laver, un aquarium, un tapis, un placard, un CD,
une cassette, un disque, une vidéo, un magnétophone...

სკოლა/ სკოლის
პერსონალი/სასკოლო
ნივთები

Une école, une classe, une leçon, une sonnerie, une salle de classe/de gym, une salle
de dessin, une salle de musique, une bibliothèque, une craie, une récréation, un
tableau, des affaires scolaires, une éponge, un pupitre, un alphabet, une piscine, une
cour, une cantine, un élève, un professeur, une maîtresse, un écolier, un surveillant…

სასწავლო საგნები Le français, les maths, la géographie, la gym, le dessin, la musique, l’algèbre, la
géométrie, l’écriture, la lecture, l’atelier, le chant, l'orthographe, la dictée, l’éducation
civique, l’histoire, les sciences…

სავაჭრო ობიექტები/
პერსონალი

Un marché, un supermarché, un marchand, un magasin, un vendeur, un client, une
pharmacie, un pharmacien, une épicerie, un épicier, un poissonnier, une papeterie,
une  boucherie, un boucher, une librairie, une caisse, un caissier …

სურსათი Des fruits, des fruits de saison, des légumes, une banane, une orange, un abricot, une
pomme, une pêche, une poire, une prune, une cerise, une fraise, un citron, une
mandarine, un  raisin, une pastèque, un melon, un chocolat, une glace, un yaourt, un
miel, une salade, une carotte, une tomate, un chou, un oignon, une pomme de terre,
une aubergine, des haricots, des frites, une viande, un concombre, un  jus, un coca,
une limonade, un jus d’orange, des céréales, du pain grillé, un beurre, un fromage,
une confiture, un thé, un croissant, un gâteau, des bonbons…

კვების ობიექტები/
პერსონალი

Une cantine, un restaurant, un café, le MC Donald , un réfectoire, un  menu, une
terrasse de café, une table réservée, une commande, un garçon, un serveur, un
cuisinier …

ტრანსპორტი/

პერსონალი

Le métro, un bus, un avion, un taxi, un vélo, un  bateau, une voiture, un train, une
auto, une moto, une bicyclette, un billet, une carte orange, un garage, un aéroport,
une station, un arrêt, un passager, un chauffeur…

ფოსტა/

პერსონალი

Une poste, une lettre, un timbre, une enveloppe, le PTT, un guichet, un courrier, un
colis, un paquet, un facteur, un employé de poste…

კულტურის
ობიექტები/პერსონალი

Un cinéma, un théâtre, un zoo, une galerie, une exposition, une affiche, un film, une
pièce, une comédie musicale, un acteur, une actrice, un comédien …

მაგალითები I და II დონეებისათვის

დღესასწაულები და
ზეიმები

Le Noël, le père Noël, un cadeau, des guirlandes, un sapin décoré, des bougies, le jour
des rois, l’Épiphanie, tirer le roi, cacher la fève, une galette, coiffer le roi/la reine
d’une couronne, la fête des mères, une carte postale, faire la fête, un bal, un carnaval,
un masque, le 14 juillet, Pâques, des œufs en chocolat, des cloches, Mardi Gras, se
déguiser, défiler...
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ყოველდღიური
აქტივობები

მაგალითები I და II დონეებისათვის

შინ Dormir, boire, manger, se réveiller, se lever, se laver, faire sa toilette, se parfumer, se
maquiller, s'habiller, se reposer, se coucher, faire ses devoirs, faire la chambre/son lit,
regarder la télé, ranger, s'amuser, se disputer, raconter, parler, rester, aider,
apporter, oublier, faire la cuisine, mettre le couvert, cuire, saler, poivrer, couper en
morceau, ajouter, mélanger, verser...

გარეთ Venir, aller, sortir, entrer, monter, descendre, partir, tomber, amener, emmener,
marcher, acheter, vendre, entendre, attendre, se dépêcher, grimper, glisser, lancer,
attraper. . .

სკოლაში Calculer, lire, écrire, dessiner, apprendre, écouter, copier, répéter, poser/répondre
aux questions, réciter sa leçon, effacer le tableau, découper, coller, colorier, recevoir
une bonne/mauvaise note, la recréation, faire/corriger les fautes, expliquer,
comprendre, commencer, terminer, aller à la cour/la cantine, la narration, la révision,
la correction ...

სპორტი Jouer au football/au tennis, gagner/perdre un match, faire du sport/du tennis, une
compétition, une médaille d’or/d’argent/de bronze, les Jeux Olympiques, un
champion, un championnat, une piscine, un stade, remporter la victoire, une équipe,
marquer le but/panier…

არდადეგები/დასვენება
და გართობა

Aller en vacances, se promener, danser, nager, jouer aux cartes/à un jeu vidéo, aller à
l'excursion, les vacances d’été/d'hiver, décorer, fabriquer qqch, visiter un musée, faire
une collection, participer à un jeu, à un concours…

მგზავრობა/

გადაადგილება

Prendre le métro, aller à pied/en vélo/en bus, voyager, se garer, stationner, freiner,
rouler, s'acheter des billets/tickets, prendre un billet aller-retour, l'arrivée, le départ
...

ორიენტირები მაგალითები I და II დონეებისათვის

დრო

დროში ლოკალიზება,
კვირის დღეები,
თვეები, წელიწადის
დროები

Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,

novembre, décembre, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, lundi, mardi,

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le matin, l'après-midi, le

soir, la nuit, midi/minuit, une heure, un quart, moins le quart, une

minute, une seconde, aujourd'hui, maintenant, demain, après, plus tard,

hier, avant-hier, demain, après-demain, tôt, tard, près, puis, être en

avance, être en retard, être à l'heure, plus tard, jamais, toujours, souvent,

bientôt. . .

სივრცე

ქვეყნის მხარეები Le nord, le sud, l’est, l’ouest, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest
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ადგილმდებარეობა Sur, sous, dans, devant, derrière, là-bas, près de, loin de, chez, à droite/gauche,
chez, ici, là, coté de, au-dessous, au -dessus, en haut, en bas, en face, dehors,
dedans, partout…

მახასიათებლები

ფერი Rouge, bleu, vert, jaune, noir, blanc, brun, bleu ciel, marron, orange, rose, violet,
une couleur foncée/claire...

ზომა, ფორმა Grand, petit, gros, court,  haut,  rectangulaire, large, étroit immense, énorme,
minuscule, rectangulaire, triangulaire, plat, ovale…

წონა, რაოდენობა,
ტემპერატურა

შემადგენლობა

Léger, lourd, un kilo, peser, beaucoup de..., peu de.., assez de ..., en bois, en fer,
en verre, en papier, en cuir, en étoffe, une tonne, un gramme, mesurer…

ნიშან-თვისებები Vieux, chaud, froid, tiède, lourd, léger, bien, mauvais, très petit, nouveau,
ancien, assez bien, démodé, chic, branché...

რიცხვები De 20 à 100, zéro, des cardinaux, des ordinaux, premier, deuxième (second),
troisième… de 100 à 1000, pair, impair, une dizaine, une quinzaine….

გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით,
რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ
მასალაზე

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

 განუსაზღვრელი არტიკლი (un, une, des)
 განსაზღვრული არტიკლი (le, la, l', les)
 შერწყმული არტიკლი (au, aux, à la;  à l', du, de la, de l', des)
 ნაწილობითი არტიკლი (du, de la, de l', des)
 კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre,

votre, leur, nos, vos, leurs)
 ჩვენებითი ზედსართავი სახელები (ce, cet, cette, ces)
 კითხვითი ზედსართავი სახელები (quel, quelle, quels, quelles)
 რაოდენობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები
 რიგობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები
 არსებითი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება

 ზოგადი წესი - არს. + e, un ami – une amie…
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 არ იცვლება - un élève – une élève…
 იცვლება დაბოლოება - er – ère, f – ve, eux – euse…
 ცალკეული შემთხვევები - al-aux; eau+x...

 არსებითი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება
 ზოგადი წესი - არს. + s, un crayon – des crayons…
 არ იცვლება - un fils – des fils…
 ცალკეული შემთხვევები

 ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება
 ზოგადი წესი – ზედს. + e, court- courte...
 არ იცვლება – jaune/jaune...
 იცვლება დაბოლოება – er-ère; f-ve; eux-euse...
 ცალკეული შემთხვევები – beau-belle...

 ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება
 ზოგადი წესი – ზედს. + s, jeune - jeunes....
 არ იცვლება – vieux/vieux...
 ცალკეული შემთხვები – al-aux; eau+x...

 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
 მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარისა და დამატების ფუნქციით (moi,

toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles)
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის

გამოყენებით (sur, sous, dans, ici, en, près de/loin de, à côté de, là-bas…)
 პირის ნაცვალსახელი on
 უარყოფა მარტივ დროსთან (ne - verbe – pas/rien/jamais/plus/ni … ni/ que. . . )
 კითხვის დასმა

 ინტონაციით
 მტკიცებით ფორმაზე საქცევი est-ce que-ს დამატებით
 ინვერსიით

 კითხვის დასმა ნაცვალსახელებით, კითხვითი ზედსართავებითა და კითხვითი
ზმნიზედებით (Qui est-ce? Comment est ta voiture? Quelle robe veux-tu?)

 რაოდენობის გამომხატველი ზმნიზედები (beaucoup,  assez, trop... )
 დროის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების გამოყენებით (avant, après,

maintenant. . . )
 ზმნის დროები – I, II და III ჯგუფის ზმნების უღლება
 აწმყო ( l'indicatif présent)
 ბრძანებითი (l'impératif présent)
 უახლოესი მომავალი (le futur proche)
 უახლოესი წარსული (le passé récent)
 ნამყო წყვეტილი (le passé composé)
 ნამყო უწყვეტელი (l'imparfait)
 მომავალი (le futur)
 შეთანხმების წესები

 ზედსართავი სახელის არსებითთან შეთანხმება რიცხვსა და სქესში
 être-ით ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის შეთანხმება

ქვემდებარესთან (Elle est venue.)

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის
ქართულად მიწოდება)
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 დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და
თავისებურებები)

 ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის
დაპნევა და სხვ.)

 პურობა (კვების რეჟიმი, ფრანგი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპიური
კერძის დასახელება. . . )

 ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება,
მიმართვის ფორმები - madame, mademoiselle, monsieur და სხვა), ჟესტიკულაცია

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება
 სკოლა (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი. . . )
 გავრცელებული საკუთარი სახელები
 სახელმწიფო სიმბოლოები
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე
 რამდენიმე ფრანგულენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 იგავ-არაკები, ლეგენდები, ცნობილი ნაწარმოებები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი,

ავტორი); (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ
ნაწარმოებს)

 რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი . .
.)

 ცნობები ფრანგულ-ქართული ურთიერთობებიდან

საბაზო-საშუალო საფეხურის ფრანგული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - სIII, სIV, სV, სVI

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალისა
და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

ინტერაქციის აგება

პ ა ნ ო რ ა მ ა

სამეტყველო ფუნქციები

სოციალური ურთიერთობები

ინფორმაციის გაცვლა

აღწერა/დახასიათება

ემოციური რეაქციების გამოხატვა
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დროში ორიენტირება

სივრცეში ორიენტირება

აუცილებლობა, ვალდებულება, აკრძალვა

ლოგიკური კავშირები

ინტერაქცია საკლასო ოთახში

ლექსიკა

ინდივიდი - სხეული, გარეგნობა, ტანსაცმელი, აქსესუარები, ჰიგიენა, ჯანმრთელობა/
ავადმყოფობა, ხასიათი, შეფასება და ემოციური რეაქციები

ინდივიდის გარემოცვა - ადამიანი, ცხოვრებისეული ეტაპები, ოჯახი, გეოგრაფიული
დასახელებები, ეროვნება, წარმომავლობა, სოფელი/ქალაქი, სურსათი, ფოსტა/პერსონალი,
საზოგადოება და სახელმწიფო, განათლება, კვების ობიექტები/ პერსონალი,
ტრანსპორტი/პერსონალი, კულტურის ობიექტები/პერსონალი, სპორტი, ეკოლოგია

მედია - ტელევიზია/რადიო, პრესა, ინტერნეტი

ორიენტირები - დრო (საათი, დღის მონაკვეთები, კვირის დღეები, თვეები, წელიწადის
დროები, წელი, აწმყო, წარსული, მომავალი, წინსწრება, მერმინდელობა, სისწრაფე,
სიხშირე, ხანგრძლივობა)

სივრცე/ადგილმდებარეობა, მახასიათებლები (ფერი, ზომა, წონა, შემადგენლობა),
რაოდენობა

აქტივობები - აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები, ტელეფონით სარგებლობა,
დასვენება, გართობა, სპორტი, მგზავრობა, გადაადგილება, ფინანსური ოპერაციები

დღესასწაულები და ზეიმები

გრამატიკა

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

სამეტყველო ფუნქციები

სამეტყველო ფუნქციები ენობრივი რეალიზაციის
ნიმუშები

ენობრივი რეალიზაციის
ნიმუშები

სოციალური
ურთიერთობები

მაგალითები III და IV
დონეებისათვის

მაგალითები V და VI
დონეებისათვის

მისალმება/ დამშვიდობება

Salut! A bientôt! A demain! À ce soir!
À  tout à l'heure! À  plus tard!

პიროვნების
წარდგენა/გაცნობა

Je vous présente ... Enchanté!

C’est l’ami de… Vous êtes bien
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monsieur Dupont ?

თავაზიანი მიმართვა Je voudrais . . .! Excusez-moi,
monsieur, pourriez-vous me dire ...
J’aimerais… Est-ce que je pourrais te
demander un service?

მობოდიშება Je suis désolé! Pardonnez-moi! Je
vous demande pardon!

Veuillez m'excuser!

მადლობის გადახდა Pas de quoi! Je vous en prie! Merci à
vous!

J'en suis reconnaissant!

Je vous remercie sincèrement!

მილოცვა, კეთილი
სურვილების გამოხატვა

Je te souhaite une bonne fête! Bon
après-midi! - À vous de même. Mes
meilleurs vœux!  Je te félicite  ...

Mes compliments… Mes félicitations
pour...

წახალისება/შექება Continue comme ça! Chapeau! Bon
courage! Je suis fier de toi!

რჩევა-დარიგება Je te conseille de lire ce poème. Je
vous recommande de goûter ce plat.

Tu pourrais essayer un autre
pantalon. Si tu veux un conseil, tu
devrais prendre des vacances.

შეთავაზება, დაპატიჟება,
დათანხმება, უარის თქმა

Je te propose de... Vous pouvez
venir?  J'aimerais bien mais… Si tu es
libre...  Pourquoi pas? Avec joie!

D'accord! Chic! Super!

Oui, merci (c'est gentil)

C'est une bonne idée.

Volontiers! Chouette! Je ne peux
pas! Je n'ai pas le temps!

Si on allait …Une autre fois!

C'est avec plaisir que je t'invite/te
propose de... J'accepte avec joie ton
invitation/ta proposition! Ça me
ferait plaisir. C'est vraiment trop
gentil mais...

შეხვედრის დანიშნვა,

დათანხმება, უარის თქმა

On peut se voir quand?

On se voit à 4 heures?

D’accord! C'est parfait!

Je ne peux pas. Je suis occupé.

Si tu es d'accord, je te propose de...
Est-ce qu'il est possible de prendre un
rendez-vous avec...
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J'aimerais vous rencontrer.

Je voudrais un rendez-vous avec...
Lundi à 4 heures, ça vous convient?
Ça me convient! Ça me va
parfaitement!

Ce n'est pas possible!

Désolé, mais j'ai déjà un rendez-
vous.

აკრძალვა N'ouvrez pas cette porte! Il ne faut
pas parler pendant les cours. Ne pas
courir dans les corridors.

Il est strictement interdit/défendu de
marcher sur les pelouses. Je vous
interdis de fumer ici. Vous ne
devez/pouvez pas l'abandonner
comme ça!

ინტერაქცია სუფრასთან Est-ce que vous voulez… Prenez
encore un peu de . . . Goûtez ce . . .,
c'est excellent! Sers-toi! Je peux
goûter?

Non, merci, c'est assez!

Est-ce que je peux en reprendre?

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

Quel est le prix de...? C’est cher! Ce
n’est pas cher! Vous n'avez pas
moins cher? Le pull, c’est combien?
Est-ce que je peux essayer?

Vous payez comment? Par chèque?
Non, par la carte bancaire.

Combien je vous dois?

Cette veste est soldée.

დაჯავშნვა/ჯავშნის
გაუქმება

- Je voudrais commander/ réserver
une table pour 4 personnes/deux
billets/places (un allez- retour)
pour... –Je fais une réservation par
téléphone.

N'oubliez pas de confirmer et retirer
vos billets une demi- heure avant le
spectacle.

Une place pour fumeur ou non-
fumeur? Côté fenêtre ou côté
couloir?.. -Dois-je payer des frais
d'annulation? –Comment annuler ou
modifier ma réservation?

ინტერაქცია მგზავრობისას Vous descendez à la prochaine
station. Je prends le métro.

Pour aller à Port Doré, il y  a un
changement (une  correspondance).
N'oublier pas de composter votre
billet. Je prends la direction Créteil,
c'est direct! Mon train n'était pas
direct, j'ai dû changer deux fois! Si on
voyageait en/à....

მიმოწერა (მიმართვის, Madame ... Monsieur ... Cher Dans l'attente de. . . En vous
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გამომშვიდობების
კლიშეები)

Daniel.... Ma chère....

A bientôt!  Amicalement.... Avec mes
meilleures salutations...

Je vous/t'embrasse.

Bien affectueusement,… Bien à toi...
Grosses bises...Bisous...

remerciant par avance… Je vous prie
d'agréer mes

salutations distinguées. Monsieur,
mes salutations les meilleures.

Veuillez agréer, Madame, mes
salutations distinguées…

პოზიციის გამოხატვა,
სხვისი აზრის გაზიარება ან
უარყოფა

Je suis d’accord! Je ne suis pas
d’accord! Oui, c’est vrai/ tu as
raison! Elle a tort! A mon avis ...
D'après moi... Vous n'êtes pas
d'accord? Oui, mais.... Je crois que...
. Moi, je pense que... .

Je trouve qu'il a raison! Selon moi... .

Voici un exemple de cela... Je suis
sûr(e) que… .

Il y a une autre explication. Cette idée
me semble inacceptable! Je partage
l'avis de.... Je ne dis pas que... mais
cependant... .

სატელეფონო საუბარი Je t’appelle ce soir. Qui est à
l’appareil? C'est de la part de qui? De
la part de . . . Ne quittez pas, je vous
la passe.  Bonjour, je suis bien au 01
45 67 34 09? Vous avez fait un
mauvais numéro. Vous vous êtes
trompé de numéro. Patientez, s'il
vous plaît! Laissez le message après
le bip sonore.

On peut me contacter au ...

Je peux vous rappeler un peu plus
tard…

ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების
შესახებ: სახელი, გვარი,
ასაკი, მისამართი

Quelle est votre adresse?

J'habite 1, avenue Kazbégui,
deuxième entrée, deuxième étage,
appartement 37. Ton numéro
fixe/portable?

Votre date/lieu de naissance... Votre
domicile... Votre situation de
famille…

ეროვნებისა და
წარმომავლობის შესახებ

Tu es de quel pays? Je suis/viens
de... Vous êtes originaire de quel
pays?  Elle est brésilienne, d’origine
allemande.

Vous êtes de quelle région?  Vous
êtes de quelle nationalité? Il a la
nationalité australienne.

თავისუფალი დროის
გატარების შესახებ

Comment passes-tu ton temps libre?
Quel est ton loisir préféré? Où
passes-tu ton week-end? On joue
aux cartes. Il va à la discothèque.

Quel est ton passe-temps favori? On
fait une partie de cartes. Elle profite
parfois de son temps libre pour faire
du lèche-vitrines.

პროფესის /ხელობის
შესახებ

Quelle est votre profession? Quel est
votre métier?

Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle
fait de la couture, des ménages. Je
m’occupe de la promotion des
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ემოციური რეაქციების
გამოხატვა

სიხარული,
აღფრთოვანება,

კმაყოფილება

Quel bonheur! Génial!
Extraordinaire! Enfin! Quelle chance!
C'est admirable! C’est super! C’est
parfait! C’est incroyable! Je suis
(très/ parfaitement/…) satisfait/
content de… C'est ce qu'il (me)
faut/fallait.

Impeccable! Sensationnel! Je suis
plein d'admiration! Je suis comblé.
C'est ce que je
voulais/attendais/espérais… Ça me
convient/va parfaitement. C'est pour
moi une très grande satisfaction.

Qu’est-ce que tu voudrais

faire/devenir? Marc est le professeur
de mon fils. Il est dans
l’enseignement.

nouveaux produits.

ჯანმრთელობის შესახებ Il a guéri.

Quels sont les symptômes?

Il faut que tu consultes le médecin.
Que ressentez-vous? De quoi
souffrez-vous?

სურვილის, საჭიროების,
მოთხოვნილების შესახებ

Je voudrais partir.

J’ai besoin de. . .  Elle a envie de . . .

Je souhaiterais/ aimerais que tu
partes. Je désire que...

Je rêve de /que...

აღწერა /დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი

Comment est-il physiquement? Il a
de grandes oreilles et un nez pointu.
Elle porte . . . Elle est habillée à la
mode... Sa mère est rousse, elle a
des cheveux courts et frisés, elle est
mince.

Combien est-ce qu’il mesure? Il est
de taille moyenne/petite/ grande /
immense. Combien est-ce qu’elle
pèse? Elle a pris cinq kilos. Elle doit
perdre du poids. Quelle taille faites-
vous? Quelle est votre pointure? Elle
est intelligente/ cultivée/
romantique. Il est d’une méchanceté
extraordinaire. Il a de la patience et
une forte personnalité.

დადებითი და უარყოფითი
შეფასებები

C'est bon! Comme c’est beau!
J’aime/ adore ce film! J'ai détesté. . .
Je n’aime pas du tout! Comment tu
trouves ce

spectacle? C'est parfait!

Ça ne m'a pas tellement plu!

Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-
vous? C'était fort original!
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ბრაზი, უკმაყოფილება,
სინანული, აღშფოთება,
გაღიზიანება

Ça suffit! Arrête! À quoi ça
ressemble! Laisse-moi tranquille! Je
suis vraiment désolé /déçu. C'est
nul/ mauvais… C'est
insuffisant/raté. C'est insupportable.
C'est à refaire…

Je n'en peux plus! C'est inadmissible!
Je regrette beaucoup de...

Je suis scandalisé/indigné!... C'est une
honte! C'est monstrueux! Je n'avais
pas besoin de ça.

გაკვირვება Mon Dieu! C'est étonnant! Ce n'est
pas vrai! Ça alors! C'est bizarre! C'est
fou/dingue!

Je n'en reviens pas!

C'est sérieux? Sérieusement? Quelle
surprise! C'est incroyable.

ინტერესი Cela m'intéresse beaucoup! C’est
passionnant! Ça me passionne.

Je suis vraiment curieux de savoir...
Ça m'intéresse vivement.

გულგრილობა Ça m'est égal! Ça ne m'intéresse
pas! Comme tu veux!

Tant pis! Je suis neutre.

Ça me laisse indifférent.

დროში ორიენტირება

ქრონოლოგია D’abord . . .  après . . .  puis . . .
ensuite . . . à la fin…

En premier lieu… en deuxième lieu…

Auparavant… actuellement…

სიხშირე -Monsieur, vous prenez souvent le
train?- Chaque samedi. Elle travaille
4 jours par semaine. Il vient chez
nous assez fréquemment.

La plupart du temps… Quelquefois… Il
va au cinéma le samedi/ tous les
samedis/ chaque samedi.

თანადროულობა Quand il se lave, il fredonne.

Il parlait et en même temps il
regardait la télé.

Il coupait l'oignon en sifflotant.
Pendant qu'il voyageait, nous avons
terminé la construction de sa maison.
Il s'est baigné dans la mer, tandis
que/alors qu'il pleuvait très fort.

ხანგრძლივობა Il a vécu en France pendant 3 ans.
Elle  travaille de 9 heures à 18
heures.

Ça fait longtemps qu’il est parti.

Durant cette période, il faisait son
boulot.

სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობის
მითითება

En haut /bas de. . . Où se trouve . . .
? À deux cents mètres d'ici.

Autour de, là-haut, là-bas, là-dessus,
là-dessous…

გზის, მიმართულების,
დანიშნულების ადგილის

Il est parti à destination de Rome. Il est allé vers… Du côté de… Dans les
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მითითება environs de…

აუცილებლობა,
ვალდებულება, აკრძალვა

Nous devons . . .

Faites attention...!

Il est nécessaire de . . . Je te
permets/t'interdis de . . .

Il est obligatoire de. . . Défense de ...
Il est interdit de ... Il est permis de ...
Vous êtes prié de... Je suis obligé de .
. .

ლოგიკური კავშირები

მიზეზი, შედეგი, მიზანი Pourquoi...? Parce que... À cause
de... C'est pourquoi... Il n’est pas
venu, car il est malade. Grâce à…
C'est pour cela...

Pour quelle raison...

Comme... Puisque... Par
conséquent... Si bien que… Pour
que... Afin que...

ოპოზიცია Au contraire, par contre, sinon… En revanche, cependant, or...
Dépêche-toi, autrement on va
manquer le train!

პირობითობა si … Dans le cas où… Dans le cas de… À
condition de…

ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის
მითითებები,

მოსწავლის
მიმართვა/შეკითხვა

Faites des hypothèses. . . Travaillez
par pair/en groupe! C’est clair?
Jouez les scènes! Imaginez/rédigez
les réponses!  Vous avez fini? Vous
pouvez répéter, s’il vous plaît? Je ne
comprends pas! J’ai compris.
Comment dire en français...? Est-ce
que vous pouvez traduire, s'il vous
plaît? Vérifiez vos réponses! Qu'en
pensez-vous! Réfléchissez bien et
répondez! Cochez la bonne réponse!

Justifiez votre réponse! Préparez vos
arguments et présentez-les! Notez
les informations! Comparez vos
opinions! Argumentez! Nuancez!
Défendez votre point de vue avec des
arguments!

ლექსიკა

ინდივიდი III-IV დონეები V-VI დონეები

სხეული Le corps humain, une tête, un cou, un
visage, un front, des yeux, un nez, une

Une colonne vertébrale, des
poumons, un coude, une nuque, des
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langue, des cheveux, des oreilles, des
dents, une bouche, des lèvres, des
bras, une main, des jambes, un dos, un
pied, l'estomac, un ventre, un cœur, un
foie, un sang, une  poitrine...

côtes…

გარეგნობა Avoir des cheveux longs,

être blond/brun/roux/chauve,

être maigre/mince/rond/joli/ laid/gros,
avoir un visage rond/allongé/carré,

avoir des yeux bleus/marron/ noirs,
être mignon /superbe/ magnifique

Avoir des cheveux longs/
ondulés/frisés/ en queue de cheval,
être moustachu,

avoir la taille fine, être
ravissant/séduisant

ტანსაცმელი, აქსესუარები Une veste, un imperméable, un
manteau, un blouson, un maillot de
bain, une chemise de nuit, un
chemisier, des sandales, des bottes,
des baskets, un chapeau, une
casquette, une montre,

une ceinture, des bretelles, un sac à
main, un parapluie, une écharpe, une
ceinture, des lunettes (de soleil), des
gants, des bijoux, une boucle d'oreille,
un collier, une bague, un bracelet, une
broche...

Une doudoune, des pantoufles, un
nœud papillon, une chemise à fleurs/à
carreaux/à rayures/à pois…

ჰიგიენა Un parfum, l'eau de toilette, un rasoir,
un gel de douche, une crème, un  lait
démaquillant, une mousse à raser...se
maquiller, se démaquiller,  se brosser,
se rincer, s'essuyer, se sécher, se raser,
se coiffer…

Un après-rasage, un coupe-ongle, un
rouge à lèvres, un vernis, une poudre,
un fard à paupière, un mascara, un
blush…

ჯანმრთელობა/

ავადმყოფობა

Être malade/avoir mal à...

avoir de la fièvre/avoir une mine
superbe, avoir une angine/un rhume,
tousser, examiner, ausculter,
transpirer, se sentir fatigué, garder le
lit, aller mieux...

Avoir une douleur,

avoir mauvaise  convalescence,

avoir la diarrhée/la nausée,

se sentir crevé, se faire une
entorse/une otite, être en
bonne/excellente santé, un anti-
inflammatoire, un somnifère…

ხასიათი Souriant, drôle, sévère, bête,
sympathique, doux, fou,

amusant, calme, bruyant, nerveux,
poli, impoli, bavard, travailleur,
curieux, généreux, réaliste, rêveur,
chaleureux, agressif, dynamique,
féminin, organisé, cultivé, créatif,

Orgueilleux, ambitieux  imprudent,
maladroit, prétentieux, assidu,
entreprenant, ignorant, sociable,
dépensier, libéral, conformiste,
autoritaire, stressé, hypocrite,  avoir le
sens de l'humour…
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ინდივიდის გარემოცვა III-IV დონეები V-VI დონეები

ადამიანი Une personne, des gens, le monde, un
vieux, un étranger, un riche, un
pauvre, un adolescent, un adulte, une
personne âgée, un bébé…

Un aveugle, un sourd, un citoyen, un
nouveau-né, mineur, majeur, un
clochard, un chômeur, un handicapé,
un SDF, un intellectuel, un
malentendant...

ცხოვრებისეული

ეტაპები

L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte,
la vieillesse, la naissance, la mort...

Le troisième âge, le décès…

ოჯახი Le fils aîné/unique, une nièce, un
neveu, un cousin . . .

un mariage, des noces...

Des beaux-parents, un gendre, une
belle fille, des jumeaux, un fils
adoptif…

გეოგრაფული
დასახელებები, ეროვნება,
წარმომავლობა

Le pays, la région,

l’Angleterre, un Anglais,

la Suisse, un Suisse,

la Belgique, un Belge,

l'Egypte, un Egyptien,

le Mexique, un Mexicain,

le Japon, un Japonais,

le Brésil, un Brésilien...

la Colombie, un Colombien,

L'Hexagone, le Proche-Orient,
avoir/demander la nationalité, la
double nationalité, originaire,
étranger, maghrébin, scandinave...

amical, optimiste,

avoir un bon/mauvais caractère…

შეფასება და ემოციური
რეაქციები

Sourire, rire, pleurer, se fâcher,  être
fâché/content/mécontent/ heureux,
aimer bien/beaucoup/ pas trop/pas du
tout /pas tellement/ pas beaucoup…

adorer, détester, préférer, plaire (ça
me plaît),

trouver facile/difficile/
mauvais/beau/excellent/ intéressant,
avoir peur de ...,

être surpris/ravi/joyeux/
satisfait/triste/ étonné/

furieux/en colère/gai…

S'énerver, se sentir heureux, se
réjouir, s'irriter, s'en foutre, craindre,
trouver pas mal/agréable/
désagréable/banal/original,

se calmer, déplaire, être irrité/déçu,

avoir horreur de…
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le Maroc, un Marocain,

les Pays-Bas, les États-Unis, Paris, un
Parisien…

l'Amérique du nord, l'Amérique du
sud, l'Europe, l'Asie, l'Océanie,
l'Antarctique, l'Afrique, un Africain,
l'Australie, un Australien,

la Bretagne, un Breton,

la Bourgogne, un Bourguignon,
l'Alsace, un Alsacien, les pays de la
Loire, le Midi, les Pyrénées, les Alpes,
la Côte d'Azur, l'Île-de-France,
l'Aquitaine, la Normandie...

სოფელი/ქალაქი Un champ, un chemin, un potager, un
pommier, un cerisier, une vigne, des
vendanges, une ferme, le bétail, les
volailles, une étable, une écurie...

un quartier, un arrondissement, une
banlieue, un immeuble, un gratte-ciel,
un quai, une allée, un parking, un
passage souterrain, un square, un
banc, un gazon, une statue, un bassin,
une fontaine, un monument, une
cathédrale, une boutique, un atelier,
un hôpital, une publicité…

Un sentier, une pelouse, un cimetière,
un hangar, des machines agricoles, un
faubourg, un éclairage, une
illumination, un édifice, une usine…

სურსათი La viande de bœuf/d'agneau/ de
veau/de porc, du poulet, du poisson,
une confiture, le miel, un jus de fruit,
une orange, une banane, une fraise,
un raisin, un concombre, une tomate,
la salade, un haricot, le camembert, le
roquefort, le fromage de chèvre,

du saucisson, du pâté, de la saucisse,
du jambon cuit/fumé, des fruits de
mer, des cornichons...

Une spécialité, un rosbif, un bifteck,
une entrecôte, un steak, un laurier, un
persil, un thym . . .

ფოსტა/ პერსონალი Un bureau de poste, un PTT, un
timbre, un employé de poste, une
enveloppe, une carte postale, un colis,
un facteur, un courrier, un paquet...

Une boîte aux lettres, un distributeur,
une caisse d'épargne, un expéditeur,
un destinataire…

საზოგადოება და
სახელმწიფო

La république, le drapeau (tricolore),
l'hymne, "La Marseillaise", la devise de
la république (Liberté, Égalité,
Fraternité), la langue
nationale/régionale, le président, le
premier ministre, le parlement, la
mairie, l'hôtel de ville, une frontière,

L'État, la Constitution, le Conseil d'État,
l'Assemblée nationale, le Sénat, la
monnaie unique européenne, le
député, le sénateur, le pouvoir
exécutif/législatif,

la société, un partie politique (de
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un département, une capitale
régionale, un arrondissement, une
région, une loi, une armée, une guerre,
un gouvernement…

gauche/de droite), une élection, une
carte électorale, voter, une campagne
électorale, une administration, un
fonctionnaire, un canton, une
commune, une décentralisation,
l'économie, l'industrie, l'agriculture, la
douane, le patrimoine
national/mondial, la superficie,

une grève, un gréviste, un syndicat,
une manifestation,  le Code pénal/civil,
la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen…

განათლება L'école primaire/secondaire, passer un
examen, un élève, un collège, un lycée,
un collégien, un lycéen, échouer à un
examen, une université, un institut…

L’enseignement primaire/ secondaire,
l’apprentissage, le redoublement, une
épreuve, le brevet scolaire, le
baccalauréat (le bac), le collège
professionnel, les études supérieures,
l'année universitaire, la faculté (fac)...
le conseiller principal d'éducation, les
associations des parents d'élèves,

la vie scolaire, l'intolérance, les conflits
scolaires, l'évaluation nationale, le
premier cycle, le second cycle, Bac+3,
l'Ecole supérieure, les Grandes écoles
(ENA, HEC, Sciences Po, Normale sup),
LMD (licence, master, doctorat)…

კვების ობიექტები,
კერძები/პერსონალი

Une cafétéria, un café, un bistro, une
crêperie, un restaurant, un chef
cuisinier, un serveur, un garçon de
café, un menu, une carte, un dessert,
un plat, le plat du jour... une entrée,
des frites, une pizza, la choucroute, le
foie gras, des escargots…

Un hors-d'œuvre, un apéritif, un
croque-monsieur, le couscous, des
crudités, le bœuf bourguignon, des
cuisses de grenouille, des moules…

ტრანსპორტი/ პერსონალი Un voyageur, une station, un arrêt, un
horaire, un guichet, un billet, un ticket,
un contrôleur, un train, un wagon, un
TGV, un bureau de renseignements,
une sortie, une entrée, une ligne, une
voie, un quai, une voiture, un car…

Une correspondance, le RER, la SNCF,
un aller-retour, un aller simple, une
place assise, une première/ seconde
classe, fumeurs/non-fumeurs, une
direction, un composteur, une
amande...

კულტურის ობიექტები/

პერსონალი

Une salle de concert/ d'exposition, le
rap, le rock, un groupe de musique
pop, une pièce, un décor, une

Une boîte de nuit, un tube, un music-
hall, un cabaret, un chef d'orchestre,
un flûtiste…
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discothèque, un centre
culturel/scientifique, un jardin de
plantes, une médiathèque, le festival
de Cannes, un réalisateur, un metteur
en scène, un comédien, un acteur …

სპორტი Un sportif, un joueur, un athlète, un
match, un gardien de but, un
adversaire, un match nul, la deuxième
mi-temps, une équipe gagnante, la
victoire, un arbitre, un entraîneur, une
coupe, une compétition, un
championnat, un champion, une
médaille, un record, les sports de
combat (boxe, judo, karaté), les sports
individuels (alpinisme, cyclisme,
tennis), les sports d'équipes (basket-
ball, football, rugby, volley-ball)…

Une station de sports d'hiver, un
défenseur, un arbitre, un score,
marquer un but, égaliser, faire match
nul…

ეკოლოგია L'écologie, la pollution industrielle/de
l'air/de l'eau/du sol,
préserver/protéger l'environnement,
les catastrophes terrestres,
l'inondation, la sécheresse, le
tremblement de terre, le séisme,
l'éruption de lave, les dangers, la
catastrophe écologique, les gaz
d'échappement, la marée noire, les
changements climatiques, le
réchauffement planétaire, une
décharge, des déchets
ménagers/industriels/

radioactifs, le développement
durable…

მედია III-IV დონეები V-VI დონეები

ტელევიზია/რადიო Une émission, des infos, la météo, un
reportage, un présentateur, une
publicité, une chaîne, France 3, La 5,
ARTE, M6, un documentaire, un film,
un téléfilm, une fiction, le sport, un
divertissement, un jeu télévisé, un
forum, une série policière…

Un guide de programme, une station
de radio, une audience, la RFI, une
pièce radio, un plateau de télévision,
un bulletin d'information/météo ... un
logo, la télé par satellite (TPS), un
canal satellite, des chaînes
thématiques, un genre d'émission, un
magazine télévisé (scientifique, sur
l'histoire), un JT (journal télévisé), un
courrier de lecteurs, un envoyé spécial,

un sous-titrage, un film diffusé en v.o.
ou doublé, un scénario, une
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rediffusion d'une émission, une saga
familiale, une équipe rédactionnelle,
monter des actualités/des débats/des
entretiens…

პრესა Un  journal, une revue, un article, un
titre, un sous-titre, publier,  une
rubrique, des faits divers, un vol, un
cambriolage, un accident, un
assassinat,  une victime, un
enlèvement, un incendie, une
distribution de prix, une nomination,
un journal sportif...

Un chapeau, à la Une, un mensuel, un
quotidien, un hebdomadaire, une
publication, un journal d'actualité/un
dossier actu, une enquête, Okapi,
Phosphore, des grands journaux
nationaux, la presse régionale/locale/
nationale, la presse féminine, Le
Monde, Le Figaro, Le Télérama…

ინტერნეტი Un ordinateur, un clavier, une touche,
un moniteur, une souris, une
disquette, un CD, un site, un mél, un
courriel, une pièce jointe, @ (arobase),
une boîte de réception, un forum sur
Internet, un destinataire, un
expéditeur, des internautes, un virus,
une installation, un menu, un bouton,
démarrer, copier, coller, surfer,
imprimer, rechercher, télécharger…

Un modem, un logiciel, un dossier, un
fichier, des données, des options, une
échelle, une barre d'outils, une case,
un pointeur, une gestion, des
classeurs, un affichage, personnaliser,
se connecter, supprimer, renommer,
formater, sélectionner, enregistrer,
verrouiller...

ორიენტირები

დრო III-IV დონეები V-VI დონეები

საათი, დღის
მონაკვეთები, წელი

Une minute, une heure, une demi-
heure, un quart d'heure, trois quart
d'heure, midi, minuit, la semaine, les
saisons, le soir, la nuit, l'été, l'année, le
printemps, tôt, tard, de bonne heure, à
temps, être en retard/en avance/à
l'heure,

la journée, une matinée, une soirée,
un trimestre, un siècle...

აწმყო Aujourd'hui... maintenant... Actuellement, en ce moment, à
présent…

წარსული Hier, mercredi dernier/passé, avant-
hier, avant…

Autrefois, jadis, tout à l'heure, à
l'époque ...
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მომავალი Demain, après-demain, bientôt, le
mardi prochain/suivant, dans le futur,
à l'avenir…

D'ici-là, tout de suite,
immédiatement, le lendemain...

წინსწრება Avant, d'abord, depuis, jusque là, il y a
5 jours, ce jour-là, la veille, ce matin-là,
à ce moment là...

En premier lieu... auparavant, 4 jours
plus tôt…

მერმინდელობა Après, ensuite, puis, dans 10 jours, à la
fin, 2 jours plus tard, le lendemain…

Par  la suite, dans la suite…

სისწრაფე Aussitôt, tout de suite,
immédiatement, tout à coup, enfin...

სიხშირე Souvent, rarement, chaque matin, de
temps en temps, X jours/fois par
semaine/mois...

Fréquemment, parfois,
régulièrement…

ხანგრძლივობა De... à..., longtemps, tout le temps,
pendant, depuis, en même temps, dès,
à partir de..., 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24, lors..., durant…

Tandis que..., alors que..., entre-
temps…

სივრცე/ადგილმდებარეობ
ა

Se trouver au sommet/au nord/ au
bord de, le nord, le sud, l'est, l'ouest,
près/loin de..., à droite, à gauche, à
côté de..., tout près de..., en haut, en
bas, par terre, au-dessus, en dessous,
dehors, dedans, partout,  nulle part,

à l'extérieur, à l'intérieur,

autour de...

Aux alentours..., le long de…,
n’importe où, quelque part, ailleurs…

მახასიათებლები

Une couleur foncée/claire,

immense, énorme,  beau, ancien,
vieux, nouveau, frais, tiède, lourd,
bien, plat, rond, ovale, rectangulaire,
rapide, lent, superbe, magnifique,
extraordinaire, lisible, simple,
romantique…

En bois/en fer/en laine/en coton/en
cuir/en soie/en plastique/en
caoutchouc/en polystyrène/en
argent/en cuivre/en or/en pierre/en
synthétique/en velours/en verre,
rougeâtre, grisâtre, verdâtre,
revêche, lisse, rouillé, surprenant,
adapté, étouffé, sophistiqué…

რაოდენობა

Beaucoup de, peu de, assez de, un kilo
de, un litre de, un demi-litre de, une
tranche de, un morceau de, un pot de,

Une livre de, une demi-livre de, une
douzaine de, une botte de, un tube
de, une plaque de, un tas de, une
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un peu, un tout petit peu, un verre de,
une bouteille de, un paquet de, une
quantité, nombreux...  la moitié de, un
tiers de..., un quart de ..., un groupe,
un demi ….

bande, une foule, une rangée…

აქტივობები

III-IV დონეები V-VI დონეები

აღქმა და
ინტელექტუალური
აქტივობები

Étudier, raconter, comprendre,
penser, apprendre, décrire, expliquer,
connaître, choisir, goûter, entendre, se
rappeler, réfléchir, dialoguer,
découvrir, faire un choix, se souvenir,
conseiller, donner des conseils,
s'exprimer, comparer, reconnaître,
faire des comparaisons…

Toucher, exprimer son point de vue,
argumenter, s'intéresser, discuter,
prendre part à une discussion,
affirmer, contempler, saisir, percevoir,
renseigner, juger, faire des
hypothèses…

ტელეფონით სარგებლობა Appeler, rappeler, composer le
numéro, faire un mauvais numéro,
décrocher, raccrocher. . .

envoyer/laisser un message, être en
ligne…

Se tromper de numéro,

introduire/insérer la carte de
téléphone, avoir la communication,
avoir quelqu'un au téléphone,
recharger, éteindre, activer,
verrouiller, introduire le code
personnel, passer un coup de fil...

დასვენება, გართობა Sortir, aller au cinéma/au musée/au
théâtre, regarder la télé/sa chaîne/son
émission préférée, écouter de la
musique/la radio, passer ses vacances
au bord de la mer/dans les montagnes,

jouer aux échecs/aux cartes, fabriquer,
sortir le soir, peindre, filmer, se
balader, aller au sport d'hiver, faire de
l'escalade/de la randonnée/de
l'alpinisme, voyager...

Lancer les dés, faire une partie de,
faire du bateau, fêter/célébrer la
victoire de son équipe préférée,
bricoler, collectionner…

სპორტი Gagner/perdre un match,
pratiquer/faire du sport/du tennis/du
football, remporter la victoire/le
championnat, s'entraîner, devenir le
champion de l'Europe…

S'exercer, attaquer, arbitrer, donner
un coup de sifflet, marquer (un but, un
panier), passer (le ballon), vaincre son
adversaire, battre le record, participer
à un tournoi d'échecs...

მგზავრობა,
გადაადგილება

Prendre le train/le métro/le bus/le
bateau/un taxi, voyager en avion, à
pied, à vélo, à cheval, s'acheter des
billets/ des tickets/un carnet de
tickets…

Descendre à la station, avoir une
correspondance, manquer/rater son
train, changer de ligne/de direction,
composter son billet, se garer,
stationner...
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ფინანსური ოპერაციები Payer par chèque/en espèce/en
liquide, changer d'argent…

Régler la consommation, toucher son
salaire, convertir, rembourser, prêter,
prendre le crédit, être fauché/ruiné,
payer la dette, faire faillite, emprunter,
recevoir des intérêts, investir…

დღესასწაულები და ზეიმები

La fête religieuse/fixe/mobile, la fête civile/nationale, faire la fête, l'anniversaire, la carte postale, la fête
de  Noël, le père Noël, l'Arbre de Noël, un cadeau, les étrennes, les guirlandes, le bal, le carnaval, le masque,
le jour de l’An, le réveillon, la branche de gui, Pâques, les œufs en chocolat, les cloches, le Mardi Gras, se
déguiser, défiler,  le jour des rois, l’Épiphanie, tirer le roi, cacher la fève, la galette, coiffer le roi/la reine
d’une couronne, la Pentecôte, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, le poisson d’avril, la fête nationale, le
14 juillet, le feu d’artifice, le défilé militaire, la Fête de la Musique, la Fête du travail, l'Armistice, la Fête des
mères, une soirée, un pot, un cocktail, des vœux, le souhait, recevoir/offrir un cadeau, un banquet, un jour
férié, féliciter, souhaiter, organiser, porter un toast...

გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ
სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით,
რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ
მასალაზე

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

III-IV დონეები V-VI დონეები

არტიკლი / L’article

 განუსაზღვრელი არტიკლი / l’article
indéfini (un, une, des)

 განსაზღვრული არტიკლი / l’article
défini (le, la, l’, les)

 შერწყმული არტიკლი / l’article
contracté (au, à la, à l’, aux; du, de la, de
l’, des)

 ნაწილობითი არტიკლი / l’article
partitif (du, de la, de l’, des), უარყოფით
ფორმაში მისი « de »-თი შეცვლა

არტიკლი / L’article

 არტიკლის გამოტოვება / L'omission
de l'article

არსებითი სახელი – სქესი და რიცხვი / Le
nom – le genre et le nombre

ზედსართავი სახელები : თვისებითი,
ჩვენებითი, კუთვნილებითი / Les adjectifs
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არსებითი სახელი / Le nom

არსებითი სახელის მდედრობითი სქესის
წარმოება / La formation du féminin des noms

 ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის
ფორმას + « e »

 დაბოლოებების შეცვლა
 ცალკეული შემთხვევები: un

homme/une femme; un garçon /une fille,
etc.

არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის
წარმოება / La formation du pluriel des noms

 ზოგადი წესი: მხოლობითი რიცხვის
ფორმას + « s »

 დაბოლოება არ იცვლება: une souris /
des souris, etc.

 დაბოლოებების შეცვლა
 გამონაკლისი შემთხვევები: un œil /

des yeux, etc.

ზედსართავი სახელი / L’adjectif

თვისებითი ზედსართავი სახელის
მდედრობითი სქესის წარმოება / La
formation du féminin des adjectifs qualificatifs

 ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის
ფორმას + « e »

 არ იცვლება: jeune – jeune
 დაბოლოების შეცვლა: er-ère, f-ve,

eux-euse,  etc.
 ცალკეული შემთხვევები: beau-belle,

etc.
 ზედსართავი სახელები, რომლებსაც

ორი ფორმა აქვს მამრობით სქესში:
nouveau-nouvel, beau-bel, etc.

თვისებითი ზედსართავი სახელის
მრავლობითი რიცხვის წარმოება / La
formation du pluriel des adjectifs qualificatifs

 ზოგადი წესი: მხოლობითი რიცხვის
ფორმას + « s »

qualificatifs, démonstratifs, possessifs

ნაცვალსახელი / Le pronom

 ნაცვალსახელები ქვემდებარის
ფუნქციით / les pronoms personnels
sujets

 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები
პირდაპირი (me, te, le/la, nous, vous,
les) და ირიბი (me, te, lui, nous, vous,
leur) დამატების ფუნქციით / les
pronoms personnels compléments direct
et indirect

 ზმნიზედური ნაცვალსახელები « y »
და « en »/les pronoms adverbiaux « y »
და « en »

 კუთვნილებითი ნაცვალსახელები /
les pronoms possessifs (le mien, la
mienne, les miens, les miennes ; le tien, la
tienne, les tiens, les tiennes ; le sien, la
sienne, les siens, les siennes ; le/la nôtre,
le/la vôtre, le/la leur ; les nôtres, les
vôtres, les leurs)

 ჩვენებითი ნაცვალსახელები / les
pronoms démonstratifs (celui (-ci/là),
celle (-ci/là), ceux (-ci/là), celles (-ci/là))

 განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები /
les pronoms indéfinis (quelques-uns,
quelques-unes, certains, certaines,
plusieurs, aucun, aucune, chacun,
chacune, tout, toute, tous, toutes, le/la
même, les mêmes, l’autre, les uns, les
autres, etc.)

 მარტივი და რთული მიმართებითი
ნაცვალსახელები / les pronoms relatifs
simples et composés (qui, que, où, dont,
lequel, laquelle, lesquels, lesquelles)

 კითხვითი ნაცვალსახელები / les
pronoms interrogatifs

ზმნიზედა / L’adverbe

 დროის, ადგილის, რაოდენობის
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 დაბოლოება არ იცვლება: un vieux
cartable / de vieux cartables, etc.

 დაბოლოებების შეცვლა
 გამონაკლისი შემთხვევები

კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები
/ les adjectifs possessifs (mon, ma, mes, ton, ta,
tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs)

 კუთვნილებითი ზედსართავი
სახელი ხმოვნით ან მუნჯი « h »-ით
დაწყებული არსებითი სახელების
წინ (mon amie, son horloge, etc.)

ჩვენებითი ზედსართავი სახელები / les
adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces)

კითხვითი ზედსართავი სახელები / les
adjectifs interrogatifs (quel, quelle, quels,
quelles)

განუსაზღვრელი ზედსართავი სახელი tout

რიცხვითი სახელი / L’adjectif numéral

 რაოდენობითი რიცხვითი სახელები
/ les adjectifs numéraux cardinaux

 რიგობითი რიცხვითი სახელები / les
adjectifs numéraux ordinaux

ნაცვალსახელი / Le pronom

 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები /
les pronoms personnels atones (je, tu, il,
elle, nous, vous, ils, elles)

 მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები
/ les pronoms personnels toniques (moi,
toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles)

 განუსაზღვრელი პირის
ნაცვალსახელი / le pronom personnel
indéfini « on »

 ნეიტრალური ჩვენებითი
ნაცვალსახელები / les pronoms

ზმნიზედები / Les adverbes de temps,
de lieu, de quantité

 ვითარების ზმნიზედის წარმოება
ზედსართავი სახელისაგან « -ment »
დაბოლოების დამატებით / la
formation des adverbes de manière avec
le suffixe « -ment »

ზმნა / Le verbe

 I, II და III ჯგუფის ზმნები / les trois
groupes du verbe

ზმნის კილო და დრო / Les modes et les temps
du verbe

 აწმყო / l’indicatif présent
 უახლოესი მომავალი / le futur proche

/ futur immédiat
 უახლოესი წარსული / le passé récent

/ passé immédiat
 ნამყო წყვეტილი / le passé composé
 ნამყო უწყვეტელი / l’imparfait
 მომავალი / le futur simple
 ნამყო დროის მიმღეობა / le participe

passé
 ბრძანებითი კილო / l’impératif présent
 ნამყო წინარე წარსული / le plus-que-

parfait
 აწმყო დროის მიმღეობა / le participe

présent
 გერუნდივი / le gérondif
 ზმნური ზედსართავი სახელი /

l’adjectif verbal
 პირობითი კილოს აწმყო დრო / le

conditionnel présent
 პირობითობის აღმნიშვნელი

წინადადებები « si » კავშირით
(ჰიპოთეზა)
si +  le présent > le futur simple

si +  l'imparfait > le conditionnel présent

 კავშირებითი კილოს აწმყო დრო / le
subjonctif présent

 უარყოფითი ფორმა მარტივ და
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démonstratifs neutres (ce, ceci, cela, ça)
 განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები /

les pronoms indéfinis (quelqu’un,
quelque chose, tout, rien, personne, etc.)

 მარტივი მიმართებითი
ნაცვალსახელები / les pronoms
relatifs simples (qui, que)

 კითხვითი ნაცვალსახელები / les
pronoms interrogatifs (qui, que)

კუთვნილების გამოხატვის სამი ფორმა:

 à + სახელი
 à + მახვილიანი პირის

ნაცვალსახელი
 არსებითი სახელი + de

ზმნიზედა / L’adverbe

 ადგილის ზმნიზედები / les adverbes
de lieu (là, ici, là-bas, là-haut, en haut, en
bas, etc.)

 რაოდენობის ზმნიზედები / les
adverbes de quantité (beaucoup de,
assez de, trop de, etc.)

 დროის ზმნიზედები / les adverbes de
temps (aujourd’hui, maintenant,
pendant, etc.)

ზმნა / Le verbe

 I, II და III ჯგუფის ზმნები / les trois
groupes du verbe

 ნაცვალსახელოვანი ზმნები / les
verbes pronominaux (se lever, se
promener, etc.)

 დამხმარე ზმნები « avoir » და « être »,
მათი უღლება და ფუნქცია / les
verbes auxiliaires « avoir » et « être »

 ზმნები, რომლებიც რთულ დროებში
« être »-ით იუღლება / les verbes
conjugués avec l’auxiliaire « être »

 უპირო ზმნები / les verbes
impersonnels: falloir, pleuvoir, neiger,
etc.

რთულ დროსთან (ne – verbe – rien /
jamais / plus / ni…ni, ne .. que)

 ზმნის აქტიური და პასიური
ფორმები / la forme active – la forme
passive

 პირდაპირი ნათქვამი / ირიბი
ნათქვამი / le discours direct – le
discours rapporté/indirect

შედარებითი ხარისხი / Le comparatif

 ზედსართავ სახელთან / avec l’adjectif:
plus/moins/aussi . . . que

 ზმნიზედასთან / avec l’adverbe:
plus/moins/aussi . . . que

 არსებით სახელთან / avec le nom: plus
de/moins de/ autant de . . . que

 განსაკუთრებული ფორმები / les cas
particuliers: bon(ne)/meilleur(e),
petit(e)/moindre, mauvais(e)/pire,
bien/mieux, etc.

აღმატებითი ხარისხი / Le superlatif

 ზედსართავ სახელთან / avec l’adjectif:
le/la/les + plus/moins + adjectif

 არსებით სახელთან / avec le nom:
le/la/les plus de/moins de + nom

 ზმნიზედასთან / avec l’adverbe: le
plus/le moins + adverbe

 განსაკუთრებული ფორმები / les cas
particuliers: le meilleur, le plus
mauvais/le pire, le plus petit /le moindre,
le mieux, etc.

წინადადება / La phrase

 რთული თანწყობილი და
ქვეწყობილი წინადადებები შემდეგი
კავშირებით: et, ou, mais, parce que,
qui, que, si, quand, comme, pendant que,
etc.

შეთანხმება / L’accord

 არსებითი და ზედსართავი
სახელების შეთანხმება სქესსა და
რიცხვში / l’accord du nom et de
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სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

 კონსტრუქცია « il y a »
 « Il faut » + ზმნის საწყისი ფორმა « Il

faut » + l’infinitif du verbe

ზმნის კილოები და დროები / Les modes et
les temps du verbe

 აწმყო / l’indicatif présent
 უახლოესი მომავალი / le futur proche

/ futur immédiat
 უახლოესი წარსული / le passé récent

/ passé immédiat
 ნამყო წყვეტილი / le passé composé
 ნამყო უწყვეტელი / l’imparfait
 მომავალი / le futur simple
 ნამყო დროის მიმღეობა / le participe

passé
 ბრძანებითი კილო / l’impératif

présent
 უარყოფითი ფორმა მარტივ და

რთულ დროსთან / la forme négative
 კითხვითი ფორმა / la forme

interrogative (კითხვის დასმა
ინტონაციით, მტკიცებით ფორმაზე
კითხვითი საქცევი «est-ce que»-ს
დამატებით, ინვერსიით, კითხვითი
ნაცვალსახელის/
ზედსართავის/ზმნიზედის
გამოყენებით)

წინდებული / La préposition

 ადგილმდებარეობის გამოხატვა
წინდებულების გამოყენებით / les
prépositions de lieu (à, en, dans, sur,
sous, chez, etc.)

წინადადება / La phrase

 მარტივი წინადადება / la phrase
simple

 რთული თანწყობილი და
ქვეწყობილი წინადადებები შემდეგი
კავშირებით: et, ou, mais, parce que.

l’adjectif en genre et en nombre.
 « être » და « avoir »-ით ნაუღლები

ზმნების ნამყოს მიმღეობის
შეთანხმება ქვემდებარესა და
დამატებასთან / l’accord du participe
passé des verbes conjugués avec les
auxiliaires « avoir » et « être » avec le
sujet et le complément d’objet

 დროთა შეთანხმება : წინარე,
თანადროული და მომდევნო
მოქმედებები / la concordance des
temps :  antériorité, simultanéité,
postériorité
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 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები
 განათლება
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება,

მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ურთიერთობები, გატაცებები,
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვ.)

 ფრანკოფონია
 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები)
 საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები (წითელი ჯვარი, ექიმები

საზღვრებს გარეშე და სხვა)
 გეოგრაფიული ცნობები ქვეყნის შესახებ
 ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა
 დედაქალაქი, მისი ისტორია, მისი ღირსშესანიშნაობები
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერები, მომღერლები, სპორსტმენები)
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები
 ლიტერატურა (სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები

და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან)
 რეგიონალური თავისებურებები
 სოციალური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში
 სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები
 ეკოლოგია
 ცნობები საფრანგეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან

საბაზო-საშუალო საფეხურის ფრანგული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - სVII, სVIII

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალისა
და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პ ა ნ ო რ ა მ ა

სამეტყველო ფუნქციები

 მოსაზრებებისა და დამოკიდებულებების გამოხატვა
 ემოციებისა და გრძნობების გამოხატვა
 ინტერაქცია აქტივობებისა და მოქმედებების დროს
 ზეპირი გამოსვლის/თხრობის სტრუქტურირება
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 ინტერაქციის აგება
 ლოგიკური კავშირები
 ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი

ლექსიკა

 ინდივიდი: სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები/აქტივობები,
ჰიგიენა/აქტივობები, ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა/აქტივობები, შეფასება და
ემოციური რეაქციები;

 ინდივიდის გარემოცვა: ადამიანი/ცხოვრების ეტაპები, ოჯახი/ნათესავები, ბუნება
და ბუნების მოვლენები/აქტივობები, გეოგრაფიული დასახელებები/ეროვნებები,
რელიგიური მრწამსი, საზოგადოება და სახელმწიფო, ქალაქი და
სოფელი/აქტივობები, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები/აქსესუარები, განათლება,
სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები, სურსათი/ აქტივობები, კვების
ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები, ტრანსპორტი/პერსონალი/აქტივობები,
კულტურის ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები, მომსახურეობის ობიექტები/
პერსონალი/აქტივობები, ბანკი/აქტივობები, მედია, ტელეკომუნიკაციები/
ინტერნეტი/ტელეფონით საუბარი;

 აქტივობები: გართობა/თავისუფალი დრო/სპორტი/აქტივობები, აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები;

 დღესასწაულები და ზეიმები

გრამატიკა

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

სამეტყველო ფუნქციები ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

VII და VIII დონეებისათვის

მოსაზრებებისა და
დამოკიდებულებების გამოხატვა

საკუთარი თვალსაზრისის
გამოხატვა

À mon avis,… De mon point de vue,… En ce qui me concerne,…
Il me semble que … Selon nous,… Je crois que…
Personnellement,… Mon sentiment c'est que…

დათანხმება Bien entendu. Sans aucun/moindre doute. Complètement.
Totalement/Sans réserves. Je partage ton idée/ton analyse/ton
sentiment/ton raisonnement/tes conclusions.

უარყოფა Je désapprouve cette décision. Il/C'est inadmissible/
inacceptable/intolérable d'accepter sa présence après ce qu'il a fait.
Je proteste contre cette décision.

რაიმეს ცოდნის/არცოდნის
გამოხატვა

Je suis au courant de ses habitudes. Oui, j'en ai été informé.
J'ignore ce qu'il veut faire. Je n'ai pas la moindre idée de sa date
d'arrivée. Je ne connais pas cet homme. Je ne suis pas au courant de
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ces derniers événements.

რაიმეს გახსენება/დავიწყება Je me souviens de son nom. Je me rappelle ses beaux yeux verts. Je
n'ai pas oublié de fermer le gaz. Je ne me souviens plus de … Je
n'ai plus le (moindre) souvenir de ce repas. J'ai un trou de
mémoire. Ça ne me revient pas.

დარწმუნებულობის/ეჭვის
გამოხატვა

Je suis (absolument/tout à fait/complètement)
sûr/certain/convaincu/persuadé de… Je me demande si c'est une
bonne idée. Je doute fort qu'il en soit capable. J'ai des doutes sur sa
santé mentale. Cette histoire paraît tout à fait invraisemblable. Il
est apparemment en retard.

რაიმეს კეთების უნარი Je suis capable de… Je suis en mesure de… J'ai la capacité de… Je
suis en état de... Nous avons les moyens de...

რაიმეს კეთების განზრახვა J'ai l'intention d'arrêter de fumer. J'ai prévu de revenir à 18 heures.
Je tiens à répondre moi-même.

ვალდებულება, აკრძალვა Je dois (absolument/obligatoirement) rentrer avant minuit. J'ai à
finir ce livre avant ce soir. Il est interdit d'interdire. Passage
obligatoire. Entrée interdite.

ბრალდება, თავის დადანაშაულება,
აღიარება, ბრალდების უარყოფა

C'est de sa faute si tout est arrivé. C'est à cause de … Je suis
responsable de ... Il est pour quelque chose dans l'accident de sa
sœur. J'assume la responsabilité de cet échec. Je reconnais avoir
roulé trop vite.

Je nie toute responsabilité dans l'accident. Je n'ai rien à voir avec
cette affaire.

ბოდიშის მოხდა Je vous présente mes excuses pour cet incident. Je suis (vraiment/
sincèrement…) navré/confus/désolé de vous avoir fait attendre. Je
suis impardonnable d'avoir oublié de vous rappeler. Je ne voulais
pas te/vous blesser/faire de la peine…

ემოციებისა და გრძნობების
გამოხატვა

სიამოვნების, სიხარულის,
ბედნიერების გამოხატვა

Ça m'a fait tellement plaisir que vous soyez venu. Je suis fou de
joie! Qu'est-ce qu'on est bien! Je voudrais exprimer ma joie de vous
accueillir tous ici.

სევდის, უხალისობის გამოხატვა Je suis déprimé/triste/malheureux/démoralisé…C'est
déprimant/désolant/accablant… Je n'en peux plus. J'ai le moral
zéro. J'en ai ras le bol. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air en
forme!

თანაგრძნობის გამოხატვა Je (te) comprends. Je sais ce que c'est. Je sais ce que tu ressens. Mon
pauvre chéri/chou/vieux..! Je suis de tout cœur avec toi. Toutes
mes condoléances!
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იმედგაცრუების გამოხატვა Je suis déçu des résultats des élections. C'est une grande déception
pour moi. Et dire que j'y croyais!

შიშის, წუხილის, შფოთვის
გამოხატვა

Je suis angoissé/paniqué/terrifié/terrorisé/stressé/

effrayé… C'est l'horreur/l'angoisse/la panique!

შვების გამოხატვა On l'a échappé belle! C'était rien finalement! Quel soulagement!
Ça m'enlève un poids!

კმაყოფილების/უკმაყოფილების
გამოხატვა

Impeccable! Ça me convient parfaitement. C'est exactement ce que
j'attendais de lui.

Il ne me manquait plus que ça! Il y a quelque chose qui t'ennuie/te
gêne/te pose problème/te déplaît?

მრისხანების, ცუდ ხასიათზე
ყოფნის გამოხატვა

Ça va pas, non? Tu exagères! Ça dépasse les limites! Je suis
irrité/agacé/exaspéré/furieux… Ça dépasse les bornes! J'en ai
assez/marre/ras le bol/plein le dos de…

რაიმეს მიმართ ინტერესის
გამოხატვა

Je commence à m'intéresser à la politique. Je suis sensible à son
charme. C'est (tout à fait)
intéressant/passionnant/fascinant/exaltant de…

Ah ben dis donc!

გაკვირვების/ გულგრილობის
გამოხატვა

Je trouve ça surprenant/étonnant/incroyable… Je ne m'y attendais
pas.

Bof! Et alors? Ça me laisse indifférent/froid. Peu importe.

მადლიერების გამოხატვა,
მადლობის გადახდა

Merci mille fois! Ça me touche beaucoup que… C'est gentil d'avoir
pensé à nous. Je vous  suis reconnaissante de votre soutien.

ინტერაქცია აქტივობების დროს

რაიმეს გაკეთების
თხოვნა/მოთხოვნა

Il faut/Il faudrait (absolument/impérativement/ vraiment)  que tu
viennes. J'exige/J'ordonne que … Ce serait bien si quelqu'un allait
à sa rencontre. Tu pourrais me donner un coup de main? Aurais-tu
l'obligeance/l'amabilité/la gentillesse de…

რაიმეს შეთავაზება Je vous invite au café? Pourquoi on n'irait pas manger au
restaurant? Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma? Je serais
heureux de vous compter parmi nous.

დახმარების შეთავაზება Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ça va, tu te
débrouilles tout seul? Je peux te donner un coup de main? Puis-je
vous être utile?

შეთავაზებაზე პასუხის გაცემა Il faut que j'y réfléchisse. C'est à voir. Je préférerais qu'on en
reparle demain. Il m'est impossible de …

რჩევა Moi, à ta place, je partirais tout de suite. Si j'étais toi, je serais plus
prudente. On ferait mieux de s'en aller. Tu pourrais essayer une
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autre robe. Juste un petit conseil: attends qu'elle te rappelle.

მუქარა Je te préviens/te promets/t’avertis que si tu fais ça, tu ne me
reverras plus.

დაპირება Promis juré, je te téléphonerai demain ! Je t’assure, je viendrai
samedi. Tu peux me faire confiance, je posterai ta lettre.

საყვედური Tu vois comment tu es ? Comment peux-tu dire des choses
pareilles ?

ზეპირი გამოსვლის/თხრობის
სტრუქტურირება

განსახილველი საკითხების
წარდგენა

Au début/Tout d’abord/D’abord… En premier lieu…, en deuxième
lieu… Par la suite,… Ensuite,… Je terminerai par… En
conclusion,…

Le dernier point/problème/… abordé/traité/examiné/
analysé/présenté/… sera…

ხაზგასმა, გამოკვეთა Soulignons/Signalons/Remarquons/…(le fait) que ... Il faut
remarquer/signaler/souligner/…que… J’insiste sur le fait que ... Il
faut remarquer que ... .

ერთი საკითხიდან მეორეზე
გადასვლა

Passons/Je passe maintenant au deuxième point de l’ordre du jour.
Après avoir examiné/considéré/ vu/…,
considérons/voyons/examinons/… Le point/La question/…
suivant(e), c'est… .

ახალი თემის, სიუჟეტის
შეთავაზება/უარყოფა

Pour passer à autre chose, voyons le temps qu’il va faire pour
demain. Bon, pour changer de sujet, si on parlait de tes projets.
Parlons plutôt d’autre chose.

საპირისპირო თვალსაზრისის
გამოხატვა

Mais, cependant, toutefois, néanmoins, pourtant, au contraire,
contrairement à, par contre, inversement, à l'opposé, face à…

საუბრის თემიდან გადახვევა Entre parenthèses j’ajouterai…

Je reprends/continue/ferme les parenthèses. Revenons à nos
moutons.

მაგალითის მოყვანა Je prendrai l'exemple suivant: … Pour mieux me faire comprendre,
je vais prendre un exemple:… Ça me fait penser à … Pour être plus
clair, imaginons que …

სხვისი ნათქვამის გადმოცემა Il dit/écrit/pense que l’habitude est une seconde nature. Il
estime/prétend/affirme/considère… que… Il espère/regrette/
avoue… que…

ციტირება Je cite : « … ». « … ». Fin de citation. Je rapporte ce que Michel a
dit/écrit : « … ». Comme on dit : « … »
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შეჯამება/დასკვნის გაკეთება En résumé, … Pour résumer, … Je résume en un mot/en quelques
mots/rapidement…En un mot, … En deux mots, … En conclusion,
… Pour conclure, …  Pour terminer, … Finalement, … En
somme/En définitive/ Bref/Donc/Enfin…

ინტერაქციის აგება

საუბრის წამოწყება/სიტყვის აღება Je voudrais ajouter/dire/préciser/expliquer que… À mon avis, …
Écoutez, … Je voudrais te parler. Tu as quelques minutes/quelques
instants/un instant… ? Il faut que je te parle. J’ai quelque chose à te
dire.

ახალი თემის, სიუჟეტის
შეთავაზება/უარყოფა

Pour passer à autre chose, voyons le temps qu’il va faire pour
demain. Bon, pour changer de sujet, si on parlait de tes projets.
Alors qu’est-ce que vous avez comme remarque à faire sur ces
projets? Parlons plutôt d’autre chose.

სიტყვის ან ფრაზის ძებნა/
შესწორება/გახსენება/შეცვლა

Fraise, euh non, pardon, pas fraise, framboise. Dans son livre il
dit… attends ça va me revenir. Je ne sais pas/plus comment ça se
dit/ça s’appelle/on appelle ça. Je ne connais pas ce mot. Comment
dit-on « … » en français?

დარწმუნება/გადამოწმება, რომ
თანამოსაუბრემ სწორად გაგიგოთ

C’est clair? Tu comprends? Tu me suis? Tu vois ce que je veux dire?
Je me suis fait comprendre? En autres termes… Cela signifie/a
comme sens/a comme équivalent…

დარწმუნება/გადამოწმება, რომ
თანამოსაუბრეს სწორად გაუგეთ

Comment? Pardon? Excusez-moi, je n’ai pas bien
entendu/compris/suivi. Que veux dire…? Qu’est-ce que tu entends
par…? Quel sens donnes-tu à….? En somme…?

ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/შედეგი À cause de, en raison de, faute de, par manque de, en/par
conséquence, de ce fait, de cette manière, pour cela, de sorte que…

ოპოზიცია/დათმობა Au contraire, à l’opposé de, au lieu de, tandis que, pourtant,
toutefois, malgré tout, quand même, tout de même…

პირობა En cas de, au cas où, si, à condition que, sans quoi…

მიზანი En vue de, dans le but de, pour que, afin que…

ინტერაქცია ბანკში, ბანკომატი

Vous réglez comment, en espèce ou par chèque? Comment remplir
un chèque? -Comment retirer de l’argent aux distributeurs
automatiques? – Introduisez votre carte, composez votre code
secret, puis validez, choisissez votre montant, veuillez patienter,
vous pouvez retirer votre carte et prendre votre argent.
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ლექსიკა

ინდივიდი
ლექსიკური ერთეულები

VII და VIII დონეებისათვის

სხეული

Un corps humain, un squelette, un organe, un muscle, une omoplate,
une phalange, une pupille, un intestin, une rate, une artère, une
salive, une bile, un tendon, un biceps, une tempe, une narine, une
paupière, une mâchoire, un thorax, une hanche, une aisselle, une
paume, un pouce, un index, un poing, un orteil…

გარეგნობა

Une allure, une attitude, une cicatrice, une perruque, des lentilles, un
dentier, une prothèse…

bossu, handicapé, nain, géant, frontal, hâlé, mat…

se tenir debout/à quatre pattes, ramper, boiter, charger…

ხასიათი

Affectueux, agacé, anxieux, astucieux, audacieux, coléreux, conciliant,
désespéré, embarassé, embêté, émerveillé, exaspéré, irritable,
prétentieux, respectueux, sociable, sournois, vaniteux …

chagriner, contrarier, déprimer, enchanter, exciter, révolter…

ტანსაცმელი/აქსესუარები/აქტივობ
ები

Une chemiserie, une lingerie, une tenue, un habillement, une
confection, un collant, un survêtement, des pantoufles, un lacet, un
talon, une taille, une pointure…

retirer, enlever, aller bien/mal…

ჰიგიენა/აქტივობები

Une hygiène, une propreté, des soins, des produits d'entretien, une
brosse, un mouchoir, un papier hygiénique, un gant de toilette, un
gel-douche, un déodorant, un sèche-cheveux…

corporel, dentaire, sain, malsain, hygiénique, propre, net…

nettoyer, désodoriser, s'épiler, se couper les cheveux…

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა/აქტი
ვობები



767

Une affection, une migraine, une tension, un éternuement, un vertige,
une malaise, un évanouissement, un plombage, un rétablissement, une
convalescence, une varicelle, une coqueluche, une maladie de la vache
folle, une hépatite, un microbe, une bactérie, un virus, un symptôme,
une contagion, un diagnostic, un infarctus, une fracture, une
inflammation…

bien portant, invalide, bénin, fiévreux, chronique, aigu…

être en bonne santé, éternuer, perdre connaissance, se rétablir,
attraper, transmettre, vacciner…

შეფასება და ემოციური რეაქციები

Exaspéré, stressé, à bout de nerfs, scandaleux, inouï, abasourdi, effaré,
ému, abattu, accablé, bouleversé…

manifester/extérioriser/cacher/dissimuler ses émotions, être aux anges,
déborder de bonheur, avoir le moral à zéro, bouder, contrarier,
décevoir, envier, exciter, haïr, irriter, se méfier, mépriser, supporter,
surprendre, vexer…

ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები

VII და VIII დონეებისათვის

ადამიანი/ცხოვრების ეტაპები

Un être humain, le genre humain, une espèce, la naissance, l’enfance,
la jeunesse, l’adolescence, l’adulte, la vieillesse…

naître, mourir, être, vivre, exister…

ოჯახი/ნათესავები

Un membre, un lien de parenté, un parent proche/éloigné, un
orphelin, un enfant/parent adoptif, un mariage, une rupture, une
séparation, un divorce, un célibat, un concubinage, un pacte de
solidarité, un adultère, un compagnon, une compagne, un concubin,
un fiancé, un divorcé…

familial, monoparental, recomposé, maternel, paternel, fraternel…

ბუნება და ბუნების მოვლენები/
აქტივობები

Un étang, une clairière, une prairie, un ruisseau, une chute, une
cascade, un torrent, une vallée, l’humidité, des précipitations, une
pression atmosphérique, une inondation, un ouragan, un typhon, un
verglas…

bruiner, pleuvoir à seaux…
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გეოგრაფიული
დასახელებები/ეროვნებები/
რელიგიური მრწამსი

L'océan Atlantique/Pacifique/ Arctique, la mer du Nord/
Méditerranée…

le globe, le pôle, (Nord/Sud), l’équateur, l'hémisphère…

suisse, irakien, polonais, belge…

une croyance, un culte, une confession, un mouvement religieux, le
christianisme, le catholicisme, l’hindouisme, l’islam, le judaïsme, la
religion orthodoxe…

un abbé, un curé, un pape, un patriarche, un moine, un prêtre, un
rabbin…

une cathédrale, une église, une messe, une prière, le Noël, les
Pâques…

croyant, non-croyant, pratiquant, non-pratiquant…

croire, pratiquer, célébrer, prier, prêcher…

საზოგადოება და სახელმწიფო

Un État, une nation, un pays, un pouvoir, une autorité, une
constitution, une loi, une justice, une démocratie, une dictature, une
monarchie, des élections, un vote, une majorité, un parti, un
mouvement, un électeur, un parlementaire, la justice, la tolérance,
l’inégalité…

législatif, exécutif, électoral…

voter, élire, gouverner, légiférer, exécuter…

ქალაქი და სოფელი/აქტივობები

L'urbanisme, l'industrie, l'agriculture, l'artisanat, la banque, l'hôtel de
ville, la zone industrielle, l'exploitation agricole…

produire, consommer, acheter, vendre, cultiver, élever, arroser,
cueillir…

საცხოვრებელი
ადგილი/აქტივობები

Un immeuble, une résidence secondaire, un logement, une HLM,
meublé, équipé, la climatisation, l'aération, la location, le loyer…

résider, loger, vivre, occuper, louer, emménager, déménager,
héberger…

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო
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ნივთები/აქსესუარები

Un fauteuil, un canapé, un placard, une commode, un aspirateur, un
réfrigérateur, une tapisserie, un rideau, une cuisinière…

განათლება

Un campus, un restaurant universitaire, un classeur, un marqueur,
une formation continue, un baccalauréat, une licence, un mastère, un
doctorat, LMD, un programme, un cours, une matière, une discipline,
une option, la lecture, l’écriture, la géographie, une interrogation, une
épreuve, un diplôme…

s’inscrire, enseigner, éduquer, évaluer…

სავაჭრო
ობიექტები/პერსონალი /აქტივობებ
ი

Un hypermarché, une grande surface, une boutique, un gérant, un
marchand, un commerçant, un vendeur, un caissier…

Régler, dépenser, commander, réserver, compter, calculer…

სურსათი/აქტივობები

L’alimentation, la nourriture, la boisson, la baguette, le bœuf,
l’agneau, la charcuterie, le poisson, les crustacés, le chou-fleur, les
légumes, l’épinard, le bouillon…

conserver, congeler, avaler, cuisiner, cuire, rôtir, griller, pêcher,
découper…

კვების
ობიექტები/პერსონალი/აქტივობებ
ი

Un café, un restaurant, un bar, une brasserie, une auberge, une
cantine, un self-service...

un cuisinier, un serveur, un barman, un  garçon, un maître d’hôtel, un
gérant…

réserver, commander, prendre, servir, apporter, emporter,
consommer, payer…

ტრანსპორტი/პერსონალი/აქტივობ
ები

Un voyage, le transport, un vol, un trajet, un train, le métro, un
wagon, un autocar, un hélicoptère…

un porteur, un contrôleur, un employé, un douanier, un chauffeur, un
pilote, une hôtesse, un garagiste, un mécanicien…
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rater, embarquer, composter, enregistrer, expédier, conduire,
piloter…

კულტურის
ობიექტები/პერსონალი/აქტივობებ
ი

Une salle, un cinéma, un théâtre, un music-hall, un cabaret, un
musée, une galerie…

un metteur en scène, un comédien, un spectateur, un chef d’orchestre,
un flûtiste, un sculpteur, un dessinateur…

regarder, entendre, assister à, interpréter, exécuter…

მომსახურეობის
ობიექტები/პერსონალი/
აქტივობები

Un bureau de poste, une caisse d’épargne,  une agence, la police…

commissaire, inspecteur, agent de police…

employer, conseiller, expédier, mettre à la boîte, affranchir, se
connecter, faxer, rembourser…

ბანკი/აქტივობები

Une banque, un guichet, un guichet électronique, un comptoir, un
distributeur, l’argent liquide, les espèces, un chèque, une carte
bancaire, une carte de crédit, un carnet de chèques, un numéro de
compte, un prêt, une empreinte…

introduire, composer le code secret, patienter,  retirer, déposer, virer,
ouvrir, fermer, emprunter, rembourser, toucher/verser des intérêts…

მედია

Une communication, un moyen d’information, les médias, la presse, la
télévision, la radio, l’édition, la publicité, un journal, un magazine,
une revue, un quotidien, un éditorial, un entretien, en direct, en
différé, une version originale, une version sous-titrée, une diffusion,
un réseau…

médiatique, audiovisuel, télématique, multimédia quotidien,
numérique, digital…

annoncer, diffuser, enregistrer, émettre, suivre, recevoir…

ტელეკომუნიკაციები/ინტერნეტი/
ტელეფონით საუბარი
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Un appel, une conversation, un téléphone,  un portable, une touche,
un clavier, un répondeur, l’Internet, un informaticien, un message, un
courrier électronique, un fichier, un site, un mot de passe, une
connexion, un forum…

être en ligne, attendre, rappeler, laisser un message, se tromper de
numéro, raccrocher, épeler, se connecter, effacer des données, traiter
le texte, sauvegarder/copier les documents…

აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

გართობა/თავისუფალი დრო/
სპორტი/ აქტივობები

Se passionner pour, se distraire, s'occuper, se détendre, bricoler,
construire, courir, sortir, voyager, gagner, perdre, collectionner,
fabriquer, boxer, skier, tirer, s'entraîner…

აღქმა და ინტელექტუალური
აქტივობები

Réfléchir, concevoir, conclure, déduire, supposer, constater,
prouver, expérimenter, conceptualiser, généraliser, postuler,
démontrer, vérifier…

დღესასწაულები და ზეიმები

La Saint Sylvestre, la fête légale, le 1er mai, la fête du travail, offrir
du muguet, des feux d’artifice, fleurir un monument, déposer des
fleurs sur les tombes, des chrysanthèmes, la bûche de Noël, la
dinde aux marrons, la Chandeleur, sauter les crêpes, la Saint
Valentin, des fiançailles, conviviale…

commémorer, célébrer…

გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით,
რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ
მასალაზე
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 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

არსებითი სახელი, დეტერმინანტები და არსებითი სახელის შემცვლელები /

Le nom, les déterminants et les substituts du nom

 არსებითი სახელი : მდედრობითი სქესისა და მრავლობითი რიცხვის წარმოება / le
nom : la formation du féminin et du pluriel

 არტიკლები / les articles
 პირის ნაცვალსახელები / les pronoms personnels
 ჩვენებითი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები / les adjectifs et pronoms

démonstratifs
 კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები / les adjectifs et

pronoms possessifs
 განუსაზღვრელი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები / les adjectifs et

pronoms indéfinis
 კითხვითი და ძახილის ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები / les adjectifs

et pronoms interrogatifs et exclamatifs
 მიმართებითი ნაცვალსახელები / les pronoms relatifs
 თვისებითი ზედსართავი სახელები : მდედრობითი სქესისა და მრავლობითი

რიცხვის წარმოება / les adjectifs qualificatifs : la formation du féminin et du pluriel
 რაოდენობითი და რიგობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები / les adjectifs

numéraux cardinaux et ordinaux
ზმნა / Le verbe

 ზმნის სამი ჯგუფი / les trois groupes de verbes
 კილო, დრო / le mode, le temps
 აქტიური და პასიური ფორმები / la forme active / la forme passive
 ნაცვალსახელოვანი ფორმა / la forme pronominale
 უპირო ფორმა / la forme impersonnelle

თხრობითი კილო და მისი დროები / Le mode indicatif et ses temps

 აწმყო / l’indicatif présent
 უახლოესი მომავალი / le futur proche / futur immédiat
 უახლოესი წარსული / le passé récent / passé immédiat
 ნამყო უწყვეტელი / l’imparfait
 ნამყო წყვეტილი / le passé composé
 ნამყო დროის მიმღეობა / le participe passé
 ნამყო წინარე წარსული / le plus-que-parfait
 მარტივი წარსული / le passé simple
 მომავალი / le futur simple
 წინარე მომავალი /le futur antérieur
 თხრობით კილოში დროთა შეთანხმება / la concordance des temps à l’indicatif

ზმნის სხვა კილოები / Les modes personnels autres que l’indicatif

 ბრძანებითი კილო / l’impératif présent
 პირობითი კილოს აწმყო დრო / le conditionnel présent
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 პირობითი კილოს წარსული დრო / le conditionnel passé
 კავშირებითი კილოს აწმყო დრო / le subjonctif présent

უპირო კილოები : ინფინიტივი (საწყისი ფორმა) და მიმღეობა / Les modes impersonnels :
infinitif et participe :

 ინფინიტიური კილო, ინფინიტიური წინადადება / le mode infinitif, la préposition
infinitive

 მიმღეობითი კილო / le mode participe
o აწმყო დროის მიმღეობა / le participe présent
o გერუნდივი / le gérondif
o ზმნური ზედსართავი სახელი / l’adjectif verbal

ფორმაუცვლელი სიტყვები / Les mots invariables

 წინდებულები / les prépositions
 ზმნიზედები / les adverbes
 კავშირები /les conjonctions
 შორისდებულები /les interjections

ორიენტაცია სივრცესა და დროში / Se situer dans l’espace et dans le temps

 ორიენტაცია სივრცეში / se situer dans l’espace
 ორიენტაცია დროში / se situer dans le temps

წინადადების ტიპები / Les différents types de phrases

 კითხვითი წინადადება / la phrase interrogative
 უარყოფითი წინადადება / la phrase négative
 ძახილის წინადადება / la phrase exclamative
 მარტივი წინადადება / la phrase simple
 რთული წინადადება / la phrase complexe

 შერწყმული წინადადება / la phrase juxtaposée
 თანწყობილი წინადადება / la phrase coordonnée
 ქვეწყობილი წინადადება / la phrase subordonnée

 პირდაპირი ნათქვამი / ირიბი ნათქვამი / le discours direct – le discours
rapporté/indirect

 გამოყოფა / la mise en relief

ლოგიკური და დროის გამომხატველი მაკავშირებლები / Les relations logico-temporelles

 დროის გამოხატვა / l’expression du temps
 მიზეზის გამოხატვა / l’expression de la cause
 შედეგისა და მიზნის გამოხატვა / l’expression de la conséquence et du but
 წინააღმდეგობისა და დათმობის გამოხატვა / l’expression de l’opposition et de la

concession
 პირობისა და ვარაუდის გამოხატვა / l’expression de la condition et de l’hypothèse
 პირობითობის აღმნიშვნელი წინადადებები « si » კავშირით (ჰიპოთეზა)



774

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები
 განათლება, განათლების სისტემა
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში მონაწილეობა, ურთიერთობები, გატაცებები, პრესა, გადაცემები,
ფილმები)

 ფრანკოფონია
 ევროპის კავშირი
 საერთაშორისო ორგანიზაციები (ONU, OTAN, UNESCO, UNICEF)
 გლობალიზაცია (კულტურათა მრავალფეროვნება, ევროპა და ენები)
 ქვეყნის ზოგადი მიმოხილვა (გეოგრაფიული ცნობები, მოსახლეობა,

რეგიონალური თავისებურებები და ღირსშესანიშნაობები)
 ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა
 დედაქალაქი, მისი ისტორია და ღირსშესანიშნაობები
 ისტორია (მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები, მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები)
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგები და მიმდინარეობები
 ლიტერატურა (სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები

და ფრაგმენტები მათი ნაწარმოებებიდან)
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერები, მომღერლები, სპორტსმენები...)
 მეცნიერება და რელიგია
 სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები (ინფორმატიკა, ტელეფონი . . .)
 სოფლის მეურნეობა და ინდუსტრიალიზაცია
 სამყარო და პლანეტათა სისტემა
 ეკოლოგიური პრობლემები (ცხოველებისა და გარემოს დაცვა,

გენმოდიფიცირებული პროდუქტები)
 ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში

(უმუშევრობა, გენდერული საკითხი, ემიგრანტები . . .)
 ადამიანის უფლებათა დაცვა
 ოჯახი და სოციალური ურთიერთობები
 საკვები, სამზარეულო
 ტურიზმი, მოდა
 მასმედია
 ცნობები საფრანგეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავიXXIX

დაწყებითი საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - I, II, III, IV (დI, დII, დIII, დIV)

 ინტენსივობისა და შედარების გამოხატვა / l’expression de l’intensité et de la
comparaison

სიტყვათწარმოება – Formation des mots
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სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალის ჩამონათვალს, რომელიც
გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად.
ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო
ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება.
მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას
გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები,
 თანამედროვე ენის ნორმები,
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. ფონეტიკა

5. ორთოგრაფია

6. სოციოკულტურა და კულტურა

დონე - I, II (დ I, დ II)

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. შეფასება
1.5. სურვილის გამოხატვა
1.6. გრძნობები/შეგრძნებები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა
1.10. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

2. ლექსიკა

2.1 ინდივიდი

2.2 ინდივიდის გარემოცვა

2.3 აქტივობები

2.4 ინდივიდის ორიენტირები
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1. სამეტყველო ფუნქციები

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

დონე - დI დონე - დII

1.1. სოციალური

ურთიერთობები

მისალმება/მოკითხვა -Goodmorning /afternoon!

-Hello! / Hi!

-How are you?

-I am fine.

-Good morning / afternoon/

evening /night!

-How are you?

-I am alright, I am OK.

დამშვიდობება -Good-bye!

-Bye-bye!

-Bye!

- Good-bye!

- See you!

წარდგენა/გაცნობა -Who's this?

-This is  Nino.

-Hello, I'm Nick,

-What's your name?

-My name's Ann.

-I'm Ann.

მიმართვა - Mr./Miss/ Mrs. - Please.

მობოდიშება -It's O.K.

-Sorry!

-That's / It's OK.

-I'm sorry!

მადლობის გადახდა -Thank you very much.

-Thanks!

-Thank you /so much.

-Welcome!

მილოცვა/

კეთილი სურვილები

-Happy Birthday!

-Happy New Year!

- Happy New Year!

- Merry Christmas!

დათანხმება/უარყოფა -Is it a.. . ?

-Yes/No.

-Yes, it is

-No, it is not.

-Do you have a . .. ?

-Can you...?

-Yes, I do/No, I don't.

-Yes I can/No, I cannot.

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები:
სახელი, გვარი, ასაკი

- What's your name?

-Nino.

-How old are you?.

- What's your mother's/

father's name?

-Her/His name's...
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-Six. -When is your birthday?

-In May.

იდენტიფიცირება

ადამიანის/საგნის

-What is it?

-It's a...

-Who is this?

-It is Nick

-What is this?

-This is my ...

1.3. აღწერა

/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა -What colour is his/her book/eyes?

-blue.

-What is s/he like?

-She is pretty/nice.

-S/he has a big nose.

ადამიანის დახასიათება -Is s/he kind?

-Yes, S/he is (kind).

-S/he is strong/ friendly.

საგნის აღწერა -What kind of ball is it?

-It's small/big/round.

-What is it like?

-It's square...

1.4. შეფასება

მომწონს/არ მომწონს
დადებითი/ უარყოფითი

-Do you like it?

-It's good/bad.

-I like it.

-Do you like it?

-I like it.

-I don't like it.

-I like it very much.

1.5. სურვილის

გამოხატვა

სურვილის

გამოხატვა

-What do you want?

-A toy.

-What do you wish to have?

-I wish...

1.6. გრძნობები /შეგრძნებები

სიხარული - I'm glad. - I'm happy/well

შეგრძნებები -I'm cold/hot -I'm afraid

1.7. დროში

ორიენტირება

დროში განთავსება -When are you playing? -When do you get up?
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-Today/Tomorrow- Now

-In the morning.

-At nine o’clock.

-On Monday.

1.8. სივრცეში

ორიენტირება

ადგილ-მდებარეობა -Where is s/he/ it? -here -Where is s/he/it

-here/there -on, in, under. . .

1.9. ნებართვა

ნებართვა -May I. .. ?

-Yes, you may…

-May I... ?

1.10. ინტერაქცია

საკლასო ოთახში

მასწავლებლის მითითებები -Sit down, please!

-Stand up!

-Let's play/sing!

-Good for you!

-Come here!

-Open/close your books!

-Attention!

-Very nice/ excellent!

-Can I help you?

-Let's play!

2. ლექსიკა

რუბრიკა
მაგალითები

დონე - დI დონე - დII

2.1. ინდივიდი

სხეული head; face; eye; ear; leg; hand; body; mouth; nose; hand; toe;

გარეგნობა pretty; tall; short; young; old; large;

დახასიათება bad; good; happy; glad; silly; slow; kind; clever;

ტანსაცმელი dress; T-shirt; cap; jeans; shoes; clothes; skirt; trousers; shirt;

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი girl; boy; friend; kid; man; woman; child;

ოჯახი/ნათესავები mother/ mummy; father / daddy; family; sister;   brother;
grandpa; grandma;

ცხოველთა/ფრინველთა dog, puppy, cat, mouse; fox; pig; horse; cow; bird; wolf;
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სამყარო hen; snake; elephant; monkey;

სათამაშოები toy; car; ball; doll; kite; plane; bike;

ზღაპრის სამყარო toys; fairy tale; king; queen; prince; fairy; princess; castle; giant;

ბუნება/ბუნების
მოვლენები

sky; sun; moon; stars; tree; rain;
snow;

flower; wood; leaves; weather;
cloud; wind;

საცხოვრებელი
ადგილი/საყოფაცხოვრებო
ნივთები

house; room; window; door;
bedroom; table; chair;

flat; floor; ceiling; wall; armchair;
sofa; TV set; picture;

სკოლა/სასკოლო ნივთები school; classroom; teacher; bag;
book; pen;

gym; schoolgirl /boy; bell; map;
computer;

სურსათი fruit; banana; bread; butter; tea; peach; orange; vegetable;
cheese; eggs; milk;

დღესასწაულები და
ზეიმები

Christmas tree; Santa Claus; New
Year;

holidays; birthday party;
presents;

2.3. აქტივობები

შინ/გარეთ have; take; put; give; show, can;
eat; see;

live; get up; go to bed; wash; put
on; take off;

2.4. ინდივიდის
ორიენტირები

დრო today; tomorrow; day; morning; afternoon;
evening;

კვირის დღეები/

წელიწადის დროები

winter, spring, summer; fall; autumn; Monday-Sunday; January;
seasons,

ადგილმდებარეობა here; there; in /on /under;

ფერი red; blue; brown; yellow; green;
white;

purple; orange; black; pink;

ზომა big; small; little; large;

რაოდენობა many; few; little; some;

რიცხვები one-ten; one-twenty;

დონე - III, IV (დIII, დIV)

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები
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1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. გემოვნება

1.5. შეფასება

1.6. საჭიროება / სურვილი

1.7. გრძნობები / ემოციური რეაქციები / შეგრძნებები

1.8. დროში ორიენტირება
1.9. სივრცეში ორიენტირება

1.10. ლოგიკური კავშირები

1.11. ნებართვა / ვალდებულება / აკრძალვა

1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

1. სამეტყველო ფუნქციები

რუბრიკა
ენობრივი რეალიზაციის ნიმუში

1.1. სოციალური

ურთიერთობები
დონე - დIII დონე - დIV

მისალმება / მოკითხვა -Hello!

-Hi! / Hi Nick!

-Good morning / afternoon /

evening!

-Morning mum / dad!

-How are you?

-Fine, thanks.

-I’m fine.

დამშვიდობება -Good-bye!

-Bye-bye!

-Bye!

-Good night!

-See you!

წარდგენა /

გაცნობა

-Hello, I'm Nick.

-This is / It’s John.

-My name’s Jane.

-Do you know Kate?

-Nice to meet you.

მიმართვა (თავაზიანი /
ფამილარული)

-Please…

-Honey!

-Sir / Madam…

-Mr. / Mrs. / Miss. Thomson…
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მობოდიშება -Sorry! / I’m sorry!

-Excuse me.

-Excuse me, please!

-That’s / It’s OK.

მადლობის გადახდა -Thanks.

-Thank you.

-Thank you so much.

-Thank you very much.

მილოცვა /

კეთილი სურვილები

-Happy Birthday!

-Happy New Year!

-Merry Christmas!

-Happy / Merry Easter!

-The same to you.

-Have a good time.

წახალისება / შექება -Good for you!

-Oh! Yes!

- Great!

- Fine!

შეთავაზება -Can / May I help you? -Shall we…?

-Can / Could you…?

დათანხმება / უარი -Yes! / No!

-Oh, Yes / No.

-Yes, please.

-No, thank you.

-Yes, I am / do / did / can…

-No, he isn’t / doesn’t / didn’t /
can’t…

-OK.

ინტერაქცია სუფრასთან -Help yourself, please.

-Pass me…, please.

-Here you are.

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: გვარი /
სახელი / ასაკი / მისამართი /
დაბადებისდღე / ოჯახი /
საქმიანობა

-What’s your name?

-How old are you?

-I am 9.

-Where do you live?

-I live in Tbilisi.

-What form are you in?

-What's your mother’s / father’s
name?

-What’s his / her family / second /
pet / nick name?

-Can you spell it out?

-What school do you go to?

-What’s your address?

-I live at 15 Main Street.

-I live with my parents.

-Is your family large?

იდენტიფიცირება

(ადამიანის /

საგნის)

-Who’s he / she?

-He’s Mr. / She’s Miss. / Mrs.
Thomson.

-What is this? It's my hat.
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ჯანმრთელობა -How are you?

-Fine, thanks.

-Not bad.

-How do you feel?

-I feel bad.

-I don’t feel well.

საქმიანობა -What do you do every day?

-What are you reading now?

-What do you do after classes?

-I go swimming.

-Can you play the piano?

ამინდი -The weather is fine.

-It’s cold / hot.

-It's warm / sunny / windy.
-The sun is shining brightly.
-It's snowing. It's a very cold day.

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

-How much is…?

-How many….would you like?

თავისუფალი დრო -I like dancing.

-Do you like to play football /
soccer?

1.3. აღწერა / დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა /

ჩაცმულობა

-She is beautiful / pretty /

nice.

-S/he is tall / short/ ugly.

-She’s got a nice straight nose and
golden wavy hair.

-I like your shoes. Are they new?

ადამიანის დახასიათება -She is very kind / clever.

-Is Nick  friendly / unfriendly?

-He is cheerful / serious.

-She’s nice / pretty.

-S/he is so smart.

საგნის აღწერა -It’s big / small / clean / dirty /
strong / long.

-What color is the flower?

-We’ve got a square/ oval / round
table in the kitchen.

-What kind of cake is it?

-It's a chocolate cake.

1.4. გემოვნება

მოწონება /

არ მოწონება

-I like it.

-I don’t like it.

-It was great!

-I hate it.

1.5.შეფასება
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დადებითი /

უარყოფითი

-It's good!

-It's bad!

-That's right!

-It's not right!

1.6. საჭიროება /

სურვილი / მოთხოვნილება

საჭიროება /

სურვილი / მოთხოვნილება

-What do you want to do?

-I want to…

-I wish…

-I need …

1.7. გრძნობები / ემოციური
რეაქციები / შეგრძნებები

სიხარული -I am glad.

-I’m happy.

-I’m so / very happy / glad!

ბრაზი -I’m angry.

-I’m so angry!

გაკვირვება -I have a robot. –A robot? -Really?!

სინანული -Sorry -I'm so sorry.

შიში -I'm afraid of snakes. -I' scared

შეგრძნებები -I’m hot / cold. - I'm sleepy.

1.8. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება -Today.

-It's morning / afternoon /now.

-What day is it today?

-It's Monday…

-Once upon a time there was…

-What time is it?

-What's the time?

-It's 5 o'clock/ half past three.

ქრონოლოგია -After that… -Afterwards…

სიხშირე -I often / sometimes. . . -I usually/never. . .

ხანგრძლივობა -During the lesson…

1.9. სივრცეში ორიენტირება

ადგილ-

მდებარეობა

-Where is he/ she / it?

-In the room.

-It's here / there.

-My school is far from my house.



784

-There is  / are…

1.10. ლოგიკური კავშირის
გამოხატვა

მიზეზი / შედეგი /

ოპოზიცია

-Sue is wet, because she fell into
the river.

1.11. ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

-May I…? -Can I borrow your pen?

-Don't feed the animals inthe zoo!

1.12.ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის მითითებები
/მოსწავლის მიმართვები

-Sit down, please!

-Open / close your books!

-Come to the blackboard!

-Let’s play!

-May I clean the board?

-Hurry up!

-Turn the page over …

-Listen to the tape!

-Be quiet!

-Shall I read?

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი:

2.2. ინდივიდის გარემოცვა:

2.3. აქტივობები:

2.4. ინდივიდის ორიენტირები:

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - დIII დონე - დIV

სხეული body; head; hair; face; eye; ear;
leg; mouth; nose; hand; toe;

lip; tooth / teeth; back; tongue;
shoulder; arm; finger, knee;
foot/feet;

გარეგნობა pretty; tall; short; young; old;
large / blue eyes;  long nose;
black hair; big mouth; small

beautiful; lovely; dark / blond hair;
straight/ curly / wavy hair;  long
fingers; fat; ugly; slim;
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დახასიათება bad; good; appy; glad; mad; silly;
slow; kind; clever; strong; busy;

friendly; honest; strict; naughty;
clumsy; shy; frightened; ashamed;

ტანსაცმელი/

აქსესუარები

clothes; dress; skirt; trousers; T-
shirt; cap; jeans; shirt; shoes;
boots; socks; hat; coat;

pyjamas; pants; jackets; sneakers;
tights; scarf;

suit; mittens; gloves;   raincoat;
watch; belt; hood;

ჰიგიენა soap; towel; comb; tooth paste / brush; hair brush;

ჯანმრთელობა /

ავადმყოფობა

dentist; patient; ill; weak; doctor;
hospital;

ემოციური რეაქციები like; love;  cry; laugh; smile; hate;

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანები girl; boy; kid; man; woman;
friend; pet;

child / children;

person; people; baby;teenager;
adult; toddler;
neighbor;

ოჯახი / ნათესავები family; mother/ mum;  father /
dad; sister;   brother; grandpa;
grandma; parents; grandparents;

wife; husband; son; daughter; aunt;
uncle; cousin; step mother/
father; grandchildren;

ცხოველთა სამყარო farm animals; dog / puppy; cat;
mouse; sheep; pig; horse; cow;
goose; fly; bird; hen; duck; wild
animals; fox; wolf; bear; snake;
elephant; monkey;

crocodile; tail; jungle animals; lion;
tiger; hedgehog; spider; bee; trunk;
butterfly; ant;
parrot; crow; turkey;   parrot;

ზღაპრის სამყარო toys; fairy tale; king; queen;
prince; fairy; princess; castle;
giant;

wicked witch; ghost; monster;
magician; magic wand; country;
skeleton;

ბუნება sky; sun; moon; stars; tree;
flower; wood; leaves;

river; mountain; sea; field; forest;
hill; lake; stone;

ბუნების მოვლენები heat / cold; rain; snow; sunshine;
ice; cloud; wind; water;

ground;storm;temperature; fog;
frost; weather; snowflakes;

გეოგრაფიული

დასახელებები

Tbilisi, London; town; Georgia; England; The USA; The
Thames; city; The Mtkvar;

სოფელი flower-bed; grass; farmer; country; farm; gate; fence; pond;
hay; spade;
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საცხოვრებელი ადგილი house; flat; room; floor; ceiling;
wall; window; door; study;
bedroom dining-room;
bathroom; toilet;

sitting room; kitchen; down/up
stairs; lift; key/lock; stairs; cottage;
cellar; garage; native town /
country; hotel;

საყოფაცხოვრებო ნივთები table; chair; sofa; TV set; lamp;
picture; shelf; armchair;
curtains;table; pillow;

photo album; wardrobe; carpet /
rug; bed-side blanket; video
recorder; computer;

სკოლა / პერსონალი school; student; gym; teacher;
classroom; schoolgirl /boy; yard;
bell; textbook;

cafeteria; library; librarian; class
/schoolmate; sports ground; break;

სასკოლო ნივთები bag; book; pen; map; pencil box;
notebook; blackboard; crayon /
marker; rubber/eraser; chalk;
ruler;

tape recorder; flash cards; poster;
musical instruments; diary;
cassettes; time-table; pencil
sharpener; globe;

სასწავლო საგნები English; Georgian; Math; Drawing;  Music; Nature; Physical
Education;

მომსახურების ობიექტები/

პერსონალი

supermarket; shop assistant; book-store; shopping; baker’s;
clothes store; cashier; cash desk;

სურსათი fruit; peach; orange; banana;
vegetable; bread; butter; cheese;
eggs; tea; a bottle of milk; coffee;

tomato; cucumber; cabbage;
orange;  lemon;  watermelon /
melon ; meat; cookies; jelly;

კვება და კვების ობიექტები breakfast;lunch; dinner; meals; spoon; plate; napkin; pizza;
cafe; table cloth;

ფოსტა letter; postcard; envelope; letter-box; stamp;

ტრანსპორტი / bicycle; car; trolleybus; bus; tram; train; driver; tube  / subway;
taxi; boat;

კულტურის / სპორტის
ობიექტები /პერსონალი

puppet show; zoo; zookeeper;
clown; acrobat; circus;

theatre; movie theatre; stadium;
sportsman; actor/actress; star;

დღესასწაულები და ზეიმები Holidays; birthday party;
presents; tree; Santa Clause; New
Year;

Christmas party / carols / pudding ;
Candles; gifts; decorations;
costumes;  masks;

2.3. აქტივობები

შინ / გარეთ be; have; take; put; give; live; get
up; go to bed; eat; wash; put on;
take off; come; hear; see; speak;
kiss; bring; comb; drink; phone;
dig; look; say;

brush; walk; rest; get angry; advise;
find; hope; meet; dine; greet; bark;
bite; work; bake; have a shower;
watch; take a picture; get; play the
violin;
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სკოლაში listen; write;correct; stand
up;learn; sit down; talk; say;ask;
answer; describe; show; teach;
count; do  exercises;

compare; remember; forget;
understand; try; spell; turn on / off;
know; spell out; play; translate;
take part; make; ring;

სპორტი swim; play football / soccer /
basketball;

ski; skate; ride; tennis, jog; take
part; run;

დასვენება / გართობა play games; dance; go to the zoo;
plan; watch TV; dream; water the
flowers; color the pictures;

take pictures; have fun; play
computer; make snowballs;play
hide and seek;fly a kite / balloon;

მომსახურება buy; sell; send; get on / off; close;
open;

go shopping; do the shopping; pay
money; deliver; receive;

მგზავრობა /

გადაადგილება

go; ride; wait; walk; leave; drive; arrive; sail; park;
move;

2.4. ინდივიდის
ორიენტირები

დრო time; clock; o’clock; today; then;
yesterday;

watch;  face;  hands; early; late;
second; minute; tomorrow;

წელიწადის

დროები /

კვირის დღეები /

თვეები

year; seasons; winter; spring;
summer; fall; autumn;

week days; Sunday; Monday;
Tuesday; Wednesday; Thursday;
Friday; Saturday;weekend;

დღე / ღამე day; morning; afternoon;
evening;

noon; midnight; midday; night;

ქვეყნის მხარეები North; South; West; East;

ადგილ

მდებარეობა

here; there; in / on /under; near; far; down; up; into;

მახასიათებლები old; young; pretty; ugly; full; empty; sour; salty; sweet;

ფერი red; blue; brown; yellow; green;
black; white;

purple; violet; grey; rosy; dark;
light-blue; shiny;

ზომა little; big; large; small; tiny; great;

ფორმა round; oval; figure / shape;

წონა heavy; light;

ტემპერატურა hot; cold; cool; warm;
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შემადგენლობა gold / golden wooden;

რაოდენობა many; few; some; much; little; a lot of;

რიცხვები numbers; one-twenty; first;
second; third;

tenths; twenty-one hundred;
fourth-nineteenth;

3. გრამატიკა I-IV დონეებისათვის

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. სწავლების საწყის ეტაპზე მოსწავლეები გრამატიკულ
კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად,
გაანალიზების გარეშე ითვისებენ. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
გრამატიკული სტრუქტურების გამოყოფა მათი გააზრების მიზნით თანდათანობით

სწავლების მომდევნო წლებში დაიწყება.

თემა საკითხები

3.1. არსებითი სახელი

Nouns

-საკუთარი, საზოგადო–Proper, common;

-თვლადი, უთვლადი –Countable, uncountable;

-ბრუნვა – Case (-'s, of-phrase);

-რიცხვი –Number (წესიერი, არაწესიერიფორმები);

3.2. არტიკლი

Articles

-განსაზღვრული - Definite;

-განუსაზღვრელი - Indefinite;

-ნულოვანი –Zero

არტიკლების გამოყენების ზოგადი თავისებურებები;

3.4. ზედსართავი სახელი

Adjectives

-შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;

წესიერი ფორმები;

3.5. რიცხვითი სახელი -რაოდენობითი - Cardinal;
-რიგობითი - Ordinal;
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Numerals

3.6. ნაცვალსახელი

Pronouns

-პირის–Personal;
-ჩვენებითი- Demonstrative;
-კუთვნილებითი- Possessive;
-კითხვითი – Interrogative;
-განუსაზღვრელობითი- Indefinite;

3.7. ზმნა

Verbs

-წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
-სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე – Main, auxiliary;
-მოდალური ზმნები - Modal Verbs (can, may, must);
-დროის ფორმები მოქმედებით გვარში

Tense forms - Active voice;
-Present, Past Simple, Will Future (Future Simple);

-Present, Past Continuous;
3.8. ზმნიზედა

Adverbs

-დროის, ადგილის, ხარისხის, განუსაზღვრელი - of time, place,
quality, indefinite, etc.;

-შედარების ხარისხები – Comparison of adverbs;

3.9. წინდებული

Prepositions

-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის -

of position, time, direction, quantity, etc.;

3.10. კავშირი

Conjunctions

-Co-ordinating, subordinating - and, but, because, etc.;

3.11. ნაწილაკი

Particle

-no, not, too, only, etc.;

3.12. წინადადება

Sentence types

-მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი - Affirmative, interrogative,
negative;

-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarative, interrogattive,
imperative;

-კითხვითი წინადადების სახეები – Types of questions;
(Yes/No, Wh, Or questions);
-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი –
Simple,compound; complex;

3.14.კონსტრუქციები

Structures

-There is, there are; be going to; etc.;

4. ფონეტიკა

ფონეტიკა I-IV დონეებისათვის

ინგლისური ენის სწავლებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს
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ქართული ენისაგან განსხვავებულ ბგერებზე და ბგერათშეთანხმებებზე, რაც მოსწავლეს

ხელს შეუწყობს სწორად წარმოთქვას და გაიმეოროს მოსმენილი ბგერები, სიტყვები და

წინადადებები.

ბგერების წარმოთქმა:

ანბანი

ქართული ენისაგან განსხვავებული ხმოვანი ბგერები -/e/ pen; /i:/ see; /a:/arm; /æ/ hat;

/u:/too; /Ɔ:/more; /ә:/ her; / eI /- play;/ai/ - fine; /oi/ boy; / iә/here;/υә/ sure; / eә /chair; /aυ

/now;/әυ / home;/ju:/ union; /Λ /cut…

ქართული ენისაგან განსხვავებული თანხმოვანი ბგერები - /f /– flat; /θ/ – thank;/ ð /– this;
/η / – playing; / w / – we; / j /- yes …

მახვილი სიტყვის დასაწყისში, შუაში, ბოლოს - ‛mother; a‛gain; sham‛poo;

მახვილი რთულ სიტყვებში :

ა) არსებით სახელებში - ერთი მახვილი – ‛tea -pot, ‛sea-side;

ბ) ზედსართავ სახელებში - ორმაგი მახვილი -‛well -‛known;

(რთულ სიტყვებში მახვილი ძირითადად დაესმის ფუნქციურად უფრო მნიშვნელოვან
ნაწილს).

გ) მახვილი წინადადებაში:

ა) დამხმარე, მოდალური და მაკავშირებელი ზმნების

შემოკლებულ ფორმებთან; ‛isn’t; ‛hasn’t;

რიტმი:

ა) მახვილიანი და უმახვილო მარცვლების წარმოთქმის წესი სიტყვებში;

ბ) მახვილიანი და უმახვილო სიტყვების წარმოთქმის წესები წინადადებაში;

გ) მახვილი დამხმარე ზმნაზე, როდესაც ის ცვლის სრულმნიშვნელოვან ზმნას;

მაგალითად: Have you seen him? Yes, I ‛have.

დ) მახვილი წინადადების ბოლოს მდგომ თანდებულებზე - Who are you speaking

‛with ?
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ინტონაცია:

ა) სხვადასხვაგვარი ემოციის გამოხატვა ინტონაციით (გაოცება, გაბრაზება,

სიხარული, უკმაყოფილება. . . )

ბ) ინტონაცია მტკიცებით, კითხვით, ბრძანებით წინადადებებში (აღმავალი,

დაღმავალი, დაღმავალ-აღმავალი ინტონაცია);

ფონემათა შესატყვისი გრაფემები: x - [gz] ან [ks]- exam,  text ;ch - [k] ან [t∫]-
school , chair;s - [z] ან [s],bags, sister; e+re - [Iә] – here;

5. ორთოგრაფია I-IV დონეებისათვის

მართლწერა

ანბანი – მთავრული და არამთავრული ასოები;

სიტყვებში ბგერების სათანადო ასოებით / ასოთშეთანხმებებით გამოსახვა:

ck [k]sick; sh[ ∫ ]fish; ew [ ju:] new ; wh [w]when; qu[kw]quick; er, or
სიტყვის ბოლოს - [ә] - singer, teacher;-sure [Ʒә]

pleasure ; -ture [t∫ә] picture; igh [ai] high; wr [r] write; kn [n] (სიტყვის დასაწყისში)  know;
-tion [∫n ] nation; -ssion [∫n] session;
war [wƆ:] warm; wa [wƆ] wash; ph [f] photo; e-სიტყვის ბოლოს არ წარმოითქმის - love,
have, come;

პუნქტუაცია:

წერტილი – Period / Full stop; მძიმე – Comma ; ორი წერტილი – Colon; აპოსტროფი –
Apostrophe; კითხვის ნიშანი – Question mark; ძახილის ნიშანი – Exclamation mark;
ბრჭყალები – Quotation marks; ფრჩხილები – Bracket (Parentheses);

არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოების თავისებურებები;

ზედსართავი სახელის შედარებითი ხარისხების წარმოების თავისებურებები;

არაწესიერი ზმნების ფორმების წარმოება;

ომოფონები - here-hear, I-eye, our-hour, dear-deer, son-sun;

6. სოციოკულტურა და კულტურა I-IV დონეებისათვის

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული
ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.
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 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი
თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

 პურობა: კვების რეჟიმი, ინგლისელი (ინგლისურენოვანი) მოზარდის ტიპური
საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;

 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო

თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
 დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის

და დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები(ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);
 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;
 ინგლისურენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები: დიდი ბრიტანეთი, ა.შ.შ.

ავსტრალია.
დაწყებითი საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - V, VI (დV, დVI)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

მაგალითის სახით გთავაზობთ პროგრამის შინაარსის ერთ-ერთ შესაძლებელ ვარიანტს:

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება
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1.4. გემოვნება

1.5. შეფასება

1.6. საჭიროება / სურვილი

1.7. გრძნობები / ემოციური რეაქციები / შეგრძნებები

1.8. დროში ორიენტირება
1.9. სივრცეში ორიენტირება

1.10. ლოგიკური კავშირები

1.11. ნებართვა / ვალდებულება / აკრძალვა

1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა
ენობრივი რეალიზაციის ნიმუში

1.1. სოციალური

ურთიერთობები
დონე - დV დონე - დVI

მისალმება /
მოკითხვა

-Hello everybody!

-I’m fine, and you?

-Not very well.

-Welcome to.

-You are welcome.

-Nice to see you.

დამშვიდობება -Say hello to your sister.

-See you soon / later!

წარდგენა /

გაცნობა

-He is my neighbor.

-He is from Gori.

-It’s nice to meet you.

-Meet my friend John.

-He's from Britain.

-How do you do?

მიმართვა
(თავაზიანი /
ფამილარული)

-Can / Could you…?

-My dear…!

-Would you like …?

-Can I…

მობოდიშება -I'm sorry for being late.

-I’m so / very sorry for…

-I’m awfully / terribly sorry.

-Sorry about that.

მადლობის გადახდა -That’s so kind of you.

-Not at all.

-Thanks a lot.

-You’re welcome.
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მილოცვა /

კეთილი
სურვილები

-Congratulations!

-Enjoy the day.

-Bless you!

-Good luck!

-Many happy returns (of the day) Bill!

-Happy name-day, Nino!

-Have a pleasant / nice day!

წახალისება / შექება -Good!

-Excellent!

-Excellent work / Good job!

-It sounds interesting.

შეთავაზება -Will you come with me?

-What about…?

-Let’s join the chess club.

-I’ll give you a better idea.

-I know better place to go.

დათანხმება / უარი -I agree / I don’t agree.

-I don’t agree with you.

-Yeah!/No!

-I disagree.

-I don’t quite agree with    you.

-With pleasure!

ინტერაქცია
სუფრასთან

-Would you like tea or juice?

-What about dessert?

-What do we have for lunch?

-Have some more…

-Would you like some…?

-Just a little, please.

-I’ll have some ice-cream / apple pie.

ტელეფონით
საუბარი

-Call / Phone me!

-Hello.

-Who is speaking?

-May / Could I speak to…?

-Hold on please. I'll call her / him.

-What’s your telephone / phone number?

-My phone number is…

დამშვიდება -Don’t worry!

-Calm down!

-No problem!

-Take it easy!

გაფრთხილება -Attention!

-Look out!

-Be careful!

-Watch the stairs!

1.2. ინფორმაციის
გაცვლა

პირადი მონაცემები: -Where are you from? -When were you born?
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გვარი/ სახელი /
ასაკი / მისამართი
/დაბადების დღე /
ოჯახი/ საქმიანობა

-S/he is / comes from  England /
Georgia.

-S/he is English / Georgian.

-What are you?

-I’m a student.

-On May 1, 1995.

-When is your birthday?

-I’m older / younger / than my brother.

-My aunt and cousins live in Europe.

-I’m the youngest in my family.

ჯანმრთელობა -I’m getting better.

-Very well thanks, and you?

-I’ve got flu / temperature.

-Are you healthy?

-I’ve got a headache/ toothache /
stomachache.

ამინდი -What’s the weather like today?
-What’s the temperature today?

-It’s a wet, rainy day.

-Do you think it will snow / rain?

-It looks like rain, take an umbrella.

-The climate is dry in Kakheti.
ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

-How much does it cost?

-Could you show me the…?

-Do you like the color of this
sweater?

-What shop do you go to..?

-These books are on sale.

-I’m looking round.

-What size do you wear?

-What’s the price? -10 Laris.
-It’s very cheap /expensive.

თავისუფალი დრო -I watch TV in the evening.

-I enjoy reading comics.

-What musical instrument do you
play?

-We often share diaries.

-What’s your hobby?

-How often do you play sports?

-We are going hiking / on a picnic this
weekend.

1.3. აღწერა /
დახასიათება

ადამიანის
გარეგნობა
/ჩაცმულობა

-She is pleasant / good-looking.

-S/he is fat / thin / plump.

-She is slim / blond.

-What does she look like?

-What a nice coat you have on!

-She is wearing glasses.

ადამიანის
დახასიათება

-She is kind/friendly. -I think he / she is absent-minded / selfish.

საგნის აღწერა -What does it look like?

-What a funny story!

-How large is your room?

-The road is too narrow

-The man is carying a heavy box on his
shoulder.

-Let's clean up the room. It's messy.
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1.4. გემოვნება

მოწონება /

არ მოწონება

-How do you like it?

-I didn’t like it at all.

-I’m fond of…

-I enjoyed the party.

-It was boring.

-I prefer…

1.5.შეფასება

დადებითი /

უარყოფითი

-Right!

-It's wrong!

-That's true.

-That's false.

1.6. საჭიროება /

სურვილი /
მოთხოვნილება

საჭიროება /

სურვილი /
მოთხოვნილება

-I’d like to…

-What do you need?

-I’d love to…

1.7. გრძნობები /
ემოციური
რეაქციები /
შეგრძნებები

სიხარული -I’m so excited. -I am impressed.

-I'm delighted.

ბრაზი -I got angry.

-Such a shame!

-Don’t be / get angry!

ეჭვი / ვარაუდი -I’m not sure. -I doubt…

-I'm not quite sure.

გაკვირვება -How strange! -I'm so much surprised!

სინანული -I’m so sorry.

-What a pity!

-Sorry to hear (that)..!

-I regret…

შიში -I’m (so) scared. -I’m frightened.

ინტერესი -It's interesting. -I'm interested in…

-I like doing…

ინდიფე-

რენტულობა

-It doesn’t matter.

-I don't care.

-I don't mind.

-I'm not interested in...
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-As you like.

შეგრძნებები -I'm tired / busy. -We're hungry / thirsty.

1.8. დროში
ორიენტირება

დროში განთავსება -Wait a minute, please!

-What’s the date today?

-October 25, 2004.

-When do you have lunch?

-In the afternoon.

-A moment /  second, please.

-After a while.

-Just a moment / second, please.

-When / what time does your train leave?

-At 10 a.m. / p.m.

-What’s on Channel Five at two-thirty? -
The News.

ქრონოლოგია -Finally…

-Lately…

-In the end…

-From beginning to end…

სიხშირე -Regularly…

-Once a week…

-Twice a month…

-From time to time we….

-Every now and then…

-Every four years…

ხანგრძლივობა -How long does your lesson last?

-45 minutes.

-He was working all day long.

-How long are you going to stay?

-For an hour.

-The shop is open from Monday through
Saturday.

1.9. სივრცეში
ორიენტირება

ადგილ-

მდებარეობა

-The wardrobe is on the left / right /
next to…

-Where is the car park? It’s on the
opposite side.

-The theatre is in the centre of the city.

მიმართულება -Where is the supermarket, Ann? --
It’s over there.

-Go straight…

-Turn left / right.

-Tell me please, how  can I get to the
station?

-It's near, in a walking distance.

1.10. ლოგიკური
კავშირის გამოხატვა

მიზეზი / შედეგი / -He was sick that’s why he lost the -John was smart but he was lazy.



798

ოპოზიცია game.

-Is it a boy or a girl?

-Why is he so sad?

1.11. ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

-Will you allow me...?

-Don't drop litter!

-Do you mind…?

-You must obey the school rules.

-You ought to listen to each other.

-Keep off the grass!

1.12.ინტერაქცია
საკლასო ოთახში

მასწავლებლის
მითითებები
/მოსწავლის
მიმართვები

-Can you correct / describe…?

-What do you mean?

-That will do!

-It's not clear.

-I don’t understand.

-Can you explain again, please?

-Let’s work in pairs!

-Get into the group of three / four!

-Who will make a presentation?

We’re running out of time.

-What’s the Georgian / English for…?

-I haven’t finished.

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი:

2.2. ინდივიდის გარემოცვა:

2.3. აქტივობები:

2.4. ინდივიდის ორიენტირები:

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - დV დონე - დVI

სხეული forehead; cheek; chin; wrist;  palm;
nail; bone;    thumb;  neck; stomach;

eyelid; eyebrow; blood; elbow;  fist; waist;
breast; hip; chest;  heart;  heels;

გარეგნობა good-looking; pleasant-looking;
round / oval face; thin fingers;  thin/
thick brows;

charming; medium, cute; high forehead;
attractive;pale;gracious;wrinkled;

დახასიათება noisy; scared; brave;
polite; devoted; stupid; bright;
useful; worried; hard-working;

gloomy; exciting; delighted;  curious;
humorous;  rude;
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impressive;

ტანსაცმელი/

აქსესუარები

blouse; slippers; night-gown;
sweater;  trainers; earrings; sandals;
collar;  brooch; handbag;

pullover; swimming-suit; waist-coat; suit;
fur coat; national clothes; tie; fan;
buttons; necklace; sun-glasses;

ჰიგიენა shampoo; perfume; sponge; gel; make up; nail polish;

ჯანმრთელობა /

ავადმყოფობა

medicine; cough; pain;sneeze;
druggist; pills; drug store;
tooth / head /  stomach ache;

fever; sore throat; upset stomach;

runny nose; flu;disease; sick;

prescription; nurse; healthy;

ემოციური
რეაქციები

be pleased;  get angry; be surprised; get cross;

2.2. ინდივიდის
გარემოცვა

ადამიანები neighborhood; crowd; Madam; Sir.;
Ms./  Mrs.  ./Miss.;

ოჯახი / ნათესავები relatives; nephew; niece; twins;  an
only son/ daughter;

Mother / father / brother / sister in law;
distant relative; Godmother / father;

ცხოველთა სამყარო reptile; lizard; wing; beak; paw;
turtle / tortoise; feather; claws; fang;
cave; pouch; den; kangaroo;
grasshopper; insects;

sea animals; polar bear; penguin; sea gull;
whale; shark; seal; sea turtle; starfish;
cricket; eagle; nightingale;

ზღაპრის სამყარო mermaid; dream; magic show; elf;
fantasy world; dwarf; magic mirror/
lamp; UFO; evil

science fiction; Time Machine; Spaceship;
Batman; Spiderman;

ბუნება earth; nature; planets; ocean; plant;
rock; arctic; land; desert;

air pollution; smog; environment; smoke;
waterfall; coast; sea shore;

ბუნების მოვლენები weather forecast; sun set / rise;
lightning; shower; hail; rainbow;

earthquake; flash; mist; flood; below zero;
thunderstorm; climate;

გეოგრაფიული

დასახელებები

country; Britain; Germany; island;
capital; Washington D.C.; The Black
sea; Australia; America;

The British Isles; Asia; The United
Kingdom; continent; Europe; The Atlantic
Ocean; North; South;

ქალაქი factory; motorway; street; district;
apartment building; suburb; road;
roundabout; billboard; underground;
car park; advertisement; square;

city center; rush hour; pavement;
pedestrian; citizen; skyscraper; City Hall;
The Houses of Parliament; Mayor’s Office;
cathedral ;

სოფელი village; fire-place; farm-house; roof;
chimney; forest; field; barn; two-

vegetable garden; orchard; harvest; vine-
yard; festival; fair; greenhouse; vintage;
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storey building; attic; path; well; axe; stable; stream; hammer;

საცხოვრებელი
ადგილი

საყოფაცხოვრებო
ნივთები

furniture; cooker; sink / bath / tub;
tap; kettle; iron; mug; broom;
saucepan; phone;book-case; tray /
ashtray;

coffee grinder; tin opener; shovel;
dishwasher; mixer; fridge; mop; vacuum-
cleaner; central heating; camera;

სკოლა / პერსონალი lab; team; club; principal/ head
teacher; watchman;

corridor; head teacher’s office; group;
colleague;

სასწავო საგნები Foreign languages Russian; German;
French; Spanish;

History; Geography; Grammar; Alphabet;
Science;

მომსახურების
ობიექტები/

პერსონალი

houseware; on sale; grocery; dairy;
counter; scales; weight; magazine;
newspaper; customer;

candy store; mall; stationery; cash; plastic
card; bill; package ; music shop;

სურსათი pineapple; grapes; cherry; berries;
onion; pumpkin; beet; a bar of
chocolate; cornflakes;

beef; pork; poultry; cereal; cauliflower;
sunflower seeds; fish; nuts;

კვება და კვების
ობიექტები

McDonald's; dishes; burger; hot dog;
chips; cake; sandwich; recipe; cook;
ingredients; pub;

restaurant; menu; fried chicken; soft
drinks; dessert; first / second course;
healthy eating; tip; waiter / waitress;

ფოსტა / პერსონალი post office; pen friend; post man; mail; e-mail; parcel; telegram; form;
address;

ტრანსპორტი /

პერსონალი

motor-cycle; suitcase; railway;
traveler; cab; air plane; stewardess;

ship; sailor; captain; journey; luggage;
pilot; conductor; passenger; voyage;

კულტურის /
სპორტის ობიექტები
/

პერსონალი

Opera House; singer; cartoon film;
museum; scientist; concert hall;
composer; swimming pool; trainer;
stage;

musical theatre; musician; picture gallery;
painter/artist; exhibition; sculptor;
monument;

დღესასწაულები და
ზეიმები

celebration; Halloween; pumpkin;
Thanksgiving; jack- o’-lanterns; day
off; congratulations;

Independence day; Mother’s day; Easter;
Color eggs; Folk music; Valentine’s day;
masquerade;

2.3. აქტივობები

შინ / გარეთ feel; taste; smell; boil; be sure; wish;
forgive; help; worry; hug; lock; carry;
keep; build; dial; phone; visit; spend;
cut; buy; add; forget; need;  switch
on/off; peel;

look after; shave;expect; recognize;joke;
sleep; refuse; congratulate; lie; introduce;
quarrel; shake; warn; drop; damage; relax;
advice; fill; stay; rob; catch; roast;
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სკოლაში test; miss;borrow; manage; notice;
inform; start; explain; think;
decide;quarrel; win; obey the rules;
finish; sing; express;

realize; believe; seem; fancy;share; argue;
encourage; improve; agree; disagree;
prove; protect; repair;

სპორტი win; lose; reach; climb; compete; score; train;

დასვენება /
გართობა

go to  concert hall / opera; do
gardening; read a comic; ride on a
merry-go-round; draw; cartoons;
have a good time;

watch video; knit; listen to music; go to
the concert; play  a guitar / the piano; play
the cards; do puzzles/

მომსახურება hire a taxi; order; weigh; choose;
address; call a doctor; examine; mend;
fix;

wrap; cost; serve; register; repair;
prescribe; fit; make a doctor’s
appointment;

მგზავრობა /

გადაადგილება

travel; book tickets; hurry; stay at a
hotel; go on a trip;  have a journey;

depart; catch the train; miss the train; see
off; cancel; check in / out; land; travel;

2.4. ინდივიდის
ორიენტირები

დრო half; quarter; past / to; hour; often;
always; next day; calendar; fortnight;
usually;

millennium; a.m./p.m.; century; the day
after tomorrow; the day before yesterday;
the other day;

on the following day;

წელიწადის

დროები /

კვირის დღეები /

თვეები

months; January; February; March;
April; May; June; July; August;
September; October; November;
December;

ქვეყნის მხარეები Western; Eastern; Northern;
Southern;

North East; South West; South East;
central;

ადგილ

მდებარეობა

place; space; meter; mile; inside;
opposite;

top; bottom; away; across; along; middle;
inch / foot; centimeter;

მახასიათებლები fresh; hard; bitter; modern; heavy;
light; comfortable;

delicious; convenient; fashionable;
uncomfortable;    old-fashioned;

ზომა enormous; huge;

ფორმა square; wide; narrow; triangle; flat; deep;

წონა 100 kg; square; pound (0.454 of a kilogram);

ტემპერატურა high / low; temperature; Celsius; scale; degree;

შემადგენლობა silk; velvet; cotton; silver; woolen; iron;
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რაოდენობა great number of; plenty of;

რიცხვები odd; even; thousand; million; billion; one half; two thirds;  one quarter;

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. სწავლების საწყის ეტაპზე მოსწავლეები გრამატიკულ
კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად,
გაანალიზების გარეშე ითვისებენ. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხები

3.1. არსებითი
სახელი

Nouns

-საკუთარი, საზოგადო–Proper, common;

-თვლადი, უთვლადი –Countable, uncountable;
(წესიერი/არაწესიერიფორმები)

-ბრუნვა –Case (-'s, of-phrase);

-რიცხვი –Number (წესიერი, არაწესიერი ფორმები);

3.2. არტიკლი

Articles

-განსაზღვრული - Definite;

-განუსაზღვრელი - Indefinite;

-ნულოვანი –Zero განსაზღვრული, განუსაზღვრელი, ნულოვანი
არტიკლების გამოყენების ზოგადი თავისებურებები;

3.4. ზედსართავი
სახელი

Adjectives

-შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;

წესიერი/არაწესიერი ფორმები;

3.5. რიცხვითი
სახელი

Numerals

-რაოდენობითი - Cardinal;
-რიგობითი - Ordinal;
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3.6. ნაცვალსახელი

Pronouns

-პირის–Personal;
-ჩვენებითი- Demonstrative;
-კუთვნილებითი- Possessive;
-კითხვითი – Interrogative;
-განუსაზღვრელობითი- Indefinite;
-მიმართებითი – Relative;

3.7. ზმნა

Verbs

-წესიერი, არაწესიერიზმნები – Regular, irregular;
-სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე – Main, auxiliary;
-მოდალური ზმნები - Modal Verbs;
-დროის ფორმები მოქმედებით გვარში

Tense forms - Active voice;
-Present, Past Simple, Will Future (Future Simple);

-Present, Past Continuous;
-Present, Past Perfect;

-Present Perfect Continuous;

-დროის ფორმები ვნებით გვარში

Tense forms - Passive Voice;

-Present, Past, Simple;

3.8. ზმნიზედა

Adverbs

-დროის, ადგილის, ხარისხის, განუსაზღვრელი - of time, place, quality,
indefinite, etc.;

-შედარების ხარისხები – Comparison of adverbs;

3.9. წინდებული

Prepositions

-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის -

of position, time, direction, quantity, etc.;

3.10. კავშირი

Conjunctions

-Co-ordinating, subordinating - and, or, so, but, that, because, etc.;

3.11. ნაწილაკი

Particle

-no, not, too, only, etc.;

3.12. წინადადება

Sentence types

-მტკიცებითი,კითხვითი, უარყოფითი - Affirmative, interrogative, negative;

-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarative, interrogattive,
imperative;

-კითხვითი წინადადების სახეები – Types of questions;

-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი – Simple,
compound; complex;

პირობითი წინადადება– Conditional I;Wish sentences;
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3.13. წინადადების
წევრები Parts of the
Sentence

-ქვემდებარე, შემასმენელი, დამატება –Subject, Verb, Object;

14.კონსტრუქციები

Structures

-There is, there are; be going to; used to; be allowed to, etc.;

4. სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია
მოცემული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი
თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

 პურობა: კვების რეჟიმი, ინგლისური (ინგლისურენოვანი) მოზარდის ტიპური
საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;

 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო

თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
 დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის

და დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები(ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);
 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;
 ინგლისურენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები: დიდი ბრიტანეთი,

ა.შ.შ.ავსტრალია.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება

№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXX

საბაზო-საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - I, II (სI, სII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც
ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო
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პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა/დახასიათება

1.4. გემოვნება/შეფასება

1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება

1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები/შეგრძნებები

1.7. დროში ორიენტირება

1.8. სივრცეში ორიენტირება

1.9. ლოგიკური კავშირები

1.10. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა

1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - სI, სII

მისალმება/მოკითხვა -Hello!/Hi!/Hello everybody!
-Good morning /afternoon/evening!
-Morning mum/dad!
-How are you? I’m fine, and you?
-Fine, thanks/Not very well.

დამშვიდობება -Good-bye! /Bye! /Bye-bye!
-Good night!

-I’ll see you! /See you! / See you soon / later!

-Say hello to your sister.
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წარდგენა/გაცნობა -Hello, I’m Nick/My name’s Jane.

-This is... / It’s John/Meet my friend John.

-Nice to meet you/How do you do?

მიმართვა

(თავაზიანი/ფამილარული)

-Excuse me! /Hello!

-Sir / Madam..../Mr. / Mrs. / Miss. Thomson...

-Can/Could you...?

-My dear...!

-Would you like ...?

მობოდიშება -Excuse me, please!

-That’s all right/It’s all right, now/It’s OK.

-I’m so / very sorry for..../awfully / terribly sorry.

-Sorry about that.

-Pardon/I beg your pardon.

მადლობის გადახდა -Thank you so/very much.

-That’s very kind of you/That’s so kind of you.

-Not at all/Thanks a lot/You’re welcome/Pleasure was mine.

მილოცვა/კეთილი სურვილები -Happy Birthday/name-day!

-A Very Happy New Year to you! /Happy/Merry Christmas!
/Easter!

-The same to you!

-Congratulations on...!

-Enjoy the day/Bless  you! /Good luck!

-Have a pleasant / nice day!

წახალისება/შექება -Good for you!

- Great! / Fine! /Excellent! /Super!

-Good / Excellent work /job!

-It sounds interesting.

შეთავაზება -Shall we...?

-Can /Could you...?

-Will you come with me? Let’s...

-What about...?

-I’ll give you a better   idea/That will be very nice.
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დათანხმება/უარი -Yes!/No!

-That’s right/That’s wrong

-I agree /I don’t agree/I disagree.

-I do not think you are right.

-Of course/Of course not

-Certainly/Certainly not

-I don’t quite agree with you/I don’t think so!

ინტერაქცია სუფრასთან -Help yourself, please/Can you pass me..., please.

-Would you like some.../tea or juice?

-Just a little, please.

-I’ll have some ice-cream / apple pie, please.

ტელეფონით საუბარი -Hello /this is... /I’d like to talk to...Can I talk to . . . ?

-Call / Phone me!

-May / Could I speak to.. .?/Hold on  please.

-Who is speaking?

დამშვიდება -Don’t worry! /Calm down!

-No problem! /Take it easy!

გაფრთხილება -Attention! /Be careful!

-Look out! /Watch the stairs!

1.2. ინფორმაციის
გაცვლა
პირადი მონაცემები: გვარი / სახელი/
ასაკი/ მისამართი/ დაბადების დღე/
ოჯახი /საქმიანობა/

-What’s your name?

-How old are you?

-Where are you from? S/he is / comes from ...

-S/he is English / Georgian.

-What’s your address?-I live at 15 Main Street.

-I live with my parents. .

-What’s his / her family / second / nick name?

-Can you spell it out for me please?

-What are you?-I’m a student.

-When were you born?-On May 1, 2000.

იდენტიფიცირება (ადამიანის/საგნის) -Who’s he / she?
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-He’s Mr. / She’s Miss. / Mrs. Thomson.

-What is this? It’s /This is ...

ჯანმრთელობა -How are you? /How do you feel?

-Very well thanks, and you?

-I feel bad/I don’t feel well.

-I’m getting better.

-I’ve got a headache/ toothache / stomachache

საქმიანობა -What do you do every day?
-What are you  reading now?
-What do you do after classes?
-I go swimming.
-Can you play the piano?

ამინდი -The weather is fine.

-It’s cold / hot/warm / sunny / windy/snowy.

-What’s the weather like today?

-What’s the temperature today?

-It’s a wet, rainy day.

-It looks like rain, take an umbrella.

-The climate is dry in ...

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -How much is it? /How much does it cost?

-How many/much....would you like...?

-I’m looking round/Could you show me the...?

-What size do you wear? /What’s the price? -10 Laris/Lari.

-It’s very cheap /expensive.

-These books are on sale.

თავისუფალი დრო -I watch TV in the evening.

-I enjoy reading comics/playing a musical instrument

-What’s your hobby?

-How often do you  play sports?

-We are going hiking / on a picnic this weekend.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა/ჩაცმულობა -She is beautiful / pretty /nice/tall / short/ ugly/slim.

-She is pleasant / good-looking/fat / thin / plump.
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-What does she look like?

-What a nice coat  you  have on!

-She is wearing (sun) glasses.

ადამიანის დახასიათება -She is very kind / clever/cheerful / serious.

-Is Nick friendly / unfriendly?

-S/he is so smart.

-I think he / she is absent-minded / selfish.

საგნის აღწერა -It’s big / small / clean / dirty / strong / long.

-What colour is the flower?

-We’ve got a square/ oval / round  table in the kitchen.

-What kind of... is it?

-What does it look like?

-What a funny story!

-The room is messy.

1.4. გემოვნება/შეფასება
მოწონება/ არ მოწონება -1 like/love very much/ I’m fond of...

-How do you like it?

-I don’t like it at all/I hate it.

-I enjoyed the party/It was boring.

-I prefer...

დადებითი/უარყოფითი -That’s right!/Right! That’s nice/OK/alright.

-It’s not right!/It’s wrong!

1.5.საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-I wish... /I’d like to.. ./I’d love to...

-I need ...

-What do you need?

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები/შეგრძნებები
სიხარული -I’m so / very happy / glad!

-I’m so excited/impressed/delighted.

გაბრაზება/უკმაყოფილება -I am/got angry.

-Such a shame!
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-Don’t be / get angry!

-I’m disappointed!

-It is disappointing that…

ეჭვი /ვარაუდი -I’m not sure.

-I doubt...

-I’m not quite sure.

გაკვირვება -Really?!

-How strange!

-I’m so much surprised!

სინანული -I’m so sorry/Sorry to hear (that)..!

-What a pity! /It’s a (great) pity!
-I regret...

შიში -I’m afraid of...

-I’m (so) scared.

-I’m frightened.

ინტერესი -It’s interesting

-I’m interested  in...

-I like doing...

I am keen on…

ინდიფერენტულობა/გულგრილობა -It doesn’t matter.
-I don’t care/don’t mind.
-I’m not interested in...
-As you like.

-I am not against it.

შეგრძნებები -I’m hot/cold.

-I’m sleepy.

-I’m tired / busy

-We’re hungry / thirsty.

1.7. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება -Today/yesterday/tomorrow

-It’s morning / afternoon now.

-What day is it today?-It’s Monday...

-What’s the date today?-October 25, 2008.
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-In the morning/afternoon.

-After a while/Just a moment / second, please.

-When/what time does your train leave? At 10 a.m./p.m.

-What’s on Channel Five at two-thirty?

ქრონოლოგია -After that.. ./Afterwards...

-Finally.. ./In the end...

-At the beginning/at the end…

-Lately...

-From beginning to end...

სიხშირე -often/sometimes/usually/Regularly...

-Once a week/Twice a month/Every four years...

-From time to time we....

-Every now and then...

-On and off.

ხანგრძლივობა -During the lesson...

-Howlong does your lesson last?

-For an hour.

-The shop is open from Monday through Saturday.

1.8. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა -Where is he/ she / it?-In the room/It’s here / there.

-There is / are...

-My school is far from my house.

-The table is on the left / right / next to...

-Where is the car park? It’s on the opposite side

-It’s near, in a walking distance.

მიმართულება -Where is the supermarket, Ann? -It’s over there.

-Go straight/Turn left / right.

-Tell me please, how I can get to the station?
-It’s near, in a walking distance.

-Can you tell me the way to….?

1.9. ლოგიკური კავშირის გამოხატვა

მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია -Sue is wet, because she fell into the river.
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-He was sick that’s why he lost the game.

-Is it a boy or a girl?

-John was smart but he waslazy.

-Why is he so sad?

1.10. ნებართვა/ აკრძალვა/
ვალდებულება
ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა -May/Can I...? /Will you allow me...?/ Do you mind...?

-Let me...

-You ought to listen to each other.

-You must...

-Don’t drop litter!

-Keep off the grass!

1.11. ინტერაქცია
საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
/მოსწავლის
მიმართვები

-Sit down, please! /Be quiet!

-Close/Open your books! /Turn the page over ...

-Listen to the tape!

-Shall I read?

-Can you help me? /It’s not clear/I don’t understand.

-Can you correct / describe...?

-Can you explain again, please?

-Let’s work in pairs!

-Get into the group of three / four!

-Who will make a presentation?

-We’re running out of time/Hurry up!

-I haven’t finished.

-I haven’t finished yet.

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ინდივიდის ორიენტირები
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რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სI, სII
სხეული forehead; wrist; palm; nail; bone;    thumb; neck; stomach; eyelid;

eyebrow; blood; elbow; fist; waist; breast; hip; chest; heart;

გარეგნობა good/pleasant-looking; round / oval face; thin fingers; thin/ thick brows;
turned-up nose; strange; charming; medium, cute; attractive; gracious;
handsome; pale; wrinkled;

დახასიათება noisy; scared; brave; polite; devoted; stupid; bright; useful; worried;
hard-working; rude; gloomy; exciting; delighted; curious; active;
humorous; impressive; nervous; energetic;

ტანსაცმელი/აქსესუარები blouse; slippers; night-gown; sweater; trainers; sandals; collar; brooch;
sun-glasses; handbag; bracelet; earrings; suit; fur coat; national clothes;
tie; buttons; necklace; fan;

ჰიგიენა shampoo; perfume; sponge; gel; make up; nail polish; soap; toothpaste;
toothbrush;

ჯანმრთელობა/
ავადმყოფობა

medicine; cough; pain; sneeze; druggist/chemist; pills; drug store; tooth ;
head; stomach ache; flu; fever; sore throat; upset stomach; runny nose;
disease; prescription; nurse; healthy; sick; be in pain;

ემოციური რეაქციები be pleased; get angry; be surprised; get cross;

2.2. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანები person; people; baby; teenager; adult; toddler; neighbor; neighborhood;

crowd; Madam; Sir.; Ms./ Mrs. /Miss.;

ოჯახი/ნათესავები relatives; nephew; niece; twins; an only son / daughter; in-laws; mother
/ father / brother / sister in law; distant relative; Godmother / father;

ცხოველთა სამყარო reptile; lizard; toad; snail; wing; beak; paw; turtle; feather; claws; fang;
cave; pouch; den; kangaroo; grasshopper; beetle; insects; dolphin; sea
animals; polar bear; penguin; sea gull; whale; shark;

ბუნება earth; nature; planets; ocean; plant; rock; arctic; land; desert; air
pollution; smog; environment; smoke; waterfall; coast; sea shore; Solar
System;

ბუნების მოვლენები weather forecast; sun set / rise; lightning; shower; hail; rainbow; climate;
earthquake; flash; mist; fog;  flood; below zero; thunderstorm;

გეოგრაფიული დასახელებები country; Britain; Germany; island; capital; Washington D.C.; The Black
sea; Australia; The British Isles; Asia; continent; Europe;

The Atlantic Ocean; North; South;

ქალაქი motorway; street; district; apartment building; suburb; road; billboard;
car park; underground; advertisement; square; rush hour; pavement;
pedestrian; citizen; skyscraper; City Hall; The Houses of Parliament;
Mayor’s Office; cathedral;

სოფელი village; farm-house; chimney; forest; field; barn; attic; path; well;
vegetable garden; orchard; harvest; vine-yard; festival; fair; greenhouse;
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vintage; stable; stream; wood, valley; field;

საცხოვრებელი ადგილი sitting room; kitchen; down/up stairs; lift; bathroom; key/lock; stairs;
toilet; cottage; cellar; garage; native town / country; hotel;

საყოფაცხოვრებო ნივთები furniture; cooker; sink / bath / tub; tap; kettle; tray / ashtray; coffee
grinder; tin opener; shovel; dishwasher; mixer; fridge; mop;

freezer; vacuum-cleaner; central heating;

სკოლა/პერსონალი cafeteria; staffroom; library; librarian; class / schoolmate; sports ground;
break; lab; team; club; principal/ head teacher; watchman; head
teacher’s office; group; colleague;

სასკოლო ნივთები tape recorder; flash cards; poster; musical instruments; diary; cassettes;
time-table; pencil sharpener; globe; CD player;

სასწავლო საგნები Foreign languages; Russian ; German; French; Spanish; History;
Geography; Grammar; Alphabet; Science;

მომსახურების ობიექტები/
პერსონალი

houseware; on sale; grocery; dairy; counter; scales; weight; magazine;
newspaper; customer; candy store; mall; stationery; cash; plastic card;
bill; package ; music shop;

სურსათი pineapple; grapes; cherry; berries; onion; pumpkin; beet; a bar of
chocolate; cornflakes; beef; pork; poultry; cereal; cauliflower; sunflower
seeds; fish; nuts;

კვება და კვების ობიექტები McDonald’s; hot chips; cake; sandwich; recipe; ingredients; pub;
restaurant; menu; soft drinks; dessert; first / second course; healthy
eating; tip; waiter ; junk food;

ფოსტა/პერსონალი post office; pen friend; post man/lady; mail; e-mail; parcel; telegram;
form; address;

ტრანსპორტი/პერსონალი motor-cycle; suitcase; railway; traveler; cab; air plane; airhostess; ship;
sailor; captain; journey; luggage; pilot; passenger; voyage;

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

Opera House; singer; usher; director; cartoon film; museum; scientist;
concert hall; composer; swimming pool; trainer; musical theatre;
musician; picture gallery; painter; exhibition; sculptor;

დღესასწაულები და ზეიმები celebration; Halloween; Folk music; congratulations; Mother’s day;
Easter; Valentine’s day; masquerade;

2.3. აქტივობები
შინ/გარეთ look after; exam/examination; mark; check; grade; expect; recognize;

joke; sleep; refuse; lie; introduce; quarrel; shake; warn; drop; damage;
relax; advice; fill; stay; rob;

სკოლაში test; miss; manage; notice; inform; start; explain; think; decide; quarrel;
win; sing; realize; believe; fancy; share; argue; protect; encourage;
improve; agree; disagree;

სპორტი ski; skate; ride; tennis, jog; take part; run; win; lose; reach; climb;
compete; score; train;

დასვენება/გართობა go to concert hall / opera; do gardening; read a comics; draw; cartoons;
have a good time; watch video; knit; listen to music; go to the concert;
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play the guitar / the piano/cards; do puzzles/ crosswords;

მომსახურება hire a taxi; order; weigh; choose; address; mend; fix; wrap; serve;
register; prescribe; fit; make a doctor’s appointment; repair; examine;

მგზავრობა/გადაადგილება travel; book tickets; stay at a hotel; go on a trip; have a journey; depart;
catch the train; miss the train; see off; cancel; delay; check in / out;
travel first/second class; take off/land;

2.4. ინდივიდის ორიენტირები
დრო half; quarter; past / to; hour; often; always; next day; calendar; fortnight;

usually; millennium; a.m./p.m.; century; the day after tomorrow; the
day before yesterday;

წელიწადის დროები week days; Sunday; Monday; Tuesday; Wednesday; Thursday; Friday;
Saturday;

კვირის დღეები/ თვეები weekend; months; January; February; March; April; May; June; July;
August; September; October; November; December;

დღე/ღამე day; morning; afternoon; evening; noon; midnight; midday; night;

ქვეყნის მხარეები Western; Eastern; Northern; Southern; North East; South West; South
East; central;

ადგილმდებარეობა place; space; meter; mile; inside; opposite; top; bottom; away; across;
along; middle; inch / foot; centimeter;

მახასიათებლები fresh; hard; bitter; modern; heavy; light; delicious; convenient;
uncomfortable; fashionable; old- fashioned; comfortable;

ფერი purple; violet; grey; rosy; dark; light-blue; shiny; glossy;

ზომა tiny; great; enormous; huge; vast;

ფორმა figure / shape; round; oval; square; wide; narrow; triangle; flat; deep;

წონა heavy; light; 100 kg; square; pound (0.454 of a kilogram);

ტემპერატურა hot; cold; cool; warm; high / low; temperature; Celsius; scale; degree;

მასალა gold / golden; wooden; silk; velvet; cotton; silver; woolen; iron;

რაოდენობა much; little; a lot of; great number of; one half; two thirds; one quarter;
a part of;

რიცხვები odd; even; thousand; million; billion;

3.გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ
სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ
არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული
წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს
დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:
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 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხი

3.1. არსებითი
სახელი

Nouns

- საკუთარი, საზოგადო, აბსტრაქტული, ნივთიერებათა, კრებითი

Proper,  common, abstarct,  material, collective;

- თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;

- ბრუნვა – Case (-'s, of-phrases);

- რიცხვი – Number; (წესიერი/არაწესიერი ფორმები –

Regular/Irregular forms)

3.2. არტიკლი

Articles

- განსაზღვრული - Definite Article;

- განუსაზღვრელი -Indefinite Article;

- ნულოვანი - Zero Article;

(არტიკლის გამოყენების ზოგადი წესები);

3.3. ზედსართავი
სახელი

Adjectives

- შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;

(წესიერი/არაწესიერიფორმები – Regular/Irregular forms);

3.4. რიცხვითი
სახელი

Numerals

- რაოდენობითი, რიგობითი – Cardinal, ordinal;

3.5. ნაცვალსახელი

Pronouns

- პირის – Personal (subject/ objectforms);
- ჩვენებითი – Demonstrative;
- კუთვნილებითი- Possessive;
- კითხვითი - Interrogative;
- განუსაზღვრელობითი - Indefinite;
- უკუქცევითი - Reflexive;
- ემფატური –Emphatic;
- მიმართებითი – Relative;

3.6. ზმნა

Verbs

- წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
- სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე - Main, auxiliary;
- მაერთი ზმნები– Linking verbs (to be, to become, etc.);
- მოდალური ზმნები - Modal verbs (can, may, must, should, would);
- ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs;
დროის ფორმები მოქმედებით გვარში:
Tense forms - Active Voice:
- Present, Past Simple;
-Will Future (Future Simple);
- Would+infinitive (Future in the Past Simple);
- Present, Past Continuous;
- Present, Past Perfect;
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- Present Perfect Continuous;

დროის ფორმები ვნებით გვარში:
Tense forms - Passive Voice:
- Present, Past Simple;
- Present, Past Continuous;

3.7. ზმნიზედა

Adverbs

- დროის, ადგილის, ხარისხის, ვითარების, კითხვითი, განუსაზღვრელი – of
time, of place, of degree, of manner, interrogative, indefinite;

- შედარების ხარისხები– Comparison of adverbs (regular/irregular forms);

3.8. წინდებული

Prepositions

-ადგილის, დროის, მიმართულების და ა.შ. – of position, time, direction, etc.;

3.9. კავშირი

Conjunctions

- მაკავშირებელი, მაქვემდებარებელი - Coordinating, subordinating: and, or, so,
but, that, where, when, because, etc.;

3.10. ნაწილაკი

Particle

- no, not, too, only, almost etc.;

3.11. წინადადება

Sentence types

-მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი – Affirmative, interrogative,      negative;

- კითხვითი წინადადების ტიპები –

- Types of questions (Yes/No, Wh; Tag; Or);

- თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი – Declarative, interrogative,  imperative;

- მარტივი, რთული თანწყობილი, - Simple, compound;

- რთული ქვეწყობილი - Complex;

(მიმართებითი,დროის, ადგილის – relative, of time, of place);

- პირობითი I – Conditional I;

- Wish sentences;

3.12.

წინადადების
წევრები

Parts of the sentence

- მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Main/Secondary;

3.13. პირდაპირი და
ირიბი თქმა

Direct/indirect speech

- პირდაპირი და ირიბი თქმა – Direct/indirect speech;

- დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses.

სიტყვა-წარმოება

Wordbuilding

- სუფიქსები – Suffixes (-y, -er, -able, ly);

- პრეფიქსები – Prefixes (un-, ir-, im-,etc.) ;

კონსტრუქციები - to be going to, used to, make someone do something, etc.
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Constructions

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება;

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიერთობები; გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ინგლისურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია,

ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები

და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საბაზო-საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - III, IV (სIII, სIV)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც
ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა
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4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა/დახასიათება

1.4. გემოვნება/შეფასება

1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება

1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები

1.7. დროში ორიენტირება

1.8. სივრცეში ორიენტირება

1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა

1.10. ლოგიკური კავშირები

1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

2. სამეტყველო ფუნქციები

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები

დონე - სIII, სIV

მისალმება/მოკითხვა -Hello/ Hi

-Good morning/afternoon/evening/night.

-How are you? - Fine, thanks /so-so /much better/OK/All right.

-I’m fine and you?- very well/Not very well

დამშვიდობება -Good-bye! /Bye-bye! /Bye!/So long!

-See you later! See you in a bit!

-Good night! / See you!

-Hope to see you soon! /later!
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წარდგენა/გაცნობა -You must be Peter Denis!

-Meet Roger, he’s…/Haven’t we met before?

-I’m…Here’s my visit card!

-Nice/Happy/Glad to meet you.

მიმართვა (თავაზიანი/

ფამილარული)

-Miss/Ms./ Mrs. Taylor!/ Sir? Madam! / Hey, Tom!

-Could you tell me…?

-Excuse me, please…

-My dear! Darling!

-Is it all right/OK if…?

მობოდიშება -Sorry!/ I’m sorry (about)!/ Sorry to disturb you

-Excuse me (for)… No problem!

-I’m really/terribly sorry about that

მადლობის გადახდა -Thank you! /Thank you very much! / Ever so much!

-That’s so /very kind/ nice of you!

-You’re welcome.

მილოცვა/კეთილი სურვილები -Happy Birthday (to you)

-Happy New Year! Happy/ Merry Easter! / Christmas!

-Bless you!

წახალისება/შექება -Excellent! / Super! / Great! / Fine! / Right! / Fantastic/Magic!

-That’s interesting!

-That’s (quite) a good idea.

-Well done! I’m glad you did it / Go ahead!

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-What can I do for you?

-Let me help you. - It will be fine.

-Can/ Could we….? / What if…?

-I’d love to…/ Why don’t you/ we…?

შეხვედრის დანიშვნა/
დათანხმება/ უარის თქმა

-Let’s meet at 5 o’clock/ Shall we meet on…?

-Ok. That’s fine/ What a pity! I can’t.

გაფრთხილება -Attention please!

-Be careful not to fall over!
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-Look/ Watch out! / Take care! / Be more attentive!

დამშვიდება/ნუგეში -Take it easy! / Relax! / Cheer up!

-Calm down, please! / Never mind!

დაჯავშნა -Let’s book the ticket.

-Can I order the tickets for two?

-Can I order a place for …?

-I’m sorry, this seat is reserved.

-I’ve already made a reservation…

-sorry, I want to cancel the reservation.

ინტერაქცია სუფრასთან -Help yourself… Pass me… please.

-What would you like to drink?

-Would you have another piece of meat-pie?

-No, thanks. I’ve had enough.

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -How many/much…would you like?

-How much is it/ does it cost?

-What’s the price of? - 10 dollars/pounds / laris/lari.

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-Which bus shall we take for the…?

-What’s the bus/taxi / subway fare.

-Can I ask what the taxi fare is?

-You can keep the change. / It’s a tour tip.

-Could you tell me where to get off?

-The traffic is heavy.

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)

-Dear Helen…/Sir/Madam/Mr./Mrs./Ms / Peterson….

-I hope to hear from you soon…

-Best wishes…/ Say hello to...

-write tome soon

პოზიციის გამოხატვა/სხვისი
აზრის გაზიარება ან უარყოფა

-I’d like to say that…/ That’s a good point.

-In my opinion/ To my mind…

-I don’t feel the same way

-I agree / don’t agree with you (however)
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შეფასება -Good/ Excellent / Fantastic / wonderful! / perfect!

-I appreciate that!

-How extraordinary!

-you’ve made great progress / improvement.

- It’s incredible! It’s gorgeous!

აზრის კითხვა/რჩევის
მიცემა

-What’s your idea about…?

-I think you’d better…/ You should… / You’d rather…

-Can / Could you tell me, please…

-I advise you…/ Take my advise!

სატელეფონო საუბარი -May / Could I speak to…, please?

-Call / Phone me!

-Hallo! / Who is speaking?

-I’ll call back later.

-Will you give her a message, please?

-Can I leave a message for her, please?

-You are through.

-I’ve made a few phone calls today.

დათანხმება / უარი -Yes! / Oh, yes! / /No! / Oh, no!

-Good!

Yes, I do/ did/ have…/ No, I don’t/ didn’t/ haven’t…

-Yeah!-/ All right! / OK/ Sure!/ Never!/ Not at all/ Not yet.

-Yes, please/ No, thanks.

-Certainly! Of course!

-Surely I will! Surely not!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: სახელი/
გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი
/ ოჯახი

-Who / What are you? / What is her job?

-I’m a schoolboy / girl/ student.

-How old are you?-I am 12

-I live in London/ Washington D.C.

-When were you born?

ეროვნება / წარმომავლობა -Where are you from? I’m from Europe.
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-Where does he come from? She/he is/ comes from…

-She/he is English / Greek / French…

ჯანმრთელობა -How are you? / How are you feeling today?

-Fine, thanks/ Much better/ Not bad/ I feel sick/OK/All right..

-I’m getting better.

-I’ve got an awful headache/ stomach ache/ Poor you.

თავისუფალი დრო -What’s your hobby? Have you got any hobbies?

-I like…/ I collect…

-Are you interested in…?

-I have an interesting collection of…

-I enjoy reading comics/ playing computer games.

პროფესია / ხელობა -What’s your brother/ father/ mother?

-She/he is a stylist/ nurse/

-plumber/ shoe-maker/ hair dresser/ housewife/ architect

ამინდი -What’s the weather like today? How is the weather.

-What’s the temperature today?

-It’s 35 degrees Celsius/ It’s 70 degrees Fahrenheit.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა -She is beautiful/ pretty/ nice/ ugly/ tall/ short/ slim…

-My weight is …/ I’m 5 feet tall.

ადამიანის ჩაცმულობა -Have you seen my new hat/ scarf/ gloves?

-She wears/is a size 36 in clothes.

-you look smart in that new coat and I like the colour.

ადამიანის დახასიათება -She is kind/ sad/ clever/ friendly/ unfriendly/ ambitious.

-He is cheerful/ serious/ easy-going.

-She/he is absent-minded/ selfish.

საგნის აღწერა
-It’s big/ small/ clean/ dirty/ strong/ long.

-It’s narrow/ wide/ broad/ square…

-What kind of ball do you play baseball with?

-What does your room look like?

-What’s the length/ width/ depth/ breadth of…?
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-The knife’s sharp/ It’s tiny/ huge/ gigantic.

სურვილი/ საჭიროება/
მოთხოვნილება

-I wish…/ I’d like to …/ I’m willing to…

-You need to…/ needn’t… / There is no need to…

-I don’t want… /Neither do I.

1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნება
მოწონება/ არ მოწონება

-It’s difficult to say anything definitely.

-I was greatly impressed.

-He is tasteless.

-I like it/ I don’t like it at all.

-I enjoy…/ I’m fond of…

-Do you like jazz? - I’m crazy about…

-It’s OK./ funny/ good/ great/ wonderful.

-I like neither…nor…/I don’t like it either.

აზრის/ შთაბეჭდილების/
პოზიციის გამოხატვა

-That’s right/ wrong!/ It’s not right!/ Right!

-In my opinion…/ That’s my opinion.

-What’s your idea about…?- I’m sure about it.

დადებითი/უარყოფითი -That’s right! /Right!

-It’s not right! /It’s wrong!

1.5.საჭიროება/მოთხოვნილება
სურვილი
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-I need/I should/ ought to…

-I wish I lived in a big city.

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები
სიხარული/კმაყოფილება -I’m so/ very/ extremely happy/ glad/ delighted!

-I feel so excited! / greatly impressed.

უკმაყოფილება/
გაბრაზება

-I am/got (so) angry/ furious at…/a little annoyed

-Don’t  be/ get angry at…

-It’s so selfish/boring!

ეჭვი /ვარაუდი/იმედი -I doubt about it/ I’m not (quite) sure.

-May be/Perhaps/ It seemed to me…

-I wonder/ suppose…/ hope so!

-Who knows? No doubt!
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-He could/ might/ must have…

-as far as I know…

-I’m hopeful.

სინანული -Sorry, to hear that/ I’m so sorry.

-It makes me feel so sad/ I feel very sad about it.

-What a pity! If only I’d been there.

-I greatly/sincerely regret what I said.

შიში -I’m so frightened./ I’m afraid of…

-I’m so scared.

-I am panicking.

-She/He was trembling/ shaking all over with fear.

გაკვირვება -Really?! I can’t believe it/ Why?

-How/ very/ so strange!

-I’m so much surprised!

-Is that so?

ინტერესი / გულგრილობა
ინდიფერენტულობა

-I like doing/ I’m fond of/ I’m interested in…

-I’m good at…/ I’m keen on…

-I feel like…

-I don’t mind/ Nothing special.

-Who cares? / I don’t care.

-I’m not interested in…

-It makes no difference.

-As you like.

შეგრძნებები -I’m sleepy/ tired/ hungry/ thirsty/ full/ hot/ cold.

-I’m sick/ miserable/lonely.

-I feel happy/ sad/lonely.

1.7. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო

-It’s morning/ afternoon/ evening/ night now.

-In the morning/ afternoon/ evening/ At night.

-In the first/second half of the day.

-What time is it/ What’s the time?
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-It’s 5 o’clock/ 5 to 6/ 5 thirty.

-What’s the date today?- It’s May 1, 2008.

-What day is it today- It’s Monday.

ქრონოლოგია - Then/ After/ Before that…/ Now…then…

-First… then…/ At first… Firstly/ Secondly…

-Next month/ year…

სიხშირე -I often/ sometimes/ usually/ always regularly/ generally/ never/

-From time to time/ Again/On and /off

-Once more….

-Once a week/ twice a year/ three times a day/ per day.

ხანგრძლივობა -How long does it take you to…?

-It takes me 20 minutes to…

-During the lesson…

-Forever/ All day long…/ All night.

სიჩქარე -I don’t like driving fast/ slowly.

-The car stopped too suddenly and turned too quickly.

-Hurry up! We are late/ You are as slow as…

-He usually drives fast but carefully.

1.8. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -On the left/ on the right/ next to/ in the middle…

-It’s here/ there…/ in front of/ behind the… At the top/ the
bottom…/ Above/ below…

-On the ground/ first floor…

მიმართულება -Tell me please how I can get to..?

-Go straight ahead/ turn left/ right…

-Which way? - This way, please!

1.9. ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა
-ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა

-May/ Can I borrow your pencil?

-Will you allow me…? Do you mind…?

-You must obey…/ You ought to listen to the instruction.

1.10. ლოგიკური კავშირები
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მიზეზი/
შედეგი/პირობითობა/მიზანი

-He can’t speak German, so he can’t understand me.

-He felt sick, that’s why he lost the game.

-He hurt his leg because he slipped on the wet floor.

-He is learning English to/in order to find a good/well-paid job

1.11. ინტერაქცია საკლასო
ოთახში
მასწავლებლის მითითებები /
მოსწავლის
მიმართვები

-I want you all to attend the meeting tomorrow.

-Let’s move on to the next point.

-As we are short of time…

-Take a while before you get familiar with the instructions.

-You’ll have several assignments.

-You don’t have to rush.

-You needn’t rush.

-No rush!

-Take your time.

-If I fail the test will I have to take it again?

-Can I use the dictionary?

-I need to be at the doctor’s office at ten, can I go?

-Am I right?

-Can you explain it again, please?

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. აქტივობები

2.3. ინდივიდის გარემოცვა

2.4. მედია

2.5. ორიენტირები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სIII, სIV

სხეული forehead; cheek; chin; wrist; palm; nail; neck; bone; finger, tongue; toes;
back; ankles; skin; eye-lid; eyebrow; brain; heart; shoulder; lungs; liver; scull;
knee; stomach; blood;
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გარეგნობა appearance; slim; thin / long fingers; fat; pale; lovely; plump; dark / straight
/ curly / wavy/fuzzy hair; blond plaited hair; handsome; dimpled chin;
freckled face; bearded; mustached; masked; bald; wrinkled

დახასიათება polite; bright; honest; nervous; evil; curious; shy; wise; mean; greedy; cross;
powerful; sociable; patient / impatient; responsible; practical; witty; perfect,
honey-tongued, gentle, good-humored;

ტანსაცმელი/აქსესუარები raincoat; pullover; jacket; suit; pants; tights; slippers; trainers; ring;
sneakers; scarf; mittens; handbag; umbrella; brooch; gloves; skirt;
nightgown; underwear;

ჰიგიენა shampoo; comb; sponge; hair brush; soap; towel; gel; tooth paste / brush;
shaving; vanishing / hand cream; hair / body care; perfume; make up; toilet
paper;

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა medicine; cough; sneeze; ill; appointment; doctor; injection; sharp pain;
pills; prescription; surgery;

შეფასება/ემოციური რეაქციები cry; laugh; hate; feel; smile; love; be/get angry; get pleasure; like; be
astonished; amazing; tremble; wonder;

პროფესია/ხელობა architect; attendant; movie star; policeman / woman; lawyer; detective;
plumber; journalist; artist; carpenter; explorer; technician; mechanic

2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

recognize; realize; discuss; debate; identify; recall; make a speech/
presentation / report; reveal; evaluate; assess; assert;

ტელეფონით სარგებლობა dial; hold on; press the button; use the calling card; to make a call /
disconnect; answer the phone machine;

დასვენება/გართობა/სპორტი rest; play cards; go swimming / dancing ; knit; ride a bicycle/ bike horse;
take a voyage travel; play games.

მგზავრობა/გადაადგილება pack / unpack; carry ; take a visa ; travel abroad ; to leave for ; miss / catch
the train ; check in / up ; fasten; unfasten ; to see off; cancel; go on foot /
horseback; fly; hitchhike; gallop; sail; land.

2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

Ms./ Mrs./ Miss...; child; man; woman; guest; person; baby; people; toddler;
fellow queen; king; prince; princess; crowd; partner; teenager; lady;
gentleman; traveler; visitor; host; male / female; the old / young.

ოჯახი/ნათესავები grandson / daughter / children; family; twins; cousin; aunt; uncle; niece;
nephew; parents; wife; an only son / daughter; child; close / distant
relatives; an adopted child; husband; step mother...

ეროვნება/წარმომავლობა Georgian; Irish; from Spain / Australia; African by origin; European; Native
American.

დედამიწა/გეოგრაფიული
დასახელებები

land; island; Europe; America; country; Georgia; Tbilisi; Great Britain;
London; the USA, Washington D.C.; state; the Thames; capital; continent;
bay; gulf; the Atlantic Ocean; the Black Sea.

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

sky; sun; moon; stars; cloud; hill; mountain; wood; forest; weather; field;
plant; sea; lake; shells / stone; air; water; nature; rock; ocean; pond;.. beach;
climate; mine; cave; galaxy; lagoon;

ქალაქი motorway suburb; sidewalk; traffic jam; airport; railway station; shop-
windows; car park; crossing; avenue; square; rush hour; district; monument;
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cemetery; parking lot; downtown; Police Station; highway; sightseeing;

სოფელი countryside; vegetable garden; orchard; farm; stable; well; gate; fence; fire-
place; vine-yard; mill; harvest; path; stream; vintage;

საცხოვრებელი ადგილი house; flat; attic; lift / elevator; chamber; closet; urban / rural area; camp;
hut; floor / storey; villa; inn; rancho; detached, semidetached; terrace;

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები furniture; bed-cover; cooker; kettle; sink / bath / tub; broom; iron; coffee
grinder; fridge; mixer; cot; couch; houseware goods; plug; aquarium; lamp;
bulb; stove; rope.

განათლება primary / elementary/ secondary / high school; institute; schedule;
university; a preparatory school; scientist; skills; material; academy;
educators; didactic; literacy.

სურსათი rice; spaghetti; egg; mineral / fizzy water; coke; jam; jelly; marmalade;
cookies; apples; tomatoes; flour; ingredients; fruit; juice; veal; mutton;
cheese; vanilla ice-cream.

კვება/კვების ობიექტები/კერძები/
პერსონალი

cafe; McDonalds; menu; meals; dish; supper; dessert; recipe; cook; chips;
sandwich; hamburger; steak; pizza; Christmas pudding; roll; soup; fast food;
coffee-house.

ტრანსპორტი/პერსონალი vehicle; railway; air plane; boat; pilot; bus stop; lorry; traveler; driver;
railway; airport; cab; on board the ship / plane; railroad; carriage; platform,
compartment.

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

cinema; cartoon film; theatre; actor; actress; puppet show; stage; circus;
clown; acrobat; museum; guide; match; swimming pool; ring; tennis court;
film director / producer; screen; audience; judo.

ფოსტა/პერსონალი stamp; envelope; postman; letter / mail-box; post office; postcard; mail/air
mail; address; parcel;

ტელეფონი phone; mobile / cell phone; receiver; phone-card; local / international /
emergency call; telephone box /book; phone card; message; call / phone
box; phone booth / book; dial number;

საკომუნიკაციო საშუალებები phone / telephone; mobile / cell phone call / ring / number; phone-card;
receiver; phone box / booth; phonebook; fax; fax machine; e-mail.

2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია source of information; channel; advertisement; commercial; CNN; BBC;

weather forecast; documentary; telecommunication system; program;
censorship /control; Show programmes/quiz hows;

ინტერნეტი means of communication; e-mail/web address; internet; database;
network; CD-Rom; disc; hard disc /drive; hacker; virus scan; download;
information; spell check; technology.

2.5. ორიენტირები
დრო time; watch; clock; half / quarter of an hour; past / to; calendar; usually;

a.m./ p.m.; last night / week; present; past; century; the other day; age;
just; the whole time; daytime; long time ago; recently;

წელიწადის დროები seasons; autumn/fall; winter; spring; summer.

თვეები months; January; February; March; April; May; June; July; August;
September; October; November; December.

კვირის დღეები week days; fortnight; Sunday, Monday; Tuesday; Wednesday; Thursday;
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Friday; Saturday; weekend.

დღე/ღამე day; morning; afternoon; noon; evening; midnight; midday; night; tonight.

ქრონოლოგია first of all; at first; now... then; firstly... secondly; then; before; day by day;
at/in the end.

სიჩქარე fast; quick / quickly; slow / slowly; speed; frequently;

სიხშირე sometimes; seldom; rarely; often; always; never; from time to time;
occasionally.

ხანგრძლივობა forever; from now on; all day long; for a long time.

ქვეყნის მხარეები West; East; North; South; Northern; Southern; Western; North East; South
West, South East; central.

ადგილმდებარეობა place; space; in two meters'/ miles’ distance; near; far; left; right; down;
up; into; inside; opposite; close; next to.

მახასიათებლები full; empty; fresh; hard; bitter; modern; delicious; sharp; free;
comfortable; uncomfortable; fashionable; old-fashioned.

ზომა/ფერი/ფორმა/წონა/
შემადგენლობა

round; oval; triangle; figure; narrow; weight; iron; gold; huge; tiny; jumbo;
shiny; flat; deep; square; pound; bronze; velvet / cotton; shape; heavy;
light; milky; kilogram; silk.

ტემპერატურა high / low temperature; below / above zero; Celsius / Fahrenheit.

რაოდენობა Many; much; few; little; numerous; great number of.

რიცხვები odd; even; thousand; million; billion; tenth; twenty-fifth; figures; two-
thirds; two and a half; quarter; addition; multiplication; division.

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ
სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ
არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული
წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს
დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხი

3.1. არსებითი
სახელი

Nouns

- საკუთარი, საზოგადო, აბსტრაქტული, ნივთიერებათა, კრებითი – Proper,
common, abstarct,  material, collective;

- თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;

- ბრუნვა – Case (-'s, of-phrases);
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- რიცხვი – Number (წერსიერი, არაწესიერი ფორმები);

3.2. არტიკლი

Articles

- განსაზღვრული - Definite Article;

- განუსაზღვრელი -Indefinite Article;

- ნულოვანი - Zero Article;

არტიკლი საკუთარ სახელებთან – Articles with proper nouns;

3.3. ზედსართავი
სახელი

Adjectives

- შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;

- ზედსართაული კონსტრუქციები –Adjective constructions (so,

such; enough, too; to+infinitive after adjectives; -ed, -ing adjectives);

3.4. რიცხვითი
სახელი

Numerals

- რაოდენობითი, რიგობითი – Cardinal, ordinal;

3.5.
ნაცვალსახელი

Pronouns

- პირის – Personal (subject/ objectforms);
- ჩვენებითი – Demonstrative;
- კუთვნილებითი- Possessive;
- კითხვითი - Interrogative;
- განუსაზღვრელობითი - Indefinite;
- უკუქცევითი - Reflexive;
- ემფატური –Emphatic;
- მიმართებითი – Relative;

3.6. ზმნა

Verbs

- წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
- სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე - Main, auxiliary;
- მაერთი ზმნები – Linking verbs (become, seem, etc.);
- მოდალური ზმნები - Modal Verbs (can, may, must, should, would, ought, need);
- ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs;
- უპირო ფორმები – Nonfinite forms (Infinitive, present/past
participle);
- ზმნური კონსტრუქციები – Verb patterns: V + ing, V+infinitive,

V+object+infinitive, etc.

დროის ფორმები მოქმედებით გვარში:
Tense forms - Active Voice:
- Present, Past Simple;
-Will Future (Future Simple),
-Would+Infinitive (Future in the Past Simple);
- Present, Past Continuous;
- Future Continuous;
- Present, Past Perfect;
- Present Perfect Continuous;
- Past Perfect Continuous;

დროის ფორმები ვნებით გვარში:
Tense forms - Passive Voice:
- Present, Past, Future Simple;
- Present, Past Continuous;
- Present, Past Perfect;

3.7. ზმნიზედა - დროის, ადგილის, ხარისხის, ვითარების, კითხვითი,
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Adverbs განუსაზღვრელი – of time, of place, of degree, of manner,

interrogative, indefinite;

- შედარებისხარისხები– Comparison of adverbs (so, enough, too

კონსტრუქციებში);

3.8. წინდებული

Prepositions

- ადგილის, დროის, მიმართულების და ა.შ. – of position, time,

direction, etc.;

3.9. კავშირი

Conjunctions

- მაკავშირებელი, მაქვემდებარებელი - Coordinating,

subordinating: and, or, so, but, that, where, when, because, etc.;

3.10. ნაწილაკი

Particle

- no, not, too, only, almost, hardly, as well as, etc.;

3.11. წინადადება

Sentence types

- მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი – Affirmative, interrogative, negative;

- თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი – Declarative, interrogative,

imperative;

- მარტივი, რთული თანწყობილი, - Simple, compound;

რთული ქვეწყობილი –complex;

(მიმართებითი, დროის, ადგილის, განსაზღვრებითი- relative,

object, of time/place);

პირობითი I, II – Conditional I, II,  Wish sentences;

3.12.

წინადადების
წევრები

Parts of the
sentence

- მთავარი/მეორეხარისხოვანი წევრები – Main/Secondary;

- სიტყვათა წყობა – Word order;

3.13. პირდაპირი
და ირიბი თქმა

Direct/indirect
speech

- პირდაპირი და ირიბი თქმა – Direct/indirect speech;

- დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses.

სიტყვა-წარმოება

Wordbuilding

- სუფიქსები – Suffixes (-y, -er, -able, ly);

- პრეფიქსები – Prefixes (un-, ir-, im-,etc.);

- შედგენილი სიტყვები – Compound words;

კონსტრუქციები - There is/are, let me, to be going to, used to, make someone do something, get used
to, etc.



833

Constructions

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება;

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიერთობები; გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ინგლისურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია,

ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები

და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საბაზო-საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - V, VI (სV, სVI)

პროგრამის შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც
ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
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2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა/დახასიათება

1.4. გემოვნება

1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება

1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები

1.7. დროში ორიენტირება

1.8. სივრცეში ორიენტირება

1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა

1.10. ლოგიკური კავშირები

3. სამეტყველო ფუნქციები

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - სV, სVI

მისალმება/მოკითხვა -How are you keeping?

-Is everything O.K.?

-It’s nice to see you again!

დამშვიდობება -I’d like to say good-bye to you all.

-(I’ll) be seeing you tomorrow/next week, etc.

წარდგენა/გაცნობა -Let me introduce you to Ann/Let me present...

-I’m very pleased to meet you.

-I’d like to get acquainted with him.
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მიმართვა

(თავაზიანი/ფამილარული)

-Would you mind seeing me off?

-Could you (possibly) do me a favor?

-Sure, I’ll be happy to...

მობოდიშება

-Please, forgive me/Sorry, that was my fault.

-I’m afraid I can’t.

-Did I do anything wrong?/Forget it!

მადლობის გადახდა/სათანადო პასუხი -Thanks a lot!/Million thanks!

-I’m very grateful / thankful (to you).

-My pleasure / Never mind!

-That’s so kind / nice of you.

მილოცვა/კეთილი სურვილები -Good luck with the interview!

-Congratulations and the best wishes

-Safe journey!/Have a nice day /journey /trip!

წახალისება/შექება -I like that!/That was nice / clever!

-Good / Excellent work /job!

-That’s exactly the point!

-Not bad!/That’s it!

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-Don’t you think we could...?

-We invite you to our housewarming party.

-I’d love to come but I’m busy.

შეხვედრის დანიშვნა/
დათანხმება/ უარის თქმა

-What about Monday? -Monday is / will be fine.

-Will you come?

-No, I’m afraid I’ll be busy by that time.

გაფრთხილება -You’ll be fined if you park here.

-Why didn’t you warn them about it?

დამშვიდება/ნუგეში -Don’t bother about it!/You needn’t worry about it.

-You’ll be fine. Just don’t panic!

დაჯავშნა -Let’s book the ticket.

-Can I order the tickets for two?

-I’m sorry, this seat is reserved.
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-I’ve already made a reservation…

-sorry, I want to cancel the reservation.

ინტერაქცია სუფრასთან -Dinner is/served/ready.

-What a delicious meal!

-What did you order?

-No, thanks really.

-I’m on a diet/ I’m fasting. I’m a vegetarian.

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -Could you show me the...?

-I’m just looking round / for...

-It suits you.

-She looks awful / pretty / lovely/gorgeous in this blue dress.

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-I took the wrong train.

-What time is the train to ...?/Which platform?

-How often do the buses run?

-When is your flight?/ When will the plane land / take off?

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)/CV, სამოტივაციო წერილი

-I’m looking forward to seeing you soon.

-It was great to get your letter.

-All the best.../Love / Love from.../Lots of love...

-Yours / Sincerely / Sincerely yours...

პოზიციის გამოხატვა/სხვისი აზრის
გაზიარება ან უარყოფა

-I know for sure.

-Don’t argue about this!

-What I suggest as a solution is...

-I strongly believe that...

-Oh, come on.

შეფასება -Good/ Excellent / Fantastic / Wonderful! / Perfect!

-I appreciate that!

-How extraordinary!

-you’ve made great progress / improvement.

- It’s incredible! It’s gorgeous!

აზრის კითხვა/რჩევის
მიცემა

-What’s your idea about…?

-I think you’d better…/ You should… / You’d rather…
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-Can / Could you tell me, please…

-I advise you…/ Take my advise!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ სახელი/
გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი /ოჯახი

-Your first / second / middle /family name, please?

-How do you spell it?

-What’s your address? /My zip code is 0160.

ეროვნება / წარმომავლობა/მოქალაქეობა -What’s your nationality?

-What is your native country?

-I’m French by origin.

-They are Native Americans.

პროფესია/ ხელობა -My parents want me to become a computer-programmer.

-I would like to be an airline pilot.

ამინდი -The climate is dry in...

-The forecast for tomorrow isn’t good.

-The weather is very changeable / mild here.

1.3. აღწერა / დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა -Is this picture of you as a baby?

-Why don’t you wear make up?

ადამიანის ჩაცმულობა -I like your fur coat, Helen. -That suits you marvelously!

-I saw a beautiful dress on sale at the store.

ადამიანის დახასიათება -He is a sleepy-head. He often oversleeps.

-She has got a charming personality.

-She always treats everybody with respect.

სურვილი/ საჭიროება/ მოთხოვნილება -I’m looking forward to...

-It’s necessary / unnecessary!/No necessity...

-I’d love to...

1.4. გემოვნება/ შეფასება

გემოვნება -She was dressed elegantly in a good taste.

-1 love /favour/ adore / worship it.

-Tastes differ.
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აზრის/შთაბეჭდილების/ პოზიციის
გამოხატვა

-I’d probably...

-It sounds quite likely / true / fine / wonderful.

-I doubt about it.

1.5. საჭიროება/მოთხოვნილება
სურვილი
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-You need to take this course.

-What do you want me to do?

-He made me ...

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები
სიხარული/კმაყოფილება -I could not even think about it.

-Really? I can’t believe it!

-All these made me...

უკმაყოფილება/
გაბრაზება/გაღიზიანება

-She was so disappointed/What a shame!

-You always try to find some excuse!

ეჭვი/ვარაუდი -I doubt about it/suppose/wonder...

-Maybe/ Perhaps...

-Are you sure? I’m not (quite) sure.

-Who knows?

გაკვირვება/ინტერესი
/ინდიფერენტულობა

-What a surprise! /Oh, come on!

-You must be joking? /Very strange indeed!

-I don’t mind/ Nothing special.

-Who cares? / I don’t care.

-I’m not interested in…

-It makes no difference.

-As you like.

1.7. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/ თარიღი/
წელიწადის დრო

-Which season do you like best? /I like winter / spring...

-Not long / Long ago.../Next spring/By the end of

ქრონოლოგია -From beginning to end...

-In / at the end/Last / At last.../Finally.../Lately / Lastly...
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სიხშირე -How often? /Every now and then / Every other day /week.

-Hardly ever...

ხანგრძლივობა -For a long time/ since...

-The whole day / night evening.../All the year round...

1.8. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -How far / near is the train station from here?

-The escalator is over there.

-Where is the car park? It’s on the opposite side.

მიმართულება -Do you know how to get to...? /Is this way to...?

-If you want to cross the road use the footpath.

1.9. ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა

-ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა -Don’t feed the animals in the zoo!/Fire exit. Danger!

-No smoking! / No entry!

-Cross now! / Look left! /Keep off the grass!

-One can’t park here.

-Be careful! /You’ll get hurt/Don’t get lost!

1.10. ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/ შედეგი/პირობითობა/მიზანი -If I have much money I’ll...

-The car was too expensive for him to buy.

-If I didn’t like my job I’d give it up.

-The faster was the wind, the louder was the noise.

2.ლექსიკა

2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სV, სVI
სხეული brain; spinal cord; throat; windpipe, muscle; intestines; vein;

artery; kidney; bladder.
დახასიათება reserved; romantic; selfish; sensible; sociable; sensitive;

sympathetic; likeable; moody; outgoing; reckless; reliable;
careless; ambitious; cheerful; easy-going; obnoxious;
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ტანსაცმელი/აქსესუარები undershirt; socks; shoes; cloak; glasses; swimming-suit; belt;
bracelet; chain; earrings; sweatshirt; sandal; cardigan; uniform;
flannel shirt;

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა disease; patient; dentist; injured; fever; sick; virus; blood test /
pressure; ambulance; healthy; pulse; infection; wound; broken
bone; bruise, burn; eye; drops; capsule; pneumonia; mumps;
measles;

შეფასება/ემოციური რეაქციები sob; get cross / excited; be surprised; shout; weep; get upset;
stand something; suffer; feel pity.

პროფესია/ხელობა accountant; civil servant; priest; receptionist; sailor; soldier;
pharmacist; travel agent; tailor; optician; florist; butcher;
electrician; housekeeper.

2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

comprehend; research; comment; fail; combine; transfer;
predict; criticize; interpret; qualify.

დასვენება/გართობა/სპორტი watch gardening program; gamble; long walk tours; race; take
photos; baseball; Soccer; golf; volleyball; windsurfing; scuba
diving; archery; fencing; bowling.

საფინანსო ოპერაციები exchange money; pay bill; pay dividends; put money into a bank
/ account; pay cash by credit card / to cash a cheque;

საზოგადოებრივი სამოქალაქო
აქტივობები

vote; debate; violate/protect; pay taxes; participate; protest;
develop; promote; charge; justify; discriminate; join; choose;
support; elect; volunteer; respect; give a speech; obey the law;

2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

population; change / growth; inhabitants; the old; pension;
career; future plan; life; dream; beginning; end; ambition;
progress; success; achievement; job occupation; the youth.

საცხოვრებელი ადგილი residence; campus; dormitory; accommodation; lodge; lodging;
rent; Essential service; water; electricity; rooms to let;
detached/semi detached/terraced house.

საზოგადოება/სახელმწიფო democracy; Royal; President; Monarchy; Mayor; Republic;
Parliament; kingdom; citizen; constitution; law; revolution; flag;
EU; refugee; hostage; government; public; MP; society; politics;
problem; embassy; consul; electoral system.

დედამიწა/გეოგრაფიული დასახელებები territory; peninsular; mainland; South /North Pole; jungle; plain;
border; port; harbor; Sahara; Arctic; population; deserts;
mountain ranges; Bays; Amazon rainforest; Mount Everest.

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

solar system; flood; disaster; fauna; waterfall; axis; meadow;
desert; coal; pole; wildlife; tsunami; avalanche; volcano;
hurricane; thunderstorm; thunder and lightning.

საცხოვრებელი ადგილი block of apartments; hotel; landlord; maid; skyscraper;
residence; cabin; estate; campus; terrace; motel; rent; hostel.

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები cash book; screwdriver; electric heater; kitchen equipment;
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garbage bin / can; cork-screw; toaster; oven; dishwashing liquid;
can/bottle opener; blender; dish towel.

განათლება pedagogical; exam; diploma of achievement; Education
Department; score; faculty; tutor; mentor; certificate; award;
licence; international Olympiad /conference; competition.

სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი/ინვენტარი)

supermarket; book-store; clothes store; cash desk; newspaper;
line; check; customer; counter; scales; stationery; bookstall;
grocery; mall; musical shop; druggist;

მომსახურეობის ობიექტები
პერსონალი

parking garage, drugstore, bakery, lobby.

სურსათი Pumpkin; chicken; pork; whisky; wine; soft / alcohol drink;
champagne; ham; yogurt; seafood; chops; pizza; bacon; toast;
salad dressing; mustard.

კვება/კვების ობიექტები/კერძები/
პერსონალი

vacant table; healthy /junk food; pancakes; delicious food;
restaurant; waiter / waitress; night bar; refreshments; wine; hot
/cold cereal with milk; fresh / frozen food.

ტრანსპორტი/პერსონალი passenger; porter; journey; ship; sailor; captain; baggage; van;
yacht; truck; tram; conductor; air-liner; waiting room; ticket
collector; helicopter.

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

world cup; trainer; competitor; stadium; Olympic Games; gold /
silver/bronze medal; concert hall; singer; ballet; first night
performance; spectator; painter / artist; exhibition; sculptor;

ფოსტა/პერსონალი telegram form; paper boy; insured letter; postmark; express
mail; special delivery; zip / area code; post / greeting card;
money order; package.

ბანკი/პერსონალი bank; manager; loan; bill; operator; cashier; money; bank
accountant; cash; exchange rate; credit / plastic card; cash-
machine; check book; wages; board of directors; rate of exchange;
inflation; short / long term credit; financial operation;

დასვენება/არდადეგები/
მოგზაურობა

rest area; hotel; page / single /double room; holidays; vacation;
reservation; trip; beach; hiking; tourist discotheque club;
entertainment; relaxation; luxurious hotel;

2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია reporter; announcer; specific information; commentator; screen

version; newsreel; mass media; telecast; logo; Broadcast /
propaganda; talk show; journalist; clip /video; video camera;
world news.

პრესა interview; interviewer; press; newspaper; magazine; cover;
disaster, earthquake; comics; front page / headline / latest news;
scientific journal; sensation; robbery; flood; crime;

2.5. დღესასწაულები და
ზეიმები
დღესასწაულები და
ზეიმები

celebration; holidays; Halloween; presents; Santa Clause; Chris-
tmas carols /tree; festival, Mother’s / Valentine’s; Day; Easter;
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color eggs; Thanksgiving; costumes / masks; April Fool’s day; In-
dependence Day; coronation; Christmas day.

3.გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ
სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ
არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული
წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს
დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხი

3.1. არსებითი
სახელი

Nouns

- საკუთარი, საზოგადო, აბსტრაქტული, ნივთიერებათა, კრებითი – Proper,
common, abstarct,  material, collective;

- თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;

- ბრუნვა – Case, Double Genetive;

- რიცხვი – Number;

-არსებითი სახელის ზმნასთან შეთანხმება რიცხვში – Noun/verb

agreement;

3.2. არტიკლი

Articles

- განსაზღვრული - Definite Article;

- განუსაზღვრელი -Indefinite Article;

- ნულოვანი - Zero Article;

არტიკლის გამოყენება საკუთარ სახელებთან – The use of articles with proper
nouns;

3.3. ზედსართავი
სახელი

Adjectives

- ed, -ing adjectives;

- შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;

- ზედსართაული კონსტრუქციები –Adjective constructions (so, such;

enough, too; to+infinitive after adjectives);

-ზედსართავ სახელთა თანმიმდევრობა – Order of adjectives;

3.4. რიცხვითი რაოდენობითი, რიგობითი – Cardinal, ordinal;
fractional, decimal;
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სახელი

Numerals

3.5. ნაცვალსახელი

Pronouns

- პირის – Personal (subject/ objectforms);
- ჩვენებითი – Demonstrative;
- კუთვნილებითი- Possessive;
- კითხვითი - Interrogative;
- განუსაზღვრელობითი- Indefinite;
- უკუქცევითი - Reflexive;
- ემფატური –Emphatic;
- მიმართებითი – Relative;

3.6. ზმნა

Verbs

- წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
- სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე - Main, auxiliary;
- მაერთი ზმნები – Linking verbs (be, become, seem, etc.);
- გარდამავალი, გარდაუვალი – Transitive, intrasitive;
- უპიროფორმები – Nonfinite forms (Infinitive, present/past participle);
- მოდალური ზმნები - Modal Verbs;
- ზმნური კონსტრუქციები – Verb patterns: V+ing, V+infinitive, V+object+infinitive
- ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs;

დროის ფორმები მოქმედებით გვარში:
Tense forms - Active Voice:
- Present, Past Simple;
-Will Future;
-Would+infinitive (Future in the Past);
- Present, Past, Future Continuous;
- Present, Past Perfect;
- Future Perfect;
- Present, Past Perfect Continuous;

დროის ფორმები ვნებით გვარში:
Tense forms - Passive Voice:
- Present, Past, Future Simple;
- Present, Past Continuous;
- Present, Past Perfect;
- Future Perfect;

3.7. ზმნიზედა

Adverbs

- დროის, ადგილის, ხარისხის, ვითარების, კითხვითი, განუსაზღვრელი – of
time, of place, of degree, of manner, interrogative, indefinite;

- შედარების ხარისხები– Comparison of adverbs

so, enough, too constructions;

3.8. წინდებული

Prepositions

-ადგილის, დროის, მიმართულების და ა.შ. – of position, time, direction, etc.;

3.9. კავშირი

Conjunctions

-მაკავშირებელი, მაქვემდებარებელი - Coordinating, subordinating: and, or, so, but,
that, where, when, because, as soon as, if, etc.;

3.10. ნაწილაკი

Particle

-no, not, too, only, almost etc.;

3.11. წინადადება - მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი – Affirmative, interrogative, negative;
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Sentence types - თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი – Declarative, interrogative, imperative;

- მარტივი, რთული თანწყობილი,რთული ქვეწყობილი- Simple, compound,
complex (relative, of time/place);

- პირობითი I, II – Conditional I, II, Wish sentences;

3.12.

წინადადების
წევრები

Parts of the sentence

- მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Main/Secondary;

- სიტყვათა წყობა – Word order;

3.13. პირდაპირი
და ირიბი თქმა

Direct/indirect
speech

- პირდაპირი და ირიბით ქმა – Direct/indirect speech;

- დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses;

Indirect questions (Can you tell me where he. . . ?);

სიტყვა-წარმოება

Wordbuilding

-სუფიქსები – Suffxies (-y, -er, -able, ly);

-პრეფიქსები – Prefixes (un-, ir-, im-,etc.) ;

კონსტრუქ-ციები

Constructions

-there is/are, let me, to be going to, used to, make someone do something, etc.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება;

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ინგლისურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია,

ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები

და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
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თავი XXX

საბაზო-საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - VII, VIII (სVII, სVIII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა/დახასიათება

1.4. გემოვნება/შეფასება

1.5. გრძნობები/ემოციური რეაქციები

1.6. დროში ორიენტირება

1.7. სივრცეში ორიენტირება

1.8. ლოგიკური კავშირები

1.9. მედია

1.10. საბანკო მომსახურება

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები
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1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - სVII, სVIII

მისალმება/მოკითხვა/ დამშვიდობება -Hello/ Hi

-Good morning/afternoon/evening

-How are you keeping?

-Is everything O.K.? -How are things with you, Bill?

-Hope to see you soon! /later!

-(I’ll) be seeing you tomorrow/next week, etc.

წარდგენა/გაცნობა -I’m…Here’s my visit card!

-Nice/Happy to meet you.

მიმართვა

(თავაზიანი/ფამილარული)

-My dear! Darling!

-Is it all right/ OK if…?

-Would you mind seeing me off?

-Could you (possibly) do me a favour?

მობოდიშება/შეთავაზება -I’m really/terribly sorry about that.

-Please, forgive me/Sorry, that was my fault.

-I do apologize!

მადლობის გადახდა -Thank you! /Thank you very much! / ever so much!

-I’m very grateful / thankful (to you).

-That’s so kind / nice of you.

წახალისება/შექება -Excellent! / Super! / Great!/ Fine!/ Right!/

-That’s (quite) a good idea.

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-What can I do for you?

-Don’t you think we could...?

-Sorry, but I’m busy.

-May I suggest / offer...?/It’s my pleasure to...

-If I were you...

გაფრთხილება -Attention please!

-Be careful not to fall over!

-Watch out!

დამშვიდება -Take it easy! / Cheer up!
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-Don’t bother about it!

-You needn’t worry about it.

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -Would you like to try these jeans on?

-Sure, the changing rooms are over there.

-I’m just looking round / for...

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-You can keep the change. / it’s a tour tip.

-Could you tell me where to get off?

- When will the plane land / take off?

-I have to check in / out.

-What’s the flight number?

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)

-I am writing to you because.../I’d like to inform you/to let you
know…

-I’m sorry, I haven’t written for a long time...

პოზიციის გამოხატვა/დასაბუთება -I’d like to say that…/ That’s a good point.

-In my opinion/ To my mind…

-What I suggest as a solution is...

-I strongly believe that...

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ სახელი/
გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი /
ოჯახი

-Your first / second / middle /family name, please?

-How do you spell it?

-What’s your address? /My zip code is 0160.

ეროვნება / წარმომავლობა -Where are you from? I’m from Europe.

-Where does he come from? She/he is/ comes from…

-I’m French by origin.

ამინდი -The weather is very changeable / mild here.

-Let’s hope it keeps fine for the weekend.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა -She is beautiful/ pretty/ nice/ ugly/ tall/ short/ slim…

-You looked quite cute then.

ადამიანის დახასიათება -She has got a charming personality.
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-She always treats everybody with respect.

1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნების გამოხატვა -It’s difficult to say anything definitely.

-He is tasteless.

-She was dressed elegantly in a good taste.

-I favour /love / adore / worship / it.

მოწონება/ არ მოწონება /აზრის/
შთაბეჭდილების/ პოზიციის გამოხატვა

-I’m crazy about…

-I like neither…nor…/I don’t like it either.

-I think so/ the opposite/we’d better...

-I agree / quite agree / disagree / don’t agree.

საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-I wish…/I’m willing to…

-I would recommend…

-What do you want me to do?

-He made me ...

1.5. გრძნობების/ემოციური რეაქციების
გამოხატვა
სიხარული/აღტაცება -I could not even think about it.

-All these made me...

უკმაყოფილება/გაბრაზება
/გაღიზიანება

-I expected better/rather poor!

-She was so disappointed/What a shame!

-It could be worse!

ეჭვი /ვარაუდი -Perhaps...

-It seemed to me...

-He could / might / must be...

გაკვირვება -I’m so much surprised!

-What a surprise!

-Very strange indeed!

ინდიფერენტულობა -I don’t mind.

-Who cares? / I don’t care.

-I’m not interested in…

-It makes no difference.
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-It does not matter.

1.6. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო, ეპოქა

-Which season do you like best?/I like winter / spring...

-Not long / Long ago.../Next spring/By the end of

-In those days/ a couple of days/a fortnight /a week

-At the same time.

ქრონოლოგია - Then/ After/ before that…/ now…then…

-At first… Firstly/ secondly…

-On the following day.

სიხშირე -Once more….

-Once a week/ twice a year/ three times a day/ per day.

-Every now and then.

-Hardly ever...

ხანგრძლივობა -Forever/ All day long…/ all night.

-While reading...

-All the year round...

1.7. სივრცეში ოროენტირება

ადგილმდებარეობა -In front of/ behind the… At the top.

-How far / near is...?

-It’s on the opposite side.

მიმართულება -Go straight ahead/ turn left/ right…

-Which way? - This way, please!

-Do you know how to get to...?/Is this way to...?

1.8. ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/ შედეგი/პირობითობა/მიზანი -S/he came here to / in order to learn English.

-The faster was the wind, the louder was the noise.

-He is so careful that he never makes mistakes.

1.9 მედია

ტელეფონი/ინერნეტი/ მობილური -Which newspaper has the largest circulation?

-How many channels approximately can you watch?
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-There are many channels available.

-I’m putting you through.

-Who is calling, please.

-You could just try surfing the web.

-I belong to a great chat forum.

-I downloaded a good program from the Internet.

1.10. საბანკო მომსახურება

ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი -How do you want to pay? – (in) cash/by cheque, by credit card.

-What currencies are used in Japan, India......?

-If the bank lends you money, you have a bank loan.

-Income tax; wages and salaries.

-In a bank you usually have a current account.

-Pension age raised;

-Wages to be frozen;

-Interest rates down.

2.ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. ორიენტირები
2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სVII, სVIII
სხეული wrist; palm; nail; neck; bone; finger, tongue; toes; back; ankles;

skin; eye-lid; eyebrow; brain; heart; shoulder;

გარეგნობა handsome; dimpled chin; freckled face; bearded; mustached;
masked; bald; wrinkled

დახასიათება responsible; practical; witty; perfect, honey -tongued, gentle,
good-humored; tactful; diplomatic; shocked; talkative; tactical;

ტანსაცმელი/აქსესუარები sneakers; scarf; mittens; nightgown; swimming-suit; belt;
bracelet; chain; earrings; sun- blazer; engagement ring; clip-on
earring; wedding ring;

ჰიგიენა nail polish, mascara, eye shadow, eyeliner, razor, shampoo;
comb; sponge; hair brush; soap; towel; gel; tooth paste /
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brush; vanishing / hand cream; hair / body care; perfume;
make up; toilet paper;

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა pressure; ambulance; healthy; pulse; infection; symptom;
wound; sharp pain; pills; prescription; soar throat; infection;
symptom;

შეფასება/ემოციური რეაქციები be astonished; amazing; tremble; wonder; sob; shout; weep;

2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

be conscious of; estimate; clarify; analyze; research;
comment; fail; combine; transfer; predict; criticize; interpret;
qualify;

ტელეფონით/სარგებლობა
რადიო, ტელევიზია

dial; hold on; press the button; use the calling card; to make a
call / disconnect; answer the phone machine;

დასვენება/გართობა/სპორტი take part in, hold first (second, etc) place (in), rest; play cards;
go swimming / dancing; knit; ride a bicycle/ bike horse; take a
voyage travel; play games; watch gardening program; gamble;

მგზავრობა/გადაადგილება take off, travel by train, plain, air travel over the world, go on a
trip, journey, start on a trip, from start to finish, arrive in/at,
fasten; unfasten; to see off; hitchhike; gallop;

საფინანსო ოპერაცია put money into a bank / account.; pay cash by credit card / to
cash a cheque;

საზოგადოებრივი სამოქალაქო
აქტივობები

be involved in volunteer activities; keep the peace; become a
member of a political party / charity organization; lobby;
protect;

2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

visitor; host; male / female; the old / young; population;
change / growth; inhabitants; the old; ambition;

საზოგადოება/სახელმწიფო The Houses of Parliament; society; Whitehall, Downing street,
Constitutional monarchy, legislative/executive body, political
parties.

დედამიწა/გეოგრაფიული დასახელებები capital; continent; gulf; the Atlantic Ocean; the Black Sea.
territory; peninsular; mainland; South /North Pole; jungle;
plain; border; port; harbor; shoreline; Sahara; Arctic;
population;

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

natural resources; ecology; minerals; stream; space; flood; di-
saster; fauna; waterfall; axis; meadow; desert; coal; pole;
wildlife;

ქალაქი avenue; rush hour; district; monument; cemetery; parking lot;
downtown; Police Station; highway; sightseeing;

საცხოვრებელი ადგილი house; flat; attic; lift / elevator; chamber; closet; urban / rural
area; camp; hut; floor / storey; villa; inn; rancho; block of
apartments; hotel; landlord; maid; skyscraper; residence;
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cabin; estate; campus; terrace; motel; rent; hostel.

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები toaster; oven; dishwashing liquid; can/bottle opener;
blender; dish towel; cash book; dish-washer; computer; air-
conditioner; electric heater; kitchen equipment; garbage bin /
can; cork-screw;

განათლება Elementary / higher / secondary / compulsory education, tree
education end in failure = meet with failure graduation paper.
diploma of achievement; certificate;

სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი/ინვენტარი)

stationery; bookstall; grocery; mall; musical shop; druggist;
drug store; queue; booking-office; bill; label; shop keeper;
price; shopping centre; parking garage, drugstore, bakery,
lobby.

სურსათი ingredients; mutton; cheese; pumpkin; /alcohol drink;
champagne; ham; yogurt; custard, high tea, bacon, sweet
dish, Seafood, chops, pizza, bacon, toast, salad dressing,
mustard.

ტრანსპორტი/პერსონალი railroad; carriage; platform, compartment; passenger; yacht;
truck; tram; conductor; air-liner; waiting room; ticket
collector; helicopter.

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

film director / producer; audience; Olympic Games; gold / sil-
ver/bronze medal; concert hall; musician; composer; ballet;
first night performance;

ბანკი/პერსონალი salary; broker; borrower; investment; make profit; income tax;
inflation; short / long term credit; national / foreign currency.

დასვენება/ არდადეგები/მოგზაურობა tourist attraction; tourist information centre / agency; route;
discotheque club; entertainment; relaxation; luxurious hotel;
travel agent;

2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია telecommunication system; censorship /control; announcer;

specific information; screen version; newsreel; telecast;
Broadcast / world news; put on, put through, turn on/off turn
over; breaaking news;

პრესა important news, amusement section, business page,
interview; interviewer; press; / headline copy editor;
columnist; print; editor; multimedia; issue; bestseller;
sensational news.

2.5. ორიენტირები
დრო calendar; usually; a.m./ p.m.; past; century; the other day;

age; just; the whole time; period; daytime; while; long time
ago; recently; suddenly.

2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

congratulations; decorations; Thanksgiving; costumes /
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დღესასწაულები და ზეიმები masks; carnival; occasion; habit; Independence Day;
coronation; Royal tradition; inauguration; souvenirs; custom;
cultural diversity; memorial day.

3.გრამატიკა

თემა საკითხი

3.1. არსებითი სახელი

Nouns

- საკუთარი, საზოგადო, აბსტრაქტული, ნივთიერებათა,

- კრებითი – Proper,  common, abstarct,  material, collective;

- თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;

- ბრუნვა – Case, Double Genetive;

- რიცხვი – Number;

3.2. არტიკლი

Articles

- განსაზღვრული - Definite Article;

- განუსაზღვრელი -Indefinite Article;

- ნულოვანი - Zero Article;

3.3. ზედსართავი სახელი

Adjectives

- შედარებისხარისხები - Comparison of Adjectives;

- ზედსართავ სახელთა თანმიმდევრობა– Order of adjectives;

3.4. რიცხვითი სახელი

Numerals

-რაოდენობითი, რიგობითი – Cardinal, ordinal;

3.5. ნაცვალსახელი

Pronouns

- პირის – Personal (subject/ objectforms);
- ჩვენებითი – Demonstrative;
- კუთვნილებითი- Possessive;
- კითხვითი - Interrogative;
- განუსაზღვრელობითი - Indefinite;
- უკუქცევითი - Reflexive;
- ემფატური –Emphatic;
- მიმართებითი – Relative;

3.6. ზმნა

Verbs

-წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
-სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე - Main, auxiliary;
-მაერთიზმნები – Linking verbs (be, become, seem, etc.);
-გარდამავალი, გარდაუვალი – Transitive, intrasitive;
-უპირო ფორმები – Nonfinite forms (Infinitive, present/past participle);
-მოდალურიზმნები - Modal Verbs;
-მოდალური ზმნების პერფექტული ფორმები – Perfect Modals;
-ზმნური კონსტრუქციები – Verb patterns: V+ing, V+infinitive,
V+object+infinitive
-ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs;

დროის ფორმები მოქმედებით გვარში:
Tense forms - Active Voice:
- Present, Past Simple;
-Will Future (Future Simple);
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-Would+infinitive (Future in the Past Simple);
- Present, Past, Future, Continuous; Future in the Past;
- Present, Past, Future Perfect, Future in the Past;
- Present, Past Perfect Continuous;

დროის ფორმები ვნებით გვარში:
Tense forms - Passive Voice:
- Present, Past, Future Simple;
- Present, Past Continuous;
- Present, Past, Future Perfect;
ვნებითი გვარის კონსტრუქციები – Passive constructions (It is said. . .
that, have something done-ტიპისა);

3.7. ზმნიზედა

Adverbs

-დროის, ადგილის, ხარისხის, ვითარების, კითხვითი,
განუსაზღვრელი – of time, of place, of degree, of manner, interrogative,
indefinite;

3.8. წინდებული

Prepositions

-ადგილის, დროის, მიმართულების და ა.შ. – of position, time,
direction, etc.;

3.9. კავშირი

Conjunctions

-მაკავშირებელი, მაქვემდებარებელი - Coordinating, subordinating:
and, or, so, but, that, where, when, because, as soon as, if, etc.;

3.10. ნაწილაკი

Particle

-no, not, too, only, almost, even, just, still, as well as, etc.;

3.11. წინადადება

Sentence types

- მტკიცებითი, კითხვთი, უარყოფითი – Affirmative, interrogative,
negative;

- თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი – Declarative, interrogative,
imperative;

- მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი- Simple,
compound, complex;

- პირობითი I, II, III – Conditional I, II, III;

3.12.

წინადადების წევრები

Parts of the sentence

-მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Main/Secondary;

3.13. პირდაპირი და ირიბი
თქმა

Direct/indirect speech

-პირდაპირი და ირიბი თქმა – Direct/indirect speech;

-დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses;

-Indirect questions (Can you tell me where he. . . ?);

სიტყვა-წარმოება

Wordbuilding

-სუფიქსები – Suffixes (-y, -er, -able, ly);

-პრეფიქსები – Prefixes (un-, ir-, im-,etc.) ;

კონსტრუქციები -there is/are, let me, to be going to, used to, make someone do something,
have something done, etc.
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Constructions

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთირეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები
და სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ინგლისურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და

ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები ინგლისურ ენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ -
ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXXI

დაწყებითი საფეხურის გერმანული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე d I, d II

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება
სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება
ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი
მასალის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდთა ინტერესების სფერო

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
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1.3. აღწერა / დახასიათება
1.4. გემოვნება
1.5. შეფასება
1.6. საჭიროება/სურვილი
1.7. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.8. დროში ორიენტირება
1.9. სივრცეში ორიენტირება
1.10. ნებართვა
1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

2.ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ინდივიდის ორიენტირები
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1. სამეტყველო ფუნქციები

რუბრიკა

სამეტყველო ფუნქციები

დ I დ II

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

1.1 სოციალური ურთიერთობები

მისალმება/მოკითხვა  Hallo!
 Guten Tag!

 Hallo!
 Guten Tag!
 Guten Morgen!

 Morgen!
 Tag!
 Guten Morgen!
 Wie geht’s ? (Danke)

Gut!

 Guten Abend!
 Guten Morgen!
 Wie geht’s ? (Danke)

Gut!

დამშვიდობება  Auf Wiedersehen!
 Tschüs!

 Auf  Wiedersehen!
 Tschüs!

 Wiedersehen!
 Tschüs!

 Wiedersehen!
 Tschüs!

წარდგენა/გაცნობა  Hallo, ich bin Hans.
 Das ist Andrea.

 Hallo, ich bin Hans
 Das ist Andrea.

მიმართვა  Bitte…
 Herr…
 Frau…

 Wie bitte ?
 Danke schön!

 Wie bitte ?
 Danke schön!

მობოდიშება  Verzeihung !
 Entschuldigung !

 Verzeihung !
 Entschuldigung !

მადლობის გადახდა  Danke !
 Danke schön !

 Danke !  Danke !
 Danke schön !

 Danke !
 Danke schön !

მილოცვა/კეთილი სურვილები.  Frohe Weihnachten !
 Ein glückliches Neues

 Alles Gute zum
Geburtstag !

 Alles Gute zum
Geburtstag !
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Jahr!  Schönes Wochenende !
 Frohe Weihnachten !
 Viel Spaβ!

 Frohe Weihnachten !

წახალისება/შექება  Gut !
 Sehr gut !
 Schon besser!

 Gut !
 Sehr gut !

 Prima !
 Super !
 Toll !

 Prima !
 Super !
 Toll !

შეთავაზება  Möchten Sie...?
 Darf ich ..?
 Spielst du mit?
 Komm , wir spielen

Ball!
 Wollen wir...?

 Darf ich ..?
 Spiels du mit?

დათანხმება/უარყოფა  Ja
 Ja, bitte…
 Nein
 Nein, danke

 Ja
 Nein

 Ja, gerne
 Ja klar
 Na gut
 Natürlich

 Ja, gerne
 Na klar

1.2 ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: სახელი, გვარი,
ასაკი

 Wie heiβt du ?
 Ich heiβe …
 Wie alt bist du ?
 Ich bin … Jahre alt.

 Wie heiβt du ?
 Ich heiβe …
 Wie alt bist du ?
 Ich bin … Jahre alt.

 Wann hast du
Geburtstag ?

 Ich habe am 3.
Dezember Geburtstag.

 Wie heiβt deine
Mutter/dein Vater ?

 Meine Mutter heiβt…
 Mein Vater heiβt…

 Meine Mutter heiβt…
 Mein Vater heiβt…

იდენტიფიცირება

ადამიანის/საგნის

 Was ist das ?
 Das ist ein Buch.

 Das ist ein Buch.  Wer ist das ?
 Das ist ein Kind.

 Das ist ein Kind.
 Das ist ein Kind.

ჯანმრთელობა  Wie geht es dir ?
 Danke, gut.

 Wie geht’s dir ?
 Danke, gut.
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საქმიანობა  Was machst du ?
 Ich

spiele/schreibe/tanze…

 Was machst du ?
 Ich

spiele/schreibe/tanze…
ამინდი  Es ist heiβ.

 Es ist kalt.
 Wie ist das Wetter

heute ?
 Es regnet.
 Es schneit.

 Es regnet.
 Es schneit.

1.3 აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა  Sie ist schön/
groβ/klein…

 Er/Sie ist
groβ/klein/dick…

 Er/sie ist groβ/klein…

ადამიანის დახასიათება  Tina ist sehr nett/lieb.  Tina ist sehr nett/lieb.

საგნის აღწერა  Wie ist das/der/die…. ?
 Das ist rot/gelb/bran…
 Das ist

groβ/klein/stark…

 Wie ist das/der/die…. ?
 Das ist rot/gelb/braun…
 Das ist

groβ/klein/stark…

 Das ist rot/gelb/braun…
 Das ist

groβ/klein/stark…

1.4 გემოვნება

მომწონს/არ მომწონს  Was gefällt dir ?
 Was gefällt dir nicht?
 Mir gefällt….
 Mir gefällt…. nicht.

1.5 შეფასება

დადებითი/უარყოფითი  Richtig!
 Falsch!
 Stimmt!
 Stimmt nicht!

 Richtig!
 Falsch!
 Stimmt!
 Stimmt nicht!

1.6 საჭიროება/სურვილი

საჭიროება/სურვილი  Ich will….
 Ich möchte…
 Ich muss..
 Ich soll…

 Ich will….

1.7 გრძნობები/ემოციური რეაქციები
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სიხარული  Wie schön !
 Wunderbar !

 Wunderbar !
 Das ist ja toll !

გაკვირვება  Wirklich ?
 Wieso?

შეგრძნებები  Ich bin müde.  Ich habe Durst/Hunger.
 Mir ist kalt/heiβ.

1.8 დროში ორიენტირება

დროში განთავსება  heute
 morgen

 gestern
 am Morgen
 am Montag/Dienstag…

1.9 სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა  hier
 da
 dort

 Wo ist die/der/das… ?
 Wo liegt die/der/das… ?
 Das Buch ist/leigt dort.

 hier
 da
 dort

1.10 ნებართვა

ნებართვა  Darf  ich … ?  Darf  ich … ?

1.11 ინტერაქცია საკლასო ოთახში

მასწავლებლის მითითებები/

მოსწავლის მიმართვები

 Setz dich !/Nimm
Platz !

 Sei aufmerksam !
 Noch einmal bitte !
 Wie bitte ?

 Wie bitte ?  Pass auf!
 Wollen wir spielen!
 Du bist dran!
 Können Sie mir bitte

helfen?

 Ich bin dran!
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2. ლექსიკა

რუბრიკა

მაგალითები

დ I დ II

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

2.1 ინდივიდი

სხეული der Körper, der Kopf, das Bein, die
Hand

der Kopf, das Bein, die Hand das Gesicht, das Ohr, die
Nase, das Auge, der Mund,
der Zahn

das Ohr, die Nase, das
Auge, der Mund,

გარეგნობა schön, groβ, klein, jung, alt groβ, klein, jung, alt, hübsch,  lang, kuz lang, kuz

დახასიათება gut, schlecht, glücklich,froh, nett gut, schlecht, froh, nett wild, dumm, klug, langsam,
schnell

dumm, klug, langsam,
schnell

ტანსაცმელი die Kleidung, das Kleid die Hose,
das Hemd, der Schuh/die Schuhe,
die Jacke

das Kleid, die Hose, das Hemd,
die Schuhe, die Jacke,

die Kleidung, der Rock, das T-
shirt, die Bluse, die Jeans, die
Stiefel, die Socken, der
Mantel, der Hut

die Kleidung, der Rock,
die Bluse, die Jeans, die
Socken, der Hut

ჰიგიენა das Wasser, die Seife, das
Handtuch, der Kamm

das Wasser,  das
Handtuch, der Kamm

ემოციები რეაქციები gern haben, lieben, hassen gern haben, lieben,

2.2 ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი das Mädchen, der Junge, das
Kind/die Kinder

das Mädchen, der Junge, das
Kind/die Kinder

der Mann, der Herr, die Frau,
der Freund/die Freundin,

der Mann, der Herr, die
Frau

ოჯახი/ნათესავები die Familie, Mama, Papa, das Baby die Familie, Mama, Papa, die Mutter, der Vater, die die Mutter, der Vater, die
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Schwester, der Bruder, die
Oma, der Opa

Schwester, der Bruder,
Oma, Opa

ცხოველთა სამყარო der Hund, die Katze, die Maus, das
Schaf, das Schwein, das Pferd, die
Kuh, der Vogel, der Hahn, das
Huhn, die Ente, die Gans

der Hund, die Katze, die Maus,
das Pferd, die Kuh, der Vogel,
das Huhn,

der Fuchs, der Wolf, der Bär,
die Schnecke, der Affe

der Fuchs, der Wolf, der
Bär, der Elefant,

სათამაშოები/ზღაპრული სამყარო die Spielzeuge, die Spielkiste, die
Puppe, der Ball, der Teddybär

die Puppe, der Ball, der
Teddybär

das Märchen, der König, die
Königin, der Prinz, die
Prinzessin, die Fee, die Burg,
die Hexe, der Zwerg, der
Zauberer

der König, die Königin,
der Prinz, die Prinzessin,
die Hexe

ბუნება der Baum, die Blume, der Himmel,
die Sonne, der Mond, der Stern, das
Blatt/die Blätter

der Baum, die Blume, der
Himmel, die Sonne, das
Blatt/die Blätter

ბუნების მოვლენები das Wetter,  der Wald, der
Regen, der Schnee, der Frost,
die Wolke, der Wind

der Regen, die Wolke,
der Wind

საცხოვრებელი ადგილი das Haus, die Wohnung, das
Zimmer

das Haus, das Zimmer der Fuβboden, die Decke, die
Wand, das Fenster, die Tür,
das Schlafzimmer, Esszimmer

der Fuβboden, die Decke,
die Wand, das Fenster,
die Tür

საყოფაცხოვრებო ნივთები der Tisch, der Stuhl, das Bild, der Tisch, der Stuhl, das Bild, das Sofa, der Fernseher, das
Regal, der Sessel

das Sofa, der Fernseher,

სკოლა die Schule, der Lehrer, die Klasse,
das Klassenzimmer, der Schüler,

die Schule, der Lehrer, die
Lehrerin, der Schüler, die
Schülerin,

die Gymnastik, die Pause, die
Klingel, die Lehrerin, die
Schülerin,

die Lehrerin, die Pause,
die Schülerin,

სასკოლო ნივთები das Buch, das Heft, der das Buch, das Heft, der die Schultasche, die das Penal, der Bleistift,
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Kugelschreiber, dies Tafel, der
Filzstift, die Kreide

Kugelschreiber Landkarte, das Penal, der
Computer, der Bleistift, die
Buntstifte, das Lineal

die Buntstifte, das Lineal

სასწავლო საგნები Deutsch, Georgisch,
Mathematik

Deutsch, Georgisch,
Mathematik

სურსათი das Brot, der Tee, der Käse, die
Butter, das Ei, die Milch

das Brot, der Tee, die Butter, das Obst, der Apfel, der
Pfirsich, die Orange, die
Banane, das Gemüse

der Apfel, die Orange,
die Banane

ტრანსპორტი das Auto das Auto das Fahrrad, der Bus der Bus

კულტურის/სპორტის ობიექტები der Zoo der Zoo das Puppentheater, der
Zirkus, der Spielplatz

der Zirkus, der Spielplatz

დღესასწაულები და ზეიმები die Ferien, der Weihnachtsbaum,
Nikolaus, das Neujahr

die Ferien, der
Weihnachtsbaum, Nikolaus,

das Geschenk, das Neujahr das Geschenk, das
Neujahr

2.3 აქტივობები

შინ/ გარეთ sein, haben, legen, aufstehen,
waschen, bringen ;

sein, haben, waschen, geben, nehmen, leben,
schlafen gehen, essen,
anziehen, ausziehen, trinken,
verstehen, schauen, sehen,
sprechen,

leben, schlafen gehen,
essen, trinken, sehen,
sprechen,

სკოლაში hören, schreiben, lernen, sagen,
fragen, antworten, unterrichten,
zählen

lernen, zählen,  schreiben, üben, können, dürfen,
korrigieren, beschreiben,
schauen,

üben, können,

სპორტი spielen, turnen Spielen, turnen schwimmen,
Fuβball/Basketball spielen,
rollen (mit den Rollschuehen)

schwimmen, Fuβball
spielen
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დასვენება/გართობა spielen, tanzen spielen, tanzen den Zoo besuchen, fernsehen,
malen

fernsehen, malen

მომსახურება kaufen kaufen einkaufen, verkaufen, senden senden

მგზავრობა/გადაადგილება gehen gehen fahren, laufen laufen

2.4 ინდივიდის ორიენტირები

დრო gestern, morgen, heute gestern, morgen, heute die Zeit, die Uhr, um …Uhr um …Uhr

კვირის დღეები/წელიწადის დროები die Jahreszeiten,  der Winter, der
Frühling, der Sommer, der Herbst

der Winter, der Frühling, der
Sommer, der Herbst

der Montag, der Dienstag, der
Mittwoch, der Donnerstag,
der Freitag, der Samstag,
Sonntag

der Montag, der
Dienstag, der Mittwoch,
der Donnerstag, der
Freitag, der Samstag,
Sonntag

დღე-ღამე der Tag, der Morgen der Tag, der Morgen der Mittag, der Abend der Mittag, der Abend

ადგილმდებარეობა hier, da, dort hier, dort in/auf/unter in/auf/unter

მახასიათებლები alt, jung alt, jung hübsch, hässlich hübsch, hässlich

ფერი rot, blau, braun, gelb rot, blau, braun, gelb grün, schwarz, weiβ schwarz, weiβ

ზომა klein, groβ klein, groβ lang, kurz lang, kurz

ტემპერატურა kalt, heiβ kalt, heiβ kühl, warm kühl, warm

შემადგენლობა golden golden

რაოდენობა viel, wenig viel, wenig,

რიცხვები eins, zwei, drei, vier, fünf
sechs, sieben, acht neun,
zehn, elf,  zwölf

eins, zwei, drei, vier, fünf
sechs, sieben, acht,
neun, zehn, zwölf
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დაწყებითი საფეხურის გერმანული ენის პროგრამის შინაარსი

III, IV,V, VI დონე

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული თემატიკის
ჩამონათვალს, რომელიც სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად
გამოიყენება. ჩამონათვალი ვერც ამომწურავი იქნება და ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო
ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია,
დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გავითვალისწინოთ:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე გერმანული ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

მაგალითის სახით გთავაზობთ პროგრამის შინაარსის ერთ-ერთ შესაძლებელ ვარიანტს :

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები)
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. ფონეტიკა
5. ორთოგრაფია
6. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები)
1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა\დახასიათება
1.4. გემოვნების გამოხატვა
1.5. შეფასება
1.6. საჭიროების\მოთხოვნილების გამოხატვა
1.7. გრძნობების\ემოციური რეაქციების გამოხატვა
1.8. შეგრძნებების გამოხატვა
1.9. დროში ორიენტირება
1.10. სივრცეში ორიენტირება
1.11. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
1.12. ნებართვა-ვალდებულება\აკრძალვა
1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
1.14. სხვადასხვა
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1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები)

1.1. სოციალური ურთიერთობები
ენობრივი რეალიზაციის

ნიმუშები დIII
დონისათვის

ენობრივი რეალიზაციის
ნიმუშები დ IV
დონისათვის

ენობრივი რეალიზაციის
ნიმუშები დ V დონისთვის

ენობრივი რეალიზაციის
ნიმუშები დ VI
დონისათვის

მისალმება  Guten Tag!
 Hallo!
 Guten Morgen!

 Morgen!
 Tag!
 Guten Abend!

დამშვიდობება  Auf Wiedersehen!
 Tschüs!

 Wiedersehen!
 Bis morgen!
 Gute Nacht!

 Mach's gut!

მოკითხვა  Wie geht’s?
 (Danke)Gut!

 Wie geht's ?
 Es geht.

 Mir geht es
gut\schlecht.

თავაზიანი მიმართვა  Bitte, . . .  Herr...
 Frau...

 Was möchten Sie?

შეთავაზება  Trinkst du (vielleicht)
eine Cola?

 Spielst du mit?

 Wollen wir ins Kino
gehen?

 Komm, wir spielen
Karten!

 Hast du Lust auf
Kuchen?

 Kommst du mit?

მობოდიშება  Entschuldigung!  Verzeihung!  Entschuldigen Sie,
bitte!

მადლობის გადახდა  Danke!
 Danke schön!

 Vielen Dank!
 Nichts zu danken!

 Danke sehr!
 Keine Ursache!

კეთილი სურვილების გამოხატვა\
მილოცვა

 Frohe Weihnachten!
 Ein glückliches Neues

Jahr!

 Schlaf schön\gut!
 Frohe Ostern!
 Alles Gute zu...

 Gute Besserung!
 Herzlichen

Glückwunsch zum
Geburtstag!

 Viel Spaß!
 Schönes

Wochenende!
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წახალისება\შექება  Gut!
 Sehr gut!

 Warum nicht?!
 Schon besser!

 Prima!
 Super!
 Cool!

 Ausgezeichnet!
 Toll!

ინტერაქცია სუფრასთან  Guten Appetit!
 Etwas mehr, bitte!
 Lecker!
 Schmeckt’s?
 Greif zu!
 Möchtest du noch...?

 Haben Sie schon
bestellt\gewählt?

 Herr Ober!
 Bitte die Speisekarte!

ტელეფონით საუბარი  Hallo!
 Hier Christian

Maurer!
 Kann ich, bitte (mit)

Erika sprechen?
 Ich sage ihm\ihr

Bescheid!
 Ruf (rufen Sie) später

an.
 Auf Wiederhören!

დათანხმება\უარი  Ja.
 Ja, bitte.
 Ja, gut.
 Nein.
 Nein, danke.

 Ja, gerne.
 Ja, klar.
 Doch.
 Na gut.
 Gar nicht!

 Doch.
 Natürlich.
 Sicher.
 Also gut.
 Ok.

 Na ja!
 Na gut.
 Nein, tut mir Leid.
 Ach ja!

დამშვიდება  Macht nichts!  Kein  Problem!
 Keine Sorge!

გაფრთხილება  Vorsicht!  Pass auf!
 Achtung!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: გვარი,
სახელი, ასაკი, მისამართი,
ტელეფონის ნომერი, დაბადების

 Wie heißt du ?
 Ich heiße Paul!
 Wie alt bist du?

 Ich wohne in der
Kirchenstraße.

 Ich wohne in Berlin.

 Wann hast du
Geburtstag?

 Am 20.Mai.
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დღე  Ich bin neun (Jahre
alt).

 Woher kommst du?
 Ich komme aus...

 Meine
Telefonnummer ist...

იდენტიფიცირება

ადამიანის\საგნის

 Wer ist das
 Das ist ein Junge.
 Was ist das?
 Das ist ein Heft.

ჯანმრთელობის შესახებ  Was fehlt dir?
 Was tut dir weh?
 Ich habe Fieber.
 Mir tut der Kopf weh.
 Ich bin krank.
 Ich habe

Bauchschmerzen.
საქმიანობის შესახებ  Was machst du?

 Ich schwimme.
 Wir machen die

Aufgaben.
 Tue das nicht!  Wie macht  man das?

ამინდის შესახებ  Wie ist das Wetter
heute?

 Es regnet/schneit.
 Die Sonne scheint.

 Ist es heute
windig\neblig. . . ?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტზე  Was kostet . .?
 Wieviel kostet. . ?
 Bitte, ein Kilo. . .?
 Wiegt das ein Pfund?
 Was wünschen Sie

...?
 Wieviel macht das?
 Das ist

preiswert\günstig!
1.3. აღწერა\დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა  Peter ist blond.
 Heike ist hübsch.

 Er hat blaue Augen.
 Sie hat schwarzes

Haar.
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ადამიანის ხასიათი  Ist Peter nett?
 Paul ist frech.

 Er ist langweilig.
 Sie ist höflich.

საგნის აღწერა  Das Haus ist groß.
 Der Hof ist klein.

 Wie ist das Zimmer?
 Das Zimmer ist hell.
 Die Jacke ist braun.

 Mein Fahrrad ist
kaputt.

 Der Teppich ist bunt.
 Das Gebäude ist

hoch\niedrig.

1.4. გემოვნების გამოხატვა  Ich mag Tiere.
 Ich liebe meine

Eltern.
 Das mag ich gar nicht.

 Das ist mein
Lieblingsbuch.

 Ich hasse es.

 Er trinkt lieber Cola.
 Am liebsten esse ich

Kuchen.

1.5. შეფასება

დადებითი\უარყოფითი  Richtig!
 Falsch!

 Stimmt!
 Stimmt nicht!

 Völlig richtig!
 Du hast Recht.

1.6. საჭიროების\
მოთხოვნილების\სურვილის
გამოხატვა

 Ich brauche
Hustentropfen.

 Wir wollen heute ins
Kino!

 Ich möchte eine
Tasse Tee, bitte!

1.7. გრძნობების\ემოციური

რეაქციების გამოხატვა

სიხარული  Wie schön!  Wunderbar!  Das ist ja toll!

ბრაზი/უკმაყოფილება  Blödsinn!
 Dummes Zeug!

 Furchtbar!
 Schrecklich!
 Na so was!

 Was soll das?
 Auf keinen Fall!
 Bist du verrückt?

გაკვირვება  Warum?
 Wirklich?

 Wieso. .?
 Echt?

 Ehrlich?
 Unmöglich!

სინანული  Schade!  Tut mir Leid!
 Leider. . .

 Schade, daß. . .
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ინტერესი  Das ist interessant.  Das interessiert mich.  Ich interessiere mich
für...

ინდიფერენტულობა  Ich habe keine Lust.  Das ist mir egal.
 Das interessiert mich

nicht.
1.8. შეგრძნებების გამოხატვა  Ich bin müde.

 Ich habe
Hunger\Durst.

 Mir ist es
kalt\schlecht\
gemütlich.

1.9. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება  Wie spät ist es?
 Wieviel Uhr ist es?
 Es ist halb acht.
 Es ist genau elf.
 Es ist Viertel vor\nach

sieben.
 Um wieviel Uhr

kommt der Bus?
 Gleich!
 Moment (mal)!

 Welcher Tag ist
heute?

 Was haben wir
heute?

 Heute ist der 1.
Januar.

 Am Samstag fahren
wir weg.

 Im März beginnt der
Frühling.

 Plötzlich...

 Nachmittags gehen
wir spazieren.

 Sonntags sind wir alle
frei.

 Am Vormittag trinken
wir zusammen Tee.

 Das wollte ich gerade
sagen.

 Einen Augenblick,
bitte!

ქრონოლოგია  Nach dem Regen
scheint die Sonne.

 Endlich bist du da.
 Die kommende

(nächste) Woche
fangen die Ferien an;

 Vor dem Mittagessen
wäscht man die
Hände.

 Am nächsten Tag
schreiben wir eine
Mathearbeit;

სიხშირე  Wie oft spielst du
Fußball?

 Es regnet selten.

 Manchmal geht er
spazieren.

 Ab und zu ruft sie
mich an.

ხანგრძლივობა  Wie lange dauert das
Konzert?

 Bleibst du lange
daheim?

1.10. სივრცეში ორიენტირება
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ადგილმდებარეობა  Hier!
 Da!
 Dort.
 Rechts\links.
 Oben\unten.
 Vorn\hinten.

 Wo ist die Tasche?
 Wo liegt das Rathaus,

bitte?
 Geradeaus und

rechts.

მიმართულება  Hierher!
 Wohin fährt der Bus?
 Nach vorne.
 Nach hinten.

 Fahren Sie die Straße
entlang!

 Biegen Sie um die
Ecke!

1.11.ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა

მიზეზი\შედეგი\

ოპოზიცია

 Es ist kühl, aber nicht
kalt.

 Ich esse, weil ich
Hunger habe.

1.12.ნებართვა\ვალდებულება\

აკრძალვა

 Darf ich anfangen?
 Wir müssen uns

beeilen.
 Du darfst Eis essen.

 Das darf man nicht!
 Rauchen  verboten!
 Soll ich anfangen?

1.13. ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის

მითითებები/ მოსწავლის
მიმართვები

 Wer fehlt?
 Du bist dran!
 Bist du fertig?
 Wie, bitte?
 Noch einmal, bitte!

 Hör, bitte, auf!
 Hör zu!
 Das weiß ich!
 Ich kann. . .
 Ich verstehe nicht!

 Sprich, bitte, lauter!
 Setz dich!
 Nimm Platz!
 Setzt euch!
 Das kann ich!
 Hilf mir, bitte!

 Ergänze, bitte...
 Bist du so weit?
 Ist das korrekt?
 Keine Ahnung!
 Kann jemand helfen?
 Wiederholen Sie,

bitte!
 Wie schreibt man

das?
 Wie sagt man...?
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1.14. სხვადასხვა  Was ist los?
 Also. . .

 Na also!
 Alles klar!

 Nicht wahr?
 Gott sei Dank!

2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. ყოველდღიური აქტივობები

2.4. ინდივიდის ორიენტირები

2.5. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა
მაგალითები დ III

დონისათვის
მაგალითები დ IV

დონისათვის
მაგალითები დ V

დონისათვის
მაგალითები დ VI

დონისათვის

2.1. ინდივიდი

სხეული  das Gesicht; die
Stirn;das Auge; die
Nase, das Ohr; die
Wange; der Mund;
die Lippe; der Zahn;
das Haar;

 der Rücken; die
Schulter; die Brust;
der Arm; die Hand;
der Finger; der
Bauch; das Bein; der
Fuß;

გარეგნობა  hübsch; schön;
komisch; groß; klein;

 dick; kräftig; schlank;
stark; schwach;

 blaue\schwarze\grün
e Augen haben;

 eine Brille tragen;
glattes\ lockiges\
blondes\ rotes\
braunes\schwarzes\
Haar haben;

დახასიათება  klug; dumm; faul;
nett; frech; böse;
lustig;

 höflich; unhöflich;
mutig; schüchtern;

 vorsichtig; ruhig;
freudig; gut gelaunt;

 ärgerlich;
unterschiedlich;
ähnlich;

ტანსაცმელი\აქსესუარები  das Kleid; das Hemd;
der Rock; die Bluse;

 der Anzug; die
Weste; die Jacke; der

 der Schmuck; die
Kette; die Halskette;
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die Hose; die Jeans;
die Schuhe; die
Tasche;

Mantel; der
Regenmantel; der
Gürtel; die Mütze;
der Knopf;

der Ring; das
Armband; der
Ohrring;

ჰიგიენა  die Seife; das
Handtuch; die
Zahnpasta; die
Zahnbürste; das
Waschbecken; die
Dusche; der Kamm;

 der Fön; der
Rasierer; der Spiegel;
das Parfüm; das
Make-up; der
Lippenstift;

ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა  der Arzt; das Fieber;
der Schnupfen; der
Husten; das Rezept;
das Medikament;

 das Krankenhaus; die
Wunde; der Unfall;
der Verletzte; der
Chirurg; die
Krankenschwester;
der Verband;

ემოციური რეაქციები  lachen; weinen;  gefallen; lieben;
mögen (mag);
lächeln;

 Lust haben; gern
haben;

 sich freuen;
enttäuscht sein;

2.2.ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანები  der Junge; das
Mädchen; das Baby;
das Kind;

 der Mann; der Herr;
die Frau; der
Nachbar; die –in; der
Freund; die –in;

ოჯახი, ნათესავები  die Mutter; der
Vater; die Eltern; der
Bruder; die
Schwester; die
Großmutter;  der
Großvater;

 der Ehemann; die
Ehefrau; die Oma;
der Opa; der Onkel;
die Tante; die Kusine;
der Neffe;

ცხოველთა სამყარო  das Tier; der Hund;
die Katze; das Pferd;
der Esel; die Kuh; die
Gans; die Ente; der
Vogel;

 der Wolf; der Hase;
der Igel; der Löwe;
der Affe; der Elefant;
der Bär; der Pinguin;
der Adler;

 das Krokodil; die
Eidechse; die
Schlange; die
Schildkröte; der
Frosch; die Mücke;
die Spinne; die
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Ameise; der Käfer;

ზღაპრის სამყარო და სათამაშოები  der Ball; die Puppe;
der Teddybär; die
Spielkiste;

 das Märchen; die
Sage; der Zwerg; der
König; die –in; der
Prinz; die -in; der
Zauberer; die Fee;
der Elf; die Hexe;

ბუნება  der Himmel; die
Sonne; der Mond;
der Stern; der Baum;
die Blume;

 das Meer; der Fluss;
der Bach; der See;
der Wald; das Blatt;
das Gras; das Feld;
der Berg; die Wiese;

ბუნების მოვლენები  das Wetter; der
Regen; der Donner;
der Blitz; die Wolke;
der Regenbogen; die
Hitze; regnen;

 der Frost; der
Schnee; der
Schneemann; der
Nebel; der Wind; der
Wetterbericht;
frieren; tauen;

დედამიწა (გეოგრაფია)  georgisch;
deutsch;

 Deutschland;
Georgien; Österreich;
die Schweiz; Berlin;
Wien;

 die Welt; das Land;
der Erdteil; Europa;
Afrika; Australien;
Nordamerika;
Südamerika; die
Donau; der
Deutsche; der
Georgier; der
Franzose;

 die Wüste; der
Äquator; der
Dschungel; der
Nordpol; der Südpol;
Japan; China;
Kanada; Frankreich;
die USA; die
Niederlande;

ქალაქი  die Stadt; die Straße;  das Gebäude; das
Rathaus; der Dom;
die Kirche; der Platz;
das Denkmal; die
Brücke;

 die Großstadt; der
Stadtteil; der
Marktplatz; der
Bürgersteig; die
Ampel;

 die Unterführung;
die Fußgängerzone;
die Fabrik;

სოფელი  das Dorf; der Garten;  der Bauer; die
Bäuerin; die
Landschaft; der Weg;
die Wiese; der

 das Getreide; der
Apfelbaum; das
Blumenbeet; das
Gemüsebeet; die
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Bauernhof; der
Weinberg;

Mauer; die Scheune;
die Mühle;

საცხოვრებელი ადგილი  das Haus; die
Wohnung; das
Zimmer;

 die Wand; die Tür;
das Fenster; der
Fußboden; die
Treppe; der Aufzug;

 die Küche; das
Badezimmer; die
Toilette; das
Schlafzimmer; der
Keller; die Garage;
der Dachboden;

საყოფაცხოვრებო ნივთები  das Bild; die Uhr; der
Stuhl; der Tisch; der
Sessel; das Sofa; das
Bett; der Schrank;

 die Lampe; die
Glühbirne; der
Teppich; der
Vorhang; der
Fernseher;

 der Topf; die Pfanne;
das Geschirr; das
Besteck; der Besen;
der Heizkörper; der
Computer;

 der Kühlschrank; der
Gasherd; der
Backofen; der
Staubsauger; die
Wäsche; die
Waschmaschine;

სკოლა\პერსონალი  die Schule; der
Schüler; die
Schülerin; der Lehrer;
die Lehrerin; der
Mitschüler; das
Klassenzimmer;

 das Schuljahr; der
Unterricht; die
Pause; der
Pausenhof; die
Turnhalle; das
Schwimmbad;

 die Ferien; die
Osterferien;  die
Sommerferien; der
Ausflug; das
Ferienlager;

სასკოლო ნივთები  das Buch; das Heft;
die Tafel; die Kreide;
der Bleistift;

 die Schultasche; das
Etui; das Lineal; der
Kugelschreiber;

სასკოლო საგნები  Deutsch; Georgisch;  Mathematik(Mathe);
Musik;

 das Fach; Geschichte;
Erdkunde; Sport;

 die Sprache; das
Alphabet; das Wort;
der Satz; die
Grammatik; die
Übung;


სავაჭრო ობიექტები\პერსონალი  der Laden; das

Geschäft; der Markt;
der Supermarkt; das
Kaufhaus; die
Apotheke; der
Blumenladen; die
Buchhandlung; die
Boutique; das
Kaufhaus;  das Geld;

 die Theke; die Kasse;
der Kassierer; die -in;
der Verkäufer; die -
in; die Flasche; die
Dose; die Packung;
das Sonderangebot;
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სურსათი  das Brot; das Wasser;
der Tee;  der Käse;
die Pizza; der Saft;

 das Fleisch; der
Schinken; das
Kotelett; der Fisch;
die Wurst; das
Würstchen; die
Salami; die Cola; der
Quark; die  Butter;
das Ei; die Milch;

 das Gemüse; die
Kartoffel; die
Tomate; die Zwiebel;
das Obst; der Apfel;
die Kirsche; die
Banane; die Pflaume;
die Erdbeere;

 das Öl; der Pfeffer;
das Mehl; der Senf;
der Zucker; der
Honig; das Mehl; der
Essig; die Sahne; der
Kaffee;

კვება და კვების ობიექტები  der Teller; das
Messer; die Gabel;
der Löffel; die
Serviette; das Glas;
die Teekanne; die
Tischdecke;

 das Frühstück; das
Mittagessen; das
Abendessen; die
Suppe; der Braten;
der Kuchen; die
Vorspeise; das
Hauptgericht; die
Nachspeise;

 das Cafe; das
Restaurant; die
Speisekarte; die
Vorspeise; das
Hauptgericht; die
Nachspeise; das
Getränk; der Kellner
(der Ober); das
Trinkgeld;

ფოსტა\პერსონალი  das Postamt; die
Post; der Brief; der
Briefumschlag; der
Briefträger; der
Briefkasten; die
Adresse; die
Postleitzahl; die
Briefmarke;

ტრანსპორტი\პერსონალი  das Fahrrad; das
Motorrad; der Bus;
das Auto; das Taxi;
der Fahrer;  die
Straßenbahn; die U-
Bahn;

 der Zug; der
Sitzplatz; der
Bahnhof; die
Eisenbahn; die
Fahrkarte; der
Fahrplan; das Gleis;

 das Flugzeug; der
Flughafen; die
Ankunft; das Ticket;
der Pass; der Pilot;

კულტურის
ობიექტები\პერსონალი

 der Park; das
Karusell; die
Rutschbahn; die
Schaukel; das
Picknick; der Zoo; der
Käfig; der Zoowärter;

 das Kino; die
Eintrittskarte; die
Leinwand; der Film;
der Zeichentrickfilm;
der Schauspieler; der
Star; der Regisseur;

 das Theater; die
Bühne; das
Theaterstück; die
Oper; der Sänger;
das Ballett;

 die Disco; der Disc-
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Jockey;die
Tanzfläche;

2.3.ყოველდღიური აქტივობები

შინ და გარეთ  sein; haben; machen;
wohnen; essen;
trinken; gehen;
laufen; rennen;

 leben; schlafen;
sitzen; liegen;
stehen; kochen;
suchen; kaufen;
verkaufen;
einkaufen; anbieten;
wiegen; zahlen;
tragen;

 sich setzen; sich
hinlegen; aufstehen;
sich waschen; sich
duschen; baden; sich
anziehen/ausziehen;
sich befinden;

legen; helfen;
telefonieren; anrufen;
auflegen; wählen; sich
melden; treffen; warten;
bestellen; wünschen;
bezahlen;

მგზავრობა  fahren; fliegen;
reisen;

 bremsen; halten;
überholen; parken;

 sich beeilen; sich
verspäten; abfahren;
abholen; einsteigen;
aussteigen;
umsteigen;

 reservieren; sich
beeilen; starten;
landen; überholen;

სკოლაში  lernen; lesen;
schreiben; sprechen;
hören;

 sagen; geben;
nehmen; fragen;
antworten;

 rechnen; denken;
erzählen;
unterrichten;

 sich interessieren;
sich erinnern;
studieren;

სპორტი  turnen; werfen;
fangen;

 Sport treiben;
Fußball spielen; ein
Tor schießen; Tennis
spielen; schwimmen;
tauchen;



 Schi (Ski) laufen
(fahren);

 Schlittschuh laufen;

 am Wettbewerb
teilnehmen;
gewinnen; verlieren;

დასვენება და გართობა  spielen; Musik hören;
basteln; singen;
tanzen;

 fernsehen;
fotografieren; Karten
spielen; Schach
spielen; Klavier
spielen;

 sich verstecken;
bauen; reparieren;
nähen; stricken;

 Zeit verbringen; Spaß
haben; klatschen;
sich unterhalten; sich
amüsieren;

2.4. ორიენტირები

დრო  die Zeit; die Stunde;
die Minute; die
Sekunde; spät; früh;
vor; nach; (ein\drei)
Viertel;  halb;

 heute; morgen;
gestern;vorgestern;
übermorgen; damals;
heutzutage;

 damals; heutzutage;
die Vergangenheit;
die Gegenwart; die
Zukunft;
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სეზონები  der Winter; der
Frühling; der Herbst;
der Sommer;

 der Kalender; das
Jahr; der Monat;

თვეები  Januar; Februar;
März; April; Mai;
Juni; Juli; August;
September; Oktober;
November;
Dezember;

კვირის დღეები  die Woche; das
Wochenende;
Montag; Dienstag;
Mittwoch;
Donnerstag; Freitag;
Samstag/Sonnabend;
Sonntag;

დღე\ღამე  der Tag; die Nacht;
der Morgen; der
Abend;

 der Mittag; der
Nachmittag; die
Mitternacht;

ქვეყნის მხარეები  der Norden; der
Süden; der Osten;
der Westen;
nördlich; südlich;
westlich; östlich;

ადგილმდებარეობა  in;  rechts; links; auf; an;  oben; unten; hinaus;
neben;

მახასიათებლები  gut; schlecht; alt;
neu;

 offen; geschlossen;
voll; leer; allein;
zusammen; frisch;
sauber; schmutzig;
klar;

 modisch; altmodisch;
hart; weich; bitter;
köstlich; billig;
preiswert; süß;
lecker; sauer;

 gemütlich; bequem;
langweilig;
interessant;

ფერები  die Farbe; weiß;
schwarzl; rot; gelb;
blau; grün; grau;
braun;

 rosa; lila; orange;
dunkel; hell;
leuchtend;

 gestreift; gepunktet;
geblümt; kariert;

ზომა\ფორმა\წონა\  riesig; winzig;  hoch; niedrig; rund;  eng; breit; heiß;  aus Holz; aus Plastik;
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ტემპერატურა\შემადგენლობა schwer; leicht; dreieckig; viereckig; warm; kalt; kühl; aus Gold; aus Silber;
aus Metall;

რაოდენობა  viel;  wenig; alles; nichts;  mehr; bißchen;  ganz; etwas;

რიცხვები  eins; zwei; drei; vier;
fünf; sechs; sieben;
acht; neun, zehn, elf,
zwölf;

 dreizehn;...zwanzig;
dreißig; vierzig;...
einundzwanzig;
zweiundzwanzig,
neunzig;
(ein)hundert;

 zweihundert;
dreihundert. ...
(ein)tausend;

 der erste; der zweite;
der dritte; der
zwanzigste;

 zweitausend...;
zehntausend ...;
achtzigtausend...;
eine Million;

2.5. დღესასწაულები და ზეიმები  die Weihnachten;
das Neujahr;

 der Advent; der
Adventskranz; die
Kerze; der
Nikolaustag; das
Fest;

 das Neujahr; der
Silvester; der
Neujahrstag;

 Weihnachten; der
Heilige Abend;
das Christkind; der
Weihnachtsbaum;

 das Ostern; der
Osterhase; das
Osterei; die
Osterglocke;

 der Geburtstag; die
Party; der Gast; die
Torte; die Kerze; das
Geschenk; der Zettel;

 Heilige Drei Könige;

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა
ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის
სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად
გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
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დაწყებით სკოლაში სწავლების პირველ ორ წელს გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება არ არის რეკომენდებული. I და II
საფეხურზე მოსწავლეები გრამატიკულ კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად, გაანალიზების
გარეშე ითვისებენ. გრამატიკული სტრუქტურების გამოყოფა მათი გააზრების მიზნით თანდათანობით სწავლების მომდევნო წლებში
დაიწყება.

დაწყებითი საფეხური დ I-VI

თემა I-II დონე III-VI დონე

3.1. არსებითი სახელი  არსებითი სახელის სქესი (მამრობითი,
მდედრობითი საშუალო)

 მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვი:
Singular/Plural

 არსებითი სახელის უარყოფა: kein(e)
ბრუნვები: სახელობითი და
ბრალდებითი (Nominativ, Akkusativ);

 მრავლობითი რიცხვის წარმოება.
სახელობით და ბრალდებით
ბრუნვებში: Plural-Nominativ/Akkusativ

 მიცემითი (Dativ) ბრუნვა (მხოლობითი და მრავლობითი);
 ბრუნების ტიპები (სუსტი, ძლიერი, მდედრობითი,

შერეული), სახელთა ბრუნება (განსაზღვრულ,
განუსაზღვრელ არტიკლთან);

 ბრუნება მრავლობით რიცხვში;
 კნინობითი ფორმები (-chen/-lein);
 საკუთარი სახელების ბრუნება (აგრეთვე von+Dativ ფორმა)
 გეოგრაფიული სახელები და მათი სქესი (მაგ., Frankreich,

die Schweiz)

3.2. ნაცვალსახელი  პირის: სახელობით (ich, du, er/sie, wir,
sie)

 ჩვენებითი: das (das ist…, sind…);
 კითხვითი: wer, wie, was, wo, woher,

wann, wie viel, wohin, welch-;


 პირის: მიცემით ბრუნვაში (mir …);
 ჩვენებითი: (dies-, jen-);
 კითხვითი: wem, warum, was für ein-….;
 უკუქცევითი: sich;
 კუთვნილებითი: mein(e) სახელობითსა და ბრალდებით

dein(e) meinen/meine/mein; deinen/deine/dein ბრუნვებში;
 უარყოფითი: kein(e) სახელობითსა და ბრალდებით

keinen/keine/kein ბრუნვებში
 განუსაზღვრელი: man, alle;
 უპირო: es

3.3. ზედსართავი სახელი  დადებით ხარისხში: (Das Buch ist
dick/interessant.);

 შედარების ხარისხები (klein-kleiner-der… kleinste-am
kleinsten);

 შედარება (als, so...wie);
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 შედარებითი ხარისხები: (gern-lieber-am liebsten)
 ბრუნება განსაზღვრულ არტიკლთან ერთად სახელობითი,

მიცემითი და ბრალდებითი ბრუნვებისათვის;
 ბრუნება განუსაზღვრელ არტიკლთან ერთად სახელობითი,

მიცემითი და ბრალდებითი ბრუნვებისათვის;
 ბრუნება უარტიკლოდ სახელობითი, მიცემითი და

ბრალდებითი ბრუნვებისათვის;
3.4. რიცხვითი სახელი  მარტივი და რთული რაოდენობითი

(Kardinalzahl);
 რიგობითი (Ordnungszahl);

 რაოდენობითი რიცხვითი სახელი და არსებითი სახელი
(სახელობითი, მიცემითი და ბრალდებითი ბრუნვები);

 რიგობითი რიცხვითი სახელის ბრუნება არსებით
სახელთან ერთად (სახელობითი, მიცემითი და
ბრალდებითი ბრუნვები);

3.5. ზმნა  დამხმარე ზმნები sein და haben;
 ზმნები: heiβen, brauchen;
 ზმნის პირი და რიცხვი: I, II, III;
 ზმნის რიცხვი: მხოლობითი და

მრავლობითი Singular/Plural;
 ხმოვანმონაცვლე (a/e) ზმნები: fahren,

laufen;/essen, lessen, sehen (Sg., Pl.)
 მოდალური ზმნები (wollen/

können/müssen)
 აწმყო დრო Präsens, უღლების

პარადიგმა (წესიერი, ხმოვანმონაცვლე,
შერეული, თავსართმოცილებადი,
დამხმარე, მოდალური);

 დამხმარე ზმნები haben და sein ზმნის
უარყოფა (nicht);

 ზმნის ფუძე და დაბოლოება (Verbstamm und Verbendung);
 ზმნის ძირითადი ფორმები;
 ნამყო სასაუბრო დრო Perfekt (haben/sein: წესიერი, უწესო,

დამხმარე, თავსართმოცილებადი, თავსართმოუცილებადი:
be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miβ თავსართიანი და ieren-
ზე დაბოლოებული ზმნები);

 ნამყო თხრობითი Präteritum (წესიერი, უწესო, შერეული);
 აწმყო და ნამყო თხრობითი Präsens/Präteritum (მოდალური

ზმნები: können/dürfen, wollen/mögen(möchte)/,
müssen/sollen);

 უკუქცევითი ზმნები;
 ბრძანებითი კილო (Imperativ);

3.6. ზმნიზედა  ადგილის: (da, hier, dort u.ä);
 დროის (heute, gestern, morgen);
 ვითარების: (schnell, z.B. Der Junge läuft

schnell.);

 ადგილის, დროის, ვითარების (trotzdem, auβerdem);

3.7. არტიკლი  განსაზღვრული არტიკლი: der, die, das;
 განუსაზღვრელი არტიკლი: ein(e)
 განსაზღვრული და განუსაზღვრელი

არტიკლი ბრალდებით ბრუნვაში:
den/einen, das/ein, die/eine;

 ნულოვანი არტიკლი;

 განსაზღვრული და განუსაზღვრელი მიცემით ბრუნვაში
Dativ (მხოლობითი და მრავლობითი);

 შერწყმა წინდებულთან;
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 მრავლობით რიცხვსა და სახელობით
ბრუნვაში: Plural-Nominativ/Akkusativ

3.8. წინდებული  ადგილის აღმნიშვნელი: in (im), auf, an
(am), aus;

 დროის აღმნიშვნელი: am..., im…,vor….,
nach…, zu…, um…, von… bis…;

 მიმართულების აღმნიშვნელი
ბრუნვამონაცვლე წინდებულები
ბრალდებით ბრუნვაში: an…, auf…,
hinter…, in…, neben…, über..., unter...,
vor…, zwischen;

 კუთვნილების აღმნიშვნელი: von
(საკუთარ სახელებთან)

 ადგილის აღმნიშვნელი ბრუნვამონაცვლე წინდებულები
მიცემით ბრუნვაში: (an…, auf…, hinter…, in…, neben…,
über..., unter..., vor…, zwischen..., bei…, in…), zu Hause;

 მიმართულების აღმნიშვნელი მიცემით ბრუნვაში: zu;
 მიმართულების აღმნიშვნელი ბრალდებით ბრუნვაში (auf,

in) და მიცემით ბრუნვაში: (zu), nach Hause;
 ბრალდებითი ბრუნვის: für, ohne, durch, gegen, um… herum;
 მიცემითი ბრუნვის (mit, von, von… bis, aus);
 წარმომავლობის აღმნიშვნელი აღმნიშვნელი (aus, von), von

zu Hause;

3.9. კავშირი  კონექტორები: und, oder,  aber;  რთული თანწყობილი წინადადების: aber, denn, oder, und,
dann, deshalb;

 რთული ქვეწყობილი წინადადების: wenn/als, weil, dass, ob,
W-Wort;

 მაპირისპირებლი კონექტორები: aber, sondern;
3.10. ნაწილაკი  ja, nein, auch, mal, nicht, noch, nur, doch,

los, raus;
 ganz, gar, denn, mal, einfach, bestimmt;

3.11. შორისდებული  ემოციების გამომხატველი: oh! juhu!

3.12. სიტყვაწარმოება  ნაწარმოები სიტყვა (კომპოზიტები): die
Schule + die Tasche = die Schultasche/der
Tische + die Lampe = die Tischlampe;

 არსებით სახელთა მრავლობითი
რიცხვის მაწარმოებელი სუფიქსები: -e, -
n/-en, -er,
- s;

 საშუალო სქესის არსებითი სახელის (კნინობითი
ფორმები)მაწარმოებელი სუფიქსები: (-chen/-lein);

 ზმნის მაწარმოებელი აფიქსები (ge-.. –n/en, - t, -te,
მოცილებადი და მოუცილებადი თავსართები)

 არსებითი სახელის მაწარმოებელი სუფიქსები: - er/-erin; -
e/-in, -ung; -ent, -ant, -ist,-um;

 ზედსართავი სახელის მაწარმოებელისუფიქსები: -ich, -ig, -
isch;

 სახელთა მაწარმოებელი პრეფიქსი: un-;

3.13. სინტაქსი  მარტივი თხრობითი წინადადება
(გავრცობილი, გაუვრცობელი);

 წინადადების მთავარი წევრები:

 ირიბი დამატება
 წინადადების ჩარჩო წინადადებაში ზმნის რთული

დროების გამოყენებისას (ნამყო თხრობითი - Perfekt);
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ქვემდებარე და შემასმენელი, მათი
სახეობები;

 სიტყვაწყობა მარტივ გაუვრცობელ,
გავრცობილ და კითხვით
წინადადებაში;

 შემასმენლის წინადადების ჩარჩო
წინადადებში და სიტყვათწყობა
(შემასმენელი: თავსართმოცილებადი
ზმნა აწმყო დროში/Präsens);

 შემასმენლის წინადადების ჩარჩო
წინადადებში და სიტყვათწყობა
მოდალურ ზმნებთან;

 კითხვითსიტყვიანი (wer, was, wie, wo,
woher, wie alt…, wann, wie viel, wohin,
welche) და უკითხვითსიტყვო
წინადადება (Ja-/Nein-Frage);

 ბრძანებითი წინადადება;
 სიტყვაწყობა ბრძანებით წინადადებაში;
 წინადადების მთავარი და

მეორახარისხოვანი წევრები:
ქვემდებარე, შემასმენელი, პირდაპირი
დამატება;

 წინადადების უარყოფა (nicht-ის
ადგილი)

 წინადადებაში შემასმენლისა და
ადგილმდებარეობის უარყოფა;

 კითხვითსიტყვიანი: wem, warum, was für ein-;
 რთული თანწყობილი წინადადება

(დათმობითი/Konzessivsatz) კონექტორით: trotzdem;
 სიტყვაწყობა დამოკიდებულ წინადადებაში;
 დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადება

(Temporalsatz) კონექტორი: (immer) wenn, (einmal in der
Vergangenheit) als);

 W-სიტყვიანი (დამატებით) დამოკიდებული წინადადება
(Objektsatz)/ირიბი კითხვა;

 დამატებით დამოკიდებული წინადადება
(Objektsatz)/ირიბი კითხვა: ob;

 დამატებით დამოკიდებული (Objektsatz)/ირიბი ნათქვამი:
dass;

 მიზეზის გარემოებით დამოკიდებული წინადადება
(Kausalsatz): weil;

 სიტყვაწყობა კავშირთან denn;
 პირობით დამოკიდებული წინადადება (Bedingugngsatz):

wenn … dann ….
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4.ფონეტიკა

 სიტყვის მახვილი
 წინადადების მახვილი
 ინტონაცია: აღმავალი, დაღმავალი, უცვლელი
 ასო-ბგერა-დიფთონგი
 გრძელი და მოკლე ხმოვნები
 თანხმოვნები: b,d,g,z და p,t,k,s
 წინადადების მახვილები Hauptakzent, Nebenakzent
 კითხვითი წინადადების ინტონაცია
 შედგენილი სიტყვის Komposita მახვილი
 უმლაუტები ä, ü, ö
 ch, sch, st, sp, ck
 ng და ცხვირისმიერი n
 ng როგორც nk
 ch როგორც ich და ach
 მჟღერი r
 h როგორც ხმოვნის სავრცობი
 eu, ei, äu

5. ორთოგრაფია

 ანბანი: მთავრული და არამთავრული ასოები
 პუნქტუაციის წესები
 ß სიტყვის შუაში ან ბოლოს
 s, ss და ß
 ორმაგი თანხმოვნები
 V როგორც f
 i – ie, ih, ieh
 დაბოლოება ich დაig
 განსაკუთრებული შემთხვევები: Mai, Kaiser . . .
 ph როგორც f
 ინლისურენოვანი და ფრანგულენოვანი სიტყვები (მაგ. Jeans, Baby, Café და სხვა)

6. სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული
ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

სოციო-კულტურული და
კულტურული შინაარსი

 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე
დღესასწაული, მათი თავისებურებები, დეკორაციები,
ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

 პურობა: კვების რეჟიმი, გერმანელი (გერმანულენოვანი)
მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის
დასახელება და სხვა;

 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები,
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საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე

ტრადიციული საბავშვო თამაში და წესი, საბავშვო
სიმღერები და ლექსები;

 დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის
ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და დღის განრიგი,
არდადეგების რაოდენობა და ვადები;

 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები
(ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);

 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;
 გერმანულენოვანი ქვეყნები: გერმანია, ავსტრია,

შვეიცარია.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXXII

საბაზო-საშუალო საფეხურის გერმანული ენის პროგრამის შინაარსი

ს I და ს II დონეები

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც
ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

მაგალითის სახით გთავაზობთ პროგრამის შინაარსის ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტს:

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები)

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა
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1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები)

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა\დახასიათება

1.4. გემოვნების გამოხატვა

1.5. შეფასება

1.6. საჭიროების\მოთხოვნილების გამოხატვა

1.7. გრძნობების\ემოციური რეაქციების გამოხატვა

1.8. შეგრძნებების გამოხატვა

1.9. დროში ორიენტირება

1.10. სივრცეში ორიენტირება

1.11. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.12. ნებართვა-ვალდებულება\აკრძალვა

1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

1.14. სხვადასხვა

1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები)

რუბრიკა ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობების
დამყარება

მისალმება  Guten Tag!
 Hallo!
 Guten Morgen!/Morgen!
 Tag!
 Guten Abend!

დამშვიდობება  Auf Wiedersehen!
 Tschüs!
 Wiedersehen!
 Bis morgen!
 Gute Nacht!
 Mach's gut!

მოკითხვა  Wie geht’s?
 (Danke)Gut!
 Wie geht es dir?
 Es geht.
 Mir geht es gut\schlecht.

თავაზიანი მიმართვა  Bitte, . . .
 Herr...
 Frau...
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 Was möchten Sie?
შეთავაზება  Trinkst du (vielleicht) eine Cola?

 Spielst du mit?
 Wollen wir ins Kino gehen?
 Komm, wir spielen Karten!
 Hast du Lust auf Kuchen?
 Kommst du mit?

მობოდიშება  Entschuldigung!
 Verzeihung!
 Entschuldigen Sie, bitte!

მადლობის გადახდა  Danke!/Danke schön!
 Vielen Dank!
 Nichts zu danken!
 Danke sehr!
 Keine Ursache!

კეთილი სურვილების გამოხატვა\
მილოცვა

 Frohe Weihnachten!
 Ein Glückliches neues Jahr!
 Schlaf schön\gut!
 Frohe Ostern!
 Alles Gute zu...
 Gute Besserung!
 Herzlichen Glückwunsch zum   Geburtstag!
 Viel Spaß!
 Schönes Wochenende!

წახალისება\შექება  Gut!
 Sehr gut!
 Warum nicht?!
 Schon besser!
 Prima!/Super!/Cool!
 Ausgezeichnet!
 Toll!
 Geil!

ინტერაქცია სუფრასთან  Guten Appetit!
 Etwas mehr, bitte!
 Lecker!
 Schmeckt’s?
 Greif zu!
 Möchtest du noch...?
 Haben Sie schon bestellt\gewählt?
 Herr Ober!
 Bitte die Speisekarte!

ტელეფონით საუბარი  Hallo!
 Hier Christian Maurer!
 Kann ich, bitte (mit) Erika sprechen?
 Ich sage ihm\ihr Bescheid!
 Ruf (rufen Sie) später an.
 Auf Wiederhören!

დათანხმება\უარი  Ja/Ja, bitte/Ja, gut.
 Nein/Nein, danke.
 Ja, gerne/Ja, klar.
 Doch.
 Na gut.
 Gar nicht!
 Ok.
 Na ja!/Na gut.
 Nein, tut mir Leid.
 Ach ja!
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დამშვიდება  Macht nichts!
 Kein  Problem!
 Keine Sorge!

გაფრთხილება  Vorsicht!
 Pass auf!
 Achtung!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: გვარი, სახელი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის
ნომერი, დაბადების დღე

 Wie heißt du ?
 Ich heiße Paul!
 Wie alt bist du?
 Ich bin neun (Jahre alt).
 Woher kommst du?
 Ich komme aus...
 Ich wohne in der Kirchenstraße.
 Ich wohne in Berlin.
 Meine Telefonnummer ist...
 Wann hast du Geburtstag?
 Am 20.Mai.

იდენტიფიცირება

ადამიანის\საგნის

 Wer ist das?
 Das ist ein Junge.
 Was ist das?
 Das ist ein Heft.

ჯანმრთელობის შესახებ  Was fehlt dir?
 Was tut dir weh?
 Ich habe Fieber.
 Mir tut der Kopf weh.
 Ich bin krank.
 Ich habe Bauchschmerzen.

საქმიანობის შესახებ  Was machst du?
 Ich schwimme.
 Wir machen die Aufgaben.
 Tue das nicht!
 Wie macht  man das?

ამინდის შესახებ  Wie ist das Wetter heute?
 Es regnet/schneit.
 Die Sonne scheint.
 Ist es heute windig\neblig. . . ?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტზე  Was kostet . .?
 Wieviel kostet. . ?
 Bitte, ein Kilo. . .?
 Wiegt das ein Pfund?
 Wünschen Sie ...?
 Wieviel macht das?
 Das ist preiswert\günstig!

1.3. აღწერა\დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა  Peter ist blond.
 Heike ist hübsch.
 Er hat blaue Augen.
 Sie hat schwarzes Haar.

ადამიანის ხასიათი  Ist Peter nett?
 Paul ist frech.
 Er ist langweilig.
 Sie ist höflich.

საგნის აღწერა  Das Haus ist groß.
 Der Hof ist klein.
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 Wie ist das Zimmer?
 Das Zimmer ist hell.
 Die Jacke ist braun.
 Mein Fahrrad ist kaputt.
 Der Teppich ist bunt.
 Das Gebäude ist hoch\niedrig.

1.4. გემოვნების გამოხატვა

გემოვნების გამოხატვა  Ich mag Tiere.
 Ich liebe meine Eltern.
 Das mag ich gar nicht.
 Das ist mein Lieblingsbuch.
 Ich hasse es.
 Er trinkt lieber Cola.
 Am liebsten esse ich Kuchen.

1.5. შეფასება

დადებითი\უარყოფითი  Richtig!
 Falsch!
 Stimmt!
 Stimmt nicht!
 Völlig richtig!
 Du hast Recht.

1.6. საჭიროების\
მოთხოვნილების\სურვილის
გამოხატვა

საჭიროების\
მოთხოვნილების\სურვილის
გამოხატვა

 Ich brauche Hustentropfen.
 Wir wollen heute ins Kino!
 Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!

1.7. გრძნობების\ემოციური

რეაქციების გამოხატვა

სიხარული  Wie schön!
 Wunderbar!
 Das ist ja toll!

ბრაზი/უკმაყოფილება  Blödsinn!
 Dummes Zeug!
 Furchtbar!
 Schrecklich!
 Na so was!
 Was soll das?
 Auf keinen Fall!
 Bist du verrückt?

გაკვირვება  Warum?
 Wirklich?
 Wieso. .?
 Echt?
 Ehrlich?
 Unmöglich!

სინანული  Schade!
 Tut mir Leid!
 Leider. . .
 Schade, daß. . .
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ინტერესი  Das ist interessant.
 Das interessiert mich.
 Ich interessiere mich für...

ინდიფერენტულობა  Ich habe keine Lust.
 Das ist mir egal.
 Das interessiert mich nicht.

1.8. შეგრძნებების გამოხატვა  Ich bin müde.
 Ich habe Hunger\Durst.
 Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

1.9. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება  Wie spät ist es?
 Wieviel Uhr ist es?
 Es ist halb acht.
 Es ist genau elf.
 Es ist Viertel vor\nach sieben.
 Um wieviel Uhr kommt der Bus?
 Gleich!
 Moment (mal)!
 Welcher Tag ist heute?
 Was haben wir heute?
 Heute ist der 1. Januar.
 Am Samstag fahren wir weg.
 Im März beginnt der Frühling.
 Plötzlich...
 Nachmittags gehen wir spazieren.
 Sonntags sind wir alle frei.
 Am Vormittag trinken wir zusammen Tee.
 Das wollte ich gerade sagen.
 Einen Augenblick, bitte!

ქრონოლოგია  Nach dem Regen scheint die Sonne.
 Die kommende (nächste) Woche fangen die Ferien an.
 Vor dem Mittagessen wäscht man die Hände.
 Am nächsten Tag schreiben wir eine Mathearbeit.

სიხშირე  Wie oft spielst du Fußball?
 Es regnet selten.
 Manchmal geht er spazieren.
 Ab und zu ruft sie mich an.

ხანგრძლივობა  Wie lange dauert das Konzert?
 Bleibst du lange daheim?

1.10. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა  Hier!
 Da!
 Dort.
 Rechts\links.
 Oben\unten.
 Vorn\hinten.
 Wo ist die Tasche?
 Wo liegt das Rathaus, bitte?
 Geradeaus und rechts.

მიმართულება  Hierher!
 Wohin fährt der Bus?
 Nach vorne.
 Nach hinten.
 Fahren Sie die Straße entlang!
 Biegen Sie um die Ecke!
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1.11.ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა

მიზეზი\შედეგი\

ოპოზიცია

 Es ist kühl, aber nicht kalt.
 Ich esse, weil ich Hunger habe.

1.12.ნებართვა\ვალდებულება\

აკრძალვა

 Darf ich anfangen?
 Wir müssen uns beeilen.
 Du darfst Eis essen.
 Das darf man nicht!
 Rauchen  verboten!
 Soll ich anfangen?

1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

მასწავლებლის

მითითებები/ მოსწავლის
მიმართვები

 Wer fehlt?
 Du bist dran!
 Bist du fertig?
 Wie, bitte?
 Noch einmal, bitte!
 Hör, bitte, auf!
 Hör zu!
 Das weiß ich!
 Ich kann. . .
 Ich verstehe nicht!
 Sprich, bitte, lauter!
 Setz dich!
 Nimm Platz!
 Setzt euch!
 Das kann ich!
 Hilf mir, bitte!
 Ergänze, bitte...
 Bist du so weit?
 Ist das korrekt?
 Keine Ahnung!
 Kann jemand helfen?
 Wiederholen Sie, bitte!
 Wie schreibt man das?
 Wie sagt man...?

1.14. სხვადასხვა  Was ist los?
 Also. . .
 Na also!
 Alles klar!
 Nicht wahr?
 Gott sei Dank!

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. ყოველდღიური აქტივობები
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2.4. ინდივიდის ორიენტირები

2.5. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი

სხეული das Gesicht; die Stirn;das Auge; die Nase, das Ohr; die Wange; der
Mund; die Lippe; der Zahn; das Haar; der Rücken; die Schulter; die
Brust; der Arm; die Hand; der Finger; der Bauch; das Bein; der Fuß;

გარეგნობა hübsch; schön; komisch; groß; klein; dick; kräftig; schlank; stark;
schwach; blaue\schwarze\grüne Augen haben; Brille tragen; glattes\
lockiges\ blondes\ rotes\ braunes\schwarzes\ Haar haben;

დახასიათება klug; dumm; faul; nett; frech; böse; lustig; höflich; unhöflich; mutig;
schüchtern; vorsichtig; ruhig; freudig; gut gelaunt; ärgerlich;
unterschiedlich; ähnlich;

ტანსაცმელი\აქსესუარები das Kleid; das Hemd; der Rock; die Bluse; die Hose; die Jeans; die
Schuhe; die Tasche; der Anzug; die Weste; die Jacke; der Mantel; der
Regenmantel; der Gürtel; die Mütze; der Knopf; der Schmuck; die
Kette; die Halskette;  der Ring; das Armband; der Ohrring;

ჰიგიენა die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta; die Zahnbürste; das
Waschbecken; die Dusche; der Kamm; der Fön; der Rasierer; der
Spiegel; das Parfüm; der Lippenstift;

ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა der Arzt; das Fieber; der Schnupfen; der Husten; das Rezept; die
Arznei; das Krankenhaus; die Wunde; der Unfall; der Verletzte; der
Chirurg; die Krankenschwester; der Verband;

ემოციური რეაქციები lachen; weinen; gefallen; lieben; mögen (mag); lächeln; Lust haben;
gern haben; sich freuen; enttäuscht sein;

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანები der Junge; das Mädchen; das Baby; das Kind; der Mann; der Herr; die
Frau; der Nachbar; die –in; der Freund; die –in;

ოჯახი, ნათესავები die Mutter; der Vater; die Eltern; der Bruder; die Schwester; die
Großmutter;  der Großvater; der Ehemann; die Ehefrau; die Oma; der
Opa; der Onkel; die Tante; die Kusine; der Neffe;

ცხოველთა სამყარო das Tier; der Hund; die Katze; das Pferd; der Esel; die Kuh; die Gans;
die Ente; der Vogel; der Wolf; der Hase; der Igel; der Löwe; der Affe;
der Elefant; der Bär; der Pinguin; der Adler; das Krokodil; die
Eidechse; die Schlange; die Schildkröte; der Frosch; die Mücke; die
Spinne; die Ameise; der Käfer;

ზღაპრის სამყარო და სათამაშოები der Ball; die Puppe; der Teddybär; die Spielkiste; das Märchen; die
Sage; der Gnom; der König; die –in; der Prinz; die -in; der Zauberer;
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die Fee; der Elf; die Hexe;

ბუნება der Himmel; die Sonne; der Mond; der Stern; der Baum; die Blume;
das Meer; der Fluß; der Bach; der See; der Wald; das Blatt; das Gras;
das Feld; der Berg; die Wiese;

ბუნების მოვლენები das Wetter; der Regen; der Donner; der Blitz; die Wolke; der
Regenbogen; die Hitze; regnen; der Frost; der Schnee; der
Schneemann; der Nebel; der Wind; der Wetterbericht; schneienen;
frieren; tauen;

დედამიწა (გეოგრაფია) georgisch; deutsch; Deutschland; Georgien; Österreich; die Schweiz;
Berlin; Wien; die Welt; das Land; der Erdteil; Europa; Afrika;
Australien; Nordamerika; Südamerika; die Donau; der Deutsche; der
Georgier; der Franzose; die Wüste; der Äquator; der Dschungel; der
Nordpol; der Südpol; Japan; China; Kanada; Frankreich; die USA; die
Niederlande;

ქალაქი die Stadt; die Straße; das Gebäude; das Rathaus; der Dom; die Kirche;
der Platz; das Denkmal; die Brücke;die Großstadt; der Stadtteil; der
Marktplatz; der Bürgersteig; die Ampel;  die Unterführung; die
Fußgängerzone; die Fabrik;

სოფელი das Dorf; der Garten; der Bauer; die Bäuerin; die Landschaft; der Weg;
die Wiese; der Bauernhof; der Weinberg; das Getreide; der
Apfelbaum; das Blumenbeet; das Gemüsebeet; die Mauer; die
Scheune; die Mühle;

საცხოვრებელი ადგილი das Haus; die Wohnung; das Zimmer; die Wand; die Tür; das Fenster;
der Fußboden; die Treppe; der Aufzug; die Küche; das Badezimmer;
die Toilette; das Schlafzimmer; der Keller; die Garage; der Dachboden;

საყოფაცხოვრებო ნივთები das Bild; die Uhr; der Stuhl; der Tisch; der Sessel; das Sofa; das Bett;
der Schrank; die Lampe; die Glühbirne; der Teppich; der Vorhang; der
Fernseher; der Topf; die Pfanne;  das Geschirr; das  Besteck; der
Besen; der Heizkörper; der Computer;

სკოლა\პერსონალი die Schule; der Schüler; die Schülerin; der Lehrer; die Lehrerin; der
Mitschüler; das Klassenzimmer; das Schuljahr; der Unterricht; die
Pause; das Pausenbrot; die Turnhalle; das  Schwimmbad; die Ferien;
die Osterferien;  die Sommerferien; der Ausflug; das Ferienlager;

სასკოლო ნივთები das Buch; das Heft; die Tafel; die Kreide; der Bleistift; die Schultasche;
das Etui; das Lineal; der Kugelschreiber;

სასკოლო საგნები Deutsch; Georgisch; Mathematik(Mathe); Musik; das Fach;
Geschichte; Erdkunde; Sport; die Sprache; das Alphabet; das Wort;
der Satz; die Grammatik; die Übung;

სავაჭრო ობიექტები\პერსონალი der Laden; das Geschäft; der Markt; der Supermarkt; das Kaufhaus;
die Apotheke; der Blumenladen; die Buchhandlung; die Boutique; das
Kaufhaus;  das Geld; die Theke; die Kasse; der Kassierer; die -in; der
Verkäufer; die -in; die Flasche; die Dose; die Packung; das
Sonderangebot;
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სურსათი das Brot; das Wasser; der Tee;  der Käse; die Pizza; der Saft; das
Fleisch; der Schinken; das Kotelett; der Fisch; die Wurst; das
Würstchen; die Salami; die Cola; der Quark; die  Butter; das Ei; die
Milch; das Gemüse; die Kartoffel; die Tomate; die Zwiebel; das Obst;
der Apfel; die Kirsche; die Banane; die Pflaume; die Erdbeere; das Öl;
der Pfeffer; das Mehl; der Senf; der Zucker; der Honig; das Mehl; der
Essig; die Sahne; der Kaffee;

კვება და კვების ობიექტები der Teller; das Messer; die Gabel; der Löffel; die Serviette; das Glas;
die Teekanne; die Tischdecke; das Frühstück; das Mittagessen; das
Abendessen; die Suppe; der Braten; der Kuchen; die Vorspeise; das
Hauptgericht; die Nachspeise; das Cafe; das Restaurant; die
Speisekarte; die Vorspeise; das Getränk; der Kellner (der Ober); das
Trinkgeld;

ფოსტა\პერსონალი das Postamt; die Post; der Brief; der Briefumschlag; der Briefträger;
der Briefkasten; die Adresse; die Postleitzahl; die Briefmarke;

კულტურის
ობიექტები\პერსონალი

der Park; das Karusell; die Rutschbahn; die Schaukel; das Picknick; der
Zoo; der Käfig; der Zoowärter; das Kino; die Eintrittskarte; die
Leinwand; der Film; der Zeichentrickfilm; der Schauspieler; der Star;
der Regisseur; das Theater; die Bühne; das Theaterstück; die Oper;
der Sänger; das Ballett;

die Disco; der Disc-Jockey;die Tanzfläche;

2.3. ყოველდღიური
აქტივობები

შინ და გარეთ sein; haben; machen; wohnen; essen; trinken; gehen; laufen; rennen;
leben; schlafen; sitzen; liegen; stehen; kochen; suchen; kaufen;
verkaufen; einkaufen; anbieten; wiegen; zahlen; tragen; träumen sich
setzen; sich hinlegen; aufstehen; sich waschen; sich duschen; baden;
sich anziehen/ausziehen; sich befinden; legen; helfen; telefonieren;
anrufen; auflegen; wählen; sich melden; treffen; warten; bestellen;
wünschen; bezahlen;

მგზავრობა fahren; fliegen; reisen; bremsen; halten; überholen; parken; sich
beeilen; sich verspäten; abfahren; abholen; einsteigen; aussteigen;
umsteigen; reservieren; starten; landen;

სკოლაში lernen; lesen;  schreiben; sprechen; hören; sagen; geben; nehmen;
fragen; antworten; rechnen; denken; erzählen; unterrichten; sich
interessieren; sich erinnern; studieren;

სპორტი turnen; werfen; fangen; Sport treiben; Fußball spielen; ein Tor
schießen; Tennis spielen; schwimmen; tauchen; Schi (Ski) laufen
(fahren);

Schlittschuh laufen; am Wettbewerb teilnehmen; gewinnen;
verlieren;

დასვენება და გართობა spielen; Musik hören;  basteln; singen; tanzen; fernsehen;
fotografieren; Karten spielen; Schach spielen; Klavier spielen; sich
verstecken; bauen; reparieren; nähen; stricken; Zeit verbringen; Spaß
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haben; klatschen; sich unterhalten; sich amüsieren;

2.4. ორიენტირები

დრო die Zeit; die Stunde; die Minute; die Sekunde; spät; früh; vor; nach;
(ein\drei) Viertel;  halb; heute; morgen; gestern;vorgestern;
übermorgen; damals; heutzutage; damals; heutzutage; die
Vergangenheit; die Gegenwart; die Zukunft;

სეზონები der Winter; der Frühling; der Herbst; der Sommer; der Kalender; das
Jahr; der Monat;

თვეები Januar; Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; August; September;
Oktober; November; Dezember;

კვირის დღეები die Woche; das Wochenende; Montag; Dienstag; Mittwoch;
Donnerstag; Freitag; Samstag; Sonntag;

დღე\ღამე der Tag; die Nacht; der Morgen; der Abend; der Mittag; der
Nachmittag; die Mitternacht;

ქვეყნის მხარეები der Norden; der Süden; der Osten; der Westen; nördlich; südlich;
westlich; östlich;

ადგილმდებარეობა In; rechts; links; auf; an; oben; unten; hinaus; neben;

მახასიათებლები gut; schlecht; alt; neu; offen; geschlossen; voll; leer; allein;
zusammen; frisch; sauber; schmutzig; klar; modisch; altmodisch; hart;
weich; bitter; köstlich; billig; preiswert; süß; lecker; sauer; gemütlich;
bequem; langweilig; interessant;

ფერები die Farbe; weiß; schwarzl; rot; gelb; blau; grün; grau; braun; rosa; lila;
orange; dunkel; hell; leuchtend; gestreift; gepunktet; geblümt; kariert;

ზომა\ფორმა\წონა\
ტემპერატურა\შემადგენლობა

riesig; winzig; schwer; leicht; hoch; niedrig; rund; dreieckig; viereckig;
eng; breit; heiß; warm; kalt; kühl; aus Holz; aus Plastik; aus Gold; aus
Silber; aus Metall;

რაოდენობა viel; wenig; alles; nichts; mehr; bißchen; ganz; etwas;

რიცხვები eins; zwei; drei; vier; fünf; sechs; sieben; acht; neun, zehn, elf, zwölf;
dreizehn;...zwanzig; dreißig; vierzig;...  einundzwanzig;
zweiundzwanzig, neunzig; (ein)hundert; zweihundert; dreihundert. ...
(ein)tausend; der erste; der zweite; der dritte; der zwanzigste;
zweitausend...; zehntausend ...; achtzigtausend...; eine Million;

2.5. დღესასწაულები და ზეიმები

დღესასწაულები და ზეიმები Weihnachten; das Neujahr; der Advent; der Adventskranz; die Kerze;
der Nikolaustag; das Fest;

das Neujahr; der  Silvester; der   Neujahrstag;

Weihnachten; der Heilige Abend; das Christkind; der
Weihnachtsbaum; Ostern; der Osterhase; das Osterei; die
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Osterglocke;

der Geburtstag; die Party; der Gast; die Torte; die Kerze; das
Geschenk; der Zettel; die  Heiligen Drei Könige; das Dreikönigslied; die
Süßigkeit;

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად,
რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად
სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
თემა ს I-II დონე

3.1. არსებითი სახელი  არსებითი სახელის სქესი (მამრობითი, მდედრობითი
საშუალო)

 ბრუნების ტიპები (სუსტი, ძლიერი, მდედრობითი,
შერეული), სახელთა ბრუნება (განსაზღვრულ,
განუსაზღვრელ არტიკლთან);

 მრავლობითი რიცხვის წარმოების ძირითადი ტიპები
(Pluralformen);

 კნინობითი ფორმები (-chen/-lein);
 არსებითი სახელის უარყოფა: kein(e);
 საკუთარი სახელების ბრუნება (აგრეთვე von+Dativ ფორმა)
 გეოგრაფიული სახელები და მათი სქესი (მაგ., Frankreich, die

Schweiz)
3.2. ნაცვალსახელი  პირის: სახელობით (ich, du, er/sie, wir, sie), ბრალდებით

(mich, dich…)და მიცემით (mir, dir...) ბრუნვებში;
 კუთვნილებითი: mein(e) და მათი ბრუნვა;
 ჩვენებითი: das (das ist…, sind…/ dies-, jen-);
 კითხვითი: wer, wie, was, wem, wo, woher, wann, wie viel,

wohin, warum, welch-, was für ein-;
 უარყოფითი: kein(e) და მისი ბრუნვა;
 პირნაკლი: es
 განუსაზღვრელი: man, alle;
 უკუქცევითი: sich;
 მიმართებითი: der, die, das… და მათი ბრუნება;

3.3. ზედსართავი სახელი  შედარების ხარისხები (klein-kleiner-der… kleinste-am
kleinsten);

 შედარება (als..., so...wie);
 ბრუნება განსაზღვრულ არტიკლთან ერთად;
 ბრუნება განუსაზღვრულ არტიკლთან ერთად;
 ბრუნებაუარტიკლოდ;

3.4. რიცხვითი სახელი  მარტივი და რთული რაოდენობითი (Kardinalzahl);
რაოდენობითი რიცხვითი სახელის ბრუნება არსებით
სახელთან ერთად;

 რიგობითი (Ordnungszahl); რიგობითი რიცხვითი სახელის
ბრუნება არსებით სახელთან ერთად;
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3.5. ზმნა  აწმყო დრო Präsens (წესიერი, ხმოვანმონაცვლე, შერეული,
თავსართმოცილებადი და მოუცილებადი, უკუქცევითი,
დამხმარე, მოდალური), უღლების პარადიგმა მხოლობითსა
და მრავლობით რიცხვში;

 დამხმარე ზმნები sein და haben;
 ზმნის ფუძე და დაბოლოება (Verbstamm und Verbendung);
 ზმნის ძირითადი ფორმები;
 es gibt (+Akkusativ);
 ნამყო თხრობითი/Präteritum;
 ნამყო სასაუბრო დრო Perfekt (haben/sein: წესიერი, უწესო,

თავსართმოცილებადი, თავსართმოუცილებადი: be-, ge-, er-,
ver-, zer-, ent-, emp-, miβ თავსართიანი და ieren-ზე
დაბოლოებული ზმნები);

 ზმნის უარყოფა (nicht);
ბრძანებითი კილო (Imperativ):

3.6. ზმნიზედა  ადგილის: (da, hier, dort u.ä);
 დროის (heute, gestern, morgen);
 ვითარების: (schnell, z.B. Der Junge läuft schnell.);

ზმნიზედის შედარების ხარისხები;

3.7. არტიკლი  განსაზღვრული არტიკლი: der, die, das;
 განუსაზღვრელი არტიკლი: ein(e)
 არტიკლის ბრუნება;
 ნულოვანი არტიკლი;
 შერწყმა წინდებულთან;

3.8. წინდებული  ადგილის აღმნიშვნელი: in (im), auf, an (am), aus;
 დროის აღმნიშვნელი: an..., in…,vor…., nach…, um…, von…

bis…, zwischen;
 ბრუნვამონაცვლე წინდებულები მიცემით და ბრალდებით

ბრუნვებში: an…, auf…, hinter…, in…, neben…, über..., unter...,
vor…, zwischen;

 ბრალდებითი ბრუნვის: durch, für, ohne, um, gegen, wider, bis,
entlang;

 მიცემითი ბრუნვის: mit, nach, bei, von, zu, seit, aus, auβer,
gegenüber, entgegen);

3.9. კავშირი  კონექტორები: und, oder,  aber;
 რთული თანწყობილი წინადადების: aber, denn, oder, und,

dann, deshalb;
 რთული ქვეწყობილი წინადადების: wenn/als, weil, dass, ob,

W-Wort;
3.10. ნაწილაკი ja, nein, auch, mal, nicht, noch, nur, doch, ganz, gar, denn,

einfach, bestimmt;

3.11. სიტყვაწარმოება  ნაწარმოები სიტყვები (კომპოზიტები): die Schule + die Tasche
= die Schultasche/der Tisch + die Lampe = die Tischlampe;

 არსებით სახელთა მრავლობითი რიცხვის მაწარმოებელი
სუფიქსები: -e, -n/-en, -er,
- s;

 საშუალო სქესის არსებითი სახელის (კნინობითი ფორმები)
მაწარმოებელი სუფიქსები: (-chen/-lein);

 ზმნის მაწარმოებელი აფიქსები (ge-.. –n/en, - t, -te,
მოცილებადი და მოუცილებადი თავსართები)

 არსებითი სახელი მაწარმოებელი სუფიქსები: - er/-erin; -e/-
in, -ung; -ent, -ant, -ist,-um;
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 ზედსართავი სახელის მაწარმოებელი სუფიქსები: -ich, -ig, -
isch;
სახელთა მაწარმოებელი პრეფიქსი: un-;

3.12. სინტაქსი  მარტივი თხრობითი წინადადება (გავრცობილი,
გაუვრცობელი);

 წინადადების მთავარი წევრები: ქვემდებარე და
შემასმენელი;

 სიტყვაწყობა მარტივ გაუვრცობელ, გავრცობილ და კითხვით
წინადადებაში;

 შემასმენლის ჩარჩო წინადადებში და სიტყვაწყობა
(შემასმენელი: თავსართმოცილებადი ზმნა აწმყო
დროში/Präsens);

 შემასმენლის ჩარჩო წინადადებში და სიტყვაწყობა
მოდალურ ზმნებთან;

 შემასმენლის ჩარჩო წინადადებაში ზმნის რთული დროების
გამოყენებისას (ნამყო თხრობითი - Perfekt);

 კითხვითსიტყვიანი (wer, was, wem, wie, warum, wo, woher,
wie alt…, wann, wie viel, wohin, welche, was für ein-) და
უკითხვითსიტყვო წინადადება (Ja-/Nein-Frage);

 ბრძანებითი წინადადება;
 სიტყვაწყობა ბრძანებით წინადადებაში;
 წინადადების მთავარი და მეორახარისხოვანი წევრები:

ქვემდებარე, შემასმენელი, პირდაპირი და ირიბი დამატება
 წინადადების უარყოფა (nicht-ის ადგილი);
 სიტყვაწყობა დამოკიდებულ წინადადებაში;
 დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადება

(Temporalsatz) კონექტორი: (immer) wenn, (einmal in der
Vergangenheit) als);

 W-სიტყვიანი (დამატებით) დამოკიდებული წინადადება
(Objektsatz)/ირიბი კითხვა;

 დამატებით დამოკიდებული წინადადება (Objektsatz)/ირიბი
კითხვა: ob;

 დამატებით დამოკიდებული (Objektsatz)/ირიბი ნათქვამი:
dass;

 მიზეზის გარემოებითი დამოკიდებული წინადადება
(Kausalsatz): weil; სიტყვაწყობა კავშირთან denn.

4. სოციოკულტურა

 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი
თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

 პურობა: კვების რეჟიმი, გერმანელი (გერმანულენოვანი) მოზარდის ტიპური
საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;

 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები; საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო

თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
 სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და დღის

განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშები, გერბები;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;
 გერმანულენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები: გერმანია, ავსტრია,

შვეიცარია (გერმანულენოვანი ნაწილი);
 ყმაწვილთა ცხოვრება: დღის რეჟიმი, თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება;

მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ურთიერთობები; გატაცებები;
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საყმაწვილო ჟურნალები/გადაცემები; კულტურის/მეცნიერების საბავშვო ცენტრები
და სხვა;

 გეოგრაფიული ცნობები გერმანულენოვანი ქვეყნის შესახებ;
 ზოგადი ცნობები გერმანიის პოლიტიკური წყობის შესახებ;
 რამდენიმე ისტორიული მოვლენა;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე და ფედერაციული მხარე;
 საბავშვო ნაწარმოებები, ზღაპრები, იგავ-არაკები და ლეგენდები.

სIII- სIV-სV-სVI დონეები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები

ნიმუშები

მისალმება  Hallo!
 Guten Morgen (Morgen)!
 Guten Tag (Tag)!
 Guten Abend!

დამშვიდობება  Tschüs!
 Auf Wiedersehen (Wiedersehen)!
 Gute Nacht!
 Bis morgen!
 Bis bald!

გაცნობა\წარდგენა  Wie heißt du?
 Wie heißen Sie?
 Wie ist dein (Ihr) Name?
 Ist Bernard dein Vorname?
 Bernard ist mein Nachname.
 Entschuldigen Sie, bitte, wie ist Ihr Name, noch einmal?
 Freut mich sehr (Sie kennenzulernen)!

მოკითხვა  Wie geht’s?
 (Danke)Gut!
 Wie geht es dir\Ihnen?
 Es geht.
 Mir geht es gut\schlecht.

თავაზიანი მიმართვა  Bitte, . . .
 Herr. . .
 Frau. . .
 Was möchten Sie?
 Was kann ich für Sie tun?
 Ich hätte gerne...

შეთავაზება  Wollen wir ins Kino gehen?
 Komm, wir spielen Karten!
 Trinkst du (vielleicht) eine Cola?
 Hast du Lust auf Kuchen?

მობოდიშება  Entschuldigung!
 Verzeihung!
 Entschuldigen Sie, bitte!

მადლობის გადახდა  Danke!
 Danke schön!/Danke sehr!
 Bitte schön!
 Vielen Dank!
 Nichts zu danken!
 Danke für ...!
 Keine Ursache!
 Herzlichen Dank!
 Ich danke dir (Ihnen)!
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კეთილი სურვილების
გამოხატვა\მილოცვა

 Frohe Weihnachten!
 Ein glückliches Neues Jahr!
 Gute Reise!
 Willkommen!
 Frohe Ostern!
 Schönes Wochenende!
 Gute Besserung!
 Alles Gute zum Geburtstag!
 Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
 Viel Spaß! /Viel Glück! /Viel Erfolg
 Gleichfalls!
 Ebenfalls!

შეთავაზება\დაპატიჟება  Wollen wir. . . ?
 Darf ich dich (Sie) einladen?
 Kommst du (viellecht) vorbei?
 Ich schlage vor, wir spielen Tennis!

დათანხმება\უარის თქმა  Ja/Ja, bitte.
 Nein/Nein, danke.
 Ja, gerne/Ja, klar.
 Doch.
 Na gut.
 Gar nicht!
 Na gut/Na ja!
 Ok.
 Gar nicht/ Geht nicht!
 Sicher.
 Also gut.
 Nein, tut mir leid
 Einverstanden!
 Selbstverständlich!

დაპირება  Ich verspreche es dir.
 Ich verspreche, daß ...
 Das passiert nicht mehr.

გაფრთხილება  Vorsicht!
 Sei vorsichtig!
 Pass auf!
 Achtung!

დამშვიდება  Das macht nichts!
 Kein  Problem!
 Keine Sorge!
 Keine Ursache!
 Nicht schlimm!
 Nimm dir Zeit!

შეხვედრის დანიშვნა  Wo treffen wir uns?
 Hast du einen Termin?
 Wo ist der Treffpunkt?

წახალისება\შექება  Gut!/Sehr gut!
 Stimmt!/Stimmt nicht!
 Falsch!
 Richtig!
 Warum nicht?

ინტერაქცია სუფრასთან  Guten Appetit!
 Etwas mehr, bitte!
 Lecker!
 Schmeckt’s?
 Greif zu!
 Haben Sie schon bestellt\gewählt?
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 Herr Ober!
 Wünschen Sie noch ein Glas...?
 Bitte die Speisekarte!
 Bitte, die Rechnung!
 Hat es Ihnen geschmeckt?
 Was möchten Sie trinken?
 Was wünschen Sie?
 Getrennt oder zusammen?

დაჯავშნა  Darf ich für heute Abend einen Tisch reservieren?
 Alles ausgebucht!
 Möchten Sie ... reservieren?

ინტერაქცია მგზავრობისას  Bitte anschnallen!
 Fahren Sie, bitte, geradeaus und dann rechts!
 Wo liegt die nächste Haltestelle?
 Wann fährt der Zug ab?
 Darf ich ihre Fahrkarte sehen?
 Der Zug ist aber pünktlich!
 Darf ich Ihren Paß sehen?
 Das ist meine Bordkarte.
 Ich habe nichts zu verzollen!
 Wir müssen uns beeilen!

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტზე  Was kostet . .? Wieviel kostet?
 Was wünschen Sie?
 Welche Größe brauchen Sie?
 Das ist aber preiswert\günstig!
 Wieviel kostet. . ?
 Bitte, ein Kilo. . .?
 Wiegt das ein Pfund?
 Wieviel macht das?
 Das ist ja teuer!
 Sonst noch etwas?

მიმოწერა (მიმართვის,
დამშვიდობების კლიშეები)

 Liebe(r). . .
 Mit freundlichen Grüßen. . .
 Herzliche Grüße. . .
 Dein\Deine. .
 Sehr geehrte(r) Frau\Herr...
 Sehr geehrte Damen und Herren.

პოზიციის გამოხატვა\სხვისი
აზრის გაზიარება ან უარყოფა

 Meiner Meinung nach...
 Das finde ich (nicht) wichtig.
 Da bin ich nicht einverstanden.
 Das ist bißchen anders.
 Es sieht so aus, daß. . .
 Sagen wir mal so, . . .
 Das kann ich nicht akzeptieren.

შეფასება  Schon besser!
 Prima!
 Super!
 Geil!
 Warum nicht?
 Ausgezeichnet!
 Toll!
 Cool!
 Spitze!
 Du hast Recht.

აზრის კითხვა\რჩევის მიცემა  Wie soll ich das machen?
 Was kannst du mir empfehlen?
 Das rate ich dir.
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 Tu’ das lieber nicht.
 Was sagst du dazu?

ტელეფონით საუბარი  Hallo!
 Hier (ist) Christian Maurer!
 Auf Wiederhören!
 Ruf (rufen Sie) später an.
 Darf ich, bitte (mit) Erika sprechen?
 Ich sage ihm\ihr Bescheid.
 Was kannst du mir empfehlen?
 Das rate ich dir.
 Tu’ das lieber nicht.
 Was sagst du dazu?

მიმოწერა
(მიმართვის\დამშვიდობების
კლიშეები)

 Liebe(r). . .
 Herzliche Grüße!
 Dein\Deine. . .

დამშვიდება  Kein  Problem!
 Keine Sorge!
 Das macht nichts!

გაფრთხილება  Achtung!
 Vorsicht!
 Pass auf!

პოზიციის\აზრის გამოხატვა  Ich denke. . .
 Ich meine. . .

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: გვარი,
სახელი, ასაკი, მისამართი,
ტელეფონის ნომერი,
დაბადების თარიღი

 Wie heißt du?
 Wie alt bist du?
 Ich bin ... (Jahre alt).
 Ich wohne in der Kirchenstraße.
 Ich wohne in Berlin.
 Meine Telefonnummer ist...
 Wann hast du Geburtstag?
 Am 20.Mai.

თავისუფალი დროის გატარება
(ჰობი)

 Was willst du werden?
 Wissenschaftler\Journalist \Arzt\Lehrer.
 Was machst du beruflich?
 Was ist dein Vater von Beruf?
 Sind Sie als Lehrerin tätig?
 Die Leute im Büro sind beschäftigt.
 Wie viele Stunden arbeitet man pro Monat?

ეროვნების\წარმომავლობის
შესახებ

 Woher kommst du?
 Wo bist du her?
 Ich komme aus Georgien.
 Er kommt aus Mailand.
 Dieser Mann ist ein Deutscher.
 Sie ist eine Engländerin.

იდენტიფიცირება:
ადამიანის\საგნის

 Wer ist das?
 Was ist das?
 Das ist ein Junge.
 Das ist ein Heft.

ჯანმრთელობის შესახებ  Was fehlt dir?
 Was tut dir weh?
 Ich habe Fieber.
 Ich bin krank.
 Ich habe Bauchschmerzen.
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 Haben Sie Zahnschmerzen?
 Tut das weh?
 Ich lasse mir den Zahn plombieren.

საქმიანობის შესახებ  Was machst du?
 Wie machst du das?
 Ich schwimme.
 Wie macht  man das?
 Tue das nicht!

პროფესიის შესახებ  Mein Vater ist Lehrer.
 Sie ist Krankenschwester von Beruf.
 Er arbeitet in einem Büro.

ამინდის შესახებ  Es regnet/schneit.
 Die Sonne scheint.
 Wie ist das Wetter heute?
 Ist es heute windig\neblig?

1.3. აღწერა\დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა  Peter ist  groß.
 Heike ist hübsch.
 Er hat blaue Augen.
 Sie hat blondes Haar.

ადამიანის ჩაცმულობა  Er trägt eine braune Jacke.
 Sie zieht den Mantel an.
 Die Bluse steht dir gut.

ადამიანის ხასიათი  Ist Peter nett?
 Paul ist frech.
 Er ist langweilig.
 Sie ist höflich.

საგნის აღწერა  Wie ist das Zimmer?
 Das Zimmer ist hell.
 Mein Fahrrad ist kaputt.
 Die Tasche ist braun.
 Das Gebäude ist hoch\niedrig.

1.4. გემოვნების გამოხატვა

გემოვნების გამოხატვა  Ich mag Tiere.
 Ich liebe meine Eltern.
 Das mag ich gar nicht.
 Das ist mein Lieblingsbuch.
 Ich hasse es.
 Er trinkt lieber Cola.
 Am liebsten esse ich Kuchen.

1.5. შეფასება

დადებითი/უარყოფითი  Richtig!
 Falsch!
 Stimmt!
 Stimmt nicht!
 Völlig richtig!
 Du hast Recht.

1.6. საჭიროების\
მოთხოვნილების\ სურვილის\
გამოხატვა

საჭიროების\ მოთხოვნილების\  Der Schüler braucht Taschengeld.
 Er braucht das gar nicht.
 Wir wollen heute ins Kino.
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სურვილის\ გამოხატვა  Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!
 Ich möchte....
 Ich hätte gerne...

ფიზიოლოგიური
მდგომარეობის გამოხატვა

 Ich bin müde.
 Mir ist es kalt\schlecht.
 Ich habe Hunger\Durst.

1.7. გრძნობების\ემოციური
რეაქციების

სიხარული\აღტაცება  Wie schön!
 Wunderbar!
 Das ist ja toll!
 Echt super!
 Schon ziemlich.

გაღიზიანება\უკმაყოფილება/
ბრაზი

 Ach Quatsch!
 Furchtbar!
 Verdammt (noch mal)!
 So ein Pech!
 Na so was!
 Unverschämt!
 Wahnsinn!
 Bist du verrückt?

ეჭვი\ვარაუდი\იმედი  Vielleicht hast du Hunger?
 Hoffentlich...
 Ich hoffe...
 Wahrscheinlich...
 Ich bin nicht sicher.
 Ich zweifle daran.

გაკვირვება  Wieso. .?
 Wirklich?
 Echt?
 Ehrlich?
 Tut mir Leid!
 Schade, daß. . .
 Das gibt’s nicht!
 Das gibt’s doch gar nicht!
 Bist tu überzeugt?
 Weißt du Bescheid?
 Da bin ich überrascht!

ინტერესი  Das interessiert mich.
 Das ist interessant.
 Ich interessiere mich für...

ინდიფერენტულობა  Ich habe keine Lust.
 Das ist mir egal.
 Das interessiert mich nicht.

სინანული  Schade!
 Schade, daß. . .
 Schade!
 Tut mir Leid!
 Leider. . .

1.8. შეგრძნებების გამოხატვა

შეგრძნებების გამოხატვა  Ich bin müde.
 Ich habe Hunger\Durst.
 Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

1.9. დროში ორიენტირება
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დროში ლოკალიზება
(საათი,დღე-ღამის
მონაკვეთები, თვე, თარიღი,
წელიწადის დრო, ეპოქა)

 Wie spät ist es?
 Wieviel Uhr ist es?
 Es ist halb acht.
 Er kommt so um vier.
 Neulich waren sie bei uns.
 Jetz bist du dran.
 Bald kommt der Frühling.
 Bald darauf kam er nach Hause.
 Vor kurzem waren wir da.
 Es ist im 20. Jahrhundert geboren.
 Dieses Datum ist unserer Zeitrechnung.

ქრონოლოგია  Nach dem Regen scheint die Sonne.
 Vor dem Mittagessen wäscht man die Hände.
 Endlich bist du da.
 Nächste Woche schreiben wir eine Mathearbeit.
 Seit wann spielst du Schach?

სიხშირე  Wie oft spielst du Fußball?
 Manchmal geht er spazieren.
 Es regnet selten.

ხანგრძლივობა  Wie lange dauert das Konzert?
 Bleibst du lange zu Hause?

სისწრაფე/სიჩქარე  Wie schnell fährt das Auto?
 Mach, bitte, schneller!
 Sprechen Sie, bitte, langsam!
 Wo liegt das?
 Die Stadt liegt im Westen.
 Ungefähr vierzig Kilometer südlich von Stuttgart.
 Wie weit ist es von Berlin?

1.10. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა  Hier!
 Da!
 Rechts\links.
 Oben\unten.
 Vorn\hinten.
 Wo liegt das Rathaus, bitte?
 Geradeaus und links.

მიმართულება  Hierher!
 Wohin fährt der Bus?
 Nach vorne\hinten.
 Biegen Sie um die Ecke!
 Gehen Sie die Straße entlang.

1.11. ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა

მიზეზი\შედეგი  Wir essen, weil wir Hunger haben.
 Ich trinke den Saft, weil ich Durst habe.
 Warum spielst  du Klavier?
 Wir spielen Schach, weil wir  Lust haben!

მიზანი  Wozu brauchst du das?
 Er braucht Seife um Hände zu waschen.

1.12. ნებართვა\ ვალდებულება\
აკრძალვა
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ნებართვა\ ვალდებულება\
აკრძალვა

 Darf ich. . . ?
 Soll ich anfangen?
 Ich muß gehen.
 Wir müssen uns beeilen.
 Das darf man nicht!
 Das ist verboten.
 Rauchen  verboten!

1.13. ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის მითითებები/
მოსწავლის მიმართვა

 Setzt euch!
 Steh, bitte, auf!
 Hör zu!
 Wie schreibt man das?
 Wie sagt man...?
 Wie, bitte?
 Hilf mir, bitte!
 Noch einmal, bitte!
 Sprich, bitte, lauter!
 Ergänze, bitte den Satz!
 Hör, bitte, auf!
 Wer fehlt?
 Du bist dran!
 Bitte, lauter!
 Was stimmt und was stimmt nicht?
 Du bist dran!
 Das schaffen wir.
 Ich versuche es.
 Das klappt nicht.
 Ergänze, bitte…

1.14. სხვადასხვა

სხვადასხვა  Also. . .
 Alles klar!
 Warte mal!
 Was ist los?
 Gib mir\her!
 Guck mal!
 Nicht wahr?
 Gott sei Dank!
 Typisch!
 Mach schon!
 Wie peinlich!

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. ყოველდღიური აქტივობები

2.4. ინდივიდის ორენტირები

2.5. დღესასწაულები და ზეიმები
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რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი

სხეული das Gesicht; das Auge; die Nase; das Ohr; der Mund; der Körper; der Rücken; die Schulter; die Brust; der
Arm;

გარეგნობა hübsch; kräftig; schlank; stark; schwach; blaue\schwarze\grüne Augen haben; Brille
tragenglattes\blondes\ rotes\ braunes\schwarzes\ lockiges Haar haben; Sommersprossen haben;

აღწერა/დახასიათება klug; nett; frech; böse; lustig; höflich; unhöflich; mutig; schüchtern; vorsichtig, ruhig; kräftig; schlank;
modern; altmodisch; fröhlich; gleich;

ტანსაცმელი\აქსესუარები das Kleid; das Hemd; der Rock; die Bluse; die Hose; die Tasche; die Jacke; der Mantel; die Mütze; der
Knopf; der Pullover; der Gürtel; das T-Shirt; das S-Shirt; die Unterhose; die Socke; aus Baumwolle; aus
Wolle; der Reißverschluss;

ჰიგიენა die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta; die Zahnbürste; das Waschbecken; die Dusche; der Kamm; der
Rasierer; der Rasierschaum; der Fön; der Lippenstift; das Parfüm; die Wimpertusche;

ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა der Arzt; Schnupfen haben; das Rezept; die Arznei; die Medizin; die Pille; die Grippe; krank\gesund sein;
Fieber haben; niesen\husten; Temperatur messen; der Zahnarzt; das Wartezimmer; Zahnschmerzen
haben; den Zahn plombieren; den Zahnarztbesuchen; die Praxis;

შეფასება\ემოციუირი რეაქციები gut; schlecht; interessant; richtig; falsch; langweilig; lieben; lachen; mögen (mag); Lust haben; sich
freuen; langweilig sein; lächeln; recht haben; gern haben; stolz sein;

პროფესია\ხელობა der Architekt; das Fotomodell; der Matrose; der Polizist; der Richter; der Angestellte; die Sekretärin; der
Feuerwehrmann;

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანები (ცხოვრების ეტაპები) der Freund; die –in; der Junge; das Mädchen; der Herr; die Frau; das Kind; der Mensch; der Freund; die
–in; der Nachbar; die –in; der  Erwachsene; der Fußgänger; die –in; der Einwohner; die –in; das Leben;
die Geburt; die Kindheit; die Jugend;  die Erziehung; die Erwachsenheit; die Ausbildung; die Arbeit; die
Erwachsenheit; der Plan; das Ziel; die Ausbildung; die Arbeit; die Karriere; das Alter; die Rente;

ოჯახი\ნათესავები die Eltern; die Geschwister; die Großmutter (die Oma); der Großvater (der Opa); der Onkel; die Tante;
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der Neffe; die Nichte;

ბუნება და ბუნების მოვლენები (ამინდი) das Wetter; der Regen; die Wolke; der Blitz; der Donner; die Pfütze; der Regenbogen; das Gewitter; der
Wetterbericht; der Schnee; der Frost; der Wind; der Eiszapfen; der Nebel; die Hitze; das Klima; windig;
neblig;

დედამიწა (გეოგრაფიული დასახელებები) das Land; Deutschland; der Deutsche; die Schweiz; Österreich; der Franzose; Japan; die Vereinigten
Staaten; die Niederlande; die Bundesrepublik Deutschland; Berlin; Hamburg; Köln; München; die Elbe;
die Donau; Saarland; Bayern; Sachsen; die Welt; der Erdteil; die Insel; die Wüste; der Dschungel; der
Atlantik; der Pazifik; der Nordpol; der Südpol;

საზოგადოება და სახელმწიფო der Staat; die Gesellschaft; der Bürger; die –in; die Regierung; der Präsident; der Bundeskanzler; der
Bürgermeister;

განათლება der Kindergarten; die Grundschule; die Fachschule; die Hochschule; das Gymnasium; die Ausbildung;
das Abitur; die Universität (die Uni); das Studium; der Student; die –in; die Klausur; die Prüfung; der
Professor; die –in;

სკოლა Deutsch; Georgisch; Mathematik(Mathe); das Fach; die Geschichte; das Schuljahr; die Erdkunde; der
Stundenplan; der Unterricht; die Pause; die Turnhalle; das  Schwimmbad; die Prüfung; die Sprache; das
Alphabet; das Wort; der Buchstabe; der Satz; das Gedicht; die Erzählung; die Grammatik; die
Rechtschreibung; die Übung;

საზოგადოება და პოლიტიკა die Politik; die Partei; das Mitglied; die Wahl; liberal; konservativ; demokratisch; das Parlament; der
Lohn; die Steuern; die Versicherung; die Gewerkschaft; das Recht;

ეროვნება\წარმომავლობა der Deutsche; der Franzose; aus Österreich; aus Kanada; der Engländer; die –in; der Chinese; chinesisch;

ქალაქი das Gebäude; das Rathaus; der Dom; die Kirche; der Platz; das Denkmal; die Brücke; die Großstadt;der
Stadtteil; der Marktplatz; die Ampel; der Bürgersteig; das Büro; die Polizeiwache; die Feuerwache; der
Wolkenkratzer;

სოფელი das Dorf; der Bauer; die Bäuerin; die Landschaft; der Bauernhof; die Scheune; der Weinberg; der
Garten; der Apfelbaum;

საცხოვრებელი ადგილი das Zimmer; das Fenster; der Fußboden; die Küche; das Badezimmer; die Toilette; das Schlafzimmer;
der Keller; die Garage; das Erdgeschoss; der Stock; der Aufzug; die Klingel; der Briefkasten; die Treppe;
der Balkon; die Nachbarschaft;  die Straße; die Miete; der Mieter; die –in; der Hausmeister; der
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Eigentümer; die –in; die Wohnfläche; die Nebenkosten; der Strom; die Heizung;

ავეჯი\საყოფაცხოვრებო ნივთები der Tisch; der Sessel; das Bett; der Teppich; das Sofa; der Vorhang; der Kamin; der Fernseher; der
Kühlschrank; der Backofen; das Geschirr; das  Besteck; die Wäsche; der Topf;  das Geschirrtuch; die
Steckdose; die Waschmaschine; der Staubsauger; der Computer; der Heizkörper;

სავაჭრო ობიექტები (პერსონალი\ინვენტარი) das Kaufhaus; die Bäckerei; die Metzgerei; der Kassierer; die -in; der Verkäufer; die -in; das Geld; die
Apotheke; der Kunde; die Kundin; der Preis; die Quittung; das Sonderangebot; die Größe; der
Schlussverkauf; die Lebensmittel; die Qualität; die Theke; die Dose; die Packung; der Einkaufswagen; der
Eingang; der Ausgang;

სურსათი das Brot; das Brötchen; der Tee; das Joghurt; der Zucker; die Wurst; die Butter; die Cola; das Ei; das
Obst; die Zitrone; die Birne; die Banane; der Apfel; das Gemüse; der Salat; die Tomate; der Blumenkohl;
das Steak; der Schinken; das Kotelett; der Fisch; der Kaffee; der Saft; der Käse; das Bier;

კვება და კვების ობიექტები das Frühstück; das Mittagessen; das Abendessen;  der Löffel; die Tasse; die Gabel; das Messer; der
Teller; das Besteck; das Cafe; das Restaurant; die Speisekarte; die Kantine; der Kellner (der Ober); das
Trinkgeld; die Rechnung; die Vorspeise; das Hauptgericht; die Nachspeise; das Getränk;

ფოსტა\პერსონალი das Postamt; die Post; der Brief; der Briefumschlag; der Briefträger; der Briefkasten; die Adresse; die
Briefmarke;

ტრანსპორტი\პერსონალი das Auto; der Bus; das Taxi; der Ferkehrsstau; die Haltestelle; der Fahrer; der Fahrschein; die U-Bahn;
die Station; der Zug; der Bahnhof; die Eisenbahn; die Fahrkarte; der Fahrplan; das Gleis; das Flugzeug;
der Flughafen; der Pilot; die Stewardess; der Zoll; der Paß; der Koffer; das Handgepäck;

ტელეფონი das Telefon; der Hörer; die Nummer; die Vorwahl; die Telefonzelle; die Notfallnummer; das
Telefonbuch; die Auskunft; das Mobiltelefon (Handy); die Sim-Karte; der Akku; die Textnachricht; die
Tastenfunktion; das Telefonbuch;

კულტურის ობიექტები\პერსონალი das Kino; die Leinwand; der Film; der Schauspieler; die –in; der Star; der Regisseur; die Disco; der DJ; die
Tanzfläche; die Eintrittskarte; die Pop – Musik; der Jazz;das Konzert; der Applaus; das Theater; das
Ballett; die Oper; die Bühne; der Sänger; die –in; der Tänzer; die –in; das Publikum;

ბანკი/პერსონალი die Bank; das Geld; das Kleingeld; der Geldschein; der Kassierer; die -in; der Geldbeutel; das Konto; der
Bankangestellte; der Geldautomat; die Kreditkarte; Geld einzahlen/abheben/ überweisen; der
Wechselkurs; die Wechselstube;
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დასვენება\არდადეგები\მოგზაურობა die Winterferien; das Skigebiet; der Gipfel; der Sessellift; die Skier; der Skistock; der Skilehrer; die
Aussicht; die Sommerferien; das Zelt; der Schlafsack; der Campingplatz (Zeltplatz); der Ausflug; das
Ferienlager; die Mannschaft; der Wettbewerb; das Hotel; das Einzellzimmer; das Doppelzimmer; das
Meer; der Sand; der Tourist; die –in; die Welle; der Strand;

საკომუნიკაციო საშუალებები die Nummer; die Vorwahl; der Hörer; die Telefonzelle; die Notrufnummer; die Auskunft; der
Anrufbeantworter; das Mobiltelefon (das Handy); die Sim-Karte; der Akku; die Textnachricht; die
Tastenfunktion; das Telefonbuch; der Computer; die Tastatur; das Internet; die e-mail (das Email); die E-
mail-Adresse; der Internetzugang; die Internetseite (Internet-Seite);

მედია (ტელევიზია/პრესა/ინტერნეტი) die Presse; die Zeitung; die Zeitschrift; die Schlagzeile; die Sensation; die Werbung; die Massenmedien;
das Fernsehen; die Sendung; das Programm; der Moderator; der Reporter; die –in; die Nachricht; das
Interview; das Fernsehen; die Sendung; das Programm; das Thema; die Werbung; die Nachricht; der
Moderator; die –in;

2.3. ინდივიდის ყოველდღიური
აქტივობები

შინ sitzen; liegen; stehen; machen; wohnen; leben; essen; trinken; schlafen; träumen; sich waschen; sich
duschen; baden; sich kämmen; sich anziehen; sich ausziehen; legen; suchen; ziehen; drücken; holen;

გარეთ sehen; beobachten; sich befinden; tragen; sich waschen; sich duschen; baden; sich kämmen; sich
anziehen; sich ausziehen; legen; suchen; ziehen; drücken; holen;

სკოლაში lernen; lesen; schreiben; sagen; geben; nehmen; sprechen; hören; fragen; antworten; rechnen; denken;
erzählen; unterrichten; zeigen; zusammenzählen; abziehen; malnehmen; teilen;

სპორტი turnen; Sport treiben; Fußball spielen; ein Tor schießen; Tennis spielen; gewinnnen; verlieren;
schwimmen; Ski laufen (fahren); der Fitnessraum; Gymnastik treiben; das Schwimmbad; in Form sein;
joggen (das Jogging);

დასვენება\გართობა Musik hören;  basteln; singen; tanzen; fernsehen; fotografieren; Karten spielen; Schach spielen; Klavier
spielen; Zeit verbringen; Spaß haben; sich unterhalten;

მგზავრობა\გადაადგილება gehen; laufen; fahren; einsteigen; aussteigen; umsteigen; bremsen; halten; überholen; parken; tanken;
fliegen; reisen; sich verspäten; starten; landen; sonnenbaden;  buchen; reservieren;
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2.4. ინდივიდის ორიენტირები

დრო die Zeit; die Stunde; die Minute; die Sekunde; spät; früh; vor; nach; (ein, drei) Viertel;  halb; heute;
morgen; gestern; vorgestern; übermorgen; gleich; jetzt; die Vergangenheit; die Gegenwart; die Zukunft;
damals; heutzutage;

სეზონები der Winter; der Frühling; der Herbst; der Sommer; der Kalender; das Jahr; der Monat;

თვეები Januar; Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; August; September; Oktober; November; Dezember;

დღე\ღამე der Tag; die Nacht; der Morgen; der Abend; der Mittag; der Nachmittag; die Mitternacht;

ქვეყნის მხარეები der Norden; der Süden; der Osten; der Westen; nördlich; südlich; westlich; östlich;

ადგილმდებარეობა rechts; links; oben; unten; weit; nah; hinaus; hinein; hinauf; hinunter; hinter; neben; zwischen; vor;

მახასიათებლები süß; lecker; frisch; bitter; köstlich; alt; neu; frech; nett; höflich; unhöflich; fleißig; faul; offen;
geschlossen; voll; leer; modisch; altmodisch; billig; preiswert; teuer; frei; beschäftigt; besetzt; schwierig;
wirklich; anders; zufrieden; ruhig;

ფერი die Farbe; weiß; schwarz; rot; gelb; blau; grün; grau; braun; rosa; lila; orange; dunkel; hell; leuchtend;
gestreift; gepunktet; geblümt; kariert;

ზომა\ფორმა\წონა\ტემპერატურა klein; groß; riesig; hoch; ein Kilo/Pfund; rund; dreieckig; viereckig; eng; breit; flach; schwer; mittel;
niedrig; leicht; heiß; warm; kalt;

შენადგენლობა aus Holz; aus Plastik; aus Gold; aus Silber; aus Metall;

რაოდენობა viel; mehr; wenig; alles; nichts;

რიცხვები eins-(ein)tausend; (ein)tausend-eine Million;

2.5. დღესასწაულები და ზეიმები

დღესასწაულები და ზეიმები der Advent; der Adventskranz; die Kerze; der Nikolaustag; das Fest;

Weihnachten; der Heilige Abend; der Weihnachtsbaum; das Geschenk;



381

das Neujahr; der Silvester; der Neujahrstag;

der Geburtstag; die Party; der Gast; die Torte; die Kerze; der Fasching;Ostern; der Osterhase; das
Osterei; die Osterglocke;

das Pfingsten;

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა
ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს
დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები.
ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო,
ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა ს III-IV დონეები ს V-VI დონეები

3.1. არსებითი სახელი  არსებითი სახელი სახელობითსა და
ნათესაობით ბრუნვებში;

 გაარსებითებული ზედსართავი სახელი
და მიმღეობები სახელობით,
ბრალდებითსა და მიცემით ბრუნვებში;

 მრავლობითი რიცხვის წარმოების
ძირითადი ტიპები;

 მრავლობითი რიცხვის წარმოების ყველა
ტიპი;

 ნასესხები სიტყვების მრავლობითის
წარმოება;

 გეოგრაფიული სახელები და მათი სქესი
(მაგ., Frankreich, die Schweiz);

3.2. ნაცვალსახელი  პირის: სახელობით (ich, du, er/sie, wir, sie),
მიცემით (mir …) და ბრალდებით
ბრუნვაში (mich, dich…);

 ჩვენებითი: jener…,
solcher…,derselbe../derjenige…, solch
ein(e)…, ein und derselbe…,

 კუთვნილებითი: mein(e) ბრალდებით

 კითხვითი: wofür/Für wen..., womit/Mit
wem..., wonach, worüber/Über wen...;

 უკუქცევითი: sich;/რეციფროკული: sich
(პარადიგმა);

 მიმართებითინაცვალსახელი
წინდებულთან კომბინაციით;

 პირნაკლი: es:
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ბრუნვაში meines/meiner/meines/meiner;
 კითხვითი: wozu, waran, worauf,;
 განუსაზღვრელი: man (Nominativ), einen

(Akkusativ), einem (Dativ), einer, keiner,
jemand, niemand, jeder, alle (Nominativ,
Akkusativ, Dativ); ზმნიზედები,
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები,
არტიკლები და მსგავსი ენობრივი
ერთეულები iregend- კომპოზიტით;

 მიმართებითი: der…, die…, das…, die…
(სრული პარადიგმა);

3.3. ზედსართავი სახელი  ზედსართავი სახელის ბრუნების ტიპები
(განსაზღვრულ,
განუსაზღვრელ/უარყოფით არტიკლთან
და ანალოგიურ ნაცვალსახელებთან
კომბინაციაში მხოლობითსა და
მრავლობით რიცხვში-სრული პარადიგმა);

 ბრუნება აღმატებით ხარისხში: (Nominativ:
der beste…);

 ზედსართავი სახელის ბრუნების ტიპები
(განსაზღვრულ, განუსაზღვრელ
არტიკლთან და ანალოგიურ
ნაცვალსახელებთან კომბინაციაში
მხოლობითსა და მრავლობით რიცხვში-
სრული პარადიგმა);

 შედარება: so + Positiv des Adjektivs + wie;
 შედარება: Komparativ des Adjektivs + als;

3.4. რიცხვითი სახელი  წილობითი რიცხვითი სახელი და
ათწილადი (Bruchzahl);

 რაოდენობითი რიცხვითი სახელი;
 რიგობითი რიცხვითი სახელი;
 წილობით რიცხვითი სახელი;

3.5. ზმნა  ინფინიტივური კონსტრუქციები: zu
ნაწილაკით, zu -ს გარეშე;

 haben + zu + Infinitiv/sein + zu + Infivitiv;
um/ohne/statt ... zu + Infinitiv, lassen sich +
Infinitiv, brauchen + zu + Infinitiv
კონსტრუქციები;

 ზმნის მართვა (Rektion);
 ვნებითი გვარი (Passiv: werden + Partizip

II);
 კავშირებითი კილო: Konjunktiv II (würde +

Infinitiv, wäre, hätte, könnte, müsste, dürfte,
möchte, sollte);

 ორდამატებიანი ზმნები (პირდაპირ და
ირიბდამატებიანი ზმნები);

 მომავალი დრო: Futurum I – warden +
Infinitiv;

 ნამყო დროის ფორმები (Plusquamperfekt,
Perfekt, Präteritum);

 ფუნქციური ზმნები;
 ზმნები მყარ შესიტყვებებში;
 ზმნები წინდებულიანი

დამატებით/მართვა;
 ინფინიტივი zu-თი და zu-ს გარეშე და

ტრანსფორმაციის სხვადასხვა ვერსიები;
 haben + zu + Infinitiv/sein + zu + Infivitiv

კონსტრუქციები და მათი
ტრანსფორმაციის ვერსიები (z.B.
Modalverb + Infinitiv des Verbs im Aktiv/
Modalverb + Infinitiv des Verbs im Passiv);

 მოდალური ზმნების
მრავალმნიშვნელობა;

 ვარაუდის გამოხატვა (Futur I, Präsens);
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 ნამყო წინარე დრო: Plusquamperfekt
(haben/sein);

 მოდალური ზმნების რთული დროის
ფორმები (Perfekt)

 მიმღეობა I და მიმღეობა II (Partizip I და
Partizip II) ზედასართავი სახელის
ფუნქციით;

 ბრძანებითი კილოს (Imperativ) ფორმები:
მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვის II
პირი, თავაზიანი ფორმა, მრ. რიცხვის I
პირი;

 უკუქცევითი (რეციფროკული) ზმნები;
 ვნებითი გვარი (Passiv: werden + Partizip II

წარმოება, უპირო... სამწევრა), მოდალური
ზმნები + ვნებით გვარი. ვნებითი გვარის
პარალელური (შემცვლელი) ფორმები:
man; lassen; sich lassen||können; Adjektiv auf
-bar;

 კავშირებითი კილო: Konjunktiv II და მისი
გამოყენების არეალი;

 ბრძანებითი კილო (Imperativ):
მრავლობითი რიცხვის პარალელური
(შემცვლელი) ფორმები: wollen (I.P.Pl) +
Infinitiv; haben/sein + zu + Infinitiv; Infinitiv;
dass-Sätze;

3.6. ზმნიზედა  ზმნიზედის შედარებითი ხარისხები (gern-
lieber-am liebsten);

 ნაცვალსახელითი ზმნიზედა (daran,
darauf…);

 ზმინიზედები: füreinander, miteinander,
umeinander, voneinander..;

 ნაცვალსახელითი ზმნიზედა (dafür, damit,
danach, darüber…);

3.7. არტიკლი  არტიკლი (განსაზღვრული,
განუსაზღვრელი) სრული პარადიგმა;

 განუსაზღვრელი არტიკლის გამოყენება;
 განსაზღვული არტიკლის გამოყენება;
 ნულოვანი არტიკლის გამოყენება;

 არტიკლის ხმარების წესების შევსება;

3.8. წინდებული  ნათესაობითი ბრუნვის: unweit, wegen,
längst, statt, trotz, während, diesseits, jenseits;

 ბრუნვამონაცვლე წინდებულები მიცემით
და ბრალდებით ბრუნვებში: an…, auf…,
hinter…, in…, neben…, über..., unter..., vor…,
zwischen;

 ბრალდებითი ბრუნვის: durch, für, ohne,
um, gegen, wider, bis, entlang;

 მიცემითი ბრუნვის: mit, nach, bei, von, zu,
seit, aus, auβer, gegenüber, entgegen);

 ბრუნვამონაცვლე წინდებულები
ბრალდებით/მიცემით ბრუნვაში: (an…,
auf…, hinter…, in…, neben…, über...,
unter..., vor…, zwischen...,);

 დროის აღმნიშვნელი მიცემით,
ბრალდებით და ნათესაობით ბრუნვაში:
nach, vor, an, bei, ab, für, bis, während,
innerhalb, über, seit;

 ადგილის აღმნიშვნელი მიცემით,
ბრალდებით და ნათესაობით ბრუნვაში:
unweit, längs, diesseits, jenseits, zu, bei, von,
aus, gegenüber, um, entlang, während,
innerhalb, über, seit;
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3.9. კავშირი  წყვილი კავშირები: entweder…oder, nicht
nur…sondern auch, sowohl...als auch,
weder...noch, zwar...aber;

 მაერთებელი;
 მაპირისპირებელი კონექტორები: aber,

sondern;
 წყვილი;

3.10. ნაწილაკი  ja, na ja, nanu, doch, wohl. schon, vielleicht;  eben, gerade, genau, aber, denn, eigentlich,
vermutlich, wahrscheinlich,;

3.11. სიტყვაწარმოება  მამრობითი სქესის მაწარმოებელი
სუფიქსები: -er, -ler, -ner, -ling, -or, -är, -ier;

 მდედრობითი სქესის მაწარმოებელი
სუფიქსები: - ung, - heit, -keit, -schaft, -ei, -
in, -e, -ie, -ik;

 საშუალო სქესის მაწარმოებელი
სუფიქსები: -chen, -lein, -en;

 უცხო ენებიდან ნასესხები არსებითი
სახელების სუფიქსები: -ent, -ant, -graph, -
soph, -ist, -ismus, -ur, -tät, -age, -ion, -tion, -
ee, -um, -ma, -s;

 -e-ზე დაბოლოებული არსებითი
სახელები და მათი მრავლობითი რიცხვის
წარმოება;

 Ge-თავსართიანი და -e ბოლოსართიანი
არსებითი სახელები და მათი
მრავლობითი რიცხვის წარმოება;

 -in-ზე დაბოლოებული არსებითი
სახელები და მათი მრავლობითი რიცხვის
წარმოება;

 -ung, - heit, -keit, -schaft, - ei, -in, -ie, -ik -ზე
დაბოლოებული არსებითი სახელები და
მათი მრავლობითი რიცხვის წარმოება;

 -er, -el, -en-ზე დაბოლოებული არსებითი
სახელები და მათი მრავლობითი რიცხვის
წარმოება;

3.13. სინტაქსი  სიტყვაწყობა მარტივ  გავრცობილ
წინადადებაში პირდაპირი და ირიბი
დამატებების პოზიცია წინადადებაში;

 სიტყვაწყობა მთავარ და დამოკიდებულ
წინადადებაში;

 განსაზღვრებით დამოკიდებული
წინადადება (სახელობითი, ბრალდებითი,
მიცემითი, წინდებულებით; აგრეთვე
კონექტორებით (Relativsatz): was, wo,
woher, wohin);

 მიზნით გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება (Finalsatz): damit,
ინფინიტიური კონსტრაქცია um..zu;

 ვითარების გარემოებით დამოკიდებული
წინადადება (Modalsatz): (an)statt dass, ohne
dass, ინფინიტიური კონსტრუქცია
(an)statt…zu, ohne…zu;

 შედეგობრივი დამოკიდებული
წინადადება (Konsekutivsatz): so dass;

 განსაზღვრებით დამოკიდებული
წინადადება (სახელობითი, ბრალდებითი,
მიცემითი, წინდებულებით; აგრეთვე
კონექტორებით (Relativsatz): was, wo,
woher, wohin);

 სიტყვაწყობა დათმობით დამოკიდებულ
წინადადებაში. დათმობითი
დამოკიდებული წინადადება (მთავარი
წინადადება კონექტორით (Konzessivsatz):
trotzdem, დამოკიდებული წინადადება
კონექტორით: obwohl);

 სიტყვაწყობა მიზეზის გარემოებით
დამოკიდებულ წინადადებაში. მიზეზის
გარემოებით დამოკიდებული წინადადება
დამოკიდებული წინადადება



385

 დროის გარემოებით დამოკიდებული
წინადადება (Temporalsatz): seit, bis,
während, bevor, nachdem;

 შედეგობრივი დამოკიდებული
წინადადება (Konsekutivsatz): so dass;

 დათმობითი დამოკიდებული წინადადება
(მთავარი წინადადება კონექტორით
(Konzessivsatz): trotzdem, დამოკიდებული
წინადადება კონექტორით: obwohl);

 მიზეზის გარემოებით დამოკიდებული
წინადადება დამოკიდებული წინადადება
კონექტორით (Kausalsatz): weil, მთავარი
წინადადება კონექტორით: deshalb,
deswegen, darum;

 შედარებით დამოკიდებული წინადადება
(Vergleichsatz/Komparativsatz): je….. desto;

კონექტორით (Kausalsatz): weil, da, denn
(თანწყობა); მთავარი წინადადება
კონექტორით: deshalb, deswegen, darum;

 მიზეზის გარემოებით დამოკიდებული
წინადადება vs. ინფინიტიური
კონსტრუქცია um…zu;

 ირიბი კითხვა (W-Wort, ob);
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4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება;

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთირეთობები; გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები გერმანულენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 გერმანულენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია,

ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა

წარმომადგენლები და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები გერმანულენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის

ბრძანება №159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
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თავი XXII

სააბაზო-საშუალო საფეხურის გერმანული ენის პროგრამის შინაარსი

VII-VIII დონეები

სარეკომენდაციო შინაარსი

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები)

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა\დახასიათება

1.4. გემოვნება

1.5. გრძნობების\ემოციური რეაქციების გამოხატვა

1.6. დროში ორიენტირება

1.7. სივრცეში ორიენტირება

1.8. ლოგიკური კავშირები

1.9. მედია

1.10. საბანკო მომსახურება

1.1. სოციალური ურთიერთობები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუში
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მისალმება/დამშვიდობება/

მოკითხვა

 Hallo!
 Guten Morgen (Morgen)!
 Guten Tag!
 Guten Abend!
 Tschüss!
 Wiedersehen.
 Gute Nacht!
 Bis  morgen!
 Bis bald!
 Wie geht es dir/Ihnen?
 Mir geht es gut / schlecht.

გაცნობა\წარდგენა  Darf ich mich vorstellen?
 Mein Name ist…
 Darf  ich Ihnen Frau… / Herrn… vorstellen?
 Und das hier ist meine Kollegin/Freundin/ Frau…
 War nett  Sie kennen zu lernen.

თავაზიანი მიმართვა  Herr Funk!
 Frau  Kuhn!
 Liebe  Gäste!
 Wie bitte?
 Was kann ich für Sie tun?

შეთავაზება/მობოდიშება  Hättest du Lust auf eine Tasse Kaffee?
 Möchtest du Tee oder Mineralwasser?
 Ich möchte mich bei dir/Ihnen für eine Peinlichkeit/ein Missgeschick

entschuldigen.
 Das ist/war ein Versehen.
 Das muss ein Missverständnis sein.
 Das wollte ich nicht.
 Oh, Verzeihung!
 Es  tut mir Leid.

მადლობის გადახდა და სათანადო
პასუხი

 Danke!
 Vielen Dank!
 Danke! Das war nett von dir/Ihnen.

კეთილი სურვილების
გამოხატვა\მილოცვა

 Alles Gute zum Geburtstag!
 Frohe Weihnachten!
 Ein glückliches Neues Jahr!
 Gute Reise!
 Schönes Wochenende!
 Gleichfalls!
 Gutte Besserung!
 Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
 Schönen Tag (noch)!
 Schönes Wochenende!
 Gute Besserung!
 Alles Gute für das kommende Jahr…!
 Ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest!
 Ebenfalls!

მისამძიმრება/გამხნევება/  Das  hätte mir auch passieren können!
 Beruhig dich!
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ნუგეში/დამშვიდება  Das macht nichts!
 Kein Problem!
 Nicht auf die Nase fallen!
 Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen.
 Ich fühle mit Ihnen.
 Das ist nicht so schlimm.
 Machen Sie sich keine Sorgen.
 Das ist nicht deine/Ihre Schuld.

დაპატიჟება/ დათანხმება/უარის თქმა  Ich würde/möchte dich /Sie gerne zu…einladen.
 Ich habe vor, mein…zu feiern. Du bist/Sie sind herzlich eingeladen.
 Ich freue mich sehr über deine/Ihre Einladung.
 Das finde ich aber nett/toll/prima…
 Ja, gerne! Ich freue mich schon.
 Na klar komme ich.
 Es tut mir Leid, da kann ich nicht.
 Schade, aber da habe ich ... vor.
 Das geht leider nicht, weil…

დაპირება  Ehrenwort!
 Ich gebe dir mein Ehrenwort!
 Ein Mann, ein Wort!
 Ich verspreche, dass…
 Ich kann dir diesen Traum/ diese Bitte erfüllen.

გაფრთხილება  Pass auf!
 Vorsicht!
 Sei  vorsichtig!
 Achtung!

შეხვედრის დანიშვნა/გაუქმება  Könnten wir einen Termin vereinbaren?
 Entschuldigung, ich möchte meinen Termin verschieben / annulieren.
 Diese Zeit  passt mir nicht.

წახალისება\შექება  Toll! Mach weiter so!
 Super!
 Sie haben sehr guten Geschmack.

ინტერაქცია სუფრასთან  Guten Appetit!
 Lecker!
 Bedienen Sie sich! Herr Ober! Wir möchten bestellen!
 Was nimmst du?
 Wir hätten gerne…
 Ich habe Lust auf Schweinebraten mit Kartoffelknödel und Soße.
 Und bringen Sie mir ein Mineralwasser, bitte.
 Dieses Steak ist durch/nicht durch/lecker.
 Bitte, die Rechnung.
 Hat es Ihnen geschmeckt?
 Getrennt oder zusammen?

დაჯავშნა  Ich möchte einen Platz im Flugzeug reservieren.
 Ich möchte für ein paar Tage weg. Haben Sie etwas Günstiges?
 Alles ausgebucht.

ინტერაქცია მგზავრობისას  Bitte anschnallen!
 Ich habe nichts zu verzollen!
 Ihren Pass bittte!
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 Ich muss in Hannover umsteigen.
 Wann sind wir in Kassel.
 Die Fahrausweise/ Fahrkarte, bitte.
 Wo liegt die nächste Haltestelle!
 Wir müssen uns beeilen!

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტზე  Was wünschen Sie?
 Sonst  noch etwas?
 Was kostet?
 Wo finde ich…
 Hätten Sie diesen Mantel in meiner Größe/ eine Nummer kleiner?
 Gibt es auch in Blau?
 Wo sind die Umkleidekabinen?
 Diese Hose steht dir wie angegossen.
 Die ist aber mir zu eng.
 Ich hätte/ ich möchte ein Kilo Trauben/Zwiebeln.
 Wie viel macht das?

პოზიციის გამოხატვა/დასაბუთება/

სხვისი აზრის გაზიარება/უარყოფა

 Ja, genau!/ Ganz genau!/ Na klar!
 Das finde/ denke ich auch.
 Richtig!
 Das stimmt.
 Da bin ich ganz deiner/Ihrer Meinung.
 Ich teile Ihre Meinung, dass…
 Da hast du/haben Sie Recht.
 Da bin ich (ganz) anderer Meinung.
 Das glaube ich nicht.
 Da stimme ich dir/Ihnen nicht zu.
 Das ist nicht ganz richtig.
 Aber das ist doch unfair.
 Das kann man so nicht sagen.
 Ich muss Ihnen leider wiedersprechen.

შეფასება  Toll!
 Cool!
 Wunderbar!
 Prima!

აზრის კითხვა\რჩევის მიცემა  Wie findest du das?/Wie finden Sie den Vorschlag?
 Was meinen Sie /meinst du dazu?
 Hast du eine andere/bessere Idee?
 Was halten Sie/ hältst du davon?
 Wie wäre es, wenn…?
 Ich denke, es ist sinnvoller, wenn…
 Vielleicht sollten wir lieber…
 Ich denke, es ist sinnvoller, wenn…

ტელეფონით საუბარი  Könnte ich mit Frau … sprechen?
 Meine Telefonnummer/Handynummer lautet…
 Auf Wiederhören/ Wiederhören...
 Kann ich Herrn / Frau … sprechen?

საქმიანი
კორესპონდენცია/ელექტრონული

 Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr …
 Sehr geehrte Damen und Herren.
 Mit freundlichen Grüßen.
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წერილი  Ich bedanke mich bei Ihnen / dir herzlich für …
 Ich freue mich auf Ihre baldige Antwort. Ich habe Ihre Anzeige im…

gelesen..
 Ich wäre daran interessiert…
 Bitte teilen Sie mir/uns wie möglich  mit…
 Könnten Sie mir bitte Auskünfte über Arbeitsmöglichkeiten/ Ferienarbeit

geben?
 Hiermit  möchte ich ….

რეზიუმე/სამოტივაციო წერილი  Ausgehend davon…
 Über eine einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr

freuen.
 Zum Schluss möchte ich Ihnen …
 Ich bedanke mich bei Ihnen im voraus…
 Ich möchte mich bei Ihnen um die Stelle als… bewerben
 Information über … hat mein  besonderes Interesse geweckt
 Ausgehend davon…
 Ich würde  mich über Ihre positive Antwort sehr freuen.

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: გვარი, სახელი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის
ნომერი, დაბადების თარიღი

 Wie ist Ihr Name/ Vorname/ Nachname?
 Ihr Alter.
 Wo wohnen Sie? Ihre Adresse  bitte.
 Ihr Geburtsdatum bitte.
 Mein Familienname/Nachname ist…
 Mein Vorname ist…
 Ich bin 17 Jahre alt.
 Meine Anschrift/ meine Adresse ist…
 Meine Telefonnummer lautet so…
 Ich bin am 11. 05. 1995 geboren.

თავისუფალი დროის გატარება/ჰობი  Meine Freizeit verbringe ich ...
 Ich würde gerne meine Ferien am Meer verbringen.
 Ich reise leidernschaftlich.
 Ich bin Computerfreak.
 Ich sammle Briefmarken….
 Wir grillen im Garten.
 Ich surfe gern im Internet.

ეროვნება/წარმომავლობა

/მოქალაქეობა

 Woher kommst du?/ Wo komms du her?
 Ich komme aus …
 Ich bin Georgier/ Deutsche.
 Ich habe georgische Staatsangehörigkeit.

ჯანმრთელობა  Was fehlt Ihnen?
 Was tut dir weh?
 Ich lasse mir den Zahn plombieren.
 Ich habe oft  Schmerzen in der Brust.
 Was kann ich gegen Schmerzen tun?

საქმიანობა/პროფესია/ ხელობა  Was  machst du beruflich?
 Was  bist du vom Beruf?
 Womit beschäftigen Sie sich?
 Das ist eine handwerkliche Arbeit.
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 Ich bin Steuerberater/Lehrer/Mechaniker/Arzt/
Uhrmacher von Beruf.

ამინდის შესახებ  Vor Gewitter habe ich große Angst.
 Ich habe mal einen Sturm/ ein Erdbeben/ein Hochwasser… erlebt.
 Schönes Wetter heute!
 Morgen soll es Regen/Schnee geben.

1.3. აღწერა\დახასიათება

გარეგნობა/ჩაცმულობა  Attraktiv/hübsch/schön
 Geschmacksvoll

ხასიათი  Vergesslich
 Anspruchsvoll
 Einfühlsam
 Melancholisch
 Selbstbewusst
 Herzlich
 Empfindlich

1.4. გემოვნება

გემოვნების გამოხატვა  Am liebsten  lese  ich …/ höre ich …
 Lieber trinke/esse ich…
 Das mag ich nicht.
 Ich habe dich/ihn gern.

საჭიროების\
მოთხოვნილების/სურვილის
გამოხატვა

 Ich muss dringend…
 Ich brauche …
 Ich hätte gerne…
 Ich würde…
 Wenn der Bus rechtzeitig käme…
 Ich fühle mich schlapp/erschöpft.
 Ich habe keinen Bock mehr.
 Ich bin müde.

ფიზიოლოგიური მდგომარეობის/

შეგრძნებების გამოხატვა

 Ich fühle mich schlapp/erschöpft.
 Ich habe keinen Bock mehr.
 Ich bin müde.

1.5. გრძნობების/ემოციური
რეაქციების გამოხატვა

სიხარული\აღტაცება  Wunderbar!
 Lobenswert!
 Wie  schön!
 Das ist doch Klasse/cool/super!
 Echt Klasse!

გაღიზიანება\უკმაყოფილება/ ბრაზი  Das ist aber peinlich/ärgerlich/ unfreundlich!
 So ein Pech!
 Dumm gelaufen!
 Das macht mich wahnsinnig/nervös!
 Es stört mich, wenn…
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 Was soll das!
 Jetzt spinnst du aber!

ეჭვი\ვარაუდი\იმედი  Ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.
 Da bin ich mir nicht so sicher.
 Ich vermute, dass…
 Es könnte um… gehen.
 Ich hoffe, dass…
 Ich hoffe auf…

გაკვირვება  Tatsächlich?
 Wirklich?
 Na, so was!
 Das kann doch nicht wahr sein!
 Was du nicht sagst!
 Ist das möglich?
 Das ist ja merkwürdig/seltsam/verrückt!
 Das wundert/überrascht mich!
 So eine Überraschung!

ინტერესი  Das ist aber sehr interessant.
 Ich habe nicht gewusst, wie spannend…
 Könnten Sie mir noch mehr Informationen zu… geben?
 Ich hätte nicht  gedacht, dass…
 Wie ist denn das passiert?

ინდეფერენტულობა  Das ist mir völlig egal.
 Das interessiert mich  (gar) nicht.

სინანული  Tut mir Leid.
 Schade!
 Leider…

1.6. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება (საათი,დღე-
ღამის მონაკვეთები, თვე, თარიღი,
წელიწადის დრო, ეპოქა)

 Wie spät ist es?
 Ich komme gegen vier.
 Jetzt bist du dran.
 Heute ist der 1. Januar.
 Wir haben heute den 25. Dezember.
 Er  lebte im 18. Jahrhundert.
 Vor kurzem...
 Das war im vergangenen Jahr/ vor drei Wochen/ im Sommer/am

21.Oktober 2009/ im 20.Jahrhundert
ქრონოლოგია  Seit wann ...?

 Nächste Woche ...
 Nach dem ...
 Vor dem ...
 Zuerst
 Dann
 Danach
 Davor
 Zum Schluss
 Schließlich
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სიხშირე  Es regnet selten.
 Wie oft ...?

ხანგრძლივობა  Wie lange dauert ...?
 Wann endet ..?

სისწრაფე/სიჩქარე  Mach bitte schneller!
 Sprechen sie bitte langsam.
 Wie schnell fährt das Auto?
 Fahren wir etwas schneller!

1.7. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა  Hier.
 Da.
 Geradeaus  und links.
 Vorn / hinten.
 Ober / unten.
 In der Nähe vom Rathaus...
 Er sitzt hinten in der letzten Reihe.

მიმართულება  Gehen Sie die Straße entlang.
 Biegen Sie um die Ecke.
 Hierher!
 Nach vorne / hinten.
 Wohin fahren wir?
 Fahren Sie diese Straße entlang.
 Biegen Sie nach links/rechts ab!

1.8. ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/შედეგი/დათმობა/

პირობა

 Ich bleibe zu Hause, weil...
 Wenn ich..
 Falls ich ...

მიზანი  Ich lerne Deutsch, um Deutsch sprechen zu können.
 Die Eltern kaufen mir einen PC, damit ich meine Computerkenntnisse

verbessere.
1.9. მედია

მობილური ტელეფონი/ინტერნეტი  Installierst du das Computerprogramm   selbst?
 Hast du eine Mail ?/ eine E-Mail -Adresse/

Skype-Adresse?

 Mein Handynummer ist…
 Das Programm schließen
 Den Netzschalter einschalten/ausschalten
 SMS schreibt man mit den kleinen Handy-Tasten.
 Im Internet  surfen

1.10. საბანკო მომსახურება

ინტერაქცია ბანკში/  Ein Konto/ Girokonto/Sparkonto eröffnen/beantragen
 Der Automat hat meine EC-Karte gesperrt.
 Ich möchte am Geldautomat Geld abheben/Geld
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ბანკომატი überweisen/umtauschen.
 Füllen Sie das Überweisungsformular/das Einzahlungsformular aus!
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2. ლექსიკა

რუბრიკა ს VII-ს VIII

2.1 ინდივიდი

სხეული der Körper, der Kopf, die Gliedmaβen, der Fuβ, der Arm, das Gesicht, die Nieren, die Lungen, die
Brust, der Rücken, das Kinn, der Hals, die Backe, die Wange, die Leber, das Herz, das Blut, der
Magen, der Darm (Blinddarm) ;

გარეგნობა blond, brünett, grau, braun, tiefliegend, gerade, gebogen, glatt, lockig, krause, krumm, blaβ, hübsch,
schön, geschmacksvoll, kräftig, zart, schlank, attraktiv;

დახასიათება freundlich, unfreundlich, frech, arrogant, vergesslich, nervös, anspruchsvoll, listig, melancholisch,
lebhaft, musikalisch, selbstbewusst, gewissenslos, taktvoll, bescheiden, herzlich, tapfer, feige,
ordentlich, unordentlich, unhöflich;

ტანსაცმელი die Jacke, der Anzug, die Hose, die Jeans, das Hemd, die Krawatte, die Weste, der Pullover, das
Taschentuch, der Mantel/Regenmantel, das Kleid, die Bluse, die Schürze,  der Rock, die Strümpfe,
die Stiefel, die Sportschuhe, die Mütze, der Schal;

ჰიგიენა die Seife, das Handtuch, der Kamm, das Waschbecken, die Dusche, die Zahnpasta, die Zahnbürste,
der Lippenstift, das Parfüm, das Shampoo, das Deodorant, der Nagellack, der Nagellackentferner, der
Rasierer, der Rasierschaum, das Kölnischwasser, der Fön ;

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა der Arzt, die Ärztin, der Kinderarzt, die Medizin, die Apotheke, die Pille, die Salbe, das Rezept, die
Krankenversicherung, die Krankenkasse, die Spritze, das Wartezimmer, die Sprechstunde,
Zahnschmerzen haben, bohren/plombieren lassen, die Bohrmaschine, untersuchen, Fieber haben,
Temperatur messen, niesen, husten, atmen, operieren;

ემოციები/რეაქციები interessant, langweilig, lieben, hassen, lachen/lächeln, weinen, mögen, j-n leiden (nicht) können,
Lust haben, Angst haben, stolz  sein, vertrauen, misstrauen, sich bewundern, sich freuen,
respektieren;
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პროფესია/ხელობა der Beruf, berufstätig sein, freiberuflich, der Steuerberater, der Lehrer/die Lehrerin, der Mechaniker,
der Mathematiker, der Philologe/die Philologin, der Uhrmacher, der Maler, der Sportler, der
Polizist/die Polizistin, der Barmann/die Bardame, der DJ, der Kellner, der Bankkaufmann, der
Richter, der Anwalt, der Manager, der Ingenieur, der Ökonomist;

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი der Freund/die Freundin, die Frau (Dame), der Mann (Herr), der Nachbar/die Nachbarin, der
Mensch, die Leute, der Erwachsene, der Fuβgänger, der Einwohner/die Einwohnerin, die Geburt,
das Leben, der Tod, die Kindheit, die Jugend, die Erziehung, die Erwachsenheit, die Ausbildung, die
Arbeit, die Karriere, das Alter, die Rente ;

ოჯახი/ნათესავები die Familie, die Verwandten, die Eltern, die Groβeltern, die Urgroβeltern, die Groβmutter, der
Groβvater, der Onkel, die Tante, die Geschwister, der Bruder, die Schwester, der Neffe/die Nichte,
der Cousin/die Cousine

ბუნება/ბუნებრივი მოვლენები das Wetter, der Wetterbericht, die Wettervoraussage, der Blitz, der Donner, der Regenbogen, das
Gewitter, das Erdbeben, der Vulkanausbruch, die Globalerwärmung, das Ozonloch, die
Überschwemmung, die Umwelt, der Umweltschutz, der Frost, der Wind, der Schnee, der Nebel, die
Hitze, die Kälte, das Klima, der Sturm, die Temperatur (steigt, sinkt unter Null) neblig, windig,
regnerisch;

დედამიწა (გეოგრაფიული დასახლებები) die Welt, die Erde, der Erdteil, Europa, Asien, Nord (Süd)amerika, Australien, Afrika, Antarktika,
der Nordpol, der Südpol, das Land, die Insel, die Wüste, der Dschungel, der Atlantik, der Pazifik,
Deutschland, die Schweiz, Frankreich, England, Japan, die Vereinigten Staaten, die Niederlande, die
Bundesrepublik Deutschland, Berlin, Wien, Köln, München, die Elbe, der Rhein, die Donau, Bayern,
Sachsen, Thüringen, Saarland ;

საზოგადოება და სახელმწიფო der Staat, die Staatsgrenze, grenzen, die Gesellschaft, der Bürger/die Bürgerin, die Regierung, der
Präsident, der Bundestag, der Bundeskanzler, der Bürgermeister, der Bürger, das Mitglied, die
Sprache, die Kultur, die Wahl, das Parlament, die Steuern, die Partei, die Versicherung, Recht auf
etwas haben;

განათლება der Kindergarten, die Vorschule, die Grundschule, die Hochschule, die Universität (Uni), das
Gymnasium, die Ausbildung, das Abitur, der Student, das Stipendium, sich bewerben, das Studium,
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die Klausur, die Prüfung bestehen/ablegen, der Professor, die Vorlesung, das Seminar, die Mobilität,
die Leistungspunkte (Kreditpunkte-PC) ;

ეროვნება/წარმომავლობა der/die Deutsche, der Engländer/die Engländerin, der Franzose/die Französin, aus
Österreich/Kanada/der Schweiz/den Niederlanden, chinesisch, deutsch, polnisch,

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები die Sitzecke, der Sessel, das Sofa, der Kleintisch, der Schreibtisch, die Tischlampe, das Bett, der
Kühlschrank, der Fernseher, der Gasherd, das Geschirr, das Besteck, die Tasse, die Untertasse, der
Topf, die Pfanne, das Geschirrtuch, die Steckdose, die Waschmaschine, der Staubsauger, der
Computer, der Heitzkörper;

სკოლა die Schule, das Schuljahr, das Semester, das Fach, die Pause, das Lehrerzimmer, der Unterricht, die
Stunde, der Stundenplan, der Sportplatz, die Schulmensa, die Sprache, die Aufgabe, die
Kontrollarbeit, die Klassenarbeit, das Projekt, die Übung, das Gedicht, die Erzählung, die
Rechtschreibung, die Grammatik, die Literatur, das Internet, die Suchmaschine, die Recherche, der
Schülerwettbewerb, der Online-Test, das Online-Wörterbuch;

ქალაქი das Rathaus, der Dom, die Kirche, die Synagoge, die Moschee, der Platz, das Denkmal, das Mahnmal,
die Brücke, die Altstadt, die Fuβgängerzone, die Neustadt, der Marktplatz, der Springbrunnen, die
Ampel, die Polizeiwache, die Feuerwache, der Wolkenkratzer, das Hotel, der Fuβgängertunnel, der
Parkplatz, die Tiefgarage, der Park, das Wahrzeichen, ;

სოფელი das Dorf, der Bauer/die Bäuerin, der Bauernhof,  der Acker, die Plantage, die Farm, der Farmer/die
Farmerin, die Weide, das Vieh, die Herde, die Scheune, der Weinberg, die Weinlese, der Garten, der
Apfelbaum;

საცხოვრებელი ადგილი die Wohnung, das Zimmer, das Wohnzimmer, die Arbeitszimmer, die Küche, das Badezimmer, die
Toilette, das Schlafzimmer, der Keller, die Garage, der Stock, der Aufzug, der Eingang, die Klingel,
die Hausnummer, der Briefkasten, die Treppe, der Balkon, die Miete, die Kalt(Warm)miete, der
Mieter, der Vermieter, der Eigentümer, das Hausschild, der Hausmeister, die Heizung, der Strom;

სურსათი das Brot, der Käse, die Butter, das Ei, die Marmelade, der Joghurt, die Sahne, der Quark,  das
Würstchen, der Kaffee, die Cola, das Obst, die Zitrone, die Orange, die Banane, das Gemüse, die
Gurke, die Tomate, der Blumenkohl, das Steak, der Schinken, das Kotelett, die Frikadelle, der Fisch,
der Klöβ, die Hühnerbrühe, die Tomatensuppe, der Saft, der Senf, der Ketchup, die Pommesfrites,
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die Limonade;

სავაჭრო ობიექტები das Kaufhaus, die Bäkerei, der Supermarkt, die Kassiererin, der Verkäufer/die Verkäuferin, der
Kunde/die Kundin, das Geld, das Kleingeld, der Preis, die Quittung, das Sonderangebot, der
Schluβverkauf, die Theke, der Einkaufswagen;

კვება და კვების ობიექტები die Mahlzeiten, das Cafe, das Restaurant, die Pizzerie, die Bar, die Speisekarte, die Weinkarte, der
Ober, das Trinkgeld, die Rechnung, die Vorspeise, das Hauptgericht, die Nachspeise, das Getränk;

ფოსტა das Postamt, die Post, der Postbote, der Brief, der Briefumschlag, das Briefpapier, die Briefmarke, die
Adresse, die Postleitzahl, der Absender, der Empfänger, der Briefkasten, das Paket;

ტრანსპორტი das Auto, das Fahrrad, der Bus, die Buslinie, das Taxi, die U-Bahn, die Haltestelle, der Verkehrsstau,
das Verkehrsschild, der Zug, die Station, der Fahrschein, der Bahnhof, der Bahnsteig, die Eisenbahn,
die Fahrkarte, der Fahrplan, das Gleis, der Zoll, der Paβ, die Zollkontrolle, der Koffer, das
Handgepäck, der Flugzeug/die Maschine, der Flughafen, die Halle;

ტელეფონი das Telefon, der Hörer, die Nummer, die Vorwahl, die Telefonzelle, die Notfallnummer, das
Telefonbuch, die Auskunft, das Mobiltelefon (Handy), die Sim-Karte, der Akku, die Textnachricht,
das Telefonbuch;

კულტურის ობიექტები das Kino, das Museum, das Freilichtmuseum, das Theater, das Konzert, die Disco, der Spielfilm, der
Schauspieler, der Regisseur, die Bühne, der Vorhang,der Zuschauerraum, das Klingelzeichen, das
Parkett, die Loge, die Tanzfläche, die Eintrittskarte, die Garderobe, der Applaus, der Zuschauer/das
Publikum, der Sänger/die Sängerin, der Tänzer/die Tänzerin, die Oper, das Ballett, das Orchester,
der Dirigent, der Chor;

სპორტი/სპორტის ობიექტები der Sportplatz, die Sporthalle, das Schwimmbad, das Tor, der Ball, das Fahrrad, die Rollschuhe, das
Skateboard, der Eiskunstlauf, die Skier, der Fuβball, das Wasserball, das Rugby, die Mannschaft, der
Elfmeter, die Olympiade, die Leichtathletik, das Boxen, das Ringen, der Tennis, der Tennisball, der
Tennisschläger, die Weltmeisterschaft, der Pokal, die Glod/Silber/ Bronze)medaille, der
Weltmeister, der Pokalwettbewerb (die Champins League);

ბანკი/საბანკო საქმე die Bank, das Geld, das Kleingeld, der Geldschein, die Münze, der Geldbeutel, das Konto, der Zins –
e,  der Bankangestellte, der Geldautomat, die Kreditkarte, Geld einzahlen/abheben/überweisen; die
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Währung, der Wechselkurs, die Wechselstube ;

თავისუფალი დრო/ჰობი die Freizeit, die Ferien/Winterferien/Sommerferien, das Skigebiet, die Skier, der Gipfel, der
Sessellift, das Zelt, der Campingplatz, der Schlafsack, das Hotel, das Meer, das
Einzelzimmer/Doppelzimmer, das Meer, der Sand, die Welle, der Strand, das Surfing, das
Surfingbrett, die Party, das Hobby, der Computerfreak;

საკომუნიკაციო საშალებები das Telefon, das Mobiltelefon (Handy), die Vorwahl, die Auskunft, der Anrufbeantworter, die
Textnachricht, die Tastatur, die Tastenfunktion, der Computer, das Internet, die Emailadresse, der
Internetzugang, die Webseite, der Yahoo-ID (der Yahoo-Personalausweis) das Passwort;

მედია (პრესა, ტელევიზია, ინტერნეტი) die Massenmedien: die Presse, die Zeitung, die Zeitschrift, die Illustrierte, die Werbung, das
Fernsehen, der Rundfunk, die Sendung, der Reporter, der Moderator, das Programm, das Interview,
die Reportage, die Elektromedien, die Onlinezeitschrift, die Onlinezeitung, die Onlinewerbung, der
Chat;

2.3 აქტიობები

შინ/გარეთ machen, wohnen, leben, essen, trinken, kaufen, verkaufen, mieten, vermieten, sich duschen, sich
rasieren, suchen, finden, holen, nehmen;

სკოლაში hören, schreiben, lernen, sagen, fragen, unterrichten, üben, korriegieren, nacherzählen, antworten,
Beispiele anführen, ankreuzen, ausfüllen, beobachten, recherchieren, organisieren, planen,
präsentieren;

სპორტი turnen, trainieren, Sport treiben, gewinnen, verlieden, schwimmen, Ski laufen, joggen, in Form sein,
wandern, surfen, skaten;

დასვენება/გართობა Musik hören, Konzert/Kino/Theater/Ausstellung besuchen, singen, tanzen, malen, fernsehen,
fotografieren, Schach spielen, sich unterhalten, sich amüsieren, musizieren, feiern;

მგზავრობა/გადაადგილება gehen, fahren, einsteigen, aussteigen, umsteigen, starten, landen, bremsen, wandern, überholen,
halten, parken, tanken, fliegen, buchen/reservieren;

2.4. ინდივიდის ორიენტირები
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დრო die Stunde, die Minute, die Sekunde, spät, früh, vor, nach, gegen, Viertel, halb, gleich, jetzt/zur Zeit,
sofort, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, damals, neulich, im Moment, heutzutage ;

სეზონები/თვეები die Jahreszeiten,  der Winter (Dezember, Januar, Februar), der Frühling/das Frühjahr (März, April,
Mai), der Sommer (Juni, Juli, August), der Herbst (September, Oktober, November)

დღე/ღამე der Tag, der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend, die Nacht, die
Mitternacht, die Morgendämmerung, die Abenddämmerung

ადგილმდებარება rechts, links, oben, unten, weit, nah, hinaus, hinein, hinauf, hinunter, neben, zwischen, vor;

მახასიათებლები lecker, süβ, bitter, frisch, alt, neu, frech, nett, höflich, unhöflich, offen, geschlossen, verschlossen,
voll, leer, modisch, altmodisch, preiswert, teuer, frei, beschäftigt, besetzt;

ფერი die Farbe, schwarz, weiβ, rot, gelb, blau, grün, grau, braun, rosa, lila, orange, gestreift, gepunktet,
geblühmt, leuchtet, hell, dunkel;

ზომა/ფორმა/წონა/ტემპერატურა klein, groβ, riesig, mittel, rund, eckig, hoch, niedrig, eng, breit, flach, schwer, leicht, ein
Kilo/Pfund/Liter, heiβ, warm, kalt, kühl;

შემადგენლობა aus Holz/Plastik/Gold/Silber/Porzelan/Glas/Metall

რაოდენობა viel, mehr, wenig, alles, nichts;

2.5. დღესასწაულები/ზეიმები

დღესასწაულები der Advent, die Adventskerze, der Adventskranz, Weihnachten, der Weihnachtsbaum, Nikolaus,
das Geschenk, der Silvester, das Neujahr, der Gebursttag, die Party, der Fasching, Ostern, der
Osterhase, das Osterei, das Pfingsten, der Valentinstag;
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3. გრამატიკა

ს VII-სVIII

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან
მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა
მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. არსებითი სახელი  სახელთა მართვა;
 სახელი მყარი შესატყვისების შემადგენლობაში (Rolle spielen);
 ნაზმნარი (Deverbativa) და ნაზედსართავალი (Deadjektiva) სახელების

სქესის განსაზღვრა;
3.2. ნაცვალსახელი  განუსაზღვრელი/უარყოფითი: einemal/keinmal; jemand/niemand;

 განუსაზღვრელი (irgend კომპონენტით) და მათი ბრუნების
შემთხვევები: man, einer, irgendeiner, irgendwer, irgendwas, jemand;

 უპირო: es და მისი ფუნქციების მიმოხილვა (ყველა შესაძლო
ვარიანტი);

 უარყოფითი: kein-ის განსაკუთრებული ხმარების შემთხვევები;
 უბრუნველი: selbst/selber, etwas, ein biβchen/ein wenig, ein paar

3.3.ზედსართავი
სახელი

 ზედსართავის მართვა;
 ზედსართავის გაარსებითება და მისი ბრუნება;
 მიმღეობა I და II(Partizip I/II) ზედსართავის ფუნქციით, მათი ბრუნება;

3.4. რიცხვითი
სახელი

 რაოდენობითი რიცხვითი სახელის გაარსებითება;
 რიგობითი რიცხვითი სახელის გაარსებითება;

3.5. ზმნა  ინვერსიული ზმნები;
 კაუზატიური ზმები: sitzen/setzen/sich setzen; liegen/legen/sich legen;

stehen/stellen/sich setellen; hängen (i,a)/hängen/(sich hängen);
 კონსტრუქცია: haben+stehen/liegen/hängen;
 ნაკლული ზმნური პარადიგმები;
 ზმნების გაარსებითება;
 ზმნის ვალენტობა;
 ზმნის მართვა;
 მდგომარეობის პასივი (Zustandpassiv) და მისი წარმოება (sein + Partizip

II);
 ზმნები pflegen,wissen/verstehen, scheinen, geben/anbieten, suchen/finden,

bekommen, nehmen, machen+zu+Infinitiv;
 ვნებითი გვარი და მისი შემცვლელი ფორმები: (P.

müssen/können/sollensein+zu+Infinitiv; P. könnensein+Adj. mit Endung
-bar, -lich;);
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 მოდალური მნიშვნელობის მქონე ზმნები: sein/haben/nicht(s)
brauchen+zu Infinitiv, (sich) lassen;

 ირიბი ნათქვამი Konjunktiv I (Gegenwart/Vergangenheit);
 ზმნა მყარი შესიტყვების შემადგენლობაში (zur Verfügung stehen, etw. in

Erfüllung geht, zur Diskussion stellen)
3.6. ზმნიზედა  განუსაზღვრელი ზმნიზედები irgend კომპონენტით: irgendwann,

ergendwo, irgendwohin, irgendwoher, irgendwie;
 მოდალური მნიშვნელობის მქონე ზმნიზედები: schlieβlich, hoffentlich,

quasi, allerdings, sowieso, jedenfalls, einfach;
3.7. არტიკლი  ფუნქციები და გამოყენების წესები;

3.8. წინდებული  ნათესაობითი ბრუნვის (Genitiv): innerhalb, auβerhalb, aufgrund, inmitten,
anlässlich, unweit, angesichts, entlang (Entlang des Weges läuft ein Zaun),
während, dan

 უცხოური: pro და per;
 წყვილები: von…ab/an/auf/aus; auf…zu; bis...an/vor/zu/auf/in/um;

von...bis/zu;
 წინდებულების შენაცვლება: (z.B. zum/ins Konzert gehen; Ich bereite mich

auf/für...);
3.9. კავშირი  ორნაწილიანი კონექტორები - მაერთებელი კავშირები: nicht nur…

sondern auch, sowohl… als auch, weder… noch, entdeweder...oder,
mal...mal/bald...bald;

 კონექტორი während;
 კონექტორები კონსტრუქციაში zu + Infinitiv: um…. zu, ohne… zu,

(an)statt … zu (damit, statt dass, ohne dass - ტრანსფორმაციის
შესაძლებლობები);

 ტექსტური მაკავშირებელი პროფორმები: damals, hier, dorthin სხვ.
3.10. ნაწილაკი  მოდალური მნიშვნელობის მქონე ნაწილაკები/სიტყვები: aber, ja etwa,

den, eben, doch, vielleicht,halt;
 ბრძანების გამაძლიერებელი ნაწილაკები: schon, schön, bloβ, nur, ruhig,

einfach, nun, endlich, immer, jetzt/nun, mal;
 დიალოგური ნაწილაკები: und, da also, den, na ja, na gut/na schön, wahr;
 nicht-ის განსაკუთრებული შემთხვევები;

3.11. სიტყვაწარმოება  ზედსართავი სახელის წარმოება, მაწარმოებელი სუფიქსები: -lich, -bar,
-ig, -sam, -haft, -isch, -en, -ern, -er, -los;

 ზედსართავი სახელის წარმოება, მაწარმოებელი პრეფიქსები: ur-, un-,
a-, in-, erz-;

 შედგენილი სიტვების მოდელები:
 Substantiv + Substantiv (z.B. der Bahnhof)
 Adjektiv + Substantiv (z.B. das Schwarzbrot)
 Verb + Substantiv (z.B. der Schreibtisch)
 Zahlwort + Substantiv (z.B. das  Dreieck)
 Pronomen/Adverb/Präposition+ Substantiv (z.B. die Ichform, die

Auβenpolitik, der Vorname)
 ნულოვანი სუფიქსი და სიტყვაწარმოება (ნაზმნარი და

ნაზედსართავალი სახელები - z.B. der Koch, die Hitze);
3.12. სინტაქსი  სიტყვაწყობა გავრცობილ წინადადებაში (წინადადების ცენტრალური

ველი);
 დამატების (პირდაპირი, ირიბი, წინდებულიანი) ადგილი მარტივსა და

რთულ წინადადებაში;
 უარყოფა nicht-ის პოზიცია წინადადებაში (წინადადების შემასმენლის

ჩარჩო);
 შედარებით დამოკიდებული წინადადება (Vergleichsätze): als/wie; je…

desto/umso;
 შედარებით დამოკიდებული წინადადება (Vergleichsätze): als/als ob/als
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wenn im Konjunktiv II;
 დროის გარემოებით დამოკიდებული წინადადება (Temporalsatz)

კონექტორით währen და დროის ფორმები განაწილება მთავარსა და
დამოკიდებულ წინადადებაში; ამ ტიპის წინადადებების
ტრანსფორმაციის საშუალებები;

 ქვემდებარით დამოკიდებული წინადადება (Subjektsatz) კონექტორით
wer;

 ადგილის გარემოებით დამოკიდებული წინადადება (Lokalsatz)
კორელატებით: dorthin, hierher, dort, hier და კონექტორებით wo, woher,
wohin;

 შეზღუდვით დამოკიდებული წინადადება კონექტორებით
(Restriktivsatz): soviel, soweit;

 ვითარების გარემოებით დამოკიდებული წინადადება (Modalsatz)
კონექტორებით: dadurch, indem;

 მიზეზით დამოკიდებული (Kausalsatz) წინადადება კავშრებით: weil, da
და თანწყობილი კავშირი denn;

 განსაზღვრებით დამოკიდებული წინადადება (Relativsatz) და მისი
ტრანსფორმაცია (გავრცობილი განსაზღვრება აქტივისა და პასივში,
თანადროულობა-Gleichzeitigkeit და წინადროულობა-Vorzeitigkeit);

 რთული ქვეწყობილი წინადადებების ტრანსფორმირება
ნომინალიზაციის ხერხით.

4 სოციოკულტურა და კულტურა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXXIII
დაწყებითი საფეხურის რუსული ენის პროგრამის შინაარსი

დI და დ II დონეებისათვის

 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება; მონაწილეობა

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ურთიერთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული
პრესა/გადაცემები სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები (წითელი ჯვარი, ექიმები

საზღვრებს გარეშე და სხვა)
 გეოგრაფიული ცნობები ქვეყნის შესახებ;
 ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 დედაქალაქი, მისი ისტორია, მისი ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, მომღერალი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები

და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 სოციალური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში;
 სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები;
 ეკოლოგია.
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სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
 თანამედროვე ენის ნორმები;
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. შეფასება

1.5. სურვილის გამოხატვა

1.6. გრძნობები / შეგრძნებები

1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება

1.9. ნებართვა

1.10. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
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ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები დ I და დ II დონისთვის

რუბრიკა

სამეტყველო ფუნქციები

დ I დ II

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

1.1 სოციალური
ურთიერთობები

მისალმება/ მოკითხვა -Привет!    Здравствуй(те)! -Привет!

Здравствуй(те)!

-Привет!Здравствуй(те)!

-Доброе утро, добрый

день / вечер!

-Привет!

-Здравствуй(те)!

-Доброе утро, добрый

день / вечер!

დამშვიდობება -Пока!До свидания! -Пока! -Пока!До свидания!

-До встречи! Увидимся!

-Пока!

-До свидания!

წარდგენა/გაცნობა -Я Георгий\ Гиорги! Это
Мария\Мари!

-Георгий\Гиорги!

-Мария\Мари!

-Привет! -Я Георгий\ Гиорги! Это
Мария\Мари!

-Георгий\Гиорги!

-Мария\Мари!

მიმართვა

მობოდიშება -Извини(те)! -Извини(те)! -Извини(те)!Прости(те)! -Извини(те)!

მადლობის გადახდა -Спасибо! -Спасибо! -Большое спасибо! -Спасибо!

მილოცვა/კეთილი
სურვილები

-Поздравляю! -Поздравляю! -Поздравляю!Всего хорошего! -Поздравляю!
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დათანხმება/ უარყოფა -Да! Нет. -Да! Нет. -Да!Хорошо! -Да!

1.2 ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები:
სახელი, გვარი, ასაკი

-Как тебя (Вас) зовут?

-Меня зовут…

-Сколько тебе(Вам)лет?

-Мне … лет.

-Я Георгий. А ты?

-Мари.

-Как тебя(Вас)зовут?

-Меня зовут…

-Сколько тебе(Вам)лет?

-Мне …лет.

-Как зовут твоих(Ваших)

родителей?

-У тебя (Вас) есть брат/сестра?

-Как тебя зовут?

-Мари.

-Сколько тебе лет?

-Шесть.

იდენტიფიცირება

ადამიანის/საგნის

-Кто она(он)?

- Это моя(мой)…

-Что это?

-Это…

-Кто это?

-Что это?

-Это…

-Кто она(он/они)?

-Это мой (я) друг/ подруга/мама/
папа/ брат/ сестра

-Она(он/они)моя(мой/

мои)…

-Что это?

-Это…

-Кто это?

-Что это?

-Это мой (я) друг/
подруга/мама/ папа/
брат/ сестра

1.3 აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Красивый (ая), некрасивый
(ая),

высокий (ая), низкий (ая),

полный (ая),

(Не) красивый (ая) Красивый (ая), некрасивая(ый),

высокий (ая), низкий (ая),

полный (ая), худой (ая).

(Не)красивый (ая)
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худой (ая).

ადამიანის დახასიათება -Хороший (ая), добрый (ая),
плохой (ая.)

-Хороший (ая),плохой (ая). -Хорошая(ий), добрая(ый),

плохая(ой), злая(ой).

-Добрая(ый),
злая(ой).

საგნის აღწერა -Какой цвет/размер?

-Красный, белый, чёрный/

большой, маленький.

Красный, белый,чёрный,

Большой, маленький.

-Какой цвет/размер/форма?

Красный…/большой…/ круглый…

Красный…/
большой…/

круглый…

1.4 შეფასება

მომწონს/არ მომწონს Я (не) люблю (что?)... Я люблю (что?)... Я люблю (что?)...

1.5 სურვილის გამოხატვა

სურვილის გამოხატვა - Хочешь ...?

- Хочу/не хочу.

-Хочешь ...?

-Хочу/не хочу.

- Тебе надо?

-Мне надо/не надо.

-Хочешь ...?

-Хочу/не хочу.

- Тебе надо?

-Мне надо/не надо.

1.6 გრძნობები/შეგრძნებები

სიხარული -Я рад(а), очень хорошо! -Очень хорошо! -Я рад(а), очень хорошо, здорово -Очень хорошо!

შეგრძნებები -Холодно/жарко. -Холодно/жарко. -Мне холодно/жарко/тепло. -Холодно/жарко/
тепло.

1.7 დროში ორიენტირება

დროში განთავსება -Сегодня/завтра/ вчера. -Сегодня/завтра/ вчера. -Сегодня/завтра/вчера.

-Утром/днём/вечером.

-Сегодня/завтра/
вчера.
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-В воскресенье…

1.8 სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -Где?

-Здесь/там.

-Здесь/там. -Где это?

-Это здесь/там.

-Здесь/там.

1.9 ნებართვა

ნებართვა -Можно я (что сделаю) …? -Можно я (что сделаю) …? -Можно я (что
сделаю) …?

1.10 ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის მითითებები Встань(те)/садись(тесь),

пожалуйста!

Посмотри(те)! Внимание!

Открой(те) /закрой(те)
книги/тетради.

Давай(те)читать/ играть!
Поиграем!

-Встань(те)/садись(тесь),

пожалуйста!

-Посмотри(те)! Внимание!

-Открой(те) /закрой(те)книги/

тетради, пожалуйста!

-Давай(те) читать/играть!
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2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ინდივიდის ორიენტირები

2. ლექსიკა

რუბრიკა

მაგალითები

დ I დ II

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

2.1 ინდივიდი

სხეული Тело, голова, лицо, глаз, нос, ухо,
рот, рука, нога.

Голова, глаз, нос, ухо, рот, рука,
нога.

Тело, голова, лицо, глаз,
нос, ухо, рот, рука, нога,
палец.

Голова, глаз, нос,

лицо, рот, ухо,

рука, нога, палец.

ტანსაცმელი Платье, брюки, шорты, майка,
юбка, джинсы, кепка, шапка,
куртка, пальто, сапоги, ботасы.

Шорты, джинсы, майка,

кепка,ботасы.

Одежда,обувь, платье,
юбка, брюки, шорты, майка,
джинсы, сорочка, кепка,
шапка, куртка, пальто,
сапоги, ботасы, носки,
туфли, перчатки.

Платье, юбка, майка,

шорты, джинсы, кепка,
куртка, носки, туфли, ботасы.
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2.2 ინდივიდის
გარემოცვა

ადამიანი

ოჯახი/ნათესავები Мама, папа, брат, сестра,
бабушка, дедушка.

Мама,папа,брат,сестра,

бабушка, дедушка.

Семья, родня, мама, папа,
брат, сестра, бабушка,
дедушка, тётя, дядя.

Мама,папа,брат,

сестра, бабушка,

дедушка, тётя, дядя.

ცხოველთა სამყარო Собака, кошка, мышка, конь,
корова, овца, свинья, лев,
лиса,волк,  медведь, курица,
птица.

Собака, кошка, корова,

свинья, волк, курица,

птица.

Домашние животные:
собака, кошка, конь, корова,
овца, свинья;

Звери:медведь, лев, лиса,
волк, слон, тигр, обезьяна;

птица: курица, утка, гусь,
петух.

Собака, кошка, конь,

корова, овца, свинья,

волк, лев, медведь,

лиса,обезьяна, петух,

курица, утка, гусь.

სათამაშოები Кукла, робот, кубики, машинка. Кукла, машинка. Игрушка, кукла, кубики,
робот, машинка, мяч.

Кукла, машинка, мяч, мишка

ბუნება/ბუნების
მოვლენები

Дождь, снег, ветер, солнце. Дождь, ветер, снег. Природа, дождь, снег,
ветер,солнце, луна, лёд,,
лес, море.

Дождь, ветер, снег, лес, море.

საცხოვრებელი
ადგილი/საყოფაცხოვრე
ბო ნივთები

Дом, стол стул, кровать, шкаф,
дверь, окно.

Дом, стол, стул, кровать,

дверь,окно.

Дом, квартира, город, село,
стол, стул, кровать, шкаф,
полка, кресло, диван,
компьютер, телевизор, пол,
потолок, дверь, окно,
зеркало.

Дом, стол, стул, кровать,
шкаф, диван, кресло, дверь,
окно, зеркало, компьютер,
телевизор.

სკოლა/სასკოლო Школа, класс, доска, мел, ручка,
тетрадь, книга, дневник, звонок,

Школа, класс, доска, мел,
тетрадь,     книга, дневник,

Школа, класс, доска, мел,
книга, тетрадь, дневник,

Школа, класс, мел, ручка,
книга, тетрадь, дневник,
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ნივთები учительница. звонок, учительница. ручка, сумка,

звонок, учительница.

звонок, учительница.

სურსათი Хлеб, сыр, масло, сахар, чай,
вода, молоко, огурец, помидор,
арбуз, яблоко, персик, банан.

Хлеб, сыр, масло, сахар,
молоко, чай, огурец, вода.

помидор, яблоко, персик,
банан, арбуз.

Продукты, хлеб, сыр, сахар,
чай, молоко, кофе, сок,
мясо, рыба, вода;

овощи: огурец,  помидор,
капуста, зелень, лук,
морковь;

фрукты: яблоко, арбуз,
апельсин, персик, банан.

Хлеб,сыр,сахар,чай,

кофе, молоко, сок, вода,
огурец, помидор, лук,

яблоко, персик, арбуз, банан.

დღესასწაულები და
ზეიმები

Каникулы, праздник. Каникулы, праздник. Каникулы, праздники:

День рождения, Новый год,
Рождество.

Выходные.

Каникулы, праздник,

выходные.

2.3 აქტივობები

შინ/ გარეთ Быть, вставать, ходить,
спать,кушать, играть, петь,
слушать, говорить, брать, давать,
писать, читать, мыть, смотреть,
любить.

Вставать, спать, смотреть,
слушать, играть, говорить,

брать, давать, любить.

Жить, быть, вставать,
садиться, играть, слушать,
говорить, петь, брать,
давать, смотреть, любить,
ненавидеть, писать, читать,
ждать.

Жить, вставать, садиться,
говорить, слушать, петь,
брать, давать, любить.

2.4 ინდივიდის
ორიენტირები

დრო Час, вчера, сегодня, завтра. Вчера, сегодня, завтра. Время, час, вчера, сегодня,
завтра.

Час, вчера, сегодня, завтра.
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კვირის
დღეები/წელიწადის
დროები

Дни недели.

Времена года.

Понедельник-воскресенье.

Зима, весна, лето, осень.

Дни недели.

Месяцы.

Времена года.

Понедельник- воскресенье.

Январь-декабрь.

Зима, весна, лето, осень.

ადგილმდებარეობა Здесь, там ,в\на. Здесь, там. Здесь, там, близко, далеко.

в\на\под\за.

Здесь, там, в\на\ под\ за.

ფერი Красный, белый, чёрный. Красный, белый, чёрный, Красный, белый, чёрный,
зелёный, синий, розовый,
жёлтый, серый.

Красный,белый,чёрный,
жёлтый, зелёный.

ზომა Большой, маленький. Большой, маленький. Большой, маленький,

широкий, узкий.

Большой, маленький.

რაოდენობა Много, мало. Много, мало. Много, мало, немного. Много, мало.

რიცხვები Один-десять. Один-десять. Число. Один-двадцать. Один-двадцать.
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დაწყებითი საფეხურის რუსული ენის პროგრამის შინაარსი

III – IV დონეებისათვის (დ III, დV)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
 თანამედროვე ენის ნორმები;
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. შეფასება

1.5. სურვილის გამოხატვა

1.6. გრძნობები / შეგრძნებები

1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება

1.9. ნებართვა

1.10. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები დ III-IV დონისთვის

რუბრიკა

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

დ III-IV

1.1 სოციალური
ურთიერთობები
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მისალმება/მოკითხვა -Привет!Здравствуй(те)!

-Доброе утро,добрый

день / вечер!

დამშვიდობება -Пока!До свидания!

-До встречи! Увидимся!

წარდგენა/გაცნობა -Привет!Я Георгий\ Гиорги!Это  Мария\Мари!

მიმართვა - Екатерина Петровна\ Сергей Иванович\.... , здравствуйте\ до
свидания\.... !

მობოდიშება -Извини(те)!Прости(те)!

მადლობის გადახდა -Большое спасибо!

მილოცვა/კეთილი
სურვილები

-Поздравляю! Всего хорошего!

დათანხმება/უარყოფა -Да! Хорошо!

1.2 ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: სახელი,
გვარი, ასაკი

-Как тебя(Вас)зовут?

-Меня зовут…

-Сколько тебе(Вам)лет?

-Мне …лет.

-Как зовут твоих(Ваших)

родителей?

-У тебя(Вас)есть брат/сестра?

იდენტიფიცირება

ადამიანის/საგნის

-Кто она(он/они)?

-Это мой (я) друг/ подруга/мама/ папа/ брат/ сестра

-Она(он/они) моя(мой/мои)…

-Что это?

-Это…

1.3 აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Красивая(ый), некрасивая(ый), высокая(ий), низкая(ий),

полная(ый), худая(ой).

ადამიანის დახასიათება -Хорошая(ий), добрая(ый), плохая(ой), злая(ой).
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საგნის აღწერა -Какой цвет/размер/форма?

Красный…/большой…/круглый…

1.4 შეფასება

მომწონს/არ მომწონს Я люблю (что?)...

1.5 სურვილის გამოხატვა

სურვილის გამოხატვა -Хочешь ...?

-Хочу/не хочу.

- Тебе надо?

-Мне надо/не надо.

1.6 გრძნობები/შეგრძნებები

სიხარული -Я рад(а), очень хорошо, здорово

შეგრძნებები -Мне холодно/жарко/тепло.

1.7 დროში ორიენტირება

დროში განთავსება -Сегодня/завтра/вчера.

-Утром/днём/вечером.

-В воскресенье…

1.8 სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -Где это?

-Это здесь/там.

1.9 ნებართვა

ნებართვა -Можно я (что сделаю) …?

1.10 ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის მითითებები -Встань(те)/садись(тесь), пожалуйста!

-Посмотри(те)! Внимание!

-Открой(те)/закрой(те)книги/тетради, пожалуйста!

-Давай(те)читать/играть!

-Можете мне помочь?

2. ლექსიკა
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2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ინდივიდის ორიენტირები

2. Лексика

რუბრიკა

მაგალითები

დ III-IV

2.1 ინდივიდი

სხეული Тело, голова, лицо, глаз, нос, ухо, рот, рука, нога, палец...

ტანსაცმელი Одежда, обувь, платье, юбка, брюки, шорты, майка, джинсы, сорочка,
кепка, шапка, куртка, пальто, сапоги, ботасы, носки, туфли, перчатки...

2.2 ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი Человек, ребенок, дети, взрослый...

ოჯახი/ნათესავები Семья, родня, мама, папа, брат,сестра, бабушка, дедушка, тётя, дядя...

ცხოველთა სამყარო Домашние животные: собака, кошка, конь, корова, овца, свинья;

Звери: медведь, лев, лиса,волк, слон, тигр, обезьяна; птица: курица, утка,
гусь, петух.

სათამაშოები Игрушка, кукла, кубики, робот, машинка, мяч.

ბუნება/ბუნების
მოვლენები

Природа, дождь, снег, ветер, солнце, луна, лёд, лес, море.

საცხოვრებელი ადგილი/
საყოფაცხოვრებო ნივთები

Дом,квартира, город, село, стол, стул, кровать, шкаф, полка, кресло,
диван, компьютер, телевизор, пол, потолок, дверь, окно, зеркало.

სკოლა/სასკოლო ნივთები Школа, класс, доска, мел, книга, тетрадь, дневник, ручка, сумка, звонок,
учительница.

სურსათი Продукты, хлеб, сыр, сахар, чай, молоко, кофе, сок, мясо, рыба, вода
овощи: огурец, помидор, капуста, зелень, лук, морковь; фрукты: яблоко,
апельсин, персик, арбуз, банан.

დღესასწაულები და
ზეიმები

Каникулы, праздник(и), день рождения, Новый год, Рождество,
выходные.

2.3 აქტივობები

შინ/ გარეთ Жить, быть, вставать, садиться, играть, слушать, говорить, петь, брать,
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давать, смотреть, любить, ненавидеть, писать, читать, ждать.

2.4 ინდივიდის
ორიენტირები

დრო Время, час, вчера, сегодня, завтра.

კვირის დღეები/
წელიწადის დროები

Дни недели.

Месяцы.

Времена года.

ადგილმდებარეობა Здесь, там, близко, далеко.

ფერი Красный, белый, чёрный, зелёный, синий, розовый, жёлтый, серый.

ზომა Большой, маленький, широкий, узкий.

რაოდენობა Много, мало, немного.

რიცხვები Число. Один-двадцать.

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან
მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა
მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
3. Грамматика

3.1. Фонетика. Графика. Орфография.

Звуки речи и буквы. Соотношение звуков и букв. Алфавит.

Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные.

Слово. Слог. Ударение и ритмика. Правила произношения.

Употребление  строчной и прописной букв. Правила переноса слов.

3.2. Морфология.

Имя существительное.
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Одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные.

Род.Число. Падеж.

Употребление падежей:

Именительный падеж

Название лица, предмета; обращение.
Родительный падеж

а) без предлога

 Отсутствие лица, предмета;
 Обозначение количества, даты, возраста, времени;
б) с  предлогом

 Обозначение места (у,около);
 Обозначение принадлежности(у).
Дательный падеж

а) без предлога

 Обозначение адресата действия;
б) с предлогом

 Обозначение приближения или присоединения (к).
Винительный падеж

а) без предлога

 Обозначение лица или предмета как объект действия;
б) с предлогом

 Обозначение места и направления действия (в, на).
Творительный падеж без предлога

 Обозначение  предмета, при помощи которого осуществляется действие;
 Обозначение  рода занятий или специальности при глаголе.
Предложный падеж
 Обозначение объекта мысли и речи (о).
 Обозначение места действия, средства передвижения (в, на).

Имя прилагательное.

Род. Число. Падеж. Зависимость от рода, числа и падежа имени существительного в
именительном и винительном падежах.

Местоимение.

Разряды местоимений.
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Личные местоимения (я, ты, он, она, оно, мы, вы, они).

 Родительный падеж личных местоимений в  конструкциях (У меня есть собака. Её
зовут Белка. и т.д.);
 Дательный падеж личных местоимений в  конструкциях (Мне подарили книгу.и т.д.)
Притяжательные местоимения (мой, твой, наш, ваш).

Указательные местоимения (этот,тот).

Имя числительное.

Количественные и порядковые числительные (от одного до тридцати)

 Обозначение даты (первое апреля), возраста (один год; два, три, четыре года; пять лет);
 Времени (один час; два, три, четыре часа; семь часов).

Глагол.

Инфинитив. Настоящее время. Лицо и число.

Глаголы движения (идти-ехать, нести-везти).

Служебные части речи.

Предлог.

Предлоги у, к, в, на, около, о с существительными в падежах.

Союз.

Союзы а, и, или в простых предложениях.

Союзы а, но, и в сложносочинённых предложениях.

Частица

Частицы давай, давайте для образования повелительного наклонения.

Междометие.

3.3. Синтаксис. Пунктуация.

Словосочетание. Предложение.

Виды предложений по цели высказывания.

Простое предложение.

Знаки препинания в конце предложения, при обращении, перед союзами.
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4. სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული
ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

სოციო-კულტურული და კულტურული შინაარსი

 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი
თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

 პურობა: კვების რეჟიმი, რუსული მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე
ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;

 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილები;

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო
თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;

 დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო
კვირის და დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;

 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები (кукареку, бум, апчхи
...);

 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა.

დაწყებითი საფეხურის რუსული ენის პროგრამის შინაარსი

V-VI დონეებისათვის (დV, დVI)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
 თანამედროვე ენის ნორმები;
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა
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2. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

1.5. დროში ორიენტირება
1.6. სივრცეში განთავსება

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.8. ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები დ V-VI დონისთვის

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

დ V-VI დონისთვის

1. 1.1. სოციალური ურთიერთობის
დამყარება
მისალმება Здравствуй(те)! Привет! Доброе утро (вечер, день)!\ С

добрым утром!

დამშვიდობება До свидания! Пока!

მოკითხვა Как дела (успехи)?

Спасибо, хорошо (нормально, плохо, так себе, отлично).

პიროვნების წარდგენა Это (кто?)... Это мой\моя (кто?)... Она (кто?)...
Познакомьтесь, это мой\моя (кто?)... Его\её зовут..

Очень приятно.

თავაზიანად მიმართვა Вы, (имя, отчество), .... Скажите, пожалуйста, ...

მობოდიშება Извини(те)\прости(те), пожалуйста. Я хочу извиниться.

მადლობის გადახდა და სათანადო
პასუხი

Спасибо. (Большое) спасибо за (что?)...

მილოცვა Поздравляю! С днем рождения!С праздником! С Новым
годом\ с Рождеством! Поздравляю тебя\вас с
международным Женским днём (с 8-ым марта,  с Пасхой и
т.д.)!
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შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება
უარის თქმა

На, держи.\Вот, возьми.

Хочешь(ите), (что сделаем?)...?

Приглашаю тебя\вас (куда?) на\в ... Приходите ко мне
(когда?)....

С удовольствием! Конечно, приду(ём)! Ты знаешь, я не
смогу (когда?)..., давай (когда?)... К сожалению, не смогу.
Давай(те) отложим.

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში და
საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში)

Попробуй(те) это. Угощайтесь! На здоровье!

Положить\налить тебе\вам ещё? Да\нет, спасибо. Очень
вкусно!

Передай(те)\возьми(те), пожалуйста (что?)... Принесите,
пожалуйста, (что?)...

წახალისება, შექება Молодец\Молодцы! Умница! У тебя отлично (прекрасно)
получилось! Очень хорошо. Верно. Замечательно! Все в
порядке!

ტელეფონით საუბარი Алло, здравствуйте! Позовите, пожалуйста, (кого?)...

დამშვიდება Не плачь(те) (волнуйся(тесь), беспокойся(тесь). Всё будет
хорошо.

თხოვნის გამოხატვა Ты\вы мне поможешь(ете)? Помоги мне, пожалуйста.
Дай(те)\возьми(те), пожалуйста, (что?)...

შეხვედრის დანიშნვა, დათანხმება,
უარის თქმა

Где встретимся? Давай(те), встретимся в\на\у\около (где?)...
(когда?).... Договорились\ хорошо\ладно.  А я не смогу.

გაფრთხილება Осторожно!  (Прошу тебя\вас, ) будь(те) осторожен\
осторожна(ы). Внимание!

კეთილი სურვილების გამოხატვა Приятного аппетита! Спокойной ночи!

ცუდად გაგებულის გარკვევა Прости(те), не понял(а). Повторите, пожалуйста. Извини(те),
что ты\вы сказал(а,и)?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Скажите, пожалуйста, у вас есть  (что?)...?

Скажите, пожалуйста, сколько стоит (что?)...?

Дайте\взвесьте, пожалуйста (сколько?)... (чего?)...

Платите в кассу. Вот сдача (возьмите сдачу).

ინტერაქცია მგზავრობისას Куда ты\вы едешь(ете)\ идёшь(ете)? Я (при)еду сюда\туда
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на (на чём?) ....\ (пр)иду пешком.

პოზიციის გამოხატვა Я думаю. что ...

პირადი წერილი Здравствуй /Привет, .... ! Жду твоего письма/ответа.

2. 1.2. ინფორმაციის გაცვლა

მონაცემები საკუთარი თავის ან
პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი

Как тебя\вас\его\её зовут? Как твоя\ваша\его\её\их
фамилия? Сколько тебе\вам\ему\ей\им лет? В каком классе
ты учишься? Где ты\вы\он\она\они живёшь(ете, -ет, -ут)?

Меня\ тебя\вас\его\её зовут (как?)... Моя\твоя\ваша\его\
её\их  фамилия.... Мне  тебе\вам\ему\ей\им (сколько?)...
лет. Я учусь в (каком?)... классе. Я живу в\на (где?)... Мой
адрес: ... Мой телефон ... Я не знаю, кто он (она).

პროფესიის\ხელობის შესახებ Мой(я) (кто?)... рабочий\доктор\ учительница, .... Мой(я,-и)
(кто?)... работает(ют) в\на (где?)... Мой(я,-и) (кто?) нигде не
работает(ют). Он\она\они пенсионер(ы) Он\она уже на
пенсии.

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ Откуда ты\он\она\они? Я \ты\он\она\они из\с (откуда?
город, страна, село и т.д.)...

ამინდის შესახებ Какая сегодня\ вчера \завтра (была\ будет) погода?

Сегодня\вчера\завтра (была\будет)  хорошая\ плохая\ не
очень хорошая погода. Светит(ло) солнце\ дует(дул)
(какой?) ветер\ идёт(шёл) дождь. Сегодня\вчера\завтра
(был\будет) тёплый\холодный\ дождливый\ ветреный день.

Сегодня\ сейчас плюс\минус (сколько?) ... градуса(ов).

ჯანმრთელობის შესახებ Как ты себя чувствуешь? Что тебя беспокоит? Что с тобой?
Что у тебя\вас болит? Вам больно? Где болит? У тебя
температура\ болит (что?)... ?

Здесь\там (не)болит.

Я\ты\он\она заболел(-а)\ простудился(-лась)\...
Я\ты\он\она  уже выздоравливает.

У меня\ него\неё болит (что?)...

У меня \него\неё (что?)... Вызови\надо вызвать врача.

У меня высокая \нормальная температура

ფასის\ღირებულების\რაოდენობის
შესახებ

Дайте, пожалуйста, кило(грамм)\литр\ пачку\ бутылку\
(чего?)…

Дайте, пожалуйста, два (три, четыре) кило(грамма)\литра\
пачки\ бутылки\ (чего?)…



426

Дайте, пожалуйста, пять,… кило(граммов)\ литров\ пачек\
бутылок\ (чего?)…

Скажите, пожалуйста, сколько стоит?

Уплатите в кассу.

სურვილის შესახებ Я\ты\он\она\они хочу(ешь, ет, ят) домой. Я\ты\он\она\они
хочу(ешь, ет, ят) (что?)… Я\ты\он\она\они хочу(ешь, ет, ят)
(что делать\сделать?)…

თავისუფალი დროის გატარების
შესახებ

Вечером мы были (где?) в театре.

Летом мы поедем (куда?) на дачу.

3. 1.3. აღწერა-დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა,
ხასიათი

Какие у него\неё глаза\ волосы\ фигура\... ?

Какого он\она\ты роста?

У (кого?)… (какие (ая,ое?) глаза\волосы\фигура\лицо\
улыбка\...

У меня\тебя\него\неё (какие?) глаза\волосы\фигура.

Я\ он\она\ты\мы\вы (какого?)…  роста.

Какой он\она человек? Какой у него\неё характер?

Я\ты\он\она\мы\вы\они (какой (ая, ие)?)…

У меня\тебя\него\неё (какой?)… характер.

საგნის\ ცხოველის აღწერა Это (что?)… Какой(ая,ое) (что?)…?  Какого  он\она\оно
размера\цвета\ формы?

Чья (чей) это кошка (кот)? Этот кот большой. Из чего
он\она\оно сделан(а,о)? Из (чего?)…\ из какого материала
сделан(а,о)…

Кто это? Какой он\она? Сколько ему\ ей месяцев\лет? Где
живет\обитает? Что ест\чем питается? Сколько весит?
Какого цвета\какой окраски?

Живет\обитает в\на (где?)… Ест (что?)…\питается (чем?)…
Он\она  (какой (ая)?)…\ (какой?)…  окраски. Он\она весит …

Где он\они обитает(ют)?

Он\ они был(и) завезен(ы) сюда (откуда?)

Он\они занесен(ы) в Красную книгу.
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გემოვნების გამოხატვა, გატაცებები Ты\он\она\они любишь(ит,ят) (что?)…?

Я\он\она\они (не)люблю(ит, ят) (что?)… .

Что ты\он\она\ они любишь(ит, ят)?

Ты\он\она\они любишь(ит,ят) (что делать?)…?

Я\он\она\они (не)люблю(ит, ят) (что делать?)… .

Я хожу на (что?)…

Я занимаюсь (чем?)…

Я увлекаюсь (чем?)…

4. 1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული,
გაღიზიანება

Ай! Фу! Как тебе не стыдно! Тебе не стыдно?

Очень жаль! Как жаль\обидно!

გაკვირვება Ой! Правда?

ინტერესი Кто\что это? Почему…?

ინდიფერენტულობა

სიხარული, აღფრთოვანება,
კმაყოფილება

Отлично! Здорово! Прекрасно!

შეგრძნებების გამოხატვა Я устал(а). Я хочу есть (кушать) \пить \спать.

დამოკიდებულების\შეფასების
გამოხატვა

Это очень хорошо\плохо. Это хороший\ плохой (что?)… Это
(очень) интересно\ легко\ сложно\ просто.

Какой(ая, ое, ие)  (не) красивый\ хороший\ умный\ добрый\
злой\ ...(ая, ое, ые)  (кто?\что?) ... !

5. 1.5. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება (საათი, დღე,
დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე, თარიღი,
წელი, წელიწადის დრო)

Когда? Сейчас\ сегодня \вчера \завтра

Утром\ вечером\ днём\ ночью

В понедельник, во вторник и т.д.

Летом\ осенью\ весной\ зимой

В январе, феврале и т.д.

Который час? Час, 2,5.... часа\ часов 14.00, ... Пять часов
двадцать минут\половина шестого...

Когда? В два часа, двадцать часов…

В две тысячи одиннадцатом году, ...
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(Когда?)В среду (во вторник и т.д.)  у меня (что?) .... .

(Когда?)В марте (в январе и т.д.) я еду в \на (куда?) .... .

ქრონოლოგია После этого\ потом\ затем

სიხშირე Часто ли ...? Никогда\ иногда\ часто\ всегда

(Сколько?)… раз(а) в неделю\день\месяц\год ?

ხანგრძლივობა Как долго (сколько времени)? (Не)долго\ быстро

За полчаса \минуту\ час\ год\ месяц и т.д.

6. 1.6. სივრცეში განთავსება

ადგილმდებარეობის მითითება Где? В\на (где?)… Здесь\там\ далеко\ близко\ слева\
справа\ внизу\ наверху

За\под\над (чем?)…

У\около (чего?)…

გზის, მიმართულების, დანიშნულების
ადგილის მითითება

Куда идёшь? Прямо \направо \налево\ вверх\ вниз

Подняться\ спуститься\ (по\с-) вернуть

7. 1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

მიზეზი, შედეგი …потому, что …

ოპოზიცია ....., а…….

......, но …

ირიბი ნათქვამი

8. 1.8. ნებართვა, ვალდებულება,
იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

Можно? Разрешите? Да, пожалуйста\ сюда нельзя.

Можно\ разрешите\ нельзя\ не надо (что делать?)…

Я\ ты\ он\ она\ они должен(на. ны) (что сделать?)…

9. 1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში Читаем и находим нужную картинку. Прочитайте и
угадайте\ и ответьте на  вопросы\ и обведите правильный
ответ...

Подумайте, правильно это или нет.

Я (не)могу, я забыл(а), я закончил(а), я знаю ответ...

Читаем диалог(текст).

Разыграйте  диалог. Напишите сегодняшнее число, ...

У меня получилось, у меня не получается...
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Я не понял(а), повторите, пожалуйста...

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. ორიენტირები

2. Лексика

2.1. ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები

სხეული Рука, нога, глаз, нос, лицо, голова, губа, живот...

გარეგნობა Большой, маленький, красивый, некрасивый...

ხასიათი Добрый, злой, плохой, хороший...

ტანსაცმელი\აქსესუარები Платье, шорты, джинсы, майка, ботасы, кепка...

ჰიგიენა Мыло, шампунь, зубная щётка, расчёска, вода...

ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა\აქსესუარები Врач, болезнь, температура, таблетка,
градусник...

შეფასება და ემოციური რეაქციები Хорошо, плохо, молодец...

2.1. ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები

ადამიანი Человек, мужчина, женщина, мальчик,
девочка...

ოჯახი, ნათესავები Мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка...

ცხოველთა სამყარო Собака, кошка, мышка, корова, свинья, овца...

ზღაპრის სამყარო Сказка, Колобок, Иванушка-дурачок, Баба-
Яга...

ბუნება Солнце, луна, море, земля, цветы, деревья...

გეოგრაფიული დასახელებები \ეროვნებები\
სახელმწიფო ატრიბუტები

Грузия (Сакартвело), Тбилиси, Америка,
Россия; грузин(ка), русский, герб, флаг...

ქალაქი და სოფელი Город, село, лес, поле, сад, парк, метро...

ავეჯი\საყოფაცხოვრებო ნივთები\აქსესუარები Стол, стул, кровать, ложка, вилка, нож,
тарелка...
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სკოლა\ინფრასტრუქტურა\პერსონალი\სასკოლო
აქტივობები

Школа, класс, урок, учитель(ница), ученик(ца),

слушать, читать, писать, отдыхать, поднять
руку...

სასკოლო ნივთები\სასწავლო საგნები Книга, тетрадь, ручка, русский язык,
математика...

მაღაზია Магазин, маркет, продавец, покупатель...

კვების ობიექტები Еда, кафе, сок, вода, продавец(щица)...

ტრანსპორტი\პერსონალი\აქტივობა Машина, автобус, метро, шофёр, ехать,
платить...

კულტურული ობიექტები\პერსონალი\აქტივობა Цирк, кукольный театр, артист, клоун,
смотреть...

გასართობი\ თავისუფალი დრო\ სპორტი\
აქტივობები

Игрушка, мяч, кукла, пластилин; лепить,
рисовать, гулять, играть, смотреть...

დღესასწაულები და ზეიმები Новый год, день рождения, каникулы...

2.3. ორიენტირები ლექსიკური ერთეულები

დრო

სეზონები Зима, весна, лето, осень.

თვეები Январь - декабрь.

კვირის დღეები Понедельник - воскресенье.

დღის მონაკვეთები Утро, день, вечер, ночь.

დროის განსაზღვრა Сегодня, вчера, завтра, сейчас, потом...

სივრცე

ადგილმდებარეობა Далеко, близко, там, здесь...

ქვეყნის მხარეები Север, юг, восток, запад...

მახასიათებლები

ფერი Тёмный, светлый...

ზომა Большой, маленький...

წონა\რაოდენობა Много, мало...

ტემპერატურა Холодно, жарко...

რიცხვები Десять-двадцать.
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3. გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან

მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა
მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. ფონეტიკა

3.2. ორთოგრაფია. ორთოეპია

3.3. სიტყვის ნაწილები

3.4. ლექსიკა. მეტყველება. ტექსტი

3.5. მორფოლოგია

3.6. სინტაქსი. პუნქტუაცია

3. Грамматика

3.1. Фонетика.

Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, сонорные,  шипящие согласные.

Твёрдые и мягкие.Обозначение мягкости согласных ( согласные с ь, е, ё, ю, я).

Слог.Ударение и ритмика. Правила переноса слов.

3.2. Орфография. Орфоэпия.

Изменение звуков в речевом потоке.

Произношение и правописание безударных гласных.

Произношение и правописание гласных после шипящих и ц.

Произношение и правописание буквосочетаний чк, чн, щн, нч, нщ.

Правописание –тся и –ться в глаголах. Частица не с глаголами.
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3.3. Морфемика.

Виды морфем (корень, префикс, постфикс, флексия).

3.4. Лексика. Речь. Текст.

Слово как единица языка, его лексическое значение.

Однозначные и многозначные слова.

Синонимы. Антонимы.

Речь диалогическая и монологическая.

Текст.Тема текста. Основная мысль текста. Простой план.

3.6. Морфология.

Имя существительное.

Одушевлённые и неодушевлённые,собственные и нарицательные имена существительные.

Род.Число.Падеж.Существительные ,имеющие форму только единственного (молоко, дружба)
и только множественного числа (очки, ножницы).

Система падежей русского языка.Употребление падежей.

Именительный падеж для обозначения лица или предмета, грамматически не зависимых от
других слов.
Родительный падеж места и направления движения с предлогами из,до,от,у,около.

Дательный падеж
 адресата без предлога;
 адресата , приближения или присоединения с предлогами к,по.
Винительный падеж
 объекта;
 места с предлогами в, на.
Творительный падеж
 совместимости действия с предлогом с;
 места с предлогами над, под, перед.
Предложный падеж
 с предлогом о для обозначения субъектных отношений;
 места с предлогами в, на.

Сопоставление винительного и предложного падежей места с предлогами в, на.

Имя прилагательное.

Род.Число. Падеж. Зависимость рода, числа и падежа имени прилагательного от имени
существительного.

Местоимение.
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Род.Число. Падеж. Разряды местоимений:

Личные местоимения (я ,ты ,он,она, оно, мы ,вы, они).
Притяжательные местоимения (мой, твой, его, её, наш, ваш, их).
Указательные местоимения (этот, эта, это, тот, та, то).
Возвратное местоимение (себя).
Склонение  личных и притяжательных местоимений.
Имя числительное.

Количественные и порядковые числительные. Простые, сложные и составные числительные
(в пределах 100).

Употребление числительных с существительными (год, час, месяц, лар).

Глагол.

Инфинитив. Время глагола. Лицо и число. Возвратные глаголы.

Глаголы движения (пешком и на транспорте; как в одном направлении, так и в обе стороны).

Понятие о наречии.

Отдельные наречия

 образа действия (громко, весело и т.д.);
 меры (очень, немного и т.д.) и степени (медленно, быстро и т.д.);
 места (далеко, близко и т.д.) и времени (рано, давно и т.д.)

Служебные части речи.

Предлог.

Предлоги в, на, с,из, о,от, до, к, около, по, над, под, перед с существительными в падежах.

Союз.

Союзы а, и, или в простых предложениях.

Союзы а, но, и в сложно-сочинительных предложениях.

Частица

Частицы давай, давайте для образования повелительного наклонения.

Частица не с глаголами в отрицательных предложениях.

3.6. Синтаксис. Пунктуация.

Простое предложение.

Понятие о субъекте и предикате в предложении.

Способы выражения грамматического субъекта:

 имя существительное или местоимение в форме именительного падежа (Маша рисует.и
т.д.)
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Способы выражения логического субъекта:

 имя существительное или местоимение в форме винительного падежа (Меня зовут
Георгий.и т.д.);

 имя  существительное или местоимение в форме родительного падежа (У меня есть
телефон.и т.д.)

Способы выражения предиката:

 глагол в изъявительном наклонении.
Согласование между подлежащим и сказуемым в предложении.

Предложения утвердительные и отрицательные.

Способы выражения лексико-смысловых отношений в предложении:

 объектные отношения (падежные конструкции существительных): (Я рисую мишку. и
т.д.);

 атрибутивные отношения(согласованное определение):(Это интересная книга.и т.д.);
 пространственные отношения(предложно-падежные конструкции существительных):(Я

живу в Тбилиси. и т.д.);
 временные отношения (наречия):(Я долго спал.и т.д.)
Невопросительные предложения:

 повествовательные, утвердительные (Сегодня я сдала экзамен. Дима слушает музыку.и
т.д.);

 отрицательные (Я не иду в школу. и т.д.)
Вопросительные предложения (Что это?Куда ты идёшь?и т.д.)

Двухкомпонентные модели (Сестра играет.Мама-доктор.и т.д.)

Простые предложения с противительным союзом а (Это не шашки, а шахматы. и т.д.)

Обращение и его выражение.Формы выражения приветствия.(Здравствуйте, Анна
Ивановна. и т.д.)

Сложное предложение.

Понятие о бессоюзном и союзном(сложносочинённом) предложении.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია
მოცემული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

სოციო-კულტურული და კულტურული შინაარსი
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 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი
თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

 პურობა: კვების რეჟიმი, რუსული მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე
ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;

 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილები;

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო
თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;

 დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის
და დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;

 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები (кукареку, бум, апчхи
...);

 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
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თავი XXXIV

საბაზო-საშუალო საფეხურის რუსული ენის პროგრამის შინაარსი

სI-II დონეებისათვის (სI, სII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
 თანამედროვე ენის ნორმები;
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა

3. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

1.5. დროში ორიენტირება
1.6. სივრცეში განთავსება

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.8. ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები ს1-2 დონისთვის
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სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები ს 1-2
დონისთვის

1.1. სოციალური ურთიერთობის
დამყარება

მისალმება Здравствуй(те)! Привет!

Доброе утро (вечер, день)!\ С добрым утром!

დამშვიდობება До свидания! Пока!

მოკითხვა Как дела (успехи)?

Спасибо, хорошо (нормально, плохо, так себе, отлично).

პიროვნების წარდგენა Это (кто?)... Это мой\моя (кто?)... Она (кто?)...
Познакомьтесь, это мой\моя (кто?)... Его\её зовут..

Очень приятно.

თავაზიანად მიმართვა Вы, (имя, отчество), .... Скажите, пожалуйста, ...

მობოდიშება Извини(те)\прости(те), пожалуйста. Я хочу извиниться.

მადლობის გადახდა და სათანადო
პასუხი

Спасибо. (Большое) спасибо за (что?)...

მილოცვა Поздравляю! С днем рождения!С праздником! С Новым
годом\ с Рождеством! Поздравляю тебя\Вас с
международным Женским днём (с 8-ым марта,  с Пасхой и
т.д.)!

შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება\
უარის თქმა

На, держи.\Вот, возьми.

Хочешь(ите), (что сделаем?)...?

Приглашаю тебя\вас (куда?) на\в ... Приходите ко мне
(когда?)....

С удовольствием! Конечно, приду(ём)! Ты знаешь, я не
смогу (когда?)..., давай (когда?)...  К сожалению, не смогу.
Как-нибудь в другой раз\Давай, в другой раз.

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში და
საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში)

Попробуй(те) это. Угощайтесь! На здоровье!

Положить\налить тебе\вам ещё? Да\нет, спасибо. Очень
вкусно!

Передай(те)\возьми(те), пожалуйста (что?)... Принесите,
пожалуйста, (что?)...

წახალისება, შექება Молодец\Молодцы! Умница! У тебя отлично (прекрасно)
получилось! Очень хорошо. Верно. Замечательно! Все в
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порядке!

ტელეფონით საუბარი Алло, здравствуйте! Позовите, пожалуйста, (кого?)...

დამშვიდება Не плачь(те), (волнуйся(тесь), беспокойся(тесь). Всё будет
хорошо.

თხოვნის გამოხატვა Ты\вы мне поможешь(ете)? Помоги мне, пожалуйста.
Дай(те)\возьми(те), пожалуйста, (что?)...

შეხვედრის დანიშვნა, დათანხმება,
უარის თქმა

Где встретимся? Давай(те), встретимся в\на\у\около (где?)...
(когда?).... Договорились\ хорошо\ладно.  А я не смогу.

გაფრთხილება Осторожно!  (Прошу тебя\вас, ) будь(те) осторожен\
осторожна(ы). Внимание!

კეთილი სურვილების გამოხატვა Приятного аппетита! Спокойной ночи!

ცუდად გაგებულის გარკვევა Прости(те), не понял(а). Повторите, пожалуйста. Извини(те),
что ты\вы сказал(а,и)?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Скажите, пожалуйста, у вас есть  (что?)...?

Скажите, пожалуйста, сколько стоит (что?)...?

Дайте\взвесьте, пожалуйста (сколько?)... (чего?)...

Платите в кассу. Вот сдача (возьмите сдачу).

ინტერაქცია მგზავრობისას Куда ты\вы едешь(ете)\ идёшь(ете)? Я (при)еду сюда\туда
на (на чём?) ....\ (пр)иду пешком.

პოზიციის გამოხატვა Я думаю. что ...

პირადი წერილი Здравствуй /Привет, .... ! Жду твоего письма/ответа.

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

მონაცემები საკუთარი თავის ან
პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი

Как тебя\вас\его\её зовут? Как твоя\ваша\его\её\их
фамилия? Сколько тебе\Вам\ему\ей\им лет? В каком классе
ты учишься?

Где ты\вы\он\она\они живёшь(ете, -ет, -ут)?

Меня\ тебя\Вас\его\её зовут (как?)... Моя\твоя\Ваша\его\
её\их  фамилия....

Мне  тебе\Вам\ему\ей\им (сколько?)... лет. Я учусь в
(каком?)... классе.

Я живу в\на (где?)... Мой адрес: ... Мой телефон ...

Я не знаю, кто он (она).

პროფესიის\ხელობის შესახებ Мой(я) (кто?)... рабочий\доктор\ учительница, ....

Мой(я,-и) (кто?)... работает(ют) в\на (где?)...
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Мой(я,-и) (кто?)...  нигде не работает(ют).

Он\она\они пенсионер(ы). Он\она уже на пенсии.

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ Откуда ты\он\она\они? Я \ты\он\она\они из\с (откуда?
город, страна, село и т.д.)...

ამინდის შესახებ Какая сегодня\ вчера \завтра (была\ будет) погода?

Сегодня\вчера\завтра (была\будет)  хорошая\ плохая\ не
очень хорошая погода.

Светит(ло) солнце\ дует(дул) (какой?) ветер\ идёт(шёл)
дождь.

Сегодня\вчера\завтра (был\будет) тёплый\холодный\
дождливый\ ветреный день.

Сегодня\ сейчас плюс\минус (сколько?) ... градуса(ов).

ჯანმრთელობის შესახებ Как ты себя чувствуешь? Что тебя беспокоит? Что с тобой?
Что у тебя\вас болит? Вам больно? Где болит? У тебя
температура\ болит (что?)... ?

Здесь\там (не)болит.

Я\ты\он\она заболел(-а)\ простудился(-лась)\...
Я\ты\он\она  уже выздоравливает.

У меня\ него\неё болит (что?)...У меня \него\неё (что?)...
высокая \нормальная температура. Вызови\надо вызвать
врача.

ფასის\ღირებულების\რაოდენობის
შესახებ

Дайте, пожалуйста, кило(грамм)\литр\ пачку\ бутылку\
(чего?)…

Дайте, пожалуйста, два (три, четыре) кило(грамма)\литра\
пачки\ бутылки\ (чего?)…

Дайте, пожалуйста, пять,… кило(граммов)\литров\ пачек\
бутылок\ (чего?)…

Скажите, пожалуйста, сколько стоит?

Уплатите в кассу.

სურვილის შესახებ Я\ты\он\она\они хочу(ешь, ет, ят) домой. Я\ты\он\она\они
хочу(ешь, ет, ят) (что?)… Я\ты\он\она\они хочу(ешь, ет, ят)
(что делать\сделать?)…

თავისუფალი დროის გატარების
შესახებ

Вечером мы были (где?) в театре.

Летом мы поедем (куда?) на дачу.

1.3. აღწერა-დახასიათება
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ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა,
ხასიათი

Какие у него\неё глаза\ волосы\ фигура\... ?

Какого он\она\ты роста?

У (кого?)… (какие (ая,ое?) глаза\волосы\фигура\лицо\
улыбка\...

У меня\тебя\него\неё (какие?) глаза\волосы\фигура.

Я\ он\она\ты\мы\вы (какого?)…  роста.

Какой он\она человек? Какой у него\неё характер?

Я\ты\он\она\мы\вы\они (какой (ая, ие)?)…

У меня\тебя\него\неё (какой?)… характер.

საგნის\ ცხოველის აღწერა Это (что?)… Какой(ая,ое) (что?)…?  Какого  он\она\оно
размера\цвета\ формы?

Чья (чей) это кошка (кот)? Этот\эта кот\кошка большой (-ая).

Из чего он\она\оно сделан(а,о)? Из (чего?)…\ из какого
материала сделан(а,о)…

Кто это? Какой он\она? Сколько ему\ ей месяцев\лет? Где
живет\обитает? Что ест\чем питается? Сколько весит?
Какого цвета\какой окраски?

Живет\обитает в\на (где?)… Ест (что?)…\питается (чем?)…
Он\она  (какой (ая)?)…\ (какой?)…  окраски. Он\она весит …

Где он\они обитает(ют)?

Он\ они был(и) завезен(ы) сюда (откуда?)...

Он\они занесен(ы) в Красную книгу.

გემოვნების გამოხატვა, გატაცებები Ты\он\она\они любишь(ит,ят) (что?)…?

Я\он\она\они (не)люблю(ит, ят) (что?)… .

Что ты\он\она\ они любишь(ит, ят)?

Ты\он\она\они любишь(ит,ят) (что делать?)…?

Я\он\она\они (не)люблю(ит, ят) (что делать?)… .

Я хожу на (что?\куда?)…

Я занимаюсь (чем?)…

Я увлекаюсь (чем?)…

1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა
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ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული,
გაღიზიანება

Ай! Фу! Как тебе не стыдно! Тебе не стыдно?

Очень жаль! Как жаль\обидно!

გაკვირვება Ой! Правда?

ინტერესი Кто\что это? Почему…?

სიხარული, აღფრთოვანება,
კმაყოფილება

Отлично! Здорово! Прекрасно!

შეგრძნებების გამოხატვა Я устал(а). Я хочу есть (кушать) \пить \спать.

დამოკიდებულების\შეფასების
გამოხატვა

Это очень хорошо\плохо. Это хороший\ плохой (что?)… Это
(очень) интересно\ легко\ сложно\ просто.

Какой(ая, ое, ие)  (не) красивый\ хороший\ умный\ добрый\
злой\ ... (ая, ое, ые)  (кто?\что?) ... !

1.5. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება (საათი, დღე,
დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე, თარიღი,
წელი, წელიწადის დრო)

Когда? Сейчас\ сегодня \вчера \завтра

Утром\ вечером\ днём\ ночью

В понедельник, во вторник и т.д.

Летом\ осенью\ весной\ зимой

В январе, феврале и т.д.

Который час? Час, 2,5.... часа\ часов 14.00, ... Пять часов
двадцать минут\половина шестого...

Когда? В два часа, двадцать часов…

В две тысячи одиннадцатом году, ...

(Когда?)В среду (во вторник и т.д.)  у меня (что?) .... .

(Когда?)В марте (в январе и т.д.) я еду в \на (куда?) .... .

ქრონოლოგია После этого\ потом\ затем

სიხშირე Часто ли ...? Никогда\ иногда\ часто\ всегда

(Сколько?)… раз(а) в неделю\день\месяц\год ?

ხანგრძლივობა Как долго (сколько времени)? (Не)долго\ быстро

За полчаса \минуту\ час\ год\ месяц и т.д.

1.6. სივრცეში განთავსება

ადგილმდებარეობის მითითება Где? В\на (где?)… Здесь\там\ далеко\ близко\ слева\справа\
внизу\ наверху

За\под\над (чем?)…
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У\около (чего?)…

გზის, მიმართულების, დანიშნულების
ადგილის მითითება

Куда идёшь? Прямо \направо \налево\ вверх\ вниз

Подняться\ спуститься\ (по\с-) вернуть

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

მიზეზი, შედეგი …потому, что …

ოპოზიცია ....., а…….

......, но …

ირიბი ნათქვამი

1.8. ნებართვა, ვალდებულება,
იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

Можно? Разрешите? Да, пожалуйста\ сюда нельзя.

Можно\ разрешите\ нельзя\ не надо (что делать?)…

Я\ ты\ он\ она\ они должен(на, ны) (что сделать?)…

1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში Читаем и находим нужную картинку. Прочитайте и

угадайте\и ответьте на  вопросы\ и обведите правильный
ответ...

Подумайте, правильно это или нет.

Я (не)могу, я забыл(а), я закончил(а), я знаю ответ...

Читаем диалог(текст).

Разыграйте  диалог. Напишите сегодняшнее число, ...

У меня получилось, у меня не получается...

Я не понял(а), повторите, пожалуйста...

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ორიენტირები

2. Лексика
2.1. ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები

სხეული …волосы, бровь, ресница, плечо, ладонь,
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живот...

გარეგნობა …зеленоглазый, кареглазый, рыжий...

ხასიათი …трусливый, честный, обманщик, грубый...

ტანსაცმელი\აქსესუარები\აქტივობები …одежда, обувь, куртка, пальто, шапка, ботинки;

снять, надеть, зашить, почистить, порвать...

ჰიგიენა\აქტივობები …почистить зубы, умыться, принять душ...

ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა\აქტივობები …доктор, болезнь, простудиться, лечиться,
грипп...

შეფასება და ემოციური რეაქციები …прекрасно, глупо, легко, несерьёзно...

2.2. ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები

ადამიანი\ცხოვრების ეტაპები …подросток, девушка, парень, старик,
старушка..., родился, умер, детство...

ოჯახი, ნათესავები …отец, мать, двоюродный(ая)брат/сестра...

ბუნება და ბუნების მოვლენები\ აქტივობები …домашние животные, звери, птицы, рыбы...;

солнце, земля, луна, звезды, море...;

идёт дождь/снег, дует ветер, светит солнце...

გეოგრაფიული დასახელებები
\ეროვნებები\რელიგიური მწარმსი

... Вашингтон, Петербург, Нил,Чёрное море;

христианин, мусульманин, буддист...

საზოგადოება და სახელმწიფო ... страна, экономика, зарплата, студент,
министр...

ქალაქი და სოფელი\აქტივობები ... город, дача, гамак; ловить рыбу, охотиться...

საცხოვრებელი ადგილი\აქტივობები ... дом, квартира, жить, убирать, кушать, пить,
мыть...

ავეჯი\საყოფაცხოვრებო ნივთები\აქსესუარები ... шкаф, диван, кресло, тумба, ванна, кофейник...

სკოლა\ინფრასტრუქტურა\პერსონალი\
სასკოლო ნივთები\ საგნები\ აქტივობები

...спортзал, стадион, одноклассник(ца), русский
язык, история, математика, книга, тетрадь, мел;
отвечать, диктовать, задавать вопросы...

სავაჭრო ობიექტი\ პერსონალი\აქტივობები ... магазин, супермаркет, кассир(ша), сдача,
заплатить...

სურსათი\აქტივობები ... хлеб, яйцо, молоко, нарезать, сварить...

კვების ობიექტები\პერსონალი\აქტივობები ... бистро, кафе, продавец(щица), деньги, сдача...;
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купить, взвесить, попросить показать...

ტრანსპორტი\პერსონალი\აქტივობები ... мотоцикл, пароход, самолёт, лётчик, плыть...

კულტურული ობიექტები\ პერსონალი\
აქტივობები

…театр, галерея, выставка, художник, пьеса;
писать картину, аплодировать, дарить цветы...

მომსახურების ობიექტები\პერსონალი\
აქტივობები

... аптека, почта, библиотека, ателье; фармацевт,
почтальон... ; постричься, сшить...

მედია Газета, журнал, статья, журналист(ка)...

2.3. აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

გასართობი\თავისუფალი დრო\ სპორტი\
აქტივობები

Хобби, спорт, чтение, музыка... ; заниматься
спортом... ; слушать музыку, танцевать, играть в
шахматы...

დღესასწაულები და ზეიმები ...праздники, организатор, подарки, гости;

праздновать, приглашать, готовиться...

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები Увидеть, услышать, подумать, понять, посчитать...

ტელეფონით საუბარი Телефон, позвонить, ответить, набрать номер...

2.4. ორიენტირები ლექსიკური ერთეულები

დრო

სეზონები Зима, весна, лето, осень... зимой, весной, летом,
осенью..., ... сезоны: зимний, весенний, летний,
осенний.

თვეები Январь-декабрь, …в январе-в декабре.

კვირის დღეები Понедельник-воскресенье, в понедельник-в
воскресенье, дни недели; рабочие дни, выходные.

დღის მონაკვეთები\დღე-ღამე …сутки, полдень, полночь, …утром, днём, вечером,
ночью, время суток.

დროის განსაზღვრა …начало, продолжение, конец..., ... тысяча
девятьсот пятнадцатый год,...,  в тысяча девятьсот
девяносто втором году, ..., в двадцатом веке ...

დროის სიხშირე Часто, редко, всегда, никогда...
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სივრცე

ადგილმდებარეობა\მიმართულება Справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу,...
…рядом, около(у)парка, направо, налево.

ქვეყნის მხარეები На севере, на юге, на востоке, на западе...

მახასიათებლები

ფერი ... яркий, бледный...

ფორმა …плоский, выпуклый, овальный...

ზომა Крупный, мелкий, огромный, метр, километр...,
…1(2,3,4 )сантиметр(а)/ метр(а)/ километр(а)..

წონა\რაოდენობა Килограмм, литр, немного..., …1(2,3,4) грамм(а)/
килограмм(а)/ литр(а)...

ტემპერატურა Холодный, жаркий, тёплый, прохладный...,
…1(2,3,4)градус(а)...

შემადგენლობა …из пластмассы, из меха, из ткани...,
пластмассовый, меховой, тканевый,...

რიცხვები ... десяток, сотня, тысяча...., первый, второй ...

3. გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან

მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა
მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. ფონეტიკა

3.2. სიტყვაწარმოება

3.3. მორფოლოგია

3.4 სინტაქსი

3.5. მართლწერა.

3. Грамматика

3.1. Фонетика
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Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие, звонкие и глухие
согласные. Слово, слог. Ударение и ритмика. Типы интонационных конструкций: законченное
высказывание, специальный вопрос, обращение, просьба, общий вопрос,  сопоставительный
вопрос с союзом «а», оценка.

3.2. Словообразование

Понятие об основе слова. Основа слова и окончание; корень слова, суффикс, префикс.

Морфологический способ словообразования. Распознавание минимально ограниченного числа
словообразовательных моделей (учитель — учительница; иностранец — иностранка;
городской; читать — прочитать; русский — по-русски. Суффикс –ёнок-/-онок и его роль в
распознавании словообразовательных моделей (кошка-котёнок, корова-телёнок, волк-
волчонок)

Лексико-семантический способ словообразования (на примере ограниченного количества
примеров, предлагаемых материалами используемого учебника).

3.3. Морфология

Имя существительное.

Одушевленные и неодушевленные имена существительные.

Нарицательные и собственные имена существительные. Собственные имена
существительные для обозначения имени, отчества, фамилии; географические названия,
названия книг, фильмов, спектаклей.

Существительные мужского, женского, среднего, общего рода (слова, обозначающие
профессии, род деятельности, сферу интересов: врач, политик, коллекционер). Род
несклоняемых имен существительных.

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или
только множественного числа: конкретные и вещественные.

Система падежей в русском языке.

Значение и употребление падежей

Именительный падеж:

 Лицо активного действия;
 Название лица, предмета;
 Обращение;
 Наличие предмета;
 Предмет обладания.

Родительный падеж

а) без предлога:

 родительный падеж принадлежности;



446

 отсутствие лица (предмета) только в настоящем времени;
 в сочетании с числительными в ограниченных конструкциях;
 месяц в дате (на вопрос «Какое сегодня число? Первое января.»);
б) с предлогом:

 исходный пункт движения (из, с);
 лицо, которому принадлежит что-либо (у).
Дательный падеж

а) без предлога:

 адресат действия;
 лицо (предмет), о возрасте которого идет речь (только с личными местоимениями);
 лицо, испытывающее необходимость в чем-либо (только с личными местоимениями);
б) с предлогом:

 лицо как цель движения (к);

Винительный падеж

а) без предлога:

 лицо (предмет) как объект действия;
 логический субъект при глаголе звать;
б) с предлогом:

 направление движения (в, на) ;
 время (час, день недели) (в).
Творительный падеж

а) без предлога:

 с глаголом заниматься;
 с глаголом знакомить/познакомить;
 профессия лица (при глаголе быть);
б) с предлогом:

 совместность.
Предложный падеж

с предлогом:

 объект речи, мысли;
 место (в/на);
 средство передвижения (на).

Имя прилагательное

Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа
прилагательного от существительного. Склонение прилагательных.
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Местоимение

Значение, падежные формы изменения и употребление личных местоимений (я, ты, он,
она, оно, мы, вы, они).

Вопросительные (какой? чей? сколько?), притяжательные (мой, твой...), указательные
(этот, тот), возвратное (себя) местоимения.

Склонение личных, указательных и притяжательных местоимений. Отличие личных
местоимений в падеже местоимений его, ее ,их от притяжательных местоимений его, ее,
их.

Имя числительное

Разряды числительных по значению: количественные и порядковые. Разряды числительных
по строению: простые и составные.

Обозначение даты (первое марта), возраста (четыре года - пять лет - двадцать один
год), времени действия (в шесть часов - в два часа - в час). Числительные в нумерации (дом
номер два).

Родовые формы и формы числа у числительных (один/одна-одно-одни; два-две) и их
согласование с существительным.

Глагол

Инфинитив. I и II спряжение глаголов. Лицо и число.

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении.

Возвратные глаголы. Особенности их спряжения. Глаголы учить-учиться: управление
Вин. П. и Пред. П. (учить – что? – математику; учиться – где? - в школе).

Глаголы хотеть, любить, мочь, должен и их спряжение. Сочетание с формами инфинитива
(хочу/хочешь/.... /хотят изучать русский язык, люблю читать)

Глаголы движения. Движение пешком и на транспорте (идти-ехать). Движение как
однонаправленный процесс (идти, ехать) и как процесс, направленный в обе стороны
(ходить-ездить). Временные формы глаголов движения.

Категория вида: несовершенный и совершенный вид глаголов. Видовые пары глаголов
(нести-носить, везти-возить), спряжение и временные формы.

Изъявительное и повелительное наклонения глаголов (общее понятие).

Наречие

Разряды наречий: образа действия (хорошо, плохо), места (далеко, близко), времени
(утром, зимой), меры (много-мало) и степени (медленно, быстро). Указательные и
вопросительные наречия.
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Союзы

Простые  сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные.

Предлоги.

Простые непроизводные предлоги.

Принадлежность предлогов падежам.

Частица

Формообразующие частицы для образования повелительного наклонения (давай, давайте).

3.4. Синтаксис

Словосочетание.

Согласование как тип связи в словосочетании. Управление как тип связи в словосочетании.
Примыкание как тип связи в словосочетании.

Простое предложение.

Понятие о субъекте и предикате в предложении.

Способы выражения грамматического субъекта:

 имя существительное или местоимение в форме именительного падежа (Алина
танцует).

Способы выражения логического субъекта:

 имя существительное или местоимение в форме винительного падежа (Меня зовут
Олег);

 имя существительное или местоимение в форме родительного падежа (У меня есть
книга).

Способы выражения предиката:

 глагол в изъявительном наклонении.
Согласование между подлежащим и сказуемым в предложении.

Предложения утвердительные и отрицательные.

Способы выражения лексико-смысловых отношений в предложении:

 Объектные отношения: беспредложные конструкции (Я читаю книгу.) и предложно-
падежные конструкции ( Я читаю о России);

 Атрибутивные отношения: согласованное определение: (красивая девушка);
 Пространственные отношения: предложно-падежные конструкции существительных,

наречия (Джон живет в Америке. Наташа живет далеко);
 Временные отношения: наречия (Я долго ждала её).
Невопросительные предложения:

 повествовательные и утвердительные (Вчера приехал мой друг.  Андрей смотрит
телевизор. Сегодня тепло.);

 отрицательные (Гости не пришли).
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Вопросительные предложения (Сколько стоит эта книга?)

Двухкомпонентные модели (Брат спит. Папа-учитель).

Простые предложения с противительным союзом а (Это не дом, а школа).

Обращение и его выражение.

Сложное предложение.

Понятие о бессоюзном и союзном (сложносочиненном) предложении (элементарные
конструкции).

3.5. Правописание.

Орфография и орфоэпия

Употребление строчной и прописной букв.

Правописание и произношение гласных (безударные гласные, проверяемые и
непроверяемые ударением) и согласных в корнях слов.

Правила переноса.

Слитное и раздельное написание не с глаголами.

Употребление ь в падежных формах имен существительных и глаголах.

Правописание предлогов, союзов, частиц (в объеме, установленном стандартами для
данного уровня).

Правописание гласных после шипящих и ц.

Правописание окончаний в именах существительных, прилагательных, наречиях.

Гласные э и е в начале слова и под ударением; правописание и произношение.

Гласные ы и и; правописание и произношение.

Гласные е, е, ю, я в начале и в середине слова; правописание и произношение.

Произношение слов с разделительным ь.

Произношение твердых и мягких, звонких и глухих согласных. Двойные согласные.

Произношение сочетания согласных чн, чт,  тц, тьс, сч, стн, здн, лнц и др.

Произношение заимствованных слов.

Произношение родительного падежа имен прилагательных.

Ассимилятивное смягчение согласных перед мягкими зубными (стена).

Произношение ш и щ.

Пунктуация
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Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым: Москва-
столица России. Тбилиси - столица Грузии.).

Знаки препинания в простом предложении с одиночными союзами а, но, и, или.

Знаки препинания при обращении.

Знаки препинания в предложении с однородными членами (простейшие конструкции без
обобщающих слов).

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении со значением перечисления.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება;

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

 გეოგრაფიული ცნობები; შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა,
ადმინისტრაციული მოწყობა;

 დედაქალაქი, მისი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი და ა.შ);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საბაზო-საშუალო საფეხურის რუსული ენის პროგრამის შინაარსი

III-IV დონეებისათვის (სIII, სIV)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
 თანამედროვე ენის ნორმები;
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.
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პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

1.5. დროში ორიენტირება
1.6. სივრცეში განთავსება

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.8. ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

1.9. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები ს III-IV დონისთვის

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები ს III-IV
დონისთვის

1.1. სოციალური ურთიერთობის
დამყარება

მისალმება Здравствуй(-те)! Как дела? Привет!

დამშვიდობება Увидимся! До скорого! До завтра (вечера, встречи)!

მოკითხვა Как здоровье? Как поживаешь(ете)?

პიროვნების წარდგენა Познакомьтесь, это мой\моя (кто?)... Моего\мою
(Твоего\твою) (кого?)... зовут... Его\её зовут (имя, отчество)...
Его\её имя\фамилия...

თავაზიანად მიმართვა (Извините\ прошу прощения), вы не подскажите, ....

მობოდიშება Я хотел бы извиниться. Прошу прощения!

მადლობის გადახდა და სათანადო
პასუხი

Благодарю тебя\вас за (что?)... Хочу поблагодарить
тебя\вас\его\её за (что?)...

Не за что! На здоровье!

მილოცვა С наступающим вас! С наступающим(ей) Рождеством \Новым
годом\ Пасхой\ праздником! Поздравляю (кого?)...  (с
чем?)...
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შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება\
უარის თქმა

Не пойти ли нам (куда?)... ?

Приглашаю тебя\вас к себе в гости. Приходите ко мне
(когда?).... Можно пригласить тебя\вас в гости?

С удовольствием! Конечно, придём! Ты\вы знаешь(ете), я не
смогу (когда?)... К сожалению, не смогу. Давай(те) отложим.

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში და
საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში)

Хочу\налей\положи добавки. Не хочешь добавки? Не
хочешь\ хотите попробовать? У тебя нет аппетита? Почему
ты\вы ничего не ешь\едите?

Я\мы бы заказал(и) (что?)...

Что вы можете предложить? Что вы посоветуете? На
закуску\на первое \на второе\на десерт  у (кого?)... (что?)...

(Принесите) счет, пожалуйста!

წახალისება, შექება Отличная (хорошая, оригинальная, блестящая) идея! Ты\вы
отлично (хорошо, прекрасно, ...) выглядишь(ите). Ты\вы в
прекрасной форме.

ტელეფონით საუბარი Алло, здравствуйте! С вами говорит (кто?)... Попросите,
пожалуйста, к телефону (кого?)... Это квартира (чья?)...
\аптека \ банк и т.д.?

Да, слушаю. Кто говорит? Говорите, пожалуйста, громче
(медленнее), плохо слышно.

Его\её нет, перезвоните попозже. Что передать?

Я звоню с мобильного\ сотового телефона.

У меня\тебя\него\неё мало денег на счету, лучше
отправить\я отправлю sms. Ты получил мое сообщение?

დამშვიდება Обойдётся. Успокойся(тесь). Не отчаивайтесь. Всё устроится.

Не нервничай(те)! Все будет в порядке!

თხოვნის გამოხატვა Прошу тебя, .... . Одолжи(мне), пожалуйста, (что?).... У меня к
тебе небольшая просьба.

შეხვედრის დანიშნვა, დათანხმება,
უარის თქმა

Встречаемся в\на\у\около (где?)... (когда?)...

Хорошо, я приду (я буду). Договорились. Согласен(на). Как
жаль, что я не смогу, я занят(а)\у меня дела. Может я
немного опоздаю, дождитесь меня, ладно?

გაფრთხილება Осторожно, (что происходит?) ... !

"Не курить!" " Здесь не курят". "Не прислоняться!" "Опасно
для жизни!" "Посторонним вход воспрещен". "Служебный
вход".
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"Запасной выход".

კეთილი სურვილების გამოხატვა Будь(те) здоров(а,ы)!

Счастливого пути!

Счастья, здоровья, успехов! Долгих лет! Удачи!

Добро пожаловать!

Ни пуха, ни пера!

Желаю (чего?)... !

ცუდად გაგებულის გარკვევა Не расслышал(а), повторите, пожалуйста.

Я не совсем тебя\вас понял(а),  повтори(те), пожалуйста.
Кажется, я вас\тебя неправильно понял(а). Я Вас\тебя
правильно понял(а)? Вы\ты хотите\хочешь (что сделать?)...

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Чем могу помочь?

Где\ в каком отделе\на каком этаже у вас\я могу
купить\приобрести (что?)... ?

Я хочу купить\приобрести вот этот(эту)\тот\(ту) (что?)...
Скажите, какой это размер? Какого размера  (что?)...? Мне
нужен (какой?).... размер.

А другого цвета (что?)... у вас есть?

Где можно примерить? (Где у вас примерочная?)

Сколько с меня?  С вас .... рублей (лари).

ინტერაქცია მგზავრობისას Куда ты\вы едешь(ете)\ идёшь(ете)? На чём ты\вы
едешь\ете (куда?)...  .

Вы не скажете, где (что?)……

Скажите пожалуйста, где находится (что?) остановка\
почта\интернет-кафе\вокзал\музей...

Как туда проехать?

Мне\нам хочется увидеть\посмотреть (что?)... .

Поедем на метро\автобусе\маршрутном такси\...?

(Где) вы\ты выходите\ишь? На следующей
остановке\станции. Предъявите\передай(те) билет(ы),
пожалуйста.

Поезд отходит\ прибывает (когда?)...

Могу я \ можно заказать (сколько?)... билет(ы) на (какое?)...
число?
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Такси свободно? Я хочу заказать такси. Спешу на вокзал\в
аэропорт. Когда подъедете? Приезжайте по адресу ...

პოზიციის გამოხატვა კამათისას,
დასაბუთება, საკუთარი აზრის დაცვა,
სხვისი აზრის გაზიარება ან უარყოფა

Я (тоже) так (не)думаю. Я с тобой\с вами (не) согласен.
Ничего подобного. Я уверен, что ...

По-моему/по-твоему, ... Мне кажется, ... Я (не) думаю/верю/
сомневаюсь, что... Возможно, я ошибаюсь, но ...

პირადი წერილი Здравствуй(те), дорогой(-ая,ие) (кто?)... ! Привет, (кто?) ...!

Как у вас/ у тебя дела? Как здоровье (кого?) .... ?

У меня всё хорошо (нормально, прекрасно...).

Думаю вернуться (когда?)...

Передавай привет всем/(кому?) ....

Жду ответа. Увидимся, как только вернусь. Целую\ до
встречи, твой(-я) (кто?)...

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

მონაცემები საკუთარი თავის ან
პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი

Познакомьтесь, это мой(-я, -и) (кто?)… Хочу познакомить
тебя со всеми… Вы уже познакомились?...

Зови(те) меня просто… Для друзей я просто… Его\её\их зовут
(как?)... Его\её\их адрес\телефон ...

Моего(ю, -их) (кого?)... зовут...

Моей(-ему, -им) (кому?)... (сколько?)... лет. Я\ты\ он\она\
они младше\старше меня\тебя\его\её\их на (сколько?) ...
года\лет.

Я ученик(ца) (какого?) класса.

В семье нас трое\четверо\пятеро… Он уже женат. Он холост.
Она уже замужем.

პროფესიის\ხელობის შესახებ Кто он\она\они по-профессии? Кем ты\он\она\они хочешь(-
ет, ят) стать? Кем ты\он\она\они работаешь (-ет, ют)? Я
\ты\он\она\они стану (-ешь, ет, ут) (кем?)...

Где ты\он\она\они работаешь (-ет, ют)? Ты\он\ она\ они
работаешь (-ет, ют) в\на (где?)...?

Чем он(-а; -и) занимается(-ются)? Чем занимается
врач(банкир и т.д.)? Он (что делает?) .... .

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ Я\он\она\они грузин(ка)\ русский(-ая) \армянин (ка)\
американец(ка)\ ... , из\с (откуда? страна, город и т.д.)....

ამინდის შესახებ Сколько градусов? Какой прогноз погоды на
сегодня\завтра\неделю? Сегодня теплее\холоднее\
прохладнее, чем (когда?)... . Температура воздуха\воды
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(сколько?)... градуса(ов) ниже\выше нуля.

ჯანმრთელობის შესახებ На что жалуетесь? Кажется, я простудился(лась).

Мне\тебе\ему\ей плохо\ уже лучше. Меня\тебя\его\её
знобит\тошнит\....

Надо\ нужно\ необходимо обратиться к врачу\ позвонить в
скорую помощь\ сходить в аптеку\ уложить его(её, тебя) в
постель\.... .

Я\ты\он\она ложусь(ишься,ится)  в больницу.

Ему сделали (какую?).... операцию.  Ему\ей (нужен)
требуется постельный режим.

ფასის\ღირებულების\რაოდენობის
შესახებ

Это дешевый\дорогой (что?)...

На сколько дешевле\ дороже (чего?).... ?

Сколько стоит (что?) обучение\ медицинское обслуживание\
...  (где?).... ?

Есть ли на (что?)...  скидка?

В какую сумму\ во сколько это обойдется (обходится)?
Сколько нужно (денег)? Какая сумма для этого потребуется?

Как продаёте? По какой цене?

По два\пять\... лари (рубля\рублей\рублю) и т.д. за
килограмм\литр\...

სურვილის შესახებ О чём ты мечтаешь? Я мечтаю о (чём?)...

Чего ты\вы хочешь(ите)?

Разве тебе(ему\ей\ им) не хочется (чего?)… Разве
тебе(ему\ей\ им) не хочется (что делать\сделать?)…
Мне\тебе\ему\её\им хочется (чего?)... Мне\тебе \ему \её\им
хочется (что делать\ сделать)?...

თავისუფალი დროის გატარების
შესახებ

Как ты\вы отдохнул(а,и)? Куда ты\вы ездил(а,и)  в отпуск\на
каникулы\ на выходные? Как провел(а,и) время\каникулы\
выходные?

Сходим в\на (куда?)…? Съездим в\на (куда?)… ?

Да, там можно отдохнуть \расслабиться. Нет, мне\ей\
ему\им лучше побыть дома\ почитать\ послушать музыку. Я
люблю\ мне нравится  проводить свободное время (где?
как?)… Свободное время я обычно провожу (где?), (как?)…

1.3. აღწერა-დახასიათება
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ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა,
ხასიათი

Как он\она\они выглядит(ят)? Какого он \она роста?

Он\она высокого\ среднего \невысокого \низкого\
маленького роста.

Сколько \ты\он\она весишь(ит)? Я вешу ... килограммов.

Во что ты\ он\ она\ они одет(а, ы)? Что на тебе\ нем\ней
надето? Ты\ он\ она\ они одет(а, ы) в\во (что?)… На тебе\
нем\ней надето (что?)…

გემოვნების გამოხატვა, გატაცებები Тебе нравится (что делать?)… ?

Тебе нравится (что?)… ? Да, очень\нет, не  очень.

Нравится\ненавижу\обожаю\ уважаю…

Какие(ой,ую) (что?)… ты любишь\тебе нравится?

Чем ты увлекаешься\ занимаешься?

Я\ты\он\она увлекаюсь (ешься\ ется) (чем?)…

Я хожу на (что?)…

Я занимаюсь (чем?)…

Я увлекаюсь (чем?)…

Тебе необходимо заниматься (чем?)…

1.4. ემოციების, გრძნობების
გამოხატვა

ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული,
გაღიზიანება

Как глупо! Глупости! Не болтай глупости!

Какой кошмар(ужас)!

Довольно! Хватит! Прекрати!

გაკვირვება Неужели? Вот это да! Кто бы мог подумать? Что ты\вы
говоришь(ите)?! Да что ты\вы! Не может быть! А я и не
знал(а)!

Вот как? Вот оно что? Не могу поверить! Этого не может
быть!

ინტერესი Что происходит\ произошло? Что случилось? Как это
называется?

ინდიფერენტულობა Всё равно. Мне это безразлично. Это очень скучно. Какая
разница! Мне скучно.

სიხარული, აღფრთოვანება,
კმაყოფილება

Как я рад(а)! Я очень рада! Я очень доволен\довольна! Мне
весело.

შეგრძნებების გამოხატვა Я проголодалась\я голоден(на). Мне жарко\ холодно \тепло\
больно\ (не)приятно.
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Тебе (не) жарко\ холодно \тепло\ больно?

დამოკიდებულების\შეფასების
გამოხატვა

Прекрасно! (Не)верно. Ужас! Как интересно! Как глупо! Как
здорово! Как легко!

1.5. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება (საათი, დღე,
დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე, თარიღი,
წელი, წელიწადის დრო)

Когда? В начале\ конце\ середине месяца\ года\ недели\
дня \ (какого?)… века\ 80-ых годов

В (каком?)… веке,\ 40-ых годах\ семидесятых и т.д.

В прошлом\ позапрошлом\ будущем  году\месяце

Тридцатого апреля  две тысячи одиннадцатого года, ....

(Когда?) На той\прошлой неделе у меня\тебя\нас (что
будет\было?)... .

ქრონოლოგია До – после, сначала – потом, сначала – затем, в начале - в
конце

Во-первых ..... , во-вторых... и т.д.

სიხშირე Как часто? Постоянно\ несколько раз\ однажды (трижды, ...)

ხანგრძლივობა Как долго (сколько времени)? Целый(-ую) минуту\ час\год\ и
т.д.

За это время… Мгновенно\ бесконечно

1.6. სივრცეში განთავსება

ადგილმდებარეობის მითითება Где находится? Слева\справа\недалеко\...  от (чего?)…

Позади\впереди (чего?)…

გზის, მიმართულების, დანიშნულების
ადგილის მითითება

Идти(ехать) вперед\ вернуться назад

Скажите, пожалуйста, как пройти к (чему?)… ? Скажите,
пожалуйста, куда идёт этот автобус (трамвай\тролейбус)?

Ехать по (чему?)…, выйти к ( чему?)… и т.д.

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

მიზეზი, შედეგი Из-за (чего?)…\ из-за этого…

…, поэтому …

В результате (произошло что?)…

ოპოზიცია

ირიბი ნათქვამი Я спросил, который час.
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Я спросил, знает ли он об этом.

Он напомнил мне, чтобы я сходил в магазин.

Я ответил, что жду гостей.

1.8. ნებართვა, ვალდებულება,
იძულება, აკრძალვა, რჩევის
მიცემა

Мне надо\нужно (что сделать?)…

Я\ ты\ он\ она\ они обязан(а,ы ) (что сделать?)…

(Я) советую тебе (что сделать?)....

Разреши\могу дать тебе совет. Хочешь, дам тебе совет?

1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში Сотрите, пожалуйста, с доски. Разрешите войти\выйти.
Можно я пересяду вперед, отсюда не видно. Я пропустил
прошлое занятие потому, что...

Что значит слово ..... ? Как будет по-русски ....? Как пишется
(слово) ....?

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ორიენტირები

2. Лексика

2.1. ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები

სხეული …тело, лоб, затылок, кожа, кисть, локоть... кровь,
позвоночник, ребро, спина, грудь, ступня...

გარეგნობა …симпатичный, курносый, конопатый...
…модный, круглолицый, широкоплечий...

ხასიათი …упрямый, внимательный, вежливый,
принципиальный, скромный, гордый,
справедливый...

ტანსაცმელი\აქსესუარები\აქტივობები …свитер, пиджак, сапоги, зонтик, очки, кошелёк,
костюм, галстук, пуловер, спортивный костюм;

постирать, выгладить, потерять, найти...; одеться,
обуться, заштопать, одолжить, приготовить...

ჰიგიენა\აქტივობები … лосьон\ крем для\после бритья; принять душ,
побриться, закаляться, соблюдать личную
гигиену...
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ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა\აქტივობები …грипп, ангина, вызвать врача, лежать в
постели...; пациент(ка), больница, отделение,
витамины ...; капельница, делать укол, пить
лекарство, выздороветь...

შეფასება და ემოციური რეაქციები …здорово, страшно, улыбаться, плакать,
радоваться, удивляться, разочаровываться ...
…отлично, ужасно, смеяться, испугаться,
обидеться, волноваться...

2.2. ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები

ადამიანი\ცხოვრების ეტაპები …взрослые, сосед(ка), одноклассник(ца);

отрочество, юность, рождение, смерть...
…знакомые, друзья, собеседник, попутчик;
юность, молодость, зрелость...

ოჯახი, ნათესავები …родственник(ца), родные, близкие, племян-
ник(ца)..., …родители, младший(ая)/
старший(ая)брат/ сестра...

ბუნება და ბუნების მოვლენები\ აქტივობები …деревья, цветы, трава; мороз, лёд, жарко;

течёт ручей, блестит море, плывут облака...
…горы, реки, моря, океаны, растения,
животные; сорвать цветок/ ветку, посадить
дерево

გეოგრაფიული დასახელებები\ეროვნებები\
რელიგიური მწარმსი

... Батуми, Каспийское море, Греция, Ниагара,
Атлантический океан, Бразилия...; ...
грек(чанка), француз(женка), еврей(ка),
бразилианка, эскимос, чукча, европеец(ка)...

Христиане, мусульмане, буддисты,

православный(ая), католик(чка), буддист(ка),
мусульманин(ка)...

საზოგადოება და სახელმწიფო Страна, столица, президент, парламент,
мерия...

ქალაქი და სოფელი\აქტივობები …конюшня, пастух, урожай, трактор; сеять,
пахать, полевые работы, …улица, цирк,
вокзал...;

საცხოვრებელი ადგილი\აქტივობები …комната, кухня, гостиная, кабинет...,
подметать, готовить, гладить, отдыхать,
встретить, есть… .

ავეჯი\საყოფაცხოვრებო ნივთები\აქსესუარები …одеяло, подушка, бельё, утюг, пылесос,
миксер... ... спальня, сервант, холодильник; ...
солонка; веник...
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სკოლა\ინფრასტრუქტურა\პერსონალი\სასკოლო
ნივთები\ საგნები\ აქტივობები

…коридор, кабинет, директор, завуч,
учебник...; ... химия, английский язык, физика;
... чертить, подчеркнуть, контрольная,
сочинение...,  …классный руководитель,
классный час, открытый урок, доклад,
изложение, словарная работа, писать эссе,
выполнять задание...

სავაჭრო ობიექტი\ პერსონალი\აქტივობები …торговый объект, продавец, взвесить, цена...,
…супермаркет, ассистент, весы, упаковать, чек.

სურსათი\აქტივობები ...мясо, масло, сахар; приготовить,
перемешать..., ... продукты, овощи, фрукты,
зажарить, сварить...

კვების ობიექტები\პერსონალი\აქტივობები ... бистро, ресторан, заказать, оплата,
обслуживание, приборы, официант(ка),
попросить, принести счёт...

ტრანსპორტი\პერსონალი\აქტივობები …транспорт (наземный/ подземный/ морской/
воздушный), проезд, остановка, билет,
уступить место..., ... вид транспорта, капитан,
машинист, эскалатор..; ... ехать, лететь, плыть,
садиться, выходить...

კულტურული ობიექტები\პერსონალი \აქტივობები Опера, филармония, рояль, микрофон,
рокгруппа ..., поставить пьесу, исполнить
песню,  сыграть роль, кланяться, получить
удовольствие...

მომსახურების ობიექტები\პერსონალი\ აქტივობები …бассейн, баня, тренер, массажист, сапожник;

... отдать в починку, заказать, тренировать...

მედია Репортаж, сенсация, интервью, хроника,
новости..., ток-шоу, ведущий(ая), респодент,
пресса...

2.3. აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

გასართობი\თავისუფალი დრო\
სპორტი\აქტივობები

…танцы, спорт, телевизор, компьютер, книга;

тренироваться, танцевать, победить, наградить...;

…спорт, культурные мероприятия; общаться с

друзьями, посещать выставки/спектакли/
концерты, благодарить за всё...

დღესასწაულები და ზეიმები …день рождения, праздник, подарок;

радоваться, наряжаться, поздравить....
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…вечеринки, юбилеи; поздравлять, отмечать...

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები …вспомнить, придумать, составить, представить...

ტელეფონით საუბარი …взять/ положить /бросить трубку, перезвонить...

2.4. ორიენტირები ლექსიკური ერთეულები

დრო

დროის განსაზღვრა …каждый день/месяц/год, на той/этой неделе, в
прошлом/будущем месяце/году...

დროის სიხშირე …чаще, реже, постоянно, долго, быстро, ... раз в
год\месяц\день, дважды\трижды в год\месяц...

სივრცე

ადგილმდებარეობა\მიმართულება ... с севера, с юга, с востока, с запада..., на
расстоянии…, на высоте…, на глубине…

მახასიათებლები

ფერი Ярко-зелёный, тёмно-синий, бледно-жёлтый...

ფორმა და ფიგურები Округлой/продолговатой формы...,
симметричный, ассиметричный...; вес, объем,
форма..., круг, квадрат, треугольник...

შემადგენლობა Пластмассовый, меховой, металлический...,
золотой, серебряный, платиновый, бронзовый...

რიცხვები Два(е), оба(е), миллион...; одна треть, десятичные
дроби, пять сотых..., квадратный метр, литр...

3. გრამატიკა

3.1. სიტყვაწარმოება

3.2. მორფოლოგია

3.3. სინტაქსი

3.4 მართლწერა.

3.5. ტექსტი
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4. Грамматика
გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად,

რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად
სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. Словообразование.

Основные способы русского словообразования. Семантический потенциал аффиксов.

3.2. Морфология

Имя существительное

Склоняемые и несклоняемые имена существительные (Тбилиси, Чикаго, Мери, мадам,
Шевченко, Дзнеладзе, Дюма и др.). Разносклоняемые существительные (на –мя: имя, знамя,
пламя и др., а также путь).

Система падежей имен существительных в русском языке. Употребление падежей в
следующих значениях:

Именительный падеж:

 Характеристика лица (Брат – врач. Мой друг – умница.);
 Факты, события (Завтра экскурсия.);
 Идентификация лица (Меня зовут Лена).

Родительный падеж с предлогом :

 определение лица/предмета (по материалу, происхождению, предназначению и т.д. –
ваза из стекла, гость из России, шампунь для волос и т.д.);

 причина действия (задерживается из-за непогоды);
 время действия (накануне, до, после, с... до..., с, около: накануне праздника, после

работы, до урока, с утра до вечера и т.д.);
 место действия (у, около, мимо, вдоль, напротив, от, из, из-за, из-под, с: около дома,

вдоль дороги, напротив магазина и т.д.)

Дательный падеж без предлога:

 объект действия (Вечером я звоню отцу.);
 лицо/предмет как субъект действия, состояния (передать привет другу, приказ

войскам);
 лицо/предмет, которому что-то принадлежит (Книга принадлежит Андрею.)
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Винительный падеж:

а) без предлога

 количественная характеристика действия (Я лето целое все пела. Мы собрали целую
корзину грибов);

 время действия (Новости передают по радио каждый час. Каждый день мы думаем о
тебе.) ;

б) с предлогом

 цель действия (Мы идем в гости.);
 объект действия (Костя подошел к брату и обнял его за плечи.)

Творительный падеж:

а) без предлога

 характеристика лица / предмета (Дети пели хором.);
 объект действия (Старуха подперлась ладонью.);
 место действия (Я иду долиной.);
 производитель действия (Роман написан Тургеневым. Удар ногой по мячу был очень

сильным.);
 предикативный (Я хочу стать химиком.);
б) с предлогом

 объект действия (Дача находится за городом.);
 определение предмета / лица (Бутерброд – это хлеб с маслом и с сыром.)

Предложный падеж:

 условия действия (Танцам нас обучали при школе.);
 определение лица / предмета (внешний вид, одежда).  (Девушка в кожаной куртке

шла по улице.)

Словообразовательные характеристики имен существительных:

 названий лица по склонностям, национальности, характерным свойствам (суффиксы -
ист, -гель, -чик, -ник, -анин/-ане, -ер, -к(а) и др.);

 названий абстрактных понятий, качеств, признаков, свойств, действий (суффиксы -
от(а), -аци(я), -ени(е), -ани(е), -ость, -ур(а), -к(а) и др.).

Местоимение

Вопросительные (какой? чей? сколько?), определительные (каждый, всякий) и отрицательные
(никто, ничто) местоимения. Склонение этих местоимений.

Имя прилагательное

Качественные прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных.
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Грамматические признаки и способы образования имен прилагательных с суффиксами: -ан/-
ян, -енн-, -нн-, -н-, -ов-, -тельн-, -еньк-/-оньк- и др.

Притяжательные и относительные прилагательные. Способы образования (суффиксы –ий,-ья,
-ье, -ьи), а также с суффиксом –ин.

Склонение прилагательных с основой на ц, с суффиксом –ин/-ын.

Наиболее распространенные краткие прилагательные (рад, занят, должен, болен и т.д.) и их
грамматические маркеры.

Имя числительное

Количественные числительные: целые числа, сложные числительные. Употребление
количественных числительных в сочетании с существительными. Склонение количественных и
порядковых числительных.

Глагол

Способы образования глаголов с формообразующими и словообразующими приставками: в-,
вы-, за-, до-, из-/ис-, на-, над-, о-, об-, от-, пере-, по-, под-, при-, про-, раз-/рас-, с-, у-, без- и
суффиксами: -а-, -ыва-/-ива-, -ва-, -ну-.

Продуктивные приставки в глаголах движения (ехать — поехать — приехать – заехать,
переехать - уехать - подъехать).

Несовершенный и совершенный вид глагола (делать — сделать, читать — прочитать).
Императив от известных глаголов (читай, читайте; говори, говорите). Глагольное
управление (смотрю телевизор; разговариваю с братом).

Переходные и непереходные глаголы (встретил брата, учусь в школе).

Глаголы движения без приставок и с приставками (по-, при-, за-, вы-, у-, подъ (подо-), отъ
(ото-), пере-) — идти, ходить, ехать, ездить, пойти, прийти. Императивные формы у
глаголов движения.

Словообразование возвратных глаголов. Словообразовательные модели
глаголов(аффиксально-префиксальный способ образования): до-...-ся, на-...-ся, при-...-ся, пере-
...-ся, рас-...-ся.

Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения.

Разноспрягаемые глаголы.

Причастие.

Общее понятие, изменение по родам, числам и падежам. Действительные причастия
настоящего и прошедшего времени. Словообразовательные суффиксы причастий.

Наречие

Предикативные наречия (можно, нельзя) в ограниченных структурах, вопросительные наречия
(как, когда, где, куда, откуда).
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Словообразовательные модели наречий на -ой, -ом, -ью, -а, -е, -и, -о; с частицами не-, ни-; -то,
-либо, -нибудь, кое-.

Разряды наречий: образа действия (вплотную, нараспев, плашмя, шепотом, вслух, вручную),
качественные (хорошо, плохо, медленно, быстро), времени (утром, зимой, завтра, сегодня),
места (далеко, близко, вверху, внизу), причины, цели (зачем, затем, назло, нарочно, на смех,
умышленно, напоказ), отрицательные (никак), количественные (много, мало, намного, немало,
почти, приблизительно).

Степени сравнения наречий, их образование. Образованные от наречий при помощи
суффиксов –оват/еват, -оньк/еньк, -к формы оценки (поздно-поздновато, хитро-
хитровато, трудно-трудненько, нисколько-нисколечко, тихонько-тихонечко, вечером-
вечерком).  Префикс сверх в наречиях (сверхмодно).

Категория состояния: формы времени (было темно, будет темно), наклонения (хорошо бы,
уснуть бы, пора бы), вида (становиться-стать, делаться-сделаться: стало грустно).
Распространение формами имен существительных и местоимений  в дательном (без предлога),
родительном, винительном и предложном падежах (с предлогом) безлично-предикативных
слов (Уснуть бы всем пора. На дворе было темно. За вас больно. Нам было досадно за Лизу).

Категория состояния в сочетании с глаголом быть (Здесь было сухо и безопасно).

Модальные слова в системе частей речи. Оценка говорящим своего высказывания в целом или
отдельные его части с точки зрения отношения к объективной действительности (верно,
действительно, конечно, несомненно, разумеется: Дважды два, безусловно, четыре.
Вероятно, он долго думал, перед тем как войти.). Омонимичные по отношению к
знаменательным частям речи формы модальных слов (правда, очевидно, кажется, видно,
никак, право). Употребление модальных слов (в значении слова-предложения: Средство это –
дорогое! – Конечно!; употребление в качестве вводного слова: Вам до меня, конечно, нет
дела.; употребление в качестве утвердительного слова: Поэт, безусловно, талантлив.)

Служебные части речи

Союзы, предлоги  и частицы

Сочинительные союзы. Простые и составные союзы. Подчинительные союзы.

Формообразующие частицы.

Предлоги (в, на, из, с, к, у, о, из-за), союзы и союзные слова (и, или, а, но, не только..., но и...,
потому что, поэтому, что, где, куда, который и др.), частицы не, даже.

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Отличие союзных слов от союзов
(являются членами предложения: Сергей успокаивал лошадь, которая очень испугалась. -
которая – согласованное определение). Использование в предложениях родовых и падежных
форм союзных слов (Сергей взял на руки кота, который сидел на диване. Я взяла в руки
книгу, которую читала Лена. Я получила письмо, о котором мне говорила мать.)

3.3. Синтаксис
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Простое предложение.

Способы выражения грамматического субъекта:

 сочетание существительных с числительными в форме родительного падежа (Два
брата учились).

Способы выражения логического субъекта:

 имя существительное или местоимение в форме родительного падежа (У Олега есть
машина.);

 имя существительное или местоимение в форме дательного падежа Мне двадцать
лет.

Способы выражения предиката:

 глагол в изъявительном, повелительном наклонении (Антон читает. Читай(те)!;
 сочетание личной формы глагола с инфинитивом (Я иду гулять);
 сочетание личной формы глагола с именем существительным (Игорь будет врачом).
Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении:

 Атрибутивные отношения:  несогласованное определение (книга брата, чай с
сахаром);

 Целевые отношения: сочетание личной формы глагола с инфинитивом (Я иду обедать).
Однокомпонентные модели

 без спрягаемой формы глагола ( Холодно. Пишите!);
 со спрягаемой формой глагола (Столовую откроют в 10 часов.);
 сочетание предикативного наречия можно, нужно, надо, нельзя с инфинитивом (Мне

нужно работать.);
 предикативное наречие (Холодно. Зимой холодно. Мне холодно).

Простое предложение со вставными конструкциями.

Вводные слова и вводные конструкции.

Предложения с однородными членами.

Однородные и неоднородные определения.

Сказуемое при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.

Сложносочиненное предложение и его строение.

Сложноподчиненное предложение с союзами если, чтобы, так как, потому что, что,
который.

Порядок слов в предложении

Нейтральный порядок слов в предложении.

 Препозиция группы подлежащего, постпозиция группы сказуемого (Брат читает.);
 Препозиция группы сказуемого, постпозиция группы подлежащего: детерминант в

начале предложения (Зимой начались каникулы.)
Порядок слов и актуальное членение предложения: Игорь вернулся поздно вечером (Когда

вернулся Игорь?). - Поздно вечером вернулся Игорь (Кто вернулся поздно вечером?).
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Особенности словорасположения в словосочетаниях при нейтральном порядке слов в
предложении:

 препозиция прилагательного в субстантивных словосочетаниях (летняя ночь);
 постпозиция падежной формы по отношению к стержневому слову в словосочетаниях

типа (в середине дня);
 препозиция наречия на –о, -е в глагольных словосочетаниях (быстро темнело, хорошо

учился);
 постпозиция падежной формы в глагольных словосочетаниях (пришел в класс).

3.4. Правописание

Орфография

Правописание гласных и согласных в приставках.

Ы и И после приставок.

Правописание суффиксов в именах существительных, прилагательных, причастий.

Употребление ь в побудительном наклонении глаголов.

Слитное и раздельное написание не с прилагательными, местоимениями и существительными

Правописание сложных предлогов.

Правописание неопределенных местоимений и наречий.

Правописание имен числительных.

Пунктуация

Пунктуационные особенности предложений с однородными членами.

Знаки препинания при вводных словах и вводных конструкциях.

3.5. Текст

Средства связи предложений и частей текста. Начальное понятие о композиции и строении
текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება;

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

 გეოგრაფიული ცნობები; შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა,
ადმინისტრაციული მოწყობა;

 დედაქალაქი, მისი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი);
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 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი
ისტორიული პირები;

 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – მე-XIX და მე-XX სს. მწერლები და ნაწყვეტები მათი

ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან;

საბაზო-საშუალო საფეხურის რუსული ენის პროგრამის შინაარსი

V-VI დონეებისათვის (სV, სVI)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
 თანამედროვე ენის ნორმები;
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა

სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

1.2. აზრი, პოზიცია

1.3. ინფორმაციის გაცვლა

1.4. აღწერა-დახასიათება

1.5. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

1.6. დროში ორიენტირება
1.7. სივრცეში განთავსება

1.8. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.9. იძულება, რჩევის მიცემა

1. ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები ს V-VI დონისთვის
სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური
ურთიერთობის დამყარება
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მისალმება\ დამშვიდობება Прощайте! Всего доброго!

მოკითხვა Как себя чувствуешь(ете)? Спасибо, уже лучше.

პიროვნების წარდგენა Хочу представить тебе\вам (кого?)...

Хочу представиться, меня зовут (как?)...

Рад(а) знакомству\ с вами познакомиться.

თავაზიანად მიმართვა Сударь\сударыня, гражданин\гражданка\граждане,
господин\госпожа\господа, девушка\ молодой человек, ...

მობოდიშება Хочу извиниться перед вами за (что?)...

Хотелось бы извиниться перед (кем?)... за (что?)...\ за то, что (что
произошло?)...

Извините за беспокойство.

მისამძიმრება, თანაგრძნობა,
სინანული

Сочувствую. Мне\нам очень жаль.

Сожалею. Жаль, что так получилось.

Примите мои (наши) искренние соболезнования.

სტუმრის მიღება

შეთავაზება,დაპატიჟება,
დათანხმება, უარის თქმა

Можно пригласить тебя\вас в гости? Заходите ко мне\к нам на чай.
Будут только свои.

Очень жаль, но я вряд ли смогу.

Может, в другой раз?Добро пожаловать! Проходите,
присаживайтесь. Располагайтесь. Прошу к столу. Чувствуйте себя как
дома. Ждем вас в гости.

ინტერაქცია სუფრასთან
(სახლში და საზოგადოებრივი
კვების ობიექტებში)

Нам нужен столик на двоих\троих\четверых…

Я ничего не буду пить\есть

Передай(те), пожалуйста, (кому?)… (что?)…  Налей(те), пожалуйста,
(кому?)… (что?)… Здесь все очень вкусно. Тут хорошая кухня.

ტელეფონით საუბარი Вам звонят\ вас беспокоят из (откуда?)...

Будьте любезны, попросите к телефону (кого ?)...

Извините за беспокойство.

Простите, до которого часа я могу звонить?

Вы разрешите, я ему\ей еще раз позвоню.

Не мог(ла) тебе дозвониться.

Вы не туда попали, попробуйте перезвонить еще раз.

დამშვიდება Не беда! Не отчаивайтесь!
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თხოვნის გამოხატვა Ты\вы не мог(могла, –и) бы (что сделать?)...

Ты\вы не мог(могла, –и) бы мне (что сделать?)...

Сделай одолжение, ...

Будьте добры,…

Будьте любезны,…

გაფრთხილება, გარანტირება Предупреждаю, (где?)... (что?)...

Хочу тебя предупредить: (где?)... (что?)...

Напоминаем об опасности (чего?)...

(Где?)...  указан гарантийный срок.

კეთილი სურვილების
გამოხატვა

Прошу любить и жаловать!

Мягкой посадки!

Ни пуха ни пера!

Сумей найти себя!

Добро пожаловать!

Всего доброго!

ცუდად გაგებულის გარკვევა Я не расслышал(а), что, простите?

Вы не могли бы повторить?

Виноват(-а), что Вы сказали?

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

Я не мог(ла) бы вам помочь?

Чем могу быть Вам полезен/-на?

Хочу выбрать (что?)... (для кого?)... Что вы можете мне предложить?

Вы не знаете, когда (что?)... опять поступит\ят в продажу? Вы не
знаете, когда опять завезут (что?)... ?

Расплачиваться будете по карточке или наличными?

ინტერაქცია მგზავრობისას Вы не скажете, где…… ? Вы не подскажете, как пройти (куда?)...

Скажите пожалуйста, где находится (что?) остановка\почта, интернет-
кафе\вокзал\музей... ? Как туда проехать?

Мне\нам хочется увидеть\посмотреть (что?)... .

Поедем на метро\автобусе\маршрутном такси\?

Вы выходите на следующей остановке? Где вы выходите?

Через (сколько времени?)... буду\будем на месте?
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Ехать нужно с пересадкой?

Как оплатить поездку?

Благодаря карте, я\мы легко сориентировался(лась\лись).

Хочу забронировать билет\два места в гостинице. Я забронировал(а)
билет на (когда?)послезавтра\.... .

Время отправления\прибытия поезда\автобуса\самолета (сколько?)
2 часа, 30 минут\...

Объявляется \начинается посадка на рейс номер, … следующий по
маршруту (какому?) Тбилиси- Прага\...

Вылет рейса задерживается.

Вылет рейса отложен по причине плохих метеоусловий (где?)....

Объявляется\завершается регистрация на рейс номер…, следующий в
(куда?) ...

Пассажиров просят пройти на посадку к выходу номер…

Займите ваше(-и) место(-а) в салоне.

В салоне самолета курить воспрещается!

Пристегните привязные ремни.

ინტერაქცია ბანკში Я хочу\ хотел(-а) бы оплатить счет за (что?)  коммунальные услуги\
свет \ газ \ телефон \междугородние переговоры\ Интернет.

Вы можете разменять мне (сколько чего?) 100 лари\... ?

ვალუტის გაცვლა Какой сегодня курс (чего?) лари\евро\рубля\... по отношению к
(чему?)  доллару \евро\ рублю\...

Где ближайший обменный пункт?

Будьте добры, обменяйте мне (сколько чего?) 20 долларов … на
(что?)…рублей.

1.2. აზრი, პოზიცია

პოზიციის გამოხატვა
კამათისას, დასაბუთება,
საკუთარი აზრის დაცვა,
სხვისი აზრის გაზიარება ან
უარყოფა

Поддерживаю\одобряю точку зрения (чью?)... Я абсолютно
уверен(а)… Не могу с тобой\с Вами\не согласиться.

Я (не) против, хотя... Я – за, так как… К сожалению, ты ошибаешься…

К сожалению, у меня есть возражения. Во-первых, ... , во-вторых, ...,
в-третьих, ... .

დარწმუნებულობის ხარისხი\ Я\он\она\ мы\вы (не) уверен(а,ы). Я абсолютно уверен(а) в....
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ეჭვი Я сомневаюсь, что ...  Хочу предложить вам .... .

ცოდნა\არცოდნის გამოხატვა Я точно знаю, что ...

К сожалению, не могу вам сказать.

თვალსაზრისის, ფაქტის,
ქცევის, მოვლენის შეფასება

Очень интересная(-ое) точка зрения\событие.
Неприятный\неоспоримый факт. Странное поведение.

1.3. ინფორმაციის გაცვლა

პროფესიის\ხელობის შესახებ Хочу(ет) овладеть профессией (какой?).... , потому что...

Это (низко)\ высокооплачиваемая и (не)востребованная профессия.
При выборе профессии имеет значение (что?)...

Хорошее образование – залог успеха. Благодаря качественному
образованию, можно (что сделать?)…

... профессии, востребованная на рынке профессиональных услуг.

Для получения хорошей работы мало (чего?)... : необходимо
(что?\что сделать?)...

ეროვნების და წარმომავლობის
შესახებ

Я родом из\с (откуда?)… Я местный.  Я родился и вырос (где?)...
Он\она иностранец(ка).

Моя\его\её\их  Родина – Грузия\... .

По происхождению он\ она (кто?)..., (откуда?)... .

Он\она наш(а) земляк\землячка\земляки.

Он\они выходец(цы) из (откуда?)...

ამინდის შესახებ Начались (лась, лось, лся) заморозки\ оттепель\ похолодание ...

Сегодня\ вчера\ завтра (было\ будет) тепло\ холодно\ жарко\
облачно\ ветрено...

Я ознакомился(лась) с прогнозом погоды на завтра\ послезавтра\
неделю\ месяц.

Пасмурно. Прохладно. Жара. Стоит жара. Сильный мороз..

Ожидается ураган\буря \град\ливень...

Температура ночью (сколько градусов?)...  Цельсия (по Цельсию, по
Фаренгейту). Ноль\ нуль (градусов). Ниже (выше) нуля. Температура
воздуха повысилась\ понизилась\ поднялась\ упала до… градусов\
доходила до -1º («минус одного градуса»). К вечеру (во второй
половине дня)\ утром (в первой половине дня) понижение
(повышение) температуры до… градусов.

სურვილის შესახებ Ты бы не хотел, чтобы (что произошло?)...

Я\ты\он\она бы  хотел(а) стать (кем?)...
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Я\ты\он\она бы  не желала стать(кем?)...

Тебе бы не хотелось иметь (что?)...

Тебе бы не хотелось (что сделать?)...

Хотелось бы сначала (что сделать?)...

ინტერნეტით სარგებლობა Ты пользуешься компьютером?

Необходимую информацию я ищу\нахожу (где?)в Интернете\Рунете\
Googl-е\...

У меня\у него\... персональный компьютер последнего поколения.

Я решил(-а) приобрести ноутбук\лэптоп. Он начинающий
пользователь.

Набрать\ распечатать текст. Скачать (что?) файл, мелодию, книгу,
реферат, фильм, новую компьютерную игру...

Пользоваться электронной почтой\ скайпом\интернетом.

Отправить\получить e-mail, открыть почту\файл; общаться (где?) в
скайпе\на форуме. Зайди (куда?) в скайп\на форум.

1.4. აღწერა-დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი

Он\она\ты\вы  (каков(а, ы)?)... .

Он\она\ты\вы  (каков(а, ы)?)... , как (кто?\что?)... . На вечере он был
(в чём?) сером костюме\...

საგნის\ ცხოველის აღწერა (Кто?\что?)..., который(ая, ое, ые) (что делал?)...., .....

(Кто?\что?)..., (до\от\за\...) которого(ой, ых) ...., .....

(Кто?\что?)..., (к,\по) которому(ой, ым)  ...., .....

(Кто?\что?)..., (в\на) которого\ый(ую, ых)  ...., .....

(Кто?\что?)..., (с\под\над\за...) которым(ой, ыми)...., .....

(Кто?\что?)..., (о) котором (ой, ых) ...., .....

1.5. ემოციების, გრძნობების
გამოხატვა

ბრაზი, უკმაყოფილება,
სინანული, გაღიზიანება

Безобразие! На что это похоже! Совершенно ни на что не похоже!

Сожалею о\об этом. Как жаль, что я не ....!

გაკვირვება Как это понимать?

ინტერესი Что это значит? Откуда ты знаешь? Каким образом?  Зачем?

В чем причина?

სიამოვნება, სიხარული, Восхитительно! Бесподобно! Я в восторге!
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აღფრთოვანება Ты настоящий друг! Давно бы так!

1.6. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება (საათი,
დღე, დღე-ღამის მონაკვეთი,
თვე, თარიღი, წელი,
წელიწადის დრო)

Когда (что произошло?)…, мы (что делали?)....

В то время как (что произошло?)…, они (что делали?)...

В годовщину\в период (чего?)....

ქრონოლოგია ............, когда\ пока..............

...........тогда, когда ................

......... до тех пор, пока.............

Как только\только..........., .............

Когда ..............., то .............

В то время как, ….........

Между тем, как ............

Не + глаг. ............ , как .............

По мере того, как ...............

Когда ни ..........., ............

Еще не ............, как ............

............. после того, как .............

.............. по мере того, как .........

Чуть\едва\прежде чем .........., .........

Лишь ..............., ...............

1.7. სივრცეში განთავსება

ადგილმდებარეობის
მითითება

...... там..........., где............... .

......туда...........,куда............... .

......оттуда...........,откуда .........

................., куда ............ .

1.8. ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა

მიზეზი, შედეგი .........., потому что ........

.........., оттого что ..........
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.........., так как..............

............., ибо .............

Так как ............, то ...........

Оттого, что ..............

............. (не) потому, что ...........

......... вследствии того, что ......., .......

........ благодаря тому, что ........., ...

.........ввиду того, что .......... ,........

.......... в силу того, что ..........

.......... по случаю того, что ......

... тем более, что...

დათმობა .........., хотя .............

Пусть\пускай .........., ............

Несмотря на то, что ......., .........

Правда ............, но .......

Как ........ ни......., но(а).........

პირობა Если ........., ............. .

.......был(-о,-а,-и) бы ......... , если бы .........

Если ............, то ...............

Когда ................, ............. .

В (том) случае, если ........ , .........

......... в (том) случае, если ........

შედარება Как ..............., так...........

................., как будто .........

................ будто бы..........

.................. словно\точно\ .......

.......... так\такой (-ая,- ое,- ие)......, как будто ............ .

Чем ................., тем ........... .

მიზანი Для того\ затем, чтобы ............, ......... .

.................(затем\так),чтобы ....... ........ .
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ოპოზიცია ................, а .................. .

................, но\да\зато\однако .....

..........., а то\ не то ..................

მოქმედების წესი ან ხარისხი .......... такой(-ая,-ое,-ие) \так..........., что ........

........... до такой степени\

ირიბი ნათქვამი Я спросил, который час.

Я спросил, знает ли он об этом.

Он напомнил мне, чтобы я сходил в магазин.

Я ответил, что жду гостей.

1.9. იძულება, რჩევის მიცემა Я был вынужден (что сделать?)... Мне пришлось (что сделать?) ...

Я бы посоветовал тебе (что?)... Если можно\ позволишь\ разрешишь,
дам тебе совет: ........ Разреши дать тебе совет.

Что ты мне посоветуешь?

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდის გარემოცვა

2.2. აქტივობები

2.3. ორიენტირები

2. Лексика
2.1. ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები

ადამიანი\ცხოვრების ეტაპები Этапы жизни: детство, отрочество, юность,

зрелость, старость, ...

ოჯახი, ნათესავები Супруг(а),  родня, родство, дальний
родственник..., регистрация брака, венчание ...

ბუნება და ბუნების მოვლენები\ აქტივობები Природные явления, землетрясение, наводне-

ние, извержение вулкана...; оказать помощь...;
защищать животных, беречь природу, защита
окружающей среды...

საზოგადოება და სახელმწიფო ... государство, общество, политика, полиция,
суд...

ქალაქი და სოფელი\აქტივობები Горожане, высотка, сельчане, земельный
участок,...; пасти скот, работать в модном
бутике...
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საცხოვრებელი ადგილი\აქტივობები Собственный дом/многоэтажный дом,
трёхкомнатная квартира, построить, переехать,
обставить мебелью, провести ремонт...

ავეჯი\საყოფაცხოვრებო ნივთები\აქსესუარები Мебель, хозяйственные принадлежности,

электроприборы, люстра, бра, жалюзи...

განათლება Контингент, этика, кодекс, экзамен, график,
дополнительное занятие, изучать, усердно
готовиться, сдавать экзамены, провалить
экзамен, проходной балл, тестирование,
государственный экзамен ...

სავაჭრო ობიექტი\ პერსონალი\აქტივობები Бутик, гипермаркет, ассистент, менеджер...;

отовариться, получить скидку, расплатиться,
срок годности продуктов. продукты
свежие\замороженные...

კვების ობიექტები\პერსონალი\აქტივობები Ресторан, бистро, кафе, официант, бармен,
швейцар, меню...; заказать, пригласить, дать
чаевые....

ტრანსპორტი\პერსონალი\აქტივობები Сухопутный, морской, воздушный, надземный,
подземный; капитан, машинист, водитель,
лётчик,стюардесса...; приготовиться к
взлёту/посадке, надеть спасательный жилет,
взять билет...

კულტურული ობიექტები\პერსონალი
\აქტივობები

Показ мод, подиум, декорация, аншлаг, талант,
выйти на бис, произвести впечатление...;
театральная постановка, труппа, филармония,
художественная галерея, декоратор, пианист,
дирижёр, шедевр...; апплодировать, сидеть в
ложе...

მომსახურების ობიექტები\პერსონალი\
აქტივობები

Интернет-кафе, салон красоты, гражданский

реестр; сделать причёску, модно постричься,
взять справку......

მედია და ტელეფონი Телефон мобильный/сотовый/домашний,

автоответчик, не дозвониться, перезвонить,

оставить сообщение, заплатить за звонок,
попросить к телефону, телефонный справочник,
мобильный телефон, гудок, автоответчик...,
послать/получить sms-ку, компьтер, Интернет,
пользователь, открыть/закрыть файл,
зависнуть...
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2.2. აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

გასართობი\თავისუფალი დრო\ სპორტი\
აქტივობები

Развлечения, хобби, боулинг, слот-клуб,
заниматься различными видами спорта,
экстремальный спорт, завоевать призы /награды,
прилив адреналина, получать удовольствие...

დღესასწაულები და ზეიმები ... отмечать юбилеи/праздники, встречать Новый
год, праздничный стол, гостеприимство,
радоваться, фейерверк, дарить подарки...

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები …проанализировать, успокоиться, предвидеть,
воспринимать, чувствовать себя ...

2.3. ორიენტირები ლექსიკური ერთეულები

მახასიათებლები

ზომა От\свыше\не менее\не более 5 сантиметров/
метров/ километров, полметра...

წონა\რაოდენობა От\свыше\не менее\не более 5
граммов/килограммов/литров, пол-литра...

ტემპერატურა, ტენიანობა От 5 градусов, плюс /минус..., засуха, высокая
влажность...

3. გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან

მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა
მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. მორფოლოგია

3.2. სინტაქსი

3.3. მართლწერა



479

3.4 ტექსტი

3. Грамматика

3.1. Морфология

Имя существительное

Винительный падеж

 предмет речи, мысли (В компании говорили про Ивана.);
 приблизительное расстояние, количество (Реклама висит во всех окнах дома. Мы

прошли дорогу длинною в километр пешком.)

Имя числительное

Склонение имен числительных (сложные и составные – сто сорок пять, шестьдесят,
миллион, миллиард; собирательные числительные – четверо, пятеро).

Глагол

Безличные глаголы (вечереет, подморозило, (не) спится). Способы употребления безличных
глаголов.

Основные чередования звуков в корне в формах глаголов I и II спряжения (в развернутом
наборе глаголов).

3.2.Синтаксис
Сложносочиненные предложения с союзами или; не только..., но и... .

Обращение, его функции и способы выражения (Дамы и господа! Рад приветствовать вас
на нашем концерте. Слушайте, друзья, интересную новость!). Знаки препинания при
обращении.

Сложноподчиненные предложения, виды придаточных предложений с различными союзами
и союзными словами:

 изъяснительные (что, кто, как, какой, чей, где, куда, откуда);
 определительные (где) в ограниченном объеме;
 временные (когда);
 причинно-следственные (так что);
 уступительные (хотя);
 цели (затем, с тем, чтобы);
 образа действия (так, настолько);
 условия (когда, если бы, раз) и т.д.

Место придаточного предложения в структуре сложноподчиненного предложения.

3.3. Правописание
Орфография

Н и нн в прилагательных и причастиях.
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Правописание частиц не и ни с различными частями речи.

Употребление ъ и ь.

Слитное и дефисное написание слов.

Правописание сложных союзов, частиц.

Пунктуация

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в
неполном предложении и др.).

Знаки препинания в сложносочиненном предложении с повторяющимися союзами.

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.

3.4.Текст
Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка,

основная мысль текста. Микротема текста.

Функционально-смысловые типы текста: описание, повествование, рассуждение.

Композиция. Конфликт и сюжетные элементы.

4. სოციოკულტურა და კულტურა
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება; მონაწილეობა

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ურთიერთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული
პრესა/გადაცემები სხვა);

 გეოგრაფიული ცნობები ქვეყნის შესახებ; რუსული ენის ადგილი მსოფლიო ენათა
შორის;

 მოსკოვი, სანკტ-პეტერბურგი და სხვა ქალაქები, მათი ისტორია,
ღირსშესანიშნაობები;

 ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, მომღერალი, სპორტსმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები; რუსეთი, როგორც საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – მე-XIX და მე-XX სს. მწერლები და ნაწყვეტები მათი

ნაწარმოებებიდან;
 სოციალური, რელიგიური, ეთნიკური პრობლემები თანამედროვე რუსეთის

საზოგადოებაში;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები;
 ეკოლოგია;
 ცნობები რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან ( XX ს. 90-ანი წ. – XXI ს.

დასაწყისი).
საბაზო-საშუალო საფეხურის რუსული ენის პროგრამის შინაარსი

VII-VIII დონეებისათვის (სVII, სVIII)

სარეკომენდაციო შინაარსი
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პანორამა

4. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

1.2. აზრი, პოზიცია

1.3. ინფორმაციის გაცვლა

1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

1.5. დროში ორიენტირება
1.6. სივრცეში განთავსება

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.8. იძულება, რჩევის მიცემა

1. ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები ს VII-VIII დონეებისათვის

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური
ურთიერთობის
დამყარება

მოკითხვა Как самочувствие? Как успехи?

Неважно.

Все обстоит (как?) не так уж плохо\прекрасно\неважно...

Спасибо, все отлично\ прекрасно!

პიროვნების წარდგენა Давайте познакомимся…

Можете называть меня (как?) (имя и отчество), в России так принято. Это
(кто?) (имя). Прошу любить и жаловать.

თავაზიანად მიმართვა В деловой речи:

Уважаемый /-ая (И.О.) ...

მობოდიშება Приношу Вам\вам свои извинения.

Я очень виноват(а) перед Вами.

მადლობის გადახდა და
სათანადო პასუხი

Выношу вам благодарность.

Я (мы) Вам очень признателен(льна)\признательны.

Заранее благодарю Вас.

სტუმრის მიღება

შეთავაზება,დაპატიჟება,

Приглашаем Вас на мероприятие, посвященное юбилейной годовщине
(чего?).......
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დათანხმება\ უარის თქმა ...... (где?)........ прошел прием (кого?) ........... (откуда?) ...........

ინტერაქცია სუფრასთან
(სახლში და
საზოგადოებრივი კვების
ობიექტებში)

Я расплачусь. Сегодня я приглашаю.

Вам\тебе понравилось? Даже не знаю, у этого блюда своеобразный\
необычный вкус.

ტელეფონით საუბარი Я могу заказать разговор с Москвой\......? Снимите заказ. Перенесите
разговор на другое время\ 8.30, ...

Номер занят. Абонент не отвечает.

დამშვიდება Обойдется! Все устроится! Все наладится! Ничего страшного не
произошло. Все пройдет.

თხოვნის გამოხატვა Если можно, дайте\ передайте\ покажите…

Если Вас не затруднит,…

Вы мне не поможете?

Это возможно?

გაფრთხილება,
გარანტირება

Будьте бдительны!

Выходя из дома\лифта\..., не забывайте выключить (что?)...\ свои вещи!

Предупреждаю Вас об ответственности  (за что?) за дачу ложных
показаний\.... .

Можно ли гарантировать (что?)... ?

Какие гарантии, что все закончится благополучно\ ...?

კეთილი სურვილების
გამოხატვა

С Богом! Удачи! Желаю (-ем) (кому?) Вам (чего?) приятного вечера.
Приятного Вам вечера.

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

Покупай(те), не раздумывая!

Это (-а,- от) (что?)… (кому?) тебе\ мне\...  идет\ к лицу.

Уговорили. Я, наверное, возьму это (что?)... .

Сейчас здесь (не)большие\20-ти процентные\... скидки.

Расплатиться  наличными, приобрести на распродаже\ ярмарке\
аукционе (что?).... , торговать (как?) круглосуточно, оптом ...,

торговаться на рынке...

ინტერაქცია მგზავრობისას Заказать авиабилеты (как?) через Интернет\по телефону; оплатить (как?) с
помощью кредитной карты\наличными..., распечатать билеты, пройти
паспортный контроль, предъявите для досмотра (что?) ручную кладь\ ...
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На таможенном контроле (что произошло?)...

Экипаж во главе с командиром желает Вам приятного полета.

При посадке будьте внимательны: уберите все колющие и режущие
предметы, приведите кресло в вертикальное положение, пристегните
ремни.

ინტერაქცია ბანკში Открыть счет в банке, счет (какой?) в лари\ в долларах\ в евро\ в рублях
\валютный счет

Потребуется пластиковая карта,  пользоваться банкоматом,
запомнить\ввести  свой пин-код; расплатиться крупными\мелкими
купюрами, заполнить анкету

Выгоднее держать деньги в (название валюты)..., перевести часть денег в
(название валюты).

В случае нарушения договора предусматриваются следующие санкции
банка.

კრედიტის გაფორმება\
გამოტანა

Мне\ему\...  хотелось бы приобрести\купить в кредит\в рассрочку (что?)…
компьютер\мобильный телефон\ цифровой фотоаппарат…

Хочу\хотел(-а) бы оформить кредит на учебу (где?) в университете\
колледже (какой страны?) ...

Какие документы требуются для оформления кредита?

Чему равен ежемесячный взнос? Какова процентная ставка по кредиту?

1.2. აზრი, პოზიცია

პოზიციის გამოხატვა
კამათისას, დასაბუთება,
საკუთარი აზრის დაცვა,
სხვისი აზრის გაზიარება
ან უარყოფა

Не могу с тобой (вами) согласиться.

Честно говоря, не могу согласиться с (кем?\чем?)…

Как тебе (вам) сказать, у меня нет твердой уверенности (в чем?)… по
вопросу о (о чем?) … .

დარწმუნებულობის
ხარისხი\ ეჭვი,

მოლაპარაკება, თანხმობა
ან უარი ერთობლივ
მოქმედებაზე

Уверены ли вы в (чём?\ком?)... ?

Уверены ли вы в том, что ... ?

Нет твердой уверенности\ полностью уверен\ почти уверен (в чем?)…; не
могу сказать наверное (что?) ...

Не думаю, что ты  (вы) уверен (-ы) (в чем?) в своей правоте\...

Мне очень жаль, но наши переговоры ни к чему не приведут\ мы ни к
чему не придем, если мы не (что сделаем?)...

Мы оба\обе согласны с (чем?)...

По итогам переговоров обе стороны пришли к соглашению (о чем?) …

В проекте нет (чего?)  четкого плана  исполнения работ\ дальнейших
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действий\...

ცოდნა\არცოდნის
გამოხატვა

Я убежден (-а) в том, что…

Я знаю: ты (Вы) придешь (-те) (к чему)/ (куда?)…

საქმიანი წერილი Рекомендательное письмо

Уважаемый(ые), (кто?)…

Из газетной статьи\из объявления на сайте\от друга узнал, что
организуются курсы по изучению (какого?)... языка\происходит обмен
студентами\ объявлен конкурс на ...\есть  вакансия \....

Хочу принять участие в ...., потому что ... .

Хотелось бы  побольше узнать о ...\ попробовать свои силы\ приобрести
опыт\попрактиковаться в ...

Посылаю  свои документы\свою работу\...

Надеюсь, что моя кандидатура\заявка\... будет  рассмотрена.

С уважением, (имя в И.П.).

Искренне Ваш, (имя в И.П).

Деловая переписка

Доводим(жу) до Вашего сведения, что…

В соответствии с предварительной договоренностью, (что?)...

Хочу(хотим)\вынужден(-ы)\рад(-ы) сообщить\сообщаем Вам, что…

Просим принять во внимание, что...\ (следующее: ...)

Надеюсь, у Вас(вас) все благополучно\хорошо…

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Рубрики CV\ Резюме:

ФИО:

Цель:

Опыт работы (начиная с последнего места работы):

Образование:

Профессиональные навыки и знания:

Награды, сертификаты, участие в олимпиадах:
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Знание иностранных языков:

Знание компьютерных программ:

Публикации:

Хобби, увлечения:

Прочее:

1.3. ინფორმაციის გაცვლა

ინტერნეტით სარგებლობა Ты знаком(-а),(-ы) с (чем?) операционной системой Windows?

Вводить\ править\редактировать (что?)текст\...

В какой программе ты работаешь?

Работать в программе Word\ Excel\..., которая предназначена для (для
чего?) обработки\ создания\правки\редактирования (чего?)текстов\...

Что можно делать в этой программе?

Excel\ Word – программа,(какая?) позволяющая выполнять сложные
расчеты\ представлять данные в виде электронных таблиц\редактировать
текст....

1.4. ემოციების,
გრძნობების
გამოხატვა

გაკვირვება Удивительно! (Не) удивительно, что ... Удивляюсь тому, что ...

Ты\вы что, не знал(и)?

ინტერესი Хотелось бы точно знать …      Любопытно узнать, …

Мне очень даже интересно…    Разрешите поинтересоваться,…

სიამოვნება, სიხარული,
აღფრთოვანება

Мы в восхищении! Это потрясающе! Ах, какая прелесть!

1.5. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება
(საათი, დღე, დღე-ღამის
მონაკვეთი, თვე, თარიღი,
წელი, წელიწადის დრო)

Несмотря на поздний/ранний (-ее) вечер\день\утро, …

Мы гуляли довольно долго, до самого вечера\утра\ до двух часов ночи... .

Сегодня у него свидание \жду тебя\...  поздно вечером,  ровно в
одиннадцать.

ქრონოლოგია Бессоюзное предложение:

Вернется отец – все будут рады.

Настанет утро – пойдем в лес.

Сыр выпал – с ним была плутовка такова.
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1.6. სივრცეში განთავსება

ადგილმდებარეობის
მითითება

Где ни ............. , нигде не ........

1.7. ლოგიკური
კავშირების გამოხატვა

მიზეზი, შედეგი Деепричастный оборот в значении причины, цели, условия:

Боясь обидеть, я молчал.\ Я молчал, так как боялся обидеть.

Он спрятался в пещеру, спасая жизнь.\Он спрятался в пещеру, чтобы
спасти жизнь.

Бессоюзное предложение.

Я не мог оторвать глаз: так красива была девушка.

Пришли люди с топорами – лес зашумел, затрещал.

შედარება Подобно тому, как ............. , так и ................. .

მოქმედების წესი ან
ხარისხი

настолько\ до того ........... , что ..............

..........столько ........., что .............

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ორიენტირები

2. Лексика
2.1. ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები

ტანსაცმელი\აქსესუარები\აქტივობები ... выходная/повседневная, запонки, барсетка,
паркер; одеваться модно/не по сезону, шикарно
выглядеть...

... Два сапога – пара.; Отдать последнюю
рубашку.; Встречают по одежке,  а провожают по
уму. ; ....

... плакать крокодильими слезами,  ходить
гоголем, белая ворона...

ჰიგიენა\აქტივობები და ჯანმრთელობა\
ავადმყოფობა\ აქტივობები

... парфюм, бритвенные принадлежности,
освежающие салфетки...; быть в форме,
неопрятно выглядеть...., клиника, вирус,
реанимация...; поставить диагноз,
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реабилитироваться...

2.2. ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები

ვინაობა და სამოქალაქო მდგომარეობა Европейцы, азиаты, янки...; гражданин Японии\
Соединенных Штатов..., посольство, консульство,
посол, виза

ბუნება და ბუნების დაცვა ... экологическая обстановка, экологическая
катастрофа, международные организации по
защите природы, природное топливо, фонд по
защите флоры и фауны, заповедник, ... облачная
погода с прояснениями, оттепель, похолодание,
заморозки, снегопады, метели, гололед, слабая
метель, заморозки, осадки в виде дождя\ снега;
промочить ноги; замерзнуть, озябнуть,
промерзнуть (продрогнуть) до костей; посинеть
от холода... ; климат (морской, сухой, влажный,
континентальный; холодный, жаркий,
умеренный)....

საზოგადოება და სახელმწიფო Гражданское\ демократическое\ тоталитарное
общество, правительство, департамент,
прокурор, амнистия, права человека, выборы,
мандат, голосовать,  гражданский долг... ,
заграничный паспорт, визовый режим,
пограничник, таможенный контроль...

განათლება Начальное\ среднее\высшее\специальное
образование, ВУЗ, техникум, лицей, студенческий
билет, сессия, платное\бесплатное образование,
плата за обучение, стипендия...

მომსახურების ობიექტები\პერსონალი\
აქტივობები

.... банк, гражданский реестр, почта, салон,
стилист, сапожник, дизайнер...;
получить/отправить бандероль, открыть счет,
иметь вклад, оплатить комунальные услуги,
починить обувь...

მედია ... пресса, познавательная(ое) передача/шоу,
развлекательная(ое), политическая(ое); проявить
интерес, принять участие, в прямом эфире...,
Интернет, Сеть, Рунет..., войти в чат\скайп\на
форум, потеряться в Сети, блогер...

მეცნიერება და ტექნიკა ... наука, биотехнологии, генная инженерия,
фтомная физика,... , нанотехнологии, передовые
технологии, инновации ..., научно-популярные
журналы\передачи...
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2.3. აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები ... осознать/понять услышанное/увиденное,

прочувствовать, проанализировать,         принять
правильное решение, отвлечься,
сосредоточиться...

3. გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან

მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა
მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. მორფოლოგია

3.2. სინტაქსი

3.3. მართლწერა

3.4. ტექსტი

3.Грамматика

3.1. Морфология

Причастие и деепричастие.

Страдательное причастие. Образование и использование страдательных причастий в речи.
Суффиксы страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (-нн-, -енн-, -ем-, -т-, -
им-, -вш-, ши-).

Полные и краткие формы страдательных причастий (открытая книга - книга открыта).
Родовые формы кратких причастий (открыт - открыта-открыто).

Склонение полных страдательных причастий.

Видовые пары причастий (читающий книгу мальчик - книга, прочитанная мальчиком).
Использование залоговых форм причастий и связь с субъектно-объектными отношениями в
предложении (читающая девушка - прочитанная девушкой книга). Использование в роли
объекта существительного в творительном падеже (проигранный - кем? – командой матч).

Причастный оборот (общее понятие).
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Синтаксическая синонимия: причастный оборот и сложное предложение с придаточным
определительным с союзом который/которая/которое (Широко открытое окно было
занавешено шторой. - Окно, которое было широко открыто, было занавешено шторой).
Переход страдательного причастия в возвратный глагол в форме придаточного
определительного предложения (Окно, открывшееся внезапно, резко скрипнуло - Окно,
которое открылось внезапно, резко скрипнуло).

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки.

Деепричастия совершенного и несовершенного вида (играя - сыграв).

Образование и использование деепричастий в речи. Суффиксы деепричастий (-а-, -я-, -в-, -ши-).

Понятие о деепричастном обороте.

Синтаксическая синонимия: деепричастный оборот и сложное предложение с придаточным
времени с союзом когда (Играя, мальчик не смотрел в ноты - Когда мальчик играл, он не
смотрел в ноты). Изменение структуры предложения и введение дополнительного
подлежащего в сложноподчиненном предложении при синтаксической синонимии с
деепричастием (Танцуя, девушка - S - громко и весело смеялась - Когда девушка- S -
танцевала, она- S - громко и весело смеялась).

3.2. Синтаксис
Прямая и косвенная речь

Предложение с прямой речью. Прямая речь и слова автора. Разновидности положения
прямой речи и слов автора в предложении («Мы идем гулять», - сказала Марина. – Марина
сказала: «Мы идем гулять». – Марина сказала: «Мы идем гулять», - и посмотрела на нас
веселым взглядом).

Переход прямой речи в косвенную. Построение предложений с косвенной речью с союзами
чтобы, для того чтобы, что, когда и др. Косвенное сообщение (Марина говорила, что
завтра поедет на стадион). Косвенный вопрос (Марина спросила, поедем ли мы завтра на
стадион).

Цитата. Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях
(Сократ говорил, что он знает только то, что ничего не знает. - Сократ говорил: «Я знаю
только то, что ничего не знаю». - Как говорил Сократ, он понял точно, что он ничего еще
не знает о мире).

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении:

 Атрибутивные отношения:  обособленное определение (В лесу Степана поджидала
атмосфера удушливая, напоенная запахом хвои и листьев. Иван Петрович, в
старом пальто  и с палочкой, стоял на террасе дома.);

 Усилительные отношения: обособленное обстоятельство (Несмотря на поздний вечер,
было душно. Крейсеры, вследствие недостатка места в бухте, держались в
открытом море);

 Уточняющие отношения: обособление уточняющих обстоятельств места и времени (Мы
гуляли довольно долго, до самого вечера. Многие газы, например водород, легче
воздуха.)

Многочлен:
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 Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением (Когда наша
лодка направилась к берегу, мы увидели, что из деревни бросилось бежать к берегу
множество ребятишек и женщин.);

 Сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением (Когда мы пришли,
отец показал мне несколько крупных рыб, которые он выловил для меня);

 Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением (Слышно было, как в
саду шагал садовник и как скрипел гравий под его шагами);

 Усложненные комбинации придаточных предложений (В воздухе, куда ни взглянешь,
кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба или с
земли).

Бессоюзное предложение

Смысловые отношении между бессоюзными предложениями. Размытость границ в
смысловых отношениях (Лес рубят - щепки летят. Лес рубят, и щепки летят. Когда лес
рубят, то щепки летят.)

3.3. Пунктуация
Знаки препинания в предложении с различными видами связи.

Знаки препинания при обособленных определениях.

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах.

Знаки препинания при уточняющих членах предложения.

Знаки препинания при многочленах.

Постановка знаков препинания в бессоюзных предложениях (запятая, точка с запятой,
двоеточие, тире).

3.4. Текст
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста.

Синтаксическая синонимия.

4. სოციოკულტურა და კულტურა
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება;

მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ურთიერთობები; გატაცებები;

ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები სხვა);

 გეოგრაფიული ცნობები ქვეყნის შესახებ; რუსული ენის ადგილი მსოფლიო
ენათა შორის;

 მოსკოვი, სანკტ-პეტერბურგი და სხვა ქალაქები, მათი ისტორია,
ღირსშესანიშნაობები;

 ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, მომღერალი, სპორტსმენი და ა.შ.);

 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი
ისტორიული პირები; რუსეთი, როგორც საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე;

 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – მე-XIX და მე-XX სს. მწერლები და ნაწყვეტები მათი

ნაწარმოებებიდან;
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 სოციალური, რელიგიური, ეთნიკური პრობლემები თანამედროვე რუსეთის
საზოგადოებაში;

 რეგიონალური თავისებურებები;
 სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები;
 ეკოლოგია;
 ცნობები რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან ( XX ს. 90-ანი წ. –

XXI ს. დასაწყისი).

რუსულის როგორც უცხოური ენის ერთობლივი პროგრამა

Сводная программа по грамматике РКИ

გრამატიკა

1. ფონეტიკა
2. სიტყვაწარმოება
3. მორფოლოგია
4. სინტაქსი
5. მართლწერა: ორთოგრაფია და პუნქტუაცია
6. ტექსტი

1. Фонетика
Алфавит. Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие,

звонкие и глухие согласные. Буква ё в начале слова и в середине слова, а также после
шипящих. Слово, слог. Ударение и ритмика. Правила произношения. Синтагматическое
членение. Типы интонационных конструкций: законченное высказывание, специальный
вопрос, обращение, просьба, общий вопрос, неконечная синтагма, сопоставительный вопрос с
союзом «а», оценка.

2. Словообразование
Понятие об основе слова: основа слова и окончание; корень слова, суффикс, префикс.

Основные способы русского словообразования. Семантический потенциал аффиксов.

3. Морфология
Имя существительное.

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Нарицательные и собственные
имена существительные. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода (слова,
обозначающие профессии, род деятельности, сферу интересов. Род заимствованных слов из
европейских языков.

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного
или только множественного числа: конкретные и вещественные.

Система падежей в русском языке. Значение и употребление падежей.

Согласование в роде, числе и падеже имен существительных с прилагательными, глаголами,
числительными, местоимениями.

Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные.
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Словообразовательные характеристики имен существительных:

 названий лица по склонностям, национальности, характерным свойствам (суффиксы -
ист, -гель, -чик, -ник, -анин/-ане, -ер, -к(а) и др.);

 названий абстрактных понятий, качеств, признаков, свойств, действий (суффиксы -
от(а), -аци(я), -ени(е), -ани(е), -ость, -ур(а), -к(а) и др.)

Местоимение

Значение, падежные формы, изменение и употребление личных местоимений. Формы его,
ее, их и их употребление Вопросительные, притяжательные, указательные,
определительные  и отрицательные местоимения. Склонение этих местоимений
(род/число/падеж). Относительные местоимения, их роль в сложном предложении.

Употребление притяжательного местоимения свой в безличном предложении.

Употребление определительных местоимений весь, все, вся, всё в сочетании с
существительными.

Употребления местоимений сам, сама, само, сами и самый, самая, самое, самые.

Имя числительное

Количественные и порядковые числительные. Родовые формы и формы числа у
числительных  и их согласование с существительным.

Обозначение даты, возраста, времени действия. Числительные в нумерации.

Количественные числительные: целые числа, сложные числительные. Употребление
количественных числительных в сочетании с существительными. Склонение количественных
и порядковых числительных.

Склонение имен числительных (сложные и составные). Целые и дробные числа.

Имя прилагательное

Качественные прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных.

Грамматические признаки и способы образования имен прилагательных с суффиксами: -
ан/-ян, -енн-, -нн-, -н-, -ов-, -тельн-, -еньк-/-оньк- и др.

Притяжательные и относительные прилагательные. Способы образования (суффиксы –ий,-
ья, -ье, -ьи), а также с суффиксом –ин.

Склонение прилагательных с основой на ц, с суффиксом –ин/-ын.

Наиболее распространенные краткие прилагательные (рад, занят, должен, болен и т.д.) и
их грамматические маркеры.

Краткие прилагательные. Особые случаи образования краткой формы.

Переход  относительных прилагательных в качественные.

Субстантивация прилагательных.

Переход других частей речи в прилагательные.



493

Глагол

Инфинитив. I и II спряжение глаголов. Лицо и число.

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении.

Глаголы с постфиксом –ся. Особенности спряжения этих глаголов. Глаголы учить-учиться:
управление Вин. П. и Пред. П.

Глаголы хотеть, любить, мочь, должен и их спряжение. Сочетание с формами инфинитива

Глаголы движения. Движение пешком и на транспорте. Движение как однонаправленный
процесс и как процесс, направленный в обе стороны. Временные формы глаголов
движения.

Категория вида: несовершенный и совершенный вид глаголов. Видовые пары глаголов,
спряжение и временные формы.

Залоги глагола. Понятие о действительном и страдательном залоге. Образование
страдательного залога несовершенного и совершенного вида.

Способы образования глаголов с формообразующими и словообразующими приставками:
в-, вы-, за-, до-, из-/ис-, на-, над-, о-, об-, от-, пере-, по-, под-, при-, про-, раз-/рас-, с-, у-, без-
и суффиксами: -а-, -ыва-/-ива-, -ва-, -ну-.

Продуктивные приставки в глаголах движения.

Несовершенный и совершенный вид глагола. Императив. Глагольное управление.
Переходные и непереходные глаголы.

Глаголы движения без приставок и с приставками (по-, при-, за-, вы-, у-, подъ (подо-), отъ
(ото-), пере-). Императивные формы у глаголов движения.

Словообразование возвратных глаголов: словообразовательные модели глаголов: до-...-ся,
на-...-ся, при-...-ся, пере-...-ся, рас-...-ся.

Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения.

Разноспрягаемые глаголы.

Безличные глаголы Способы употребления безличных глаголов.

Основные чередования звуков в корне в формах глаголов I и II спряжения (в развернутом
наборе глаголов).

Причастие

Общее понятие, изменение по родам, числам и падежам. Действительные причастия
настоящего и прошедшего времени.

Страдательное причастие. Образование и использование страдательных причастий в
речи. Суффиксы страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (-нн-, -енн-, -
ем-, -т-, -им-, -вш-, ши-).
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Полные и краткие формы страдательных причастий. Родовые формы кратких причастий.

Склонение полных страдательных причастий.

Видовые пары причастий.

Использование залоговых форм причастий и связь с субъектно-объектными отношениями в
предложении. Использование в роли объекта существительного в творительном падеже.

Причастный оборот (общее понятие).

Синтаксическая синонимия: причастный оборот и сложное предложение с придаточным
определительным с союзом который/которая/которое.

Переход страдательного причастия в возвратный глагол в форме придаточного
определительного предложения.

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки.

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.

Образование и использование деепричастий в речи. Суффиксы деепричастий (-а-, -я-, -в-, -
ши-).

Понятие о деепричастном обороте.

Синтаксическая синонимия: деепричастный оборот и сложное предложение с придаточным
времени с союзом когда. Изменение структуры предложения и введение дополнительного
подлежащего в сложноподчиненном предложении при синтаксической синонимии с
деепричастием.

Наречие

Разряды наречий.

Употребление предикативных наречий и кратких  прилагательных среднего рода.
Употребление наречия много в отличие от прилагательного многие.

Предикативные наречия  в ограниченных структурах, вопросительные наречия.
Словообразовательные модели наречий на -ой, -ом, -ью, -а, -е, -и, -о; с частицами не-, ни-; -
то, -либо, -нибудь, кое-.

Степени сравнения наречий, их образование. Образованные от наречий при помощи
суффиксов –оват/еват, -оньк/еньк, -к формы оценки. Префикс сверх в наречиях .

Категория состояния: формы времени, наклонения, вида. Распространение формами имен
существительных и местоимений  в дательном (без предлога), родительном, винительном и
предложном падежах (с предлогом) безлично-предикативных слов. Категория состояния в
сочетании с глаголом быть.

Модальные слова в системе частей речи. Оценка говорящим своего высказывания в целом
или отдельные его части с точки зрения отношения к объективной действительности



495

Омонимичные по отношению к знаменательным частям речи формы модальных слов.
Употребление модальных слов (в значении слова-предложения; употребление в качестве
вводного слова; употребление в качестве утвердительного слова).

Служебные части речи

Союзы

Сочинительные союзы. Простые и составные союзы.

Противительные союзы. Соединительные союзы. Разделительные союзы.

Подчинительные союзы: причинно-следственные; сравнительные; временные;
уступительные.

Союзные слова. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Отличие
союзных слов от союзов. Использование в предложениях родовых и падежных форм
союзных слов.

Предлоги

Простые предлоги. Принадлежность предлогов падежам.

Производные предлоги. Образование производных предлогов. Производные предлоги и
самостоятельные части речи.

Частицы

Разряды частиц:

 формообразующие;
 отрицательные;
 модальные.

4. Синтаксис
Словосочетание.

Согласование как тип связи в словосочетании. Управление как тип связи в словосочетании.
Примыкание как тип связи в словосочетании.

Простое предложение.

Члены предложения. Понятие о субъекте и предикате в русском языке.

Способы выражения грамматического субъекта:

 имя существительное или местоимение в форме именительного падежа;
 сочетание существительных с числительными в форме родительного падежа.
Способы выражения предиката:

 глагол в изъявительном, повелительном наклонении;
 сочетание личной формы глагола с инфинитивом;
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 сочетание личной формы глагола с именем существительным.
Субъектно-предикативные отношения в предложении.

Способы выражения логического субъекта:

 имя существительное или местоимение в форме родительного падежа;
 имя существительное или местоимение в форме дательного падежа.
Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении:

 атрибутивные отношения:  несогласованное определение;
 целевые отношения: сочетание личной формы глагола с инфинитивом.
Однокомпонентные модели:

 без спрягаемой формы глагола;
 со спрягаемой формой глагола;
 сочетание предикативного наречия можно, нужно, надо, нельзя с инфинитивом;
 предикативное наречие.

Простое предложение со вставными конструкциями.

Вводные слова и вводные конструкции.

Предложения с однородными членами.

Однородные и неоднородные определения.

Сказуемое при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.

Способы выражения лексико-смысловых отношений в предложении:

 Объектные отношения (падежные и предложно-падежные конструкции
существительных);

 Атрибутивные отношения: согласованное определение;
 Пространственные отношения (предложно-падежные конструкции существительных,

наречия);
 Временные отношения (наречия).
Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении (обособление):

 Атрибутивные отношения:  обособленное определение;
 Усилительные отношения: обособленное обстоятельство;
 Уточняющие отношения: обособление уточняющих обстоятельств места и времени.

Невопросительные предложения:

 повествовательные;
 утвердительные;
 отрицательные.

Вопросительные предложения.

Двухкомпонентные модели.

Простые предложения с противительным союзом а.
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Обращение и его грамматическое выражение в русском языке. Знаки препинания при
обращении.

Формы выражения приветствия. Глаголы знакомить-познакомить и их склонение, а также
временные формы.

Прямая и косвенная речь

Предложение с прямой речью. Прямая речь и слова автора. Разновидности положения
прямой речи и слов автора в предложении. Переход прямой речи в косвенную. Построение
предложений с косвенной речью с союзами чтобы, для того чтобы, что, когда и др.
Косвенное сообщение. Косвенный вопрос.

Цитата.

Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях.

Сложное предложение и его виды.

Сложносочиненные предложения с союзами и, а, но, или; не только..., но и... .

Сложноподчиненные предложения, виды придаточных предложений с различными
союзами и союзными словами:

 изъяснительные,
 определительные,
 временные,
 причинно-следственные,
 уступительные,
 цели,
 образа действия,
 условия и т.д.
Место придаточного предложения в структуре сложноподчиненного предложения.

Многочлен:

 Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением;
 Сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением;
 Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением;
 Усложненные комбинации придаточных предложений.

Бессоюзное предложение.

Смысловые отношении между бессоюзными предложениями. Размытость границ в
смысловых отношениях.

Порядок слов в предложении.
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Нейтральный порядок слов в предложении:

 Препозиция группы подлежащего, постпозиция группы сказуемого;
 Препозиция группы сказуемого, постпозиция группы подлежащего: детерминант в

начале предложения.
Порядок слов и актуальное членение предложения.

Особенности словорасположения в словосочетаниях при нейтральном порядке слов в
предложении:

 препозиция прилагательного в субстантивных словосочетаниях;
 постпозиция падежной формы по отношению к стержневому слову в словосочетаниях;
 препозиция наречия на –о, -е в глагольных словосочетаниях;
 постпозиция падежной формы в глагольных словосочетаниях.

5. Правописание: орфография и пунктуация

Орфография

Употребление строчной и прописной букв в русском языке.

Правила переноса в русском языке.

Слитное и раздельное написание не с глаголами.

Употребление ь в падежных формах имен существительных и глаголах.

Правописание гласных и согласных в корнях слов.

Правописание гласных после шипящих и ц.

Правописание окончаний в именах существительных, прилагательных, наречиях.

Н и нн в прилагательных и причастиях.

Правописание наречий.

Правописание производных предлогов.

Правописание союзов чтобы, тоже, также.

Правописание сложных союзов.

Правописание гласных и согласных в приставках.

Ы и И после приставок.

Правописание суффиксов в именах существительных, прилагательных, причастий.

Употребление ь в побудительном наклонении глаголов.

Слитное и раздельное написание не с прилагательными, местоимениями и существительными
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Правописание сложных предлогов.

Правописание неопределенных местоимений и наречий.

Правописание имен числительных.

Правописание частиц не и ни с различными частями речи.

Употребление ъ и ь.

Слитное и дефисное написание слов.

Правописание сложных союзов, частиц.

Пунктуация

Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом предложении с одиночными союзами а, но, и, или.

Знаки препинания при обращении.

Знаки препинания в предложениях с вводными членами, конструкциями и предложениями.

Знаки препинания при сравнительном обороте.

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

Знаки препинания в сложносочиненном предложении с повторяющимися союзами.

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.

Знаки препинания при прямой речи.

Пунктуационные особенности предложений с однородными членами.

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в
неполном предложении и др.)

Знаки препинания при обособленных определениях.

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах.

Знаки препинания при уточняющих членах предложения.

Знаки препинания при многочленах.

Постановка знаков препинания в бессоюзных предложениях (запятая, точка с запятой,
двоеточие, тире).

6. Текст.
Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная
установка, основная мысль текста. Микротема текста.
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Функционально-смысловые типы текста: описание, повествование, рассуждение.

Композиция. Конфликт и сюжетные элементы.

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста.

Синтаксическая синонимия.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXXIV1

დაწყებითი საფეხურის იტალიური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - I, II (დI, დII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს.დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალისა
და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პანორამა

3. სამეტყველო ფუნქციები

4. ლექსიკა
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1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. შეფასება
1.5. სურვილის გამოხატვა
1.6. გრძნობები/შეგრძნებები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა
1.10. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

დონე - დI დონე - დII

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

1.1. სოციალური ურთიერთობები

მისალმება/მოკითხვა Ciao! Salve! Buongiorno!
Buongiorno, Signore/Signora!
Come va?

Ciao! Salve! Buongiorno!
Buongiorno, Signore/Signora!
Come va?

Come va? Come va?

დამშვიდობება Salve! Arrivederci/ArrivederLa Salve! Arrivederci/ArrivederLa A presto! A presto!

წარდგენა/გაცნობა Ecco Luca! Ecco Maria! Mi
chiamo...

Ecco Luca! Ecco Maria! Mi
chiamo...

Come ti chiami? Come si chiama?
Io mi chiamo... Io sono...

Lui si chiama Piero.
Io sono...

მიმართვა Signora/Signore Signora/Signore Signorina
Per favore

მობოდიშება Scusa! Mi scusi! Scusa! Mi scusi!

მადლობის გადახდა Grazie! Grazie! Grazie! Grazie mille! Grazie! Grazie mille!
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მილოცვა/კეთილი სურვილები Buone feste! Buon anno! Buone feste! Buon anno! Tanti auguri! Buon Natale! Tanti auguri! Buon Natale!

დათანხმება/უარყოფა Sì, grazie. No, grazie! Si, grazie. No, grazie! D’accordo! Va bene! D’accordo! Va bene!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: სახელი, გვარი,
ასაკი

Come ti chiami?

Quanti anni hai?

Mi chiamo Teresa, e tu?

Ho sette anni.

Come ti chiami?

Quanti anni hai?

Dove abiti?

Mi chiamo Elisa.

Ho sette anni.

Abito a Tbilisi.

იდენტიფიცირება

ადამიანის/საგნის

Chi è?
Cos’è?

È Sofia.
È  un cane.

Chi è? È mio padre./Sono io
Cos’è? È  un libro.

Chi è? È mio padre./Sono io
Cos’è? È  un libro.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Com’è lui?
Com’è lei?

Lui è alto, basso, bello...
Lei è alta, bassa, bella...

Di che colore sono gli occhi di
Maria? Com’è lei?
Com’è lui?

Gli occhi di Maria sono
azzurri/marroni/verdi/grigi.
Lui è magro, alto...
Lei è magra, alta...

ადამიანის დახასიათება Lui è buono/cattivo.
Lei è buona/cattiva.

Lui è buono/cattivo.
Lei è buona/cattiva.

Lui è simpatico/antipatico.
Lei è simpatica/antipatica.

Lui è simpatico/antipatico.
Lei è simpatica/antipatica

საგნის აღწერა Di che colore è il libro? Verde, bianco, rosso, grande. Il tavolo è rotondo. Il tavolo è rotondo.

1.4. შეფასება

მომწონს/არ მომწონს Cosa ti piace? Mi piace la cioccolata. Ti piace il gelato? Sì, mi piace. No, non mi piace.
È buono/ottimo.

1.5. სურვილის გამოხატვა

სურვილის გამოხატვა Vuoi una cioccolata?
Cosa vuoi?

Sì. No.
Voglio le caramelle.

Cosa vuoi per il tuo compleanno?
Vuoi giocare?

Voglio una bicicletta/una
bambola.
Certo, con piacere!

1.6. გრძნობები/შეგრძნებები



503

სიხარული Fantastico! Fantastico! Eccezionale! Eccezionale!

შეგრძნებები Accidenti! Maledizione! Accidenti! Maledizione!

1.7. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება Oggi/ora/al momento. Che giorno è oggi? Oggi è... lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica.

1.8. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა Dov’è la matita? La matita è sul/nel... Dov’è il libro? Il libro è dentro/sul...

1.9. ნებართვა

ნებართვა Posso uscire? Prego. Posso uscire? Certo, fai pure!

1.10. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

მასწავლებლის მითითებები Attenzione!
Alzati!/Alzatevi!
Silenzio!
Siediti!/Sedetevi!
Chi è assente?
Aprite/Chiudete il libro!
Ascoltate/Ripetete!
Rispondete! Incollate! Tagliate!
Colorate! Mimate!
Avete capito?

È chiaro?
Fate attenzione!
Lavorate in gruppo!
Scrivi!/Scrivete!
Datemi il libro!
Vieni alla cattedra!
Datemi una penna!

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. ინდივიდის ორიენტირები
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რუბრიკა

მაგალითები

დონე - დI დონე - დII

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

2.1. ინდივიდი

სხეული La testa, le mani, gli occhi, il
naso...

La testa, le mani, gli occhi, il
naso...

Il collo, le orecchie, i capelli, il
piede...

Il collo, le orecchie, i capelli, il
piede...

გარეგნობა Carino, grande, piccolo. Carino, grande, piccolo. Bello, grasso, magro,
I capelli biondi/castani...
Gli occhi azzurri/marroni...

Bello, grasso, magro,
I capelli biondi/castani...
Gli occhi azzurri/marroni...

დახასიათება Gentile, maleducato... Gentile, maleducato... Simpatico, buono... Simpatico, buono...

ტანსაცმელი Un vestito, i pantaloni ... Un vestito, i pantaloni... Una gonna, un giubbotto,
un cappello, una maglietta,
i jeans...

Una gonna, un giubbotto, un
cappello, una maglietta, i
jeans...

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი Signora, Signore... Signora, Signore... Un uomo, una donna,
un ragazzo, un professore...

Un uomo, una donna,
un ragazzo, un professore...

ზღაპრის სამყარო Il principe, la principessa... Il principe, la principessa... Il mago, il re, la regina, il
pagliaccio, il pirata...

Il mago, il re, la regina, il
pagliaccio, il pirata...

ოჯახი/ნათესავები Mamma, papà/babbo Mamma, papà/babbo La madre, il padre. La madre, il padre.

ცხოველთა სამყარო Un cane, un gatto, un pesce,
una gallina...

Un cane, un gatto, un pesce,
una gallina...

Un lupo, una giraffa,
un uccello, una volpe...

Un lupo, una giraffa,
un uccello, una volpe...

სათამაშოები Un pallone, una bambola, una
bicicletta...

Un pallone, una bambola, una
bicicletta...

Il pallone, il trenino,
l’orsacchiotto...

Il pallone, il trenino,
l’orsacchiotto...

ბუნება/ბუნების მოვლენები Il sole, la luna, la pioggia, la
neve...

L’albero, il fiore...

საცხოვრებელი
ადგილი/საყოფაცხოვრებო ნივთები

Una casa, un tavolo, una
sedia...

Una casa, un tavolo, una
sedia...

La camera, la cucina, il letto... La camera, la cucina, il letto...
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სკოლა/სასკოლო ნივთები Una matita, una penna,
un libro, un quaderno, un
righello, un astuccio, una
classe, un’aula…

Una matita, una penna,
un libro, un quaderno, un
righello, un astuccio, una
classe, un’aula…

Un cortile, una gomma, uno
zaino, il gesso, una lavagna.

Un cortile, una gomma, uno
zaino, il gesso, una lavagna.

სურსათი Una banana, una mela,
un’arancia, un gelato, una
caramella....

Una banana, una mela,
un’arancia, un gelato, una
caramella....

Un tè, un succo, un cornetto,
un biscotto, una torta, il pane,
un panino…

Un tè, un succo, un cornetto,
un biscotto, una torta, il pane,
un panino…

დღესასწაულები და ზეიმები Un regalo, una festa.... Un regalo, una festa.... Natale, Pasqua, Carnevale,
Capodanno, Babbo Natale,
l’Albero di Natale

Natale, Pasqua, Carnevale,
Capodanno, Babbo Natale,
l’Albero di Natale

2.3. აქტივობები

შინ/გარეთ Essere, avere, fare, dare...
Aprire, chiudere, ascoltare,
disegnare, colorare, trovare,
incollare, cantare, ballare,
contare, mimare...

Alzarsi, svegliarsi, pettinarsi...
Leggere, scrivere, osservare,
ripetere, bere, mangiare,
nuotare, giocare...

2.4. ინდივიდის ორიენტირები

დრო Oggi, ora Domani

კვირის დღეები/წელიწადის დროები Lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato,
domenica.
Primavera, estate, autunno,
inverno.

Lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato,
domenica.
Primavera, estate, autunno,
inverno.

ადგილმდებარეობა Sotto/sopra Sotto/sopra Sotto/sopra/dentro/fuori… Sotto/sopra/dentro/fuori…

ფერი Rosso, nero, bianco, giallo... Rosso, nero, bianco, giallo... Azzurro, blu, celeste,
arancione...

Azzurro, blu, celeste,
arancione...

ზომა /ფორმა Grande, piccolo, rotondo... Grande, piccolo, rotondo... Grosso, lungo, corto... Grosso, lungo, corto...

რაოდენობა Tanto/poco Un chilo…

რიცხვები Da 0  a 10 Da 0  a 10 Da 0  a 20 Da 0  a 20
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დაწყებითი საფეხურის იტალიური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - III, IV (დIII, დIV)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო
უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც
სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა,
გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალისა და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პ ა ნ ო რ ა მ ა

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. ფონეტიკა
5. ორთოგრაფია
6. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება
1.5. შეფასება
1.6. საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა
1.7. გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა
1.8. შეგრძნებების გამოხატვა
1.9. დროში ორიენტირება
1.10. სივრცეში ორიენტირება
1.11. ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა
1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები
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1.1. სოციალური
ურთიერთობები

დონე - დIII
დონე - დIV

მისალმება Buongiorno, Signora!
Buonasera!

Buongiorno, Signora!
Buonasera! Benvenuto!

დამშვიდობება A lunedì! Buona serata!
Arrivederci!

A domani! A presto! ArrivederLa!

მოკითხვა Tutto bene? Tutto bene, grazie.
Non c’è male!

Non c’è male! Così così!

პიროვნების წარდგენა Ti presento Nicola! Tu conosci Martina?

თავაზიანი მიმართვა Ecco un po’ di cioccolata, se ti va. Vorrei della cioccolata/Vorrei andare a
Roma.

მობოდიშება Scusami! Mi scusi! Scusami! Mi scusi!

მადლობის გადახდა Ti vorrei ringraziare! La vorrei
ringraziare!

Ti vorrei ringraziare! La vorrei
ringraziare!

მილოცვა/კეთილი
სურვილების გამოხატვა

Buona Pasqua! Buone feste!

წახალისება/შექება Bravo! Fantastico! Va benissimo!
Va molto bene!

Coraggio! Benissimo!

აზრის მიწოდება/
შეთავაზება/მიპატიჟება

Andiamo? Giochi con me? Vieni da me?

დათანხმება, უარის თქმა D’accordo! Non sono d’accordo! D’accordo! Non sono d’accordo!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ:
სახელი, გვარი, ასაკი

Come ti chiami? Mi chiamo Nino,
e tu?
Io mi chiamo Silvia. Quanti anni
hai? Io ho otto anni.

Dove abiti? Io abito in Georgia, a Tbilisi.

ადამიანების შესახებ Chi sei? Chi è? Che cosa mangi oggi? Oggi mangio…

ცხოველების/საგნების
შესახებ

Cosa c’è sul tavolo?
Sul tavolo c’è un libro.

Ci sono dei libri nel cassetto?
Sì, ci sono dei libri.
No, non ci sono dei libri.

ჯანმრთელობის შესახებ Sono malato/a Lei ha mal di gola. Io ho mal di denti.

აქტივობების შესახებ Cosa fai? Ballo.
Gioco a calcio. Vado in bicicletta.

Che cosa sapete fare? Noi sappiamo
cantare e ballare.
Che cosa vuole fare lui/lei? Lui/Lei vuole
andare in piscina.

ამინდის შესახებ Che tempo fa? Fa bel tempo. Fa
brutto tempo.

Che tempo fa? Fa freddo. Fa caldo Piove.

სურვილის შესახებ Io voglio del dolce.
Vuoi giocare? Sì, voglio giocare.

Cosa non gli/le piace? Non gli/le
piacciono le patate.
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Noi vogliamo andare allo zoo.
იმის შესახებ, თუ რა აქვს,
ვინ/რა ჰყავს

Hai  dei fratelli? Sì, io ho un
fratello./ No, non ho fratelli.

Hai un fratello? No, sono figlio unico.
Hai una penna? Sì, ce l’ho./No, non ce
l’ho

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Lui è carino. Lei è carina Lui è biondo/castano, giovane. Lei ha una
felpa rossa.

ადამიანის ხასიათი Lui è contento.
Lei è contenta.

Lui/Lei è divertente/triste.

საგნის აღწერა La borsa è rossa. Il tavolo è grande e rotondo. Il mio
righello è corto. La gomma è bianca.

1.4. გემოვნება
Non mi piace… mi piace… Noi andiamo a giocare a calcio.

Non mi piace… A lui/lei piace…
Lei odia… .
Preferisco andare a piedi.

1.5. შეფასება Buono! Bello! Fantastico! Com’è bello!

1.6. საჭიროების,
მოთხოვნილების გამოხატვა

Ho sete. Ho fame… Ho sete. Ho fame… Ho bisogno di…

1.7. გრძნობების, ემოციური
რეაქციების გამოხატვა

Sono contento/a.
Ho paura.

Sono triste. Lui è arrabbiato. Lei è
arrabbiata. Non ha paura…

1.8. შეგრძნებების გამოხატვა Ho caldo/freddo. Sono stanco/a.

1.9. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება È primavera/estate/autunno/
inverno.

Che ore sono? Sono le cinque. È
mezzogiorno. Oggi vado allo stadio.
Adesso mangio.
A che ora? All’una. Alle due…

ქრონოლოგია Prima mangio, dopo gioco. Prima mangio, dopo vado in bicicletta.

1.10. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა Chi sei? Chi è Lei? Dov’è? È sul tavolo/in camera…

1.11. ნებართვა,
ვალდებულება, აკრძალვა

Posso uscire? Certo, esci pure. Posso uscire? Certo, esci pure. Lui deve
studiare. Deve tornare a casa. È vietato.
Non aprire.

1.12. ინტერაქცია საკლასო
ოთახში
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მასწავლებლის მითითებები,
მოსწავლის
მიმართვები/შეკითხვები

È tuo! Siete pronti? Lavorate con i
compagni!
Non capisco…!

Mettete via le vostre cose! Avete finito?
Pulite il banco! Scrivete i compiti per
casa! Non ho la matita! Dammi il tuo
diario! A che pagina…?

2. ლექსიკა

2.4. ინდივიდი
2.5. ინდივიდის გარემოცვა
2.6. დღესასწაულები და ზეიმები
2.7. აქტივობები
2.8. ორიენტირები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - დIII დონე - დIV

სხეული I denti, lo stomaco, un braccio… Il corpo, la gola, l’orecchio, la gamba…

გარეგნობა Giovane, vecchio, i capelli
lunghi/corti…

Carino, grasso, magro, giovane, vecchio, i
capelli rossi, gli occhi azzurri/marroni…

ხასიათი Felice, contento/a… Divertente, triste, allegro/a…

ტანსაცმელი/
აქსესუარები

Le calze, le scarpe… L’abbigliamento, un maglione, i pantaloni, un
pigiama, un vestito, un abito, i jeans, una
camicia. . .

ჰიგიენა Ho le mani sporche… Lavarsi il viso, lavarsi i denti, pettinarsi, farsi il
bagno/la doccia, uno spazzolino, sporco,
pulito…

ჯანმრთელობა/
ავადმყოფობა

Ho mal di… È malato/a, ha mal di…

კვება
(კერძები,ჭურჭელი)

La  marmellata, una torta,
il formaggio...

Una forchetta, una tazza,  un piatto,
un cucchiaio, un coltello . . .

შეფასება და ემოციური
რეაქციები

Sono felice…Sono triste… È felice/triste/contento/stanco…

2.2. ინდივიდის
გარემოცვა

ადამიანები Un amico/un’amica… Un ragazzo, una ragazza, un bambino, una
bambina…

ოჯახი, ნათესავები Un fratello, una sorella, un nonno,
una nonna…

Una famiglia, la mamma, il papà, una zia, uno
zio, i genitori, un cugino, una cugina…

ცხოველთა სამყარო Un orso, un elefante, una tigre,
una farfalla, una tartaruga…

Gli animali della fattoria/della foresta, gli
animali domestici, un asino, una mucca, un
leone, un cavallo, una volpe, un’oca,
un’anatra…
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ზღაპრის სამყარო Un mostro, una fata, una strega,
un principe, una principessa…

Un orco, un drago, una bacchetta magica, un
pirata…

ბუნება Una foresta, un lago… Il cielo, il mare, un fiume, una spiaggia, una
montagna, le stelle . . .

ბუნების მოვლენები La pioggia, la neve… Nevica,  piove . . .

გეოგრაფიული
დასახელებები, ეროვნება

L’Italia, Roma, un italiano, un
georgiano, la Georgia, Tbilisi…

La Russia, un russo, l’Africa, un africano…

საცხოვრებელი ადგილი Un salone, un ufficio, il bagno… Un appartamento, una sala, un bagno, un
piano, un corridoio…

ავეჯი/
საყოფაცხოვრებო
ნივთები/ სათამაშოები

Un divano, i giocattoli… Un poster, un videogioco, gli occhiali da sole,
un ombrellone, una sveglia, un orologio…

სკოლა/სკოლის
პერსონალი

Una scuola, gli studenti, il
professore, la professoressa…

La mensa, l’intervallo…

სასკოლო ნივთები La colla, le forbici… Il mappamondo, la cartina, la calcolatrice, uno
zaino, un computer, un manuale…

სასწავლო საგნები L’italiano, la musica… Matematica, geografia, ginnastica, disegno…

სავაჭრო ობიექტები/
პერსონალი

Un negozio, un mercato, una
concessionaria, un panettiere, un
panificio, un pasticcere, una
pasticceria, un libraio, una
libreria…

Un supermercato, un venditore, un farmacista,
una farmacia, un macellaio, una macelleria, un
barista, un bar…

სურსათი Un’albicocca, un formaggio, una
pesca, una mela...

I cereali, il pane tostato/con la marmellata, la
frutta, i fagioli, il formaggio, le patate, il burro,
le caramelle…

კვების ობიექტები La pizzeria, il McDonald’s … Il ristorante, un bar...

ტრანსპორტი/
პერსონალი

Una moto, un taxi, una bicicletta,
un autobus, la metro…

Un autobus, un aereo, una nave, una
macchina, un treno, un tram...

ფოსტა/პერსონალი Un messaggio, una lettera, una
cartolina, un corriere, un
indirizzo, un postino…

Un pacchetto, un timbro, un codice postale,
una busta, il destinatario, il  mittente…

კულტურის ობიექტები/
პერსონალი

Il cinema, il teatro, lo zoo, il circo,
un pagliaccio, un acrobata…

Il cinema, il teatro delle marionette, lo zoo, il
circo, un pagliaccio, un acrobata…

2.3. დღესასწაულები და
ზეიმები

Natale, Babbo Natale, un regalo,
gli addobbi, un albero di Natale,
le candele...

Un ballo, una maschera, il venticinque Aprile,
Pasqua, l’uovo di cioccolato, Martedì grasso, il
Carnevale, il costume di Carnevale…
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2.4.აქტივობები

შინ Dormire, bere, mangiare… Svegliarsi, alzarsi, lavarsi, radersi, vestirsi,
mettersi…, preparare la colazione, sedersi sul
divano, guardare la televisione, pulire…

სკოლაში Contare, colorare, cantare,
saltare…

Calcolare, leggere, scrivere, disegnare,
imparare...

სპორტი Giocare a calcio Giocare a pallavolo/a pallacanestro/a tennis…
დასვენება და გართობა Giocare a  calcio /a tennis/a

biliardo. Andare in
bicicletta/sui pattini.

Fare una passeggiata, fare una gita, ballare,
nuotare, giocare a carte/a tennis...

მგზავრობა/გადაადგილება Prendere l’autobus, andare a
piedi/in bicicletta…

Prendere l’autobus, andare a piedi/in
bicicletta/in tram, viaggiare…

2.5.ორიენტირები
დრო
კალენდარი, წელიწადის
დროები, თვეები, კვირის
დღეები,
დღე/ღამის მონაკვეთები,
საათი, დროში ლოკალიზება

La primavera, l’estate,
l’autunno, l’inverno.

Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre, dicembre.
Mattino, pomeriggio, sera, notte.
Mezzogiorno/mezzanotte, un’ora, un quarto
d’ora, un minuto, un secondo, domani, dopo,
più tardi.

სივრცე
ადგილმდებარეობა

Casa… Qui, là…

მახასიათებლები
ფერი

Grigio, marrone, arancione,
rosa, viola…

Grigio, marrone, arancione, rosa, viola, azzurro,
celeste…

ზომა, ფორმა Lungo, corto… Rotondo, ovale…

წონა, რაოდენობა Molto, poco… Leggero, pesante, un chilo…

რიცხვები Da 1 a 100 Da 1 a 100

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული
გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების
ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს
და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის
სასურველია:

 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით,
რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ
მასალაზე

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება
დაწყებით სკოლაში სწავლების პირველ ორ წელს მოსწავლეები გრამატიკულ

კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად,
გაანალიზების გარეშე აითვისებენ. გრამატიკული სტრუქტურების დაშლა მათი
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გაანალიზებისა და გააზრების მიზნით თანდათანობით დაიწყება სწავლების მომდევნო
წლებში.

 განუსაზღვრელი არტიკლი (un, uno, una, un’)
 განსაზღვრული არტიკლი (il, lo, l’, la, l’,i, gli, le)
 ნაწილობითი არტიკლი (del, dello, della, dell’, dei, degli, delle)
 მარტივი წინდებულები (a, su, di, in…)
 შერწყმული წინდებულები (al, sulla, dell’, nello…)
 ერთი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mio, tuo,
suo, nostro, vostro, loro, mia, tua, sua, nostra, vostra, loro)
 რიცხვითი ზედსართავი სახელები (uno, due, tre…cento)
 არსებითი სახელის გრამატიკული სქესი (მამრობითი და მდედრობითი სქესი); მხ. და
მრ. რიცხვები (gatto-gatti, disco-dischi, amico-amici, amica-amiche, albergo-alberghi)
 ზედსართავი სახელების შეთანხმება მამრობითი და მდედრობითი სქესის არსებით
სახელებთან (ზოგადი წესი – ზედს. + o/a, albero bello – alberi belli; casa bella – case belle;
calciatore georgiano - calciatori georgiani; donna giovane – donne giovani)
 პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარის ფუნქციით (io, tu, lui/lei, Lei, noi, voi, loro)
 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი დამატების ფუნქციით (mi, ti, lo, la, La,
ci, vi, li, le)
 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები ირიბი დამატების ფუნქციით (mi, ti, gli, le, Le, ci, vi,
gli)

 ზმნის უარყოფითი ფორმა (non - verbo – più/niente/mai)
 კითხვiთი წინადადება (კითხვითი სიტყვები: Cosa? Chi? Dove? )
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის
გამოყენებით (Il cane è sotto il tavolo. Sul tavolo c’è un libro. Lei è qui)
 ზმნის საწყისი ფორმები – I, II და III ჯგუფი. ზმნის უღლება თხრობითი კილოს
აწმყო დროსა და (l’indicativo presente) ბრძანებით კილოში (l’imperativo)
 უკუქცევითი ზმნების უღლება თხრობითი კილოს აწმყო დროსა და ბრძანებით
კილოში (alzarsi, radersi, vestirsi…)

4 . ფონეტიკა

ბგერათა წარმოთქმა
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს წარმოთქმას:
ა) შერბილებული თანხმოვნების: n და l-ს: gn/gl
ბ)ორმაგი და შედგენილი თანხმოვნების: bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz...

ინტონაცია
თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის
ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება,
გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება…

ბგერათა ფონეტიკური შეერთება (L’elisione)

5. ორთოგრაფია
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6. სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის
ქართულად მიწოდება)
 დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და

თავისებურებები)
 ცრურწმენები (მაგ.:მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა

და სხვა)
 პურობა (კვების რეჟიმი, იტალიელი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე

ტიპური კერძის დასახელება. . . )
 ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება,

მიმართვის ფორმები - Signora, Signore, Signorina და სხვა), ჟესტიკულაცია.
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 დაწყებითი სკოლა (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის

განრიგი... )
 ხმაბაძვა (ონომატოპეა) ცხოველების, ჩვეული ხმაურების (chicchirichì, bau bau, miao,

toc-toc... შდრ: ყიყლიყო, ავ–ავ, მიაუ, კაკ-კუკ და სხვა)
 გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (babbo, papà,

mamma, sorellina,  fratellino და სხვა)
 სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე, ტბა
 რამდენიმე იტალიურენოვანი ქვეყანა (შვეიცარია, სან-მარინო ... დასახელება და

რუკაზე მითითება)
 საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი,

ავტორი) სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ
ნაწარმოებს.

 რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი...)
 ცნობები იტალიურ - ქართული ურთიერთობებიდან

დაწყებითი საფეხურის იტალიური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - V, VI (დV, დVI)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო

ასომთავრული ასოების გამოყენება; სასვენი ნიშნების გამოყენება; მახვილების დასმა
(ბლაგვი, მკვეთრი: città, perché, virtù…); აპოსტროფის და h – ს გამოყენება (ხმოვნის
შეკვეცა ხმოვნებისა და h-ს წინ); დამხმარე ასოები [k,w,y, j, x] უცხოური წარმოშობის
სიტყვებში (judo,Kiev,whisky,xilofono…). ორმაგი და შედგენილი თანხმოვნები:

bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz...



514

უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც
სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა,
გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალისა და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პ ა ნ ო რ ა მ ა
1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. ფონეტიკა
5. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა/დახასიათება

1.4. გემოვნება

1.5. შეფასება

1.6. საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა

1.7. გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა

1.8. შეგრძნებების გამოხატვა

1.9. დროში ორიენტირება

1.10. სივრცეში ორიენტირება

1.11.ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები

დონე - დV დონე - დVI

მისალმება/დამშვიდობება Benvenuti! Buona notte! A
presto! A stasera!

A presto! A più tardi!

მოკითხვა Come va? Come sta? Non c’è
male! Abbastanza bene, grazie!

Come va? Come sta? Non c’è
male! Abbastanza bene,
grazie!

პიროვნების წარდგენა Ti  presento Luigi, il mio
migliore amico.

-Ti presento il mio  fratello
maggiore!
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– Piacere!
თავაზიანი მიმართვა Una cioccolata, per favore!

Potrei farti qualche domanda?
Scusi,  Signore/Signora!  Sto
cercando  Piazza  Venezia!
Potrei chiederLe un aiuto?

მობოდიშება Scusami, mi dispiace! Scusami, mi dispiace!

მადლობის გადახდა Grazie! Vorrei ringraziarLa!  Di
niente!

Di niente! Non c’è di che!

კეთილი სურვილების გამოხატვა,
მილოცვა

Buona giornata! Buon appetito! Auguri! Complimenti!
I miei migliori auguri!

წახალისება/შექება Bravo/a! Bravissimo/a!
Coraggio!

Sono orgoglioso/a di te!
Continua così!

აზრის მიწოდება/ შეთავაზება/
მიპატიჟება

Vieni con noi? Andiamo! Vorrei invitarti  da me,
Andiamo a fare una
passeggiata?

ინტერაქცია სუფრასთან Che cosa prendi? Prendo/
Vorrei...

Aspetta! Ne vuoi? Tieni!
Serviti!

ტელეფონით საუბარი Pronto! Con chi parlo?
Ti passo Maria!

Pronto! Con chi parlo? Vorrei
parlare con Maria .  Aspetta
un momento. Ti passo  Maria.

დათანხმება, უარის თქმა Perfetto! Con piacere! È una
buona idea! Adesso no! Mi
spiace, non posso.

Sei molto gentile, ma io sono
occupato/a! Volentieri! Con
piacere!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ Come ti chiami? Il tuo nome...
Il tuo  cognome ... Mi chiamo ...
Quando sei nato/a? Sono nato/a
nel mese di marzo.

Qual è il tuo indirizzo?
Qual è il tuo numero di
telefono?

ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ

Di dove sei? Sono georgiano/a.
Vieni dalla Georgia?

Qual è la sua nazionalità? Lui
è georgiano. Lei è georgiana.

ცხოველების, საგნების შესახებ Il  leone è un animale selvatico.
Cosa mangia?

L’elefante è un animale
carnivoro? No, è erbivoro. Il
cavallo è un animale
domestico? Sì, è un animale
domestico.
Com’è questo tavolo? Questo
tavolo è grande.
Con che cosa scrivi? – Scrivo
con la penna.

პროფესიის/ხელობის შესახებ Lui è... Lei è... Che lavoro fa? Fa
l’avvocato./Lui è artigiano,
infermiera, professore,
docente, ingegnere, pittore,
musicista... Sei contento/a
della tua professione? Sì, sono
contento/a.

ჯანმრთელობის შესახებ Come stai? Sto bene/male... Mi
sento male/bene...

Ho mal di testa. Lui ha mal di
schiena/denti/ stomaco. Ho la
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Sono malato/ a. Sono guarito/a. febbre/la tosse/l’influenza.
ამინდის შესახებ Che tempo fa? Fa freddo, fa

caldo, tira vento, piove,
grandina...
C’è  l’arcobaleno. C’è il sole. Il
cielo è sereno, nuvoloso.

La temperatura è sotto
zero/sopra lo zero. Il cielo è
sereno. Piove a dirotto.

სურვილის შესახებ Ho voglia di... Ho bisogno di ... Preferirei...

ფასის/ღირებულების/რაოდენობის
შესახებ

Quanto costa questa
camicia/questa gonna? È molto
cara. Non è cara.

Vorrei comprare questa
penna. Quanto costa? – Dieci
euro.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Com’è lui/lei? Lei è bionda. Lui
è moro. È  grasso/a, alto/a,
basso/a… Suo padre ha i baffi.
Questa signora è molto bella.
Lei porta una gonna blu ed una
camicia bianca.

Sua madre è mora. Lei ha i
capelli  corti/lunghi. Lei è
magra. Lui ha le orecchie
grandi e il naso aquilino. Pesa
120 chili.  È alto un metro e
70.

ადამიანის ხასიათი Com’è lui/lei? È gentile. È
timido/a.
È simpatico/a...

Lui è simpatico, allegro, forte,
studioso, pigro…
Lei è simpatica, allegra, forte,
studiosa, pigra…

საგნის აღწერა Com’è questo tavolo? È
rotondo/grande/basso…La mia
cucina è piccola,
nera/bianca/marrone…

Com’è l’acqua? L’acqua è
molto/troppo calda/
fredda…Quanto pesa…? -
Pesa dieci chili.

1.4. გემოვნება Mi piace la cioccolata. Non mi
piace l’insalata. Non amo sciare.

Mi piace la musica folk. Io
preferisco la musica classica.
Non sopporto la musica rock.

1.5. შეფასება

აზრის, შთაბეჭდილების გამოხატვა Perfetto! Meraviglioso! Com’è
bello!

Buono/cattivo. Io penso che
non sia male. Lo adoro!
Questo ti piace? Non mi
piace. Lui ha un’ aria gentile.

საკუთარი პოზიციის გამოხატვა Non sono d’accordo con te/ con
lui. Lei è d’accordo!

Sì, è vero. Non è vero. Hai
ragione. Lui/lei si sbaglia.

1.6.საჭიროების, მოთხოვნილების
გამოხატვა

Noi abbiamo bisogno di una
matita. Ci serve una gomma.

Abbiamo bisogno dello
zucchero. Ci servono dei
piatti.

1.7.გრძნობების, ემოციური
რეაქციების გამოხატვა

Accipicchia!
Accidenti, piove!

Sono contento/a. Sono
emozionato/a. Sono
arrabbiato/a. Lui è triste,
contento...

1.8.დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება Quando arrivano i tuoi
genitori? Loro arrivano sabato o
domenica.
Che giorno? Loro arrivano il 12

Il treno parte alle 10  e un
quarto.
Il mio amico è nato nel 2005.
Quando  passerete da me?
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marzo.
Il mio compleanno è il 17
marzo.
In estate, in primavera, in
autunno, in inverno. In estate io
vado al mare o in montagna.

Passeremo da te oggi
pomeriggio.

ქრონოლოგია Prima farò i compiti, poi farò
merenda e dopo andrò a fare un
giro.

Prima di tutto io penserò e
poi  risponderò.

სიხშირე Noi abbiamo lezione di francese
quattro volte alla settimana.
Sabato io vado in piscina.

Signore, Lei va spesso a
teatro? Sì, ci vado ogni fine
settimana.

ხანგრძლივობა Io lavoro dalle nove di mattina
alle sette di sera.

Lui ha vissuto in Italia per tre
anni. È da molto tempo che è
partito/a.

1.9. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა Dov’è Maria? È in Italia, a
Firenze.  C’è una lampada sul
tavolo. La sua casa si trova
vicino al museo. Lui è dal suo
amico.

Il cinema è lontano da qui?
No, è vicino.

მიმართულება/დანიშნულების
ადგილი

Io parto per l’Italia, per Firenze.
Io vengo dalla Francia. Lui va a
Parigi, in Francia.

Per arrivare in centro, devi
girare a destra/a sinistra e poi
continuare sempre dritto!
Prendi Corso Garibaldi, poi
vai a destra e prosegui
sempre dritto!

1.10.ლოგიკური
კავშირების გამოხატვა
მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია Perché sei triste? – Sono triste

perché piove.
Se tu non vieni con me, ci vado
da solo.
Lui è grasso, ma  agile.

Grazie a voi, lui ha studiato
bene l’italiano.
Io ho dormito male, perché il
rumore mi dava fastidio. Lui
non è venuto, perché  era
malato.

1.11.ნებართვა, ვალდებულება,
აკრძალვა

Bisogna arrivare a scuola alle
nove precise. Noi dobbiamo
partire alle nove. È necessario…

Ti permetto/proibisco di …  È
vietato… È obbligatorio …

1.12.ინტერაქცია საკლასო ოთახში

მასწავლებლის მითითებები,

მოსწავლის მიმართვები/შეკითხვები

Chiudete i quaderni! Aprite il
libro a pagina dieci! Vieni alla
lavagna! Lavorate in gruppo/in
coppia! Chi  è  assente/presente?
Siete pronti? Avete finito?
Guarda/Guardate! Ascoltate
bene! Come si scrive…?
Ripetete, per favore! Non ho

Scrivete in italiano! Fate le
domande! Coniugate i verbi!
È chiaro? Potete tradurre?
Come si dice in italiano…?
Come si pronuncia…? Potete
sillabare…?
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capito! Parla a voce più alta! Ho
capito! Non lo so!

2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. დღესასწაულები და ზეიმები
2.4. ყოველდღიური აქტივობები
2.5. ორიენტირები

რუბრიკა მაგალითები

2.1.ინდივიდი დონე - დV დონე - დVI

სხეული Il corpo, la schiena, la gamba, il
gomito, il piede, il dito, la mano,  la
testa, il braccio…

La faccia, il viso, i capelli, le ciglia, la
barba, i baffi, il petto, il sangue, la
pelle, i denti…

გარეგნობა Piccolo, grande, magro, alto, basso,
bello, sportivo, elegante, anziano,
maggiore, minore . . .

Un uomo robusto/simpatico/
bruno/biondo/moro/abbronzato/
dinamico…  Con gli occhi azzurri/
verdi/marroni … Con i capelli lunghi,
corti…

ხასიათი Timido, calmo, capriccioso,
rumoroso, pauroso, coraggioso,
curioso, energico, attivo, passivo…

Intelligente, simpatico, dinamico,
distratto, gentile, ben disposto,
amabile…

ტანსაცმელი/
აქსესუარები

Un vestito, un abito, una maglietta,
una camicia, una gonna, i
pantaloni, una felpa, una borsa, un
impermeabile…

Un vestito, una cravatta, una sciarpa, i
guanti, un mantello, il completo da
uomo/ da donna, una cintura, il
cappotto, un braccialetto, gli
orecchini, un anello…

ჰიგიენა Lavarsi, pettinarsi, lavarsi i denti,
farsi la doccia, farsi il bagno, un
dentifricio, uno spazzolino da denti,
una saponetta, uno shampoo…

Pulirsi, asciugarsi, farsi la barba,
guardarsi  allo specchio, insaponarsi…

ჯანმრთელობა/

ავადმყოფობა

Il medico, l’infermiera, il dottore…
Essere malato, essere sano, aver mal
di…, avere la febbre, avere il
raffreddore, avere la tosse, prendere
una medicina…

La farmacia, l’ospedale, il pronto
soccorso, il/la dentista, la malattia,
fare l’esame del sangue, curare,
guarire, la medicina…

კვება

(კერძები, ჭურჭელი)

Fare colazione, pranzare, cenare, la
zuppa,
l’insalata, la frittata, le patate fritte,
un dessert, i dolci, la bibita…

Una caffettiera, il piatto, il bicchiere,
una caraffa, gli antipasti, la salsa, le
lasagne, un panino, il vino, una
cioccolata,  il caffè, il tè…

პროფესია/ხელობა/საქმია
ნობა

Il/la giornalista, un ingegnere, il
docente, il professore, il medico…

Gli impiegati, l’autista, un commesso,
un contadino, il meccanico…

შეფასება და ემოციური
რეაქციები

Adorare, amare, arrabbiarsi,
detestare, piangere, ridere,
sorridere…

Essere felice/sorpreso/triste/
soddisfatto/contento, piacere,
dispiacere, arrabbiarsi, calmarsi,
irritarsi, trovare interessante…
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2.2. ინდივიდის
გარემოცვა

ადამიანები Una figlia, un figlio, una ragazza/
un ragazzo, il signore, la signora,
una signorina, una donna…

La gente, il mondo, un adolescente,
una persona, un adulto, un bambino,
un anziano, un fanciullo…

ოჯახი, ნათესავები I genitori, un figlio, una figlia, un
fratello maggiore/minore, una
sorella, lo zio, la zia, il nonno, la
nonna…

Il cugino, la cugina, il marito, la
moglie, una donna, lo sposo, la sposa, i
gemelli, un bambino adottato, una
figlia unica, sposarsi.

ცხოველთა სამყარო Un elefante, una giraffa, una
scimmia, un leone, un gatto, un
topo, una mucca, un asino,  un
cane, un vitello,  un gallo, un lupo,
una farfalla...

Un animale domestico/selvatico, fare
chicchirichì, miagolare, abbaiare,
belare, ruggire, barrire…

ბუნება Un albero, un fiore, le piante, la
foresta, il bosco, la stella, la luna,  il
sole, le montagne, il fiume, l’onda,
il lago, il paesaggio.

La natura, un fiume, il continente,  un
oceano, l’equatore, la stella  polare,
l’isola, il monte, la roccia, un deserto,
una cascata…

ბუნების მოვლენები Fa freddo, fa caldo, nevica, piove,
tira vento…

Una tempertura alta/bassa, il cielo è
coperto/sereno, il tramonto, il tuono,
il terremoto…

გეოგრაფიული
დასახელებები, ეროვნება

L’Inghilterra, un inglese, la Francia,
un francese, l’Italia, un italiano, la
Georgia, un georgiano…

Perugia, perugino, Venezia,
veneziano, le Alpi, gli Appennini, il
Lago Maggiore, il Mar Tirreno,
l’Arno…

ქალაქი/სოფელი La capitale, il centro, il municipio,
il corso, la via, un quartiere, un
edificio, una statua, una chiesa, la
cattedrale, una fontana…

Un’autostrada, un bar, una torre,
l’obelisco, un castello, un villaggio, la
campagna, la fattoria, un cimitero, un
paese, una strada, una regione, il
mulino…

საცხოვრებელი ადგილი Un piano, il pianoterra, una casa di
campagna, una villa, la camera, il
bagno, la sala, il muro, la porta,  la
finestra, il giardino…

Il  tetto, la cucina, il corridoio, il
balcone, l’ascensore, la scala,  il
muro...

ავეჯი/ საყოფაცხოვრებო
ნივთები

Un tavolo,  un letto, un cuscino,
una lampada, un frigorifero, una
sedia, un armadio, un fornello, una
lavastoviglie, la radio, il
televisore…

Un aspirapolvere, un frigorifero, una
lavatrice, un acquario,
l’orologio, lo stereo, il lettore DVD, il
CD…

სკოლა/ სასკოლო
ნივთები/სკოლის
პერსონალი

Una scuola, una classe, la direzione,
la biblioteca, una lavagna,
l’alfabeto, il manuale, il quaderno,
la penna, la matita, la lezione, il
professore, il direttore, una maestra,
il compagno di classe…

Il campanello, l’aula, la piscina, la
palestra, la biblioteca…

სასწავლო საგნები Le lingue straniere, l’italiano,
l’inglese, il georgiano, la
matematica, il canto, la lettura, la
letteratura…

L’algebra, la geometria, la fisica, la
chimica, la musica,  la storia,
l’educazione civica, l’educazione
fisica, le scienze naturali…
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სავაჭრო
ობიექტები/პერსონალი

Il mercato, il negozio, il
supermercato, la cassa, la bilancia,
il cliente, il commesso, la
commessa, un cassiere…

Una farmacia, il/la farmacista, una
libreria, una pizzeria, una lavanderia,
una profumeria, una cartoleria, una
tabaccheria….

სურსათი La frutta, gli ortaggi, i legumi, una
banana, un ananas, un mandarino,
una mela, un’arancia, le patate, le
noci, le nocciole, un cetriolo, un
pomodoro, il miele, lo zucchero, il
sale, uno yogurt…

Un melone, un mandarino, una
carota, il pesce, il formaggio, il tè, il
caffè, una caramella, i cereali…

კვების ობიექტები/
პერსონალი

Un ristorante, un bar, un caffè, una
trattoria, una cameriera, un
cameriere, un menù…

Il tavolo riservato, il menù, il cuoco…

ტრანსპორტი/
პერსონალი

Un biglietto, un aeroporto, un
parcheggio, la fermata, la macchina,
il pullman, l’autobus, la
metropolitana,
l’aereo, il treno, l’autista…

Un marinaio, la nave, la circolazione,
il traffico, il bagaglio, la valigia…

ფოსტა/პერსონალი Un ufficio postale, il postino, una
lettera, la busta, imbucare, il
mittente, il destinatario, un
telegramma, un timbro…

Il postino, l’invio, un pacco, un fax,
l’indirizzo, l’e-mail…

კულტურის
ობიექტები/პერსონალი

Un cinema, un teatro, il museo, la
pinacoteca, una mostra d’arte,
un’opera, la commedia, l’attore,
l’attrice…

Una galleria, un’esposizione, un film,
lo spettacolo, una commedia
musicale…

2.3.დღესასწაულები და
ზეიმები

Il Capodanno, il Natale, Babbo
Natale, l’albero di Natale, le
candele, la Pasqua,
l’uovo di cioccolato, il panettone, il
torrone, l’Epifania, la Befana, il
Carnevale, il ballo in maschera…

La festa religiosa/civile/nazionale, dare
una festa, organizzare una festa,
festeggiare, augurare, la Pentecoste, i
fuochi d’artificio, la vigilia di Natale,
la cartolina, la festa della mamma, le
ferie, il cocktail, i panini, le bibite…

2.4. აქტივობები

შინ Svegliarsi, alzarsi, lavarsi, sistemarsi,
fare colazione, cucinare, bollire,
friggere, preparare  la cena, parlare,
raccontare, rimanere, aiutare,
portare, lavare, pulire…

Dormire, accomodarsi, riposarsi, fare
la camera, rifarsi il letto, la cucina,
portare,  dimenticare, apparecchiare,
sparecchiare, salire, versare,
mischiare…

გარეთ Venire, andare, partire, uscire
entrare, salire, scendere, cadere…

Portare, camminare, comprare,
acquistare, vendere, ascoltare,
aspettare, arrampicarsi, aver fretta,
buttare, tenere, scivolare…

სკოლაში Ascoltare, scrivere, ripetere, fare
domande, rispondere alle domande,
recitare, copiare, scrivere, pulire la
lavagna, incollare, tagliare,

Prendere un bel voto/un brutto voto,
correggere gli errori, spiegare, capire,
cominciare, finire, uscire fuori, andare
alla mensa, l’intervallo, il racconto, la
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colorare… poesia, il ripasso, la correzione…
სპორტი Vincere/perdere una partita,

allenarsi, allenatore,  fare sport,
praticare dello sport, giocare a
calcio/a tennis, pattinare, sciare...

Una partita, il premio, la medaglia
d’oro/d’argento/di bronzo, i giochi
olimpici, il campione, il campionato,
la gara sportiva, una piscina, vincere,
il vincitore, la squadra, lo stadio, il
calcio, il calciatore, segnare un goal…

არდადეგები/
დასვენება და გართობა

Andare in vacanza/in ferie, andare
allo zoo, divertirsi, fare un giro/una
passeggiata/un’escursione,
visitare…,  l’attrazione, la magia, il
circo...

Le vacanze estive/invernali/di
Natale/di Pasqua, visitare il museo,
partecipare ad un gioco/ad un
concorso, giocare, fare festa,
collezionare, decorare...

მგზავრობა/
გადაადგილება

Viaggiare, parcheggiare, prendere la
metropolitana/il taxi/l’autobus/il
treno/la bicicletta/la moto/l’auto/
l’autostrada, frenare, muoversi,
prenotare l’albergo...

Prenotare/comprare il biglietto di
andata e ritorno, partire, arrivare,
cambiare binario, la stazione, la
fermata...

2.5.ორიენტირები

დრო
დროში ლოკალიზება

Ieri, l’altro ieri, oggi, domani,
dopodomani, presto, tardi...

Vicino, lontano, dopo, essere avanti, essere
indietro, essere in ritardo, essere in tempo,
più tardi, mai, sempre, spesso, presto,
raramente...

სივრცე
ქვეყნის მხარეები

Il nord, il sud, l’ovest,
l’occidente, l’est,
l’oriente.

Orientale, occidentale, nord – ovest , nord-
est, sud-est, sud-ovest…

ადგილმდებარეობა Avanti, davanti, indietro, qua,
qui, vicino a... lontano da...
da...a...
in fondo,
a destra/a sinistra...

Vicino a..., su, giù, di sopra, di sotto,
dentro, dappertutto...

მახასიათებლები
ფერი

Azzuro, bianco, rosso, verde,  il
colore chiaro/scuro...

verdastro, rossastro,  grigiastro...

ზომა, ფორმა Corto, alto, basso, rettangolare,
largo, stretto...

Immenso, enorme, piccolo, minuscolo,
triangolare, piatto, ovale…

წონა, რაოდენობა,
ტემპერატურა,
შემადგენლობა

Un chilo, molto, poco, alto,
caldo, freddo, basso...

Una tonnellata, di legno, di ferro, di pelle,
di vetro, di stoffa, di plastica...

ნიშან-თვისებები Vecchio, caldo, freddo, tiepido,
pesante, leggero, male, brutto,
bello, pulito, piccolo,
piccolissimo...

Nuovo, antico, molto buono, troppo caldo,
caldissimo, di moda...

რიცხვები Numeri ordinali/cardinali,
primo, secondo, terzo...

Dal 100 al 1000, decennio, un paio,
addizione, sottrazione, moltiplicazione,
divisione,  frazione: ½, ¼ ...
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3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:
 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით,
რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე
 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება
 განუსაზღვრელი არტიკლი (un, uno, una, un’)
 განსაზღვრული არტიკლი (il, lo, l’, la, l’, i, gli, le)
 ნაწილობითი არტიკლი (del, dello, della, dell’, dei, degli, delle)
 მარტივი წინდებულები (a, su, di, in, con, per, da, tra/fra)
 შერწყმული წინდებულები (al, sul, sull’, sullo, dell’, nello, dalle...)
 ერთი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mio, tuo, suo,
nostro, vostro, loro, mia, tua, sua, nostra, vostra, loro)
 რიცხვითი ზედსართავი სახელები (uno, due, tre…cento)
 ერთი და ერთზე მეტი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი
სახელები (mio, mia, miei, mie, tuo, tua, tuoi, tue, suo, sua, suoi, sue, nostro, nostra, nostri, nostre,
vostro, vostra, vostri, vostre, loro)
 ჩვენებებითი ზედსართავი სახელები (questo, questa, questi, queste)
 რაოდენობითი რიცხვითი სახელები
 რიგობითი რიცხვითი სახელები
 ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება
 ზოგადი წესი – ზედს. + a , basso/bassa. . .
 არ იცვლება – verde/verdi,grande/grandi…
 არსებითი და ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება
 ზოგადი წესი – არს. ან ზედს. + i, e libro/libri, donna/donne... buono/buoni,
interessante/interessanti…
 არ იცვლება - città/città, università/università, caffè/caffè, virtù/virtù, pari/pari…
 პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარის ფუნქციით (io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro)
 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი დამატების ფუნქციით (mi, ti, lo, la,
La, ci, vi, li, le)

 uმახვილo პირის ნაცვალსახელები ირიბი დამატების ფუნქციით (mi, ti, gli, le,
Le, ci, vi, gli)
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის
გამოყენებით (Il cane è vicino al tavolo. Il gatto è lontano dal camino. Lui è qui. Lei è lì)
 ნაცვალსახელოვანი ნაწილაკი: Ne mangio due. Non ne vedo nessuno. Ci  vieni? Sì, ci
vengo volentieri.
 უარყოფა მარტივ დროსთან (non - verbo–mai/niente/più/ancora)
 კითხვის დასმა
 ინტონაციით (Paolo arriva domani?)
 კითხვითი ფორმის წარმოება კითხვითი ნაცვალსახელების დამატებით (che cosa, chi,
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4. ფონეტიკა

ბგერათა წარმოთქმა
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ორმაგი და შედგენილი თანხმოვნების წარმოთქმას:
bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz...

ინტონაცია
თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის
ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება,
გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება…

ბგერათა ფონეტიკური შეერთება (L’elisione. Il troncamento)

5. სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია
ინფორმაციის ქართულად მიწოდება)

 დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და
თავისებურებები)

 ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა
და სხვ.)

 პურობა (კვების რეჟიმი, იტალიელი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპური
კერძის დასახელება. . .)

 ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება,
მიმართვის ფორმები - Signore, Signora, Signorina და სხვ.), ჟესტიკულაცია

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 დაწყებითი სკოლა(რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი)

dove, quando, quanto, quale, come...)
 რაოდენობის გამომხატველი ზმნიზედები (molto, poco, troppo. . .)
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების
გამოყენებით (in, tra/fra, vicino a, lontano da, lì, qui,. . .)
 დროის გამოხატვა წინდებულებისა და ზმნიზედების გამოყენებით (prima, dopo,
allora. . .)
 I, II და III ჯგუფის ზმნების უღლება
ზმნის დროები:
 თხრობითი კილოს აწმყო დრო (Indicativo presente)
 ბრძანებითი კილო (Modo imperativo)
 მარტივი მომავალი (Futuro semplice)
 წინარე მომავალი (Futuro anteriore/composto)
 სრული წარსული დრო/ნამყო წყვეტილი (Passato prossimo)
 ნამყო უწყვეტელი (Imperfetto)
 გრამატიკული დროების შეთანხმების წესები
 ზედსართავი სახელის არსებითთან შეთანხმება რიცხვსა და სქესში
 Essere-თი ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის შეთანხმება ქვემდებარესთან
(Lui  è venuto. Lei è venuta. Loro sono venuti/e).
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 გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (babbo, papà,
mamma, sorellina,  fratellino და სხვა)

 სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე
 რამდენიმე იტალიურ ენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი,

ავტორი); (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად ნათარგმნ ზოგიერთ
ნაწარმოებს)

 რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი ...)
 ცნობები იტალიურ - ქართული ურთიერთობებიდან

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ -
ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
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თავი XXXIV2

საბაზო-საშუალო საფეხურის იტალიური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - I, II (სI, სII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პ ა ნ ო რ ა მ ა
1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. ფონრტიკა
5. მართლწერა
6. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. შეფასება
1.5. გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა
1.6. დროში ორიენტირება
1.7. სივრცეში ორიენტირება
1.8. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
1.9. აუცილებლობა, ვალდებულება
1.10. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები

დონე სI, სII

მისალმება Ciao! Salve! Buongiorno! Buongiorno, Signore/Signora!
Buona  giornata!  Buonasera!
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დამშვიდობება Ciao! Salve! Arrivederci! A presto! A dopo! A più  tardi!
Salutami tua sorella, tuo fratello, i tuoi...
Buonanotte!

მოკითხვა Come va? Tutto bene?  Abbastanza  bene.
Non c’è male,  grazie.

პიროვნების წარდგენა Ecco Carlo! Ecco Laura!
Ti presento il mio amico Michele! Piacere.

თავაზიანი მიმართვა Scusi, Signore/Signora. Permesso? Caro/a...
Desidera? Dica pure. Dov’è via...? Posso fare una domanda?

მობოდიშება Scusi. Prego.Tutto bene. Mi dispiace.

მადლობის გადახდა Grazie mille. Sei molto gentile. Di niente/Prego.
Ben arrivato/a! Piacere mio!

კეთილი სურვილების
გამოხატვა, მილოცვა

Tanti  auguri di buon compleanno.  Buon  Natale e felice Anno
Nuovo. Grazie e altrettanto.  Auguri. Buona fortuna.  Buona
giornata.
Complimenti. Buon appetito.

წახალისება/შექება Bravo/a!  Bravissimo/a! Perfetto! Ottimo!

აზრის მიწოდება/
შეთავაზება/მიპატიჟება

Che ne dici di …? Andiamo… Ho un’ idea. Sarebbe bello.
Vieni con noi? Stasera vorrei  invitarti… Andiamo a fare una
passeggiata?

ინტერაქცია სუფრასთან Che cosa vuoi/prendi? Prendo/vorrei… Tieni! Mi passi…?
Ne vuoi? Serviti! Da bere prenderei… Passami il menù, per favore.
Per dessert vorrei…

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Che cosa desidera, signore/a? Potrei  vedere…? Quanto costa…?
Sto cercando…
È caro! Non è caro! È a buon mercato! Che misura è?
Che taglia ha? Ci sono i saldi?

ტელეფონით საუბარი Pronto! Con chi parlo? Mi passi  per favore…? Chiamami! Ci
sentiamo! Posso parlare con Alessandra?

ინტერაქცია მიმოწერისას Caro/a …  Gentile signore/a. Egregio professore. Gentile
professoressa.
Un abbraccio. Baci. Cordiali saluti. Distinti saluti.

დათანხმება, უარის თქმა Sì. No. Perfetto. Va bene. Penso che tu abbia ragione. Volentieri.
Sei molto gentile. Certo. Certamente. Adesso no!
Adesso sì!

1.2.ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ Come ti chiami? Sono/Mi chiamo Daniele. Mi chiamo Caterina e
tu? Quanti anni hai? Qual è il tuo indirizzo? Dove abiti? Qual è  il
tuo numero di telefono? Quando e dove  sei nato/a?
Sono nato/a …

ეროვნების და წარმომავლობის
შესახებ

Di dove sei? Sono georgiano/a.  Sono di Tbilisi. Qual è la tua
nazionalità?

ცხოველების, საგნების შესახებ Che cos’è? È  una penna.  A cosa serve? Serve per scrivere. Com’è?
Di chi è questo cane/gatto? È mio.

პროფესიის/ხელობის შესახებ Che lavoro fai? Qual è la tua professione? Che mestiere fai? Faccio
l’insegnante. Sono infermiera, ingegnere, avvocato, musicista,
psicologo…
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ჯანმრთელობის შესახებ Come stai? Come ti senti? Sto bene/male. Mi sento bene/male. Che
cos’hai? Ho mal di testa/denti/stomaco/gola… Ho la febbre/la
tosse/ l’influenza…

ამინდის შესახებ Che tempo fa? Fa bel/brutto tempo. Piove. Tira vento. C’è il sole. È
nuvoloso. Nevica. Il cielo è sereno.

სურვილის შესახებ Vorresti  una banana? Volentieri. Ho voglia di… Non ho voglia
di… mi piacerebbe… preferisco…

1.3.აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Com’è lui/lei? È una persona simpatica/antipatica. È  biondo/a. È
moro. È grasso/a. È alto/a. È una donna molto bella. Hai gli occhi
azzurri, marroni…

ადამიანის ხასიათი Com’è lui/lei? È gentile. È timido/a. È socievole. È simpatico/a. È
triste/spensierato/a.

საგნის აღწერა Com’è questo tavolo? È grande, piccolo, rotondo, ovale,
rettangolare. È nero, bianco, marrone…

1.4.შეფასება
აზრის, შთაბეჭდილების,
გემოვნების, დამოკიდებულების
გამოხატვა

Mi piace. Non mi piace. Preferisco la musica classica. Non
sopporto… È noioso. È vero. Non è vero. È giusto. Non è giusto.

1.5.გრძნობების, ემოციური
რეაქციების გამოხატვა

Sono felice. Sono contento/a. Sono emozionato/a. Lui/Lei è felice.
Sono arrabbiato/a. Che vergogna!  Non ti arrabbiare! Sono
deluso/a. Non sono sicuro/a. Davvero?! Che strano! Sono
sorpreso/a.  Mi dispiace! Che peccato! Ho paura! È interessante. Mi
interessa. Non mi interessa. Fa’ come vuoi. Non ho niente in
contrario. Ho freddo. Ho caldo. Ho sonno. Ho fame. Ho sete. Sono
impegnato/a.

1.6.დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება Che ora è? Che ore sono? È  l’una. Sono le dieci. A che ora?
All’una. Alle due. Oggi. Domani. Ieri. Dopodomani. Che giorno è
oggi? Oggi è lunedì…  Quando parte il treno? Il treno parte fra
mezz’ora. Quanti ne abbiamo oggi? Oggi ne abbiamo sei.

ქრონოლოგია All’inizio. Alla fine. Di rado. Una volta alla settimana.  Ogni
giorno/mese/anno. Durante la lezione. Quanto dura la lezione?
Dura un’ora. Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì.

1.7.სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა Dov’è la borsa? È in camera. È sulla sedia. La mia casa è lontana
dalla scuola. Dove si trova la stazione? A destra. A sinistra. Dov’è la
fermata? È vicina. È lontana.

მიმართულება/
დანიშნულების ადგილი

Vado a Roma/in Italia. Vengo da Milano/dall’Italia del nord.
Lui va in Sicilia. Noi ritorniamo dall’America.



529

1.8.ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა

მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია È dispiaciuto perché ha perso. Perché sei triste?
Giovanni è intelligente ma pigro.

1.9.აუცილებლობა,
ვალდებულება

Si può? Permesso? Ripeti! Ascolta e rispondi! Lui deve venire a
scuola alle nove. Noi dobbiamo partire alle sette.

1.10.ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის მითითებები,

მოსწავლის
მიმართვები/შეკითხვები

Silenzio! Aprite il libro a pagina sedici. Chiudete il quaderno!
Osservate bene! Chi è presente? Chi è assente?
Chi ha finito? Ripetete ancora una volta, per favore. Lavorate
individualmente. Lavorate in coppia. Chi fa la presentazione?
Fate in fretta! Coniugate i verbi! Cancellate! Copiate! Chi può
tradurre? Come si dice in italiano…? Cosa vuol dire? Che cosa
significa? Non ho capito! Mi può spiegare? Posso leggere? Ho
finito. Non ho ancora finito.

1. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. დღესასწაულები და ზეიმები
2.4. ყოველდღიური აქტივობები
2.5. ინდივიდის ორიენტირები

რუბრიკა მაგალითები

2.1.ინდივიდი დონე - სI, სII

სხეული Il corpo, la testa, il collo, la gola, le guance, un occhio, le sopracciglia, le ciglia,
un orecchio, le orecchie, i denti, la barba, i baffi, una mano, le braccia, il petto,
una gamba, la  schiena, il cuore, le ossa…

გარეგნობა Bello, grande, piccolo, minore, maggiore, sportivo, elegante, robusto, bruno,
nero, grasso, magro, strano, attraente, simpatico, carino, muscoloso,
abbronzato…

ხასიათი Gentile, rumoroso, pauroso, coraggioso, stupido, timido, intelligente, curioso,
energico, attivo, passivo…

ტანსაცმელი/აქსესუა
რები

Un  maglione, una maglietta, una camicia, una felpa, i pantaloni, un
impermeabile, gli occhiali, una borsa, gli orecchini, un braccialetto, un vestito
tradizionale, una cravatta, i bottoni…

ჰიგიენა Lavarsi, pettinarsi, lavarsi  i denti, fare la doccia, fare il bagno, un dentifricio,
uno spazzolino da denti, una saponetta, uno shampoo…

ჯანმრთელობა/ავად
მყოფობა

Essere malato, aver  mal di…, avere la febbre, avere il raffreddore, avere la tosse,
una  medicina, le pillole, l’esame del  sangue, l’ospedale, la farmacia, il pronto
soccorso,  un malato, una malata, il dentista, curare, guarire…

კვება (კერძები, Una tartina, un biscotto, una torta, il caffè, un tè, una zuppa, una frittata, le
patate fritte, l’insalata, la casseruola, una bottiglia, una teiera, una caffettiera…
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ჭურჭელი)

პროფესია/ხელობა/ს
აქმიანობა

Un giornalista, un ingegnere, un pompiere, un commesso, un cameriere, un
autista, lavorare, riposare…

შეფასება და
ემოციური
რეაქციები

Adorare, amare, piacere, arrabbiarsi, essere sorpreso, essere triste, essere
preoccupato, essere felice, essere allegro…

2.2.ინდივიდის
გარემოცვა

ადამიანები Un uomo, una donna, un bambino, una bambina, una coppia, un amico,
un’amica, un figlio, una figlia, un adulto, un vicino, una vicina, una persona, un
ragazzo, una ragazza, un signore, una signora…

ოჯახი/ ნათესავები Un fratello, una sorella, un cugino, una cugina, un/una nipote, i gemelli, una
mamma, un papà, i parenti, un nonno, una nonna, una nuora, un genero…

ცხოველთა სამყარო Animali domestici, animali selvatici, un gallo, una gallina, una mucca, un bue,
un tacchino, un asino, un cane,  un gatto, una giraffa, una scimmia, un topo, un
pappagallo, una farfalla, un lupo, un leone, belare, fare chicchirichì, fare
coccodè, ruggire, barrire, abbiare, miagolare…

ბუნება Un albero, un fiore, la terra, l’erba, una montagna, una roccia, un deserto, una
cascata, una spiaggia, la natura, un fiume, un campo, un continente, un oceano,
un lago…

ბუნების მოვლენები/
ამინდი

Tramonto, alba, vento, pioggia, neve, un terremoto, fa freddo, fa caldo, fa fresco,
c’è la nebbia, c’è  il sole, fa bel tempo, fa brutto tempo,  tira vento, tuona…

გეოგრაფიული
დასახელებები/
ეროვნება

Italia, Roma, Georgia, Tbilisi, un georgiano, una georgiana, Francia, francese,
Spagna, spagnolo, Inghilterra, inglese, Olanda, olandese... le Alpi, gli Appennini,
il Mar Mediterraneo, il Mar Nero, il Mar Caspio, il Caucaso…

ქალაქი/სოფელი La capitale, la strada, una via, il centro, un palazzo, una piazza, un viale, un
edificio, una statua, la campagna,  la scuola,  una regione, un bosco, un sentiero,
una chiesa, la cattedrale, il sottopassaggio …

საცხოვრებელი
ადგილი

Un palazzo, un cortile, un centro, un appartamento, una cucina, un bagno, un
salotto, un garage, un albergo, la metro, un piano, un villaggio, un muro, un
tetto, una finestra, una porta, un giardino, un ascensore…

ავეჯი/
საყოფაცხოვრებო
ნივთები

Una tavola, un tavolo, un letto, un cuscino, una lampada, un frigorifero, un
forno, un fornello, una caffettiera, una sedia, una lavatrice, una lavastoviglie…

სკოლა/ სკოლის
პერსონალი/სასკოლ
ო ნივთები

Una scuola, una classe, una lezione, l’intervallo, un insegnante, un maestro, una
maestra, la  sala  insegnanti, la segreteria, la direzione, la mensa, la  biblioteca,
una lavagna, una piscina, un professore, una professoressa, un compagno di
classe…

სასწავლო საგნები Le lingue straniere, l’italiano, l’inglese, il  tedesco, lo spagnolo, il  francese, la
grammatica e la letteratura  georgiana, la matematica,  la storia, la musica,
l’algebra, la geometria, l’educazione fisica, l’educazione civica…

სავაჭრო ობიექტები/
პერსონალი

Un supermercato, un negozio, una cassa, un cassiere, un cliente, una bilancia, un
commesso, una farmacia, una farmacista, una libreria, una profumeria, una
cartoleria, una pizzeria, il pizzaiolo...
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სურსათი La frutta di stagione, i legumi, una banana, un ananas, una ciliegia, un’arancia,
un’albicocca, un pomodoro, le patate, una mela, una prugna, un cetriolo, un
mandarino, le noci, le  nocciole, un melone, un cocomero, un gelato, una carota,
un pesce, una limonata, un formaggio, un tè, la cioccolata, una caramella, i
cereali, lo zucchero, il riso, il burro, il formaggio…

კვების ობიექტები/
პერსონალი

Un ristorante, un bar, un caffè, una trattoria,  una pizzeria,  un menù, un
cameriere, una cameriera, le bevande, una ricetta, un’alimentazione sana, il
tavolo è riservato, un cuoco…

ტრანსპორტი/

პერსონალი

La metro, la motocicletta, una nave, un autobus, un taxi, un vaporetto, un’auto,
una moto, una bicicletta, una valigia, un viaggio, un biglietto, un aeroporto, una
stazione, un passeggero, un marinaio, un capitano, un capostazione…

ფოსტა/

პერსონალი

La posta, una lettera, l’e-mail, l’indirizzo, un timbro, un corriere, un
telegramma, un fax, un pacco, un postino, un autista…

კულტურის
ობიექტები/პერსონა
ლი

Un cinema, un teatro, l’opera, un museo, uno zoo, un attore, un’attrice, una
mostra, una commedia musicale, un concerto  classico, la musica leggera…

2.3.
დღესასწაულები და
ზეიმები

Babbo Natale, il Capodanno, un regalo, l’albero di Natale, le candele, le
campane, l’Epifania, il Natale, la Pasqua, un panettone, il torrone, l’uovo di
cioccolato, il Carnevale, la maschera, un ballo in maschera, San Valentino, la
festa della mamma, la cartolina, festeggiare, fare festa, un ballo…

2.4.
ყოველდღიური

აქტივობები
შინ Dormire, mangiare, bere, svegliarsi, alzarsi, lavarsi, restare, riposare, divertirsi,

raccontare, parlare, discutere, aiutare, portare, dimenticare, lasciare,
apparecchiare, sparecchiare, cucinare, lavare, pulire, rifare il letto, versare,
mischiare, bollire, friggere...

გარეთ Venire, andare, uscire, entrare, salire, scendere, presentare, conoscere,
scherzare, partire, arrivare, camminare, attendere, aspettare, cadere,
attraversare, portare, accompagnare, camminare, comprare, vendere, avere
fretta, arrampicarsi, scivolare, tenere, buttare...

სკოლაში Test, l’intervallo, la mensa, marinare le lezioni, uscire fuori, spiegare, calcolare,
pensare, vincere, decidere, copiare, cantare, discutere, migliorare, rispondere,
incoraggiare, colorare, dipingere, fare, capire, correggere, trasformare,
coniugare, leggere, scrivere, ascoltare, apprendere, comprendere, cominciare,
finire, raccontare, ripetere, memorizzare, fare  domande, rispondere alle
domande, pulire la lavagna, incollare, tagliare, prendere un bel voto /brutto voto

სპორტი Sciare, giocare a calcio/a tennis, pattinare, nuotare, perdere, vincere, pareggiare,
partecipare, allenarsi, segnare un goal, fare sport, il campione, la gara, la
medaglia d’oro/d’argento, una piscina, uno stadio, i giochi olimpici, la squadra,
allenatore, …

არდადეგები/დასვენ
ები და გართობა

Andare in vacanza, divertirsi, fare un giro, fare una passeggiata, nuotare, giocare
a carte, i videogiochi, decorare, ballare, cantare, guardare la TV, ascoltare la
musica, fare un’escursione, suonare la chitarra/il pianoforte, visitare il museo,
collezionare, partecipare ad un concorso, le Olimpiadi, il festival, il cruciverba,
le vacanze estive/invernali…
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მგზავრობა/

გადაადგილება

Prendere la metropolitana/ il treno/ l’autobus/la bicicletta/la moto/l’auto,
viaggiare, cambiare linea, parcheggiare, frenare, muoversi, prenotare un
biglietto/l’albergo, andare a piedi, atterrare, prendere un biglietto di andata e
ritorno, l’arrivo, la partenza, la prima e la seconda classe...

2.5.ინდივიდის
ორიენტირები

დროში ლოკალიზება,
კვირის დღეები,
თვეები, წელიწადის
დროები

Presto, tardi, veloce, la mattina, mezzogiorno, il pomeriggio, la sera, la notte,
un’ora, un quarto d’ora, ieri, domani, dopodomani, ieri l’altro, più tardi, i
giorni della settimana: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato,
domenica. I mesi dell’anno: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Le stagioni: primavera
(primaverile), estate (estivo), autunno (autunnale), inverno (invernale).

სივრცე
ქვეყნის მხარეები

Nord, sud, est, ovest, nord-est, nord-ovest, sud-est, sud-ovest.

ადგილმდებარეობა Spazio, posto, su, sotto, sopra, davanti, in fondo, dietro, lontano, vicino, a
destra, a sinistra, ecco…

მახასიათებლები
ფერი

Verde, bianco, rosso, blu, celeste, azzurro, marrone, grigio, giallo, nero,
arancione, rosa, viola, chiaro, scuro…

ზომა, ფორმა Grande, piccolo, alto, basso, grosso, corto, lungo, largo, immenso, stretto,
maiuscolo, minuscolo, triangolare, rettangolare, quadrato, ovale…

წონა, რაოდენობა,
ტემპერატურა,
შემადგენლობა

Pesante, leggero, un chilo, un etto, più di, meno di, caldo, freddo, fresco,
tiepido, sotto zero, sopra lo zero, grado, una misura.

ნიშან-თვისებები Molto bene, male, piccolissimo, nuovissimo, anziano, vecchio.

რიცხვები Da 20 a 100, zero, i numeri cardinali, i numeri ordinali, primo, secondo…
Paio, una decina, un centinaio, da 100 a 1000, 2000…

2. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ
სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით,
რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ
მასალაზე

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება
დაწყებით სკოლაში სწავლების პირველ ორ წელს მოსწავლეები გრამატიკულ

კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად,
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გაანალიზების გარეშე აითვისებენ. გრამატიკული სტრუქტურების დაშლა მათი
გაანალიზებისა და გააზრების მიზნით თანდათანობით დაიწყება სწავლების მომდევნო
წლებში.

 განუსაზღვრელი არტიკლი (un, uno, una,un’)
 განსაზღვრული არტიკლი (il, lo, l’, la, l’,i, gli, le)
 ნაწილობითი არტიკლი (del, dello, della, dell’, dei, degli, delle)
 მარტივი წინდებულები (a, su, di, in…)
 შერწყმული წინდებულები (al, sulla, dell’, nello…)
 ერთი მფლობელის აღმნიშვნელი კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (mio,
tuo, suo, nostro, vostro, loro, mia, tua, sua, nostra, vostra, loro)
 რიცხვითი ზედსართავი სახელები (uno, due, tre…cento)
 არსებითი სახელის გრამატიკული სქესი: მამრობითი და მდედრობითი სქესი; მხ.
და მრ. რიცხვები; (gatto-gatti, disco-dischi, amico-amici, amica-amiche, albergo-alberghi)
 ზედსართავი სახელების შეთანხმება არსებითი სახელის მამრობით da

მდედრობით სქესთaნ (ზოგადი წესი – ზედს. + o/a, albero bello – alberi belli ; casa bella – case
belle; calciatore georgiano - calciatori georgiani; donna giovane – donne giovani)
 პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარის ფუნქციით (io, tu, lui/lei, Lei, noi, voi, loro)
 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი დამატების ფუნქციით (mi, ti, lo, la,
La, ci, vi, li, le)
 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები ირიბი დამატების ფუნქციით (mi, ti, gli, le, Le, ci
vi, gli)
 ზმნის უარყოფითი ფორმა (non - verbo – più/niente/mai)
 კითხვითი წინადადება (კითხვითი სიტყვები: Cosa? Chi? Dove? )
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულისა და ზმნიზედის
გამოყენებით (Il cane è sotto il tavolo. Sul tavolo c’è un libro. Lei è qui)
 ზმნის საწყისი ფორმები –I, II და III ჯგუფი. ზმნის უღლება თხრობითი
კილოს აწმყო დროსა (l’indicativo presente) da ბრძანებით კილოში (l’imperativo)
 უკუქცევითი ზმნების უღლება თხრობითი კილოს აწმყო დროსა და ბრძანებით
კილოში (alzarsi, radersi, vestirsi…)

3 . ფონეტიკა

ბგერათა წარმოთქმა
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ორმაგი და შედგენილი თანხმოვნების

წარმოთქმას: bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz…

ინტონაცია
თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი კილოს გამომხატველი ინტონაციები; ინტონაციის

ექპრესიული ცვლილებებით გამოხატული ემოციები: გაკვირვება, სიხარული, აღტაცება,
გაბრაზება, ყოყმანი, უკმაყოფილება…

ბგწრათა ფონეტიკური შეერთება (L’elisione. Il troncamento)

4. ორთოგრაფია

ასომთავრული ასოების გამოყენება; სასვენი ნიშნების გამოყენება; მახვილების დასმა
(ბლაგვი, მკვეთრი: città, perché, virtù…); აპოსტროფის da h–ს გამოყენება (ხმოვნის შეკვეცა
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5. სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის
ქართულად მიწოდება)
 დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და

თავისებურებები)
 ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის

დაპნევა და სხვა)
 პურობა (კვების რეჟიმი, იტალიელი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე

ტიპური კერძის დასახელება...)
 ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება,

მიმართვის ფორმები - Signora, Signore, Signorina და სხვა), ჟესტიკულაცია.
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 დაწყებითი სკოლა (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის

განრიგი... )
 ხმაბაძვა (ონომატოპეა) ცხოველების, ჩვეული ხმაურების (chicchirichì, bau bau,  miao,

toc-toc... შდრ: ყიყლიყო, ავ–ავ, მიაუ, კაკ-კუკ და სხვა)
 გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები/მიმართვა (babbo, papà,

mamma, sorellina,  fratellino და სხვა)
 სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე, ტბა
 რამდენიმე იტალიურენოვანი ქვეყანა (შვეიცარია, სან-მარინო) (დასახელება და

რუკაზე მითითება)
 საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი,

ავტორი) (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ
ნაწარმოებს)

 რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი...)
 ცნობები იტალიურ - ქართული ურთიერთობებიდან

საბაზო-საშუალო საფეხურის იტალიური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - III, IV, V, VI (სIII, სIV, სV, სVI)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალისა
და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები

ხმოვნებისა და h-ს წინ); დამხმარე ასოები [k,w,y, j, x] უცხოური წარმოშობის სიტყვებში
(judo, Kiev, whisky, xilofono…). ორმაგი და შედგენილი თანხმოვნები:

bb/cc/dd/ff/gg/ll/mm/nn/pp/rr/ss/tt/vv/zz…
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 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პ ა ნ ო რ ა მ ა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. ემოციური რეაქციების გამოხატვა
1.5. დროში ორიენტირება
1.6. სივრცეში ორიენტირება
1.7. აუცილებლობა, ვალდებულება, აკრძალვა
1.8. ლოგიკური კავშირები
1.9. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1.სოციალური
ურთიერთობები

დონე - სIII, სIV დონე - სV, ს VI

მისალმება/ დამშვიდობება Ciao! A presto! A domani!
A stasera! A più tardi! A dopo! Ci
vediamo dopo.

Tutto bene? Piacere di vederti.
Ci vediamo domani. Ci vediamo
fra una settimana.

პიროვნების
წარდგენა/გაცნობა

Ti presento... Piacere. Sei Gabriele?
Piacere di conoscerti.
È l’amico/a di… Lei è  il signor
Bianchi?

Mi permetta di presentarLe…
Piacere di rivederti.

თავაზიანი მიმართვა Mi piacerebbe...! Mi scusi,
signore/a… Mi sa dire... Mi può
dire…

Mi permetterebbe...
Certo, sarei lieto di…
Mi daresti un passaggio?

მობოდიშება Mi scusi! Mi scusi!

მადლობის გადახდა Grazie! Grazie mille! Grazie
infinite!

Sono contento/a.
Grazie di tutto. Non ti
preoccupare. Che bello!

მილოცვა, კეთილი
სურვილების გამოხატვა

Buon Compleanno! Buon Anno!
Buona Pasqua!

Complimenti.
Congratulazioni.
Felicitazioni.

წახალისება/შექება Coraggio! Bravo! Sono fiero/a.
È interessante! Buona idea!
Sono contenta per te.

Ottimo! Hai lavorato bene!
Non c’è male.

რჩევა - დარიგება Ti consiglio di... Che cosa ne pensi?
Penso che…

Meglio provare l’altro... Meglio
andare in vacanza.
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Mi può dire…? Prendi in considerazione che…
შეთავაზება, დაპატიჟება,
დათანხმება, უარის თქმა

Ti consiglierei…Vieni da me?
Sarebbe bello. Perché  no?
Volentieri. Sarai libera?
D’accordo! Sei gentile! Volentieri!
Non posso. Sono impegnato/a

Se puoi…Un’altra volta.
Sarebbe utile… Che cosa posso
fare per te? Ti do una mano?
Perché  non puoi…? Accetto con
piacere…
Mi dispiace ma…

შეხვედრის დანიშნვა,

დათანხმება, უარის თქმა

Quando possiamo vederci?
Potresti venire alle sei.
Va bene! Perfetto!
Non posso. Sono impegnato/a. Ti
incontrerei volentieri.
Lunedì alle cinque  per me va
benissimo.
Non è possibile. Mi dispiace ma ho
un appuntamento…

Sei d’accordo? Possiamo
incontrarci? Cosa ne dici di
lunedì? Temo di no, sono
impegnato/a.

აკრძალვა Non fare rumore! Non aprire la
finestra! Non correre nel corridoio!

È proibito!  E’ vietato!
È proibito fumare! Ti proibisco di
fumare!

ინტერაქცია სუფრასთან Per favore, mi passi…?
Vuoi assaggiare? È buono.
L’assaggio anch’io!
Basta così, grazie. Che cosa vuoi da
bere? Ne vuoi ancora una fetta? No,
grazie.

Che cosa vuole assaggiare?
Va bene così, grazie.
La colazione è pronta. Che buono!
Che cosa desidera? Niente, grazie.
Sono a dieta. Sono vegetariano/a.

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

Quanto costa…? Posso provare? È
caro.
Come paga, Signore/a? In contanti.
Con la carta di credito.

Quanto costa? Questa giacca è
cara. Guardo un po’.
Ti sta bene. Non ti sta tanto bene.
È bello questo vestito blu.

დაჯავშნვა/ჯავშნის გაუქმება Vorrei prenotare… Vorrei prendere
due biglietti. Mi dispiace ma questo
posto è riservato. Mi dispiace, non
posso annullare…

Timbrare il biglietto.
Questo posto è per fumatori?

ინტერაქცია მგზავრობისას Quale autobus  va alla stazione?
Quanto pago per il viaggio? Dove
scendo? La valigia è pesante.

Ho sbagliato il binario del treno.
A che ora parte il treno? Quando è
il volo? Quando atterra l’aereo?
Non dimenticare di
obliterare/timbrare. Il treno è
diretto? Il treno è in ritardo di
cinque minuti. Il treno parte dal
terzo binario.

მიმოწერა (მიმართვის,
გამომშვიდობების კლიშეები)

Signora…Signore… Caro/a…
Sono contenta di…
Ci vediamo presto. Tanti saluti.
Baci. Tanti baci. Un abbraccio.
Tuo/a…

Grazie per … Con stima.
Distinti saluti.
Vorrei  ringraziarti per…

პოზიციის გამოხატვა, სხვისი
აზრის გაზიარება ან უარყოფა

Sono d’accordo. Non sono
d’accordo. Vorrei solo dire che…
Secondo me… Penso che…

Non ne discuto. Questa idea non
mi piace. Non è accettabile. Ti
credo.

სატელეფონო საუბარი Con chi parlo? Posso parlare con...?
Ti chiamo più  tardi. Posso lasciare
un messaggio? Ho ricevuto alcune

Puoi chiamarmi…Adesso
ricordo... A più tardi…
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telefonate. Lasciare un messaggio
sulla segreteria telefonica. Lei ha
sbagliato numero.

1.2.ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ:
სახელი, გვარი, ასაკი,
მისამართი

Sono studente/studentessa. Quanti
anni hai?  Ho dieci anni. Dove
abiti? Abito in via Sallustio n.3, a
Roma. Dove sei nato/a? Qual è il
tuo indirizzo?

Nome, cognome, età, telefono,
cellulare, indirizzo, recapito, stato
civile, codice fiscale.

ეროვნებისა და
წარმომავლობის შესახებ

Di dove sei? Di quale nazionalità
sei? Da dove vieni? Lui è inglese,
francese, cinese, giapponese...

Qual è la tua cittadinanza? Qual è
il tuo paese di nascita?

თავისუფალი დროის
გატარების შესახებ

Come passi il tempo libero? Qual è
il tuo hobby? Mi piace… Faccio
collezione di francobolli. Ti
interessa…? Mi piace leggere i
fumetti. Mi piace giocare al
computer.

Qual è il tuo passatempo
preferito? Gioco a carte. Gioco al
computer.

პროფესის /ხელობის შესახებ Che lavoro fa? Mia mamma è
casalinga. Mio  papà è architetto.
Laura è l’insegnante di mio figlio.

Che cosa vorresti fare da grande?
Vorrei fare la modella. I miei
genitori vogliono… Io vorrei
diventare un pilota.

ჯანმრთელობის შესახებ Che cosa ha Maria? Come si sente
oggi? Bene. Non tanto bene. Male.
Si sente male. È guarito/a. Sto
meglio. Ho un mal di stomaco
terribile.

Lei ha bisogno di una visita dal
dottore. Dove ti fa male?

სურვილის, საჭიროების,
მოთხოვნილების შესახებ

Voglio…Vorrei... ho bisogno
di…avrei bisogno di…ho voglia
di…

Vorrei… Il mio desiderio è…
Andiamo…

1.3.აღწერა /დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა.

Com’è fisicamente? È alto/a,
basso/a, magro/a, grasso/a...
Lui/Lei pesa...
Si veste  alla moda. È di moda.

Che taglia hai? Piccola, media,
grande. Che misura porti? Sei tu
in questa foto? Perché non ti
trucchi? È stravagante. Hai visto la
mia nuova gonna? Ti sta bene
questo cappotto. Mi piace  il
colore.

დადებითი და უარყოფითი
შეფასებები

Bello! Mi piace questo film. Non mi
piacciono i gialli. Mi piacciono i
film romantici. Questo spettacolo è
divertente.

Cosa ne pensi? È originale.
È autentico. È di qualità.

1.4.ემოციური რეაქციების
გამოხატვა

სიხარული, აღფრთოვანება,

კმაყოფილება

Che bello! Stupendo!
Straordinario! Eccezionale!
Perfetto! Finalmente! Impossibile!
Sei contento/a? Sono molto
contento/a.

Davvero? È incredibile! Non ci posso
credere!
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ბრაზი, უკმაყოფილება,
სინანული, აღშფოთება,
გაღიზიანება

Che vergogna! Sono deluso/a.
È impossibile! Mi dispiace.
È insopportabile!

Non lo/ti sopporto più! Non lo
accetto!
Tu trovi sempre una scusa! Che
delusione!

გაკვირვება Non è vero!
È pazzesco! Niente di speciale!

Non ci credo! Che sorpresa! È
incredibile! È davvero molto strano!
Non mi interessa!

ინტერესი Sono curioso/a! È interessante! È davvero molto interessante!
Mi togli una curiosità, per favore?

გულგრილობა Non mi interessa affatto! Per me è
uguale!

Come vuoi! Fai come ti pare e piace!
Niente di speciale!

1.5.დროში ორიენტირება

ქრონოლოგია La mattina, la sera, la notte. Di
mattina, di pomeriggio, di sera, di
notte. Che ora è? Che ore sono?
Che giorno è oggi? Quanti ne
abbiamo oggi?
Prima… Poi… Dopo…Alla fine…

Adesso…Ora…Per la prima
volta…La prossima settimana.
L’anno scorso. Alla prossima
lezione.

სიხშირე Signore/a, Lei prende spesso il
treno? Ogni lunedì. Lavora ogni
giorno. Lui/lei viene a trovarmi
spesso/di rado.

Ogni tanto… Spesso… Non
sempre… Raramente… Tre volte
alla settimana… In generale…
Mai… Durante...

თანადროულობა Quando lui si è alzato dal letto
faceva freddo. Lui/Lei guardava la
TV e parlava al telefono.

È  arrivato/a qui il giorno in cui noi
siamo partiti per le vacanze. È
entrato in macchina ed è
cominciato a piovere fortissimo.

ხანგრძლივობა Lui/Lei ha lavorato per tre anni.
È aperto dalle 9 alle 13.

È da tanto che lui/lei è andato/a via.
Marco spesso andava al cinema.
Da bambino Luigi giocava sempre
con suo fratello.

1.6.სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობის
მითითება

Sopra…Sotto…A due
passi…Davanti…

Al piano di sopra…In cantina…Di
fronte…

გზის, მიმართულების,
დანიშნულების ადგილის
მითითება

È partito/a  per Firenze.
Quanto è vicino/lontano? Dov’è la
stazione/la fermata? In fondo alla
strada. A destra di… A sinistra
di…

È andato/a verso il/la…Vicino a…
Lontano da… Deve attraversare la
strada principale… Dopo il primo
semaforo, sempre dritto…

1.7.აუცილებლობა,
ვალდებულება, აკრძალვა

Dobbiamo prendere…
Attenzione!

Non superare la linea gialla!
È necessario… È obbligatorio… È
proibito…Sono costretto/a a…
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1.8.ლოგიკური კავშირები

მიზეზი, შედეგი, მიზანი Perché? Per quale motivo? Per
mezzo di…Per quanto riguarda…

Per quale ragione? Va bene così!

ოპოზიცია Al contrario… A proposito… Al contrario di…
Però…Altrimenti…

პირობითობა Se ti va... In caso di…

1.9.ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის მითითებები,

მოსწავლის
მიმართვა/შეკითხვა

Fate un’analisi dei fatti sotto/sopra
indicati. Lavorate in coppia. Ripeto
che…Non capisco perché… Che
cosa ne pensate? Prego… Per
favore…Vero, giusto… Falso, non
è vero…È sbagliato. Posso leggere,
prof.?
Come posso risolevere questo
problema?

Fate la presentazione dei fatti sopra
indicati/sopra riportati…
Professore, è difficile risolvere
questo problema. Come posso
scrivere…?

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. მედია
2.4. ორიენტირები
2.5. ყოველდღიური აქტივობები
2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1.ინდივიდი დონე - სIII, სIV დონე - სV, სVI

სხეული Il corpo umano, occhi, orecchie,
fronte, guance, labbra, naso, lingua,
braccio, gambe, piede, stomaco,
pancia…

Colonna vertebrale, polmoni,
gomito, collo, costole ...

გარეგნობა Avere i capelli lunghi,
essere biondo/a, castano, avere i
capelli rossi, essere calvo.
Essere magro/a, bello/a, brutto/a,
grasso/a. Avere un viso rotondo,
grande. Avere gli occhi blu,
marroni, neri.  È carino/a, bello/a.

Avere i capelli  lunghi, mossi,
ricci, a coda di cavallo, i baffi.
Essere attraente/seducente.

ტანსაცმელი, აქსესუარები Una giacca, un cappotto, un
impermeabile, un costume da
bagno, una camicia da notte, una
camicia, i sandali, gli stivali, le

Una giacca, le pantofole, una
camicia a fiori, a  quadri, a
righe...
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2.2.ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი Una persona, un vecchio, uno
straniero, ricco, povero,
adolescente, adulto, anziano, un
bambino/una bambina, maschio,
femmina ...

Un cieco, un sordo, un
sordomuto,un cittadino, un
bambino, minore, maggiore, un
barbone, un disoccupato, un
disabile, un intellettuale...

ცხოვრებისეული

ეტაპები

L’infanzia, l'adolescenza, l’età
adulta, la vecchiaia, la nascita, la
morte ...

La nascita, l'invecchiamento, la
morte ...

scarpe da ginnastica, il  cappello, il
berretto, l’orologio, la
cintura, le bretelle, una borsa,
l’ombrello, la sciarpa, gli occhiali da
sole, i guanti, i gioielli, gli
orecchini, una collana, l’anello, il
bracciale, la spilla ...

ჰიგიენა Un profumo, un gel doccia, la
crema, la crema detergente, la
schiuma da barba, il bagnoschiuma,
il trucco,  il rasoio, la spazzola…
Risciacquare, pulire, asciugare, farsi
la barba...

Un dopobarba, le unghie, un
rossetto, la cipria, gli ombretti, il
mascara, tagliare, truccarsi...

ჯანმრთელობა/
ავადმყოფობა

Essere malato/a,
avere la febbre, avere mal di gola/il
raffreddore/la tosse. Esaminare,
ascoltare, guarire, sensazione di
stanchezza, riposo a letto, stare
meglio/bene.

Sentirsi male, avere la
diarrea/nausea, avere un’
infezione all'orecchio.
Distorsione, essere in buona
forma/in ottima salute,
antidolorifico...

ხასიათი Sorridente, divertente, serio,
stupido, bello, dolce, pazzo,
tranquillo, rumoroso, nervoso,
educato, maleducato, loquace,
laborioso, curioso, generoso,
realistico, pensieroso, caldo,
aggressivo, dinamico, femminile,
organizzato, istruito, creativo,
amichevole, ottimista,
Avere un buon carattere, essere
cattivo/insopportabile...

Orgoglioso, ambizioso,
temerario, goffo, pretenzioso,
laborioso, intraprendente,
ignorante, socievole, stravagante,
generoso, anticonformista,
autoritario, ipocrita, avere/non
avere senso dell'umorismo ...

შეფასება და ემოციური
რეაქციები

Sorridere, ridere, piangere,
arrabbiarsi, essere
felice/arrabbiato/sorpreso/triste,
molto/tanto/troppo amato. Amore,
odio, preferisco..., per favore..., mi
piacerebbe..., trovare facile/difficile,
essere
cattivo/bello/buono/interessante,
avere paura di ...

La frustrazione, la sensazione
di..., trovare bello/piacevole/
sgradevole/originale.
Dispiacersi, essere deluso/a...



541

ოჯახი Il figlio maggiore /minore, single,
il/la nipote, il cugino, la cugina,
il matrimonio, le nozze ...

I genitori, un figlio, una figlia, un
maschio, una femmina,una bella
ragazza, i gemelli, un figlio adottivo
...

გეოგრაფული
დასახელებები, ეროვნება,
წარმომავლობა

Il paese, la regione,
Inghilterra, un inglese,
La Svizzera, uno svizzero,
Belgio, un belga,
Francia, un francese,
Egitto, un egiziano,
Messico, un messicano,
Giappone, un giapponese,
Brasile, un brasiliano,
Colombia, un colombiano,
Marocco, un marocchino,
Paesi Bassi, Gran Bretagna,
Stati Uniti,...
Nord America, Sud America,
Europa, Asia, Oceania, Antartide,
Africa, un africano, Australia, un
australiano,
Le Alpi, gli Appennini, la Costa
Azzurra...

Il Medio Oriente, avere/chiedere la
cittadinanza, la doppia cittadinanza,
nativo, straniero/a, nordafricano,
scandinavo ...

სოფელი/ქალაქი Un campo, un percorso, un
giardino, una vite, la vendemmia, in
campagna, il fienile, il pollame, il
bestiame, una stalla ...
un quartiere, un palazzo, un
grattacielo, una strada privata, un
parcheggio, il sottopassaggio, la
piazza, una panchina, un prato, una
statua, un laghetto, una fontana, un
monumento, la cattedrale, un
negozio, l’officina, un ospedale, la
pubblicità ...

Un percorso, un cimitero, il
capannone, i macchinari, l’
agricoltura, l’illuminazione,
l’edilizia, gli impianti ...

სურსათი Manzo, agnello,vitello, maiale,
pollo, pesce, marmellata, miele,
succo di frutta, arancia, banana,
fragola, uva, cetriolo, pomodori,
insalata, fagioli, formaggio di capra,
parmigiano reggiano,
salsicce,  prosciutto crudo/cotto,
pesce affumicato, sottaceti ...

Una specialità, una bistecca, il
basilico, il prezzemolo...

ფოსტა/ პერსონალი Un ufficio postale, un timbro, un
impiegato, una busta, la cartolina, il
pacchetto, il postino, la posta
elettronica, la posta centrale...

Una cassetta postale, un
distributore, una cassa di risparmio,
il mittente, il destinatario...

საზოგადოება და
სახელმწიფო

La repubblica, la monarchia,la
bandiera (tricolore), l'inno
nazionale/d’Italia, la lingua
nazionale, il presidente, il primo
ministro, il Parlamento, il
municipio, il sindaco, un confine,

Lo Stato, la Costituzione, il
Consiglio di Stato, l'Assemblea
Nazionale, il Senato, la moneta
unica europea, l’Euro, il membro, il
senatore, il potere
esecutivo/legislativo/giudiziario,
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un dipartimento, un capoluogo di
regione, la provincia, la regione, la
legge, l’esercito, la guerra, il
governo ...

la società, un partito politico
(sinistra/destra), un’elezione, una
mappa elettorale, il voto, una
campagna elettorale,
un’amministrazione, un funzionario
del governo, il comune, l’economia,
l’industria, l’agricoltura, i costumi, il
patrimonio  nazionale/universale,
lo sciopero dei treni/degli
aerei/della metropolitana... il
sindacato, un evento, il codice
penale/ civile, dichiarazione dei
Diritti dell'Uomo e del Cittadino

განათლება La scuola elementare/primaria
/secondaria, superare un esame, uno
studente, una studentessa, il
collegio, le  scuole superiori, uno
studente del college, un esame,
l’Università, l’Istituto.

L’istruzione primaria/secondaria,
l'apprendimento, un certificato
scolastico, l’istituto professionale, la
scuola di specializzazione, l'anno
accademico, la facoltà di..., la
valutazione a livello nazionale, il
primo ciclo, il secondo ciclo...

კვების ობიექტები,
კერძები/პერსონალი

Una caffetteria, un bar, la mensa, un
ristorante, un cuoco, un/una
cameriere/a, il menù, il piatto,
l’antipasto, le patatine, la pizza, gli
gnocchi, le lasagne, il dessert,...

McDonald's, l’aperitivo, l’insalata, le
patatine fritte, la torta, il sandwich,
la ricetta, gli ingredienti, il pub, il
ristorante, il menù, le bevande
analcoliche, i dolci, primi
piatti/secondi piatti, una sana
alimentazione, la spazzatura.

ტრანსპორტი/ პერსონალი La stazione, il porto, l’aeroporto, il
viaggiatore, l’autostop, l’auto, una
macchina, una fermata, un biglietto,
un controllore, un treno, un ufficio
informazioni,
l’uscita, l’ingresso, la linea gialla, la
banchina, il molo, la nave...

La coincidenza, la moto, il treno,
l’aereo, il motorino, il pullman, un
pulmino, un viaggio di andata e
ritorno, un sedile, la  prima/la
seconda classe, i fumatori/non
fumatori, la direzione, il capitano,
l’autista...

კულტურის ობიექტები/

პერსონალი

Una sala da concerto, una mostra,
rap, rock, pop, la banda, la
decorazione, una discoteca, un
centro culturale/scientifico, un
giardino, una biblioteca, il festival,
il concorso canoro, il direttore, un
regista, un attore, un’attrice ...

Una discoteca, l’aula magna, il
teatro musicale, una sala da musica,
la sala da concerto, il compositore,
il/la musicista, un direttore
d'orchestra, un/una flautista, un/una
pianista, l’Opera, il/la cantante, un
film di animazione, il museo, lo
scienziato, la galleria fotografica, la
mostra, il pittore, la pittrice,
l’artista, lo scultore, il monumento...

სპორტი Un atleta, un giocatore, una partita
di calcio/di tennis/di pallavolo/di
pallacanestro, il portiere,
l’avversario, un pareggio, il
primo/secondo tempo, una squadra
vincente, la vittoria, un arbitro, un
allenatore, un concorso, il
campionato, un campione, una

Gli sport invernali, i giochi olimpici,
il difensore, l’arbitro, il punteggio,
la piscina, l’allenatore, lo stadio...
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medaglia d’oro/d’argento/di bronzo,
gli sport di combattimento
(pugilato, judo, karate), gli sport
individuali (alpinismo, ciclismo,
tennis), le squadre sportive...

ეკოლოგია L’ecologia, l’inquinamento, la
protezione della natura, le
catastrofi, la lava, il vulcano, il
pianeta.

L'ecologia, l’inquinamento
industriale /dell'aria/dell’acqua/
della terra. Proteggere il pianeta, le
catastrofi terrestri, l'eruzione
vulcanica, il terremoto, lo tsunami,
il pericolo, le catastrofi ecologiche,
il clima, la radioattività.

2.3.მედია

ტელევიზია/რადიო La televisione, la TV, le trasmissioni
televisive, le trasmissioni
radiofoniche, il meteo, la pubblicità,
Rai1, Rai2, Rai 3, Rete4...Film,
telefilm/telenovela, il  presentatore,
le informazioni specifiche, il
commentatore, l’attualità, i  mezzi
di comunicazione di massa, il logo,
il/la giornalista; il video clip, il
video, la videocamera, le notizie dal
mondo...

Una guida ai programmi, una
stazione radio, una sala radio, una
televisione, il meteo, il logo, il
telegiornale, un documentario, la
TV satellitare, un canale satellitare,
i canali TV, un tipo di programma,
un inviato speciale, i sottotitoli, la
trasmissione doppiata, uno
sceneggiato, una saga familiare, un
gruppo editoriale, le notizie
politiche, i dibattiti, le interviste...

პრესა Un  quotidiano, una rivista,
l’articolo, il titolo, il sottotitolo, le
notizie, la stampa, l’argomento, il
furto, la rapina, l’incidente,
l’omicidio, la vittima, il sequestro di
persona, l’incendio, un giornale
sportivo…

Un titolo, una rivista mensile, un
giornale, un settimanale, un
giornale di notizie, le indagini, i
principali quotidiani nazionali, i
quotidiani regionali/locali/
nazionali, le riviste femminili...

ინტერნეტი Un computer, una tastiera, un tasto,
un monitor,  il mouse,  un CD, un
sito web, l’e-mail, gli allegati, la
chiocciola, una casella di posta
elettronica, un forum su Internet,
un destinatario, il mittente,
internet, il virus, la corretta
installazione, il menù, il pulsante,
avviare, copiare, incollare,
stampare, fare una ricerca, scaricare
...

Modem, software, le cartelle, i file,
i dati, le  opzioni, la barra degli
strumenti,  il puntatore, il display,
personalizzare, collegare,
cancellare, rinominare, formattare,
selezionare, registrare,
masterizzare, bloccare...

2.4.ორიენტირები

დრო
საათი, დღის მონაკვეთები,
წელი

Un minuto, un'ora, mezz'ora, un
quarto d'ora, tre quarti d'ora, a
mezzogiorno, a mezzanotte, il
giorno, la mattina, la sera, la notte,

L’orologio, la sveglia, il calendario,
l'altro giorno, l'età, tutto il tempo,
durante il giorno, tempo fa, di
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una settimana, la stagione, la
primavera, l'estate, l’autunno,
l’inverno, l'anno, presto, tardi, in
tempo, fra poco, essere in ritardo/in
anticipo/in orario...

recente...

აწმყო Oggi, ora, in questo momento… Attualmente, proprio ora, adesso ...

წარსული Ieri, l’altro ieri, due giorni fa...,
sabato passato/scorso, allora...

In precedenza, una volta, proprio
ora, al momento ...

მომავალი Domani, dopodomani, presto,
giovedì  prossimo, in futuro...

Fino ad allora, subito,
immediatamente, il giorno dopo

წინსწრება Prima, in primo luogo, dal
momento che, fino ad ora, cinque
giorni fa, quel giorno, il giorno
prima, quella mattina, in questo
momento ...

In primo luogo, due giorni fa,
quattro giorni prima ...

მერმინდელობა Allora, dopo dieci giorni, alla fine,
due giorni dopo, il giorno dopo ...

Successivamente…

სისწრაფე Subito, immediatamente,
improvvisamente, finalmente ...

Velocemente, in un istante…

სიხშირე Spesso, raramente, ogni mattina,
ogni tanto, una volta alla
settimana/al mese ...

Spesso, a volte, regolarmente...

ხანგრძლივობა Per lungo tempo, per tutto il
tempo, durante, dal momento che,
al tempo stesso, una volta, dal ...  al
..., 7 giorni su 7, 24 ore su 24,
quindi, durante ...

Mentre, nel frattempo ...

სივრცე/ადგილმდებარეობა Essere in cima, nord, sud, est,
ovest, vicino/lontano,
destra/sinistra, accanto a..., nei
pressi di ..., in alto, in basso, a terra,
sopra, sotto, fuori, dentro,
ovunque, da nessuna parte, intorno
...

Intorno..., lungo…, da nessuna
parte, da qualche altra parte ...

მახასიათებლები

Buio, luce, enorme, bello, vecchio,
nuovo, fresco, caldo, pesante,
piatta, rotonda, ovale, rettangolare,
veloce, lento, magnifico,
straordinario, leggibile, illeggibile,
semplice, romantica ...

Legno, ferro, lana, cotone, pelle,
seta, plastica, gomma, polistirolo,
argento, rame, oro, pietra,vetro, di
colore rosso, grigiastro, verdastro,
amaro, morbido, arrugginito,
sorprendente, soffocato, sofisticato
...

რაოდენობა
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Molti, pochi, basta, un chilo di...,
un litro di..., mezzo litro di..., una
fetta, un pezzo di ...,  un vaso, un
po’  di..., un bicchiere, una bottiglia
di..., un pacchetto di..., molti..., la
metà, un terzo, un quarto....

Mezzo chilo, un etto, una dozzina,
un piatto, un mucchio di persone,
una folla, una fila...

2.5.ყოველდღიური
აქტივობები

აღქმა და ინტელექტუალური
აქტივობები

Indagare, descrivere, comprendere,
riflettere, imparare, spiegare,
conoscere, scegliere, gustare,
ascoltare, ricordare, interagire,
scoprire, fare una scelta, ricordarsi,
consigliare, parlare, guardare,
riconoscere, fare confronti ...

Esprimere le proprie opinioni,
discutere, guardare, parlare,
prendere parte ad una discussione,
giudicare, cogliere, percepire,
apprendere, formulare ipotesi, per
esempio...

ტელეფონით სარგებლობა Chiamata, comporre il numero,
fare un numero sbagliato,
richiamare, rispondere a una
chiamata, riagganciare,
inviare/lasciare un messaggio,
online ...

Il numero sbagliato,
inserire la scheda telefonica, avere
qualcuno al telefono, ricaricare,
digitare il PIN, fare una telefonata,
una segreteria telefonica...

დასვენება, გართობა Guardare la TV, ascoltare la
musica/radio, giocare a
scacchi/carte, passeggiare…
Film, museo, teatro, cinema, lo
show preferito, le vacanze al
mare/in montagna,
la vita notturna, pittura, gli sport
invernali, alpinismo, trekking, i
viaggi ...

Lanciare i dadi, celebrare/
festeggiare la vittoria della squadra
preferita, un gioco di società, il
canottaggio, collezionismo...

სპორტი Vincere/perdere una partita, le
regole del gioco, praticare uno
sport, il tennis, il calcetto, il
campionato, i mondiali di calcio..

Gioco, arbitro, attacco, fischiare,
segnare un gol, fare  canestro,
passare la palla, sconfiggere
l’avversario, battere il record,
partecipare a un torneo di scacchi
...

მგზავრობა, გადაადგილება Prendere il treno/metró/bus/
battello/taxi, volare, andare a
piedi/in bicicletta/a cavallo,
acquistare i biglietti,
abbonamento...

Scendere alla stazione,
prendere/perdere il  treno, salire
sull’autobus, il biglietto, il
parcheggio...



546

ფინანსური ოპერაციები Pagare con un assegno/in
contanti/con la carta di credito,
soldi da cambiare...

Risparmiare, spendere, lo
stipendio, convertire, pagare a rate,
prendere a credito, pagare un
debito, la bancarotta, prendere in
prestito, ricevere gli interessi,
investire...

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ
სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით,
რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ
მასალაზე

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

2.6.დღესასწაულები
და ზეიმები
La festa religiosa/nazionale, la festa, il compleanno, la cartolina di Natale, Babbo Natale, l’albero di Natale, un
regalo, gli articoli da regalo, le ghirlande, la festa di carnevale, la maschera, la vigilia di Natale, la Pasqua,
l’uovo di cioccolato/di Pasqua, le campane, l'Epifania, la Befana, l’Ascensione, l’Assunzione, Ognissanti, la festa
della Repubblica, i fuochi d'artificio, la sfilata, il Festival di Sanremo, la Festa della Liberazione, la Festa del
Lavoro, la festa della Mamma, il cenone, il veglione, il cocktail, un banchetto, una festa,  gli auguri,  esprimere
un desiderio, ricevere/consegnare un dono, organizzare una festa, brindare...

დონე - სIII, სIV დონე - სV, სVI

არტიკლი /Articolo

 განუსაზღვრელი არტიკლი /Articolo
indeterminativo (un, uno, una, un’)

 განსაზღვრული არტიკლი /Articolo
determinativo (il, lo, l’, la, l’ i, gli, le)

 შერწყმული არტიკლები/Preposizioni
articolate (il, sul, sull’, sullo, dell’, nello,
dalle…)

 ნაწილობითი არტიკლი/Articolo  partitivo
(del, dello, della, dell’, dei, degli,
delle…)

 მარტივი წინდებულები /Preposizioni
(semplici) (in, di, da, su, con,  per,  a, tra/fra)

არტიკლი /Articolo

 არტიკლის გამოტოვება / L’omissione
dell’articolo

არსებითი სახელი – სქესი და რიცხვი /Il
sostantivo - Il genere e il numero

ზედსართავი სახელები : თვისებითი,
ჩვენებითი, კუთვნილებითი /Aggettivi
qualificativi, dimostrativi, possessivi.

ნაცვალსახელი / Il pronome
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არსებითი სახელი/ Il sostantivo

არსებითი სახელის მდედრობითი სქესის
წარმოება /La formazione del femminile dei nomi

 ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის
ფორმას + « a » un bambino/una bambina,
un gatto/una gatta…

 დაბოლოებების შეცვლა: tore/trice; -
e/essa; a/essa, attore/attrice,
professore/professoressa, poeta/poetessa…

 ცალკეული შემთხვევები: un uomo/una
donna, un re/una regina…

 მდედრობითი სქესის არსებითი
სახელის მრავლობითი რიცხვის
წარმოება/La formazione del plurale dei
nomi femminili

 ზოგადი წესი:
მხოლობითი რიცხვის ფორმას -
არს. + e, la porta/le porte, la carta/le
carte…

 დაბოლოება არ იცვლება: la serie/le
serie, la tesi/le tesi, la città/le città…

 ცალკეული შემთხვევები: -La banca/le
banche, la bottega/le botteghe…

ზედსართავი სახელი/Aggettivi

თვისებითი ზედსართავი სახელის
მდედრობითი სქესის წარმოება/La formazione
del femminile degli aggettivi qualificativi

 ზოგადი წესი: - ზედს.+ a, basso/bassa,
grosso/grossa…

 არ იცვლება: nobile/nobile,
rosa/rosa,viola/viola…

 იცვლება დაბოლოება : stanco/stanca,
largo/larga, lungo/lunga, nuovo/nuova…

 ცალკეული შემთხვევები: greco/greci,
sporco/sporchi,

თვისებითი ზედსართავი სახელის
მრავლობითი რიცხვის წარმოება/La
formazione del plurale degli aggettivi
qualificativi
 ზოგადი წესი: ზედს.+ o-i/a-e :

buono/buoni/buona/buone....
 არ იცვლება : blu blu/blu, rosa/rosa,

lilla/lilla…

 ნაცვალსახელები ქვემდებარის
ფუნქციით /I pronomi con la funzione
di  soggetto (io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi,
loro)

 პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი
დამატების ფუნქციით (უმახვილო და
მახვილიანი)/ Pronomi personali con
funzione di complemento diretto /atoni e
tonici (mi, ti, lo, la, La, ci, vi, li, le; me,
te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro)

 პირის ნაცვალსახელები ირიბი
დამატების ფუნქციით: უმახვილო და
მახვილიანი/Pronomi personali con
funzione di complemento indiretto/atoni
e tonici (mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, gli;  a me,
a te,  a lui, a lei, a Lei,  a noi, a voi, a
loro…)

 შერწყმული დამატებები/Pronomi
combinati (me lo, te la, ce lo...glielo,
glieli, gliela, gliele...)

 ნაცვალსახელოვანი და ზმნიზედური
ნაწილაკი/Le particelle «ci, ne»

 კუთვნილებითი ზედსართავი
სახელები /Aggettivi e pronomi
possessivi (mio, mia, miei, mie, tuo, tua,
tuoi, tue, suo, sua, suoi, sue, nostro,
nostra, nostri, nostre, vostro, vostra,
vostri, vostre, loro)

 ჩვენებითი ნაცვალსახელები /Pronomi
e aggettivi dimostrativi (questo, questi,
questa, queste, quel, quell’, quello, quella,
quei, quegli, quelle)

 განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები
/Pronomi indefiniti (alcuno, altro,
nessuno, certo, ciascuno, tale, ognuno,
qualcuno/a, qualcosa…) მიმართებითი
ნაცვალსახელები/Pronomi relativi (che,
cui, il quale,  la quale, i quali, le quali…)

 კითხვითი ნაცვალსახელები /Pronomi
interrogativi (che, chi, quale, quali,
quanto/a/i/e)

 ზმნიზედა /L’avverbio

 ადგილის ზმნიზედები /Avverbi di
luogo (laggiù, lassù, quaggiù, quassù, lì,
giù, accanto, addosso, attorno, attraverso,
oltre…)
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 ცალკეული შემთხვევები :
stanco/stanchi/stanca/stanche,
saggio/saggi/saggia/sagge,
grigio/grigi/grigia/grigie, gentile/gentili…

 კუთვნილებითი ზედსართავი
სახელები/Aggettivi e pronomi possessivi
(mio, mia, miei, mie, tuo, tua, tuoi, tue,
suo, sua, suoi, sue, nostro, nostra, nostri,
nostre, vostro, vostra, vostri, vostre, loro)

 კუთვნილებითი ზედსართავები
ნათესაური კავშირის აღმნიშვნელ
სახელებთან/Aggettivi possessivi con i
nomi di parentela

 ჩვენებითი ზედსართავი სახელები/
Pronomi  e aggettivi dimostrativi (questo,
questi, questa, queste, quel,
quell’,quello,quella,quei,quegli,quelle)

 კითხვითი ზედსართავი სახელები /
Aggettivi interrogativi (chi, che, quale,
quali, quanto, quanti, quanta, quante)

 განუსაზღვრელი ზედსართავი
სახელი/Aggettivi indefiniti (molto, poco,
tanto, troppo, tutto…)

რიცხვითი სახელები /I numerali

 რაოდენობითი რიცხვითი სახელები
/Numerali cardinali

 რიგობითი რიცხვითი სახელები
/ Numerali ordinali

ნაცვალსახელი / Il pronome

 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები
ქვემდებარის ფუნქციით /Pronomi Personali
con funzione di soggetto (io, tu, lui, lui, Lei,
noi, voi, loro)
 პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი

დამატების ფუნქციით უმახვილო და
მახვილიანი / Pronomi personali con
funzione di complemento diretto/ atoni e
tonici (mi, ti, lo, la, La, ci, vi, li, le; me, te,
lui, lei, Lei, noi, voi, loro)

 პირის ნაცვალსახელები ირიბი
დამატების ფუნქციით უმახვილო და
მახვილიანი/Pronomi personali con
funzione di complemento indiretto/atoni e

 რაოდენობის ზმნიზედები / Avverbi
di quantità (abbastanza, appena, assai,
meno, molto, niente, nulla, più, poco,
tanto, troppo…)

 დროის ზმნიზედები /Avverbi di tempo
(adesso, allora, oggi, domani,
dopodomani, ieri, l’altro
ieri, sempre, stamani, stasera, stanotte…)

 ვითარების ზმნიზედა/Avverbi di
modo.

 ვითარების ზმნიზედის წარმოება
სუფიქსი - mente -სდამატებით / La
formazione degli avverbi di modo con il
suffisso - mente (lentamente,
leggermente…)

ზმნა / Il verbo

 I, II და III ჯგუფის ზმნები/Le tre
coniugazioni del verbo

ზმნის კილო და დროები/Modi e tempi dei
verbi

 თხრობითიკილოს აწმყო დრო
(Indicativo presente)

 სრული წარსული დრო/ნამყო
წყვეტილი (Passato prossimo)

 ნამყო დროის მიმღეობა/Participio
passato

 ნამყო უწყვეტელი/Imperfetto

 ნამყო წინარე წარსული/Trapassato
prossimo

 აწმყო დროის მიმღეობა/Participio
presente

 მარტივი მომავალი/Futuro semplice

 წინარე მომავალი/Futuro

anteriore/composto

 ბრძანებითი კილო/Modo imperativo
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tonici (mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, gli; a me, a
te, a lui, a lei, a Lei, a noi, a voi, a loro…)

 მიმართვის თავაზიანი ფორმა/Forma di
cortesia (Lei, Le, La, Suo…)

 განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები /
Pronomi indefiniti (alcuno, altro, nessuno,
certo, ciascuno, tale, ognuno, qualcuno/a,
qualcosa…)

 მიმართებითი ნაცვალსახელები /
Pronomi relativi (che, cui, il quale, la
quale, i quali, le quali)

 კითხვითი ნაცვალსახელები / Pronomi
interrogativi (che, chi, quale, quali,
quanto/a/i/e)

ზმნიზედა /L’ avverbio

 ადგილის ზმნიზედები / Avverbi di
luogo (laggiù, lassù, quaggiù, quassù, lì,
giù, accanto, addosso, attorno, attraverso,
oltre…)

 რაოდენობის ზმნიზედები / Avverbi di
quantità (abbastanza, appena, assai, meno,
molto, niente, nulla, più, poco, tanto,
troppo…)

 დროის ზმნიზედები Avverbi di tempo
(adesso, allora, oggi, domani, dopodomani,
ieri, l’altro
ieri,  sempre, stamani, stasera, stanotte…)

ზმნა / Il verbo

 I, II და III ჯგუფის ზმნები/Le tre
coniugazioni del verbo

 ნაცვალსახელოვანი ზმნები/Verbi
riflessivi/pronominali (svegliarsi, alzarsi,
lavarsi, pettinarsi…)

 დამხმარე ზმნები « avere » და « essere »,
მათი უღლება და ფუნქცია
/Coniugazione dei verbi ausiliari e scelta
dell’ausiliare nei tempi composti

 უპირო ზმნები/Verbi impersonali
(accadere, avvenire, bisognare, parere,
sembrare, succedere, piovere, nevicare,
si + infinito : si dice, si parla, si mangia…)

 კონსტრუქცია « c’è, ci sono »

ზმნის კილოები და დროები/I modi e tempi dei
verbi

 გერუნდივი/Gerundio
 პირობითი კილოს აწმყო დრო /

Condizionale presente
 პირობითობის აღმნიშვნელი

წინადადებები « se » კავშირით/Periodo
ipotetico
se +  il presente > il presente

se + il futuro semplice > il futuro
semplice

se + il passato prossimo > il futuro
semplice

 კავშირებითი კილოს აწმყო დრო/Il
congiuntivo presente

 უარყოფითი ფორმა მარტივ და
რთულ დროსთან/La forma negativa
con i tempi semplici e composti (ne –
verbo- niente/mai/più/né…né)

 ზმნის აქტიური და პასიური ფორმები
/La Forma attiva e passiva del verbo

 პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი/Il
discorso diretto e indiretto

შედარებითი ხარისხი/Il grado comparativo

 თვისებით ზედსართავ
სახელებთან/con gli aggettivi
qualificativi (più di/che, meno di/che,
tanto…come, così…come)

 არსებით სახელებთან /con i sostantivi
(tanto… quanto)

 განსაკუთრებული ფორმები/I casi
particolari (buono-più buono -migliore,
cattivo-più cattivo - peggiore…)

აღმატებითი ხარისხი/Il grado superlativo

 ზედსართავ სახელებთან /con gli
aggettivi

 მიმართებითი აღმატებითი
ხარისხი/superlativo relativo (il/la/i/le +
più/meno+aggettivo) აბსოლუტური
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 თხრობითი კილოს აწმყო დრო
(Indicativo presente)

 სრული წარსული დრო/ნამყო
წყვეტილი/(Passato prossimo)

 ნამყო დროის მიმღეობა/Participio
passato

 ნამყო უწყვეტელი (Imperfetto)

 მარტივი მომავალი (Futuro semplice)

 წინარე მომავალი (Futuro
anteriore/composto)

 ბრძანებითი კილო ( Modo imperativo)
 უარყოფითი ფორმა მარტივ და რთულ

დროსთან /La forma negativa con i tempi
semplici e composti

 კითხვითი ფორმა/ La forma
interrogativa (კითხვის დასმა
ინტონაციით, კითხვითი
ნაცვალსახელის, ზედსართავის,
ზმნიზედის გამოყენებით)

წინდებული /La preposizione

 პირველადი ანუ მარტივი და
შერწყმული წინდებულები/Preposizioni
proprie, semplici e articolate.

 მეორადი წინდებულები/Preposizioni
improprie

 შედგენილი წინდებულები/Locuzioni
Prepositive

წინადადება/La frase

 მარტივი წინადადება/La frase semplice

 რთული თანწყობილი და ქვეწყობილი
წინადადებები შემდეგი კავშირებით/La
frase complessa, le proposizioni coordinate
e subordinate con le congiunzioni (ma,
però, anzi, eppure, invece/che,  perché …)

აღმატებითი ხარისხი / Superlativo
assoluto (ზედს. სახ. მრ. რიცხვი +
issimo, molto, assai; პრეფიქსები: arci,
stra, ultra, sopra, super)

 განსაკუთრებული ფორმები / I casi
particolari (il più buono-il migliore-
buonissimo-ottimo, il più cattivo-il
peggiore-cattivissimo-pessimo…)

წინადადება/La frase

 რთული თანწყობილი და
ქვეწყობილი წინადადებები შემდეგი
კავშირებით/La frase complessa, le
proposizioni coordinate e subordinate
con le congiunzioni (ma, però, anzi,
eppure, invece/che, perché…)

შეთანხმება/L’accordo

 არსებითი და ზედსართავი
სახელების შეთანხმება სქესსა და
რიცხვში / L’accordo del nome e
dell’aggettivo in genere e in numero.

 « essere » და « avere »-თი ნაუღლები
ზმნების ნამყოს მიმღეობის
შეთანხმება ქვემდებარესა და
დამატებასთან/ L’accordo del participio
passato dei verbi coniugati con i verbi
ausiliari (essere e avere) con il soggetto e
il complemento oggetto.

 დროთა შეთანხმება : წინარე,
თანადროული და მომდევნო
მოქმედებები/La concordanza dei tempi:
anteriorità, contemporaneità,
posteriorità.
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საბაზო-საშუალო საფეხურის იტალიური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - VII, VIII  (სVII, სVIII)

პ ა ნ ო რ ა მ ა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა

1 . სამეტყველო ფუნქციები
1.1. მოსაზრებებისა და დამოკიდებულებების გამოხატვა
1.2. ემოციებისა და გრძნობების გამოხატვა
1.3. ინტერაქცია აქტივობებისა და მოქმედებების დროს
1.4. ზეპირი გამოსვლის/თხრობის სტრუქტურირება
1.5. ლოგიკური კავშირები
1.6. ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი

სამეტყველო ფუნქციები ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1.მოსაზრებებისა და
დამოკიდებულებების გამოხატვა

დონე - სVII , ს VIII

საკუთარი თვალსაზრისის გამოხატვა Secondo me… Dal mio punto di vista… Riguardo a…. Mi
sembra che… Mi pare che… Io  penso che… Io credo che… Per
quanto riguarda… Personalmente… Mi sento di dire che…

დათანხმება Va bene. D’accordo. Senza dubbio. Complimenti.
Interamente/Totalmente/Pienamente/Completamente
d’accordo. Mi piace la tua decisione/la tua analisi/il tuo
ragionamento.

უარყოფა Non mi piace/Disapprovo questa decisione. Questo è
inaccettabile/intollerabile. Io protesto.

რაიმეს ცოდნის/არცოდნის გამოხატვა Conosco bene le sue abitudini. Sono informato dei fatti. Sì, sono
già informata di questa faccenda. Ignoro/Non so cosa voleva
fare. Io non conosco quest’uomo. Non sono al corrente dei fatti.

რაიმეს გახსენება/დავიწყება Io mi ricordo del suo nome. Io mi ricordo dei suoi begli occhi.
Mi sono dimenticato/a di spegnere la luce. Io non me ne
ricordo. Non riesco a ricordare… Buio completo!

დარწმუნებულობის/ეჭვის გამოხატვა Sono assolutamente/completamente certo/convinto che … Mi
chiedo che/se… Non sono sicuro/a che sia una buona idea. Non
sono sicuro/a di fare in tempo. Non sono certo che…È chiaro
che.... Questa storia non mi pare reale. Lei è proprio in ritardo.

რაიმეს კეთების უნარი Io sono capace di… Sono in grado di… Io posso/potrei  fare…
Abbiamo i mezzi per…

რაიმეს კეთების განზრახვა Ho intenzione di smettere fumare.  Prevedo di tornare alle 18.
Mi occuperò di rispondere al più presto.
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ვალდებულება, აკრძალვა Io devo assolutamente/obbligatoriamente ritornare prima di
mezzanotte. Io devo finire  questo libro prima di questa sera… È
vietato… Non si può…. Passaggio obbligatorio. Vietato
entrare/fumare.

ბრალდება, თავის დადანაშაულება,
აღიარება, ბრალდების უარყოფა

È un suo sbaglio. È  colpa di… Sono responsabile di… Io mi
prendo la responsabilità di questo incidente. Io ignoro…
Non è colpa mia. Ammetto di aver sbagliato.
Non ho niente a che fare con questa faccenda.

ბოდიშის მოხდა Vorrei scusarmi… Mi scuso…Mi dispiace di farLa aspettare. È
una dimenticanza imperdonabile. Non volevo/intendevo
disturbarLa.

1.2.ემოციებისა და გრძნობების
გამოხატვა

სიამოვნების, სიხარულის,
ბედნიერების გამოხატვა

Questo mi fa un gran piacere! Sono  pazza di gioia! Vorrei
esprimere la mia gioia per questo incontro! Sono veramente
felice!

სევდის, უხალისობის გამოხატვა Cosa ti è successo? Sono
triste/infastidito/infelice/dispiaciuto/demoralizzato… Io non ne
posso  più! Sono sfortunato/a. Non sono felice. Mi dispiace!

თანაგრძნობის გამოხატვა Capisco bene!  So cosa succede. Povera me! Mia cara! Tesoro!
Sono con te con tutto il mio cuore. Le mie  condoglianze! Non
posso esprimere il mio dolore!

იმედგაცრუების გამოხატვა Sono deluso/a dai risultati delle elezioni. È una grande delusione
per me! Non immaginavo che… Non posso esprimere la mia
delusione! Non ci pensavo!

შიშის, წუხილის, შფოთვის გამოხატვა Sono impaurito/stressato/terrorizzato/preso dal panicso/
paventato/timoroso…

შვების გამოხატვა Alla fine non è niente di brutto! Che bello! Perfetto!
Finalmente!

Perfetto! Magnifico! Impeccabile! È quello che volevo/che
aspettavo! Questo non mi convince molto! Fantastico! Non mi
basta! C’è qualcosa che ti crea problemi/che non ti piace/che ti
disturba/ti annoia/ti dispiace?

მრისხანების, ცუდ ხასიათზე ყოფნის
გამოხატვა

Va bene, no? Non esagerare! Hai passato il limite! Sono
irritato/agitato/esasperato/arrabbiato/furioso! Questo è troppo!

რაიმეს მიმართ ინტერესის გამოხატვა Ho cominciato a interessarmi alla politica. Sono sensibile al suo
aspetto. È interessante/appassionante/affascinante/esaltante.

გაკვირვების/ გულგრილობის
გამოხატვა

Ma davvero?! Incredibile! Non me l’aspettavo! Non potevo
immaginare! E allora?! Mi lascia indifferente! Non mi importa!

მადლიერების გამოხატვა, მადლობის
გადახდა

Grazie mille! Grazie infinite! Sei gentile ad aver pensato a noi!
Vi sono riconoscente!

1.3.ინტერაქცია აქტივობებისა და
მოქმედებების დროს

თხოვნა/მოთხოვნა Bisogna assolutamente/urgentemente che tu venga.
Esigo/ordino/voglio che… Sarebbe bene che tu andassi…
Potresti darmi una mano? Saresti così gentile da…
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რაიმეს შეთავაზება Vorrei invitarti a prendere un caffè. Perché non andiamo a
mangiare al ristorante? Che ne dici di andare al cinema? Sarei
onorato di averti con noi.

დახმარების შეთავაზება Potrei fare qualcosa per te? Bene, fai tutto da solo? Posso darti
una mano? Posso esserti utile?

შეთავაზებაზე პასუხის გაცემა Bisogna che ci pensi…È un film da vedere assolutamente...
Preferirei ripartire domani. Mi è impossibile …

რჩევა Io, al tuo posto, ripartirei immediatamente. Io sarei più
prudente. Sarebbe meglio andarsene. Potrei provare un altro
vestito? Solo un piccolo consiglio. Io ti consiglierei di…

მუქარა Ti giuro/assicuro che se farai questo, non mi rivedrai più!

დაპირება Prometto/Giuro che ti telefonerò domani! Ti assicuro che lo
farò! Puoi contare su di me!

საყვედური Guarda cosa hai fatto?! Come puoi dire una cosa simile?!

1.4.ზეპირი გამოსვლის/თხრობის
სტრუქტურირება

განსახილველი საკითხების წარდგენა All’inizio/prima di tutto/prima... Al primo posto… Al secondo
posto…Poi… Dopo… Io finirò di… Vorrei concludere…
Ultimamente…L’ultimo punto/problema…
Studiare/risolvere/presentare/analizzare/affrontare/trattare un
problema. In conclusione…

ხაზგასმა, გამოკვეთა Sottolineare/segnalare/rimarcare il fatto che… Bisogna
sottolineare che… Io insisto sul fatto che…

ერთი საკითხიდან მეორეზე
გადასვლა

Passiamo al prossimo argomento all’ordine del giorno.
Dopo aver esaminato/preso in considerazione/analizzato la
questione/il problema…

ახალი თემის, სიუჟეტის
შეთავაზება/უარყოფა

Passiamo a un’altra questione? Abbiamo tempo per discutere un
nuovo problema? Bene, cambiando argomento, parliamo del
nuovo progetto.
Basta, passiamo ad altro…

საპირისპირო თვალსაზრისის
გამოხატვა

Ma, dipende da, al contrario, non credo, per contro, viceversa.

თემიდან გადახვევა Vorrei aggiungere che…
Chiusa  parentesi. Riprendiamo l’argomento.

მაგალითის მოყვანა Per/Ad  esempio:… Per farmi capire, vorrei farvi un esempio.
Questo mi fa pensare che… Potrebbe essere più chiaro…
Immaginiamo che…

სხვისი ნათქვამის გადმოცემა Dice/scrive/pensa che…Considera/afferma che…Spera/si
rammarica che…

ციტირება Cito: “…”. Fine della citazione. Riporto le parole di Federico il
quale ha detto/scritto che… Come ha detto Manuele “…”

შეჯამება/დასკვნის გაკეთება Per riassumere… Riassumendo… Insomma… In poche
parole… In conclusione… Per concludere…Per finire… Per
terminare…In definitiva… Infine…

1.5.ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/შედეგი A causa di…, per questa ragione, per il fatto che…, in
conseguenza del fatto che, così…
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ოპოზიცია/დათმობა Al contrario, all’opposto, malgrado tutto, nonostante tutto,
benché…

პირობა In caso di… nel caso in cui… a condizione che…

მიზანი Allo scopo di…, affinché, al fine di, per questo fine…

1.6.ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი

Come pagate? Contanti o carta di credito? Come si compila un
assegno? Come si ritirano i soldi al bancomat?
Introdurre la carta, comporre il codice segreto, confermare,
scegliere l’opzione, attendere, prendere la carta, ritirare i
contanti.

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1.ინდივიდი დონე - სVII, სVIII

სხეული Il corpo umano, lo scheletro, un organo, un muscolo, la coscia, una
falange, l’intestino, l’anca, un’arteria, la saliva, la bile, un tendine,
un bicipite, una tempia, una narice, il palmo, l’indice, il torace, il
pugno, la pupilla, la mascella…

გარეგნობა

L’aspetto, l’aria, il portamento, una cicatrice, una parrucca, le
lentiggini, la dentatura, una protesi…
gobbo, diversamente abile, nano, gigante, pazzo, malato…
zoppo,  a quattro zampe, stare in piedi…

ხასიათი

Agitato, ansioso, arrabbiato, conciliante, calmo, disperato,
imbarazzato, meravigliato, stupito, irritato, socievole, vanitoso,
pretenzioso, rispettoso.
Intristirsi, contrariarsi, deprimersi, incantarsi, ribellarsi…

ტანსაცმელი/აქსესუარები/აქტივო
ბები

Una camicetta, biancheria intima, un’uniforme, un vestito, una
confezione, i collant, un cappotto, le pantofole, il pizzo, un tacco, la
taglia, il numero di scarpe…
prendere dalla tasca, spogliarsi, andar bene/male…

ჰიგიენა/აქტივობები

Igiene, pulizia, curare, prodotti di bellezza, crema per il corpo,
rossetto, fazzoletto, carta igienica, guanti sintetici, bagnoschiuma,
deodorante, asciugacapelli, phon, spazzolino da denti.
Sano, malato, igienico, pulito…
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Depilarsi, lavarsi, spalmarsi la crema, farsi la barba, tagliare i
capelli…

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა/აქტი
ვობები

Lo starnuto, un malessere, la convalescenza, la varicella, la tosse,
l’epatite, il microbo, il batterio, il virus, il sintomo, il contagio, la
diagnosi, l’infarto, la frattura, l’infiammazione, l’allergia…
Sano, invalido, in salute, stato febbrile, dolore cronico/acuto…
Essere sano, starnutire, svenire, guarire, trasmettere, vaccinare…

შეფასება და ემოციური რეაქციები

L’affetto, l’amore, l’emozione, la tensione. Esasperato, stressato,
eccitato, irritato, emozionato, stordito, abbattuto, triste, sconsolato,
costernato, oppresso, sconvolto…
Manifestare, esternare, nascondere, dissimulare le emozioni, essere
felice, fare/tenere/mettere il muso, contrariarsi, inimicarsi,
deludere, invidiare, eccitarsi, detestare, irritarsi, essere cauti,
disprezzare, sorprendersi…è scandaloso, è immorale…

2.2.ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი/ცხოვრების ეტაპები Essere umano, il genere umano, la specie, la nascita, l’infanzia, la
giovinezza, la gioventù,  l’adolescenza, l’età adulta, la vecchiaia, la
terza età…
Nascere, morire, essere, vivere, esistere…

ოჯახი/ნათესავები Un membro della famiglia, parentela, parente stretto, lontano
parente, orfano, figlio/genitore adottivo, bambino adottato, il
matrimonio, la rottura, la separazione, il divorzio, il celibe, il patto
di solidarietà, l’adulterio, il compagno,
l’ amico, il convivente, il fidanzato, un divorziato…
Familiare, monoparentale,  la famiglia allargata, paterno, fraterno…

ბუნება და ბუნების მოვლენები/
აქტივობები

Lo stagno, un laghetto, la radura, la prateria, il ruscello, il torrente,
la cascata, la valle, l’umidità, le precipitazioni, l’ alluvione,
l’uragano, il tifone, il ghiaccio, il maremoto, il terremoto…
Pioggerella, pioggia, temporale, grandine…

გეოგრაფიული
დასახელებები/ეროვნებები/
რელიგიური მრწამსი

L’Oceano Atlantico/Pacifico, il Mar del Nord/Mediterraneo… il
pianeta, il Polo Nord/Sud, l’Equatore, l’emisfero…
Svizzero, finlandese, polacco, tedesco…
Un culto, una confessione, un movimento religioso, il cristianesimo,
il cattolicesimo, l’induismo, l’islamismo, la religione ortodossa…
Una credenza, la curia, il Papa, il Patriarca, un monaco, un frate, un
prete, un rabbino…
Una cattedrale, una chiesa, la messa, il prete, il Natale, la Pasqua…
Credente, non credente, praticante, non praticante…
Predicare, praticare, celebrare, pregare…

საზოგადოება და სახელმწიფო Uno Stato, una nazione, un paese, il potere, l’autorità, la
Costituzione, una legge, la giustizia, la democrazia, la dittatura, la
monarchia, le elezioni, il voto, la maggioranza, un partito, un
movimento, un elettore, un parlamentare, la tolleranza,
l’uguaglianza…
Legislativo, esecutivo, elettorale…
Votare, eleggere, governare, legiferare, applicare, eseguire…
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ქალაქი და სოფელი/აქტივობები L’urbanesimo, l’industria, l’agricoltura, l’artigianato, la banca, il
municipio, la zona industriale, la fattoria…
Produrre, consumare, comprare, vendere, coltivare, allevare,
annaffiare, raccogliere…

საცხოვრებელი
ადგილი/აქტივობები

Un immobile, una seconda casa, un appartamento, un edificio, la
cucina, il salotto, il climatizzatore, l’agenzia immobiliare, l’affitto…
Risiedere, convivere, vivere, abitare, dare in affitto, traslocare,
trasferirsi…

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო
ნივთები/აქსესუარები

Una sedia, un divano, una poltrona, un armadio, un comodino, un
aspirapolvere, un frigorifero, la carta da parati, la tenda, la cucina…

განათლება Un campus, la mensa universitaria, una classe, un pennarello, un
percorso di formazione, un corso di laurea, un diploma, un diploma
di laurea, un master, un dottorato, un programma, un corso, una
materia, una disciplina, un lettore, la scrittura, la lettura, la
geografia, un’interrogazione, un test…
Iscriversi, insegnare, educare, valutare…

სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი /
აქტივობები

Un supermercato, un negozio, una boutique, un mercato, un
commerciante, un venditore, un cliente, un cassiere…
Pagare, spendere, ordinare, riservare, contare, calcolare…

სურსათი/აქტივობები L’alimentazione, la nutrizione, l’alcolismo…
Il pane, la bistecca, il pollo, il maiale, il pesce, i crostacei, l’insalata, i
legumi, gli spinaci, il brodo…
Conservare, congelare, mangiare, cucinare, cuocere, arrostire, fare
alla griglia, friggere, tagliare, pelare, sbucciare…

კვების ობიექტები/პერსონალი

/აქტივობები

Un bar, un ristorante, una pasticceria, un’enoteca, una mensa…
Un cuoco, un cameriere, un barman, una donna delle pulizie, un
direttore di albergo, un portiere…
Riservare, ordinare, prendere, servire, portare, consumare,
lamentarsi, pagare…

ტრანსპორტი/პერსონალი/აქტივო
ბები

Un viaggio, il trasporto, un aereo, un traghetto, una nave, un treno,
la metro, una macchina, un camion, un elicottero…
Un controllore, un impiegato, un cliente, un pilota, una hostess, un
meccanico…
Imbarcare, registrarsi, spedire, ricevere, condurre, guidare,
pilotare…

კულტურის
ობიექტები/პერსონალი/აქტივობე
ბი

Una sala, un cinema, un teatro, una discoteca, una sala concerti, un
museo, una galleria…
Uno spettacolo, una commedia, uno spettatore, un direttore
d’orchestra, un flautista, uno scultore, un artista…
Interpretare, assistere a…, eseguire, proiettare, invitare…

მომსახურეობის
ობიექტები/პერსონალი/
აქტივობები

L’ufficio postale, l’agenzia, la biglietteria, lo sportello, la cassa, la
polizia…
Il commissario, l’ispettore, il poliziotto,
l’ impiegato, il questore, il consulente…
Spedire, inviare, imbucare, affrancare, inviare un fax, rimborsare…

ბანკი/აქტივობები La banca, la cassa, la calcolatrice, il denaro liquido, i contanti, la
moneta, l’assegno, la carta di credito, il numero di conto, il conto
corrente, il prestito, riscossione/pagamento degli interessi……
Introdurre la carta, comporre il codice segreto, aspettare, ritirare,
depositare, versare, aprire, chiudere, annullare l’operazione,
prestare, versare un acconto…

მედია Comunicazione, i mezzi di informazione, mass media, stampa, la
televisione, la radio, la pubblicità, la rivista, il giornale, il
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quotidiano, l’editoriale, l’intervista, la trasmissione dal vivo, la
versione originale, i sottotitoli, la diffusione, la rete…
Mediateca, audiovisivo…
Telematica, multimediale…
Pubblicizzare, distribuire, archiviare,
trasmettere, controllare, registrare, ricevere…

ტელეკომუნიკაციები/

ინტერნეტი/

ტელეფონით საუბარი

La chiamata, la conversazione, il telefono, il cellulare, il tasto, il
computer, il computer portatile, la tastiera, internet, l’e-mail, un
file, il sito web, una password, la connessione, un forum…
Essere in linea, aspettare, memorizzare, lasciare un messaggio, un
numero sbagliato,
salvare/copiare i documenti…

2.3.აქტივობები

გართობა/თავისუფალი დრო/
სპორტი/ აქტივობები

Essere  appasionato di...divertirsi, occuparsi di…, correre, uscire,
viaggiare, vincere, perdere, pareggiare, collezionare, fabbricare,
sciare, tirare…

აღქმა და ინტელექტუალური
აქტივობები

Pensare, immaginare, diminuire, concludere, constatare, prevedere,
contestualizzare, sperimentare, provare, dimostrare, verificare,
postulare, generalizzare…

2.4.დღესასწაულები და ზეიმები

Capodanno, la festa civile/religiosa/popolare, il primo maggio, la
festa dei lavoratori, i fuochi d'artificio, deporre fiori sulle tombe, i
crisantemi, il panettone, il  tacchino, la candela, le frittelle, San
Valentino, Carnevale, ferragosto, il giorno dei  Morti, la festa della
liberazione, l’Epifania,  il due giugno, celebrare, festeggiare,
commemorare, ricordare...

3. გრამატიკა

 არსებითი სახელი, მამრობითი და მდედრობითი სქესის მხოლობითი და მრავლობითი
რიცხვის წარმოება/Il sostantivo: genere maschile e femminile; numero   singolare e plurale

 განუსაზღვრელი და განსაზღვრული არტიკლები/Gli articoli indeterminativi e determinativi
 პირის ნაცვალსახელები/I pronomi personali
 პირდაპირი, ირიბი და შერწყმული დამატებები მარტივ და რთულ დროებთან და

მოდალურ ზმნებთან/Pronomi diretti, indiretti e combinati con i tempi semplici, composti e con
i verbi modali.

 ჩვენებითი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები/Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi
 კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები/Gli aggettivi e i pronomi

possessivi
 განუსაზღვრელი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები/Gli aggettivi e i pronomi

indefiniti
 კითხვითი და ძახილის ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები/Gli aggettivi e i

pronomi interrogativi ed esclamativi
 მიმართებითი ნაცვალსახელები /I pronomi relativi
 თვისებითი ზედსართავი სახელები : მდედრობითი სქესისა და მრავლობითი რიცხვის
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წარმოება /Gli aggettivi qualificativi: la formazione del femminile e del plurale
 ზედსართავი სახელის შედარებითი და აღმატებითი ხარისხები/Il superlativo relativo e

assoluto dell’aggettivo.
 რაოდენობითი და რიგობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები/Gli aggettivi numerali

cardinali  e  ordinali.

ზმნა / Il verbo

 ზმნის სამი ჯგუფი /Le tre coniugazioni dei verbi
 კილო, დრო /Il modo, il tempo
 აქტიური და პასიური ფორმები/La forma attiva, la forma passiva
 ნაცვალსახელოვანი და უკუქცევითი ფორმა/La forma pronominale e riflessiva
 ზმნის უპირო ფორმა/La forma impersonale
 მოდალური ზმნები/I verbi servili (modali)

თხრობითი კილო და მისი დროები / I tempi dell’indicativo

 აწმყო/Indicativo presente
 სრული წარსული დრო (ნამყო წყვეტილი)/Passato prossimo
 ნამყო უწყვეტელი/Imperfetto
 ნამყო დროის მიმღეობა/Participio passato
 მარტივი მომავალი დრო/Futuro semplice
 წინარე მომავალი დრო/Futuro composto (anteriore)
 ნამყო წინარე წარსული/Trapassato prossimo
 ძველი წარსული სრული/ნამყო წყვეტილი/Passato remoto
 წინარე ძველი წარსული დრო/Trapassato remoto
 თხრობით კილოში დროთა შეთანხმება/Concordanza dei tempi all’indicativo

ზმნის სხვა კილოები /Altri modi verbali

 ბრძანებითი კილო/Modo imperativo
 პირობითი კილოს აწმყო დრო/Condizionale presente
 პირობითი კილოს წარსული დრო/Condizionale passato
 კავშირებითი კილოს აწმყო დრო/Congiuntivo presente

უპირო კილოები: ინფინიტივი (საწყისი ფორმა) და მიმღეობა/Modi impersonali: infinito e participio

 ინფინიტივური კილო/Modo infinito
 მიმღეობითი კილო/Modo participio

o აწმყო დროის მიმღეობა/Participio presente
o ნამყო დროის მიმღეობა/Participio passato
o მარტივი და შედგენილი გერუნდივი. გერუნდივი დამატებებთან/Il gerundio semplice e

composto. Il gerundio con i pronomi. Stare+gerundio, Stare per+infinito.

ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილები/ Le parti invariabili del discorso

 წინდებულები/Preposizioni
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 ზმნიზედები/Avverbi
 კავშირები/Congiunzioni
 შორისდებულები/Interiezioni

ორიენტაცია სივრცესა და დროში/Orientarsi nello spazio e nel tempo

 ორიენტაცია სივრცეში/Orientarsi nello spazio
 ორიენტაცია დროში/Orientarsi nel tempo

წინადადების ტიპები / I tipi della frase

 მარტივი წინადადება/La frase semplice
 მტკიცებითი და უარყოფითი წინადადება / La frase affermativa e negativa
 კითხვითი წინადადება/La frase interrogativa
 ძახილის წინადადება/La frase esclamativa
 რთული წინადადება/La frase complessa

 თანწყობილი წინადადება/Le proposizioni coordinate
 ქვეწყობილი წინადადება/Le proposizioni subordinate

 პირდაპირი ნათქვამი/ირიბი ნათქვამი. Il discorso diretto/Il discorso indiretto
 პირობითი წინადადება/Periodo ipotetico

ლოგიკური და დროის გამომხატველი მაკავშირებლები / Le congiunzioni subordinative logico -
temporali

 დროის გამოხატვა /Espressione temporale
 მიზეზის გამოხატვა / Espressione causale
 შედეგისა და მიზნის გამოხატვა/Espressione  finale e conclusiva
 წინააღმდეგობისა და დათმობის გამოხატვა/Espressione avversativa e consecutiva
 პირობის გამოხატვა / Espressione condizionale
 შედარების გამოხატვა / Espressione comparativa

სიტყვათწარმოება – La formazione delle parole

4. სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები
 განათლება, განათლების სისტემა
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

მონაწილეობა, ურთიერთობები, გატაცებები, პრესა, გადაცემები, ფილმები)
 იტალოფონია
 ევროპის კავშირი
 საერთაშორისო ორგანიზაციები (ONU, OTAN, UNESCO, UNICEF)
 გლობალიზაცია (კულტურათა მრავალფეროვნება, ევროპა და ენები)
 ქვეყნის ზოგადი მიმოხილვა (გეოგრაფიული ცნობები, მოსახლეობა, რეგიონალური

თავისებურებები და ღირსშესანიშნაობები)
 ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა
 დედაქალაქი, მისი ისტორია და ღირსშესანიშნაობები
 ისტორია (მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები, მოვლენები, ცნობილი ისტორიული

პირები)
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 ხელოვნების სხვადასხვა დარგები და მიმდინარეობები
 ლიტერატურა (სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და

ფრაგმენტები მათი ნაწარმოებებიდან)
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერები, მომღერლები, სპორტსმენები...)
 მეცნიერება და რელიგია
 სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები (ინფორმატიკა, ტელეფონი . . .)
 სოფლის მეურნეობა და ინდუსტრიალიზაცია
 სამყარო და პლანეტათა სისტემა
 ეკოლოგიური პრობლემები (ცხოველებისა და გარემოს დაცვა, გენმოდიფიცირებული

პროდუქტები)
 ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში (უმუშევრობა,

გენდერული საკითხი, ემიგრანტები . . .)
 ადამიანის უფლებათა დაცვა
 ოჯახი და სოციალური ურთიერთობები
 საკვები, სამზარეულო
 ტურიზმი, მოდა
 მასმედია
 ცნობები იტალიასა და საქართველოს ურთიერთობებიდან

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ -
ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXXIV3

დაწყებითი საფეხურის თურქული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - I, II (დI, დII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება
სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ
იქნება ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი
მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები,
 თანამედროვე ენის ნორმები,
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა

1. სამეტყველო ფუნქციები

 სოციალური ურთიერთობები
 ინფორმაციის გაცვლა
 აღწერა/დახასიათება
 შეფასება
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 სურვილის გამოხატვა
 გრძნობები/შეგრძნებები
 დროში ორიენტირება
 სივრცეში ორიენტირება
 ნებართვა
 ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

დონე - დI დონე - დ II

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

1.1. სოციალური

ურთიერთობები

მისალმება/

მოკითხვა

-Merhaba

-Günaydın

-İyi günler

-Hoş bulduk

- Merhaba

- Hoş geldiniz!

-Hoş gördük!

-Nasılsınız? -Hoş geldiniz!

- Nasılsınız?

-Sağ olun! İyiyim.

-Siz nasılsınız?

-Ben de iyiyim,
teşekkür ederim.

დამშვიდობება -Allaha
ısmarladık!

-Güle  güle!

-Hoşça kalınız!

-Güle güle

-Hoşça kalın!

-Görüşürüz!

-İyi günler!

-Görüşmek üzere!

წარდგენა/

გაცნობა

-Bu
kimdir?

-Bu Lia.

-Merhaba, benim
adım Gogi.

-Adınız ne? -Benim adım
ZaZa.

-Memnun oldum!

მიმართვა -Bayan

-Hanım

-Bey

-Efendi

-Lütfen
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მობოდიშება -Affedersiniz! -Çok üzüldüm! -Bir şey değil! -Özür dilerim!

-Affedersiniz!

მადლობის
გადახდა

-Teşekkür
ederim

-Teşekkürler! -Çok teşekkür
ederim!

-Sağ ol!

Teşekkür ederim!

-Bir şey değil!

მილოცვა/

კეთილი
სურვილები

-Doğum günü
kutluyorum!

-Yeni yılbaşı
kutluyorum!

-Kurban Bayramı
kutluyorum!

-Ramazan
Bayramı
kutluyorum!

-Doğum günü
nüzü kutluyorum!

-Yeni yılbaşınızı
kutluyorum!

დათანხმება/

უარყოფა

-Bu … midir? -Evet / Hayır

-Evet, bu …dir.

-Hayır, bu …
değildir.

-Sizin … var mı?

-Siz yapabilir
misiniz?

-Evet, benim var /
Hayır, benim yok

1.2. ინფორმაციის
გაცვლა

პირადი
მონაცემები:
სახელი, გვარი,

ასაკი

-Adınız ne?

-Soyadınız ne?

-Kaç
yaşındasınız?

-Adım Elen.

-Soyadım …

-0n yaşındayım

-Sizin doğum
gününüz ne
zaman?

-Annenizin /
Babanızın adı
ne?

- Aralık ayında

-Onun adı …

იდენტიფიცირება

ადამიანის/საგნის

-O ne?

-Bu kimdir?

-O  bir …

-Bu Goga’dır.

-Bu nedir? -Bu benim …

1.3. აღწერა

/დახასიათება

ადამიანის
გარეგნობა

-Onun
gözlerinin rengi
ne?

-Mavi. -Nasıl
görünüyor?

-O (kadın)
güzeldir.

-O (erkek)
yakışıklı

ადამიანის -O adam nasıl, -Evet, o adam çok -O güçlü /
insansever
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დახასიათება iyi mi? iyi! adamdır.

საგნის აღწერა -Bu top nasıl? -Bu top
büyük/küçük
yuvarlık

-Onun şekli
nasıl, neye
benzer?

-O dörtgen
/dörtgen şeklinde
/dörtgene benzer

1.4. შეფასება

მომწონს/არ
მომწონს
დადებითი
უარყოფითი

- Bu beğeniyor
musunuz?

-Bu iyidir

/fenadır/kötüdür

-Bunu
beğeniyorum.

-Bunu beğeniyor
musunuz?

-Bunu
beğeniyorum.

-Bunu
beğenmiyorum

Bunu çok
beğeniyorum.

1.5. სურვილის

გამოხატვა

სურვილის

გამოხატვა

-Ne
istiyorsunuz?

-Bir oyuncak
istiyorum.

-Ne istersiniz? -Ben bir …
isterim.

1.6. გრძნობები
/შეგრძნებები

სიხარული -Ben memnunum. -Ben
mutluyum/ben
çok iyiyim.

შეგრძნებები -Üşüyorum/bana
sıcak bastı

- Ben korkuyorum

1.7. დროში

ორიენტირება

დროში განთავსება -Ne zaman
oynuyorsunuz?

- Şimdi. -Saat kaçta
kalkıyorsunuz?

-Saat dokuzda.

-Sabah.

-Pazartesi
günü.

1.8. სივრცეში

ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -O nerede
(kadın/erkek/bir

- Burada -O nerede
(kadın/erkek/bir

-
Burada/orada
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şey)? şey)? -üzerinde

-içinde

-altında

1.9. ნებართვა

ნებართვა -Olabilir mi? -Evet, olur
(yapabilirsiniz).

Olur mu?

1.10. ინტერაქცია

საკლასო ოთახში

მასწავლებლის
მითითებები

-Oturunuz,
lütfen!

-Kalkınız!

-Geliniz!

-Oynayalım!

-Şarkı
söyleyelim!

- Aferin!

- Size
yardım
edebilir
miyim?

-Buraya
geliniz!!

Açınız/kapatınız
kitapları!

-Dikkat ediniz!

-Çok iyi!

2. ლექსიკა

2.1 ინდივიდი

2.2 ინდივიდის გარემოცვა

2.3 აქტივობები

2.4 ინდივიდის ორიენტირები

რუბრიკა
მაგალითები

დონე - დ I დონე - დ II

2.1. ინდივიდი

სხეული Baş, yüz, göz, kulak,
ayak/bacak, el/kol.

Gövde, ağız, burun, el/ayak
parmakları.
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გარეგნობა Güzel, çok güzel, yakışıklı,
uzun boylu, kısa boylu.

Genç, yaşlı/ihtiyar, büyük.

დახასიათება Fena/kötü, iyi, mutlu,
memnun.

Akılsız/deli, yavaş/tutuk, hayırlı/iyi,
akıllı.

ტანსაცმელი Elbise, tişort, kasket, blucin,
ayakkabı.

Elbise, etek, pantolon, gömlek,  bluz.

2.2. ინდივიდის
გარემოცვა

ადამიანი Kız, oğlan, dost, küçük çocuk. Erkek, kadın, çocuk.

ოჯახი/ნათესავები Anne/anneciğim

Baba/babacığım.

Aile, kız kardeş, kardeş,
büyükbaba /dede,
büyükanne/nine.

ცხოველთა/ფრინველთა

სამყარო

Kopek, yavru, kedi, fare,
tilki, tavuk, yılan.

Domuz, at, inek, kuş, kurt, fil,
maymun.

სათამაშოები Oyuncak, araba, top, bebek. Uçurtma, uçak, bisiklet.

ზღაპრის სამყარო Oyuncaklar, masal, kral,
çariçe/kraliçe, prens/çar  oğlu.

Peri/huri, prenses, saray, pehlivan.

ბუნება/ბუნების
მოვლებები

Gök, güneş, ay, yıldızlar, ağaç,
yağmur, kar.

Çiçekler, orman, yapraklar, hava,
bulut, rüzgar.

საცხოვრებელი ადგილი/

საყოფაცხოვრებო
ნივთები

Ev, oda, kazan, tencere, kapı,
yatak odası, masa, sandalye.

Daire, döşeme, tavan, duvar,
koltuk, sedir/divan, televizyon,
resim.

სკოლა/სასკოლო
ნივთები

Oku sınıf, öğretmen, çanta,
kitap, kalem.

Spor salonu, okul öğrenci, zil, harita,
bilgisayar.

სურსათი Meyve, muz, ekmek, tereyağı,
çay.

Şeftali, portakal, sebze, peynir,
yumurta, süt.

დღესასწაულები და
ზეიმები

Noel ağacı, Noel Baba, yeni
yılbaşı.

Bayramlar, doğum günü,
hediyeler.

2.3. აქტივობები

შინ/გარეთ Varlık/yokluk, almak,
koymak, vermek, göstermek,
olumlu, yemek, görmek.

Yaşamak/oturmak, kalkmak,
uyumak, yıkamak, giyinmek,
çıkarmak.

2.4. ინდივიდის
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ორიენტირები

დრო Bugün, yarın. Gün, sabah,eğlen, akşam.

კვირის დღეები/

წელიწადის დროები

Kış, ilk bahar, yaz, ilk bahar. Pazartesi-Pazar, ocak,
mevsimler.

ადგილმდებარეობა Burada, orada. İçinde, üzerinde, altında.

ფერი Kırmızı, lacivert, kahve rengi,
yeşil, beyaz.

Mor, portakal renginde, kara/siyah,
pembe.

ზომა Büyük, küçük. az/en az, büyük/koca.

რაოდენობა Çok, az Biraz, birkaç

რიცხვები Bir-on. Bir-yirmi.

დაწყებითი საფეხურის თურქული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - III, IV (დIII, დIV)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული თემატიკის
ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების
გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი
სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება,
შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას,
გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თამანედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. ფონეტიკა

5. ორთოგრაფია
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6. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. გემოვნება

1.5. შეფასება

1.6. საჭიროება / სურვილი

1.7. გრძნობები / ემოციური რეაქციები / შეგრძნებები

1.8. დროში ორიენტირება
1.9. სივრცეში ორიენტირება

1.10. ლოგიკური კავშირები

1.11. ნებართვა / ვალდებულება / აკრძალვა

1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა
ენობრივი რეალიზაციის ნიმუში

1.1. სოციალური

ურთიერთობები
დონე - დIII დონე - დIV

მისალმება / მოკითხვა -Günaydın/merhaba

-Merhaba!/ Hoş geldiniz Goga!

-İyi sabahlar/İyi günler/ İyi
akşamlar

-İyi sabahlar anne/baba!

-Nasılsınız?

- İyiyiz, teşekkür ederiz.

-Sen nasılsın?

-Teşekkürler, ben de iyim.

-Merhaba!

-Merhaba!

-Ne var, ne yok?

-İyilik, sağlık. Sende ne var, ne yok?

-Sağ ol, ben de iyiyim.
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დამშვიდობება -Allaha ısmarladık!

-Hoşça kalınız!

-Güle güle!

-İyi geceler!

-Görüşmek üzere/ Görüşürüz!

წარდგენა /

გაცნობა

-Merhaba, ben Gogayım.

-Bu Soso.

-Benim adım Fatma.

-Memnun oldum.

-Siz Ömer’i tanıyor musunuz?

მიმართვა (თავაზიანი /
ფამილარული)

-Lütfen …

-Canım

-Bey/Hanım

-Ali Bey

-Feride Hanım

-Bayan Gül

მობოდიშება -Üzüldüm!/Affedersiniz!

-Özür dilerim!

-Affedersiniz, lütfen.

-Hiç bir şey değil.

მადლობის გადახდა -Teşekkür ederim!

-Teşekkürler

-Çok teşekkür ederim!

-Çok teşekkürler!

მილოცვა /

კეთილი სურვილები

-Doğum gününüzü kutluyoruz!

-Yeni Yılbaşı kutluyoruz!

-Noel Günü kutluyoruz!

-Ramazan gününü kutluyoruz!

-Biz de.

-Hoşça eğileniniz!

წახალისება / შექება -Aferin!

-Oyle mi?

-Çok güzel!

შეთავაზება -Yardım edebilir miyim? -Siz bana yardım edebilir misiniz?

დათანხმება / უარი -Evet / Hayır

-Evet, lütfen …

-Hayır, teşekkürler ..

-Evet, benim!

-yapıyorum/yaptım/yapabilirim

-Hayır, o değil.

-yapmıyor/yapmadı/yapamaz

ინტერაქცია სუფრასთან -Buyurunuz, lütfen

-Verebilir misiniz.

İşte buyurun!

-Eline sağlık çok güzel olmuş.

-Afiyet olsun. Biraz daha buyurunuz.

-Teşekkür ederim. Çok yedim.

-Lütfen şu tatlı tabağını bana verebilir
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misiniz?

-Tabii al, tatlılar da harika görünüyor.

-Şimdi size güzel bir çay yapayım!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: გვარი /
სახელი / ასაკი / მისამართი /
დაბადებისდღე / ოჯახი /
საქმიანობა

-Adınız ne?

-Kaç yaşındasınız?

-Ben on yaşındayım.

-Nerede oturuyorsunuz?

-Ben Tiflis’te oturuyorum.

-Kaçıncı sınıftasınız?

-Annenizin/Babanızın adı ne?

-Onun soyadı ne?

-Takma adı ne?

-Biraz yavaş söyleyebilir misiniz?

-Hangi okulda öğreniyorsunuz?

-Adresiniz ne?

-Ben Çavçavadze caddesinde, 12
numaralı evde  oturuyorum.

-Aileniz büyük mü?

იდენტიფიცირება

(ადამიანის /

საგნის)

-O adam kim?

-O adam Osman Bey, O kadın
Fatma Hanım.

-Bu ne?

-Bu çantamdır.

ჯანმრთელობა -Nasılsınız?

-Teşekkür ederim, iyim.

-Fena değilim.

-Keyfiniz nasıl?

-Kendimi iyi hissetmiyorum.

საქმიანობა -Her gün ne
yapıyorsunuz?/neyle
meşgulsünüz?

-Şimdi hangi kitap
okuyorsunuz?

-Derslerden sonra ne yapıyorsunuz?

-Ben yüzme havuzuna giderim.

-Piyano çalabilir misiniz?

ამინდი -Güzel hava.

-Soğuktur/Sıcaktır

-Sıcaktır/Hava güneşli/Rüzgar esiyor
-Hava güneşli.
-Kar yağıyor. Çok soğuk gün.

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

-Alış verişe nereden Başlayalım?

-Ben içecek bölümüne gideyim.

-Sen sebze ve meyveler

-Fiyatı ne?/Kaça?

-Kaç istiyorsunuz?
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bölümüne git!

თავისუფალი დრო -Ben dans etmek seviyorum.

-Futbol/Tenis oynamak seviyor musun?

1.3. აღწერა / დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა /

ჩაცმულობა

-O kadın çok güzel/göz
alıcı/sempatik.

-O uzun boylu/kısa boylu/çirkin.

-Onun gözleri mavi, saçları ise sarı.

-Ben sizin elbisenizi çok beğeniyorum,
yeni mi?

ადამიანის დახასიათება -O kadın çok akıllıdır.

-Ali dostçadır.

-Ali dostluğu sever değildir.

-O adam neşeli/ağırbaşlı.

-O kadın çok güzel/göz alıcı/sempatik.

-O çok akıllı/zekidir.

საგნის აღწერა -O büyük/küçük/ temiz/
kirli/güçlü/uzun

-Çiçek ne renkte/çiçeğin rengi
ne?

-Bizim mutfakta dörtgen/yuvarlak/oval
masamız var.

1.4. გემოვნება

მოწონება /

არ მოწონება

-Ben bunu seviyorum.

-Ben bunu sevmiyorum.

-Bu çok güzeldi.

-Ben bundan nefret ediyorum.

1.5.შეფასება

დადებითი /

უარყოფითი

-Bu iyidir.

-Bu fena/kötüdür.

-Bu doğrudur.

-Bu doğru değildir.

1.6. საჭიროება /

სურვილი / მოთხოვნილება

საჭიროება /

სურვილი / მოთხოვნილება

-Ne yapmak istiyorsunuz?

-Ben … yapmak istiyorum.

-Benim bir arzum var…

-Bana … lazım/gerek.

1.7. გრძნობები / ემოციური
რეაქციები / შეგრძნებები

სიხარული -Ben memnunum. -Ben çok memnunum/mutluyum.
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-Ben mutluyum.

ბრაზი -Ben kızgınım.

-Ben çok kızgınım.

გაკვირვება -Benim bir robotum var. -Öyle mi? Doğru mu?

სინანული -Çok fena, üzülüyorum.

-Geçmiş olsun!

შიში -Ben yılandan korkuyorum.

შეგრძნებები -Üşütüyorum.

-Çok sıcak.

- Uykum var.

1.8. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება -Bugün.

-Şimdi sabah/öğle.

-Günümüz ne?

-Pazartesi günüdür.

-Bir varmış, bir yokmuş …

-Saat kaç?

-Saat 3.

-Saat üç buçuktur.

ქრონოლოგია -Bundan sonra …

-Sonra …

სიხშირე -Ben sık sık/ara sıra/zaman zaman
onları ziyaret ediyorum.

ხანგრძლივობა -Ders boyunca …

1.9. სივრცეში ორიენტირება

ადგილ-

მდებარეობა

-O nerede?

-O odadadır.

-Buradadır/burada oluyorlar.

-O burada/orada.

-Okulum evimden uzaktadır.

1.10. ლოგიკური კავშირის
გამოხატვა

მიზეზი / შედეგი /

ოპოზიცია

-Feride ıslanmıştır, çünkü dereye
düştü.

1.11. ნებართვა /
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ვალდებულება /

აკრძალვა

ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

-Olabilir mi? -Kaleminizi alabilir miyim?

-Hayvan bahçesinde hayvanlara yemek
vermeyin!

1.12.ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის მითითებები
/მოსწავლის მიმართვები

-Oturunuz, lütfen!

-Açınız/kapatınız kitapları!

-Tahtaya ilerleyin!

-Oynayalım!

-Acele olun!

-Yaprak çevirin!

-Kaset dinleyin!

-Konuşmayınız!

-Okuyabileyim mi?

-Tahta temizleyeyim mi?

-Bana yardım yapabilir misiniz?

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი:

2.2. ინდივიდის გარემოცვა:

2.3. აქტივობები:

2.4. ინდივიდის ორიენტირები:

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - დIII დონე - დIV

სხეული Gövde, baş, saç, yüz, göz, kulak,
ayak, ağız, burun, el, ayak parmağı.

Dudak, diş/dişler, arka, dil, omuz, kol,
el parmağı, diz, taban.

გარეგნობა Yakışıklı, uzun boylu, kısa boylu,
genç, yaşlı/ihtiyar, büyük/ mavi
gözler, büyük burun, kara saçlar,
büyük ağız, küçük.

Güzel, kara/sarışın/kıvırcık  saç,

uzun parmaklar, şişman, çirkin, zayıf .
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დახასიათება Fena/kötü, iyi, mutlu, memnun,
deli, aptal, akıllı, kuvvetli/ şiddetli,
meşgul.

Dürüst/namuslu, sert, yaramaz, şişman,
hantal, utangaç, korkmuş, utandırılmış.

ტანსაცმელი/

აქსესუარები

Giyim, elbise, etek, pantolon,
eşofman,  mayo, kasket, koton,
gömlek, bluz, ayakkabı, çizme,
çorap, şapka, palto.

Pijama, don/külot, ceket, eşofman,
boyun atkısı, kostüm, eldiven/kolçak,
yağmurluk, saat, kuşak, kapüşon, şapka.

ჰიგიენა Sabun, havlu, tarak. Diş macunu, diş fırçası, kıl kalem.

ჯანმრთელობა /

ავადმყოფობა

dişçi/diş uzmanı, hasta, zayıf, doktor,
hastane.

ემოციური რეაქციები Beğenmek, sevmek, ağlamak. Gülmek, gülümsemek, nefret etmek.

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანები Erkek, kadın, kız, oğlan, küçük
çocuk, dost, bebek.

insan, halk, yavru, genç, ergin, bebek,
komşu.

ოჯახი / ნათესავები Aile, anne/anneciğim,
baba/babacığım, kız kardeş, kardeş,
büyükbaba/dede, büyükanne/nine,
anne baba, dede nine.

Karı, koca, oğul, kız, teyze, hala,
amca/dayı, amcazade/kuzen, halazade,
teyzezade, üvey anne, üvey baba,
torunlar.

ცხოველთა სამყარო Evcil hayvanlar: kopek, kedi,
koyun, domuz, at, inek, kaz, sinek,
kuş, tavuk, ördek, hindi

Vahşi hayvanlar: kurt, tilki, ayı,
aslan, kaplan, yılan, fil, maymun.

Cengel/tropikal orman hayvanları:
aslan, kaplan, timsah, kirpi, örümcek,
arı, karınca
Kuşlar: papağan, karga, kelebek.

ზღაპრის სამყარო Oyuncaklar, masal, kral, kralçe,
şehzade/prens, prenses, deve
saray/konak,  peri/huri, cadı.

Cadı karı, cadaloz, büyülü/sihirli
değnek, görüntü, ejder, iskelet.

ბუნება Gök, güneş, ay, yıldızlar, ağaç,
çiçek, odun, yapraklar.

Irmak/dere, dağ, deniz, ova/vâdi,
orman, tepe, göl, taş.

ბუნების მოვლენები Sıcaklık/hararet, soğukluk, yağmur,
kar, bulutluk, rüzgâr.

Toprak, don/ayaz, fırtına, sis/duman,
sıcaklık, hava, kar tanesi.

გეოგრაფიული

დასახელებები

Ülke, devlet, bölge, şehir, kent,
başkent, başşehir, köy.

Gürcistan, Türkiye,  Amerika, Amerika
Birleşik Devletleri,

Kura, Van Gölü, Tiflis, Ankara.
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სოფელი Köy, çiftlik. Köylü, çiftlikçi,

Avlu kapısı, duvar/sur, su birikintisi,
çiçeklik, ot, kuru ot, bel, kürek.

საცხოვრებელი ადგილი Ev, daire/apartman, oda, döşeme,
tavan, duvar, pencere, kapı, çalışma
odası, yatak odası, yemek odası.

Oturma/misafir odası, mutfak, alt kat,
üst kat, asansör, banyo odası, anahtar,
kilit, merdiven, tuvalet, villa, yazlık ev,
yer altı/bodrum, garaj, ana şehri, otel.

საყოფაცხოვრებო ნივთები Masa, sandalye, dolap, divan,
koltuk, televizyon, lamba, resim,
perdeler, yastık, yorgan.

Resim albümü, büfe/tabaka dolabı,
elbise dolabı, halı, yatak halısı, yatak
örtüsü, videoteyp bilgisayar.

სკოლა / პერსონალი Okul, öğrenci, öğretmen,  spor
salonu, sınıf, okul öğrenci, avlu, zil,
ders kitabı.

Lokanta, öğretmen odası, kütüphane,
kütüphaneci, sınıf arkadaşı, spor alanı,
teneffüs.

სასკოლო ნივთები Çanta, kitap, defter, kalem,
kurşunkalem, silgi, kalemlik, tahta,
tebeşir, marker, çizgeç.

Teyp, resimli kitap, levha, müzik aleti,
günlük, kasetler, cetvel, yerküre/glop,
kalemtıraş.

სასწავლო საგნები Türk dili/Türkçe, Gürcüce,
İngilizce, matematik.

Çizmek, Müzik, Tabiat/doğa, Spor.

მომსახურების ობიექტები/

პერსონალი

Ramazan töreni, Noel Baba töreni, Noel
şarkıları, çerez/tatlı, mumlar, hediyeler,
dekor/dekorasyon, maske.

სურსათი Meyve: şeftali, portakal, erik, muz,
elma; sebze; ekmek, teryağı, peynir,
yumurta, çay, kahve, bir şişe süt.

Domates, salatlık, lahana, havuç, soğan,
sarımsak

Tatlılar, pasta, pelte/jöle.

კვება და კვების ობიექტები Yiyecek, kahvaltı, ikindi kahvaltısı,
öğle yemeği, kaşık, tabak, peçete,
börek, lokanta, kafeterya, sofra.

ფოსტა Mektup, kartpostal. Zarf/mektup zarfı, pul, posta kutusu.

ტრანსპორტი / Bisiklet, araba, otomobil, otobüs,
troleybüs.

Tramvay, tren, şoför/sürücü, metro,
taksi, gemi/vapur, kayık.

კულტურის / სპორტის
ობიექტები /

პერსონალი

Kukla tiyatrosu, hayvanat bahçesi,
hayvan terbiyecisi, palyaço, cambaz,
sirk.

Tiyatro, sinema, stadium, sporcu,
oyuncu/aktör, sinema yıldızı.
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დღესასწაულები და
ზეიმები

Bayramlar, doğum günleri, Paskalya
yortusu, hediyeler, Ramazan
bayramı, Kurban bayramı, Çocuk
bayramı, Noel Baba, Yeni yılbaşı,
Noel ağacı.

Ramazan töreni, Noel Baba töreni, Noel
şarkıları, çerez/tatlı, mumlar, hediyeler,
dekor/dekorasyon, maske.

2.3. აქტივობები

შინ / გარეთ Olmak, kalmak, bulunmak, var,
sahip olmak, almak, koymak,
vermek, yaşamak/oturmak,
kalkmak, uyumak, yemek,
yıkanmak, giyinmek, çıkarmak,
gelmek, gitmek, anlamak, duymak,
görmek, konuşmak, öpmek,
getirmek, götürmek, taramak,
telefon etmek/aramak, bakmak,
demek, kazmak.

Temizlemek, yürümek, gezmek,
dinlenmek, kızmak, bulmak, tavsiye
etmek, bulmak, görüşmek, karşılamak,
öğle yemeği yemek,, selamlamak,
havlamak, ısırmak, çalışmak, pişirmek,
duş almak, seyretmek, resim
çekmek/çıkarmak, piyano çalmak.

სკოლაში Dinlemek, yazmak, okumak,
kalkmak, oturmak, öğrenmek,
konuşmak, anlatmak,
söylemek/demek, soru sormak,
cevap vermek, göstermek,
öğretmek, saymak, spor yapmak.

Karşılaştırmak, hatırlamak, unutmak,
anlamak/duymak, denemek, harfleri
söylemek, açmak, kapamak, bilmek,
hecelemek, oynamak, tercüme etmek,
katılmak, yapmak, zil çalmak.

სპორტი Yüzmek, futbol/ tenis/basketbol
oynamak/satranç oynamak.

Kayak yapmak, paten kaymak/patinaj,
gezmek/dolaşmak, bisikletle/atla
gezmek, tıpış tıpış yürümek, katılmak,
koşmak.

დასვენება / გართობა Dans etmek, oynamak, hayvanat
bahçesine gitmek, planlamak,
televizyon seyretmek, çiçekleri
sulamak, resimleri renk renk
boyamak, hayal etmek.

Resimleri çekmek, eğlenmek,
bilgisayarla oynamak, kar topu yapmak,
saklambaç oynamak, uçurtma/hava
kabarcığı uçurmak.

მომსახურება Almak, satmak, ulaşmak,
göndermek, giyinmek, çıkarmak,
takmak, kapamak, açmak.

Alış verişe gitmek, para ödemek,
vermek/teslim etmek, almak.

მგზავრობა /

გადაადგილება

Gitmek, gezmek, dolaşmak,

beklemek, yürüyerek yürümek.

Yolculuk yapmak/ seyahat
/etmek/gitmek, arabayla yolculuk
yapmak, gelmek, vapurla /gemiyle
seyahat yapmak, araba durdurmak,
hareket etmek.

2.4. ინდივიდის
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ორიენტირები

დრო Vakit/zaman, saat, duvar saati,
çalar/alarmlı saat, masa saati, saat
tam … , bugün, dün, o zaman.

cep saati, bilezik saat, erken, geç, ertesi
gün, dakika, yarın

წელიწადის

დროები /

კვირის დღეები /

თვეები

Yıl/sene, mevsimler, kış, ilkbahar,
yaz, sonbahar, yaprak dökümü.

Hafta günleri, Pazar, Pazartesi, Salı,
Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi,
tatil günleri –Cumartesi-Pazar.

დღე / ღამე Gün, sabah, öğle, akşam. Öğle, ikindi, gece, gece yarısı.

ქვეყნის მხარეები Kuzey, güney, doğu, batı.

ადგილ

მდებარეობა

Burada, orada, içinde,
üstünde/üzerinde, altında.

Yakın, uzak, yukarı, aşağı.

მახასიათებლები Yaşlı, genç, yakışıklı, güzel, çirkin. Dolu, boş, ekşi, tuzlu, tatlı.

ფერი Kırmızı, mavi, kahve rengi, sarı,
yeşil, kara/siyah, beyaz/ak.

Mor, gri/külrengi, pembe, koyu, açık
mavi, parlak.

ზომა Az, çok, büyük, küçük, iri. Minicik, ufacık, küçücük,  koca,
koskoca.

ფორმა Endam, şekil, yuvarlak, oval/söbe.

წონა Hafif, ağır.

ტემპერატურა Sıcak soğuk. Serin, ılık.

შემადგენლობა altın. tahta.

რაოდენობა Çok, az, tane, birkaç, birçok.

რიცხვები Sayı, on beş, birinci, dördüncü, on
ikinci.

Onda üç, yüz otuz üç, seksen yedi.

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი
კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული
გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად
დასწავლა. სწავლების საწყის ეტაპზე მოსწავლეები გრამატიკულ კონსტრუქციებს ენობრივი
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ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად, გაანალიზების გარეშე ითვისებენ.
მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში
გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო
სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
გრამატიკული სტრუქტურების გამოყოფა მათი გააზრების მიზნით თანდათანობით

სწავლების მომდევნო წლებში დაიწყება.

თემა საკითხები

3.1. არსებითი სახელი

İsim

-საკუთარი, საზოგადო–Özel isim , Cins ismi

-ბრუნვა – Durum/Hal

-რიცხვი – Sayı (tek, çoğul)

3.2. არტიკლი

Artikle/tanımlık

-განუსაზღვრელი არტიკლის ფუნქციას ასრულებს bir რიცხვითი
სახელი - Belirsiz tanımlık Bir

3.4. ზედსართავი სახელი

Sıfat

-დადებითი ხარისხი – Olumlu derece

-აღმატებითი ხარისხი – En üstünlük derecesi ოდნაობითი–
Üstünlük eksiklik derecesi

3.5. რიცხვითი სახელი

Sayı/sayı sıfatı

-რაოდენობითი - Asıl sayıları
-რიგობითი - Sıra sayı sıfatı sıralı saylar

3.6. ნაცვალსახელი

Zamir

-პირის – Şahıs zamirleri
-ჩვენებითი - Gösterme zamirleri
-კუთვნილებითი- İyelik zamirleri
-კითხვითი – Soru zamirleri
-განუსაზღვრელობითი - Belgisiz zamirleri
–განსაზღვრებითი – Belirten zamirleri

3.7. ზმნა

Fiil

–ძირითადი – Genel/asıl
-დამხმარე – Yardımcı fiiller
–მარტივი დროის ფორმები
–დადებითი სახე –Olumlu
–უარყოფითი სახე – Olumsuz
–კითხვითი-Soru

3.8. ზმნიზედა

Zarf

-დროის - Zaman zarfları

-ადგილის - Yer zarfları

3.9. absolutivi

Ulaç /Bağfiil

-დროის – Zaman ulacı

–ვითარების – Hal ulacı
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3.10. კავშირი

Bağlaç

ve, ile, ama , fakat

3.11. ნაწილაკი

Ek, edat

da, –de ,ki

3.12. წინადადება

Cümle/tümce

-მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი olumlu, soru, olumsuz,
-თხრობითი,  ბრძანებითი emir
-მარტივი, რთული წინადადებები Basit /yalın cümle, bileşik cümle

3.14.კონსტრუქციები

Cümle teşkili/örgütü

-ზედსართავი სახელის სინტაქსური კონსტრუქციები

-სხვათა სიტყვის “diye”

4. ფონეტიკა

თურქული ენის სწავლებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს ქართული
ენისაგან განსხვავებულ ბგერებზე და ბგერათშეთანხმებებზე, რაც მოსწავლეს ხელს შეუწყობს
სწორად წარმოთქვას და გაიმეოროს მოსმენილი ბგერები, სიტყვები და წინადადებები.
ბგერების წარმოთქმა:

ანბანი

ქართული ენისაგან განსხვავებული ხმოვანი ბგერები:

ı,  ö,  ü

ქართული ენისაგან განსხვავებული თანხმოვანი ბგერები :

ğ, f,  y

ქართული ენისაგან განსხვავებული 2 ნიშანი:

1. “ ^ ” –სიგრძისა და სილბოს ნიშანი– âlem, lâmba
2. “ ’ “-გამყოფი (აპოსტროფი) – Ankara’da, Tiflis’te

”ა” მახვილი სიტყვაში
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მახვილი თურქულ ენაში მოდის ბოლო მარცვალზე.თუ სიტყვას დართული აქვს უმახვილო
სუფიქსი, მახვილი გადაინაცვლებს წინამავალ მარცვალზე.

უმახვილოა:

1. შემასმენლობითი სუფიქსები
2. da, de ნაწილაკი
3. -ma, -me უარყოფითი სახის ნიშანი ზმნაში
4. ile თანდებული
5. -ca თანდებული
6. ki კავშირი

ბ. მახვილი წინადადებაში

წინადადებაში მახვილი ძირითადად დაესმის ფუნქციურად უფრო მნიშვნელოვან სიტყვას.

5. ორთოგრაფია

მართლწერა I-II დონეებისათვის

ანბანი – მთავრული და არამთავრული ასოები;

თითო ბგერას თითო გრაფიკული ნიშანი – ასო აქვს. როგორც ითქმის, ისე იწერება.

თურქულ ენაში 29 ბგერა –ასოდან 8 ხმოვანია.

ხმოვნებია: ünlüler: a, ı, o, u, e, i, ö, ü

პუნქტუაცია:

წერტილი – nokta; მძიმე– virgül; ორი წერტილი – iki nokta; წერტილ–მძიმე – noktalı

virgül; აპოსტროფი – kesme işareti, apostrof; კითხვის ნიშანი – soru işareti; ძახილის ნიშანი

– ünlem işareti; ბრჭყალები – tırnak işareti; ფრჩხილები– parantez.

6. სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული
ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.
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 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი თავისებურებები,
დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

 პურობა: კვების რეჟიმი, თურქი (თურქულენოვანი) მოზარდის ტიპური საუზმე,
რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;

 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო თამაში და

წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
 დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და

დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები(ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);
 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნეობა;
 თურქულენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები:

დაწყებითი საფეხურის თურქული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - V, VI (დV, დVI)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული თემატიკის
ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების
გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი
სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება,
შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას,
გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

მაგალითის სახით გთავაზობთ პროგრამის შინაარსის ერთ-ერთ შესაძლებელ ვარიანტს:

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა
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1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. გემოვნება

1.5. შეფასება

1.6. საჭიროება / სურვილი

1.7. გრძნობები / ემოციური რეაქციები / შეგრძნებები

1.8. დროში ორიენტირება
1.9. სივრცეში ორიენტირება

1.10. ლოგიკური კავშირები

1.11. ნებართვა / ვალდებულება / აკრძალვა

1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა
ენობრივი რეალიზაციის ნიმუში

1.1. სოციალური

ურთიერთობები
დონე - დV დონე - დVI

მისალმება / მოკითხვა -Merhaba!

-Ben iyim, siz nasılsınız?

-Şöyle böyle.

-Buyurunuz!

-Hoş geldiniz!

-Hoş bulduk!

-Hoş gördük!

დამშვიდობება -Allaha ısmarladık! Hoşça kalınız!

-Güle güle!

წარდგენა /

გაცნობა

-O adam komşumdur.

-O adam Ankara’dandır.

-Memnun oldum.

-Tanışınız,  bu arkadaşım Ali.

-O Türkiye’dendir.

-Memnun oldum!
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მიმართვა (თავაზიანი
/ ფამილარული)

-Olabilir mi?

-Sevgilim!

-İstiyor musunuz?

მობოდიშება -Affedersiniz, geç kaldım!

-Özür dilerim, …

-Çok üzülüyorum ki …

მადლობის გადახდა -Teşekkür ederim, sizden büyük
iyilik …

-Sağ ol!

-Teşekkürler!

-Çok teşekkürler.

-Bir şey değil.

-Hayrola!

მილოცვა /

კეთილი სურვილები

-Kutluyoruz!

-İyi günler!

-Size de iyi günler!

-Doğum günü kutluyoruz! Çok yaşa!

-İsim gününü kutluyoruz, Anna!

-Sağlığınızı dilerim!

-Bu mesut bayram hepinize kutlu olsun!

წახალისება / შექება -Çok güzel!

-Pek iyi, fevkalade güzel!

-İyi, en iyi.

-İş, iş yeri.

-Çok enteresan.

შეთავაზება -Sinemaya beraber gidelim mi?

-Ne düşünüyorsunuz?

-Ben sana daha bir güzel yer tavsiye
edeyim.

-Tamam, gidelim!

-Alış verişe marketten başlayalım, olur mu?

-Ben elbise bölümüne gideyim, sen yiyecek
bölümüne gitsin!

-Ben size beraber gitmek tavsiye ediyorum.

დათანხმება / უარი -Ben razıyım/razı oluyorum.

-Çok güzel!

-Evet, doğrusunuz.

-Ben kabul değilim/razı olmuyorum.

-Ben karşıyım!

-Memnuniyetle.

ინტერაქცია
სუფრასთან

-Ne arzu edersiniz, çay mı meyve
suyu mu?

-Tatlı ister misiniz?

- Öğle yemeğinde ne var?

-Az az her şey var.

-Aç mısınız, yer misiniz?

- Biraz, lütfen.

- Ben kahve içerim, pasta yerim.
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ტელეფონით საუბარი -Telefon ediniz/arayın!

-Alo!.. Mehmet Bey’le konuşabilir miyim?

-Kim diyeyim, efendim?

-Ben Nana Gürcistan’dan.

-Bir dakika bekleyin, lütfen. Yerdeyse
bağlayayım.

-Telefon numaranız ne?

-Telefon numaram …

დამშვიდება -Hasret çekmeyin, her şey iyi
olacak!

-Rahatlayınız!

-Problem yok!

-Sinirlemeyiniz!

გაფრთხილება -Dikkat dikkat!

-Kendinize iyi bakın!

-Sakın!

-Merdivenlerde sakın olunuz!

1.2. ინფორმაციის
გაცვლა

პირადიმონაცემები:
გვარი / სახელი / ასაკი
/ მისამართი /
დაბადებისდღე /
ოჯახი / საქმიანობა

-Siz nerelisiniz?

-Ben Türkiye’den geliyorum,
Ankaralıyım.

-Siz kimsiniz? Ne iş görüyorsunuz?

-Ben öğrenciyim. Ailemin en
küçüğüm.

-Adınız, soyadınız?

-Benim adım Soso, soyadım Kolbaia.

-Doğum yerini ve doğum tarihiniz?

-Doğum yerim Gürcistan, Tiflis şehri.
Doğum tarihim 2000, 20 aralık ayı.

-Adresiniz nedir?

-Çavçavadze caddesi, 36.

-Benim annem

babam, ağabeyim ve bir kız kardeşim var.

ჯანმრთელობა -Ben bugün daha iyiyim. Sen
nasılsın?

-Teşekkürler, ben de iyiyim.

-Kardeşim hasta oldu, grip var.

-Ateşi var mı?

-Hayır, ilaç veriyoruz.

-Nasılsınız?

-Başım/dişim/karnım ağrıyor.

-Geçmiş olsun!
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ამინდი -Bugün hava nasıl?
-Bugün hava yağmurlu.
-Hava sıcaklığı yüksek.

-Sizce bugün yağmur/kar yağar  mı?

-Bence yağar, şemsiye alınız.

-Tiflis’te kuru klima var.

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

-Bunun fiyatı ne?/Bu kaç lira?

-Gösterebilir misiniz?

-Bu ceketin rengi beğeniyor
musunuz?

-Ceketi hangi mağazadan almak
istiyorsun?

-Bu kitaplar satılıyor.

-Ben seyrediyorum.

-Kaç numara giyiyorsunuz?

-Ölçüm 36 numara.

-Kaç lira? – 30 lira.

-Çok pahalı/ucuz.

თავისუფალი დრო -Akşamları televizyon
seyrediyorum.

-Ben resimli kitapları okumak
seviyorum.

-Hangi çalgı çalıyorsunuz?

-Gitar çalıyorum.

-Hobiniz ne?

-Spor oyunları seviyor musunuz?

Bu hafta sonu biz pikniğe gidiyoruz.

1.3. აღწერა /
დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა
/ჩაცმულობა

-O kadının görünüşü çok iyi/güzel.

-O şişman/zayıf.

-O erkek endamlı/vücutlu.

-O kadın sevimli/güzel/sarışın.

-O kime benzer?

-Paltonuz ne güzel!

-O gözlüklüdür.

ადამიანის
დახასიათება

-Bence o dalgın/unutkan/bencil.

საგნის აღწერა -Neye benzer o?

-Ne gülünç şey/hadise/hikaye!

-Odanız kaç metre kare?

-Bu sokak çok dar.

-Güzel çantalı kız.

-Odamızı temizleyelim, çok kirlidir.

1.4. გემოვნება

მოწონება /

არ მოწონება

-Onu nasıl beğeniyorsunuz?

-Onu hiç beğeniyorum

-Partide çok eğelendim.

-Ondan usandım/bıktım.
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-Onu seviyorum -Ben ondan … tercih ediyorum.

1.5.შეფასება

დადებითი /

უარყოფითი

-Doğru/uygun/münasebetli

-Doğru değil/yanlış .

-Bu doğrudur!

-Bu yalandır.

1.6. საჭიროება /

სურვილი /
მოთხოვნილება

საჭიროება /

სურვილი /
მოთხოვნილება

-Ben … istiyorum.

-Size ne lazım?

-Bana … lazım/gerek

-Memnuniyetle.

1.7. გრძნობები /
ემოციური რეაქციები
/ შეგრძნებები

სიხარული -Ben çok heyecanlıyım. -Ben hayranım.

-Ben haranmışım.

ბრაზი -Ben kızdım.

-Ne ayıp!

-Kızmayınız!

ეჭვი / ვარაუდი -Emin değilim!/İnanmıyorum! -Şüphem var ki …

-Sanımca … (Cemi varaudiT)

გაკვირვება -Ne tuhaf! -Çok hayranım/şaşırdım!

სინანული -Üzüldüm!

-Ne yazık!

-Bunu işitmek çok yazık!

-Yazık ki …

-Maalesef …

შიში -Korkuyorum. -Korkmuşum.

ინტერესი -Bu enteresandır. -Bununla ilgileniyorum.

Bunu yapmak seviyorum.

ინდიფერენტულობა -Bu önemli değil.

-Bana vız gelir.

-Hatırlamıyorum.

-İlgilenmiyorum.

-İstediğinize göre/nasıl istersiniz.
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შეგრძნებები -Ben yorgunum/meşgulüm. -Açıkmışım/karnım aç.

-Susadık.

1.8. დროში
ორიენტირება

დროში განთავსება -Bir dakika, lütfen!

-Bugün tarihin kaçı?

-26.05.2011 tarihidir.

-İkindiniz saat kaçta?

-Öğleyin.

- Biraz sonra.

-Treniniz saat kaçta hareket ediyor?

-Sabahın saat 9.da/akşamın 9.da

-Saat 2.30 televizyonda ne var?

-Yeni haberler.

ქრონოლოგია -Sonunda, son …

-Şu anda/şimdi, geçenlerde …

-En sonunda, nihayet …

-Baştan sonuna kadar …

სიხშირე -Devamlı …

-Hafta içinde bir kez/defa .

-Ay içinde iki kez/defa.

-Ara sıra …

-Sık sık …

-Daima …

Her üç yıl içinde …

ხანგრძლივობა -Dersiniz kaç dakika sürüyor?

-Ders 50 dakika sürüyor.

-O adam bütün gün çalışıyordu.

-Kaç süre kalırsınız?

-Bir saat.

-Market Pazartesi gününden Cumartesi
dahil çalışır/açıktır.

1.9. სივრცეში
ორიენტირება

ადგილ-

მდებარეობა

-Dolap solda/sağda/yanında ….
duruyor.

-Araba park yeri nerede?

-Durak karşı tarafta.

-Tiyatro şehrin merkezinde.

მიმართულება -Süpermarket nerede, söyleyebilir
misiniz?

-O tarafa doğru gidiniz!

-Sağa/sola dönünüz!

-Stadyuma kadar nasıl gidebilirim,
söyleyebilir misiniz?
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1.10. ლოგიკური
კავშირის გამოხატვა

მიზეზი / შედეგი /

ოპოზიცია

-O hasta olduğundan yenildi.

O oğlan mı kız mı?/ O oğlan veya
kız?

-Ali akıllıydı/zekiydi ama tembel.

-O adam niçin perişan/hüzünlü/üzgün?

1.11. ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

-Girebilir miyim?

-Çevrenizi kirletmeyin!

-Çöp yere atmayın!

-Bu karara karşı mısınız?

-Siz okul kurallara uymalısınız!

-Birbirlerini dinlemelisiniz!

-Çimenliğe geçmeyiniz!

-Bir şeyin çerçevesini aşmayın!

-Girmek yasaktır!

-Girilmez!

-Park yapılmaz!

1.12.ინტერაქცია
საკლასო ოთახში

მასწავლებლის
მითითებები
/მოსწავლის
მიმართვები

-Metinde düzeltmeler yapabilir
misiniz?

-Ne demek istiyorsunuz?

-Bu yapılmalı!

-Anlaşılmaz şey!

-Anlamadım/duymadım!

-Bir daha anlatabilir misiniz,
lütfen?

-İkimiz çalışalım!

-İki-üç kişilik gruba geç!

-Prezantasyon/tanıtma kim edecek?

-Vaktimiz çok az.

-Gürcüce/Türkçe ne demek?

-Ben daha bitirmedim.

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი:

2.2. ინდივიდის გარემოცვა:
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2.3. აქტივობები:

2.4. ინდივიდის ორიენტირები:

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - დV დონე - დVI

სხეული alın, yanak, çene, bilek, avucunun
içi, tırnak, kemik, başparmak,
boyun, karın.

-göz kapağı, kaş, kan, dirsek, yumruk,
bel, göğüs, kalça, kalp/yürek, ökçe.

გარეგნობა -Yakışıklı, oval/yuvarlak yüz, ince
parmaklar, koyu/ince kaşlar,
dalgalı saç.

Çarpıcı, orta, sevgili, yüksek alın,
yakışıklı, uçuk benizli, ince/kibar,
buruşuk/buruşmuş.

დახასიათება gürültücü, korkmuş, korkusuz,
yiğit, terbiyeli, sadık akılsız, deli,
aptal becerikli, hareketli
yaralı, faydalı.

Asık suratlı, çatık kaşlı endişeli,
heyecanlı, hayranmış, coşkun

meraklı, gülünç, kaba, tesirli.

ტანსაცმელი/

აქსესუარები

Bluz, pabuç, terlik, gecelik, kazak,
spor ayakkabı, kup, yaka, broş,
güneş gözlüğü, çanta, bilezik.

Pulover, eşofman, mayo, yelek, kostüm,
tayyör (qalis kostiumi), kürk palto, millî
kıyafet, kravat, yelpaze, düğme, kolye.

ჰიგიენა Şampuan, kolonya, parfüm,
sünger/kese.

Makyaj, ruj, tırnak cilâsı, manikür.

ჯანმრთელობა /

ავადმყოფობა

İlâç, öksürme, ağrı, hapşırma,
eczaneci, hap, tablet, eczane,
baş/diş/karın ağrısı.

Ateş, sıtma, malarya, anjin, nezle, grip,
hastalık, hasta, reçete, hemşire,
sağ/sağlam.

ემოციური რეაქციები Memnun olmak, kızmak. Hayrette kalmak, hırçınlaşmak.

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანები Komşuluk, alay/kalabalık, kadın,
kız, hanım, bayan, erkek, bey,
efendi.

ოჯახი / ნათესავები Akrabalar, yeğen, ikizler, ailenin
tek çocuğu (kızı ) oğlu.

Anne, baba, damat (qaliSvilis qmari),
enişte, kayınbirader (colis/qmris Zma),
bacanak, gelin (Svilis), yenge.

ცხოველთა სამყარო Yılan, kertenkele, kanat, gaga,
pençe, kaplumbağa, tüy, tırnaklar,
fildişi, kovuk, kursak, in, kanguru,

Deniz hayvanları, penguen, martı, balina,
fok, denizkaplumbağası; kutup ayısı,
ağustosböceği, kartal, bülbül.
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çekirge, böcekler.

ზღაპრის სამყარო deniz kızı, hayal, büyülü tören,
cüce/gnom, hayal dünya, harami,
parmak kadar/cüce, büyülü çırağ,
uçan daire, kötülük.

Hayalbilim, zaman makinesi, uzay
gemisi, Betmen – “insan –uçan fare”,
Spaydermen –“insan örümcek”.

ბუნება Evren, doğa, gezegen/planet,
okyanus, bitki, kaya, arktik, kara,
sahra.

Hava kirletmesi, egzoz gazlar, çevre,
duman, çavlan, sahil, deniz sahili.

ბუნების მოვლენები ava tahmini, gün batması, güneşin
doğması, Şimşek, yıldırım,
sağanak, gökkuşağı , klima.

Deprem/zelzele, yıldırım, çarpması,
sis/duman, sel/su taşkını,  don/ayaz, don
tutmak, gök gürültüsü.

გეოგრაფიული

დასახელებები

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan,
ada, kutup başşehir/başkent, Kara
Deniz, Avustralya , Amerika,
Afrika.

Azıya, Büyük Britanya, Birleşik Krallık,
Atlas Okyanusu, kıta, Avrupa, kuzey,
güney .

ქალაქი Fabrika, otoyol/otostrat, sokak,
cadde, bölge, semt/mahalle, bina,
şehir civarı, yol, dolaşık, pano,
metro, otopark, reklam, park,
meydan.

Şehrin merkezi, sıkışık saatler, kaldırım,
yürüyüşçü, vatandaş/uyruk,
gökdelen/gratsiyel, belediye,
parlamento/meclis, cami,
başkilise/katedral.

სოფელი Köy, ocak, dam, baca, orman,
tarla/kır, dere, iki katlı ev, tavan
arası/çatı altı, patika yolu, kuyu,
balta.

Bostan/sebze bahçesi, meyve bahçesi,
ürün, bağ, bayram/festival, fuar,
camlık/ser, bağbozumu, ahır/tavla,
derecik, çekiç.

საყოფაცხოვრებო ნივთები Mobilya, soba, tank/teneke,
şofben, banyo, fıçı, musluk,
çaydanlık, ütü, maşrapa, süpürge,
tencere, telefon, kitaplık, sin,
küllük.

Kahve değirmeni, konserve açacağı,
faraş, bulaşık makinesi, mikser,
buzdolabı, ip süpürge, elektrikli
süpürgesi, santral kalorifer, fotoğraf
makinesi.

სკოლა / პერსონალი Laboratuvar/ deneylik, koru,
kulüp, okul müdürü, bekçi.

Koridor, müdürün odası, sınıf, iş
arkadaşı/meslektaş.

სასწავლო საგნები Yabancı diller, Türkçe, Gürcüce,
Arapça, İngilizce, Fransızca.

Tarih, coğrafya, gramer, alfabe, bilim.

მომსახურების ობიექტები/ Kap, satılıyor, bakkal/yiyecek Tatlılar mağazası, alış veriş merkezi,
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პერსონალი mağazası, süt maddeler mağazası,
tezgâh, tartı, ağırlık/sıklet

1.Market/Süpermarket/Mağaza

2.Dergi, gazete

Müşteri/alıcı.

kırtasiye, peşin/nakit para, hesap, kredi
kartı, paket, çalgı, üretim tarihi

Satıcı, kasiyer.

სურსათი Üzüm, vişne, elma, üzümsü,
ananas, Soğan, kabak, pancar
çikolata.

Dana eti, tavuk eti, domuz eti, bulgurlar,
karnabahar, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği
yağı, balık, ceviz.

კვება და კვების ობიექტები Lokanta, kafeterya, yemek, biftek,
köfte, patates kızartması, biber/et
dolması, pirinç pilavı, ızgara,
ayran, sade su, aşçı, yemek
hazırlamak/pişirmek, reçete,
malzeme, birahane, bira
evi/salonu.

Restoran, liste, tavuk kızartması, alkolsüz
içkiler, çorba, tatlı

Sağlıklı yemek, bahşiş, garson, kebap,
çabuk/acele yapılır, kalorili, hazır yemek,
yararlı/faydalı/iyi olmayan .

ფოსტა / პერსონალი Posta, yazışma, mektuplar, haber,
yazı, postacı, dağıtıcı.

Posta mektupları/ haberi, mesaj, e-mail,
paket/posta paketi, telgraf, form, adres .

ტრანსპორტი /

პერსონალი

Motosiklet, taksi, uçak, hostes,
bavul, demiryolu, yolcu.

Vapur/gemi, denizci, kaptan,
yolcu/gezici, yük/bagaj, pilot,
biletçi/kondüktör, seyahat
etmek/yolculuk yapmak.

კულტურის / სპორტის
ობიექტები /

პერსონალი

Opera, şarkıcı, çizgi
film/canlıresim/kukla filmi, müze,
bilgin, konser salonu, kompozitör,
yüzme havuzu,
antrenör/çalıştırıcı, sahne.

Müzik tiyatrosu, müzisyen/müzikçi,
resim sergisi, ressam, oyuncu/aktör, sergi,
heykelci, heykel.

დღესასწაულები და
ზეიმები

Bayram, tören

religiuri:

1)Arife – dResaswaulis winadRea

2)Ramazan/Şeker bayramı,
Kurban Bayramı Tatil günleri,
kutlamak.

Millî Bayramlar:

1)Çocuk Bayramı

2)Zafer Bayramı – 30 Ağustos

3)Cumhuriyet Bayramı– 29 Ekim

4)Anneler günü

Maskeli balo …

2.3. აქტივობები
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შინ / გარეთ Duymak, tatmak, dokunmak,
koklamak, pişirmek, emin olmak,
istemek, affetmek, yardım etmek,
üzülmek, kucaklamak, kapamak,
kilitlemek, taşımak, götürmek,
numara almak, telefon etmek,
ziyaret etmek, harcamak, kesmek,
almak, eklemek, unutmak,
gerekmek, açmak, kapatmak,
yontmak, karışmak.

Bakmak, tıraş olmak, beklemek,
ummak/ümit etmek, tanımak, şaka
etmek, uyumak, vazgeçmek, kutlamak,
aldatmak, tanışmak, kavga etmek,
sallamak, uyarmak, damlamak, düşmek,
dinlenmek, durmak, kalmak, yakalamak,
tutmak, kızartmak .

სკოლაში Yoklamak, kaçırmak, eğreti
vermek/aktarmak, yönetmek, fark
etmek, bildirmek, başlamak,
anlatmak, düşünmek, konuşmak,
karar vermek, kavga etmek, başarı
kazanmak, kurallara uymak,
bitirmek, bitmek, şarki söylemek,
ifade etmek .

Anlamak/duymak, yerine
getirmek/yapmak/tamamlamak,
inanmak, göstermek, gösterilmek,
tasavvur etmek/göz önüne getirmek,
paylaşmak, incelemek, tartışmak,
isteklendirmek, teşvik
etmek/özendirmek, düzeltmek, yanlışları
düzeltmek, razı olmak, aksini/tersini
iddia etmek, tamir etmek.

სპორტი birini yenmek/yutmak, yenilmek,
ermek, yetişmek,
tırmanmak/çıkmak,
yapmak/yerine getirmek, hesap
etmek, saymak, spor yapmak,
antrenman.

დასვენება / გართობა Konser salonuna/operaya  gitmek,
bahçıvanlık yapmak, komik
hikayeleri okumak, atlıkarıncaya
binmek, çizmek, çizgi filmler, iyi
vakit geçirmek/eğlenmek.

Film seyretmek, örmek, müzik dinlemek,
konsere gitmek, gitar/piyano çalmak,
kâğıt/kumar oynamak, bulmaca çözmek.

მომსახურება Taksi almak, sipariş etmek,
tartmak/ölçmek, seçmek,
başvurmak, hitap etmek, doktor
çağırmak, muayene etmek, tamir
etmek, onarmak, bağlamak, tespit
etmek, saptamak, yamalamak.

Ambalaj etmek/yapmak, paketlemek,
değer biçmek/değerlemek,
fiyatlandırmak, not vermek (niSniT),
servis yapmak/hizmet etmek/bakmak,
kaydetmek, kayda/sicile geçirmek,
onarmak, kesmek/yazmak, abone etmek ,
geçinmek, uyarmak, randevu almak).

მგზავრობა /

გადაადგილება

Yolculuk, biletleri rezervasyon
yapmak/ayırtmak/önceden
ısmarlamak, acele/hızla yapmak,
otelde kalmak, pikniğe gitmek,
seyahat etmek.

Seyahat, yolculuk, trene yetişmek, treni
geçirmek, uğurlamak, iptal etmek,
ertelemek, kaydetmek, otelde
konaklamak, otel bırakmak, inmek.
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2.4. ინდივიდის
ორიენტირები

დრო Buçuk, çeyrek, kalıyor– ikiye on
kalıyor), geçiyor– ikiyi on geçiyor,
saat, zaman, çoğu zaman, sık sık,
daima, her zaman, ertesi gün,
takvim, iki hafta, genellikle.

Bin yıl, öğleye kadar, öğleden sonra, çağ,
öbür gün, önceki gün.

წელიწადის

დროები /

კვირის დღეები /

თვეები

Aylar, ocak, şubat, mart, nisan,
mayıs, haziran, temmuz, ağustos,
eylül, ekim, kasım, aralık.

ქვეყნის მხარეები Batı, batı -(ı)sı, doğu, doğu -(ı)sı,
kuzey,   kuzey -(ı)sı, güney, güney
–(ı)sı.

Kuzey-doğu, güney-batı, güney doğu,
orta, merkez/orta.

ადგილ

მდებარეობა

Yer, saha, alan, metre, mil, içinde,
iç, karşı/karşında.

Üst, tepe, alt, alt yer, dip, uzakta,
ötesinde, aşırı, boyunca, iç, içinde,
merkez, santimetre, fut, ayak.

მახასიათებლები Körpe, yeni/taze,
sert/sağlam/dayanıklı, acı,
modern, çağdaş, ağır, hafif, uygun,
konforlu.

Şık, uygun, yararlı, elverişli, rahatsız,
kullanışsız, modern, eskimiş, modası
geçmiş.

ზომა Büyük, koca/koskoca.

ფორმა Kare, dik dörtgen, geniş, dar. Üçgen, düz, derin.

წონა Yüz kilo, dengelemek, hesap. Libre (409,5gr), gram.

ტემპერატურა Sıcaklık/hararet/hararet derecesi,
yüksek, alçak.

Santigrat, kadran/cetvel

Nitelik, derece.

შემადგენლობა İpek, kadife, koton/pamuk. Gümüş, altın, demir, yün.

რაოდენობა Miktar, büyük miktar, yetecek
miktar.

რიცხვები Kent sayı, çift sayılar, bin, milyon,
milyar.

Buçuk, yarım, üçte iki, dörtte bir.
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3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი
კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული
გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად
დასწავლა. სწავლების საწყის ეტაპზე მოსწავლეები გრამატიკულ კონსტრუქციებს ენობრივი
ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად, გაანალიზების გარეშე ითვისებენ.
მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში
გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო
სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა
საკითხები

3.1. არსებითი
სახელი

İsim

-საკუთარი საზოგადო Özel isim , Cins ismi

-რიცხვი (მხოლობითი, მრავლობითი) Sayı (tek, çoğul)

-ბრუნვა Durum/Hal

-ყოფნა არყოფნის კატეგორია

-ქონება – უქონლობის კატეგორია

3.2.თანდებული

Edat

-ნათესაობითი ბრუნვის (için, ile) -nin  halinin edatları

-მიცემითი ბრუნვის (kadar) - e halinin edatları

3.4. ზედსართავი
სახელი

Sıfat

-ზედსართავი სახელის ხარისხები (დადებითი,აღმატებითი) Olumlu derece,
En üstünlük derecesi

-შედარებითი კონსტრუქციები

3.5. რიცხვითი
სახელი

Sayı sıfatı

-რაოდენობითი Asıl sayılar
-რიგობითი Sıra sayı sıfatı
-განყოფითი
-წილობითი

3.6. ნაცვალსახელი

Zamir

-პირის Şahıs (kişi) zamirleri
-ჩვენებითი Gösterme zamirleri
-კითხვითი– Soru zamirleri
-კუთვნილებითი İyelik belirten zamirleri
-განუსაზღვრელობითი Belgisiz zamirleri
-განსაზღვრებითი belirten zamirleri
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3.7. ზმნა

Fiil

-დამხმარე ზმნები Yardımcı fiiller
-თხრობითი კილოს მარტივი დროები დადებითი და უარყოფითი სახე
Olumlu Olumsuz

-ბრძანებითი კილო Emir kipi

-აუცილებლობითი კილო Gereklilik kipi

3.8. ზმნიზედა

Zarf

-ადგილის (yukarı, aşağı, önünde ...) Yer yön zarfları

-დროის (bugün, dün, yarın ...) Zaman zarfları

-ვითარების (güzel, iyi, dostça ...) Durum (hal )zarfları

3.9. . absolutivi

Ulaç /Bağfiil

-დროის – Zaman ulacı

-ვითარების – Hal ulacı

3.10. კავშირი

Bağlaç

(ve, ile)

(ama, fakat)

3.11. ნაწილაკი

Ek

(-da,-de, -ki)

3.12. წინადადება

Cümle

-თხრობითი (დადებითი კითხვითი შესაძლებლობის შეუძლებლობის)

olumlu, soru, yeterlik, yetersizlik

-ბრძანებითი (დადებითი, უარყოფითი) Emir (olumlu, olumsuz)

-აუცილებლობითიGGereklilik

-პირობითიDdilek  koşul

3.13.კონსტრუქციები

Cümle örgütü

-სხვათა სიტყვის “diye”

-პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი dolayısız, dolayılı söz

4. სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული
ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი თავისებურებები,
დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

 პურობა: კვების რეჟიმი, თურქული (თურქულენოვანი) მოზარდის ტიპური საუზმე,
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რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;
 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო თამაში და

წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
 დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და

დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები (ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);
 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;

დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;
 თურქულენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები: ანკარა, ა.შ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ -
ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXXIV4

საბაზო-საშუალო საფეხურის თურქული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - I, II (სI, სII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული თემატიკის
ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების
გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი
სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება,
შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას
გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები/შეგრძნებები
1.7. დროში ორიენტირება
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1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ლოგიკური კავშირები
1.10. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - სI, სII

მისალმება/მოკითხვა -Merhaba!/Günaydın!

-İyi sabahlar/günler/ akşamlar!

-Günaydın anneciğim/babacığım! Nasılsınız?

-Günaydın kızım, sağ ol, iyiyiz. Sen de iyisindir inşallah!

-Ben de iyiyim/böyle şöyle.

დამშვიდობება -Hoşça kalınız!/Allahaısmarladık!

-Güle güle!

-İyi Akşamlar!

-Sizi görmek istiyorum. Görüşmek üzere.

-Görüşmek üzere! İyi günler!

წარდგენა/გაცნობა -Merhaba! Benim adım Goga!

-Memnun oldum! Nasılsınız? Ne var ne yok?

მიმართვა

(თავაზიანი/ფამილარული)

-Özür dilerim!/Affedersiniz!

-Bey / Efendi (kacze)

-Hanım / Bayan (qalze)

-…abilir misiniz?

-Sevgilim! Azizim!

-İstiyor musunuz?

-Buyurunuz!

მობოდიშება -Özür dilerim, lütfen!

-Zarar yok/bir şey değil!

-Bundan çok üzülüyorum.

-Geçmiş olsun!

-Özür dilerim / affedersiniz!

მადლობის გადახდა -Çok teşekkürler.
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-Tarafınızdan büyük nimet.

-Bir şey değil/çok teşekkür ederim.

-Hayır, size teşekkürler!

მილოცვა/კეთილი სურვილები -Doğum gününüzü kutluyoruz!

-Ramazan Bayramı tebrik ediyoruz!

-Size de!

-Sağlığınızı / mutluluğunuzu dileriz!

-Eğleniniz!

წახალისება/შექება -Aferin sana! Aşk olsun!

-Pekalâ!

-İyi/en iyi/klas iş!

-Bu enteresandır.

შეთავაზება -Biz …abilir miyiz?

-Siz …ağabeylir misiniz?

-Benimle beraber gelir misiniz? Hadi, …

-Ne dersiniz?/Sizce nasıl?

-Bence daha iyi … olur.

დათანხმება/უარი -Evet!/Hayır!

-Doğrudur!

-Doğru değil, yanlıştır!

-Ben razıyım/kabul ediyorum.

-Ben razı değilim/kabul etmiyorum.

-Bence, siz haklı değilsiniz.

-Tabii, evet/hayır!

-Şüphesiz, evet!/hayır!

-Kesinlikle, siz haklı değilsiniz.

ინტერაქცია სუფრასთან -Buyurunuz, ikram ediniz!

-Lütfen,

verebilir misiniz?

-Arzunuz ne? Çay/meyve suyu ister misiniz?
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-Biraz, lütfen.

-Bana dondurma/sütlaç, lütfen!

ტელეფონით საუბარი -Alo!...Ben Tiflis’ten telefon ediyorum/arıyorum… Mehmet
Beyle konuşabilir miyim?

-Arayınız!

-Kim diyeyim, efendim?

-Ben ….

-Bir dakika lütfen. Yerindeyse bağlayalım.

-Kiminle konuşuyorum?

დამშვიდება -Geçmiş olsun!

-Rahatlayınız!/dertlenmeyiniz!

-Problem yok!

-Dikkat etmeyiniz!

გაფრთხილება -Dikkat!/sakın!

-Kendinize iyi bakınız!

-Merdivenlerde sakın olun!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: გვარი / სახელი/
ასაკი/ მისამართი/ დაბადების დღე/
ოჯახი /საქმიანობა/

-Adınız, soyadınız ne?

-Kaç yaşındasınız?

-Nerelisiniz?/doğum yeriniz?

-O Gürcü/Türk’tür.

-Adresiniz ne?

-Adresim  Mesnevi Sokağı 78/12, Çankaya-Ankara.

-Ben ailemle oturuyorum.

-Onun adı/soyadı/takma adı ne?

-Heceleyebilir misiniz/yavaş yavaş söyleyebilir misiniz, lütfen?

-Siz kimsiniz, ne iş görüyorsunuz?

-Ben öğrenciyim.

-Doğum tarihiniz ne?

-Ben 2000 yılının 20 Aralık ayında/2000 doğumluyum.

იდენტიფიცირება (ადამიანის/საგნის) -O kadın/erkek kimdir? -O erkek Ali Bey, kadın ise Fatma
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Hanım’dır.

-Bu ne?

-Bu bir kitap/çocuk/kız

ჯანმრთელობა -Nasılsınız? Sağlığınız nasıl?

-İyim, teşekkür erdim, ya siz nasılsınız?

-İyi değilim/kendimi iyi hissetmiyorum.

-Şimdi daya iyiyim.

-Benim başım/karnım/dişim ağrıyor.

საქმიანობა -Her gün ne yapıyorsunuz?

-Şu anda/şimdi ne yapıyorsunuz?

-Derslerinizi çalışmaktan sonra ne yapıyorsunuz?

-Ben yüzme havuzuna giderim.

-Piyano çalıyor musunuz?

ამინდი - Hava güzel.

-Soğuktur/sıcaktır/hava güneşli/rüzgar esiyor/kar yağıyor.

-Bugün hava nasıl?

-Bugün hava sıcaklık derecesi nasıl?

-Yağmurlu gün.

-Galiba yağmur olabilir, şemsiye alınız yanınıza!

-Kuru klima …

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -Bunun fiyatı ne? kaça?

-Kaç arzu ediniz?

-Seyrediyorum/önce şöyle bakıyorum. –Şunu gösterebilir
misiniz?

- Kaç numara giyiyorsunuz?

-Fiyatı ne? – 100 lira.

-Çok ucuz/pahalı.

-Bu kitaplar satılıyor mu?

თავისუფალი დრო -Akşamları televizyon seyrediyorum.

-Ben güldürücü/komik hikayeleri okumak/çalgı çalmak
seviyorum.
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-Hobiniz ne?

-Spor oyunları sık sık mı oynuyorsunuz?

-Biz bu tatil/hafta sonu  pikniğe gidiyoruz.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა/ჩაცმულობა -O kadın güzel/göz alıcı/çekici/uzun boylu/kısa
boylu/çirkin/suratı çilli.

-O tatlı/sevimli/cana yakın kızdır.

-O (kadın/erkek)  sevimli/yakışıklı/şişman/zayıf/tombul (dur).

-kıvırcık saçlı bir genç kız.

-Uzun burunlu, gözlüklü bir adam.

-Yetişkin, kumral, dalgalı saçlı bir hanım.

-Kime benzer?

-Mavi elbiseli, siyah ayakkabılı bir hanım.

-Kısa pantolonlu, kısa saçlı erkek çocuk. Üzerinde çizgili bir tişört
var.

-Yaşlı İstanbul beyefendisi. Elinde bir şemsiye var. Gri bir takım
elbise giyiyor. Kravatlı.

ადამიანის დახასიათება -O akıllı/hayırlı/sevaplı/şen/sevinçli/ağır başlı/ciddi.

-Ali dostça mı?/dostça değil mi?

-O (kadın, erkek) çok akıllı, zeki, başarılı.

-Bence o (kadın, erkek) dalgın/dağınık/unutkan/bencil.

საგნის აღწერა -O büyük/küçük/temiz/kirli/kuvvetli/uzun.

-Çiçeğin rengi nasıl?

-Mutfakta dörtgen/oval masamız var.

-Bu … nasıl?/o nasıl …?

-O neye benzer?

-Ne gülünç bir hikaye/olay!

-Oda kirli.

1.4. გემოვნება/შეფასება
მოწონება/ არ მოწონება -Ben çok beğeniyorum/seviyorum/bayılıyorum  …

-O da nasıl, beğeniyor musunuz?

-Ben bunu genellikle beğenmiyorum.
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-Ben ondan nefret ediyorum.

-Partide çok eğelendim, neşelendim.

-Parti can sıkıcıydı.

-Ben bundan …. tercih ediyorum.

დადებითი/უარყოფითი -O doğru/haklı/münasebetli/uygun/ her şey tamam!

-Bu yanlış/doğru değil/inanılmaz/gerçeğe benzemez!

1.5.საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-Benim istek/arzu/dilek/hevesim var ki ...

-Ben istiyorum …

-Ben memnuniyetle ….

-Bana lazım/gerek …

-Size ne gerekiyor?

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები/შეგრძნებები
სიხარული -Ben çok mutluyum/memnunum!

-Ben çok heyecanlıyım/coşkunum/şaşkınım/

hayranmışım!

გაბრაზება/უკმაყოფილება -Ben kızgınım/ben kızdım.

-Ne ayıp!

-Kızmayın!

-Ben umudu kesilmişim/hüzünlüyüm/kasvetliyim!

-Ne yazık ki ….

ეჭვი /ვარაუდი -Emin değilim, hiç inanmıyorum!

გაკვირვება -Öyle mi/doğru mu?!

-Ne tuhaf!

-Hayranım!

სინანული -Çok üzüldüm, geçmiş olsun!

-Bunu işitmek çok yazık/yazık ki …

-Ne üzücü/can sıkıcı/acınacak/yazıklanacak!

შიში -Ben korkuyorum …

-Ben ondan (çok) korkuyorum.
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-Ben korkmuşum/korkutulmuşum!

ინტერესი -Bu enteresandır!

-Benim ilgim var.

-Ben ilgileniyorum.

-O ilgili/ilgi gösterendir.

-Ben ... yapmak seviyorum.

-Ben ....a düşkünüm.

ინდიფერენტულობა/გულგრილობა -Bu önemli değil/zararı yok.

-Bana vız gelir/neme lazım, aklımda yok/değil

-İlgim yok.

-Nasıl istersiniz/istediğinize göre.

-Ben buna karşı değilim!

შეგრძნებები -Çok sıcak/soğuk.

-Uykum var/uyumak istiyorum.

-Yorgunum/meşgulüm.

-Biz yemek istiyoruz/”karnımız zil çalıyor”/susuyoruz!

1.7. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება -Bugün/dün/yarın

-Şimdi sabah/eğle.

-Bugün ne? – Pazartesi …

-Bugün ayın kaçı? – Ayın 28 Mayis.

-Tarihin kaçı? – 2011 yılı.

-Sabah/eğle

-Biraz sonra/bir dakika lütfen.

-Treniniz saat kaçta kalkıyor?

-Sabahın saat onda/akşamın onda.

-Saat altıda televizyonda ne var?

ქრონოლოგია -Bundan sonra/sonra.

-Sonunda/en son/en sonunda/en nihayet

-Başta/başında/sonunda
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-Biraz önce

-Baştan sonuna kadar

სიხშირე -Çoğu zaman/çoğu defa/sık sık

-Bazen/ara sıra/zaman zaman

-Genellikle/genel olarak

-Daima/ devamlı surette/düzenli olarak

-Haftada bir kere/ayda üç defa/her beş yılda  …

-Ara sıra/zaman zaman/arasız

ხანგრძლივობა -Ders süresince/boyunca

-Dersiniz kaç sürüyor?

-Bir saat.

Mağaza/market Pazartesi gününden  Cumartesi dahil
çalışıyor/açıktır.

1.8. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა -O nerede? (her kimse, her nesne) – Odada/burada/orada/şurada

-Evim okuldan uzak.

-Masa sağda/sağında/solda/yanında

-Park etme yeri nerede?

-O karşında.

-O yakın, yaya gidebilirsiniz.

მიმართულება -Süpermarket nerede/hangi tarafta? – O tarafta.

-Doğru gidiniz!

-Sağa/sola dönün!

-Gara kadar nasıl gidilir, söyleyebilir misiniz? – Çok yakındır,
yürüyerek gidebilirsiniz!

-Yol söyleyebilir misiniz?

1.9. ლოგიკური კავშირის გამოხატვა

მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია -Fatma ıslak, çünkü dereye düştü.

-O hasta olduğundan oyunu yenildi.

-O kız mı, erkek çocuk mu?/o kız ya erkek çocuk?

-Ali akıllı/zekaydı, ama tembel.
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-O adam niçin üzüntülü/neşesiz?

1.10. ნებართვა/ აკრძალვა/
ვალდებულება
ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა -Olabilir mi?olabilir miyim? …/müsaadenizle/karşı değil misiniz?

-Müsaadenizle!

-Birbirlerini dinlemelisiniz!

-Siz mecbursunuz!/…malısınız!

-Yere çöp atmayınız!

-Çimenliğe geçmeyiniz!

-Bir şeyi çerçevesini aşmayın!

1.11. ინტერაქცია
საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
მოსწავლის მიმართვები

-Oturunuz, lütfen!

-Sakin olun!/uslu olun

-Kitaplarınızı açın/açınız/kapatınız!/sayfa çeviriniz!..

-Kaset dinleyiniz!

-Okuyabilir miyim?/Okuyayım mı?

-Yardim edebilir misimiz?

anlaşılmaz/anlamadım

-Yanlışları düzeltebiliriz!

-Bir daha anlatabilir misiniz, lütfen?

-Gel, ikimiz çalışalım!

-İki-üç kişilik gruba geç!

-Prezante kim edecek?

-Vaktimiz az, acele olunuz/yapınız!

-Ben bitirmedim!

-Ben daha bitirmedim.

2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. ინდივიდის ორიენტირები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სI, სII



605

სხეული Alan, bilek, avuç içi, tırnak, kemik, başparmak, boyun, karın, göz
kapağı, kaş, kan, dirsek, yumruk, bel, göğüs, kalça, memeler, gönül/kalp.

გარეგნობა İyi/güzel/ sevimli, oval yüzlü, ince parmaklar, yay kaş, koyu kaş, çatma
kaş, kemer/uzun burun, tuhaf, göz alıcı, şahane, orta görünüşte, çarpıcı,
boylu poslu, ince, kibar, zarif, sempatik, şirin, yakışıklı, endamlı, uçuk
benizli/sarı benizli, buruşmuş.

დახასიათება Gürültücü, korkmuş/ürkütülmüş, cesur/yiğit/kahraman
Terbiyeli/ahlâklı, hakikatli/özverili/sadakatli, kalın
kafası/budala/aptal/akılsız, Becerikli/zeka, yararlı, üzüntülü/üzülmüş,
çalışkan, kaba/sert, alnı çatmış/somurtkan/ asıl suratlı, coşkun,
hayranmış, meraklı, aktif/canlı, gülünç, tesirli/izlendirici, sinirli,
enerjik/hareketli .

ტანსაცმელი/აქსესუარები Bluz, pabuç/terlik, gece gömleği, kazak, spor   ayakkabı,
sandal/takunya, yaka, broş, güneş gözlüğü, çana, bilezik, kup, kostüm,
ceket, kürk manto, millî kıyafet, kravat, düğme, gerdan, yelpaze.

ჰიგიენა Şampuan, parfüm/kolonya, sünger, lif/kese, jel, makyaj, tırnak cilâsı,
sabun, diş macunu, diş fırçası.

ჯანმრთელობა/
ავადმყოფობა

İlâç, öksürmek, ağrı/ağrımak, hapşırmak, eczacı, hap/komprime/tablet,
eczane, diş/baş/karın ağrısı/ağrımak, grip, ateş/hararet, boğaz
ağrısı/ağrımak, anjin, mide bulanması/bulanmak, sümüklü burun,
hastalık, reçete, hemşire, sağlam/sağlıklı, hasta, ağrı duymak/çekmek .

ემოციური რეაქციები Memnun olmak, kızgın olmak/kızmak, şaşkın olmak, hırçınlaşmış
olmak/hırçınlaşmak.

2.2. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანები Zat/şahıs/zat, halk, bebek, delikanlı, olgun/yetişmiş, bebek çocuk,

komşu Komşuluk, kalabalık/alay, bayan/hanım, bey/efendi.

ოჯახი/ნათესავები Akraba, koca, karı, amca/dayı, teyze, hala, yenge, yeğen, kız yeğen,
amcaoğlu, halaoğlu, damat, gelin, kayın birader, görümce, baldız, bacanak,
baldız, uzak komşu, vaftiz babası,  vaftiz annesi .

ცხოველთა სამყარო Sürüngen/yılan, kertenkele, karakurbağası/otlubağa, salyangoz, kanat,
gaga, pençe, kaplumbağa, tüy, tırnak, köpekdişi/fildişi/domuz dişi,
kovuk, adamianis – Adam elması/gırtlak çıkıntısı; kursak; in/yuva/yatak,
kanguru, çekirge, böcek, yunus balığı, deniz hayvanları, Kutup Ayısı,
penguen, martı, balina, köpekbalığı.

ბუნება Yeryüzü/dünya/cihan, doğa/tabiat, gezegen/planet, okyanus/ana deniz,
bitki, kaya, Arktik, kara/toprak, çöl/sahra/yaban, havanın kirlenmesi,
egzoz, çevre/ortam, duman, çavlan/çağlayan, sahil/kıyı, deniz sahili,
güneş sistemi.

ბუნების მოვლენები Hava raporu/hava tahmini, güneşin doğması, güneşin batması,
şimşek/yıldırım, sağanak/sağanak halinde yağmur, dolu, gökkuşağı,
klima/hava, deprem/zelzele, yıldırım çarpması, sis/duman/pus,
sel/su baskını, don/ayaz, gök gürültüsü.

გეოგრაფიული დასახელებები Ülke/memleket/yurt, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, ada,
başşehri/ana şehri/başkent, Kara deniz, Azıya, Avustralya, Büyük
Britanya, Britanya adaları, kıta, Avrupa, Atlas Okyanusu/Atlantik,
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kuzey, güney.

ქალაქი Otoyol/otostrat/ekspres yolu, sokak/cadde, mahalle/bölge, şehir civarı,
bina, yol, pano, reklam, otopark/park yeri, metro, park,
meydan/saha/alan, sıkışık saatler, kaldırım, yürüyüşçü, vatandaş/yurttaş,
gökdelen, belediye, meclis/parlamento, cami, kilise, katedral.

სოფელი Köy, çiftlik, çiftlik evi, baca, orman, kır/çayır/çayırlık,
hintkamışı/bambu, çatı altı/tavan arası, patika/keçiyolu, pist, kuyu,
bostan, meyve bahçesi, ürün/mahsul, bağ, tören, bayram, festival, fuar,
camlık/limonluk/ser, bağbozumu, ahır/tavla, derecik, odun, vâdi/boğaz,
tarla.

საცხოვრებელი ადგილი Oturma odası/salon/misafir odası/konuk odası, mutfak, alt kat, üst kat,
asansör, banyo odası, anahtar, kilit, merdiven, tuvalet,
kotec/kotej/yazlık ev/villa, bodrum/yer altı/yer altı deposu,
garaj/arabalık, ana baba şehir/vatan, doğup büyüdüğüm şehir, otel.

საყოფაცხოვრებო ნივთები Mobilya, soba, şofben/tank, fıçı, musluk, çaydanlık, (elektrikli) kahve
değirmeni, tepsi/lenger/servis tabağı, kulluk, konserve açacağı,
faraş/kürek, bulaşık yıkama makinesi, mikser, buzdolabı, ip
süpürge/paspas, buzluk, elektrik süpürgesi, kalorifer.

სკოლა/პერსონალი Kafeterya/lokanta, öğretmen odası, kütüphane, kütüphaneci, sınıf
arkadaşı, spor sahası/alanı, teneffüs, laburatuvar/deney odası/deneylik,
takım/grup, kulüp, okul müdürünün odası, sınıf, iş
arkadaşı/meslektaş/emektaş, memur/görevli .

სასკოლო ნივთები Teyp, resimli kitaplar/magazin, levha, müzik aleti/enstrüman, günlük,
kasetler, cetvel, kalemtıraş, yerküresi,  kompakt disk.

სასწავლო საგნები Yabancı diller, Türkçe, Gürcüce, Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca,
İspanyolca, tarih, coğrafya, gramer, alfabe, bilim/bilgi.

მომსახურების ობიექტები/
პერსონალი

Kaplar, satılıyor, yiyecek mağazası, süt maddeleri mağazası, tezgâh,
terazi/tartı, ağırlık/sıklet, yük.

1.mağaza 2.dergi, gazete, müşteri/alıcı, tatlı mağazası/pastane, alış veriş
merkezi, kırtasiye mağazası, nakit fara, kredi kartı, hesap, paket, müzik
aleti mağazası, temizlik ürünleri mağazası.

სურსათი Ananas, üzüm, vişne, üzümsü, soğan, kabak, pancar, çikolata,
inek/dana eti, bulgur/tohum, karnabahar/karnabit, ayçiçeği
tohumu/çekirdeği, balık, ceviz, fındık.

კვება და კვების ობიექტები Meyhane, çayhane, kebapçı, sandviç, hamburger, biftek, pirzola, döner,
pasta, tarif/formül/reçete,   lokanta, kafeterya, birahane, restoran,
yemek listesi, alkolsüz içkiler, tatlı/çerez, birinci/ikinci yemek, sağlıklı
yemek, bahşiş, garson, çabuk hazırlanır, çok kalorili, sağlık için
istenmez yemekler.

ფოსტა/პერსონალი Postane, mektuplaşmak, postacı/dağıtıcı, posta/mektuplar, paket, telgraf,
form/antetli kâğıt, adres.

ტრანსპორტი/პერსონალი Motosiklet, bavul, demiryolu, yolcu, taksi, uçak, hostes, vapur/gemi,
denizci/deniz adamı, kaptan, yolculuk, bagaj/yolcu eşyaları, pilot,
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yolcu, seyahat/sefer .

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

Opera, şarkıcı, kapıcı, rejisör, çizgi film, müze, âlim/bilim adamı, konser
salonu, besteci/kompozitör, yüzme havuzu, antrenör/çalıştırıcı, müzik
tiyatrosu, müzisyen/müzikçi, resim sergisi, ressam, sergi, heykelci.

დღესასწაულები და ზეიმები Tören/bayram, Ramazan Müslümanlık Bayramı, millî müzik,
kutlamak/tebrik etmek, Anneler Günü, Paskalâ, Çocuk Bayramı, Hazret
Valentin Günü/Aşk günü, maskeli balo .

2.3. აქტივობები
შინ/გარეთ Bakım/bakma/bakmak, öğrenim/öğrenme/inceleme, denemek/kontrol

etmek, kayıt/kayıt etmek, seçmek/seçip ayırmak, beklemek,
ummak/ümit etmek, tanımak, şaka etmek, uyumak, reddetmek/inkar
etmek, aldatmak, tanışmak, kavga etmek, sarmak/sallamak,
korumak/saklamak, uyarmak, damlamak/düşmek, kırmak/bozmak,
dinlenmek, tavsiye etmek, doldurmak, durmak/kalmak, soymak.

სკოლაში Yoklama/yoklamak, kaçırmak/geçirmek/gelmemek, yönetmek/yönetmenlik,
fark etmek/hissetmek, bildirmek, başlamak, anlatmak/incelemek,
düşünmek/yargılamak/danışık etmek, karar vermek/kesmek, kavga/kavga
etmek, zafer/başarı/zafer kazanmak, başarı kazanmak, şarkı/şarkı söylemek,
anlamak/duymak, yerine getirmek/yapmak, inanmak, tasavvur/tasavvur
etmek/göz önüne getirmek, paylaşmak, incelemek/görüşmek/tartışmak,
kavga/dava, savunmak, teşvik etmek, yola gelmek/yola getirmek
(adamianze),  razı olmak/kabul etmek, karşı kanaati/görüşü (sahibi) olmak .

სპორტი Kayak yapmak/ski ile gezmek, paten kaymak/patinaj, gezmek (atla,
bisikletle), tenis,  tıpış tıpış yürümek, katılmak, koşmak, kazanmak,
yenmek, aşmak/varmak, tırmanmak, yerine getirmek/tamamlamak,
hesap/hesaplamak, antrenman/idman/çalışma,
spor/idman/jimnastik/antrenman yapmak.

დასვენება/გართობა Konser salonuna/operaya gitmek, bahçıvanlıkla meşgul olmak, mizahi
bir eseri okumak, çizmek, çizgi film/kukla filmi, vaktini iyi geçirmek,
film izlemek/seyretmek, örmek/dokumak, müzik dinlemek, konsere
gitmek, gitar/piyano çalmak, kâğıt/iskambil oynamak, bulmaca çözmek
.

მომსახურება Taksi almak, sipariş etmek, tartmak/ölçmek, seçmek, başvurmak/hitap
etmek, tamir etmek/onarmak, tespit etmek, güçlendirmek, ambalaj/ambalaj
etmek, servis, kaydetmek, ilâç yazmak/reçete yazmak, alışmak, doktora
randevu almak, muayene etmek.

მგზავრობა/გადაადგილება Seyahat/seyahat etmek/yolculuk/yolculuk yapmak, biletleri
rezervasyon/rezervasyon yapmak/ayırtmak/önceden ısmarlamak,
otelde kalmak/konaklamak/gecelemek, geziye çıkmak, seyahate
gitmek, trene yetişmek, treni kaçırmak, uğurlamak, iptal/iptal etmek,
ertelemek, rötar/rötar yapmak, kaydetmek, otele giriş/girmek, oteli
bırakmak, birinci sınıf/mevki vagonla, … yolculuk yapmak,
kalkmak/havalanmak/uçmak, iniş/inme/inmek, iniş yapmak .

2.4. ინდივიდის ორიენტირები
დრო Yarım, çeyrek, geçe/geçiyor, kala/kalıyor, saat, vakit/zaman, çoğu
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zaman, daima, ertesi gün, takvim, iki hafta, gerçekte, bin yıl, öğleye
kadar, öğleden sonra, yüzyıl/asır/çağ, öbür gün, önceki/evvelki gün.

წელიწადის დროები Hafta günleri, Pazar,Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma
Cumartesi.

კვირის დღეები/ თვეები Tatil günleri Cumartesi/Pazar, aylar, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs,
haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim,  kasım, aralık .

დღე/ღამე Gün, sabah, ikindi, eğile, akşam, gece.

ქვეყნის მხარეები Batı/ batı -ı(sı)

Doğu/doğu -ı(sı)

Kuzey/kuzey -ı(sı)

Güney/güney -ı(sı)

Kuzey-doğu, güney-batı, güney doğu, merkezî/santral.

ადგილმდებარეობა Yer, aralık/açıklık/saha/alan, metre, mil/İngiliz mili, içinde/içindeki,
karşı/karşında, yukarı/üst yeri, tepe/baş, altı/alında, dip, uzakta,
ötesinde, boyunca, orta/ortasında/merkez, pus/parmak,
fut/kadem/ayak, santim.

მახასიათებლები Körpe/taze, sert/sabit, acı, modern, ağır, hafif, görkemli/şahane/harika,
rahat/uygun/yararlı, rahatsız/kullanışsız, modern, eski/modası geçmiş,
konforlu/rahat.

ფერი Mor, gri/külrengi, pembe, gri, açık lâcivert, parlak, pırıl pırıl.

ზომა Ufacık/küçücük/minicik, koskoca/kocaman, koskocaman/azim/ hantal,
sonsuz/sınırsız.

ფორმა Endam/boyu posu , şekil/görüntü, yuvarlak, oval, dörtgen/kare, dik,
geniş, dar, üçgen, düz, derin.

წონა Ağır, hafif, 100 kilogram/kilo, dengelemek/denkleştirmek,
hesaplaşmak, libre ( 0,454 kg) .

ტემპერატურა Sıcak, soğuk, serin, ilik, yüksek/alçak, derece, santigrat, ıskala/cetvel,
kuvvet.

მასალა Altın/altın …, tahta …, ipek/Hint kumaşı, kadife, pamuk, gümüş, yün
…, demir.

რაოდენობა Çok, az, miktar/bol miktar, yarım, üçte iki, çeyrek/dörtte bir, kısım/bölük.

რიცხვები Tek, çift, bin, milyar, bilyon.

3.გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი
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კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული
გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად
დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და
კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის
სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო
სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხი

3.1. არსებითი
სახელი

İsim

საკუთარი, საზოგადო Özel isim , Cins ismi

-ბრუნვა Durum/Hal

-რიცხვი (მხოლობითი, მრავლობითი) Sayı  çoğul,  tekil

-სქესი – არ არის გამოხატული (სქესზე მიუთითებენ აღწერილობითი ფორმით)

Türkçede erilik dişilik gibi cinsiyet özelliklerini gösteren ek ya da biçim yoktur.Ancak kimi
adlandırmalarda cins ayrımı sözcüklerle belli edilir.

3.2. არტიკლი

Artikle/tanımlık

-განუსაზღვრელი არტიკლის ფუნქციას ასრულებს bir -რიცხვითი სახელი
Belirsiz tanımlık Bir

3.3. ზედსართავი
სახელი

Sıfat

-დადებითი Olumlu derece

-ოდნაობითი Üstünlük eksiklik derecesi

აღმატებითი En üstünlük derecesi

-შედარებითი Karşılaştırma  derecesi

3.4. რიცხვითი
სახელი

Sayı /Sayı sıfatı

-რაოდენობითი nicel sayı
-რიგობითი sıra sayı sıfatı
-წილობითი kesirli sayı

3.5. ნაცვალსახელი

Zamir

-პირის Şahıs (kişi) zamirleri ნაცვალსახელი kendi
-ჩვენებითი Gösterme zamirleri
-კითხვითი– Soru zamirleri
-კუთვნილებითი İyelik belirten zamirleri
-განუსაზღვრელობითი Belgisiz zamirleri
-განსაზღვრებითი belirten zamirleri

3.6. ზმნა

Fiil

-დამხმარე ზმნები (etmek, yapmak, olmak) Yardımcı eylemler
-imek - დეფექტური/დრონაკლი ზმნა
-სახე (დადებითი, უარყოფითი, შესაძლებლობის, შეუძლებლობის)Olumlu,
olumsuz,  yeterlik,  yetersizlik eylemleri
-გვარი Çat (ვნებითი გვარი, უკუქცევითი გვარი)  Edilgen çatı , dönüşlü çatı
-კილო: Kip.
-თხრობითი კილო.
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-ბრძანებითი კილო Emir kipi.
-ნატვრითი კილო Dilek kipi.
-მარტივი დროები: Basit zamanlı fiil(Eylem).
-აწმყო–განსაზღვრული Şimdiki zaman.
-ნამყო–კატეგორიული Görülen Geçmiş zaman.
-მომავალი –კატეგორიული Gelecek zaman.
-აწმყო–განუსაზღვრელი Geniş zaman.
-ნამყო–რეზულტატური Öğrenilen geçmiş zaman.

3.7. ზმნიზედა

Zarf  belirteç

-დროის ზმნიზედა Zaman zarfları.

-ადგილის ზმნიზედაYer (yön) zarfları.

-ვითარების ზმნიზედა Durum (hal )zarfları.

3.8. წინდებული
Öntakı

3.9. კავშირი

Bağlaç

-მაერთებელი კავშირები (ve, da, ile, ama,  fakat)

-მაქვემდებარებელი კავშირები (ki, çünkü, eğer).

3.10. ნაწილაკი

Edat

da/de, -ki.

3.11. წინადადება

Cümle/Tümce

-დადებითი Olumlu

-უარყოფითი Olumsuz

-კითხვითი წინადადებების ტიპები: Soru cümlelerin tipleri

-კითხვითსიტყვიანი Soru kelimeli

-კითხვითნაწილაკიანი Soru edatlı

-წინადადებების ტიპები: Cümlelerin tipleri.

3.12.

წინადადების
წევრები

Tümce/cümle
üyeleri

- მთავარი/მეორეხარისხოვანი Temel , ikincil

-შემასმენელი, ქვემდებარე, დამატება (პირდაპირი ,ირიბი) Yüklem,  özne,

tümleç (belirtili,  belirtisiz nesne).

3.13. პირდაპირი
და ირიბი თქმა

Dolaysız/dolaylı
deyim

-პირდაპირი ნათქვამი (-diye)

-ირიბი ნათქვამი (ქართულად ითარგმნება რთული თანწყობილი წინადადებით,

თუმცა თურქულში მარტივ წინადადებად ითვლება).

სიტყვა-წარმოება

Kelime
yapımı/yapma

ზმნიდან სახელის და სახელიდან ზმნის მაწარმოებელი სუფიქსები Fiilden isim
yapım eki  ve isimden fiil yapım eki.
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კონსტრუქციები

Yapılış/kuruluş

სრული მასდარი, შეკვეცილი მასდარი, -dik და-acak ფორმები. Eylemlik / master,
-dik, -acak yapılı belirtme ortaçları.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 1. ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 2. განათლება;
 3. ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და
სხვა);

 4. ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 თურქულენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული

პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და

ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან. საბაზო-

საშუალო საფეხურის თურქული ენის პროგრამის შინაარსი

საბაზო-საშუალო საფეხურის თურქული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - III, IV (სIII, სIV)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული თემატიკის
ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების
გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი
სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება,
შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას
გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა
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1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.10. ლოგიკური კავშირები
1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - სIII, სIV

მისალმება/მოკითხვა -Merhaba /merhaba

-İyi sabahlar/iyi günler/iyi akşamlar/iyi geceler

-Nasılsınız? –iyiyim, teşekkürler/böyle şöyle/şimdi daha
iyi/normal, iyi/her şey yolunda

-Ben iyiyim, siz nasılsınız? – çok iyi/iyi değilim.

დამშვიდობება -Allahaısmarladık!/Hoşça kalınız! güle güle!

-Görüşmek üzere/görüşürüz!

-İyi geceler! Görüşmek üzere!

-İnşallah, birazdan görüşürüz! Az sonra!

წარდგენა/გაცნობა -Siz Ali misiniz/olmalısınız!

-Tanışınız Murat’ı, o …dur/biz bu ana kadar birbirimizi
görüşmedik mi?

-Ben …im, bu benim kartvizitim!

-Görüşmemize çok memnunum/memnun oldum/mutluyum.

მიმართვა (თავაზიანი/

ფამილარული)

-Hanım!/Bayan!

-Bey!/Efendi!

-Ali Bey!

-Söyleyebilir misiniz …?

-Affedersiniz!/özür dilerim, lütfen …

-Sevgilim! Azizim!
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-İyi olursa eğer …!

მობოდიშება -Üzülüyorum/ -dan acınıyorum!/özür dilerim, sizi rahatsız
ediyorum!

-Bundan özür dilerim … Problem yok!

-Ben gerçekten bundan çok acınıyorum/üzülüyorum!

მადლობის გადახდა -Teşekkürler!/çok teşekkürler! Çok büyük teşekkürler!

-Bir şey değil!

მილოცვა/კეთილი სურვილები -Doğum günü kutluyoruz!

-Yeni yılınızı kutluyoruz! Ramazan Bayram hepinize kutlu
olsun!

-Sağlığınızı dilerim!

წახალისება/შექება -Fevkalade/mükemmel!/çok güzel!/pekala!/doğru/fantastik/
peri!

-Bu enteresandır!

-Bu çok iyi düşünce/fikir!

-Çok iyi yapılmış! Bundan çok memnunum! Devam ediniz!

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-Size ne yapabilirim?

-Yardım edeyim! – iyi olur.

Biz …abilir miyiz? Eğer ….irse, ne olur?

-Memnuniyetle …/Siz bize niçin …ma…?

შეხვედრის დანიშვნა/
დათანხმება/ უარის თქმა

-Gelin, saat beşte karşılayalım!/ karşılayalım, olur mu?

-Tamam, çok güzel/ne yazık ki/ben …amam!

გაფრთხილება -Dikkat, lütfen!

-Dikkatli ol(un)!/kendine iyi bak!/daha dikkatli olun!

დამშვიდება/ნუგეში -Sinirlemeyin/dikkat vermeyin/rahatlayın/neşelenin!

-Yatışınız, lütfen! Bir şey değil, dertleşmeyin!

დაჯავშნა -Haydi, biletlerimizi alalım!

-İki kişi için bileti ayırmak/rezervasyon olur mu?

-Ön sıralarda yer rezervasyonu olur mu?

-Maalesef, bu yer meşguldür/tutulmuştur/rezervasyon
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yapılmıştır.

-Ben artık rezervasyon yaptım.

-Maalesef, rezervasyon iptal etmek istiyorum.

ინტერაქცია სუფრასთან -İkram ediniz… verebilir misiniz … lütfen.

-İçki olarak ne emredersiniz?

-Buyurunuz, etli börek biraz daha buyurun!

-Hayır, teşekkür ederim, çok yedim.

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -Kaç tane (ixmareba Tvlad nivTebTan) istiyorsunuz?

-Fiyatı ne?/kaça? – 100 lira/lari/dolar.

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-Kaç numaralı otobüsle gidelim?

-Otobüs/taksi/ metro ile yolculuk fiyatı kaç?

-Taksiyle yolculuk fiyatını sorabilir miyim?

-Yanınızda bozukluk/ufaklık olmalı/bu yolculuk için ufak tefek
ücret.

-İneceğim durağı söyleyebilir misiniz?

-Hareket çok/fazla dolup taşıyor/yüklü.

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)

-Sevgili Ayşe ../bey//efendi/bayan/hanım …Ömer …

- Yakında haberinizin almamız ümidimiz var …

-Saygılarımızla …

-Çabuk yazınız.

პოზიციის გამოხატვა/სხვისი აზრის
გაზიარება ან უარყოფა

-Bunun iyi düşünce/konu olmasını söylemek istiyorum.

-Bence/bana göre …

-Ben böyle düşünmüyorum/saymıyorum …

-Ben razıyım/ben razı değilim (yine/ne de olsa).

შეფასება -Çok güzel/fevkalade/pekala/ mükemmel/fantastik!

-Ben değer veririm!

-Çok iyi/ne harika!

-Siz büyük başarı kazandınız!

-Akıl almaz/düşünülmez şey!
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-Şevketli/görkemli/şahane!

აზრის კითხვა/რჩევის
მიცემა

-Buna ait ne düşünüyorsunuz?

-Daha iyisi,siz … düşünüyorum/ben düşünüyorum ki …

-Söyleyebilirsiniz, lütfen …

-Ben size … tavsiye ediyorum/tavsiyemi alın!

სატელეფონო საუბარი -Lütfen, …ile konuşabilir miyim?

-Arayınız!/telefon ediniz!

-Merhaba, kiminle konuşuyorum?

-Biraz sonra arayayım.

-Haber verir misiniz/bildirir misiniz, lütfen?

-Ona mesaj bırakayım mı, lütfen?

-Sizinle konuşma bitmiştir.

-Bugün birkaç kez aradım.

დათანხმება / უარი -Evet!/ah, evet!/hayır!/ah, hayır!

-Tamam!

-Evet, ben yapıyorum/yaptım/yapmışım/yaparım

Hayır, ben yapmıyorum/yapmadım/yapmamışım/yapmazdım

-Evet!/tamam, razıyım!/tamam, her şey yolunda/tabii, eminim!
/hiçbir zaman/bir şey değil/ daha yok/hayır

-Evet, lütfen! Hayır, teşekkür ederim/teşekkürler.

-Asla! Elbette/Şüphesiz yok/hayır.

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: სახელი/ გვარი /
ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი /
ოჯახი

-Siz kimsiniz?/o kadın ne iş görüyor?

-Ben okul erkek/kız öğrenciyim.

-Kaç yaşındasınız? – Ben on iki yaşındayım.

-Ben Ankara’da/Tiflis’te oturuyorum.

-Doğduğunuz yıl?

ეროვნება / წარმომავლობა -Aslen nerelisiniz? – Avrupa asıllıyım.

-O adam aslen nerelidir? – O … asıllı.
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-O (kadın/erkek) Türk/Gürcü/Azeri/Yunanlı, Rum, Grek

ჯანმრთელობა -Nasılsınız? Bugün keyfiniz nasıl?

-İyiyim, teşekkür ederim/daha iyiyim/fena deyilim/iyi
değilim/normal, iyi/her şey yolunda, kendimi iyi hissediyorum.

-Ben daha iyiyim.

Benim müthiş baş ağrım /karın ağrım var. Ne zavallısınız.

თავისუფალი დრო -Hobiniz ne? Hobiniz var mı?

-Ben … seviyorum/ben … topluyorum.

-Siz … ile ilgili misiniz?

-Benim … enteresan bir koleksiyonum var.

-Ben güldürücü hikayeleri okumak/bilgisayar oynamaları
seviyorum.

პროფესია / ხელობა -Kardeşiniz/babanız/anneniz necidirler?

-O (kadın/erkek) dizayncı/stilist/dadı, çocuğa
bakanı/hemşire/tesisat teknisyeni/pabuççu/berber/ev
hanımı/mimar

ამინდი -Bugün hava nasıl? Hava nasıl?

-Kaç derece bugün?

-35 derece sıcak Selsi /70 Fahrenhayt derecesinde .

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა -O kadın çok güzel/sevimli/göz çekici/göz alıcı/çirkin/uzun
boylu/kısa boylu/zayıf/vücutlu …

-Ben … kiloyum / 5 fut boyundayım.

ადამიანის ჩაცმულობა -Benim yeni şapkamı/eşarp, boyun atkımı/eldivenlerimi
görmediniz mi?

-O kadın 36 numara elbise giyiyor.

-Siz, bu yeni cekette/paltoda çok şık/zarif görünüyorsun, hem
de rengi beğeniyorum.

ადამიანის დახასიათება -O kadın iyi, merhametli/üzüntülü, neşesiz/akıllı, ağır baş/
dostça/dostça olmayan, kötü yürekli/gururlu, kibirli.

-O erkek neşeli/dertsiz/ciddi/kaygısız/sakin, uslu

-O erkek/kadın dalgın, dağınık/unutkan/bencil
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საგნის აღწერა
-O büyük/küçük/temiz/kirli, pis/kuvvetli/uzun.

-O dar/geniş/ açık/dörtgen…

-Tenis nasıl topla oynuyorsunuz?

-Odanız nasıl?

-Uzunluğu/genişliği/derinliği/enliliği ne?

-Bıçak keskin/o küçücük, mini mini/kocaman, koskoca/dev
gibi.

სურვილი/ საჭიროება/ მოთხოვნილება - … özlüyorum, hayal kuruyorum/istiyorum/ben
memnuniyetle …

-Size … gerek/lazım/size lazım değil/gerekmiyor/buna lüzum,
gereklik yok …

-Ben istemiyorum …/ben de.

1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნება
მოწონება/ არ მოწონება

-Tam söylenemez/tam söylemek zor.

-Ben çok hayrandım/şaşkındım.

-O erkek zevksiz/tabiatsız/onda zevk yok.

-Onu beğeniyorum/genellikle beğeniyorum

-Ben … seviyorum/ … -a düşkünüm.

-Caz beğeniyor musunuz? Bayılırım, çok severim.

-Tamam, her şey yolunda/gülünçtür/iyi/çok iyi/harikulade.

Ben ne ….. seviyorum, ne de ……/onu ben de sevmiyorum.

აზრის/ შთაბეჭდილების/ პოზიციის
გამოხატვა

-Doğrudur/doğru değil!/ bu doğru değil.

-Münasebetli/uygundur.

-Bence/bana göre … /bu benim fikrim/düşüncem.

-Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Ben buna eminim.

დადებითი/უარყოფითი -Bu doğrudur! Uygundur!

-Doğru değil!yanlış, inanılmaz!

1.5.საჭიროება/მოთხოვნილება
სურვილი

საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-Bana lazım/gerekiyor/…malıyım/yükümlüyüm/mecburum.



618

-Büyük şehirde oturmak istiyorum.

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები
სიხარული/კმაყოფილება -Ben çok mutluyum/memnunu/heyecanlıyım!

-Ben çok hayranmışım/endişeliyim!/şaşkınım!

უკმაყოფილება/
გაბრაზება

-Ben çok kızgınım/öfkeliyim/kudurmuşuyum…/biraz
sinirliyim/kızdırmışım

-Kızmayınız!

-Bu bencilce/can sıkıcıdır, usandıran!

ეჭვი /ვარაუდი/იმედი -Bundan şüphem var, kıskanıyorum/ben emin değilim.

-Olabilir/eğer/bana öyle geliyor ki …

-Merakimi çekti/düşünüyorum, sanıyorum/ümidim var ki …!

-Kim bilir? şüphe yok/ şüphelenmiyorum!

-O …abilir/izni, hakkı var/ o …malıdır.

-Bildiğime göre …

-Ben optimistim/ümidim var.

სინანული -Bunu dinlemek çok yazık / ……dinlemek yazık, çok
üzülüyorum!

-Bundan/bunun için hüzünlü/kederli oluyorum.

-Ne yazık! Eğer orada olursam …

- Söylediğim için yürekten pişman oldum.

შიში Ben çok korkuyorum/korkutulmuşum …

-Çok korkuyorum.

-Panikteyim/telaş içindeyim.

-O erkek/kadın korkudan hep titriyordu.

გაკვირვება -Öyle mi? gerçekten mi?! Bunu inanamıyorum!

-Niçin?

-Çok tuhaf/garip olay!

-Ben çok hayranım.

-Bu böyle mi?
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ინტერესი / გულგრილობა
ინდიფერენტულობა

-Ben …. yapmak seviyorum/ben düşkünüm/ben … ilgiliyim.

-Ben …. çok iyi biliyorum / düşkünüm

-Benim isteğim/istidadım var.

-Hatırlamıyorum / enteresan bir şey değil.

-Kim istiyor / kimin isteği var? Bana vız gelir/benim için her
şey aynı.

-Merakım yok / ilgim yok.

-Bu önemli değil.

-İstediğinize göre/nasıl istersiniz!

შეგრძნებები -Uyumak istiyorum/uykum var/yoruldum/karnım aç/içmek
istiyorum/susuyorum/sıcaktır/soğuktur

-Hastayım / zavallıyım / kimsesizim.

-Ben mutluyum / üzüntülü, dertliyim / yalnız

1.7. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო

-Şimdi sabah / öğle /akşam / gece.

-Sabahın  / öğleyin / akşamın / bütün gece.

-Günün birinci / ikinci yarımında.

-Saat kaç?

-Saat 5 / altıya 5 kalıyor / 5 buçuktur.

-Bugün ayın kaçı? – 2011 yılın Mayıs ayın on iki.

-Hangi gün? Bugün Pazartesi.

ქრონოლოგია -O zaman / sonra / şimdiye kadar / şimdi …

-İlk, evvelki, o zaman, ilkönce/evvelâ, ilk/ilk defa /ikinci defa
…

-Sonra, gelecek ay/yıl

სიხშირე -Ben sık sık, çoğu zaman / bazen / adetâ, olağan olarak / daima
/ düzenli olarak /ekseriyetle / hiçbir zaman

-Ara sıra, zaman zaman / yine, yeniden

-Bir daha

-Haftada bir / yılda iki kez / günde üç kez / günde
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ხანგრძლივობა -Kaç zaman lazım…?

-Bana 20 dakika lazım …

-Dersin boyunca …

-Ebedi olarak / bütün gün boyunca … / bütün gece.

სიჩქარე -Araba hızla/yavaş sürmek/kullanmak sevmiyorum.

-Araba birden/ansızın durdu ve hızla çevirdi.

-Çabuk olun! Gecikiyoruz / siz … gibi çok yavaşsınız.

-O, adetâ araba hızla ama sakınla sürüyor.

1.8. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -Sağa /sola /yanına / ortasında …

-O buradadır / orada … önde / ardında… / yukarı / aşağı

-Birinci katta / ikinci katta …

მიმართულება - …-a nasıl gidebilirim, söyleyebilir misiniz?

-Doğru gidiniz, önce sola sonra sağa dönünüz!

-Hangi yolla? Bu yolla, lütfen.

1.9. ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა
-ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა -Kurşunkaleminizi alabilir miyim?

-Olabilir mi? Karşıma değil misiniz?

-Siz  itaat olmaktan mecbursunuz / siz yönergeye/direktife
dikkat etmelisiniz.

1.10. ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/ შედეგი/პირობითობა/მიზანი -O adam Türkçe konuşmuyor, onun için konuşmamı anlamaz.

-O adam hasta olduğundan yenildi.

-O adam ayağını kırdı, çünkü ıslak döşemede kaydı.

-O adam yüksek maaşlı iş bulmak için İngilizce öğreniyor.

1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

მასწავლებლის მითითებები /
მოსწავლის
მიმართვები

-Umumunuzun yarınki toplantıya gelmesini istiyorum.

-Gelin, gelecek soruna geçelim!

-Vaktimizin az olduğundan …
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-Yönergeleri/direktifleri incelememeye kadar biraz çalışın!

-Sizin birkaç ödeviniz olacak.

-Acele etmeyin! / Acelelik lâzım değil!

-Çalışınız! Vaktinizi değerlendiriniz!

-Eğer test veremesem, yeniden vermek fırsatım olacak mı?

-Sözlük kullanması olabilir mi?

-Ben doktora gitmeliyim, saat onda randevum var gidebilir
miyim?

-Ben haklı mıyım?

-Bir daha anlatabilir misiniz?

2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. ორიენტირები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სIII, სIV

სხეული Alın, yanak, çene, bilek, avuç içi, tırnak, kemik, parmak (elde), dil,
parmaklar, arka, dizler, deri, göz kapağı, kaş, beyin, kalp/yürek, omuz,
akciğer, karaciğer, kafatası, karın, kan.

გარეგნობა Görünüş, vücutlu/zayıf, ince/uzun parmaklar, /şişman, tombul
(bavSvi), uçuk benizli/göz alıcı / pekâlâ, koyu, kumral,
düz/kıvırcık/dalgalı/kalın saç, sarı örgülü saç, yakışıklı (mamakacze),
ciddi, boyu posu yerinde (qalebze), çukurlu çene, çilli yüz, sakallı,
bıyıklı, dazlak/kel, buruşmuş.

დახასიათება Terbiyeli, becerikli/esprili, namuslu/dürüst, sinirli, kötü/fena kalplı,
meraklı, sıkılgan/utangaç, hâkim/filozof, kibirsiz/alçakgönüllü, cimri,
açgözlü, hırçınlaştırılmış, güçlü/kuvvetli, açık yürekli/geniş kalplı,
sabırlı, tereddütsüz, sabırsız, pratik/ameli, ideal, tatlı konuşkan,
sakin/uslu, iyi kalpli/güler yüzlü.

ტანსაცმელი/აქსესუარები Yağmurluk/atkı, kazak, ceket, kostüm, don gömlek/iç giysi/külot
(qalis),  külot, pabuç/terlik, kes, yüzük, boyun atkısı, eldiven/kolçak,
el çantası, şemsiye, broş, etek, gece gömleği, iç çamaşırı.

ჰიგიენა Şampuan, tarak, sünger/kese, saç tarağı, sabun, havlu, jel/pelte, diş
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macunu, diş fırçası, tıraş olmak, el kremi, saça/vücuda bakmak,
parfüm/kolonya, makyaj, tuvalet kâğıdı.

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა İlâç, öksürük/öksürmek, hapşırık/hapşırmak, hasta, doktordan
randevu almak/randevu, doktor, iğne/sokma/enjeksiyon, şiddetli ağrı,
tablet/komprime, reçete, cerrahi/cerrah odası.

შეფასება/ემოციური რეაქციები Ağlamak/bağlamak, gülmek, -dan nefret etmek, duymak,
gülümsemek, sevmek, kızmak, zevk almak, beğenmek, baka kalmak,
şaşılacak/harikulade, titremek, hayret etmek/şaşmak.

პროფესია/ხელობა Mimar, rehber/kılavuz, sinema yıldızı, kadın polis/erkek polis,
hukukçu/avukat, detektif, tesisat teknisyeni, gazeteci, /sanatçı/ressam,
dülger .

2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

-Tanımak/Kabul etmek, anlamak/duymak, görüşmek/tartışmak,
münakaşa/tartışma, paylaşmak, geri çağırmak/hatırlamak/anmak,
nutuk/prezantasyon/hesap yapmak, göstermek/meydana çıkarmak,
değer vermek/takdir etmek, kanıtlamak.

ტელეფონით სარგებლობა -Numarasını çevirmek/gecikmek, düğmeye  bastırmak, telefon kartı
kullanmak, zil çalmak/kesmek, telefon açmak.

დასვენება/გართობა/სპორტი Dinlenmek, kâğıt/iskambil oynamak, yüzme/dans derslerini almak,
örmek, bisiklet kullanmak, atla gezmek, denizle/uçakla seyahate
çıkmak, onamaları oynamak.

მგზავრობა/გადაადგილება Ambalaj/açmak, taşmak/götürmek, vize almak, yurtdışına gitmek,
yola/seyahate çıkmak, treni kaçırmak/trene yetişmek, kaydetmek,
otelde yerleşmek/otelden gitmek/otel bırakmak, hesabı kapatmak,
emniyet kemeri bağlamak/açmak, göndermek, iptal etmek, yaya /atla
yürümek, otostop yapmak, at oynatmak/koşturmak, denile seyahat
yapmak, uçmak, sahile çıkmak/inmek.

2.3. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

Hanım, Bayan, çocuk, erkek, kadın, misafir, kişi/zat, bebek, halk,
bebek çocuk, genç, kraliçe, kral/padişah, prens/şehzade/çar oğlu,
prenses, alay/kalabalık, ortak/partner, delikanlı,
hanım/bayan/madam, kibar/centilmen/bey, yolcu/seyahatçi,
misafir/ziyaretçi, otelci, adam-erkek, er/karı, avrat, yaşlı/genç .

ოჯახი/ნათესავები Erkek/kız torun/çocuklar, aile, ikizler, amcazade/kuzen, halazade,
teyzezade, teyze, hala, amca/dayı, anne baba, karı, koca, oğul, kız,
üvey anne, üvey baba, torunlar, yakın/uzak akrabalar, ailenin bir
oğlu/kızı, manevî evlat.

ეროვნება/წარმომავლობა Gürcü, İrlandalı, İspanya’dan/Avustralya’dan, Afrika asıllı, Avrupa
asıllı, Amerika yerli.

დედამიწა/გეოგრაფიული
დასახელებები

Kara/toprak, ada, Avrupa, Amerika, ülke/memleket, Gürcistan, Tiflis,
Büyük Britanya, Londra, Amerika Birleşik Devletleri,
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Washington/Vaşington, devlet, Kura nehri, başşehri/ana
şehri/başkent, kıta, körfez, boğaz, (dipsiz) uçurum, girdap, Atlas
Okyanusu/Atlantik, Kara deniz.

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

Gök/gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar, bulut, tefe, dağ, ağaç/odun, orman,
hava, kır/tarla, bitki, deniz, göl, kavkı/kabuk, taş, hava, su, doğa/tabiat,
kaya, okyanus, birikinti//küçük göl, sahil, klima, ocak/ocak kuyu,
maden ocağı, mağara, galaksi, lagün – denizkulağı.

ქალაქი Otoyol/ekspres yolu, şehir civarı, kaldırım, tıkanık, havalimanı/hava
garı, tren garı, düşer pencere, mağaza vitrini, oto park, dört yol
ağzı/yol kavşağı, cadde, meydan, sıkışık saatler, mahalle/bölge, heykel,
mezarlık, park yeri, şehir merkezi, polis alt bölümü, şose/cadde,
görülmeye değer yerleri gezmek.

სოფელი Şehir dışında olan köy, bostan,  meyve bahçesi, ferma/çiftlik,
ahır/tavla, kuyu, avlu kapısı, çit/parmaklık, ocak, bağ, değirmen, urun,
pist, çeşme, bağbozumu.

საცხოვრებელი ადგილი Ev, apartman, tavan arası/çatı altı, asansör, oda, ambar/kiler,
şehir/köyü sahası/alanı, kamp, köylü evi, kat, yazlık ev/villa,
kervansaray, çiftlik, sayfiye/yazlık, terasa.

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები Mobilya, yatak örtüsü, soba/ocak/fırın, çaydanlık, şofben/banyo/boru,
süpürge, ütü, kahve değirmeni, buzdolabı, mikser, uyku tulumu, sedir,
kaplar, mal/yük, mantar, fiş, akvaryum, lâmba, ampul/elektrik
lâmbası, ip.

განათლება İlk/orta/yüksek okul, enstitü, cetvel, üniversite, hazırlık okulu,
âlim/bilin adam, yetenek-yatkınlıklar, konu/mevzu, akademi,
eğitmenler/pedagoglar, ders verici/öğretici, okuma-yazma/okumuşluk

სურსათი Pirinç, makarna, yumurta, gazoz/maden suyu, pasta, reçel/cem,
jöle/pelte, murabba/marmelat, tatlılar, elmalar, domatesler, un,
mürekkep, meyve, su, dana eti, koyun eti, peynir, vanilyalı dondurma
.

კვება/კვების ობიექტები/კერძები/
პერსონალი

Kahve, yemek listesi, yemek/gıda, yemek, akşam yemeği, tatlı/çerez,
reçete, aşçı, patates kızartması, sandviç, hamburger, et/balık lokması,
pitsa, Bayram tatlıları, francala, çorba, bistro, çayhane, kahvehane.

ტრანსპორტი/პერსონალი Tren, gemi/vapur, uçak, sandal, demir yolu, otobüs durağı, kamyon,
seyahatçi/yolcu, şoför, havalimanı/hava garı, taksi, borda/kol,
fayton/araba, yolcu arabası, peron, kompartıman

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

Sinema, film, çizgi film, tiyatro, oyuncu/aktör, kukla tiyatrosu, sahne,
sirk, palâço/cambaz, akrobat, müze, rehber, maç/yarışma, yüzme
havuzu, ring/güreş meydanı, tenis sahası, filmin rejisörü/yönetmeni,
filmin yapımcı/prodüktör, ekran, sınıf, judo.

ფოსტა/პერსონალი Pul, zarp, postacı, mektup, posta kutusu, mektuplar, kartpostal,
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mektuplar/uçak postası, adres, posta paketi.

ტელეფონი Telefon, cep telefonu/telsiz, telefon kolu/reseptör, telefon kartı, yerli
teflon, evren posta birliği, acil telefon birliği, otomatik telefon
kulübesi, telefon kitabı, numara çevirmek, mektup/mesaj .

საკომუნიკაციო საშუალებები Telefon, cep telefonu, telefonla aramak, numara, telefon kartı, telefon
kolu/reseptör, telefon kulübü, telefon kitabı, faks, faks aleti/cihaz, e-
mail.

2.4. მედია

რადიო/ტელევიზია Bilgi/haber/enformasyon/mesaj kaynağı, yol/kanal, reklam/bildiri,
ticaret –(s)ı, “Si-En-En” haber ajansı, “Bi-Bi-Si” Britanya haber
birliği, hava raporu, belgesel/dokümanter film, uziletişim sistemi,
program, sansür/kontrol, şov-programlar/tele-viktorin.

ინტერნეტი Ulaştırma araçları, e-mail /internet adresi, internet, bilgiler
deposu/merkezi, ağ/örgü, kompakt disk, disk, vinçester, haker,
virüsleri aramak, aktarma, enformasyon/mesaj/bilgi, yazıyı oto-
kontrol etme, teknoloji.

2.5. ორიენტირები
დრო Vakit/zaman, saat (cep saati/bilek saati/bilezik saat, duvar saati, masa

saati), çeyrek/15 dakika, kala/kalıyor, geçe/geçiyor, takvim,
âdeta/olağan olarak, öğleye kadar, öğleden sonra, geçen gece/Pazar günü,
şimdi/şu anda, geçmiş, bin yıl/yüzyıl/asır/çağ, öbür gün, yaş, asıl/tam,
bütün vakit/zaman, gündüz, çok zaman önce/evvel, demin/biraz önce.

წელიწადის დროები Mevsimler, sonbahar/yaprak dökümü, kış, ilkbahar, yaz

თვეები Aylar: ocak, şubat, mart, nisan, mayi, haziran, temmuz, ağustos,
eylül, ekim, kasım, aralık.

კვირის დღეები Hafta günleri, iki hafta, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe,
Cuma, Cumartesi, tatil günleri/hafta sonu/Cumartesi-Pazar.

დღე/ღამე Gündüz, sabah, eğle, akşam, gece yarısı, eğlen, gece, bu gece.

ქრონოლოგია İlkönce, ilk defa, şimdi …, o zaman, sonra/ertesi dönemde, o zamana
kadar, günden güne, …günden beri/gittikçe, sonunda/son dönemde.

სიჩქარე Hızlı/süratli/çabuk, hızla, yavaş/tutuk, yavaşça, hız, sık sık

სიხშირე Ara sıra, zaman zaman, tek tük, çoğu zaman, çoğu defa, daima,
hiçbir zaman, bazen, bazı kere.

ხანგრძლივობა Ebedi olarak/ebediyen, şimdiye kadar, gün boyunca/süresince,
çoktan/çok zaman boyunca.

ქვეყნის მხარეები Batı, doğu, kuzey, güney, kuzeyi - (s)ı, güney -(s)ı, batı -(s)ı, kuzey
doğu, güney batı, güney doğu, merkez/orta.

ადგილმდებარეობა Yer, aralık/açıklık, iki metre/mil uzaklığında, yakın/yakında,
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uzak/uzakta, sol/solda, sağ/sağda, aşağı, içinde/içeri, iç, karşı, yakı,
yanında.

მახასიათებლები Dolu, boş, yeni, ağır, acı, çağdaş, tatlı/güzel, keskin, serbest/boş,
özgür/serbest, konforlu/rahat, konforsuz/rahatsız, modern, modadan
geçmiş/modernsiz.

ზომა/ფერი/ფორმა/წონა/
შემადგენლობა

Yuvarlak, oval, üçgen, figür/şekil, dar, ağırlık, demir, altın,
kocaman/koskoca, minicik, pırıl, düz, derin, dörtgen,  libre,
bronz/tunç, kadife/pamuk, form, ağır, hafif, sütlü, kilo, ipek.

ტემპერატურა Yüksek/alçak sıcaklık derecesi, sıfır aşağı sıcak derecesi/ayaz, don,
sıfırın üstünde sıcak derece/ılıklık, santigrat, Fahrenhayt
termometresi.

რაოდენობა Çok, az, pek çok/birçok, bol miktar.

რიცხვები Tek, çift, bin, milyon, bilyon, milyar, onuncu, yirmi beşinci,
aritmetik, üçte iki, iki buçuk, çeyrek, artı, çarpı, bölme.

 გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი
კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული
გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად
დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და
კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის
სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხი

3.1. არსებითი
სახელი

İsim

საკუთარი, საზოგადო Özel isim , Cins ismi

-ბრუნვა Durum/Hal

-რიცხვი (მხოლობითი, მრავლობითი) Sayı  çoğul, tekil

- სქესი – არ არის გამოხატული (სქესზე მიუთითებენ აღწერილობითი ფორმით)

Türkçede erilik dişilik gibi cinsiyet özelliklerini gösteren ek ya da biçim yoktur.Ancak kimi
adlandırmalarda cins ayrımı sözcüklerle belli edilir.
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3.2. არტიკლი

Artikle /tanımlık

- განუსაზღვრელი არტიკლის ფუნქციას ასრულებს bir რიცხვითი სახელი
Türkçede yok. Belirsiz tanımlık Bir

3.3. ზედსართავი
სახელი

Sıfat

-დადებითი Olumlu derece

-ოდნაობითი Üstünlük eksiklik derecesi

აღმატებითი En üstünlük derecesi

-შედარებითი Karşılaştırma  derecesi

3.4. რიცხვითი
სახელი

Sayı /Sayı sıfatı

-რაოდენობითი nicel sayı
-რიგობითი sıra sayı sıfatı
-წილობითი kesirli sayı

3.5. ნაცვალსახელი

Zamir

-პირის Şahıs (kişi) zamirleri ნაცვალსახელი kendi
-ჩვენებითი Gösterme zamirleri
-კითხვითი– Soru zamirleri
-კუთვნილებითი İyelik belirten zamirleri
-განუსაზღვრელობითი Belgisiz zamirleri
-განსაზღვრებითი belirten zamirleri

3.6. ზმნა

Fiil

-დამხმარე ზმნები (etmek, yapmak, olmak) Yardımcı eylemler
-imek - დეფექტური/დრონაკლი ზმნა
-სახე (დადებითი, უარყოფითი, შესაძლებლობის, შეუძლებლობის)Olumlu,
olumsuz,  yeterlik,  yetersizlik eylemleri
-გვარი Çat (ვნებითი გვარი, უკუქცევითი გვარი) Edilgen çatı , dönüşlü çatı
-კილო: Kip
-თხრობითი კილო
-ბრძანებითი კილო Emir kipi
-ნატვრითი კილო Dilek kipi
-მარტივი დროები: Basit zamanlı fiil(Eylem )

-აწმყო–განსაზღვრული Şimdiki zaman
-ნამყო–კატეგორიული Görülen Geçmiş zaman
-მომავალი –კატეგორიული Gelecek zaman
-აწმყო–განუსაზღვრელი Geniş zaman
-ნამყო–რეზულტატური Öğrenilen geçmiş zaman

3.7. ზმნიზედა

Zarf  belirteç

-დროის ზმნიზედა Zaman zarfları

-ადგილის ზმნიზედაYer (yön) zarfları

-ვითარების ზმნიზედა Durum (hal )zarfları

3.8. წინდებული
Öntakı

3.9. კავშირი

Bağlaç

-მაერთებელი კავშირები (ve, da, ile, ama,  fakat)

-მაქვემდებარებელი კავშირები (ki, çünkü, eğer)

3.10. ნაწილაკი

Edat

da/de, -ki
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3.11. წინადადება

Cümle/Tümce

-დადებითი Olumlu

-უარყოფითი Olumsuz

-კითხვითი წინადადებების ტიპები: Soru cümlelerin tipleri

-კითხვითსიტყვიანი Soru kelimeli

-კითხვითნაწილაკიანი Soru edatlı

წინადადებების ტიპები: Cümlelerin tipleri

3.12.

წინადადების
წევრები

Tümce/cümle
üyeleri

- მთავარი/მეორეხარისხოვანი Temel , ikincil

-შემასმენელი, ქვემდებარე, დამატება (პირდაპირი ,ირიბი) Yüklem,  özne,

tümleç (belirtili,  belirtisiz nesne)

3.13. პირდაპირი
და ირიბი თქმა

Dolaysız/dolaylı
deyim

-პირდაპირი ნათქვამი (-diye)

-ირიბი ნათქვამი (ქართულად ითარგმნება რთული თანწყობილი წინადადებით,

თუმცა თურქულში მარტივ წინადადებად ითვლება)

სიტყვა-წარმოება

Kelime
yapımı/yapma

ზმნიდან სახელის და სახელიდან ზმნის მაწარმოებელი სუფიქსები Fiilden isim
yapım eki  ve isimden fiil yapım eki

კონსტრუქციები

Yapılış/kuruluş

სრული მასდარი, შეკვეცილი მასდარი, -dik და-acak ფორმები. Eylemlik / master,
-dik, -acak yapılı belirtme ortaçları

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და
სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 5. გეოგრაფიული ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 6. შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 7. თურქულენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 8. ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი);
 9. ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული

პირები;
 10. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
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 11. ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და
ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;

 12. რეგიონალური თავისებურებები;
 13. ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საბაზო-საშუალო საფეხურის თურქული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - V, VI (სV, სVI)

პროგრამის შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული თემატიკის
ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების
გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი
სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება,
შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას
გათვალისწინებულ იქნეს:

1. სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
2. თანამედროვე ენის ნორმები
3. ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.10. ლოგიკური კავშირები

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - სV, სVI

მისალმება/მოკითხვა -Nasılsınız?

-Her şey yolunda mı?
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-Tekrar/yine görüşmemize memnun oldum!

დამშვიდობება -Hepinize hoşça kalınız!

-Yarın/gelecek haftada, … görüşürüz!

წარდგენა/გაცნობა -Müsaade ederseniz, size Ayşe’yi tanıştırayım!

-Görüşmemize memnun oldum!

-Onunla tanışmamı istiyorum.

მიმართვა

(თავაზიანი/ფამილარული)

-Beni götürebilir misiniz?

-Yardım edebilir misiniz?

-Tabii, memnuniyetle …

მობოდიშება

-Özür dilerim/affedersiniz, kabahat bende.

-Sanıyorum ki …amam.

-Ne oldu, doğru davranmadım mı?/aklından/hatırından
çıkar/unut!

მადლობის გადახდა/სათანადო პასუხი -Çok teşekkürler!

-Sizden minnettarım/teşekkür edenim.

-Memnunum/hiçbir şey değil!

-Tarafınızdan çok hoştur/çok iyisiniz!

მილოცვა/კეთილი სურვილები -Başarılı konuşmanızı dilerim!

-Kutluyoruz, iyilik sağlık dileriz!

-Tamam, güvenli/iyi yolculuk/güzel yolculuk dileriz!

წახალისება/შექება -Beğeniyorum!/çok akla yakındı!

-Çok iyi/fevkalade çalışma!

-Mantık tam budur!

-Fena değil/şudur.

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-Yapabilmemizi mi düşünüyorsun?

-Yerleşme vesilesiyle verdiğimiz ziyafete davet ediyoruz.

-Gelmemi istedim ama meşgulüm.

შეხვედრის დანიშვნა/
დათანხმება/ უარის თქმა

-Pazartesi günü için ne dersiniz? – Pazartesi çok iyi olur.

-Gelir misiniz?
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-Hayır, korkarım ki meşgul olurum.

გაფრთხილება -Eğer park ederseniz, ceza alırsınız/cezalanırsınız!

-Niçin onlara bundan haber vermediniz/ onları bildirmediniz?

დამშვიდება/ნუგეში -Bundan/bunun için üzülmeyiniz!/dertlenmeyiniz!

-İyi olacaksın. Korkmayınız/paniğe kapılmayınız!

დაჯავშნა -Gelin, biletleri rezervasyon yapalım!

-İki kişi için biletleri rezervasyon yapabilir mi?

-Pardon, bu yer meşguldür.

-Ben artık rezervasyon yaptım…

-Affedersiniz, rezervasyon iptal etmek istiyorum.

ინტერაქცია სუფრასთან -Yemek götürülmüştür/hazırdır.

-Ne lezzetli/tatlı yemek.

-Ne ısmarladınız?

-Gerçekten/asıl hayır, teşekkür ederim.

-Ben perhiz/rejim yapıyorum, oruç tutuyorum. –Ben
etyemezim/vejetaryenim.

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -Gösterebilir misiniz?

-Ben sadece seyrediyorum/arıyorum…

-Bu size yakışıyor.

-O (kadın) mavi elbisede müthiş/çok iyi/parlakça görünüyor.

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-Ben yanlışlıkla başka trene bindim.

-Tren saat kaçta?/hangi hattadır?

-Otobüsler ne sıklıkla gidiyor?

-Senin uçak kaçta?/ne zaman uçuyorsunuz/uçak ne zaman
iniyor/kalkıyor?

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)/CV, სამოტივაციო წერილი

-Sizi sabırsızlıkla bekliyorum.

-Mektubunuzu almak çok iyiydi.

-Her şey en iyi…/sevgi, sevmek/sevgiyle …/büyük sevgiyle…
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-Candan/içten sizin …

-İçtenlikle/açık yüreklikle sizin …

პოზიციის გამოხატვა/სხვისი აზრის
გაზიარება ან უარყოფა

-Gerçekten biliyorum, eminim.

-Münakaşa etmeyiniz/tartışmayın!

-Size önerdiğim kararım şu …

-Kesinlikle inanıyorum ki …

-Of!/oh! Yeter ki …

შეფასება -İyidir/görkemlidir/olağanüstü,
görülmemiş/fantastik/harika/şahanedir/mükemmel!

-Kadrini bilirim!

-Ben size çok değer veririm!

-Ne fevkalâde/harikulade!

-Siz büyük başarı kazandınız!

-Gerçeküstü, olağanüstü/olağandışı!

-İnanılmayacak bir şeydir!

-Şanlı, şevketli, ulu!

აზრის კითხვა/რჩევის
მიცემა

-Buna ait/hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Bence/bana göre, daha iyisi, siz …/siz …malısınız/iyi olacak
eğer siz …

-Söyleyebilirsiniz, lütfen!

-Ben … tavsiye ediyorum.

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ სახელი/
გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი /ოჯახი

-Lütfen, soyadınız, takma adınız, babanızın soyadını söyleyin!

-….in söyleyişi nasıl?

-Adresiniz ne?

-Benim posta indeksim 032.

ეროვნება / წარმომავლობა/მოქალაქეობა -Milliyetiniz ne?

-Sizin öz vatanınız hangi?

-Ben aslen Fransız.
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-Onlar yerli/eski Amerikalılar.

პროფესია/ ხელობა -Anne babam, benim bilgisayar programcısı olmamı istiyorlar.

-Ben yolcu uçak pilotu olmamı istiyorum.

ამინდი -İklim kuru …

-Yarınki hava raporu iyi değil.

-Burada hava değişiktir/yumuşak.

1.3. აღწერა / დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა -Bu sizin çocukluğunuzun fotoğrafı mı?

-Niçin makyaj kullanmıyorsunuz?

ადამიანის ჩაცმულობა -Elen, ben senin kürk mantonu beğeniyorum. – Çok yakışıyor.

-Ben indirim mağazasında güzel elbiseyi gördüm.

ადამიანის დახასიათება -O adam uykucudur. O çok uyuyor.

-O kadın göz alıcı/şahanedir.

-O kadın her kimseyle saygıyla davranıyor.

სურვილი/ საჭიროება/ მოთხოვნილება -ben sabırsızlıkla bekliyorum …

-Bu gerekli, lazım/yararsız, işe yaramaz/ lazım değil

1.4. გემოვნება/ შეფასება

გემოვნება -O kadında şık, zarif bir elbise vardı.

-Ben seviyorum/güler yüzlüyüm/tanrılaştırırım/ona tapıyorum.

-Zevk üzerinde münakaşa olmaz.

აზრის/შთაბეჭდილების/ პოზიციის
გამოხატვა

-Herhalde/galiba …

-Bu doğruya benzer.

-Bu hoş işitiliyor.

1.5.საჭიროება/მოთხოვნილება
სურვილი
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-Size bu kursu öğrenmek lazım.

-Ne yapmamı istiyorsunuz?

-O beni zorladı/mecbur etti …

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები
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სიხარული/კმაყოფილება -Buna dair/ait düşünemiyordum bile.

-Öyle mi?/doğru mu? İnanılmaz şey!

-Bu her şey beni zorladı …

უკმაყოფილება/
გაბრაზება/გაღიზიანება

-O o kadar ümitsiz görünüyordu ki ..

-Ne ayıp!

-Sen daima kendini haklı göstermek çabalanıyorsun!

ეჭვი/ვარაუდი -Şüphem var ki …

-Sanımca …

-İlgileniyorum, acaba …

-olur/olabilir/galiba …

-Emin misiniz? Ben hiç inanmıyorum.

-Kim bilir?

გაკვირვება/ინტერესი
/ინდიფერენტულობა

-Ne sürpriz!/ah! yeter ki …!

-Siz ne, şaka mı ediyorsunuz?/gerçekten tuhaf şey!

-Hatırlamıyorum/enteresan hiçbir şey …

-Kim istiyor?

-Bana vız gelir.

-Ben ilgilenmiyorum …

-Bu önemli değil/önemi yok.

-Nasıl istiyorsunuz/istediğinize göre.

1.7. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/ თარიღი/
წელიწადის დრო

-En çok hangi mevsimi seviyorsunuz?

-Ben kış/ilkbaharı … seviyorum.

-Çok zaman geçmedi/çoktan önce/gelecek ilkbahar/… sonunda

ქრონოლოგია -Başlangıçtan sonucuya kadar …

-Kesin olarak/tamamen/sonralarında/sonraki …

სიხშირე -Ne kadar sık sık?/ara sıra/her ikinci gün/her hafta.

-Ara sıra …, seyrek olarak …

ხანგრძლივობა -Çoktan/önceki vakitten itibaren …
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-Bütün gündüz/gece gündüz/akşam boyunca/

yıl boyunca …

1.8. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -Tren garı buradan çok uzak mı?

-Yürüyen merdiven işte orada.

-Park yeri neresi? – Karşıdadır.

მიმართულება -Oraya nasıl gidilir? Bu yolla gideyim mi?

-Eğer sokaktan geçmek istiyorsunuz, yaya geçidi kullanın!

1.9. ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა

ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა -Hayvan bahçesinde hayvanlara yem vermeyiniz!

-Yangın/itfaiye çıkışı! SOS!

-Sigara içilmez!/sigara içmek yasaktır!

-Kesişme yeri!/sola bakın! Çimenliğe geçmeyiniz!

-Burada park etmek yasaktır!/park yapılmaz!

-Sakın!/inciniriz!/kayıp olmayın!

1.10. ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/ შედეგი/პირობითობა/მიზანი -Çok param olsa …

-Ona, arabanın alması çok pahalı geldi.

-İşim beğenmezsem bırakmıştım.

-Rüzgâr gittikçe şiddetleniyordu.

2.ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სV, სVI

სხეული Beyin, omurilik, boğaz, üst solunum yolları, kas, bağırsaklar,
toplardamar/vena, atardamar/arter, böbrek, sidik torbası.

დახასიათება Denli/takt sahibi, romantik, bencil, sağ duylu, açık yürekli,
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duygulu/duyarlı, merhametli, zevkli, kederli/hüzünlü, munis/sokulgan,
iradesiz/düşüncesiz, emniyetli/güvenilir, dertsiz, gurur/kibar, neşeli,
sakin/rahat, çekilmez/dayanılmaz.

ტანსაცმელი/აქსესუარები İç robası/iç çamaşır, çorap, ayakkabı, atkı, gözlük, mayo, kayış/kuşak,
bilezik, zincir, kup, yünden gömlek, sandal/takunya, pulover/kazak,
üniforma, fanilâ/fanilâdan gömlek.

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა Hastalık, hasta/müşteri, stomatoloji uzmanı/diş doktoru/dişçi, yaralı,
sıtma, hasta, virüs, kan tahlili, atardamar basıncı, dispanser,
sağlam/sağlıklı, nabız, enfeksiyon, yara, kirilmiş kemik, çürük/bere,
yanık, göz, damla, kapsül/jelâtinden kap, zatürree, kabakulak, kızamık.

შეფასება/ემოციური რეაქციები Hıçkırmak, küsmek/heyecanlanmak, hayret etmek/şaşmak/şaşa kalmak,
bağlamak, bağırmak, hıçkırmak, dayanmak, ıstırap çekmek, üzülmek-a
yazık etmek.

პროფესია/ხელობა Muhasebeci, devlet memuru, papaz, alıcı, denizci, er, eczacı, turizm
acentesi, terzi, optik uzmanı, flora uzmanı, kasap, elektrikçi, oda
hizmetçisi/hizmetçi .

2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

Anlamak/duymak, denemek, yorum yapmak, kesmek, birleşmek,
ulaşmak, göndermek, önceden görmek, eleştirmek, yorum/yorumlama,
nitelendirmek

დასვენება/გართობა/სპორტი Bahçıvanlık yayını seyretmek, kumar, devamlı yürüyerek gidilen tur,
ralli, fotoğraf çekme, futbol, golf, voleybol, serfing, dalmak, okçuluk,
eskrim yapmak, bouling

საფინანსო ოპერაციები Para değiş etme, makbuz ödemek, kazanç oranı ödemek, para bankaya
yatırmak, banka hesabı, kredi kartıyla ödemek, likide etmek.

საზოგადოებრივი სამოქალაქო
აქტივობები

Oy vermek, tartışmak, bozmak/kaldırmak, korumak, vergi ödemek,
katılmak, protesto, gelişim/gelişme, elvermek, ilerlemek, suçlama, haklı
çıkarmak/göstermek, ayırım, birleşme, seçmek, destelemek, gönüllü
olarak girmek, saygı, saymak, nutukla çıkmak, kanunlara rivayette kusur
etmek.

2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

Nüfus, değişim/değişiklik, büyüme/büyümek, yerli/eski, yaşlılar, emekli
maaşı/aylığı, kariyer, gelecek plânı, yaşamak/ömür, hayal, baş/başlangıç,
son/bitim, gurur/kibir, ilerleme/gelişme, başatı, netice/varmak, işle
meşgul olmak, gençlik/gençler.

საცხოვრებელი ადგილი Bulunduğu yer/yaşam yeri, üniversite/yurt avlusu, yurt/kamp, yaşam
yerini sağlamak/evlere yerleştirmek, yerleşmek, oturduğu ev, kira, genel
servis, su, elektrik, kiralık odalar, yazlık/yarı yazlık/teraslı ev.

საზოგადოება/სახელმწიფო Demokrasi, padişahlık/çarlık/krallık, başkan, monarşi, belediye başkanı,
cumhuriyet, meclis/parlamento, vatandaş/yurttaş, Anayasa, yasa,
inkılâp/devrim, bayrak/alam, Avrupa Birliği, göçmen/muhacir, tutuk,
hükümet, halk, mebus/milletvekili/Meclis üyesi, toplum/topluluk,
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politika, problem, elçilik/büyükelçilik, konsolos, seçim sistemi.

დედამიწა/გეოგრაფიული
დასახელებები

Toprak/arazi, yarımada, kıta, güney kutbu/kuzey kutbu, cengel/tropikal
ormanlar, Everest dağı

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

Güneş sistemi, su taşkını/taşması, felâket, fauna/direy,  çavlan/şelâle,
eksen, tarla, çöl/sahra, kömür taşı, kutup, yabanî doğa, tsunami, çığ,
yanar dağ, fırtına, yağmurlu/kötü hava, gök gürültüsü ve yıldırım.

საცხოვრებელი ადგილი bina, otel, pansiyoncu, oda hizmetçisi, gökdelen, mesken/ev/oda, kulüp,
köy evi, çiftlik, üniversite avlusu, teras, motel, kira, turist
merkezi/yurt/kamp.

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები Çek karnesi, tornavida, elektrik sobası/ısıtıcı, mutfak takımı, çöp kutusu,
tirbuşon, toster, soba, bulaşık yıkama sıvı, açacak/anahtar,
blender/mikser, çay bezi.

განათლება Pedagojik, sınav/imtihan, başarılı olma diploması, eğitim
departmanı/dairesi, not/puan,  pedagojik topluluğu/fakülte, yardımcı
öğretmen, akıl hocası, sertifika, ödül, lisans, devletlerarası/uluslar arası
olimpiyat/konferans, yarışma.

სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი/ინვენტარი)

Süpermarket, kitapevi, elbise mağazası, gişe, gazete, sıra, fatura/fış,
müşteri, tezgâh, terazi, kırtasiye mağazası, kitapçı dükkânı, yiyecek
mağazası, ticaret merkezi, müzik mağazası, eczane

მომსახურეობის ობიექტები
პერსონალი

Otopark/park yeri, eczane, fırın/ekmek fırın, fuaye.

სურსათი Kabak, piliç/civciv, koyun eti, viski, şarap, alkol/alkolsüz içkiler,
şampanya, salâm/sucuk, ayran, deniz besin maddeleri, Çin çubukları,
pitsa, kebap, lavaş, salça/sos, salat.

კვება/კვების ობიექტები/კერძები/
პერსონალი

İsveç masası (sofrası)/serbest sofra, sağlam/sağlamsız besin/gıda, lezzetli
yemek, restoran, garson/kız garson, pavyen/Amerikan bar, serinletici
içecekler, şarap, sütlâç, taze/dondurulmuş gıda.

ტრანსპორტი/პერსონალი Yolcu, kapıcı, seyahat/yolculuk, vapur/gemi, denizci, kaptan, bagaj/yolcu
eşyası, van, yalken, kamyon, tramvay, biletçi, uçak/yolcu uçağı, bekleme
odası, kondüktör, helikopter.

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

Dünya kupası, antrenör/çalıştırıcı, yarışmacı, stadyum, olimpiyat
oynamaları, olimpiyat oynamaları, altın/gümüş/bronz madalyalar, konser
salonu, şarkıcı, bale, prömiyer/gala oyun/piyes, izleyici/seyirci, ressam/
oyuncu/aktör, sergi/fuar, heykelci.

ფოსტა/პერსონალი Telgraf formu, gazeteci oğlan, taahhütlü mektup, posta fulü, ekspres
posta, hususî posta, posta kodu/indeksi, kartpostal, para posta
havalenamesi, paket.

ბანკი/პერსონალი Banka, menajer, istikraz, banknot, operatör, veznedar, para, banka
muhasibi/saymanı, likit, döviz fiyatı/kurları, kredi kartı, ATM, çek karnesi,
gelir/kazanç, maaş, müdürler konseyi, döviz kuru, enflasyon, kısa/uzun
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vâdeli, süreli kredi, finans işlemleri.

დასვენება/არდადეგები/
მოგზაურობა

Dinlenme yerleri, otel, bir/tek/iki kişilik oda, tatil, izin/tatil,
rezervasyon/ayırtmak, yolculuk, deniz sahili, gezi/gezinti, turist
disko/diskotek, eğlenmek, dinlenmek, şık/zengin otel.

2.4. მედია

რადიო/ტელევიზია Röportajcı/raporcu, TV spiker/spiker, özel/hususî
bilgi/haber/enformasyon/mesaj, yorumcu, ekran rivayeti/versiyonu, yeni
haberler, kitle haberleşme, TV yayınlama, logo, haberleşme/propaganda,
tokşou, gazeteci/jurnalist, klip/video, video kamer, dünya haberleri.

პრესა Demeç, demeç alıcı, pres/basın, gazete, dergi, kapak, felâket/belâ,
deprem, komiks/güldürücü kitap, birinci sayfa/başlık/son haberler,
bilimsel dergi, sansasyon, soygun, su taşkını/taşması, suç.

2.5. დღესასწაულები და
ზეიმები

დღესასწაულები და
ზეიმები

Bayram/tören, tatil/izin, Ramazan Müslümanlık Bayramı, millî müzik,
kutlamak/tebrik etmek, Anneler Günü, Paskalâ, Çocuk Bayramı, Hazret
Valentin Günü/Aşk günü, maskeli balo

Dinsel bayramlar:

1)Arife

2)Ramazan/Şeker bayramı, Kurban Bayramı

Millî Bayramlar:

1)Çocuk Bayramı – 23 aprilsaa

2)Zafer Bayramı (gamarjvebis) – 30 Ağustos

3)Cumhuriyet Bayramı (respublikis) – 29 Ekim

4)Anneler günü.

3.გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი
კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული
გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად
დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და
კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის
სასურველია:

4. ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო
სიტუაციებში მიწოდება.
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5. მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება

თემა საკითხი

3.1. არსებითი
სახელი

İsim

საკუთარი, საზოგადო Özel isim , Cins ismi

-ბრუნვა Durum/Hal

-რიცხვი (მხოლობითი, მრავლობითი) Sayı  çoğul,  tekil

- სქესი – არ არის გამოხატული (სქესზე მიუთითებენ აღწერილობითი ფორმით)

Türkçede erilik dişilik gibi cinsiyet özelliklerini gösteren ek ya da biçim yoktur.Ancak kimi
adlandırmalarda cins ayrımı sözcüklerle belli edilir.

3.2. არტიკლი

Artikle /tanımlık

-განუსაზღვრელი არტიკლის ფუნქციას ასრულებს bir რიცხვითი სახელი
Türkçede yok. Belirsiz tanımlık Bir

3.3. ზედსართავი
სახელი

Sıfat

-დადებითი Olumlu derece

-ოდნაობითი Üstünlük eksiklik derecesi

აღმატებითი En üstünlük derecesi

-შედარებითი Karşılaştırma  derecesi

3.4. რიცხვითი
სახელი

Sayı /Sayı sıfatı

-რაოდენობითი nicel sayı
-რიგობითი sıra sayı sıfatı
-წილობითი kesirli sayı

3.5. ნაცვალსახელი

Zamir

-პირის Şahıs (kişi) zamirleri ნაცვალსახელი kendi
-ჩვენებითი Gösterme zamirleri
-კითხვითი– Soru zamirleri
-კუთვნილებითი İyelik belirten zamirleri
-განუსაზღვრელობითი Belgisiz zamirleri
-განსაზღვრებითი belirten zamirleri

3.6. ზმნა

Fiil

-დამხმარე ზმნები (etmek, yapmak, olmak) Yardımcı eylemler
-imek - დეფექტური/დრონაკლი ზმნა
-სახე (დადებითი, უარყოფითი, შესაძლებლობის, შეუძლებლობის)Olumlu,
olumsuz,  yeterlik,  yetersizlik eylemleri
-გვარი Çat (ვნებითი გვარი, უკუქცევითი გვარი) Edilgen çatı , dönüşlü çatı
-კილო: Kip
-თხრობითი კილო
-ბრძანებითი კილო Emir kipi
-ნატვრითი კილო Dilek kipi
-მარტივი დროები: Basit zamanlı fiil(Eylem )

-აწმყო–განსაზღვრული Şimdiki zaman
-ნამყო–კატეგორიული Görülen Geçmiş zaman
-მომავალი –კატეგორიული Gelecek zaman
-აწმყო–განუსაზღვრელი Geniş zaman
-ნამყო–რეზულტატური Öğrenilen geçmiş zaman

3.7. ზმნიზედა -დროის ზმნიზედა Zaman zarfları
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Zarf  belirteç -ადგილის ზმნიზედაYer (yön) zarfları

-ვითარების ზმნიზედა Durum (hal )zarfları

3.8. წინდებული
Öntakı

3.9. კავშირი

Bağlaç

-მაერთებელი კავშირები (ve, da, ile, ama,  fakat)

-მაქვემდებარებელი კავშირები (ki, çünkü, eğer)

3.10. ნაწილაკი

Edat

da/de, -ki

3.11. წინადადება

Cümle/Tümce

-დადებითი Olumlu

-უარყოფითი Olumsuz

-კითხვითი წინადადებების ტიპები: Soru cümlelerin tipleri

-კითხვითსიტყვიანი Soru kelimeli

-კითხვითნაწილაკიანი Soru edatlı

წინადადებების ტიპები: Cümlelerin tipleri

3.12.

წინადადების
წევრები

Tümce/cümle
üyeleri

- მთავარი/მეორეხარისხოვანი Temel , ikincil

-შემასმენელი, ქვემდებარე, დამატება (პირდაპირი ,ირიბი) Yüklem,  özne,

tümleç (belirtili,  belirtisiz nesne)

3.13. პირდაპირი
და ირიბი თქმა

Dolaysız/dolaylı
deyim

-პირდაპირი ნათქვამი (-diye)

-ირიბი ნათქვამი (ქართულად ითარგმნება რთული თანწყობილი წინადადებით,

თუმცა თურქულში მარტივ წინადადებად ითვლება)

სიტყვა-წარმოება

Kelime
yapımı/yapma

ზმნიდან სახელის და სახელიდან ზმნის მაწარმოებელი სუფიქსები Fiilden isim
yapım eki  ve isimden fiil yapım eki

კონსტრუქციები

Yapılış/kuruluş

სრული მასდარი, შეკვეცილი მასდარი, -dik და-acak ფორმები. Eylemlik / master,
-dik, -acak yapılı belirtme ortaçları

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული



640

პრესა/გადაცემები და სხვა);
 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 თურქულენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული

პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და

ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ -

ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
თავი XXX

საბაზო-საშუალო საფეხურის თურქული ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - VII, VIII (სVII, სVIII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.6. დროში ორიენტირება
1.7. სივრცეში ორიენტირება
1.8. ლოგიკური კავშირები
1.9. მედია
1.10. საბანკო მომსახურება

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - სVII, სVIII
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მისალმება/მოკითხვა/
დამშვიდობება

-Merhaba /merhaba

-İyi sabahlar/iyi günler/iyi akşamlar/iyi geceler

-Nasılsınız?

-Her şey yolunda mı?- İşin nasıl?, Ali?

-Yine görüşmemize eminim/yakında görüşürüz!

-Sizi yarın görürüm!(yarına kadar)/gelecek hafta (haftaya kadar)! v.s.

-Ben iyiyim, siz nasılsınız? – çok iyi/iyi değilim.

წარდგენა/გაცნობა -Ben …im, işte benim kartım, buyurun!

-Karşılamamıza/tanışmamıza memnunum!

მიმართვა

(თავაზიანი/ფამილარული)

- Azizim! Sevgilim!

-Olabilir ki … ?

-Beni götürebilir misiniz/uğurlayabilir misiniz?

-Bana yardım edebilir misiniz?

მობოდიშება/შეთავაზება -Ben bundan çok acınıyorum/üzülüyorum, kabahat bende.

-Ben özür dilerim/affedersiniz!

მადლობის გადახდა -Teşekkür ederim!/çok teşekkür ederim!/daima teşekkür eden
olurum!

-Size minnettar olurum!

-Tarafınızdan çok büyük nimet/memnunum!

წახალისება/შექება -Görkemlidir!/şahane!/şahane!/mükemmel!/doğrudur, doğru ki çok
güzel!

-Bu çok iyi düşüncedir.

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-Yardım edeyim mi?

-Biz yapabiliriz, öyle mi düşünüyorsunuz?

-maalesef meşgulüm.

-Tavsiye edebilir miyim? Ben memnuniyetle …

-Yerinde olsaydım …

გაფრთხილება -Dikkatle, lütfen!

-Yavaş, düşmeyiniz!
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-Sakın olun!/ Çekilin!

დამშვიდება -Sinirlenmeyiniz, dikkat etmeyin!/neşeleniniz!

-Bundan dertlenmeyin!

-Bunun için dertlenmek lazım değil.

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -Bu blucin prova yapar mısınız?/prova yapmak ister misiniz?

-Tabii, prova odası işte orada.

-Ben sadece seyrediyorum.

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-Yanınızda bozukluk/ufaklık olmalı./bu yolculuk için ufak tefek
ücreti.

-İndiğim durağı neresi, söyleyebilir misiniz?

-Uçak ne zaman iner/kalkar?

-Ben otelde kaydetmeliyim /otel bırakmalıyım, hesap
kapatmalıyım.

-Uçağınız sefer numarası ne?

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)

-Yazdığımın sebebi …/… bildirmemi istiyorum/size … haberi
vermek istiyorum

პოზიციის გამოხატვა/დასაბუთება -Ben …. söylememi istiyorum./…. söylediğimi istiyorum.

-Bu çok iyi düşünce/iyi fikirdir.

-Bence, bunu … buluyorum.

-Tavsiye ettiğim şu ki …/… tavsiye edebilirim.

-Kesinlikle/gerçekten inanırım ki …

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ
სახელი/ გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი /
ოჯახი

-Lütfen, adını/öbür adını/babanızın adı/soyadını söyleyin.

-Nasıl söylersiniz?

-Adresiniz ne?/benim posta indeksim 0160.

ეროვნება / წარმომავლობა -Aslen neredensiniz/nerelisiniz? Ben Avrupalıyım.

-O adam (kadın) nerelidir? Aslen …dır.

-Ben aslen Fransız’ım.

ამინდი -Buradaki hava çok değişici/sakındır.
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-İnşallah, tatillerde de hava bu gibi iyi korulur/kalır.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა -O kadın güzel/mükemmel/sevimli/çirkin/uzun boylu/alçak
boylu/boylu posludur (zayıftır)

-O zaman/önce daha güzelce/fevkalâde güzel görünüyordunuz.

ადამიანის დახასიათება -O kadının sevimli huyu/karakteri var.

-O kadın her zaman her kimisiyle saygıyla davranıyor.

1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნების გამოხატვა -Bir şey doğru söylemek zordur.

-O erkek zevksizdir/onun zevki yok.

-O kadın şık, zarif bir şekilde giyinilmişti.

-Ben ona iyilik dileyenim/(onu) seviyorum/düşkünüm/hayranım.

მოწონება/ არ მოწონება /აზრის/
შთაბეჭდილების/ პოზიციის
გამოხატვა

-ben deli oluyorum …

-Ben ne …. Beğeniyorum, ne de …/onu ben de beğeniyorum.

-Ben böyle düşünüyorum/ben tersin düşünüyorum/daha iyisi ki biz
…

-Ben razıyım/büsbütün razıyım/razı değilim, razı olmuyorum

საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-Bunu düşünemedim bile ..

-Her bu şey bana …. yapmamı zorladı/zorunda bıraktı.

1.5. გრძნობების/ემოციური
რეაქციების გამოხატვა
უკმაყოფილება/გაბრაზება
/გაღიზიანება

-Ben bundan daha iyisini bekliyordum/daha kötü şey bekliyordum!

ეჭვი /ვარაუდი -Olabilir …

-Bana öyle geldi ki …/… sandım.

-O …bilirdi/olur, olabilir/o zorundadır, olmalı …

გაკვირვება -Ben şaşkınım/Hayranım!

-Ne sürpriz!

-Gerçekten/çok tuhaf şey! Vallah(i)!

ინდიფერენტულობა -Ben karşı değilim.

Kim ister/isteği kimin var? Bana vız gelir.

-İlgim/merakım yok.
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-Aralarında fark yok. Aynidir

-Önemli değil/önemi yok.

1.6. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო, ეპოქა

-Mevsimlerden daha çok hangisini seviyorsunuz?

-Ben kış/yaz seviyorum.

-Uzun zaman değildir/çok zaman önce/gelecek ilkbahar/… sonunda.

-O zaman/birkaç gün içinde/iki haftada/bir haftada

-Aynı zaman/zamanda/o sıra

ქრონოლოგია -O zaman, vakit/ondan sonra /o zamana kadar/şimdi …

-Baştan … ilk önce, evvela, öncelikle / öteki …

-Öbür gün.

სიხშირე -Bir daha …

-Haftada bir/yılda iki defa, kez/günde üç defa/ günde.

-Bir anda çok defa/zaman zaman, ara sıra

-Seyrek olarak/tek tük …

ხანგრძლივობა -Ebeni olarak/gün boyunca …/bütün gece

-Okuduğu zaman / okurken

-Bütün yıl boyunca …

1.7. სივრცეში ოროენტირება

ადგილმდებარეობა -İleride/ileri/arkasında …yukarı.

-Çok uzak, uzakta / yakın /yakında mı?

-O karşı(sın)dadır.

მიმართულება -Doğru gidin / sola dönün/dönüş yapın / sağa …

-Hangi tarafa / hangi yolla? - Bu tarafa / yana olabilir mi?

-Nasıl gideceğimi söyleyebilir misiniz? … Bu yol gider mi?

1.8. ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/
შედეგი/პირობითობა/მიზანი

-O (kadın, erkek) buraya öğretmen olarak geldi.

-Rüzgâr güçlendirdikçe / güçlendirmeyle gürültü de daha
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şiddetleniyordu.

-O adam o kadar özenliydi ki hataları yapmıyordu / yanılmıyor.

1.9 მედია

ტელეფონი/ინერნეტი/ მობილური -En büyük tirajı hangi gazetenin var?

-Yaklaşık olarak kaç  program seyredebilirsiniz?

-Çok program var /çok programı seyredebilirsiniz.

-Ben bağlarım (telefonla).

-Kim arıyor, lütfen?

-Sadece internette arayabilirdiniz.

-Ben büyük konuşma forumunun üyesiyim.

-İnternetten iyi programı yazdım.

1.10. საბანკო მომსახურება

ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი -Ödemek nasıl istiyorsunuz? – Hazır parayla yoksa kredi karnesiyle?

-Japonya’ da, Hindistan’da hangi döviz kullanılır?

-Eğer banka size verirse, o zaman sizin bankanın taksitiniz var.

-Gelir vergisi; gelir ve maaş.

-Sizin bankada, genellikle, cari hesabınız var.

-Emeklilik yaş büyüdü / büyük oldu.

-Dondurulacak maaşlar / ücretler.

-Maaş / ücret derecesi indirildi.

2.ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. ორიენტირები
2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სVII, სVIII

სხეული Bilek, avuç içi, tırnak, boyu, kemik, parmak, dil, ayak parmakları,
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arka, ayak bilekleri, der, göz kapağı, kaş, beyin, kalp / yürek,
omuz.

გარეგნობა Yakışıklı (erkek), çenesi çukurlu olan, çilli yüz, sakallı, bıyıklı,
maskeli, dazlak, buruşuk / buruşuklar içinde.

დახასიათება -dan sorumlu, pratik / ameli, sağgörülü, kusursuz, tatlı konuşan,
sakin / zararsız, merhametli / takt sahibi / kibirsiz, diplomat, şoke
olmuş, boşboğaz, çenesi düşük, taktik.

ტანსაცმელი/აქსესუარები Spor ayakkabı, buyu atkısı, kolçak (eldiven), gece gömleği, mayo,
kuşak / kemer, bilezik, zincir, kup, ceket, nişan yüzüğü, klips,
evlenme yüzüğü.

ჰიგიენა Tırnak cilası, göz kurşunkalem, şampuan, gözler için karkaslar,
elektrikli tıraş makinesi, cilt nemlendirici, vücut Bakımı, el kremi,
tuvalet kağıdı, makyaj, havlu, şampuan, taranmak, tarak, sünger,
sabun, havlu, diş macunu, diş fırçası.

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა Tansiyon, acele / ilk yardım, sağlıklı, nabız, enfeksiyon,
semptom, yara, şiddetli ağrı, tablet / komprime, reçete, boğaz
ağrısı.

შეფასება/ემოციური რეაქციები Hayrette kalmış / şaşırmış, şaşılacak / şaşırtıcı, titreme, şaşırmak,
hıçkırmak, bağırmak, ağlamak.

2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

Bilincine varmak, değer vermek, belli etmek / aydınlatmak,
çözümlemek / analiz yapmak, araştırmak, yorum, yenilgi /
fiyasko, birleşmek, sunmak / vermek, götürmek, önceden
görüşmek, eleştirmek, yorumlamak, puan / not vermek.

ტელეფონით/სარგებლობა
რადიო, ტელევიზია

Numara çevirmek, gecikme, düğmeye el basmak, telefon kartı
kullanmak, zil çalmak / kesmek, telefon açmak

დასვენება/გართობა/სპორტი Katılmak, birincisi (ikincisi, üçüncüsü) olmak, dinlenmek,
iskambil / kumar oynamak, yüzmeye / dans etmeye gitmek,
örmek, bisikletle gezmek, atla yürümek, yolculuk / (denizle)
seyahat yapmak, oynamak, bahçelik hakkında programı
seyretmek, kumar oynamak.

მგზავრობა/გადაადგილება Hareket etmek / kalkmak, trenle yolculuk, uçakla dünya seyahati,
seyahate / yolculuğa çıkmak / gitmek, yolculuğa başlamak, çıkıştan
/ starttan varışa / finişe kadar, gelmek, kayış bağlamak / açmak,
göndermek, otostopla yolculuk, at koşturmak / at oynatmak .

საფინანსო ოპერაცია Bankaya para yattırmak, para kredi kartıyla ödemek / çek likide
etmek

საზოგადოებრივი სამოქალაქო
აქტივობები

Gönüllü işiyle meşgul olmak, sulh emniyeti, politika partisinin /
hayır kurumunun üyesi olmak, lobicilik yapmak, korumak.
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2.3. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

Misafir, ev sahibi, erkek / kadın, yaşlılar, ihtiyarlar / gençler,
ahali, değişme / büyüme, yerliler, yaşlılar / ihtiyarlar, gurur /
kibir.

საზოგადოება/სახელმწიფო Meclis / parlamento, toplum / topluluk, resmi iktidar çevreleri,
Çavçavadze sokağı, meşrutî monarşi, yasama / yürütme organı /
kurulu, siyasal partiler.

დედამიწა/გეოგრაფიული დასახელებები Başkent / başşehri / ana şehri, kıta, Atlas okyanusu / Atlantik, Kara
deniz, saha, yarımada, kıta, güney / kuzey kutbu, cengel /
tropikal ormanlar, ova, sınır, liman, port, sahil hattı / kıyı boyu
bölgesi, Sahra, Arktik(a), nüfus.

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

Doğal kaynaklar, ekoloji, maden / mineral, akıt / akmak,
evren/uzay, su taşkını/taşması, tabiî/doğal âfet/tabiat afeti,
fauna/direy, çavlan/şelâle, eksen, çayır, çöl/sahra, kömür taşı,
kutup, yaban doğa.

ქალაქი Cadde, sıkışık saatler, bölge, heykel, mezarlık, otopark, şehir
merkezi, polis ofisi, şose, değerli yerleri gezmek.

საცხოვრებელი ადგილი Ev, apartman, tavan arası/çatı altı, asansör, oda, ambar/kiler,
şehir/köy sahası, yurt, köylü evi, kat, villa, motel-
kervansaray/han, ranço, bina, otel, pansiyoncu, temizci,
gökdelen, daire, kulübe, çiftlik, kamp/yurt, kampus, teras, motel,
kira, öğrenci yurdu.

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები Toster, soba, bulaşık sıvısı, açacak, blender, çay bezi, çek
cüzdanı, bulaşık yıkama makinesi, bilgisayar, klima cihazı,
elektrik ısıtıcı, mutfak takımı, çöp kutusu, tirbuşon

განათლება İlk/yüksek/orta zorunlu eğitim, yenilmeye uyarmak/ yenilme acısı,
diploma, başarı/netice saygın diploması, sertifikası.

სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი/ინვენტარი)

Kırtasiye mağazası, kitaplar dükkânı, yiyecek mağazası, ticaret
merkezi, müzik mağazası, eczaneci, eczane, sıra, bilet gişesi,
hesap/hesaplamak, etiket, mağazacı, fiyat, otopark/otogar,
francala fırın, fuaye/aragezmek.

სურსათი Mürekkep, koyun eti, peynir, kabak, alkollü içkiler, şampanya,
bastırma, sucuk, ayran, pasta kreması/pişirilmiş krema,
akşamüstü yemeği, sütlaç, deniz gıdası, küpte, pitsa, haçapuri,
döner kebap, tost/şerefine, salata yapmak, hardal/salça .

ტრანსპორტი/პერსონალი Demiryolu, araba/payton, peron, bölüm/kompartıman, yolcu,
yelken, kamyon/bagaj, tramvay, rehber/kılavuz (dağlarda, …,),
kondüktör (trende), yolcu uçağı, bekleme odası, kontrolcü,
helikopter.

კულტურის/სპორტის Filmin rejisörü/yapımcı, prodüktör, oditoryum, olimpik
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ობიექტები/პერსონალი oynamaları, altın/gümüş/bronz madalya, konser salonu,
müzisyen/çalgıcı, besteci/kompozitör, bale, prömiyerlik
piyes/oyun.

ბანკი/პერსონალი Maaş/aylık, aracı/arabulucu, yatırım yapmak/envestisman yatırmak,
kazanmak, gelir vergisi, enflasyon, kısa vadeli/süreli kredi,
millî/yabancı döviz.

დასვენება/ არდადეგები/მოგზაურობა Turistleri getirmek, turist haber ajansı, gezi, diskotek kulübü,
eğlenmek, relaksasyon /dinlenmek, şık/lüks/zengin otel,
yolculuk/turist acentesi.

2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია Telekomunikasyon sistemi, sansür/kontrol, spiker, özel

enformasyon, ekran versiyonu/rivayeti, kronik, televizyon/radyo
yayınları, dünya haberleri, yayınmak, telefonla aramak,
açmak/çalıştırmak, kapamak/kesmek (elektrik), yayın, özel yeni
haberler.

პრესა Önemli yeniler, eğlence programları seksiyonu, biznes sayfası,
demeç, demeç alıcı, basın/pres, başlığın editör/redaktör,
yorumcu/yazar, basmak, multi-mediya,  yayım,çok iyi satılan
kitap/bestseler, yeni sansasyon haberler.

2.5. ორიენტირები

დრო Takvim, adetâ, eğleye kadar/eğle sonrası, geçmiş, yüzyıl, öbür
gün, yaş, tam, bütün vakit, dönem, gündüz, … vakit, uzun zaman
önce, biraz önce/demin.

2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

დღესასწაულები და ზეიმები
Kutlamak, dekor/dekorasyon, kıyafetler/maskeler, karnaval, olay,
gelenek/töre, zafer günü, kral ilân edilmesi, krallık geleneği,
hatıra/suvenir, medeni çok çeşitlilik, hatıra günü.

3.გრამატიკა

თემა საკითხი

3.1. არსებითი
სახელი

İsim

საკუთარი, საზოგადო Özel isim , Cins ismi

-ბრუნვა Durum/Hal

-რიცხვი (მხოლობითი, მრავლობითი) Sayı  çoğul,  tekil

- სქესი – არ არის გამოხატული (სქესზე მიუთითებენ აღწერილობითი ფორმით)

Türkçede erilik dişilik gibi cinsiyet özelliklerini gösteren ek ya da biçim yoktur.Ancak kimi
adlandırmalarda cins ayrımı sözcüklerle belli edilir.

3.2. არტიკლი
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Artikle /tanımlık -არ არის თურქულში Türkçede yok. (მხოლოდ განუსაზღვრელი არტიკლის
ფუნქციას ასრულებს bir რიცხვითი სახელი) Belirsiz tanımlık Bir

3.3. ზედსართავი
სახელი

Sıfat

-დადებითი Olumlu derece

-ოდნაობითი Üstünlük eksiklik derecesi

აღმატებითი En üstünlük derecesi

-შედარებითი Karşılaştırma  derecesi

3.4. რიცხვითი
სახელი

Sayı /Sayı sıfatı

-რაოდენობითი nicel sayı
-რიგობითი sıra sayı sıfatı
-წილობითი kesirli sayı

3.5. ნაცვალსახელი

Zamir

-პირის Şahıs (kişi) zamirleri ნაცვალსახელი kendi
-ჩვენებითი Gösterme zamirleri
-კითხვითი– Soru zamirleri
-კუთვნილებითი İyelik belirten zamirleri
-განუსაზღვრელობითი Belgisiz zamirleri
-განსაზღვრებითი belirten zamirleri

3.6. ზმნა

Fiil

-დამხმარე ზმნები (etmek, yapmak, olmak) Yardımcı eylemler
-imek - დეფექტური/დრონაკლი ზმნა
-სახე (დადებითი, უარყოფითი, შესაძლებლობის, შეუძლებლობის)Olumlu,
olumsuz,  yeterlik,  yetersizlik eylemleri
-გვარი Çat (ვნებითი გვარი, უკუქცევითი გვარი) Edilgen çatı , dönüşlü çatı
-კილო: Kip
-თხრობითი კილო
-ბრძანებითი კილო Emir kipi
-ნატვრითი კილო Dilek kipi
-მარტივი დროები: Basit zamanlı fiil(Eylem )

-აწმყო–განსაზღვრული Şimdiki zaman
-ნამყო–კატეგორიული Görülen Geçmiş zaman
-მომავალი –კატეგორიული Gelecek zaman
-აწმყო–განუსაზღვრელი Geniş zaman
-ნამყო–რეზულტატური Öğrenilen geçmiş zaman

3.7. ზმნიზედა

Zarf  belirteç

-დროის ზმნიზედა Zaman zarfları

-ადგილის ზმნიზედაYer (yön) zarfları

-ვითარების ზმნიზედა Durum (hal )zarfları

3.8. წინდებული
Öntakı

3.9. კავშირი

Bağlaç

-მაერთებელი კავშირები (ve, da, ile, ama,  fakat)

-მაქვემდებარებელი კავშირები (ki, çünkü, eğer)

3.10. ნაწილაკი

Edat

da/de, -ki
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3.11. წინადადება

Cümle/Tümce

-დადებითი Olumlu

-უარყოფითი Olumsuz

-კითხვითი წინადადებების ტიპები: Soru cümlelerin tipleri

-კითხვითსიტყვიანი Soru kelimeli

-კითხვითნაწილაკიანი Soru edatlı

წინადადებების ტიპები: Cümlelerin tipleri

3.12.

წინადადების
წევრები

Tümce/cümle
üyeleri

- მთავარი/მეორეხარისხოვანი Temel , ikincil

-შემასმენელი, ქვემდებარე, დამატება (პირდაპირი ,ირიბი) Yüklem,  özne,

tümleç (belirtili,  belirtisiz nesne)

3.13. პირდაპირი
და ირიბი თქმა

Dolaysız/dolaylı
deyim

-პირდაპირი ნათქვამი (-diye)

-ირიბი ნათქვამი (ქართულად ითარგმნება რთული თანწყობილი წინადადებით,

თუმცა თურქულში მარტივ წინადადებად ითვლება)

სიტყვა-წარმოება

Kelime
yapımı/yapma

ზმნიდან სახელის და სახელიდან ზმნის მაწარმოებელი სუფიქსები Fiilden isim
yapım eki  ve isimden fiil yapım eki

კონსტრუქციები

Yapılış/kuruluş

სრული მასდარი, შეკვეცილი მასდარი, -dik და-acak ფორმები. Eylemlik / master,
-dik, -acak yapılı belirtme ortaçları

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და
სხვა);
 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
2. გეოგრაფიული ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნების შესახებ;
3. შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
4. თურქულენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
5. ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
6. ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული
პირები;
7. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
8. ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები
და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
9. რეგიონალური თავისებურებები;
10. ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ -
ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავიXXXIV5

დაწყებითი საფეხურის ესპანური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - I, II (დI, დII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალის ჩამონათვალს, რომელიც
გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად.
ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო
ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება.
მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას
გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები,
 თანამედროვე ენის ნორმები,
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა

1. სამეტყველო ფუნქციები

3.1. სოციალური ურთიერთობები
3.2. ინფორმაციის გაცვლა
3.3. აღწერა/დახასიათება
3.4. შეფასება
3.5. სურვილის გამოხატვა
3.6. გრძნობები/შეგრძნებები
3.7. დროში ორიენტირება
3.8. სივრცეში ორიენტირება
3.9. ნებართვა
3.10. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

დონე - დI დონე - დII

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება
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1.1. სოციალური

ურთიერთობები

მისალმება/

მოკითხვა

- Buenos días

- Buenas tardes

-Buenas noches

- ¡Hola!

-¿Qué tal?

-¿Cómo estás? - Buenos días

- Buenas tardes

-Buenas noches

-Bien, ¿Y tú?

დამშვიდობება -Adiós. - Adiós, chao. - Hasta mañana.

- Hasta la vista

წარდგენა/

გაცნობა

-¿Quién es?

- Este es
Luís.

-Esta es
María.

-Hola, soy María. -¿Cómo te
llamas?

- Me llamo Luís

მიმართვა - Señor

- Señora

-Por favor

მობოდიშება -No importa - Perdón -No importa,
descuídate.

-Perdóname

მადლობის გადახდა -Muchas
gracias

-Gracias -Muchísimas
gracias

-Muchísimas
gracias.

-De nada.

მილოცვა/

კეთილი
სურვილები

-¡Feliz
cumpleaños!

-¡Feliz Año
Nuevo!

- ¡Felicidades! -¡Feliz Navidad! -¡Feliz Año!

-¡Feliz Navidad!

დათანხმება/

უარყოფა

-Sí, gracias

-No, gracias

-Sí.

-No.

-Vale

-De acuerdo

- Vale, de acuerdo

- No, gracias

1.2. ინფორმაციის
გაცვლა

პირადი მონაცემები:
სახელი, გვარი,

ასაკი

-¿Cómo te llamas?

-¿Cuántos años
tienes?

-Me llamo
Luís.

- Tengo seis
años

-¿Cómo se
llama tu
padre-
madre?

-¿De dónde
eres?

-Se llama...

-De Tbilisi

იდენტიფიცირება -¿Quién es?

-¿Qué es?

-Es...... -¿Qué es esto? -Esto es mi...

-Este es mi...
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ადამიანის/

საგნის

-Esta es mi...

1.3. აღწერა

/დახასიათება

ადამიანის
გარეგნობა

-¿Cómo es? -Es grande-
pequeño/a;
guapo/a

-Es alto/a;
bajo/a;

-Es moreno/a; rubio/a

-Es delgado/a; gordo/a

ადამიანის
დახასიათება

-¿Cómo es? -Es bueno/a;
malo/a

-Es fuerte; es
débil; simpático/a;
antipático/a

საგნის აღწერა -¿De qué color es?

-¿Cómo es?

-es rojo/a;
blanco/a;
largo/a; corto/a

-¿Cómo es? -Es redondo/a

1.4. შეფასება

მომწონს/არ მომწონს
დადებითი
უარყოფითი

-¿Te gusta? -Me gusta

-No me gusta

-¿A ti te gusta? -Me gusta mucho;

-No me gusta nada.

1.5. სურვილის

გამოხატვა

სურვილის

გამოხატვა

-¿Quieres?

-¿Qué quieres?

-Sí; No

-Caramelos.

-¿Qué quieres
para tu cumple?

-¿Quieres jugar
a?

-Quiero una bici.....

- Quiero jugar al
fútbol/tenis

1.6. გრძნობები
/შეგრძნებები

სიხარული -¡Qué bien! -¡Perfecto!

-¡Estupendo!

შეგრძნებები -¡Qué calor!

-¡Qué frió!

- Tengo frío;
calor

-¡Qué
aburrido/a!

-¡Divertido/a!

-Tengo hambre

-Tengo miedo

1.7. დროში

ორიენტირება
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დროში განთავსება -Hoy/mañana -Ahora -¿Cuándo? -Por la
mañana/tarde

1.8. სივრცეში

ორიენტირება

ადგილ-

მდებარეობა

-¿Dónde está? -Aquí/allí -¿Dónde está? -Sobre/en/debajo

1.9. ნებართვა

ნებართვა -¿Se puede? -Sí.

-No

-Claro

1.10. ინტერაქცია

საკლასო ოთახში

მასწავლებლის
მითითებები

-¡Siéntate!

-¡Levántate!

-¡Vamos a
jugar/cantar!

-¡Mira!

-¡Ven aquí!

-¡Abrid!

-¡Cerrad!

-¡Ojo!

- Perfecto, muy
bien

- ¿Cómo es en
español/georgia
no?

2. ლექსიკა
2.1 ინდივიდი
2.2 ინდივიდის გარემოცვა
2.3 აქტივობები
2.4 ინდივიდის ორიენტირები

რუბრიკა
მაგალითები

დონე - დI დონე - დII

2.1. ინდივიდი

სხეული la cabeza; la nariz; la cara; los ojos;
las orejas

el pelo; la mano; el dedo; el brazo; la
pierna

გარეგნობა guapo/a; alto/a; bajo/a joven; viejo/a moreno/a; rubio/a

დახასიათება bueno/a; malo/a grande;
pequeño/a

simpático/a; antipático/a

redondo/a;  fuerte; débil;
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ტანსაცმელი el vestido; los pantalones; los
zapatos; el abrigo

la ropa; la falda; la blusa; la camiseta;
los calcetines; las gafas

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი niño/a; chico/a; amigo/a muchacho/a; el hombre; la mujer;
hijo/a

ოჯახი/ნათესავები el padre/papá; la madre/mamá la familia; hermano/a;
abuelo/a

ცხოველთა/ფრინველთა

სამყარო

el gato; el perro; el caballo;
la vaca; el pollo; el pájaro

el oso; el elefante; el león; la
jirafa; el cerdo; el mono

სათამაშოები la muñeca; la pelota; el balón; la
bici

los patines; el avión; la raqueta de
tenis.

ზღაპრის სამყარო el juguete; el cuento de hadas; el
rey; la reina

el príncipe; la princesa; el palacio; el
castillo, la barrita mágica

ბუნება/ბუნების მოვლებები el cielo; el sol; la luna; las
estrellas; el árbol; la nieve; la
lluvia

la flor; la planta; el bosque; las
hojas; la nube; el tiempo; el viento

საცხოვრებელი
ადგილი/საყოფაცხოვრებო
ნივთები

la casa; la ciudad; el pueblo; la
mesa; la silla; la cama; el cuadro;
los servicios

el suelo; el espejo; el baño; el
dormitorio; el salón; la tele; el
ordenador

სკოლა/სასკოლო ნივთები el colegio; la clase; la maestra; la
profesora; el libro; el cuaderno;
el bolígrafo; la mochila

la sala de gimnasio; la calculadora; la
regla; el sacapuntas; el lápiz; el
cuaderno; la goma

სურსათი el bocadillo; la manzana; la fruta;
el helado; el chocolate, el té; el
pan; la mantequilla;

el queso; las galletas; la tarta;
la leche; los huevos; las
salchichas

დღესასწაულები და ზეიმები la Navidad; el Año Nuevo; el
Papa Noel

el cumpleaños, los regalos,
las vacaciones, la fiesta

2.3. აქტივობები

შინ/გარეთ dame; ten; coge; muestra;
come; mira

sal; déjame; levántate; acuéstate;
siéntate; lávate; vístete

2.4. ინდივიდის
ორიენტირები

დრო hoy; mañana; ahora por la mañana/tarde/noche

კვირის დღეები/

წელიწადის დროები

primavera; verano; otoño; invierno Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves, Viernes, Sábado,
Domingo

ადგილმდებარეობა aquí; allí en/sobre/debajo

ფერი rojo; blanco; verde; azul; amarillo negro; naranja; violeta; marrón; gris;
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rosa

ზომა grande; pequeño/a lago/a; corto/a;

რაოდენობა mucho; poco bastante

რიცხვები 1-10 10-20

დაწყებითი საფეხურის ესპანური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - III, IV (დIII, დIV)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თამანედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. ფონეტიკა

5. ორთოგრაფია

6. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. გემოვნება
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1.5. შეფასება

1.6. საჭიროება / სურვილი

1.7. გრძნობები / ემოციური რეაქციები / შეგრძნებები

1.8. დროში ორიენტირება
1.9. სივრცეში ორიენტირება

1.10. ლოგიკური კავშირები

1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა
ენობრივი რეალიზაციის ნიმუში

1.1. სოციალური

ურთიერთობები
დონე - დIII დონე - დIV

მისალმება / მოკითხვა -¡Hola!

-¡Hola, Maria! ¿Qué tal?

-Buenos días/noches/tardes

-¡Hola, mamá/papá!

-¿Qué tal? ¿Cómo estás?

-Bien, gracias.

Estoy bien

დამშვიდობება -¡Hasta la vista!

-¡Hasta pasado mañana!

-¡Adiós!

-Buenas noches.

-¡Hasta pronto!

-¡Hasta luego!

წარდგენა /

გაცნობა

-¡Hola! soy Carlos.

-Este es Carlos.

-Esta es María.

- Me llamo/te llamas/se llama...

- Te presento a...

Estos/Estas son...

Encantado/a

Mucho gusto.

მიმართვა (თავაზიანი /
ფამილარული)

-¡Oye!

-¡Oiga, por favor!

-Señor Sr.

-Señora Sra.

-Señorita Srta.

-Don/Doña

მობოდიშება -¡Perdona!

-¡Perdone!

-Lo siento, lo siento mucho.

-De nada
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-¡Perdóname!

-¡Perdóneme!

-¡Da igual!

მადლობის გადახდა - Gracias.

- Muchas gracias.

-Gracias, estupendo.

-Muchísimas gracias

მილოცვა /

კეთილი სურვილები

-¡Feliz cumpleaños!

-¡Feliz Año Nuevo!

-¡Feliz Navidad!

-¡Felices Pascuas!

-¡Qué te mejores!

-¡Qué te diviertes!

წახალისება / შექება -¡Fenomenal!

-Está bien.

-¡Perfecto!

-¡Estupendo!

შეთავაზება -¿Vamos a ...?

- ¿Se puede ... ?

-¿Vienes?

-¿Quieres venir?

-¿Puedo + infinitivo?

დათანხმება / უარი -Sí/No

-Sí, claro.

-¡Por supuesto!

-Sí, por favor.

-No, gracias.

-Sí, claro

-No, no puedo

-¡Qué va! lo siento, no puedo

- Vale, de acuerdo.

-Estupendo

ინტერაქცია სუფრასთან -Quiero de comer/de beber/de
postre

-¡Buen provecho! ¡Salud!

-Pásame/páseme, por favor.

-Sírvete.

-Ten/tenga

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: გვარი /
სახელი / ასაკი / მისამართი /
დაბადებისდღე / ოჯახი /
საქმიანობა

-¿Cómo te apellidas?

-¿Cuántos años tienes?

-Tengo 9 años.

-¿Dónde vives?

-Vivo en....

-Soy de Tbilisi

-¿Qué eres?

-¿Cómo se apellida?

-¿Cuál es tu/su apellido?

-¿Puedes deletrear?

- ¿Cuál es tu/su dirección?

-Vivo en la calle...

-Vivo con mi familia

-¿Qué hacen tus padres?
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-¿Quién eres?

იდენტიფიცირება

(ადამიანის /

საგნის)

-¿Quién es Ud.?

-¿Quién eres tú?

-Ella es...

-El es...

- Ud. es...

-¿Quiénes son?

-Son...

-¿Qué es esto/aquello?

-Esto/aquello es...

-Estos /aquellos son...

ჯანმრთელობა -¿Cómo estás?

-¿Qué te pasa?

-Bien, gracias.

-Así, así.

-¿Te encuentras bien?

-¿Cómo te encuentras?

-Estoy mal.

-No me encuentro bien.

საქმიანობა -¿Qué haces todos los días?

-¿Qué estas haciendo ahora?

-¿Qué haces después de las clases?

-Nado/juego.

-¿Sabes tocar el piano/jugar al
tenis?

ამინდი -¿Qué tiempo hace?

-Hace bueno/malo

-Hace buen/mal tiempo.

-Hace sol/viento/frió/calor.
-Nieva, llueve.
-Esta nublado.

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

-¿Cuántos libros/cuadernos
tienes?

-Quiero 1...20 libros/cuadernos.

-¿Cuánto es?

-¿Qué desea?

-¿Cuánto cuesta?

თავისუფალი დრო -¿Te gusta +infinitivo? -¿Que te gusta hacer?

-Me gusta (n)...

1.3. აღწერა / დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა /

ჩაცმულობა

-El/ella es pelirrojo/a;
alegre/triste; bonito/a; feo/a

-Tiene el pelo liso/rizado.

-Tiene la nariz recta/chata.

- Me gustan tus zapatos. ¿Son
nuevos?

ადამიანის დახასიათება - El/ella es amable; grosero/a;
Inteligente; tonto/a

- El/ella es serio/a; divertido/a;
joven; mayor.

საგნის აღწერა - es grande; pequeño/a; sucio/a;
limpio/a

- Tenemos una mesa
redonda/ovalada;
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-¿De qué color es? -El sofá es cómodo/incomodo

-Helado de chocolate/de fresa

1.4. გემოვნება

მოწონება /

არ მოწონება

-Me gusta (n)

-No me gusta (n)

-¿A ti te gusta?

-A mi me gusta (n)

- A mi me encanta (n)

- No me gusta nada (n).

1.5.შეფასება

დადებითი /

უარყოფითი

-Es bueno/fatal/malo/regular. -Es correcto

-No es correcto

1.6. საჭიროება /

სურვილი / მოთხოვნილება

საჭიროება /

სურვილი / მოთხოვნილება

-¿Qué quieres hacer?

-Quiero...

-Yo necesito...

-Me hace falta...

1.7. გრძნობები / ემოციური
რეაქციები / შეგრძნებები

სიხარული -Encantado/a -Estoy feliz/muy feliz.

ბრაზი -¡Qué malo eres! -Estar enfadado/a

გაკვირვება -¡Sí! -¿De verdad?

სინანული -Lo siento -¡Qué pena!

-¡Qué mala suerte!

შიში -¡Qué miedo!

-¡Qué horror!

-Tengo miedo de...

შეგრძნებები - Tengo frió/calor -Tengo sueño/sed/fiebre.

1.8. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება -Hoy día.

- Ahora mismo.

- Al mediodía.

- ¿Qué día es hoy?

-¿Qué hora es?

-Son las ...

-¿A qué hora?

-A las ...
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- Hoy es ....

ქრონოლოგია -Luego. -Antes/después de

სიხშირე - A menudo.

- A veces

- Generalmente

- De vez en cuando

ხანგრძლივობა - Durante

-Desde... hasta

1.9. სივრცეში ორიენტირება

ადგილ-

მდებარეობა

-¿Dónde está?

-En la clase

-Hay...

-Aquí/ ahí /allí

-Esta cerca/lejos/al lado de

1.10. ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

-¿Puedo?

-Hay que

-Tener que

-¿Me dejas tu bolígrafo/boli?

1.11. ინტერაქცია საკლასო
ოთახში

მასწავლებლის მითითებები
/მოსწავლის მიმართვები

-¡Cantad!

-¡Sentaos!

-¡Hablad!

-¡Levantaos!

-¡Salid!

-¡Escucha/escuchad!

-¡Silencio!

-¡Rápido!

-Ponerse de pie

-Saludar a

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი:

2.2. ინდივიდის გარემოცვა:

2.3. აქტივობები:

2.4. ინდივიდის ორიენტირები:



662

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - დIII დონე - დIV

სხეული el cuello; el hombro; la tripa; la
garganta; la frente; los labios.

el estomago; la rodilla; las cejas; las
pestañas; el tobillo; la lengua.

გარეგნობა joven; mayor; pelirrojo; feo/a;
guapo/a; delgado/a; gordo/a; el
pelo corto/largo; la nariz
chata/aguileña; la boca
grande/pequeña; el cuerpo

el bigote; la barba; majo/a; el pelo
liso/rizado; los ojos oscuros/claros;
los labios gruesos

დახასიათება tonto/a; generoso/a; interesante;
divertido/a; aburrido/a; horrible;
maravilloso

inteligente; entupido/a;
perezoso/a; trabajador/a; vago/a;
listo/a; sencillo/a; difícil/fácil;

ტანსაცმელი/

აქსესუარები

la ropa; las botas; el abrigo; el
pantalón corto; el traje; el traje
de esquiar; la bufanda; el
sombrero; las medias; los
calcetines; la cazadora

Las zapatillas deportivas; el
anorak, los vaqueros; el jersey; los
guantes; el gorro, el pijama; las
zapatillas.

ჰიგიენა el jabón; la toalla; el peine; el
lavabo; el grifo.

bañarse; ducharse; el cepillo de
dientes; el tubo de pasta de
dientes.

ჯანმრთელობა /

ავადმყოფობა

el hospital; el enfermo; el
médico; la enfermera; la gripe;
estar enfermo; estar resfriado;
¿qué te duele? ¿Qué te pasa? me
duele...

el dentista; la muela; sacar la
muela; estar acatarrado; tener
mareos; toser

ემოციური რეაქციები Me gusta(n); querer; llorar; estar
furioso

reír(se); sonreír(se); odiar;
lloriquear; besar

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანები Niño/a la persona; la gente; el adulto; el
joven; el vecino.

ოჯახი / ნათესავები Padre/papá; madre/mamá;
hijo/a; la madrina; el padrino; los
padres; los abuelos; los
hermanos; los hijos.

mujer/marido; tío/a; primo/a;
nieto/a; sobrino/a

ცხოველთა სამყარო el tigre; el león; la jirafa; la ardilla;
el oso; el mono; el lobo; la zorra;
la ballena; el tiburón.

la oveja; el torro; el asno; el burro;
el conejo; la tortuga; el loro; los
animales domésticos/salvajes

ზღაპრის სამყარო la hada; la bruja; el príncipe; la
princesa; el rey; la reina; el reino;
el reino; la cenicienta; Papá Carlo

¡Qué pesadilla! el ogro, el enano, el
pirata; la aventura; la magia; el
fantasma.
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ბუნება el sol; la luna; la tierra la estrella;
el árbol; la flor; el bosque; la
hoja; la hierba.

el rió; el lago; el mar; el océano; la
montaña; la sierra; la costa; la
orilla; el jardín.

ბუნების მოვლენები el frió; el calor; la lluvia; la nieve. Hiela; hace niebla; está nublado;
hace viento;  la tempestad, el
terremoto.

გეოგრაფიული

დასახელებები

Georgia; España; Madrid; Tiflis. Barcelona; Sevilla; la ciudad; el
país;

სოფელი la granja; el granjero; el huerto; los
animales de la granja; el pastor

საცხოვრებელი ადგილი la casa; la habitación; el suelo; el
piso; el techo; el tejado; la pared;
la puerta; la ventana.

el edificio; el salón; el comedor; el
despacho; el comedor; el garaje; el
pueblo; la aldea; el chalé.

საყოფაცხოვრებო ნივთები la mesa; la silla; el sofá; la cama;
el espejo; el armario; la alfombra.

el televisor; la nevera; la lavadora;
el sillón; el fregadero; la librería.

სკოლა / პერსონალი el colegio; la escuela; alumno/a;
la profesora; el/la profe.

Director/a; monitor/a

სასკოლო ნივთები la pizarra, el cuaderno; el
borrador; el lápiz; el bolígrafo; el
manual; la tiza; el pegamento.

el papel; el mapa; las tijeras; las
pinturas; el bolígrafo/boli; el
rotulador; el perchero; el
sacapuntas; el póster; el horario; la
cola, el estuche

სასწავო საგნები el georgiano; el español; el
dibujo; las matemáticas; la
informática; la sala de
ordenadores.

la asignatura; el grado; la clase de
plástica; el gimnasio, la naturaleza,
el recreo.

მომსახურების ობიექტები/

პერსონალი

la atienda; el mercado; la
panadería;  la juguetería;

el supermercado; la dependienta;
la caja, la lechería, la pastelería; la
frutería.

სურსათი la fruta; la manzana; la pera; las
uvas; el jamón; café; la botella de
leche, los bombones.

el tomate: el pepino; la carne; el
pescado; el pollo asado; las patatas
fritas; la tarta; el melocotón; la
ciruela; el plátano.

კვება და კვების ობიექტები el desayuno; la merienda; la
cena; la comida; el vaso; la
tortilla.

el almuerzo; el plato; el cuchillo;
el tenedor; la cuchara; la
cucharilla; la servilleta.

ფოსტა la carta, el cartero, el sobre; el
sello

los Correos, la postal, el buzón,
cartearse

ტრანსპორტი / el autobús; el coche; al avión; la
bicicleta; la parad de autobús.

el metro; el tren; el conductor, el
coche, el camión, la estación, el
aeropuerto.



664

კულტურის / სპორტის
ობიექტები /

პერსონალი

el circo; el cine; el zoo; la piscina;
el futbolista; el atleta; el
domador, el payaso.

el teatro, el estadio; el actor; la
actriz; el deportista; la estrella de
cine; la pista.

დღესასწაულები და ზეიმები las vacaciones; el cumpleaños; la
fiesta Papá Noel; el Año Nuevo;
la Navidad; la Nochebuena.

la Pascua; el día de Reyes Magos;
el regalo; las costumbres; los
carnavales; la Nochevieja.

2.3. აქტივობები

შინ / გარეთ ser; estar; tener; poner; vivir;
levantarse; acostarse; dar;
lavarse; vestirse;  peinarse; ver;
hablar; decir.

cepillarse; pasear; ducharse;
ponerse enfermo; bañarse; doler;
gustar; tocar el piano/el violín;
mirar

სკოლაში escuchar; escribir; leer; borrar la
pizarra; suena el timbre; poner
cosas; tirar los papeles; colorear;
guardar cosas; contestar,
preguntar.

comparar; recordar; aprender;
comprender; entender; deletrear;
jugar; traducir; contar; cantar.

სპორტი nadar; correr; participar;
practicar; hacer deporte.

esquiar; patinar; jugar al
tenis/fútbol; montar a caballo.

დასვენება / გართობა bailar; cantar; ir al zoo; ver la
tele/ los dibujos animados.

divertirse; ir al teatro/
concierto/cine; disfrazarse;
escuchar la música; ir de excursión.

მომსახურება comprar; vender; abrir; cerrar. ir de compras; calcular; pagar;
cobrar

მგზავრობა /

გადაადგილება

ir; llegar; esperar; andar; ir a pie;
ir en autobús/en metro. Tomar el
bus.

aparcar; venir; llevar; marchar; irse;
subir; bajar.

2.4. ინდივიდის
ორიენტირები

დრო la hora; el tiempo; hoy; luego;
ayer.

el reloj; tarde; temprano; pronto;
el minuto; el segundo, la mañana;
mañana por la mañana/tarde.

წელიწადის

დროები /

კვირის დღეები /

თვეები

las estaciones del año; el año; la
primavera; el verano, el otoño, el
invierno

los días de la semana; el fin de
semana, los meses del año: enero;
febrero; marzo; abril; mayo; junio;
julio; agosto; septiembre; octubre;
noviembre; diciembre.

დღე / ღამე la mañana, el día; la tarde; la el mediodía; la medianoche; la
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noche. madrugada.

ქვეყნის მხარეები el Sur; el Norte; el Este; el Oeste

ადგილ

მდებარეობა

aquí; ahí; allí cerca; lejos; abajo; arriba; fuera;
dentro.

მახასიათებლები joven; viejo; feo; guapo antiguo; lleno; vació; salado; soso;
dulce.

ფერი oscuro; claro; azul marino.

ზომა enorme, inmenso

ფორმა ovalado; cuadrado; la forma; en
forma de

წონა pesado; ligero

ტემპერატურა caliente; frió. templado; fresco.

შემადგენლობა de madera/oro/plata

რაოდენობა poco/mucho un montón de

რიცხვები los numerales 1-20 20-100

primero; segundo; tercero.

3. გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია მისი

კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის
აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა.
მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს
გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო
სიტუაციებში მიწოდება დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც
კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება
დაწყებით სკოლაში სწავლების პირველ ორ წელს მოსწავლეები გრამატიკულ კონსტრუქციებს

ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად, გაანალიზების გარეშე აითვისებენ.
გრამატიკული სტრუქტურების დაშლა მათი გაანალიზებისა და გააზრების მიზნით თანდათანობით
დაიწყება სწავლების მომდევნო წლებში.

თემა საკითხები
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3.1. არსებითი სახელი

Nombre Sustantivo

– საკუთარი, საზოგადო– propio, común;

არსებითი სახელის რიცხვი და წარმოების თავისებურებები; არსებითი
სახელის სქესი; სპეციფიური და გამონაკლისი შემთხვევები

3.2. არტიკლი

Artículo

-განსაზღვრული - Definido;

-განუსაზღვრელი - Indefinido;

las formas contraídas, არტიკლის გამოყებენის თავისებურებები.

3.4. ზედსართავი
სახელი

Nombre Adjetivo

- რიცხვი, სქესი, არსებით სახელთან შეთანხმება;

- ზედსართვადი სახელის შედარებითი ხარისხები Grados de
comparación de adjetivos; წარმოების თავისებურებები.

3.5. რიცხვითი სახელი

Numeral

-რაოდენობითი - Cardinales;
-რიგობითი - Ordinales;
არსებით სახელთან შეთახმების წესები

3.6. ნაცვალსახელი

Pronombre

-პირის–Personales;
– pronombres personales en función de complemento directo e indirecto
-ჩვენებითი- Demostrativos;
-კუთვნილებითი- Posesivos;
-კითხვითი – Interrogativos;
-განუსაზღვრელობითი- Indefinidos;

3.7. ზმნა

Verbo

Infinitivo; Tipos de conjugación; Las desinencias; La persona y el número. El
modo; Verbos Regulares; Irregulares; Auxiliares;

-დროის ფორმები თხრობითი კილო

Presente de Indicativo; Conjugación regular, irregular, verbos con cambios
vocálicos), Futuro Simple (Imperfecto) Conjugación regular, irregular; Verbos
Reflexivos;

- ბრძანებითი კილო - Modo Imperativo afirmativo

3.8. ზმნიზედა

Adverbio

- დროის de tiempo,

- ადგილის de lugar,

- რაოდენობის ან ხარისხის de cantidad o grado

- ვითარების de modo;

3.9. წინდებული

Preposición

-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის - Preposiciones de
lugar, movimiento;

3.10. კავშირი - Conjunciones copulativas y adversativas
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Conjunciones

3.11. წინადადება

Tipos de oraciones

-მტკიცებითი,კითხვითი, უარყოფითი - Afirmativas, Negativas,
Interrogativas;

-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarativas, Interrogativas,
Exclamativas, Imperativas;

-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი – Simples,
compuestas;

- სახელდებითი წინადადებელი – Oraciones unipersonales.

3.13.კონსტრუქციები

Construcciones

Ir a + infinitivo; Estar+gerundio

4. ფონეტიკა (I - IV დონეებისათვის)

ბგერების წარმოთქმა
განსაკუთრებულად დამუშავდეს ის ბგერები, რომელთა გამოთქმაც უჭირთ
ქართულენოვანებს: C + e,i [Ø] Cecilia; cine; Z [Ø] zapato, luz Ll [λ] millones; Ñ [ŋ] niño;
España; RR[r:] sierra; Y [y] mayo; yo;
დიფთონგები (ai,ay,aau,ei,ey,eu,oy,ou; ia,ie,io,iu,ua,ue,ui,uo) და ტრიფთონგები
(iai,iei,uay,uey).
ინტონაცია:

ა) სხვადასხვაგვარი ემოციის გამოხატვა ინტონაციით (გაოცება, გაბრაზება,
სიხარული, უკმაყოფილება. . . )

ბ) ინტონაცია მტკიცებით, კითხვით, ბრძანებით წინადადებებში (აღმავალი,
დაღმავალი, დაღმავალ-აღმავალი ინტონაცია);
ფონემათა შესატყვისი გრაფემები: x - /ks/ texto; extranjero; H /0/ არ იკითხება Honduras

6. სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა (I - II დონეებისათვის)

(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებენ, დასაშვებია ინფორმაციის
ქართულად მიწოდება)

5. ორთოგრაფია (I - II დონეებისათვის)

 მთავრული და არამთავრული ასოების გამოყენება;
 სასვენი ნიშნების გამოყენება;
 ორთოგრაფიული მახვილების დასმა, ტრემა, განმასხვავებელი მახვილი (mas-más;
tu-tú; el-él; solo-sólo; mas-más)
 სიტყვებში ბგერების სათანადო ასოებით/ასოთშეთანხმებებით გამოხატვა (g/j
cojo/coges; c/z pez/peces; que – paquete; qui-química; gue-guerra; gui-guinda;  [k]-kilo, kilómetro;
güe-pigüino; güe-cigüeña )
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 დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და
თავისებურებები)

 პურობა (კვების რეჟიმი, ესპანელი მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე ტიპური
კერძის დასახელება. . . )

 ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება,
მიმართვის ფორმები - señor, señora, señorita და სხვა), ჟესტიკულაცია

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე საბავშვო თამაში
 დაწყებითი სკოლა (რომელი საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირისა და დღის

განრიგი... )
 ხმაბაძვა (ონომატოპეა) ცხოველების, ჩვეული ხმაურების (ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ და

სხვა)
 გავრცელებული საკუთარი სახელები, კნინობითი სახელები.
 სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
 რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე
 რამდენიმე ესპანურენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება)
 საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი,

ავტორი) (სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ
ნაწარმოებს)

 რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი...)
 ცნობები ესპანურ-ქართული ურთიერთობებიდან

დაწყებითი საფეხურის ესპანური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - V,VI (დV, დVI)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თამანედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

მაგალითის სახით გთავაზობთ პროგრამის შინაარსის ერთ-ერთ შესაძლებელ ვარიანტს:

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა
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3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. გემოვნება

1.5. შეფასება

1.6. საჭიროება / სურვილი

1.7. გრძნობები / ემოციური რეაქციები / შეგრძნებები

1.8. დროში ორიენტირება
1.9. სივრცეში ორიენტირება

1.10. ლოგიკური კავშირები

1.11. ნებართვა / ვალდებულება / აკრძალვა

1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა
ენობრივი რეალიზაციის ნიმუში

1.1. სოციალური

ურთიერთობები
დონე - დV დონე - დVI

მისალმება /
მოკითხვა

-Hola, ¿Qué hay?

-Bien.

-Fatal.

- Hola, ¿Como te va?

-¿Que es de tu vida?

დამშვიდობება - Adiós, recuerdos a tu hermano/a -¡Hasta otro día!

- ¡Hasta la próxima!

წარდგენა /

გაცნობა

-Te/le presento a ...

-Encantado de conocerte/le

-Igualmente

-Tanto gusto

-El gusto es mió

მიმართვა
(თავაზიანი /

¡Hija!

¡Hombre!

¿Me harías un favor?

¿Me hace el favor?
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ფამილარული)

მობოდიშება -Disculpe

-Dispense

-No tiene porqué disculparse

-No importa descuídate

მადლობის გადახდა -Gracias por todo

-No las merece

-Te lo/se lo agradezco mucho

-No hay de que

მილოცვა /

კეთილი
სურვილები

-¡Suerte!

-¡Enhorabuena!

- ¡Suerte para el examen!

- ¡Que te vaya bien!

- ¡Qué sea enhorabuena!

- ¡Qué tengas buen viaje... etc.!

წახალისება / შექება -¡Es fantástico!

-¡Incomparable!

-¡Un trabajo excelente!

-Parece interesante

შეთავაზება -¿Quieres venir con nosotros?

-¿Qué te parece?

- ¿Te gustaría ir?

დათანხმება / უარი -Estoy/no estoy de acuerdo.

-Claro que sí/no

-¡Qué va!

-¡De eso nada!

-¡Ni hablar!

- No faltaría mas

-¡Por supuesto que no!

- en absoluto

ინტერაქცია
სუფრასთან

-¿os apetece?

-¿Qué tenemos para beber/comer?

-¿Qué  desea de postre?

- ¿Qué tomaría?

-¿Que desearía?

-¿Quisiera un poco de?

ტელეფონით
საუბარი

-¿Dígame?

-¿Cuál es tu número de teléfono?

-Diga ¿Sí? ¿Dígame?

-¿Esta Concha, por favor?

- Ponerse al teléfono

-Puedo hablar con..., por favor.

-¿De parte de quién?

- Se ha equivocado

-Está comunicando.
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-No contesta

დამშვიდება -¡Tranquilo hijo/a!

-No se preocupe

-¡No hay problema!

-¡No te pongas así!

-¡no es para tanto!

გაფრთხილება -¡Ten cuidado!

-¡Ojo!

-¡Respete la señal!

-¡Atención!

-¡Cuidado con ....!

1.2. ინფორმაციის
გაცვლა

პირადი მონაცემები:
გვარი / სახელი /
ასაკი / მისამართი /
დაბადებისდღე /
ოჯახი / საქმიანობა

-¿A qué te dedicas/se dedica?

-¿Dónde trabajas/trabaja?

-¿Dónde estudias/estudia?

-¿Qué estudias/estudia?

-¿La fecha de nacimiento?

-El tres de febrero de 1995

-¿Dónde vives/vive?

-¿Cuál es tu código postal?

-Soy el mayor/ el menor en la familia

ჯანმრთელობა -Estoy mejor/mejorando.

-¡Cómo me duele!

-¡Qué daño!

-Es insoportable

-Estoy afónico/acatarrado.

-Falta de apetito.

-Tener problemas...

-Me encuentro bien/fatal.

ამინდი -Temperatura máxima, mínima

-El clima es seco/húmedo

-¿A qué temperatura estamos?

-¿Cómo está el cielo?

-El sol pone/sale

- Congelarse; Helarse

-Amanece. Atardece. Anochece

ფასის/ღირებულები
ს/რაოდენობის
შესახებ

- ¿Qué precio tiene?

-¿Cuánto vale?

-¿Puede mostrarme este/a?

-¿Me dice cuanto es?
-¿A cómo está es kilo de ....?
-Póngame un cuarto de ...
-Los precios están por las nubes.

1.3. აღწერა /
დახასიათება

ადამიანის
გარეგნობა
/ჩაცმულობა

-¡Qué bello/elegante!

-¡Qué belleza/elegancia!

-¡Qué monada!

-Llevar ropa clásica/deportiva/moderna

-¡Qué vestido más bonito!
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ადამიანის
დახასიათება

-Es organizado/desorganizado
/disciplinado/indisciplinado

-Es torpe/espabilado/falso/honesto

საგნის აღწერა -¿Cómo es tu cuarto?

ancho/estrecho/espacioso/con
mucha luz.

pesado/ligero

-¿Cómo es tu despacho?

luminoso/ oscuro/ ordenado/
desordenado

blando/duro

1.4. გემოვნება

მოწონება /

არ მოწონება

- ¿Cómo lo quieres?

- con o sin azúcar/leche

- Me apetece...

-Este chocolate es muy amargo/espeso.

- Prefiero...

- Lo he pasado bien/mal

-Ha sido aburrido.

საკუთარი
პოზიციის
გამოხატვა

- Tener razón - ¡Te doy la razón!

1.5.შეფასება

დადებითი /

უარყოფითი

-Verdadero

-Falso

-¡Qué ridículo!

-¡Qué tontería!

1.6. საჭიროება /

სურვილი /
მოთხოვნილება

საჭიროება /

სურვილი /
მოთხოვნილება

-Necesito....

-¿Qué necesitas?

-Me (te...nos) hace falta

-¿Qué te... hace falta?

Me gustaría...

1.7. გრძნობები /
ემოციური
რეაქციები /
შეგრძნებები

გრძნობების,
ემოციური
რეაქციების
გამოხატვა

-Me alegro

-¡Qué vergüenza!

-Estar enojado

-¡Qué pena!

-¡Menos mal!

-¡Qué suerte!

-¡Qué mala suerte!

-¡Qué fastidio!

-¡Qué rollo!

-¡No me digas!
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-No importa!

-¡Me da igual!

-Tener pavor

-Estar interesado en...

-Me da lo mismo

1.8. დროში
ორიენტირება

დროში განთავსება -Espera un momento, por favor

-¿A cuántos estamos hoy?

-Estamos a ...

-¿Qué fecha es hoy?

-Hoy es el 20 de marzo.

-En un santiamén.

-La exposición tuvo lugar en 2009.

ქრონოლოგია -Por fin

-Mas tarde

-Al final

-Desde el principio

სიხშირე -Por ahora

-Raras veces

-Una vez a la semana

- De vez en cuando

-Constantemente

-Cada vez que

ხანგრძლივობა -¿Desde cuándo estudias español?

-¿Cuánto dura la clase?

-¿Cuánto tiempo se tarda en hacer ...?

-¿Al cabo de cuanto puedes ser piloto?

1.9. სივრცეში
ორიენტირება

ადგილ-

მდებარეობა

-junto; al lado de; enfrente;

a la derecha; a la izquierda;

-en el centro

-alrededor de

-a la vuelta

მიმართულება -¿Dónde queda...?

-por aquí; por ahí

-ir todo recto

-gira...

-Dobla la esquina.

-Esta cerca/a dos manzanas/a diez
minutos

1.10. ლოგიკური
კავშირის გამოხატვა

მიზეზი / შედეგი /

ოპოზიცია

-Es inteligente pero es vago

-Está débil por los dolores

-¿Por qué estás triste?

-El está enfadado por los resultados del
partido.
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1.11. ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

ნებართვა /

ვალდებულება /

აკრძალვა

-Os prohíbo entrar

-No te permito

-No tienes derecho a

-Deber+infinitivo

-¡No pise el césped!

1.12.ინტერაქცია
საკლასო ოთახში

მასწავლებლის
მითითებები
/მოსწავლის
მიმართვები

-¡Puedes corregir/describir!

-¿Qué quieres decir?

-¿Está claro?

Entendido

-Abrid por la página

-No entiendo

-¿Puede explicar otra vez?

-Me explico

-Vamos a trabajar en grupos.

-¿Quién va a hacer la presentación?

-¿Qué significa?

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი:

2.2. ინდივიდის გარემოცვა:

2.3. აქტივობები:

2.4. ინდივიდის ორიენტირები:

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - დV დონე - დVI

სხეული las mejillas; la barbilla; el puño; el
codo; la espalda; la palma

el tobillo;  la sangre; el corazón; la cadera;
la cintura; la muñeca

გარეგნობა la cara pálida; los labios gruesos; los
dedos finos; la melena rubia

estar como una foca; una cabeza menuda
y despeinada; la dentadura blanca; los
pómulos salientes

დახასიათება hipócrita; franco; puntual; aplicado sociable; vitalista; cruel; bondadoso
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ტანსაცმელი/

აქსესუარები

el bolso; el cinturón; las bermudas;
los pantalones cortos; las sandalias;
el pañuelo; el anillo, el lazo.

la braga; los calzoncillos; los leotardos; el
collar; la pulsera; los pendientes; el abrigo
de cuero/de piel.

ჰიგიენა el champú; el suavizante; el perfume;
la esponja;

el papel higiénico; los pañuelos de papel;
el gel de ducha

ჯანმრთელობა /

ავადმყოფობა

tomarse un jarabe; tener gripe;
tomar una aspirina; estornudar;
tener alergia; tener 40° de
temperatura; el termómetro;

tomarse una manzanilla; hacerse un
análisis de sangre; el estrés; dolor de
riñones; auscultar; la jeringuilla

ემოციური
რეაქციები

Estar enojado; estar de mal/buen
humor; ¡Qué interesante! ¿De
verdad? ¡Qué injusto! ¡Qué asco!

Estar de humor de perros; alegrarse;

¡Es estupendo! ¡Es increíble! ¡Qué
ridículo! ¡Socorro! ¡Auxilio!

2.2. ინდივიდის
გარემოცვა

ადამიანები Los + apellido

el bebe; el recién nacido; la multitud

los señores+apellidos; la
señora+de+apellido del marido

ოჯახი / ნათესავები Primer apellido; Segundo apellido;
Nombre completo;

suegro/a; yerno/a; nuera; esposo/a;
viudo/a; cuñado/a

ცხოველთა სამყარო el gallo; la rana; el búho; el lirón; la
rata; el ratón; la cabra; el cordero; el
cuervo; el papagayo; la mariposa

la gacela; el leopardo; la serpiente; la
araña; la mosca; el cuervo; el ruiseñor; el
cangrejo; el canguro; el avestruz

ზღაპრის სამყარო érase una vez... ; los tres cerditos; la
cabritilla y los siete cabritos; el
espejo mágico; la lámpara
maravillosa; el pulgarcito; el pinocho

la ficción; la nave cósmica; el extra
terrestre; el tesoro; la guerra de las
galaxias

ბუნება la naturaleza; el planeta; el desierto;
el glaciar; el paisaje; la isla

la polución; el medioambiente; el salto de
agua; la avalancha de nieve; la península,
el continente

ბუნების მოვლენები truena; relampaguea; estamos en
invierno/verano....; hace 10 grados
bajo/sobre cero; hace aire

el maremoto; la marea; los vientos soplan;
la tierra esta cubierta de nieve;

granizar.

გეოგრაფიული

დასახელებები

América Latina; América del Sur;
América del Norte; Europa; África;
Australia; Asia

El medio oriente; el mar mediterráneo; el
ecuador; el Polo Norte/Sur

ქალაქი/სოფელი la fabrica; la empresa; la oficina; la
zona; el barrio; la iglesia; el

el metro; el subterráneo; el centro; el
barrio céntrico; la catedral; el rascacielos;
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aparcamiento; el campo; sembrar;
recoger la cosecha; trabajar la tierra;
la carretilla

la vendimia; florecer;

საცხოვრებელი
ადგილი

el camping; el apartamento; el
ascensor; la terraza; el aseo; el patio

la residencia; el albergue juvenil; el hostal;
el aire acondicionado; la calefacción
central

საყოფაცხოვრებო
ნივთები

la percha; los muebles; la tetera; la
cafetera; la plancha; la estantería; la
maquina de lavar; el lavavajillas.

el secador; la batidora; la olla; la
aspiradora; la estufa eléctrica; el cenicero;
la bandeja; la cazuela; la sartén

სკოლა / პერსონალი el laboratorio; el salón de actos; la
sala de profesores; la goma de
borrar; la hoja de papel; la grapadora

la chinche; el clip; la fotocopiadora; la
impresora; el teclado; el cable; el escáner;
el/la profe

სასწავო საგნები la historia; la música; la plástica; la
tecnología; el alfabeto; el francés; el
alemán; el inglés

el mate; la geografía; la gramática; la
ciencia; las ciencias naturales; el taller de
lengua

მომსახურების
ობიექტები/

პერსონალი

los grandes almacenes; la
vendedora; el maniquí; la tarjeta; el
quiosco; la lavandería; la tintorería

el estanco; la zapatería; la charcutería; los
complementos; el zapatero; el panadero;
el escaparate; los probadores

სურსათი el aceite; el sal; el huevo; la naranja;
el coliflor; la lechuga; las golosinas

los embutidos; las verduras; las hortalizas;
los legumbres; los lácteos; los cereales; las
avellanas; las nueces

კვება და კვების
ობიექტები

el restaurante; el café; la tortilla; el
gazpacho; la bolsa de patatas fritas;
la lata de coca; la docena de huevos;
el primer plato; el segundo plato; el
postre;

el mesón; los bares; las tapas; las
aceitunas; la ración de aceitunas; los
filetes de pollo; el flan; la comida sana; la
comida basura; las sardinas; la limonada;
el zumo de naranja

ფოსტა / პერსონალი el correo electrónico; el mensaje el
telegrama; el giro postal

la correspondencia; el remitente; el
destinatario; el carta certificada

ტრანსპორტი /

პერსონალი

la moto; el ferrocarril; el viajante; la
azafata; las rutas turísticas

el maletín; el viaje; el capitán; el
equipaje; el piloto; el pasajero; el crucero;
el itinerario

კულტურის /
სპორტის ობიექტები
/

პერსონალი

el parque de Disney; la Nuria; el
tobogán; el béisbol; el baloncesto; la
sala de conciertos; el compositor; la
escena; el entrenador; la corrida; el
tablao

la opera; el teatro musical; el/la pianista;
la sala de exposición; el artista; el escultor;
el monumento; la exposición; el flamenco

დღესასწაულები და
ზეიმები

el día de madre; el día de padre; el
Santo; la boda; el bautizo

la primera comunión; las Fallas; San Isidro;
San Fermín
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2.3. აქტივობები

შინ / გარეთ chatear; probar; holer; guisar;

ayudar; encender; calentar; fregar;
cortar; descansar; divertirse; pasear;
tomar el sol

cocer; barrer; hervir; asar; amasar; pelar;
mezclar; bucear; tumbarse; ir de
caza/pesca;

სკოლაში corregir; describir; explicar; mostrar;
componer; dibujar; pegar; recortar;
comunicarse; traer el justificante;
escribir redacción;

navegar por Internet; conectarse al
Internet; consular el diccionario; repetir;
respetar el turno de palabra; observar;
completar; resolver problemas

სპორტი ganar; perder; empatar; competir;
escalar;

დასვენება /
გართობა

ir a patinar; jugar con los video
juegos; ver el partido de baloncesto;
leer un comic

bordar; coser; jugar a las cartas; montar
en globo; ir a discoteca; hacer el
senderismo;

მომსახურება alquilar; el taxi; encargar; elegir;
llamar al médico; examinar; reparar,
arreglar

envolver; registrar; reservar; recetar;
probar; pedir la hora; restaurar

მგზავრობა /

გადაადგილება

viajar; sacar billetes; tener prisa; ir
de viaje

despegar; aterrizar; coger/perder tren
avión... cancelar/suspender el viaje

2.4. ინდივიდის
ორიენტირები

დრო en punto; el cuarto de hora; media
hora; el mes/año/siguiente; siempre;
normalmente

pasado mañana; anteayer; el año/mes/la
semana que viene; constantemente; de
ordinario

ქვეყნის მხარეები oriental; occidental; nórdico; sureño el levante; levantino; sureste; noroeste

ადგილ

მდებარეობა

el lugar; el sitio; el metro; el
kilómetro

la pulgada; la milla; en el fondo; a lo largo
de; a través de

მახასიათებლები fresco; duro; acido; amargo; picante deliciosos; rico; de rechupete; moderno;
antiguo

ზომა inferior; superior

წონა/ ფორმა/

ტემპერატურა/
შემადგენლობა/
რაოდენობა

profundo; plano; docena; millar;
centenar; bajo/sobre cero; de
madera/plata/oro

triangular; de pana/lana/seda

რიცხვები mil; millón; billón 100-1000; un cuarto; dos cuartos; tres
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cuartos...

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. სწავლების საწყის ეტაპზე მოსწავლეები გრამატიკულ
კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად,
გაანალიზების გარეშე ითვისებენ. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხები

3.1. არსებითი სახელი

Nombre Sustantivo

– საკუთარი, საზოგადო– propio, común;

– კონკრეტული და ანსტრაქტული –Concretos; abstractos;

– ინდივიდუალური და კოლექტიური -Individuales; colectivos

– მარტივი და შედგენილი -Simples; Compuestos

– სქესი - Genero masculino, femenino, neutro

– რიცხვი –Numero (წესიერი, არაწესიერი ფორმები);

3.2. არტიკლი

Artículo

-განსაზღვრული - Definido;

-განუსაზღვრელი - Indefinido;

ლექსიკური არტიკლის გამოყენება; საშუალო სქესის არტიკლის
გამოყენების ზოგადი თავისებურებები;

3.4. ზედსართავი
სახელი

Nombre Adjetivo

-შედარების ხარისხები - Grado Comparativo; Grado superlativo; Grado
Superlativo relativo; Superlativo Absoluto;

წესიერი/არაწესიერი ფორმები;

3.5. რიცხვითი სახელი -რაოდენობითი - Cardinales;
-რიგობითი - Ordinales;
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Numeral

3.6. ნაცვალსახელი

Pronombre

-პირის–Personales;
-ჩვენებითი- Demostrativos;
-კუთვნილებითი- Posesivos;
-კითხვითი – Interrogativos;
-განუსაზღვრელობითი- Indefinidos;
-მიმართებითი – Relativos;

3.7. ზმნა

Verbo

Las conjugaciones; Las desinencias; La persona y el número. El modo; Verbos
Regulares; Irregulares; Auxiliares;

-Participio pasado (Formas regulares e irregulares)

-დროის ფორმები თხრობითი კილო

Presente de Indicativo; Pretérito Perfecto Compuesto; Pretérito Indefinido;
Pretérito Imperfecto; Pretérito Pluscuamperfecto

- ბრძანებითი კილო

Modo Imperativo afirmativo y negativo

–პირობითი კილო

Potencial Simple (თავაზიანი მიმართვის გამოხატვა)

3.8. ზმნიზედა

Adverbio

-დროის de tiempo, ადგილის de lugar, რაოდენობის ან ხარისხის de
cantidad o grado, რიგობითობის de orden, ვითარების de modo;

-შედარების ხარისხები – Grados de Comparación de Adverbios;

3.9. წინდებული

Preposición

-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის -

Preposiciones de lugar, movimiento, tiempo, y etc.;

3.10. კავშირი

Conjunciones

- Conjunciones copulativas y adversativas

3.11. წინადადება

Tipos de oraciones

-მტკიცებითი,კითხვითი, უარყოფითი - Afirmativas, Negativas,
Interrogativas;

-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarativas, Interrogativas,
Exclamativas, Imperativas;

-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი – Simples,
compuestas coordinadas y subordinas;

-პირობითი წინადადება– Oración condicional I tipo;

- პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი
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3.12. წინადადების
წევრები Miembros de
oración

-ქვემდებარე, შემასმენელი, დამატება – Sujeto, Predicado, Complemento;

3.13.კონსტრუქციები

Construcciones

-Estar+Participio; Tener+participio; Volver a +Infinitivo; Haber
que+infinitivo; al+infinitivo; Venir+gerundio; Ir+gerundio

4. სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია
მოცემული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი
თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

 პურობა: კვების რეჟიმი, ესპანური (ესპანურენოვანი) მოზარდის ტიპური სადილი,
რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;

 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო

თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
 დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის

და დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები(ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);
 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;
 ესპანურენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება
№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXXIV6

საბაზო-საშუალო საფეხურის ესპანური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - I, II (სI, სII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც
ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო
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პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები

2. ლექსიკა

3. გრამატიკა

4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები/შეგრძნებები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ლოგიკური კავშირები
1.10. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - I, II (სI, სII)

მისალმება/მოკითხვა -¡Hola! ¿Qué tal?

-Buenos días; Buenas noches/tardes

-¿Cómo estás? -Bien, gracias.

-¿Y tú/Usted? –Fatal

დამშვიდობება -¡Adiós!

-¡Hasta mañana!

-¡Hasta la vista!

-¡Buenas noches!

-¡Hasta pronto!

-¡Hasta luego!

წარდგენა/გაცნობა -¡Hola! Me llamo Carlos.

-¡Hola! soy Maria.

- ¿Cómo te llamas/se llama?
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-Este es Luís.

-Esta es Josefa.

- Estos/Estas son...

- Encantado/a

- Mucho gusto.

მიმართვა

(თავაზიანი/ფამილარული)

-Señor / Sr.

-Señora / Sra.

-Señorita / Srta.

-Don/Doña

-¡Oye!/¡Oiga, por favor!

-¿Está permitido entrar?

-¿Puede hacerme un favor?

მობოდიშება -¡Perdona!

-¡Perdone!

-¡Perdóname!

-¡Perdóneme!

-Lo siento, lo siento mucho.

-De nada

-¡Da igual!

-No importa, descuídate

მადლობის გადახდა - Gracias.

- Muchas gracias.

-Gracias, estupendo.

-Muchísimas gracias

-Gracias por todo

მილოცვა/კეთილი სურვილები -¡Feliz cumpleaños!

-¡Feliz Año Nuevo!

-¡Feliz Navidad!

-Igualmente
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-¡Suerte!

-¡Buen viaje!

-¡Enhorabuena!

- ¡Bienvenido!

წახალისება/შექება -Bien

-Está bien.

-¡Estupendo!

-¡Perfecto!

-¡Fenomenal!

-¡Buen trabajo!

-Me gusta mucho

შეთავაზება -¿Vamos a...?

- ¿Se puede... ?

-¿Quieres que vayamos?

-¿Vienes?

-¿Quieres venir?

-¿Puedo servirte (le) en algo?

დათანხმება/უარი -Sí/No

-Sí, es así. (eso) es cierto; (eso) es verdad;

-No, (eso) es falso; no tienes razón; (eso) es mentira;

- Desde luego (eso) es absurdo;

- No, estas equivocado.

-¡Por supuesto!

-Sí, por favor.

-Sí, claro

- Vale, de acuerdo.

-No, gracias.

-¡Qué va! lo siento, no puedo

ინტერაქცია სუფრასთან -¡Buen provecho! ¡Salud!
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-Pásame/páseme, por favor.

-Sírvete/Sírvase.

-Ten/tenga

- Quiero de comer/de beber/de postre ...

ტელეფონით საუბარი -¿Dígame? -¿Dime?

-¿Puedes coger el teléfono?

-Ponte al aparato

-¿Puedes hablar más alto/bajo?

დამშვიდება - Descuídate

-Tranquilo

- No te preocupes

- No es nada grave

გაფრთხილება -¡Ten/tenga cuidado!

-¡Ojo!

-¡Atención!

1.2. ინფორმაციის
გაცვლა
პირადი მონაცემები: გვარი / სახელი/
ასაკი/ მისამართი/ დაბადების დღე/
ოჯახი /საქმიანობა/

-¿Cómo te llamas/se llama? – Me llamo ...

-¿Cómo te apellidas/se apellida?

-¿Puedes deletrear?

-¿Qué eres?

-¿Quién eres?

-¿Cuántos años tienes? Tengo....

-¿De dónde eres? –Soy de Georgia/Soy georgiano/a.

-¿Dónde vives/vive?

-¿Cuál es tu dirección?

-¿Cuál es tu número de teléfono?

-¿Cuál es tu fecha de nacimiento?

იდენტიფიცირება (ადამიანის/საგნის) -¿Qué es esto/eso/aquello?

-Esto/eso/aquello es...
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-¿Qué son?

-Estos /esos/aquellos son...

-¿Quién es? ¿Quiénes son?

-Este/ese/aquel es...

-Estos/esos/aquellos son ...

ჯანმრთელობა -¿Cómo está Vd. /estás tú?

-¿Qué le/te pasa?

-Bien, gracias; así, así; regular

-Me duele la cabeza/ la tripa/la muela.

საქმიანობა -¿A qué te dedicas/se dedica?

-¿Qué haces/hace?

-¿Qué estás haciendo ahora?

-¿Qué haces todos los días?

-Trabajo/estoy trabajando

-¿Sabes tocar el piano/jugar al tenis?

ამინდი -¿Qué tiempo hace?

-Hace bueno/malo

-Hace buen/mal tiempo.

-Hace sol/viento/frió/calor/fresco
-Nieva/llueve.
-Parece que va a nevar/llover.
-Está nublado.

-Hoy hace agradable/desagradable

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -¿Cuánto cuesta/vale/es?

-¿Me dice cuánto es?

-¿Qué desea?

-¿Qué precio tiene?

-Es caro/barato.

-Está rebajado/en oferta.

-¿Puede mostrarme?
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-¿Qué número calza/s?

-¿Qué talla lleva/s?

თავისუფალი დრო -¿Que te gusta hacer los fines de semana?

-Me gusta ver la tele/escuchar la música/leer comics.

-Me encantan las fiestas.

-¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

-¿Practicas algún deporte?

-En enero estuve esquiando.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა/ჩაცმულობა -El/ella es alto/a; bajo/a; de estatura media; delgado/a;
gordo/a; musculoso; atlético; fuerte; guapo/a; atractivo/a;
pelirrojo/a; rubio/a; castaño/a; moreno/a; bonito/a; feo/a;
calvo.

-Tiene le pelo corto/largo/rizado/liso.

-Lleva +ropa

ადამიანის დახასიათება - El/ella es amable; grosero/a; alegre/triste; Inteligente;
tonto/a serio/a; divertido/a; joven; mayor; simpático/a;
antipático/a; fuerte; débil; bueno/a; malo/a.

საგნის აღწერა - Es grande; pequeño/a; sucio/a; limpio/a; cómodo/a;
incomodo/a; estrecho/a; ancho/a; largo/a; corto/a; ordenado/a;
desordenado/a.

-¿De qué color es? ¿Cómo es? El cielo es/está azul.

- ¡Qué cuento más divertido!

1.4. გემოვნება/შეფასება
მოწონება/ არ მოწონება -Me gusta (n)

-No me gusta (n)

-Yo prefiero ...

-¿A ti te gusta?

-A mí me gusta (n)

- A mí me encanta (n)

- No me gusta nada (n).

-Me cae(n) bien/mal

დადებითი/უარყოფითი -Es bueno/fatal/malo/regular/estupendo/guay.
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-Es correcto

-No es correcto

1.5.საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-¿Qué quieres hacer?

-Quiero... Deseo... Yo necesito

-Tener ganas de...

-Es necesario...

-Hay que...

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები/შეგრძნებები
სიხარული -Estoy encantado/alegre/impresionado

-Soy feliz

გაბრაზება/უკმაყოფილება -¡Tonto! Estoy enojado/enfadado.

-¡Qué vergüenza!

ეჭვი /ვარაუდი -Es posible que

-Quizá/probablemente/tal vez

-Lo dudo mucho

-Pienso; no pienso

-Creo; no creo

გაკვირვება -¡Sí!

-¿De verdad?

-¡No me digas!

სინანული -Lo siento mucho

-¿Cuánto lo siento? ¡Qué desgracia!

-¡Qué pena!

-¡Qué mala suerte!

შიში -¡Qué miedo!

-¡Qué miedo tengo!

-Tener pavor

-¡Qué horror!

-Es horroroso
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ინტერესი -Me interesa ...

-Es enteresante ...

-Estoy interesado en ...

-Quiero hacer....

ინდიფერენტულობა/გულგრილობა -Me da igual

-Me da lo mismo

-No me importa

შეგრძნებები -Tengo hambre/sueño/sed/fiebre.

- Tengo frió/calor

-Estoy aburrido/alegre

1.7. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება - Hoy día.

- Ahora.

- Ahora mismo.

- Por la mañana/tarde/noche.

- Al mediodía.

- ¿Qué día es hoy?

- Hoy es lunes/ martes / miércoles / jueves/
viernes/sábado/domingo.

-¿A cuántos estamos hoy?

- Estamos a 23 de marzo.

-¿Qué hora es?

- Son las ...

-¿A qué hora?

- A las ...

-¿Cuánto dura?

- Un cuarto de hora/media hora/una hora...

-¿Desde que hora y hasta que hora...?

ქრონოლოგია - Luego.

- Antes/después de
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- Al principio

- Al final

- Por fin

სიხშირე - A menudo.

- A veces

- Generalmente

- Normalmente

- Rara vez

- Una vez a la semana

- De vez en cuando

- Cada semana

- Todos los días

ხანგრძლივობა - Durante

- Desde... hasta

- De ... a

1.8. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა -¿Dónde está?

- En la clase

- Hay...

- Aquí/ ahí /allí

- Esta cerca/lejos/al lado de

- A la derecha/ a la izquierda

- ¿Hay una farmacia por aquí?

- Por aquí no hay nada

მიმართულება -¿Cómo voy a....?

-¿Cómo se va a....?

- Está a dos pasos, al lado de..., atraviesas la plaza y cruzas la
calle.... sigues todo recto.

1.9. ლოგიკური კავშირის გამოხატვა
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მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია -¿Por qué te llama el director?

-El director me llama porque quiere decirme algo.

-El ronca y por eso no me ha dejado dormir.

-¿Llueve o nieva?

- No descansa sino trabaja.

1.10. ნებართვა/ აკრძალვა/
ვალდებულება

ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა -Hay que + Infinitivo

-Tener que + Infinitivo

-Hace falta + Infinitivo

-Deber + Infinitivo

1.11. ინტერაქცია
საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
/მოსწავლის
მიმართვები

- ¡Escucha/escuchad! -¡Silencio!

- ¡Rápido! -Poneos de pie

- Saludad a -¡Cantad!

- ¡Sentaos! -¡Hablad!

- ¡Levantaos! -¡Salid! -¡Siéntate!

- ¡Levántate! -¡Vamos a jugar/cantar!

- ¡Mira! -¡Ven aquí! -¡Abrid!

- ¡Cerrad! -¡Ojo!

- Perfecto, muy bien

- ¿Cómo es en español/georgiano?

2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. ინდივიდის ორიენტირები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - I, II (სI, სII)

სხეული la frente; los pómulos; las uñas; el cuello; el cuerpo; la cara; el rostro; la
cabeza; las piernas; los pies; los brazos; las manos; las pestañas; las cejas;
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el estómago; la garganta; el pulgar

გარეგნობა guapo/a; feo/a; esbelto/a; gordo/a; delgado/a; rubio/a; moreno/a;
pelirrojo/a; Tiene el pelo lacio/castaño/rizado; Tiene la frente
estrecha/ancha; La pestañas largas; Tiene las manos finas.

დახასიათება simpático/a; antipático/a; discreto/a; indiscreto/a; serio/a; alegre;
fuerte; débil; formal; informal; callado/a; hablador/a; honesto/a;
deshonesto/a; trabajador/a; holgazán/a.

ტანსაცმელი/აქსესუარები las prendas de vestir; el traje nacional; la corbata; la ropa interior;
la blusa; la bata; el jersey; el suéter; el abrigo de piel; las zapatillas
deportivas; las chanclas; las sandalias; las gafas del sol; el bolso; la
pulsera; los pendientes; el anillo; el collar; la brocha; la billetera; el
maletín de cuero; el frasco de colonia.

ჰიგიენა el champú; el suavizante; la esponja; el gel de ducha; el jabón; la pasta
de dientes; el tubo de pasta de dientes; la lima; el peine; las pinturas; la
barra de labios; la crema hidratante; el papel higiénico; el detergente.

ჯანმრთელობა/
ავადმყოფობა

tomarse un jarabe/una manzanilla; tener gripe; tomar una aspirina;
estornudar; tener alergia; tener 40° de temperatura; hacerse un
análisis de sangre; auscultar; el termómetro; la jeringuilla; el estrés;
el dolor de riñones.

ემოციური რეაქციები estar enojado; estar furioso; estar alegre; estar de mal/buen humor;
estar sorprendido.

2.2. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანები la persona; el/la joven; el adulto; el viejo/la vieja; la muchedumbre; la

multitud; los vecinos; el señor; la señora; la señorita; Don/Doña.

ოჯახი/ნათესავები los parientes; los padres; el hijo/la hija; el nieto/la nieta; el bisnieto/ la
bisnieta; el pariente lejano; el padrino; la padrina; los suegros; los
padres políticos; el yerno; la nuera; el cuñado; la cuñada; el sobrino; la
sobrina; el primo; la prima; el hijastro; la hijastra.

ცხოველთა სამყარო los animales domésticos; la cabra; el toro; el búfalo; los animales
salvajes; la ballena; el tiburón; el oso pardo/polar; el ciervo; la
ardilla; el lagarto; el delfín; el pulpo; la estrella de mar; la rana; el
cangrejo; el tucán; el cocodrilo; el caimán; la serpiente; la cigüeña;
el esturión; la mosca; el ala; el pico; las garras.

ბუნება la tierra; el sistema solar; el globo terráqueo; la naturaleza; el medio
ambiente; la polución; la contaminación; el océano; la planta; la roca;
la sierra; el desierto; el glaciar; la catarata; la cordillera, la orilla; la
rivera; la costa.

ბუნების მოვლენები los chubascos; las precipitaciones moderadas/dispersas/moderadas;
la brisa; el granizo; la temperatura media; la marejada; el cielo
despejado; la llovizna; el descenso térmico; las tormentas
irregulares; la borrasca, el cielo con nubes y claros; la avalancha.

გეოგრაფიული დასახელებები el país; la nación; la comunidad autónoma; el capital; la Cataluña;
el País Vasco; la Galicia; el Euskera; el Aragón; la Valencia; las
Islas Canarias/Baleares; la Andalucía,  los Estados Unidos,
Alemania; el norte; el Sur; el Oeste; el Este; El Norte; el atlántico;
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el continente; la península ibérica, el Mar Mediterráneo; el Mar
Cantábrico.

ქალაქი el barrio; el distrito; la calle; la manzana; la cuadra; el edificio; el patio;
los chalés adosados; el rascacielos; las afueras; los suburbios; el
aparcamiento;  la boca de metro; el subterráneo; la acera; la plaza; el
paseo; el callejón sin salida; el ciudadano; el Ayuntamiento; los Cortes;
los Correos.

სოფელი la aldea; el pueblo; la hacienda; la finca; la granja; el rancho; la
mansión; la casa de campo; la parcela; la llanura; el valle; el/la huerto/a;
la agricultura; el vino; la viñera; las caballerizas; el establo; el
veterinario; la leña; el bosque.

საცხოვრებელი ადგილი el pasillo; el aseo; el paradero; el hostal; el albergue juvenil;  el
salón-comedor; el despacho; el dormitorio; el garaje; el ascensor; el
cuarto de baño; la cerradura; las llaves, el ático; el sótano; la
buhardilla; el piso amueblado.

საყოფაცხოვრებო ნივთები el bricolaje; el mueble castellano; el lavaplatos; el lavabo, la
bañera; la escoba; el frigorífico; el congelador; el cenicero; el
abrelatas; el sacacorchos; el paragüero; el perchero; la percha; las
estanterías; la olla, el cubo; el cazo; los platos; los cubiertos; las
sábanas; la manta; el edredón; la colcha; las cortinas;

სკოლა/პერსონალი el colegio/cole; el/la profesora/profe; la tutora; el alumno; el estudiante;
el comedor; la biblioteca; el recreo; el equipo; el club; el mapa; el
bachillerato.

სასკოლო ნივთები el ordenador; la pantalla; el ratón; el disquete; el teclado; el CD; la
grabadora; los auriculares; la pizarra; la goma; el póster; el cartel; el
estuche; la pizarra, el cuaderno; el borrador; el lápiz; el bolígrafo; el
manual; la tiza; el pegamento; el papel; las tijeras; las pinturas; el
bolígrafo/boli; el rotulador; el sacapuntas; el horario;

სასწავლო საგნები el abecedario, las lenguas extranjeras; las matemáticas;  las ciencias
naturales; la biología; la química; la física; el taller de lenguas; la
tecnología; la historia antigua/ medieval/ contemporánea; el arte; la
retórica.

მომსახურების ობიექტები/
პერსონალი

el almacén; los grandes almacenes;  el hipermercado; el Corte Ingles; la
pastelería; la charcutería; el/la dependiente; las rebajas; la oferta; la
clientela; el peso; la báscula; el ticket de compra; el resguardo; el vasle;
la etiqueta; la cuenta; la factura.

სურსათი la ternera; el cerdo; el cordero; el pollo; el pescado; los fideos; los
garbanzos; las lentejas; las judías; el ajo; la cebolla; las acelgas; la tostada
con mantequilla; la mermelada; la piña; las uvas; las guindas; la cereza;
la frambuesa, la baya;  la fresa; la tableta de chocolate; las chocolatinas;
la bolsa de palomitas/de patatas fritas; el paquete de chicles.

კვება და კვების ობიექტები el restaurante; la taberna; la cafetería; el café; el menú del día; la carta;
los platos combinados; las bebidas refrescantes; la fruta del tiempo; el
postre; el primer/segundo plato; el camarero; la propina; la
especialidad de casa; el vino de casa; la comida sana; la comida basura;
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el sándwich; el bocadillo; el bocata; los churros con chocolate;

ფოსტა/პერსონალი la carta; el cartero; el sobre; el sello; los Correos; la postal; el
buzón; cartearse; el correo electrónico; la página web; el enlace; el
mensaje; el telegrama; el giro postal; el remitente; el destinatario;
el carta certificada

ტრანსპორტი/პერსონალი la motocicleta; la moto; la bicicleta; el RENFE; el AVE; la maleta;
el maletín; el maletero; el crucero; el avión; el viajero; la azafata; el
barco; el marinero; el capitán; el chófer; el conductor.

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

la opera; el soprano; el bajo; el tenor; el director de orquesta; el
museo; la zarzuela; el flamenco; el tablao; la corrida; la sala de
exposiciones; la pinacoteca; el escultor; el arquitecto; el estadio
Santiago Bernabeu; el Nou Camp; la pista de hielo; la sala de
gimnasio; la cancha de tenis; el árbitro;

დღესასწაულები და ზეიმები la Virgen del Pilar; la Patrona de España; San Fermín; los Reyes
Magos; el día de la Constitución; la Pascua; la Semana Santa; la
Vendimia; los Carnavales; la Fiesta de los Difuntos.

2.3. აქტივობები
შინ/გარეთ cuidar; enseñar; mostrar; llegar, caer(se); oír; acordarse, hacer

daño; afirmar; examinar; esperar; aconsejar; creer; bromear;
dormir(se); negar(se); mentir; introducir; construir; producir;
llevar(se); arreglar(se).

სკოლაში hacer el test; tener la chuleta; copiar; pillar; hacer novillos; traducir;
sacar notas; ir a clase; coger/elegir una asignatura; suspender el
examen; hacer pellas; ser un(una) empollón(a); aprender de memoria;
participar activamente; tener carné de estudiante; preparar el examen;
matricularse en los cursos de...

სპორტი llenar los estadios; esquiar; patinar; practicar el submarinismo/esquí
acuático/surf; ir en bicicleta; trasmitir desde el estadio; mantenerse en
forma; perder peso; andar; correr; subir.

დასვენება/გართობა ir al planetario/parque de atracciones; divertirse; ver las obras de
teatro; ver la cartelera; salir con los amigos;  ir de juerga; pasarlo
pipa/fenomenal; quedar con los amigos; entrevistarse con; jugar al
parchís; escuchar la música; interpretar cantes; charlar; veranear; ir a
las corridas de toros; disfrutar de algo; salir de marcha.

მომსახურება registrarse en el hotel; reservar la habitación; hacer una reserva;
averiguar precios; ir a buscar a alguien; dar la información; pedir la
hora.

მგზავრობა/გადაადგილება hacer el crucero; embarcar en vuelo de línea regular; trasladarse al
hotel; alojarse; usar el teleférico; fijar la fecha de salida y llegada; hacer
las excursiones optativas; callejear por los barrios de la ciudad; perder
el equipaje/la maleta.

2.4. ინდივიდის ორიენტირები
დრო ahora; ahora mismo; un cuarto de hora; siempre; a menudo; entonces

წელიწადის დროები las estaciones del año; el año; la primavera; el verano, el otoño, el
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invierno

კვირის დღეები/ თვეები los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado, domingo; el fin de semana, los meses del año: enero;
febrero; marzo; abril; mayo; junio; julio; agosto; septiembre;
octubre; noviembre; diciembre.

დღე/ღამე el mes/ ano/ semana próximo(a); en la madrugada; al mediodía; al
anochecer; al amanecer; al atardecer; a medianoche.

ქვეყნის მხარეები el levante; el oriente; el occidente; el poniente; el sur; el norte; el este;
el oeste.

ადგილმდებარეობა aquí; ahí; allí; sobre; encima; por encima; debajo; por debajo; a lo largo
de; en; dentro; fuera; tras.

მახასიათებლები fresco; duro; complicado; blando; graso; delicioso; confortable; picante;
sabroso; cómodo; incómodo; espaciosos; amplio; soleado; céntrico.

ფერი violeta; gris; de color sufrido; estampado; azul marino; celeste; dorado.

ზომა minúsculo; mayúsculo; enorme; voluminoso; inferior; superior

ფორმა ovalado; cuadrado; la forma; en forma de

წონა pesado; ligero

ტემპერატურა templado; fresco; caliente; frió.

მასალა de pana/lana/seda/oro/ plata/ hierro/ cinc/ plomo

რაოდენობა una pizca de; un montón de.

რიცხვები 1-1000    primero; segundo; tercero... mil; millón; billón  un cuarto; dos
cuartos; tres cuartos...

3.გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ
სასურველია მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ
არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული
წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს
დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხები
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3.1. არსებითი
სახელი

Nombre Sustantivo

– საკუთარი, საზოგადო– propio, común;

– კონკრეტული და ანსტრაქტული –Concretos; abstractos;

– ინდივიდუალური და კოლექტიური -Individuales; colectivos

– მარტივი და შედგენილი -Simples; Compuestos

– სქესი - Género masculino, femenino, neutro

– რიცხვი –Número (წესიერი, არაწესიერი ფორმები);

3.2. არტიკლი

Artículo

-განსაზღვრული - Definido;

-განუსაზღვრელი - Indefinido;

ლექსიკური არტიკლის გამოყენება; საშუალო სქესის არტიკლის
გამოყენების ზოგადი თავისებურებები;

3.4. ზედსართავი
სახელი

Nombre Adjetivo

-შედარების ხარისხები - Grado Comparativo; Grado superlativo; Grado
Superlativo relativo; Superlativo Absoluto;

წესიერი/არაწესიერი ფორმები;

3.5. რიცხვითი
სახელი

Numeral

-რაოდენობითი - Cardinales;
-რიგობითი - Ordinales;

3.6. ნაცვალსახელი

Pronombre

-პირის–Personales;
Pronombres personales en función de Sujeto
Pronombres personales en función de complemento
Pronombres personales en función de complemento preposicional
-ჩვენებითი- Demostrativos;
-კუთვნილებითი- Posesivos;
-კითხვითი – Interrogativos;
-განუსაზღვრელობითი- Indefinidos;
-მიმართებითი – Relativos;

3.7. ზმნა

Verbo

Las conjugaciones; Las desinencias; La persona y el número. El modo; Verbos
Regulares; Irregulares; Auxiliares;

-Participio pasado (Formas regulares e irregulares)

-Gerundio

-დროის ფორმები

თხრობითი კილო (Modo Indicativo)

-Presente;

-Pretérito Perfecto Compuesto;
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-Pretérito Indefinido;

-Pretérito Imperfecto;

-Pretérito Pluscuamperfecto;

-Futuro simple;

- ბრძანებითი კილო

Modo Imperativo afirmativo y negativo

–პირობითი კილო (Modo Condicional)

Condicial Simple

– კავშირებითი კილო (Modo Subjuntivo)

- Presente (Verbos irregulares. Uso del Subjuntivo)

3.8. ზმნიზედა

Adverbio

- თვისობრივი ზმნიზედები (Adverbios calificativos)

- ვითარებითი ზმნიზედები (Adverbios de modo)

- რაოდენობითი ზმნიზედები (Adverbios de cantidad)

- თვისობრივი ზმნიზედების შედარების ხარისხები (Grados de
comparacion de los adverbios)

- გარემოების ზმნიზედები (Adverbios circunstanciales)

- ადგილის ზმნიზედები (Adverbios de lugar)

- დროის ზმნიზედები (Adverbios de tiempo)

3.9. წინდებული

Preposición

-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის -

Preposiciones de lugar, movimiento, tiempo, y etc.;

3.10. კავშირი

Conjunciones

- COORDINANTES: Conjunciones copulativas (Y, E, NI, QUE); disyuntivas (O,
U, SEA, BIEN); adversativas (AUNQUE, PERO, MAS, SINO, SIQUIERA;
locuciones conjuntivas AL CONTRARIO, ANTES BIEN, SI BIEN, NO
OBSTANTE, SIN EMBARGO )

3.11. წინადადება

Tipos de oraciones

-მტკიცებითი,კითხვითი, უარყოფითი - Afirmativas, Negativas,
Interrogativas;
-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarativas, Interrogativas,
Exclamativas, Imperativas;
-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი – Simples,
compuestas coordinadas y subordinas;

-პირობითი წინადადება– Oración condicional I tipo;

3.12. წინადადების
წევრები Miembros de

-მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Principales/Secundarios;
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oración

3.13 პირდაპირი და
ირიბი თქმა

- პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი Estilo Directo e Indirecto

- Orden y mandato en el estilo indirecto

3.14 სიტყვა-
წარმოება

- სუფიქსები –Sufijación –it(o) –ill(o) –ic(o) –ete -on;

- პრეფიქსები Prefijación a- ; an- ; ante– ; extra- ; hipo-

3.15 კონსტრუქციები

Construcciones

-Ser+Participio; Haber+participio; Deber +Infinitivo; Haber de+infinitivo; Tener
que+infinitivo; Andar+gerundio; Acabar+gerundio

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება;

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები ესპანურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ესპანურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები

და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები ესპანურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.



საბაზო-საშუალო საფეხურის ესპანური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - III, IV (სIII, სIV)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო
უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც ამომწურავი და ვერც
სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა,
გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.10. ლოგიკური კავშირები
1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური
ურთიერთობები

დონე - სIII, სIV

მისალმება/მოკითხვა -¡Hola! ¿Qué es de tu vida? – Nada especial

-¿Qué hay? - Ya ves, como siempre.

-¡Hola! tía, dichosos los ojos que te ven.



-¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? – Como unas pascuas.

-¡Hola Beatriz! ¿Cuánto tiempo sin  verte?

დამშვიდობება -¡Adiós! ¡Hasta luego!

-¡Hasta dentro de un rato!

-¡Espero verte(le) pronto!

წარდგენა/გაცნობა -Te presento a Pablo ...

-Encantado.

-Tengo gusto de...

- El gusto es mió.

-Dígame su nombre

- Usted es Pedro Sánchez ¿Verdad? –Si, señor.

მიმართვა (თავაზიანი/

ფამილარული)

-¿Haría Ud. el favor de ayudarme?

-Me harías/haga el favor de ...

-Hazme el favor de...

- Escúchame/escúcheme, por favor

- Tenga la bondad de cerrar la puerta

-Tío/tía

მობოდიშება -Con su permiso, quisiera salir

-Siento mucho lo que te ha pasado

-No sabes cuánto siento no poder acompañarte

-Siento mucho lo ocurrido

-No tiene importancia

-Dispense/a; Disculpe/a

-No tiene por qué disculparse

-Perdone si te he ofendido, no era mi intención.

-Me disculpas, pero me es imposible acercarme por tu casa.

მადლობის გადახდა - Se lo agradezco mucho
- No hay de que
- Es muy amable de su parte
- Muchísimas gracias por todo



მილოცვა/კეთილი სურვილები -¡Suerte para el examen/entrevista!

-¡Qué sea enhorabuena! – muchísimas gracias

-¡Alabado sea el Dios!

-¿Enhorabuena, campeona? Has jugado de maravilla.

წახალისება/შექება -¡Excelente! /¡Fantástico!/¡Genial!/ ¡Fenomenal!

-¡Qué suerte!

-¡Qué idea tan interesante!

-¡Venga!

-¡Sigue, sigue, no pares!

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-¿Qué puedo hacer para Ud.?

-¿Y no le gustaría conocerlo?

-¡Qué va! ¡Naranjas de la China!

-¿En que puedo servirle?

-Permítame que le ayude

-¿Qué te/le parece si...?

-A ver si...

-¿Porqué no vamos a + inf.?

-No, eso sí que no. ¡No es cierto!

- No y mil veces no.

შეხვედრის დანიშვნა/
დათანხმება/ უარის თქმა

- Ponerse de acuerdo.
- ¡Qué pena que no puedan venir!
- ¿A qué hora habíais quedado?
- Entonces nos vemos a las 3.
- Vale, de acuerdo.

გაფრთხილება -¡Atención, por favor!

-¿Por qué no seas más atenta?

-¡Mira! /¡Ojo!

-Ten/tenga cuidado

დამშვიდება/ნუგეში -Relájate/relájese, no se (te) preocupe (s), a lo mejor se ha
retrasado el avión.

- ¡No es para tanto!

-Y a ti ¿Qué te molesta? No es tan grave como piensas o parece.



დაჯავშნა -Vamos a reservar las entradas/billetes/mesas.

-¿Se puede hacer la reserva?

- Perdona, el sitio está ocupado/reservado.

-Quisiera anular la reserva.

ინტერაქცია სუფრასთან -Sírvase/sírvete, por favor

-¿Qué le (te) pongo? –Póngame una botella de agua

-¿ Le (te) apetece otra taza de café?

-¿Y qué quiere que le traiga de segundo? – Prefiero ternera o
pollo.

- ¿Qué van a encargar, señores?

-¡Chin, chin!/ ¡Salud y pesetas! ¡Por...!

-¿Comerán al cubierto o a la carta?

- ¡Mozo, tráiganos el menú! – Aquí lo tienen Uds.

- ¡Tráiganos la cuenta!

- ¿Cuánto es?

-Guárdeselos de propina.- Muchas gracias

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -¡Mira! los móviles están casi tirados de precio

-Sí, ya los veo.

-¡Mira, qué ofertón!

- ¡Oye! ¡Mira! ¡Qué CD! – El precio es de película.

-¿Cómo me queda? ¿Cómo lo ves? –Bien, la camiseta bien. Es
preciosa.

-¿Y las zapatillas? – Creo que un poco sueltas ¿Un número
menos? – Creo que sí.

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-¿Qué autobús va para Cibeles?

-¿Quiere coche señor? – A domicilio.

-¿Quería información sobre el viaje a Perú?

-Aquí no hay sitio para mí. – Como que no hay sitio.

-¿Puede decirme donde tengo que bajar? -En la siguiente parada.

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)

- Mariano ..../Amor mío....
- Querido(a) amigo(a)
- Estimado(a)....



- Muy señor nuestro/mío...
- Un beso/Besitos/Un abrazo...
- Muy Atentamente,...

პოზიციის გამოხატვა/სხვისი
აზრის გაზიარება ან უარყოფა

-Creo que/pienso que/en mi opinión...

-No dudo que.../Me da la impresión de que.../Tal vez...

- Estoy/no estoy de acuerdo contigo

შეფასება -Tiene(s) razón ¡Es un cielo!

-¡Me parece fenomenal!

- ¡Qué simpático eres!

-¡Me encanta…!

-¡Me encanta tu compania!

-¡Me deprime!

-¡Qué antipático!

-¡Cómo me gusta!

აზრის კითხვა/რჩევის
მიცემა

-¿Le molesta que abra la ventana?

-¿Qué te parece?/¿Qué supones? /¿Qué opinas de?/¿Cuál es tu
punto de vista sobre?...

-¿Qué me aconsejas?/ ¿Qué me sugieres?

-¿Qué harías tú?  ¡Sugiéreme algo!

სატელეფონო საუბარი -Sí, ¿Dígame? – Podría hablar con...-Lo siento pero no está.

-¿Podría darle un mensaje? – Sí, claro, dígame. Le dejo una nota.

-¡Hola tío! ¿Cómo estás? – Bien, tía.

-¿Me puede poner con David, por favor?

- ¿De parte de quién? - ¿Quiere dejar algún mensaje?

- ¿Está Maria, por favor? - ¿Quiere que le diga algo?

დათანხმება / უარი -¡Por supuesto que no! – No en absoluto. – No de ninguna
manera.

-Qué sí, qué sí. Claro que sí/seguro que sí.

- No, que va.

- Qué no, qué no. Claro que no/seguro que no.

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები: სახელი/ -¿A qué se dedica el Sr. Gutiérrez? –Es



გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი
/ ოჯახი

empresario/fontanero/inspector de aduanas.

-¿Cuál es tu edad?

-¿Cuánto tiempo llevas....? – Casi un año.

-¿Cuál es su domicilio y su lugar de trabajo?

-¿Sus requisitos personales, por favor?

-Aquí los tiene.

-¿Su experiencia laboral?

ეროვნება / წარმომავლობა -¿De dónde eres? Soy barcelonés/argelino.

-El es de Andalucía, es andaluz.

ჯანმრთელობა -¿Cómo estás?/¿Cómo te sientes? – No me siento bien. Tengo
un resfriado/una indigestión/paperas/angina.

-¿Qué te/le pasa? Tengo dolor de muelas/barriga.

-Tomo unas pastillas para el insomnio.

-Me pongo unas inyecciones para la anemia.

-¿Cuánto mide(s)? – un metro 80 centímetros.

-¿Cuánto pesas? – 60 kilos. – ¿Tiene  exceso de peso?

-¿Cuál es tu grupo sanguíneo?

-¿Tú eres alérgico a algo?

-¿De qué lo(la/te) han operado? – Lo(la/me)  han operado del
riñón.

თავისუფალი დრო -¿A qué eres aficionado? – Soy aficionado al fútbol.

-¿Por qué no vamos al cines?

-¿Y si vamos a cenar por ahí?

-¿Te apetece ir al cine, ir a un concierto?

-Me gustaría ir a nadar...

-Tengo una colección interesante de...

პროფესია / ხელობა - Charo es notaria/funcionaria de estado.

- Mi hermano es empresario/directivo/inspector de
aduanas/directivo/ejecutivo.

-¿Trabajas ahora? –No, estoy parado.



-Carmen trabaja como redactora de un periódico.

ამინდი -¿Qué tiempo hace hoy? – Se espera el descenso/el levante de
temperatura significativo/ la llovizna/los vientos intensos.

-Habrán lluvias torrenciales.

-El calor pegajoso no le dejaba dormir.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა -Es diminuto/a; corpulento/a; flaco/a;

-Tiene el cabello alisado;

-Ha Soltado la coleta

-Tiene el pelo recogido en un moño.

-Tiene facciones finas;

-La nariz respingona/puntiaguda.

-Está lleno de carne.

ადამიანის ჩაცმულობა -María siempre va abrigada cuando hace frío.

-Yo prefiero prendas cómodas para practicar deporte.

-No soporto la fibra, no me gusta llevar la fibra sintética.

- ¿Has visto mi jersey viejo de lana/mis pantalones/vaqueros?

-¡Qué bien te queda este vestido largo de seda!

- Puede pasar al probador

-¿Qué tal le queda?

-La chaqueta me queda bien y el pantalón me está ancho.

ადამიანის დახასიათება Es bastante agradable; dialogante; competente; egocéntrico/a;
irresponsable; modesto/a; falso/a; indeciso/a; flexible; sincero/a;
humano/a; accesible; participativo/a; creativo/a.

-Estar de mal humor/enfadado.

- Se ha quedado angustiado/a; molesto/a; satisfecho/a.

-Se ha puesto nervioso/a; contento/a.

საგნის აღწერა
- Tengo un coche con el maletero grande/que consume poca
gasolina.
- ¿Cómo es? –Es plano/a; redondo/a; estrecho/a; ancho/a; de tela;
de papel.
- ¿Cómo funciona? –Se enchufa a la corriente
- Funciona con gasolina; gasolina solar.
- Se abre solo/a.



- Va con pilas.
სურვილი/ საჭიროება/
მოთხოვნილება

-Se vio obligado a abrigarse porque había nevado.

-Me gustaría crear mi propio grupo de música.

-¿Por qué no puedo cortarme el pelo?

-Lo que necesitas es adelgazarte un poco.

1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნება
მოწონება/ არ მოწონება

-¡Menos mal que la poesía me gusta! – A mí también.

-¿Os gusta el jazz? –A mí me encanta ¡Huy, a mí no!

-A mí me gustaría más ir al cine.

-¿Qué tipo de películas prefieres?

-No soporto/no aguanto las de miedo. –Yo tampoco.

-A mí me da igual.

აზრის/ შთაბეჭდილების/
პოზიციის გამოხატვა

Creo que… Opino que… Supongo que…

-Yo tengo mis razones

- Creo que esto es mejor

- Si, pero mire…

დადებითი/უარყოფითი -¡De acuerdo!

-¡Estupendo!

-¡Conforme!

-Me parece pefecto

-Asi es como debe ser

-Estoy en contra

-¡Qué malo!

-¡Pésimo!

-¡No me parece bien!

-¡Horrible!

1.5.საჭიროება/მოთხოვნილება
სურვილი
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-Tengo que

-Debo

-Hay que

-Verse obligado a +Inf.



-No hace falta que vayas.

- Hay que terminar el informe.

-Se vio obligado a traducir el informe.

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები
სიხარული/კმაყოფილება -¡Me han dado un premio!

-¡Qué bárbaro!

-¡Fantástico!

-¡Vaya suerte! ¡Es estupendo!

-Estoy flotando, me parece que estoy en una nube.

უკმაყოფილება/
გაბრაზება

-Es un fastidio escuchar...

-Es un asco/una lata/una tontería/una barbaridad/un disparate

-¡Qué rabia!

-¡No hay derecho!

-¡Ya está bien!

-¡Qué poca formalidad!

-No puede ser...

ეჭვი /ვარაუდი/იმედი -No creo que...

- Dudo que

- No estoy (muy) seguro/a de eso.

-No lo creo.

- Sí, es probable/sí, puede ser

-Esta en casa, supongo

-Espero que sea así

-Debe de estar enferma

- Quizá

- Tal vez

- Acaso

სინანული -Lo lamento/lo siento

-Cuánto lo siento



-¡Eso me apena tanto!

-Perdona si te he ofendido.

შიში -Tengo miedo

-Me da miedo

-Me da pavor

-Temo que

გაკვირვება -¡Verdad! ¡ No me lo puedo creer!

-¡Qué raro! ¿Es así?

- Me sorprende tanto

-¡No puede ser!

ინტერესი / გულგრილობა
ინდიფერენტულობა

-Me entretiene/me divierte

-Tengo interés en ...

-Me da los mismo; me es igual

-Me importa un bledo/un pepino/un comino.

შეგრძნებები -Estoy aburrido/abatido/deprimido/fascinado/agotado/hecho
polvo.

-Estoy muriendo de ganas

-Está tranquilo/nervioso/agitado.

1.7. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო

- Llevar la cuenta del tiempo

-¿A cuántos estamos hoy? ¿En que día estamos?

-Estamos a ...

-¿Qué fecha es hoy?

-Hoy es el 4 de mayo.

-¿En qué estación del año estamos?

-Estamos en verano.

ქრონოლოგია -En primer lugar, en segundo lugar...

-Antes de que

-Después de que; a continuación.



_para terminar

-Hoy por hoy

-Anteanoche

სიხშირე -Raras veces

-En un santiamén

-En un segundo

-En un instante

-En algunas ocasiones

-De momento, por ahora

ხანგრძლივობა -Desde entonces no hemos vuelto ...

-¡Cuánto tiempo se tarda en hacer una carrera tradicional!

-Al cabo de cuanto tiempo puedes...

-¿ En cuántos meses puedes ser capaz de pilotar un avión?

-¿Desde cuándo quieres ser piloto?

-Cuánto llevas esperándome?

სიჩქარე -El conduce muy de prisa/ muy rápido/va a toda velocidad.

-De repente; de sopetón; inesperadamente.

-Date prisa, muévete, que tardamos.

-¡Levántate que se te va a hacer tarde!

-¡Venga!

1.8. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -Este palacio está en el centro de Segovia.

-El campo de fútbol está en las afueras.

-Está a un paso/alrededor de/en torno a/ en medio de/ a la vuelta
de la esquina/a través de.

- Todas las habitaciones dan al patio.

მიმართულება -¿Cómo puedo ir al Ayuntamiento?

- Está lejísimo, coge el autobús

-Está en el quinto pino



-Madrid no está en el exterior, sino en el interior de España.

1.9. ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა
-ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა

-No te permito traer el perro.

-Te prohíbo.

-Hazlo/no lo hagas.

-Ha de empezar a las siete.

-Hemos de portarnos bien.

-¡Qué te explique el juego!

-Es obligatorio que se tenga la experiencia.

-Se requiere la formación adecuada.

- No es aconsejable tener un teléfono móvil.

-Hace falta que Vd. arregle la avería.

1.10. ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/
შედეგი/პირობითობა/მიზანი

-Te lo digo para que lo sepas.

- En el caso de que llamen diles que ya lo sé.

- Si vas a clase aprenderás mucho.

-Por correr demasiado se hizo daño.

-No vendrá por estar enfermo.

1.11. ინტერაქცია საკლასო
ოთახში
მასწავლებლის მითითებები /
მოსწავლის
მიმართვები

-Noto que.../Veo que.../ me doy cuenta de que...

- ¿ Es correcto decir estoy soltero?

- Intenta hacer frases más cortas.

- Me resulta muy difícil hacer dictados.

- Yo me hago un lío con los pronombres.

-¿En qué página/párrafo/columna/línea/ejercicio está eso?

- ¿Puedes hablar más despacio?

-¿Puedes traducirlo?

-¡Otra vez me han cateado!

-¡La profe es un hueso!



-¡He aprobado por los pelos!

-¡Soy la empollona de la clase!

2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. ორიენტირები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე -სIII, სIV
სხეული el cerebro; la sien; el rostro; la barbilla; el mentón; la pupila; el

oído; la frente; la nuca; el paladar; la mandíbula; las encías; el
costado; la cadera

გარეგნობა el cabello; las canas; el cabello alisado; el moño; la coleta;
diminuto; corpulento; flaco; las arrugas; la boca fina; pello hacia
arriba y revuelto; la nariz recta y fina

დახასიათება provocador; polémico; desconfiado; observador; adaptable;
racional; buena persona; comunicativo; sencillo; sensible; firme en
sus ideas; leal; seguro de si mismo; de carácter fuerte; vago.

ტანსაცმელი/აქსესუარები el abanico; la cartera; la sortija; la gabardina; la americana; el
impermeable; el pijama; el camisón; el cinturón; las botas de
goma; el chubasquero.

ჰიგიენა el aseo; la ducha; el cepillo; el peine; el lavabo; la bañera; las
tijeras; la espuma; afeitarse; la maquina de afeitar; la crema
hidratante.

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა la salud; el cansancio; el agotamiento; la dolencia; la herida; la
bronquitis; el catarro; la gripe; la úlcera; el accidente; la lesión; la
fractura; la química; el reposo.

შეფასება/ემოციური რეაქციები amar; emocionar; alegrar; odiar; acariciar; sentir; angustiar;
temer; llorar; lamentar; asombrar; asustar; abrazar; consolar.

პროფესია/ხელობა el/la empresario/a; el patrón; el militar; el/la ejecutivo/a; el
banquero; el/la oficinista; el/la escultora; el actor; la actriz; el
sacerdote; el fontanero; el carpintero; el zapatero; el sastre; el
minero.

2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

entender; conocer una cosa; estar informado; darse cuenta de ...
preparar una tesis; dudar examinar; discutir; becar; repasar;
entrevistar; reseñar; pensar; saber; suponer.

ტელეფონით სარგებლობა marcar el número; usar el teléfono; marcar el prefijo del país;
esperar el tono de línea; descolgar el teléfono; colgar el teléfono;



cargar el móvil.

დასვენება/გართობა/სპორტი tocar; picar; banderillear; golear; enfrentarse; batir; empatar;
patearse la ciudad; fotografiar; pintar; dibujar; visitar museos;
hacer puente; tener fiesta.

მგზავრობა/გადაადგილება circular; apearse; atropellar; recorrer; ir al extranjero; facturar el
equipaje; registrar el billete; volar; aterrizar; despegar; pilotear;
adelantar; acelerar.

2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

la persona; la filiación; el individuo; el personaje; la niñez; la
juventud; la madurez; la vejez; la criatura; el bebe; el/la nene/a; la
adolescencia; femenino; masculino; una persona
joven/adulta/mayor

ოჯახი/ნათესავები la familia; el primogénito; los primos hermanos; el/la concuñado;
el/la hijastro/a; el/la ahijado/a; el/la tatarabuelo/a; los bisabuelos.

ეროვნება/წარმომავლობა de Georgia-georgiano/a; de América Latina-latinoamericano/a;
de Grecia-griego/a; de Alemania-alemán/a; de Francia-francés/a;
de Portugal-portugués/a; de Inglaterra-inglés/a; de Japón-
japonés/a

დედამიწა/გეოგრაფიული
დასახელებები

América Latina; Hispanoamérica; América del Sur; el
archipiélago; la sierra; la cordillera; la región; la comarca; el
golfo; el cabo; la bahía; la mar gruesa; la alta mar; la baja mar.

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

la humedad; la neblina; el relámpago; el rayo; la llovizna; las rachas
de viento; el temporal; la sombra; el bochorno; el aguanieve; el
ciclón; el huracán; el chaparrón; el aguacero; la ventisca.

ქალაქი el barrio dormitorio; la ciudad residencial; el casco antiguo; el
municipio; la urbanización; las cercanías; el suburbio; la avenida;
la circulación; el tráfico; el tranvía; el semáforo; el ensanche.

სოფელი la bodega; la tierra; el terreno; la carretera; la vida rural; la
cosecha; las tierras húmedas/secas; el campesino; el complejo
agropecuario; el ganado; los ganaderos; los cereales; los métodos
de riego; los productos agrarios; el girasol; el trigo; la cebada; el
centeno; el maíz.

საცხოვრებელი ადგილი la casa; el piso; el chalé; la fachada; la azotea; el balcón; el
ventanal; el portal; el entresuelo; la planta; la escalera.

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები la mecedora; la vajilla; el vaso; la copa; la botella; la bandeja; la
colcha; la almohada; el cojín; el tendedero; el calentador; la
antena; la antena parabólica; el grifo; el enchufe; la jabonera.

განათლება la primaria; la secundaria; el instituto; la guardería; el preescolar;
el/la compañero/a; el/la discípulo; el/la condiscípulo/a; el título;
la matrícula; las oposiciones; la convocatoria; el diploma; el



certificado; la carrera; la licenciatura; el expediente; la beca; la
prueba.

სურსათი el pescado; los mariscos; la anchoa; el bacalao; el atún; el pulpo;
la gaseosa; la horchata; la limonada; el chorizo; los embutidos; la
tortilla; la lechuga; la zanahoria; el melón; la sandía.

კვება/კვების ობიექტები/კერძები/
პერსონალი

el/la cocinero/a; el/la carnicero/a; el/la panadero/a; el/la
pastelero/a; el/la frutero/a; la fabada; el gazpacho; la tortilla; el
bollo; el flan; la paella; el escalope; el filete a la plancha; el
solomillo; el pollo asado; las croquetas.

ტრანსპორტი/პერსონალი el automóvil; el autocar; la furgoneta; el camión; la rueda; el
freno; el helicóptero; la avioneta; la aviación; las alas; el
despegue; el aterrizaje; la canoa; el pesquero; el marino.

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

la opera; el soprano; el bajo; el tenor; el director de orquesta; el
museo; la zarzuela; el flamenco; el tablao; la corrida; la sala de
exposiciones; la pinacoteca; el escultor; el arquitecto; la pista
hielo; la sala de gimnasio; la cancha de tenis; el arbitro;

ფოსტა/პერსონალი la administración de correos; el paquete postal; la tarjera; el reparto;
la recogida; las señas; el franqueo; el sello; el remitente; el
destinatario.

ტელეფონი la llamada; la línea; el auricular; el/la telefonista; la señal de
llamada; el cobro revertido; la Comunicación; el celular; el
teléfono; el contestador automático; el cargador; la tarjeta
prepago; el teléfono móvil.

საკომუნიკაციო საშუალებები el fax; las pagina amarillas; la cabina de teléfono; el locutorio; el
correo electrónico; el número de teléfono; la Telefónica.

2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია La radio; la emisora; el estudio; el programa; el canal; el televisor;

las noticias; el micrófono; la cabina; el disco; el magnetófono;
el/la entrevistado/a; el cassette; el tocadiscos; el video; la onda; al
auricular.

ინტერნეტი El ordenador; el Internet; la impresora; el escáner; la pantalla; el
teclado; el ratón; las altavoces; bajar de Internet; piratear; el palo
de memoria/óptico; el modem; el correo electrónico; la pagina
web; la conexión al Internet.

2.5. ორიენტირები
დრო el reloj de bolsillo; el reloj de pulsera; el reloj de mesa; el reloj de

pared; el despertador; el cronómetro; el minutero; el segundero;
la aguja; la cuerda; la correa; la cadena.

წელიწადის დროები las estaciones del año; la primavera; el verano, el otoño, el
invierno

თვეები los meses del año: enero; febrero; marzo; abril; mayo; junio; julio;



agosto; septiembre; octubre; noviembre; diciembre.

კვირის დღეები los días de la semana; Lunes; Martes; Miércoles; Jueves; Viernes;
Sábado; Domingo

დღე/ღამე el alba; nocturno; diurno; la mañana; el mediodía; la tarde; la
noche; la medianoche; el amanecer; el anochecer.

ქრონოლოგია primero...; segundo...; en primer lugar...; en segundo lugar;
ahora...; después...; Por ahora ...; en adelante...

სიჩქარე rápido; rápidamente; lento; lentamente; en un santiamén; en un
instante; la velocidad.

სიხშირე semestral; trimestral; bisiesto; anual; mensual; semanal; diario;
nunca; jamás; de vez en cuando; a menudo; constantemente.

ხანგრძლივობა pasajero; duradero; para siempre; de toda la vida; todo el día;

ქვეყნის მხარეები oriental; occidental; nórdico; sureño; levantino; el sureste; el
noroeste.

ადგილმდებარეობა alrededor de; en torno a; a un paso; mirando de cara a; a través
de; desde; en algún sitio; pegado a; junto a; hacia; aparte; en el
quinto pino.

მახასიათებლები lleno; vació; fresco; duro; blando; amargo; picante; agrio;
deliciosos; confortable; antiguo; moderno; antiguo; manual;
grave; peligroso.

ზომა/ფერი/ფორმა/წონა/
შემადგენლობა

la altitud; la altura; la anchura; el metro; el centímetro; el
kilómetro; el kilo; el área; la tonelada; dorado; plateado;
negrusco; blanquecino; bronceado; pardo; morado; ser de lana/de
cuero/de piel/de algodón.

ტემპერატურა temperaturas altas/bajas/medias; hace calor/frío.

რაოდენობა Un pelín de; ni pizca de; bastante; un peplín; más o menos;
mínimo; máximo.

რიცხვები La docena; el millar; la cifra; el número; la parte; la mitad; el tercio;
el millón; el billón; el cien (to); un cuarto; dos cuartos; mil;
primero; segundo; tercero; cuarto; quinto; sexto; séptimo; octavo;
noveno; décimo; la multiplicación; división; la suma; el cálculo; la
resta.

3. გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული
გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების
ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს



და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის
სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხები

3.1. არსებითი
სახელი

Nombre Sustantivo

– საკუთარი, საზოგადო– propio, común;

– კონკრეტული და აბსტრაქტული –Concretos; abstractos;

– ინდივიდუალური და კოლექტიური -Individuales; colectivos

– მარტივი და შედგენილი -Simples; Compuestos

– სქესი - Género masculino, femenino, neutro

– რიცხვი –Número  (წესიერი, არაწესიერი ფორმები);

3.2. არტიკლი

Artículo

-განსაზღვრული - Definido;

-განუსაზღვრელი - Indefinido;

ლექსიკური არტიკლის გამოყენება; საშუალო სქესის არტიკლის
გამოყენების ზოგადი თავისებურებები;

3.4. ზედსართავი
სახელი

Nombre Adjetivo

-შედარების ხარისხები - Grado Comparativo; Grado superlativo; Grado
Superlativo relativo; Superlativo Absoluto;

წესიერი/არაწესიერი ფორმები;

3.5. რიცხვითი
სახელი

Numeral

-რაოდენობითი - Cardinales;
-რიგობითი - Ordinales;

3.6. ნაცვალსახელი

Pronombre

-პირის–Personales;
Pronombres personales en función de Sujeto
Pronombres personales en función de complemento
Pronombres personales en función de complemento preposicional
-ჩვენებითი- Demostrativos;
-კუთვნილებითი- Posesivos;
-კითხვითი – Interrogativos;
-განუსაზღვრელობითი- Indefinidos;
-მიმართებითი – Relativos;

3.7. ზმნა

Verbo

Las conjugaciones; Las desinencias; La persona y el número. El modo; Verbos
Regulares; Irregulares; Auxiliares;

-Participio pasado (Formas regulares e irregulares)



-Gerundio

დროის ფორმები

- თხრობითი კილო (Modo Indicativo)

- Presente;

- Pretérito Perfecto Compuesto;

- Pretérito Indefinido;

- Pretérito Imperfecto;

- Pretérito Pluscuamperfecto

- Futuro Compuesto

- ბრძანებითი კილო (Modo Imperativo)

afirmativo y negativo

–პირობითი კილო (Modo Condicional)

Condicional Simple

– კავშირებითი კილო (Modo Subjuntivo)

- Presente de Subjuntivo (No+presente de subjuntivo; La locución
cuando+Presente de Subjuntivo;)

-Pretérito perfecto (Verbos que rigen Subjuntivo; Conjunciones+Subjuntivo)

- ვნებითი გვარი La voz pasiva

3.8. ზმნიზედა

Adverbio

- თვისობრივი ზმნიზედები (Adverbios calificativos)

- ვითარებითი ზმნიზედები (Adverbios de modo)

- რაოდენობითი ზმნიზედები (Adverbios de cantidad)

- თვისობრივი ზმნიზედების შედარების ხარისხები (Grados de
comparacion de los adverbios)

- გარემოების ზმნიზედები (Adverbios circunstanciales)

- ადგილის ზმნიზედები (Adverbios de lugar)

- დროის ზმნიზედები (Adverbios de tiempo)

- მოდალური ზმნიზედები (Adverbios modales)

- ზმნიზედების წარმოება.

3.9. წინდებული

Preposición

-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის - Preposiciones de lugar,
movimiento, tiempo, y etc.;



-Palabras con valor prepositivo Locuciones prepositivas.

3.10. კავშირი

Conjunciones

- მაერთებელი COORDINANTES: Conjunciones copulativas (Y, E, NI, QUE);
disyuntivas (O, U, SEA, BIEN); adversativas (AUNQUE, PERO, MAS, SINO,
SIQUIERA; locuciones conjuntivas AL CONTRARIO, ANTES BIEN, SI BIEN,
NO OBSTANTE, SIN EMBARGO )

- მაქვემდებარებელი SUBORDINANTES: Causales (PUES, PORQUE; locución
conjuntiva PUESTO QUE). Comparativas (COMO; locuciones conjuntivas ASÍ
COMO, COMO QUE, DE ESTA MANERA) Condicionales (SI, COMO y
locuciones conjuntivas SIEMPRE QUE, CON TAL QUE, DADO QUE, YA QUE,
UNA VEZ QUE)

3.11. წინადადება

Tipos de oraciones

-მტკიცებითი,კითხვითი, უარყოფითი - Afirmativas, Negativas,
Interrogativas;
-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarativas, Interrogativas,
Exclamativas, Imperativas;
-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი – Simples,
compuestas coordinadas y subordinas;

-პირობითი წინადადება– Oración condicional I y II tipo;

3.12. წინადადების
წევრები Miembros de
oración

-მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Principales/Secundarios;

3.13 პირდაპირი და
ირიბი თქმა

- პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი Estilo Directo e Indirecto

- Orden y mandato en el estilo indirecto

3.14 სიტყვა-
წარმოება

- სუფიქსები –Sufijación –cit(o) –cill(o) –cic(o) –uel(o) -ín;

- პრეფიქსები Prefijacion anfi- ; anti- ; archi- ; circun- ; entre- ; epi-

- შედგენილი სიტყვები – Palabras compuestas

3.15 კონსტრუქციები

Construcciones

Empezar+gerundio; Llevar+ gerundio; Llegar a +infinitivo; acabar de +infinitivo;
dejar de + infinitivo; Tener+participio

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული
პრესა/გადაცემები და სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები ესპანურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ესპანურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);



 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული
პირები;

 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და

ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები ესპანურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საბაზო-საშუალო საფეხურის ესპანური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - V, VI (სV, სVI)

პროგრამის შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო
უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც ამომწურავი და ვერც
სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა,
გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

 სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები
 თანამედროვე ენის ნორმები
 ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.10. ლოგიკური კავშირები

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - სV, სVI



მისალმება/მოკითხვა -¿Cómo van las cosas?

-¿Qué tal te va?

-¿Cómo vamos?

-Buenas, ¿Qué hay?

-¿Cómo andamos?

-¡Cuánto tiempo sin verte!

დამშვიდობება -¡Hasta otra!

-¡Hasta la próxima!

-¡Adiós, que te vaya bien!

-¡Qué usted lo pase bien!

-Vamos a vernos pronto.

-¡Con Dios!

წარდგენა/გაცნობა -Tengo el gusto de presentarte a ...

-Tengo el placer de presentarle a...

-Mira, esta es...

-Me presentaré, yo soy...

-Mucho gusto en conocerle.

-Encantado de conocerle

-Encantado de saludarle

-Tenia ganas de conocerle

მიმართვა

(თავაზიანი/ფამილარული)

-¡Oiga, por favor!

-¡Oiga, escuche..., escuche!

-¡Caballero!

-¡Señora..., la llaman!

-¡Señorita..., señorita!

მობოდიშება

-Lo lamento

-¿Me perdonas?

-Le ruego que me perdone.

-Con perdón



-¿Podría disculparme?

-Siento lo ocurrido.

-Le ruego que me excuse con...

-De verdad que lo lamento.

-Ha sido sin querer.

-Lo hice sin darme cuenta.

-No hay de que.

-Naturalmente que puedo perdonarte.

-Tú no has tenido la culpa.

მადლობის გადახდა/სათანადო
პასუხი

-Te lo agradezco

-Le estoy muy agradecido

-Siempre le estaré agradecido

-¡No hay de qué!

-¡Nada de gracias!

-¡No tiene por qué agradecérmelo!

-¡No tienes que agradecerme nada!

-¡Cuánto se lo agradezco!

-No es para tanto hombre.

-Le estoy inmensamente agradecido.

-¡Gracias a Dios!

მილოცვა/კეთილი სურვილები -Felicidades por...

-¡Feliz en tu día!

-Te felicito, te lo mereces.

-Te doy la enhorabuena de todo.

-¡Qué seas muy afortunado!

-¡Próspero Año Nuevo!

-¡Por muchos años!

- Te deseo lo mejor.

წახალისება/შექება - ¡Cada día estás más...!
- ¡Cada día te veo mejor!



- ¡Qué bien te veo!
- ¡Todo lo haces bien!
- ¡Ánimo! ¡Continúa, sigue!
- ¡Hala, hala!
- ¡Arriba! ¡No te detengas!

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-¡Venga, te invito!/¿Por qué no...?/¿Vamos a...?

-Cuento contigo.

-Gracias por tu ofrecimiento

–Acepto encantado/Con mucho gusto /Me gustaría mucho.

-¿Por qué no?

-Por mí, no hay inconveniente/Iré encantado

-Quiero ofrecerte... Quiero hacerle un ofrecimiento.

-Ya sabes que ésta es tú casa

-En que puedo servirle

-De ningún modo /Siento no poder.

შეხვედრის დანიშვნა/
დათანხმება/ უარის თქმა

-Quería pedir hora para...

-¿Cuándo pondríamos entrevistarnos?

- ¿Podría darme hora para...?

-¿Qué día podemos vernos?

-¿A las 5 te va bien?

-Le puedo dar hora para...

-Sí, me va bien/A esa hora me es imposible.

-Aceptaría encantado.

გაფრთხილება -Anda con cuidado

-Ve con precaución.

-Anda con ojo

-Alerta

-Te prevengo que

-Mira bien lo que haces

დამშვიდება/ნუგეში -Puedes estar tranquilo.

-¡Domínate!



-¡Cálmate!

-¡Domina tus nervios!

-¡Así es la vida!

-¡Tómatelo con calma!

-¡Controla tus emociones!

-Estoy seguro de que todo saldrá bien

-No hay mal que cien años dure.

-Tiempo lo cura todo.

დაჯავშნა -Vamos a reservar los billetes.

-¿Puedo reservar los billetes para dos personas?

-Lo siento, la mesa está ocupada.

-La reserva ya esta hecha.

-Quisiera anular la reserva.

ინტერაქცია სუფრასთან -Sírvase/sírvete, por favor

-¿Qué le (te) pongo? –Póngame una botella de agua

-¿ Le (te) apetece otra taza de café?

-¿y Qué quiere que le traiga de segundo? – Prefiero ternera
o pollo.

- ¿Qué van a encargar, señores?

-¡Brindemos!/ ¡A tú salud!/ ¡Por tú salud!/ ¡Viva! ¡A la salud
de...!/ ¡Bebamos por!

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -¿Qué está Vd. escogiendo?

-Quisiera regalar una sortija a mi mujer.

-¿Qué tal le parece está?

-No está mal, pero a mí me gusta aquella, es más vistosa.

-Los pantalones me aprietan un poco en la cintura.

-Podemos ensanchar ahora mismo.

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-¿Quisiera dos billetes para Madrid en coche-cama por
favor?

-Para hoy sólo me quedan primeras y billetes de clase turista.

-El vuelo es directo y no hay que hacer trasbordos ni pasar



por la aduana.

-En este vagón vamos como sardinas.

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)/CV, სამოტივაციო
წერილი

-Estimado(a) señor(a)/Distinguido(s) señor(es)/Querido(a)
amigo(a)

-Cariño -Un besito -Reciba un cordial saludo

-Aprovechando la ocasión, le saluda...

-Atentamente les saluda...

-En espera de su respuesta, les saluda atentamente

-Información personal/experiencia laboral/educación y
formación/capacidades y aptitudes/idiomas/informática.

-Quedo a su disposición para una posible entrevista.

პოზიციის გამოხატვა/სხვისი აზრის
გაზიარება ან უარყოფა

-Considero que... En mi opinión... Mi punto de vista es que...
Personalmente opino que...

-¡Sin comentarios!

- Eso no es asunto tuyo.

-Déjame explicarte

-Puede que tenga razón

-Lo que dice es muy razonable

-No has acertado / Eso es falso / He cometido un error/ Creo
que no es como lo dices/ ¡Ciertamente!

შეფასება -¡Qué maravilla!

-¡Estoy admirado!

-¡Es admirable!

-¡Qué bárbaro!

-Es digno de admiración.

-¡Nunca había visto una cosa igual!

- Estoy encantado con...

-Me cae bien/mal/fatal

-¡Qué disgusto!/¡Qué pena!/ ¡Qué desilusión!

აზრის კითხვა/რჩევის
მიცემა

-¿Qué me recomiendas?-¿Qué me sugieres?

-Te recomiendo...Te sugiero...



-Dime, ¿Qué opinas de...?

-Sí, mira, yo creo que...

-¡Cuéntame!

-¿Cómo lo hago?

-Esto no se hace así...

-No es recomendable...

-Se recomienda...

-Es indispensable...

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ
სახელი/ გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი
/ოჯახი

-¿Sus datos personales, por favor?

-¿Cuándo y donde nació Vd.?

-¿Cuál es tu dirección?

-Haga el favor de poner su nombre de pila.

-¿Cuál es su lugar de residencia habitual?

-Debes indicar tu estado civil.

- Soy/estoy soltero.

ეროვნება /
წარმომავლობა/მოქალაქეობა

-¿Nacionalidad? –Estadounidense

-¿Desde cuándo es Vd. ciudadano de Estados Unidos?

-¿Cuál era su nacionalidad anterior?

-Española de origen.

პროფესია/ ხელობა -Mi madre quiere que yo sea banquero.

-Me gustaría ser
carpintero/limpiador/confeccionador/industrial/ ferrallista/
experto en electrónica/mecánico de automóviles

ამინდი -El clima de España cambia según las regiones.

-En los mese de enero y febrero la temperatura no suele ser
inferior  a los 12 grados.

- En verano el clima es muy árido en España.

-En el extremo noroeste los vientos soplan con mucha
violencia y hay fuertes marejadas.

1.3. აღწერა / დახასიათება



ადამიანის გარეგნობა -¿Es tu foto de infancia?

-Eres clavada a tu madre.

-Tiene los labios gordezuelos y carnosos.

-El tiene las manos velludas.

ადამიანის ჩაცმულობა -Los zapatos me están matando.

-Coge el número mas grande y de tacón bajo.

ადამიანის დახასიათება -Tiene la cabeza cuadrada.

-Es terco.

-Es amistoso/ameno/honrado.

Es una Santa, Santita, ayuda a todo el mundo.

სურვილი/ საჭიროება/
მოთხოვნილება

-Tienes el compromiso

-¿No tengo más remedio que?

-¿Me encuentro obligado a?

-Debería hacerlo...

1.4. გემოვნება/ შეფასება

გემოვნება -Me fascina

-Me cae bien

-Yo adoro

-Disfruto mucho con

- No me atrae

აზრის/შთაბეჭდილების/ პოზიციის
გამოხატვა

-No soporto

-Estoy a favor de...

-¿De qué lado estás?

-¿En tú opinión cuál es el mejor?

-Me quedaría con...

-¿Qué te apetece más?

1.5.საჭიროება/მოთხოვნილება
სურვილი
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-Estoy obligado a..

-¿Me obligan a hacerlo?



-Es tu deber/tu obligación.

-No es obligatorio que lo hagas.

-No tiene otra opción.

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები
სიხარული/კმაყოფილება -Estoy loco de alegría.

-Estoy alegre por...

Me siento muy contento

-Todo lo veo de color rosa

-Estoy como un niño con los nuevos zapatos

უკმაყოფილება/
გაბრაზება/გაღიზიანება

-¡Estoy harto de!

-Me pone furioso

-Me irrita

-No puedo soportarlo más

-¡Qué descontento estoy!

ეჭვი/ვარაუდი -Dudo que

-Me temo que

-Ya veremos

-Posiblemente/probablemente/ quizá/ tal vez/pueda/ya verás
cómo...

გაკვირვება/ინტერესი
/ინდიფერენტულობა

-Me entusiasma

-Casi no puedo creerlo

-¡Ole!

-No pienso en otra cosa...

-¡Vaya!

-¡Ni fu ni fa!

-¿¡De veras?!

-¡Qué más da!

-¿¡Y a mí qué?!

-Me es indiferente



-Esto si que es una sorpresa

1.7. დროში ორიენტირება

დროში ლოკალიზება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო

-Te recojo sobre las doce ¿habrás terminado?

-¿Qué temporada te gusta más?

-El cantero suele pasar a medio mañana.

-Hoy lo dejamos aquí.

ქრონოლოგია -Acto seguido, todos salieron del aula

-Seguidamente, pasaremos a la biblioteca

- Contestad la primera pregunta, vayamos con la siguiente.

სიხშირე -¿Cada cuánto tiempo vas al gimnasio?

-Cada dos días/un día sí, y otro no/un día tras otro

-A veces le llamamos

-¿Qué le ha pasado al independiente?

-Qué antes salía a diario y ahora sale cada quince día.

ხანგრძლივობა -Lleva una semana sin dar clase.

-Curo Romero torea desde hace 40 años/desde los 20 años.

1.8. სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -Por allí, a la derecha.

-Arriba, en la parte de arriba.

-Cerca/cercano/cerquisimo/Ahí mismo/al norte,
tras/después de... / en la parte de abajo/al sur/al exterior/en
el interior

მიმართულება -¿Me puede decir como se va...?

-Bajando/por ahí/subiendo por esta calle.

1.9. ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა
-ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა

-¿Podrías hacerlo?

-Estas suficientemente preparada.

-¿Eres capaz de? – Si que te veo capaz de...

-No te olvides de...

-¿Lo harás o no lo harás?



-Te digo que...

-Qué lo hagas, te digo

-No estás capacitado...

-¡Basta!

-Te mando que no...

-Le ordeno que no...

-No te metas en lo que no te importa

1.10. ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/
შედეგი/პირობითობა/მიზანი

-Es un vago, debido a ello le han echado del trabajo.

-Mañana no trabajo, de ahí que pueda trasnochar más.

-Si  lo dices, se enfadará

-Si no pudiéramos ir, te avisaríamos.

2.ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სV, სVI

სხეული el cerebro; los sesos; las amígdalas; la columna vertebral; el
hígado; el intestino; las cotillas; los pulmones.

დახასიათება reservado; romántico; egoísta; subjetivo; objetivo; creativo; leal;
pasota; gruñón; prudente; imprudente

ტანსაცმელი/აქსესუარები el chaleco; la chaqueta; el chaquetón; el camisón; el traje de
baño; las chanclas; la ropa interior; el albornoz; el vestido de
noche/escotado; el traje de chaqueta

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა la fractura; la lesión; la herida; el virus; el sobrepeso; el
curandero; la cicatriz; la ambulancia; la alimentación
equilibrada; tener una salud de hierro; tener mala cara.

შეფასება/ემოციური რეაქციები quedarse pasmado; estar
abatido/tranquilo/animado/desilusionado/
abandonado/melancólico/angustiado/impaciente/

insultado.

პროფესია/ხელობა el gerente; el auxiliar administrativo; el vendedor de comercio;
el electricista; el albañil; el cajero; el peón; el experto en piel y



cuero; el revocador; el minero; el bodeguero; el ferrallista.

2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

comprender; analizar; estar al tanto; enterarse de; trasmitir;
predecir; deducir; criticar; interpretar; concluir; calificar.

დასვენება/გართობა/სპორტი tomar una copa; ir a cenar; disfrutar; fotografiar; retratar;
contratar; clasificarse; ganar; competir; echar gol; ganar; luchar;
vencer; declarar; lanzar; empatar; formar parte; dar una vuelta;
celebrar; pasarlo bomba; torear; picar.

საფინანსო ოპერაციები ganar; vender; ahorrar; pagar; costar; prestar; ingresar;
abrir/cancelar una cuenta; rebajar; tener cambio; pagar con
tarjeta/en efectivo.

საზოგადოებრივი სამოქალაქო
აქტივობები

votar; migrar; manifestarse; soportar; provocar; mantener la
paz; apoyar; organizar la manifestación; reunirse; promover;
justificar; ser miembro; presidir; discriminar; tener el derecho
a; dar el discurso

2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

la densidad de población; la carrera; el inicio; el final; las
oportunidades; las salidas profesionales; el/la joven; el adulto; el
viejo/la vieja;

საცხოვრებელი ადგილი el piso interior/exterior; la vivienda; el albergue; el refugio; el
piso amueblado/céntrico/compartido; el chalé; el traslado; el
alojamiento; el camping; la terraza; el balcón; el alquiler; el
portal; el portero.

საზოგადოება/სახელმწიფო la democracia; el presidente; la monarquía; la república; el
parlamento; el reino; el ciudadano; la constitución; la
revolución; la bandera; el escudo; la Unión Europea; el
gobierno; el Primer Ministro; el refugiado; la embajada; el
embajador; el consulado; el cónsul; el sistema electoral; el
derecho a voto.

დედამიწა/გეოგრაფიული დასახელებები el territorio; la península; el Polo Nórdico/Norte; las Islas
Baleares; Las Islas Canarias; la jungla; la selva amazónica; la
Tierra de Fuego; la Sierra Nevada; los Pirineos; la Cordillera; el
Río Manzanares.

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

el carbón; la minería; las materias primas; la inundación; la
riada; la capa de ozono; la ecología; los chubascos; la brisa; el
granizo; las precipitaciones moderadas/dispersas; la
temperatura media.

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები la hamaca; la batidora; los cubiertos; las copas; el jarrón; la
cortina; el microondas; la librería; las velas; la consola; la
cómoda; el armario; la mesa de comedor; la tumbona; el sofá; el
sillón; la silla, el carrito de vidrio.



განათლება la educación secundaria; el educación superior; el bachillerato;
el empollón; la convocatoria de examen; buena/mala nota; los
apuntes; la chuleta; el examen oral/escrito/final/parcial; el
galardón.

სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი/ინვენტარი)

el centro comercial; la tienda de barrio; el mercado; la
droguería; la papelería; la carnicería; la joyería; la confitería; la
pastelería; la tienda de muebles/de deportes; el/la vendedora;
el/la dependiente/a

მომსახურეობის ობიექტები
პერსონალი

la gasolinera; la lavandería; la lavandera; la tintorería; el
quiosco; el estanque; la zapatería; el zapatero; la zona de
aparcamiento; el mozo; el botones; el recadero.

სურსათი el filete de ternera; la pechuga de pollo; el escalope de ternera;
la lubina; la dorada; el salmón; las judías verdes; el pimiento
rojo/verde; el calabacín; el plátano; el melocotón; las fresas.

კვება/კვების ობიექტები/კერძები/
პერსონალი

a la plancha; a la parilla; frito; la cerveza; el vino tinto; el café;
el cortado; las lentejas; el cocido; la fabada; la tapa; el montado;
el bocadillo; la cervecería; la bodega; el bar de copas; el/la
cocinero/a; el/la camarero/a

ტრანსპორტი/პერსონალი el yate; el pasajero; el viaje; el viajero; la travesía; la primera
clase; la taquilla; la taquillera; la flota; el revisor; la balsa; la
aeronáutica; el reactor; el aeroplano

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

el cine; el teatro; el acomodador; las exposiciones; las gallerías;
el cortometraje; el largometraje; la función; la sesión; el
estreno; los Juegos Olímpicos; el campeón; la medalla de
oro/plata/bronce; la Copa Davis; la selección de continente;

ფოსტა/პერსონალი la correspondencia; el remitente; el destinatario; la carta
certificada; el telegrama; el giro postal; la administración de
correos; el paquete postal; la tarjera; el reparto; la recogida; las
señas; el franqueo; el sello.

ბანკი/პერსონალი la cuenta del banco; la moneda nacional; el gerente; el ejecutivo; el
banquero; el tipo de cambio; la tarjeta de crédito; el billete; el
cajero automático; el cheque; la transferencia; el saldo;

დასვენება/არდადეგები/
მოგზაურობა

el turismo rural; el folleto turístico; el turismo ecológico; el
mapa; la atracción turística; los lugares de interés; la agencia de
viajes; los centros de información.

2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია las noticias; los informativos; el debate; los anuncios; el

presentador; la audiencia; la programación; el canal; el
documental; el mando a distancia; el culebrón; la telebasura; el
teleadicto; la tertulia; el/la oyente; el interlocutor.

პრესა el redactor; el suplemento; el tabloide; la tipografía; la tirada;



los titulares; los folios; el sumario; el suplemento; el editor; el
editorial; el director; la sección deportiva/financiera; la crónica
de sociedad.

2.5. დღესასწაულები და
ზეიმები
დღესასწაულები და
ზეიმები

las fiestas del sol; las fiestas de la cosecha; los saltos sobre las
hogueras; el caminar sobre brasas encendidas; las fiestas de la
Castaña; las Fiestas Navideñas; la coronación; la comida típica
para las fiestas; los villancicos.

3.გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული
გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების
ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს
და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის
სასურველია:

 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა საკითხები

3.1. არსებითი
სახელი

Nombre Sustantivo

– საკუთარი, საზოგადო– propio, común;

– კონკრეტული და ანსტრაქტული –Concretos; abstractos;

– ინდივიდუალური და კოლექტიური -Individuales; colectivos

– მარტივი და შედგენილი -Simples; Compuestos

– სქესი - Genero masculino, femenino, neutro

– რიცხვი –Número  (წესიერი, არაწესიერი ფორმები);

3.2. არტიკლი

Artículo

-განსაზღვრული - Definido;

-განუსაზღვრელი - Indefinido;

ლექსიკური არტიკლის გამოყენება; საშუალო სქესის არტიკლის
გამოყენების ზოგადი თავისებურებები;

3.4. ზედსართავი -შედარების ხარისხები - Grado Comparativo; Grado superlativo; Grado



სახელი

Nombre Adjetivo

Superlativo relativo; Superlativo Absoluto;

წესიერი/არაწესიერი ფორმები;

3.5. რიცხვითი
სახელი

Numeral

-რაოდენობითი - Cardinales;
-რიგობითი - Ordinales;

3.6. ნაცვალსახელი

Pronombre

-პირის–Personales;
Pronombres personales en función de Sujeto
Pronombres personales en función de complemento
Pronombres personales en función de complemento preposicional
-ჩვენებითი- Demostrativos;
-კუთვნილებითი- Posesivos;
-კითხვითი – Interrogativos;
- ძახილისExclamativos;
- უკუქცევითი Reflexivos
-განუსაზღვრელობითი- Indefinidos; (Afirmativos, Negativos)
-რიცხვითი – Numerales;
-მიმართებითი – Relativos;

3.7. ზმნა

Verbo

Las conjugaciones; Las desinencias; La persona y el número. El modo; Verbos
Regulares; Irregulares; Auxiliares;

-Participio pasado (Formas regulares e irregulares)

-Gerundio

დროის ფორმები

- თხრობითი კილო (Modo Indicativo)

- Presente;

- Pretérito Perfecto Compuesto;

- Pretérito Indefinido;

- Pretérito Imperfecto;

- Pretérito Pluscuamperfecto

- Futuro Simple

-Futuro Compuesto

- ბრძანებითი კილო (Modo Imperativo)

afirmativo y negativo

–პირობითი კილო (Modo Condicional)

Condicional Simple

Condicional compuesto

– კავშირებითი კილო (Modo Subjuntivo)



- Presente (No+presente de subjuntivo; La locución cuando+Presente de
Subjuntivo;)

-Pretérito perfecto (Verbos que rigen Subjuntivo; Conjunciones+Subjuntivo)

-Imperfecto

-Pluscuamperfecto

- ვნებითი გვარი La voz pasiva

La pasiva refleja. La pasiva de estado.

3.8. ზმნიზედა

Adverbio

- თვისობრივი ზმნიზედები (Adverbios calificativos)

- ვითარებითი ზმნიზედები (Adverbios de modo)

- რაოდენობითი ზმნიზედები (Adverbios de cantidad)

- თვისობრივი ზმნიზედების შედარების ხარისხები (Grados de
comparacion de los adverbios)

- გარემოების ზმნიზედები (Adverbios circunstanciales)

- ადგილის ზმნიზედები (Adverbios de lugar)

- დროის ზმნიზედები (Adverbios de tiempo)

- მოდალური ზმნიზედები (Adverbios modales)

- ზმნიზედების წარმოება

3.9. წინდებული

Preposición

-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის - Preposiciones de lugar,
movimiento, tiempo, y etc.;

-Palabras con valor prepositivo Locuciones prepositivas

3.10. კავშირი

Conjunciones

- COORDINANTES: Conjunciones copulativas (Y, E, NI, QUE); disyuntivas (O,
U, SEA, BIEN); adversativas (AUNQUE, PERO, MAS, SINO, SIQUIERA;
locuciones conjuntivas AL CONTRARIO, ANTES BIEN, SI BIEN, NO
OBSTANTE, SIN EMBARGO )

- SUBORDINANTES: Causales (PUES, PORQUE; locución conjuntiva PUESTO
QUE). Comparativas (COMO; locuciones conjuntivas ASÍ COMO, COMO QUE,
DE ESTA MANERA) Condicionales (SI, COMO y locuciones conjuntivas
SIEMPRE QUE, CON TAL QUE, DADO QUE, YA QUE, UNA VEZ QUE)

Continuativas (PUES, ASÍ y locuciones conjuntivas ASÍ QUE, AHORA BIEN,
SOBRE TODO).

Finales (PARA, PORQUE y locuciones conjuntivas PARA QUE, A FIN DE
QUE, CON EL FIN DE QUE)

3.11. წინადადება -მტკიცებითი,კითხვითი, უარყოფითი - Afirmativas, Negativas,
Interrogativas;
-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarativas, Interrogativas,



Tipos de oraciones Exclamativas, Imperativas;
-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი – Simples,
compuestas coordinadas y subordinas;

-პირობითი წინადადება– Oración condicional I, II y III tipo;

3.12. წინადადების
წევრები Miembros de
oración

-მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Principales/Secundarios;

3.13 პირდაპირი და
ირიბი თქმა

- პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი Estilo Directo e Indirecto

- Orden y mandato en el estilo indirecto

- Concordancia de los tiempos verbales

3.14 სიტყვა-
წარმოება

- სუფიქსები –Sufijación –ecit(o) –ecill(o) –ecic(o) –zuel(o) -cín;

- პრეფიქსები Prefijación es- ; ex- ; extra- ; hipo- ; hiper- ; in-

- შედგენილი სიტყვები – Palabras compuestas

3.15 კონსტრუქციები

Construcciones

Seguir+gerundio; Continuar+ gerundio; Echar a +infinitivo; Ponerse a
+infinitivo; Romper a + infinitivo; Tener+participio

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული
პრესა/გადაცემები და სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები ესპანურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ესპანურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული

პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და

ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები ესპანურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ -

ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXXIV7

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება
№163/ნ - ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

დაწყებითი საფეხურის უკრაინული ენის პროგრამის შინაარსი



I-II დონეებისათვის (დI - დ II)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული თემატიკის
ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების
გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი
სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება,
შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას,
გათვალისწინებულ იქნეს:
სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
თანამედროვე ენის ნორმები;
ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა / დახასიათება
1.4. შეფასება
1.5. სურვილის გამოხატვა
1.6. გრძნობები / შეგრძნებები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა
1.10. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
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ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები I - II დონისთვის (დI-დII)

რუბრიკა
სამეტყველო ფუნქციები

დ I დ II

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

1.1 სოციალური
ურთიერთობები
მისალმება/ მოკითხვა -Привiт!    Здрастуй(те)! -Привiт!

Здрастуй(те)!
-Привіт! Здрастуй (те)!
-Доброго ранку, добрий
день / вечір!

-Привіт!
-Здрастуй (те)!
-Доброго ранку, добрий
день / вечір!

დამშვიდობება -До зустрічі!  До побачення! - До зустрічі! До зустрічі! До побачення!
-До зустрічі! Побачимося!

- До зустрічі!
-До побачення!

წარდგენა/გაცნობა -Я Давид \ Дато! Це
Катерина \ Eка!

-Давид \ Дато!
Катерина \ Eка!

- Привіт! Я Давид \ Дато! Це
Катерина \ Eка!

-Давид \ Дато!
Катерина \ Eка!

მობოდიშება - Вибач (те)! - Вибач (те)! -Вибач (те)! Пробач (те)! -Вибач (те)!

მადლობის გადახდა -Спасибі! - Дякую -Велике спасибі! -Дякую!

მილოცვა/კეთილი
სურვილები

-Вітаю! -Вітаю! -Вітаю! Всього найкращого! -Вітаю!

დათანხმება/ უარყოფა -Так! Ні. -Так! Ні. -Так! добре. -Так!

1.2 ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები:
სახელი, გვარი, ასაკი

-Як тебе (Вас) звуть?
-Мене звуть ...
-Скільки тобі (Вам) років?
-Мені ... років.

-Я Дато. А тебе?
-Ека.

-Як тебе (Вас) звуть?
-Мене звуть ...
-Скільки тобі (Вам) років?
-Мені ... років.
-Як звуть твоїх (Ваших)
батьків?
-У тебе (Вас) є брат / сестра?

-Як тебе звуть?
-Марі.
-Скільки тобі років?
-Шість.

იდენტიფიცირება
ადამიანის/საგნის

-Хто вона (він)?
- Це моя (мій) ...
-Що це?
-Це ...

-Хто це?
-Що це?
-Це ...

-Хто вона (він / вони)?
-Це мій (я) друг / подруга / мама /
тато / брат / сестра
-Вона (він / вони) моя (мій /
мої) ...
-Що це?

-Хто це?
-Що це?
-Це мій (оя) друг
(товариш) / подруга /
мама (мати) / тато / брат /
сестра
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-Це ...

1.3 აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Гарний (а), (не) гарний (а),
високий (а), низький (а),
повний (а),
худий (а).

(не) гарний (а), Гарний (а), негарна (ий),
високий (а), низький (а),
повний (а), худий (а).

(не) гарний(а),

ადამიანის დახასიათება -Хороший (а), добрий (а),
поганий (ая.)

-Хороший (а), поганий (а). -Гарна (ий), добра (ий),
погана, зла (ий).

-Добра (ий), зла (ий).

საგნის აღწერა -Який колір / розмір?
-Червоний, білий, чорний /
великий, маленький.

Червоний, білий, чорний,
Великий, маленький.

-Який колір / розмір / форма?
Червоний ... / великий ... /
круглий ...

Червоний ... /
великий ... /
круглий ...

1.4 შეფასება

მომწონს/არ მომწონს Я (не) люблю (що?) ... Я люблю (що?) ... Я люблю (що?)...

1.5 სურვილის გამოხატვა

სურვილის გამოხატვა - Хочеш ...?
- Хочу / не хочу.

-Хочеш ...?
-Хочу/не Хочу.
- Тобі треба?
-Мені треба / не треба.

-Хочеш ...?
-Хочу/не Хочу.
- Тобі треба?
-Мені треба / не треба.

1.6 გრძნობები/
შეგრძნებები
სიხარული -Я радий (а), дуже добре! -Дуже добре! -Я радий (а), дуже добре, (чудово) - Дуже добре!

შეგრძნებები -Холодно/жарко (спекотно). -Холодно/жарко(спекотно). -Мені холодно / жарко
(спекотно)./ тепло.

- Холодно /
жарко(спекотно). / тепло.

1.7 დროში ორიენტირება

დროში განთავსება - Сьогодні/Завтра / Вчора. - Сьогодні//Завтра / Вчора. -Сьогодні//Завтра/Вчора.
-Зранку/Вдень/Ввечері.
-В неділю ...

- Сьогодні/Завтра / Вчора.

1.8 სივრცეში ორიენტირება
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ადგილმდებარეობა -Де?
-тут /там.

-тут /там. -Де це?
-Це тут / там.

-тут /там.

1.9 ნებართვა

ნებართვა -Можна я (що зроблю) ...? -Можна я (що зроблю) ...? -Можна я (що зроблю) ...?

1.10 ინტერაქცია საკლასო
ოთახში
მასწავლებლის მითითებები Встань (тe) / сідай (те),

будь ласка!
Подивися (іться) ! Увага!
Відкрий (тe) / закрий (тe)
книги / зошити.
Давай (те) читати / грати!
Пограємо!

-Встань (тe) / сідай (те),
будь ласка!
Подивися (іться) ! Увага!
-Відкрий (тe) / закрий (тe) книги /
зошити, будь ласка!
-Давай (те) читати / грати!

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. ინდივიდის ორიენტირები
2. ლექსიკა

რუბრიკა
მაგალითები

დ I დ II

გაგება გამოყენება გაგება გამოყენება

2.1 ინდივიდი

სხეული Тіло, голова, обличчя, очi ніс,
вухо, рот, рука, нога.

Голова, очі, ніс, вухо, рот,
рука, нога.

Тіло, голова, обличчя, очi
ніс, вухо, рот, рука, нога,
палець.

Голова, очі, ніс,
обличчя, рот, вухо,
рука, нога, палець.

ტანსაცმელი Сукня, штани, шорти, майка,
спідниця, джинси, кепка, шапка,
куртка, пальто, чоботи,

Шорти, джинси, майка,
кепка, кросівки.

Одяг, взуття, сукня,
спідниця, брюки, шорти,
майка, джинси, сорочка,

Сукня, спідниця, майка,
шорти, джинси, кепка,
куртка, шкарпетки, туфлі,
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кросівки. кепка, шапка, куртка,
пальто, чоботи, кросівки,
шкарпетки, туфлі,
рукавички.

кросівки.

2.2 ინდივიდის
გარემოცვა
ოჯახი/ნათესავები Мати, тато, брат, сестра, бабуся,

дідусь.
Мати, тато, брат, сестра,
бабуся, дідусь.

Сім'я, рідня, мати, тато,
брат, сестра, бабуся, дідусь,
тітка, дядько.

Мати, тато, брат,
сестра, бабуся,
дідусь, тітка, дядько.

ცხოველთა სამყარო Собака, кішка, мишка, кінь,
корова, вівця, свиня, лев,
лисиця, вовк, ведмідь, курка,
птах

Собака, кішка, корова,
свиня, вовк, курка,
птах.

Домашні тварини: собака,
кішка, кінь, корова, вівця,
свиня;
Тварини: ведмідь, лев,
лисиця, вовк, слон, тигр,
мавпа;
птахи: курка, качка, гусак,
півень.

Собака, кішка, кінь,
корова, вівця, свиня,
вовк, лев, ведмідь,
лисиця, мавпа, півень,
курка, качка, гусак.

სათამაშოები Лялька, робот, кубики, машина. Лялька,  машина. Іграшка, лялька, кубики,
робот, машина, м'яч.

Лялька, машина, м'яч,
ведмедик.

ბუნება/ბუნების
მოვლენები

Дощ, сніг, вітер, сонце. Дощ,вітер, сніг. Природа, дощ, сніг, вітер,
сонце, місяць, лід, ліс, море.

Дощ, вітер, сніг, ліс, море.

საცხოვრებელი
ადგილი/
საყოფაცხოვრებო
ნივთები

Будинок, стіл, стілець, ліжко,
шафа, двері, вікно.

Будинок, стіл, стілець, ліжко,
шафа, двері, Вікно.

Будинок, квартира, місто,
село, стіл, стілець, ліжко,
шафа, полиця, крісло,
диван, комп'ютер, телевізор,
підлога, стеля, двері, вікно,
дзеркало.

Будинок, стіл, стілець, ліжко,
шафа, диван, крісло, двері,
вікно, дзеркало, комп'ютер,
телевізор.

სკოლა/სასკოლო
ნივთები

Школа, клас, дошка, крейда,
ручка, зошит, книга, щоденник,
дзвінок, вчителька.

Школа, клас, дошка, крейда,
зошит, книга, щоденник,
дзвінок, вчителька.

Школа, клас, дошка, крейда,
книга, зошит, щоденник,
ручка, сумка,
дзвінок, вчителька.

Школа, клас, крейда, ручка,
книга, зошит, щоденник,
дзвінок, вчителька.

სურსათი Хліб, сир, масло, цукор, чай,
вода, молоко, огірок, помідор,
кавун, яблуко, персик, банан.

Хліб, сир, масло, цукор,
молоко, чай, огірок, вода.
помідор, яблуко, персик,
банан, кавун.

Продукти, хліб, сир, цукор,
чай, молоко, кава, сік, м'ясо,
риба, вода;
овочі: огірок, помідор,
капуста, зелень, цибуля,

Хліб, сир, цукор, чай,
кава, молоко, сік, вода,
огірок, помідор, цибуля,
яблуко, персик, кавун, банан.
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морква;
фрукти: яблуко, кавун,
апельсин, персик, банан.

დღესასწაულები და
ზეიმები

Канікули, свято. Канікули, свято. Канікули, свята:
День народження, Новий
рік, Різдво.
Вихідні.

Канікули, свято,
вихідні.

2.3 აქტივობები

შინ/ გარეთ Бути, вставати, ходити, спати,
їсти, грати, співати, слухати,
говорити, брати, давати, писати,
читати, мити, дивитися,
любити.

Вставати, спати, дивитися,
слухати, грати, говорити,
брати, давати, любити.

Жити, бути, вставати,
сідати, грати, слухати,
говорити, співати, брати,
давати, дивитися, любити,
ненавидіти, писати, читати,
чекати.

Жити, вставати, сідати,
говорити, слухати, співати,
брати, давати, любити.

2.4 ინდივიდის
ორიენტირები
დრო Час, вчора, сьогодні, завтра. Вчора, сьогодні, завтра. Час, година, вчора,

сьогодні, завтра.
Час, вчора, сьогодні, завтра.

კვირის
დღეები/წელიწადის
დროები

Дні тижня.
Пори року.

Понеділок-неділя.
Зима, весна, літо, осінь.

Дні тижня.
Місяці.
Пори року.

Понеділок-неділя.
Січень-грудень.
Зима, весна, літо, осінь.

ადგილმდებარეობა Тут, там. Тут, там. Тут, там, близько, далеко.
в \ на \ під \ за.

Тут, там, в \ на \ під \ за.

ფერი Червоний, білий, чорний. Червоний, білий, чорний, Червоний, білий, чорний,
зелений, синій, рожевий,
жовтий, сірий.

Червоний, білий, чорний,
жовтий, зелений.

ზომა Великий, маленький. Великий, маленький. Великий, маленький,
широкий, вузький.

Великий, маленький.

რაოდენობა Багато, мало. Багато, мало. Багато, мало, небагато. Багато, мало.

რიცხვები Один-десять. Один-десять. Число. Один-двадцять. Один-двадцять.



დაწყებითი საფეხურის უკრაინული ენის პროგრამის შინაარსი
III – IV დონეებისათვის (დ III, დIV)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება
ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ
იქნეს:
სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
თანამედროვე ენის ნორმები;
ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა
სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა / დახასიათება
1.4. შეფასება
1.5. სურვილის გამოხატვა
1.6. გრძნობები / შეგრძნებები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა
1.10. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები III-IV დონისთვის (დIII-დIV)

რუბრიკა
ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

დ III-IV
1.1 სოციალური
ურთიერთობები
მისალმება/მოკითხვა -Привіт! Здрастуй (те)!

-Доброго ранку, добрий
день / вечір!

დამშვიდობება - До зустрічі! До побачення!
-До зустрічі! Побачимося!

წარდგენა/გაცნობა - Привіт! Я Давид \ Дато! Це Катерина \ Eка!

მიმართვა - Катерина Петрівна \ Сергій Іванович \ .... , Здрастуйте \ до побачення \ .... !

მობოდიშება -Вибач (те)!

მადლობის გადახდა -Велике спасибі!Дякую!

მილოცვა/კეთილი
სურვილები

-Вітаю! Найкращі вітання (побажання)!



დათანხმება/უარყოფა -Так! Добре! – Ні!

1.2 ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემები:
სახელი, გვარი, ასაკი

-Як тебе (Вас) звуть?
-Мене звуть ...
-Скільки тобі (Вам) років?
-Мені ... років.
-Як звуть твоїх (Ваших)
батьків?
-У тебе (Вас) є брат / сестра?
- Як твоє / Ваше прізвище?

იდენტიფიცირება
ადამიანის/საგნის

-Хто вона (він / вони)?
-Це мій (оя) друг / подруга / мама / тато / брат / сестра
-Вона (він / вони) моя (мій / мої) ...
-Що це?
-Це ...

1.3 აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა Гарна (ий), негарна (ий), висока (ий), низька (ий),
повна (ий), худа (ой).

ადამიანის დახასიათება -Гарна (ий), добра (ий), погана, зла (ий).

საგნის აღწერა -Який колір / розмір / форма?
Червоний ... / великий ... / круглий ...

1.4 შეფასება

მომწონს/არ მომწონს Мені  не / подобається (що?) ...

1.5 სურვილის გამოხატვა

სურვილის გამოხატვა -Хочеш ...?
-Хочу/не хочу.
- Тобі треба?
-Мені треба / не треба.

1.6 გრძნობები/შეგრძნებები

სიხარული - Я радий (а), дуже добре, чудово.

შეგრძნებები - Мені холодно / спекотно / тепло.

1.7 დროში ორიენტირება

დროში განთავსება -Сьогодні/завтра/вчора.
-Зранку/вдень/ввечері.
-В\у неділю ...

1.8 სივრცეში ორიენტირება

ადგილმდებარეობა -Де це?
-Це тут / там.

1.9 ნებართვა

ნებართვა -Дозвольте мені/нам (що зробити) ...?

1.10 ინტერაქცია საკლასო
ოთახში
მასწავლებლის
მითითებები

-Встань (те) / сідай (тесь), будь ласка!
-Подивися (іться)! Увага!
-Відкрий (те) / закрий (те) книги / зошити, будь ласка!



-Давай (те) читати / грати!
-Можете мені допомогти?

2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. ინდივიდის ორიენტირები

2. Лексика

რუბრიკა
მაგალითები

დ III-IV

2.1 ინდივიდი

სხეული Тіло, голова, обличчя, око, ніс, вухо, рот, рука, нога, палець ...

ტანსაცმელი Одяг, взуття, сукня, спідниця, штани, шорти, майка, джинси, сорочка, кепка,
шапка, куртка, пальто, чоботи,кросівки, шкарпетки, туфлі, рукавички ...

2.2 ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი Людина, дитина, діти, дорослий ...

ოჯახი/ნათესავები Сім'я, рідня, мати, тато, брат, сестра, бабуся, дідусь, тітка, дядько ...

ცხოველთა სამყარო Домашні тварини: собака, кішка, кінь, корова, вівця, свиня;

Звіри: ведмідь, лев, лисиця, вовк, слон, тигр, мавпа; птах: курка, качка, гусак,
півень.

სათამაშოები Іграшка, лялька, кубики, робот, машина, м'яч.

ბუნება/ბუნების
მოვლენები

Природа, дощ, сніг, вітер, сонце, місяць, лід, ліс, море.

საცხოვრებელი ადგილი/
საყოფაცხოვრებო ნივთები

Будинок, квартира, місто, село, стіл, стілець, ліжко, шафа, полиця, крісло,
диван, комп'ютер, телевізор, підлога, стеля, двері, вікно, дзеркало.

სკოლა/სასკოლო ნივთები Школа, клас, дошка, крейда, книга, зошит, щоденник, ручка, сумка,
дзвінок, вчителька.

სურსათი Продукти, хліб, сир, цукор, чай, молоко, кава, сік, м'ясо, риба,
вода овочі: огірок, помідор, капуста, зелень, цибуля, морква; фрукти: яблуко,
апельсин, персик, кавун,банан.

დღესასწაულები და
ზეიმები

Канікули, свято (а), день народження, Новий рік, Різдво, вихідні.

2.3 აქტივობები

შინ/ გარეთ Жити, бути, вставати, сідати, грати, слухати, говорити, співати, брати, давати,
дивитися, любити, ненавидіти, писати, читати, чекати.

2.4 ინდივიდის
ორიენტირები
დრო Час, година, вчора, сьогодні, завтра.

კვირის დღეები/
წელიწადის დროები

Дні тижня.
Місяці.
Пори року.

ადგილმდებარეობა Тут, там, близько, далеко.

ფერი Червоний, білий, чорний, зелений, синій, рожевий, жовтий, сірий.



ზომა Великий, маленький, широкий, вузький.

რაოდენობა Багато, мало, небагато.

რიცხვები Число. Один-двадцять.

გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან
მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება
უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს
გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის
სასურველია:
ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3. Граматика

3.1. Фонетика. Графіка. Орфографія.
Звуки мови і букви. Співвідношення звуків і букв. Абетка.
Голосні і приголосні звуки. Тверді і м'які, дзвінкі і глухі приголосні.
Слово. Склад. Наголос та ритміка. Правила вимови.
Вживання малої та великої букв. Правила переносу слів.

3.2. Морфологія.
Іменник.
Назви істот і неістот, власні та загальні іменники.
Рід.Чісло.Відмінок.

Вживання відмінків:
Називний відмінок
Назва особи, предмета; звернення
а) без прийменника
•  Відсутність особи, предмета;
•  Позначення кількості, дати, віку, часу;
б) з прийменником
•  Позначення місця (в, у, біля);
•  Позначення приналежності (в, у).

Давальний відмінок
а) без прийменника
• Позначення адресата дії.



Знахідний відмінок
а) без прийменника
• Позначення особи або предмета як об'єкта дії;
б) з прийменником
• Позначення місця та напрямку дії (в, на).

Орудний відмінок
а) без прийменника
• Позначення предмета, за допомогою якого здійснюється дія;
• Позначення роду занять або фаху при дієслові.

Місцевий відмінок
• Позначення об'єкта думки й мови (в).
• Позначення місця дії, засобу пересування (в, на).

Прикметник.
Рід. Число. Відмінок. Залежність від роду, числа й відмінка іменника в називних  і
знахідних відмінках.

Займенник.
Розряди займенників.
Особисті займенники (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони).
• Родовий відмінок особових займенників в конструкціях (У мене є собака. Її звуть Білка. і
т.д.);
• Давальний відмінок особових займенників в конструкціях (Мені подарували книгу і т.д.)
Присвійні займенники (мій, твій, наш, ваш).
Вказівні займенники (цей, той).

Числівник.
Кількісні й порядкові числівники (від одного до тридцяти).
• Позначення дати (перше квітня), віку (один рік, два, три, чотири роки; п'ять років);
• Часу (одна година; дві, три, чотири години; сім годин).

Дієслово.
Інфінітив. Теперішній час. Особа і число.
Дієслова руху (йти - їхати, нести - везти).

Службові частини мови.
Прийменник
Прийменники - в, на, з, з-за, до, біля, о, через з іменниками у відповідних відмінках.
Сполучник.
Сполучники а, і, або в простих реченнях.
Сполучники а, але, і в складносурядних реченнях.
Частка.
Частки - та, або, а, але, не тільки, для утворення наказового способу.
Вигук.

3.3. Синтаксис. Пунктуація.



Словосполучення.
Види речень за метою висловлювання.
Просте речення.
Знаки пунктуації в кінці речення, при звертанні, перед сполучниками.

სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია
მოცემული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

სოციოკულტურული და კულტურული შინაარსი
დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი თავისებურებები,

დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა; უკრაინული
ტრადიციული ტანსაცმელი

ხალხური წეს-ჩვეულება; ხალხური კალენდარი, ხალხური თამაშები;
პურობა: კვების რეჟიმი, უკრაინული მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე ტიპური

კერძის დასახელება და სხვა;
მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო თამაში და

წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და

დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები (кукареку, бум, апчхи ...);
საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, უკრაინული ხალხური

ხელოვნება;
დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა.

დაწყებითი საფეხურის უკრაინული ენის პროგრამის შინაარსი
V-VI დონეებისათვის (დV, დVI)

სარეკომენდაციო შინაარსი
პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული

თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება
ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ
იქნეს:
სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
თანამედროვე ენის ნორმები;
ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა
სამეტყველო ფუნქციები



1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა / დახასიათება
1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა
1.5. დროში ორიენტირება
1.6. სივრცეში განთავსება
1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
1.8. ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა
1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები V-VI დონეებისათვის (დV-დVI)

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები
დV-VI

1.1. სოციალური ურთიერთობის
დამყარება
მისალმება Здрастуй (те)! Привіт! Добрий\Доброго ранку (вечора, дня)!
დამშვიდობება До побачення! Бувай!
მოკითხვა Як справи (успіхи)?

Дякую, добре (нормально, погано, так собі, чудово).
პიროვნების წარდგენა Це (хто?) ... Це мій \ моя (хто?) ... Вона (хто?) ... Познайомтесь, це

мій \ моя (хто?) ...Його \ її звуть ..
Дуже приємно.

თავაზიანად მიმართვა Ви, (ім'я, по батькові), .... Скажіть, будь ласка, ...
მობოდიშება Вибач (те) \ Пробач (те), будь ласка. Я хочу вибачитися.
მადლობის გადახდა და სათანადო
პასუხი

Дякую. (Велике) спасибі за (що?) ...

მილოცვა Вітаю! З днем народження! Зі святом! З Новим роком \ з
Різдвом! Вітаю тебе \ вас з Міжнародним Жіночим днем
( з Великоднем і т. п.)!

შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება
უარის თქმა

На, тримай. \ Ось, візьми.
Хоче - ш (те), (що зробимо?) ...?
Запрошую тебе \ Вас (куди?) На \ в ... Приходьте до мене (коли?) ....
Із задоволенням! Звичайно, прийд - у (емо)! Ти знаєш, я
не зможу (коли?) ..., Давай (коли?) ... На жаль,
не зможу. Давай (те) відкладемо.

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში და
საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში)

Спробуй (те) це. Пригощайтесь! На здоров'я!
Покласти \ налити тобі \ вам ще? Так \ ні, дякую. Дуже смачно!
Передай (те) \ візьм - и (іть), будь ласка (що?) ... Принесіть, будь
ласка, (що?) ...

წახალისება, შექება Молодець \ Молодці! Розумниця! У
тебе відмінно (прекрасно) вийшло! Дуже добре. Вірно. Чудово! Все
в порядку!

ტელეფონით საუბარი Алло, здрастуйте! Покличте, будь ласка, (кого?) ...
დამშვიდება Не плач (те) (хвилюй - ся (тесь), турбуй - ся (тесь). Все буде добре.
თხოვნის გამოხატვა Ти \ ви мені допоможе - ш (те)? Допоможи мені, будь ласка. Дай

(те) \ візьм - и (іть), будь ласка, (що?) ...
შეხვედრის დანიშნვა, დათანხმება,
უარის თქმა

Де зустрінемося? Давай (те), зустрінемось в \ на \ у \ о (де?) ...
(коли?) .... Домовилися \ добре \ ладно (згода). Я не зможу.



გაფრთხილება Обережно! (Прошу тебе \ вас), будь (те) обережний \ обережна (і).
Увага!

კეთილი სურვილების გამოხატვა Приємного апетиту! На добраніч!

ცუდად გაგებულის გარკვევა Вибач (те), не зрозумів (ла). Повторіть, будь ласка. Вибач (те), що ти
\ ви сказа - в (ла, ли)?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Скажіть, будь ласка, у вас є (що?) ...?
Скажіть, будь ласка, скільки коштує (що?) ...?
Дайте \ зважте, будь ласка (скільки?) ... (чого?) ...

ინტერაქცია მგზავრობისას Куди ти \ ви їдеш (ете) \ ідеш (ете)? Я (при) їду сюди \ туди на
(на чому?) .... \ (При)йду пішки.

პოზიციის გამოხატვა Я вважаю, що…
პირადი წერილი Здрастуй / Привіт, .... ! Чекаю твого листа / відповіді.
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
მონაცემები საკუთარი თავის ან
პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი

Як тебе \ вас \ його \ її звуть? Як твоє \ ваше \ його \ її \ їхнє
прізвище? Скільки тобі \ вам \ йому \ їй \ їм років? В якому класі ти
вчишся? Де ти \ ви \ він \ вона \ вони живеш ( живете, живе, живе,
живуть)?
Мене \ тебе \ вас \ його \ її звуть (як?) ... Моє \ твоє \ ваше \ його \ її \
їх прізвище .... Мені тобі \ вам \ йому \ їй \ їм (скільки?) ... років. Я
вчусь в (якому?) ... класі. Я живу в \ на (де?) ... Моя адреса: ... Мій
телефон ... Я не знаю, хто він (вона).

პროფესიის\ხელობის შესახებ Мій (я) (хто?) ... робочий \ лікар \ вчителька, .... Мій (я,-и) (хто?) ...
працює (ють) в \ на (де?) ... Мій (я,-ї) (хто?) ніде не працює (ють).
Він \ вона \ вони пенсіонер (и). Він \ вона вже на пенсії.

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ відки ти \ він \ вона \ вони? Я \ ти \ він \ вона \ вони з (звідки? Місто,
країна, село і т.д.) ...

ამინდის შესახებ Яка сьогодні \ вчора \ завтра (була \ буде) погода?
Сьогодні \ вчора \ завтра (була \ буде) хороша \ (не)погана \ не дуже
гарна погода. Світить (ло) сонце \ дме (дув) (який?) Вітер \ йде
(йшов) дощ. Сьогодні \ вчора \ завтра (був \ буде) теплий \ холодний
\ дощовий \ вітряний день.
Сьогодні \ зараз плюс \ мінус (скільки?) ... градуса (ів).

ჯანმრთელობის შესახებ Як ти себе почуваєш? Що тебе турбує? Що з тобою? Що в тебе \ вас
болить? Вам боляче? Де болить? У тебе температура \ болить (що?)
... ?
Тут \ там (не) болить.
Я \ ти \ він \ вона захворіла (-а) \ застудився (-лась)
\ ... Я \ ти \ він \ вона вже одужує.
У мене \ нього \ неї болить (що?) ...
У мене \ нього \ неї (що?) ... Викликай \ треба викликати лікаря.
У мене висока \ нормальна температура

ფასის\ღირებულების\რაოდენობის
შესახებ

Дайте, будь ласка, кіло (грам) \ літр \ пачку \ пляшку \ (чого?) ...
Дайте, будь ласка,
два (три, чотири) кіло (грама)\ літра \ пачки \ пляшки \ (чого?) ...
Дайте, будь ласка,
п'ять, ... кіло (грамів) \ літрів \ пачок \ пляшок \ (чого?) ...
Скажіть, будь ласка, скільки коштує?
Сплатіть в касу.

სურვილის შესახებ Я \ ти \ він \ вона \ вони хочу (-еш, -е, -уть) додому.
Я \ ти \ він \ вона \ вони хочу (-еш, -е, -уть) (що?) ...
Я \ ти \ він \ вона \ вони хочу (-еш, -е, -уть) (що робити \ зробити?) ...



თავისუფალი დროის გატარების
შესახებ

Увечері ми були (де?) В театрі.
Влітку ми поїдемо (куди?) На дачу.

1.3. აღწერა-დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა,
ხასიათი

Які у нього \ неї очі \ волосся \ фігура \ ... ?
Якого він \ вона \ ти зросту?
У (кого?) ... (Які (а, е?) Очі \ волосся \ фігура \ посмішка \ ...

У мене \ тебе \ нього \ неї (які?) Очі \ волосся \ фігура.
Я \ він \ вона \ ти \ ми \ ви (якого?) ... зросту.
Який він \ вона людина? Який у нього \ неї характер?
Я \ ти \ він \ вона \ ми \ ви \ вони (який (а, і)?) ...
У мене \ тебе \ нього \ неї (який?) ... Характер.

საგნის\ ცხოველის აღწერა Це (що?) ... Який (а, е) (що?) ...?
Якого він \ вона \ воно розміру \ кольору \ форми?
Чия (чий) це кішка (кіт)? Цей кіт великий.
З чого він \ вона \ воно зроблений (а, е)? З (чого?) ... \ З якого

матеріалу зроблений (а, е) ...
Хто це? Який він \ вона? Скільки йому \ їй місяців \ років?
Де живе \ мешкає?
Що їсть \чим харчується? Скільки важить? Якого кольору?

Живе \ мешкає в \ на (де?) ... Їсть (що?) ...
\ харчується (чим?) ... Він \ вона (який (а)?)... Він \ вона важить ...
Де він \ вони мешкає (ють)?
Він \ вони був (ди) завезений (і) сюди (звідки?)
Він \ вони занесений (і) в Червону книгу.

გემოვნების გამოხატვა, გატაცებები Ти \ він \ вона \ вони любиш (ить, лять) (що?) ...?
Я \ він \ вона \ вони (не) люблю (ить, лять) (що?) ....
Що ти \ він \ вона \ вони любиш (ить, лять)?
Ти \ він \ вона \ вони любиш (ить, лять) (що робити?) ...?
Я \ він \ вона \ вони (не) люблю (ить, лять) (що робити?) ....
Я ходжу на (що?) ...
Я займаюся (чим?) ...
Я захоплююся (чим?) ...

1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა
ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული,
გაღიზიანება

Ой! Фу! Тьфу! Як тобі не соромно! Тобі не соромно?
Дуже шкода! Як шкода \ прикро!

გაკვირვება Ой! Справді?
ინტერესი Хто \ що це? Чому ...?
სიხარული, აღფრთოვანება,
კმაყოფილება

Дуже добре! Чудово! Прекрасно!

შეგრძნებების გამოხატვა Я втомився (а). Я хочу їсти \ пити \ спати.
დამოკიდებულების\შეფასების
გამოხატვა

Це дуже добре \ погано. Це хороший \ поганий (що?) ... Це
(дуже) цікаво \ легко \складно \ просто.
Який (а, е, і) (не) гарний \ хороший \ розумний \ добрий \ злий \ ...
(а, е, і) (хто? \ що?) ... !

1.5. დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება (საათი, დღე,
დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე, თარიღი,
წელი, წელიწადის დრო)

Коли? Зараз \ сьогодні \ вчора \ завтра
Вранці \ в(у)вечері \ днем \ вночі
У понеділок, у вівторок і т.д.
Влітку \ восени \ навесні \ взимку
В січні, лютому і т.д.
Котра година? Година,



2,5 .... години \ годин 14.00, ... П'ять годин двадцять хвилин \десять
хвилин на шосту ...
Коли? О 2:00, о двадцятій годині ...
Дві тисячі одинадцятомго року, ...
(Коли?) У середу (у вівторок і т.д.) у мене (що?) .... .

(Коли?) В березні (в січні і т.д.) я їду в (у) \ на (куди?) .... .
ქრონოლოგია Після цього \ потім \ а потім
სიხშირე Чи часто ...? Ніколи \ іноді \ часто \ завжди

(Скільки?) ... Раз (и, ів) на тиждень \ день \ місяць \ рік?
ხანგრძლივობა Як довго (скільки часу)? (Не) довго \ швидко

За півгодини \ хвилину \ рік \ місяць і т.д.
1.6. სივრცეში განთავსება
ადგილმდებარეობის მითითება Де? В \ на(де?) ... Тут \ там \ далеко \ близько \ зліва \ праворуч \ вни

зу \ нагорі
За \ під \ над (чим?) ...
Біля \ близько (чого?) ...

გზის, მიმართულების, დანიშნულების
ადგილის მითითება

Куди йдеш? Прямо \ направо \ наліво \ наверх \ вниз
Піднятися \ спуститися \ (по \ з-) повернути

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
მიზეზი, შედეგი ... Тому, що ...
ოპოზიცია ....., а…….

......, але …
1.8. ნებართვა, ვალდებულება,
იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

Можна? Дозвольте? Так, будь ласка \ сюди не можна.
Можна \ дозвольте \ не можна \ не треба (що робити?) ...
Я \ ти \ він \ вона \ вони повинен (на, ні) (що зробити?) ...

1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში Читаємо і знаходимо потрібний малюнок. Прочитайте і відгадайте \
і дайте відповідь на питання \ і обведіть правильну відповідь ...
Подумайте, правильно це чи ні.
Я (не) можу, я забув (ла), я закінчив (ла), я знаю відповідь ...
Читаємо діалог (текст).
Розіграйте діалог. Напишіть сьогоднішнє число, ...
У мене вийшло, у мене не виходить ...
Я не зрозумів (ла), повторіть, будь ласка ...

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. ორიენტირები

2.1. ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები (დV-VI)
სხეული Рука, нога, око, ніс, обличчя, голова, губа, живіт ...
გარეგნობა Великий, маленький, красивий, негарний ...
ხასიათი Добрий, злий, поганий, хороший ...
ტანსაცმელი\აქსესუარები Сукня, шорти, джинси, майка, кепка ...
ჰიგიენა Мило, шампунь, зубна щітка, гребінець, вода ...
ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა\აქსესუარები Лікар, хвороба, температура, таблетка, градусник ...
შეფასება და ემოციური რეაქციები Добре, погано, молодець ...



2.1. ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები
ადამიანი Людина, чоловік, жінка, хлопчик, дівчинка...
ოჯახი, ნათესავები Мама, тато, брат, сестра, бабуся, дідусь ...
ცხოველთა სამყარო Собака, кішка, мишка, корова, свиня, вівця...
ზღაპრის სამყარო Казка, Колобок, Баба-Яга...
ბუნება Сонце, місяць, море, земля, квіти, дерева ...
გეოგრაფიული დასახელებები \ეროვნებები\
სახელმწიფო ატრიბუტები

Грузія (Сакартвело), ТбілісіУкраїна, Америка; грузин
(ка), українець (ка), герб, прапор ...

ქალაქი და სოფელი Місто, село, ліс, поле, сад, парк, метро ...
ავეჯი\საყოფაცხოვრებო ნივთები\აქსესუარები Стіл, стілець, ліжко, ложка, виделка, ніж, тарілка ...
სკოლა\ინფრასტრუქტურა\პერსონალი\სასკოლო
აქტივობები

Школа, клас, урок, вчитель (ка), учень (-ниця),
слухати, читати, писати, відпочивати, підняти руку
...

სასკოლო ნივთები\სასწავლო საგნები Книга, зошит, ручка, українська мова, математика ...
მაღაზია Магазин, маркет, продавець, покупець ...
კვების ობიექტები Їжа, кафе, сік, вода, продавець ...
ტრანსპორტი\პერსონალი\აქტივობა Машина, автобус, метро, шофер, їхати, платити ...
კულტურული ობიექტები\პერსონალი\აქტივობა Цирк, ляльковий театр, артист, клоун, дивитися ...
გასართობი\ თავისუფალი დრო\ სპორტი\
აქტივობები

Іграшка, м'яч, лялька, пластилін; ліпити, малювати,
гуляти, грати, дивитися ...

დღესასწაულები და ზეიმები Новий рік,  день нарождення, каникули...

2.3. ორიენტირები ლექსიკური ერთეულები
დრო
სეზონები Зима, весна, літо, осінь.
თვეები Січень - грудень.
კვირის დღეები Понеділок - неділя.
დღის მონაკვეთები Ранок, день, вечір, ніч.
დროის განსაზღვრა Сьогодні, вчора, завтра, зараз, потім ...
სივრცე
ადგილმდებარეობა Далеко, близько, там, тут ...
ქვეყნის მხარეები Північ, південь, схід, захід ...
მახასიათებლები
ფერი Темний, світлий ...
ზომა Великий, маленький ...
წონა\რაოდენობა Багато, мало ...
ტემპერატურა Холодно, жарко ...
რიცხვები Десять-двадцять.

გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან
მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება
უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს
გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის
სასურველია:



ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. ფონეტიკა
3.2. ორთოგრაფია. ორთოეპია
3.3. სიტყვის ნაწილები
3.4. ლექსიკა. მეტყველება. ტექსტი
3.5. მორფოლოგია
3.6. სინტაქსი. პუნქტუაცია

3. Граматика
3.1. Фонетика.
Голосні й приголосні звуки. Дзвінгкі та глухі, сонорні, шиплячі приголосні.
Тверді й м’які. М'які приголосні ( д', т', н', дз', ц', з', с', й, л', р' ).
Склад. Наголос і ритміка. Правила переносу слів.

3.2. Орфографія. Орфоепія
Зміна звуків у мовному потоці.
Вимова і правопис ненаголошених голосних (о, е, и).
Вимова і правопис голосних після шиплячих.
Вимова і правопис буквосполучень дж, дз.
Правопис в українській мові з е пишуться префікси без-, не-, пере-, перед, пре-.

3.3. Морфеміка.
Морфем основни типи — кореневі (корені, або основи), та афіксальні (афікси).

3.4. Лексика. Мова. Текст.
Слово як одиниця мови, його лексичне значення.
Однозначні й багатозначні слова.
Синоніми. Антоніми.
Мова діалогічна і монологічна.
Текст.Тема тексту. Основна думка тексту. Простий план.

3.6. Морфологія.
Іменник.
Істоти й неістоти, власні та загальні іменники.
Рід.Число. Відмінок. Іменники, що мають форму лише однини (молоко, дружба) і тільки
множини (окуляри, ножиці).

Система відмінків Української мови. Використання відмінків.
Називний відмінок для позначення особи або предмета, граматично не залежних від
інших слів.
Родовий відмінок місця та напрямку руху з прийменниками з, до, від, в, біля.
Давальний відмінок
• адресата без прийменника;



• адресата, роль отримувача чого-небудь внаслідок дії суб'єкта
Знахідний відмінок
• об'єкта;
• об'єкт, що зазнає прямої дії з боку суб'єкта
Орудний відмінок
• сумісності дії з прийменником з;
• місця з прийменниками над, під, перед.
Місцевий відмінок
• з прийменником для позначення суб'єктних відносин;
• Позначення місця дії, засобу пересування (в, на).

Прикметник.
Рід. Число. Відмінок. Залежність роду, числа і відмінка прикметника від іменника.

Займенник.
Рід.Чісло. Відмінок. Розряди займенників:
Особові займенники (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони).
Присвійні займенники (мій, твій, його, її, наш, ваш, їх).
Вказівні займенники (цей, ця, це, той, та, те).
Зворотній займенник (себе).
Відмінювання особових і присвійних займенників.

Числівник.
Кількісні й порядкові числівники. Прості, складні і складені числівники (в межах 100).
Вживання числівників з іменниками (рік, година, місяць).
Дієслово.
Інфінітив. Час дієслова. Особа і число. Зворотні дієслова.
Дієслова руху (пішки і на транспорті; як в одному напрямку, так і в обидві сторони).

Поняття про прислівник.
Окремі прислівники
• способу дії (голосно, весело і т.д.);
• міри (дуже, трохи і т.д.) і ступеня (повільно, швидко і т.д.);
• місця (далеко, близько і т.д.) і часу (рано, давно і т.д.)

Службові частини мови.
Прийменник.
Прийменники в, на, з, з, о, від, до, к, близько, за, над, під, перед з іменниками у
відповідних відмінках.

Сполучник.
Сполучники а, і, або в простих реченнях.
Сполучники а, але, і в складносурядних реченнях.

Частка
Частки давай, давайте для утворення наказового способу.
Частка не з дієсловами в заперечних реченнях.



3.6. Синтаксис. Пунктуація.

Просте речення.
Поняття про суб'єкта і предикат у реченні.
Способи вираження граматичного суб'єкта:
• іменник або займенник у формі називного відмінка (Олена малює і т.д.)
Способи вираження логічного суб'єкта:
• іменник або займенник у формі знахідного відмінка (Мене звуть Георгій і т.д.);
• іменник або займенник у формі родового відмінка (У мене є телефон і т.д.)
Способи вираження предиката:
Дієслово у дійсному способі.
Узгодження між підметом і присудком у реченні.
Речення стверджувальні й заперечні.

Способи висловлювання лексико-смислових відносин в реченні:
• об'єктні відносини (відмінкові конструкції іменників): (Я малюю ведмедика і т.д.);
• атрибутивні відносини (узгоджене визначення): (Це цікава книга і т.д.);
• просторові відносини (прийменниково-відмінкові конструкції іменників): (Я живу в
Тбілісі і т.д.);
• тимчасові відносини (прислівники): (Я довго спал і т.д.)
Непитальні речення:
• розповідні,  стверджувальні (Сьогодні я здала іспит. Богдан слухає музику і т.д.);
• заперечні (Я не йду до школи і т.д.)
Питальні речення (Що це? Куди ти йдеш? і т.д.)
Двокомпонентні моделі (Сестра грає. Мама-лікар і т.д.)
Прості речення зі сполучником а (Це не шашки, а шахи і т.д.)
Звернення і його вираження. Форми вираження вітання. (Здраствйте, Катерино Іванівно і
т.д.)
Складне речення.
Поняття про безсполучникове і сполучникове (складносурядне) речення.

სოციოკულტურა და კულტურა
სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია
მოცემული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

სოციოკულტურული და კულტურული შინაარსი
დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი თავისებურებები,

დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;ხალხური
კალენდარი, ხალხური თამაშები;

ხალხური წეს-ჩვეულება; უკრაინული ტრადიციული ტანსაცმელი
პურობა: კვების რეჟიმი, უკრაინული მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე ტიპური

კერძის დასახელება და სხვა;
მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო თამაში და

წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და

დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები (кукареку, бум, апчхи ...);



საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, უკრაინული ხალხური

ხელოვნება;
დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს
ბრძანება №163/ნ - ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

თავი XXXIV8

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს
ბრძანება №163/ნ - ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

საბაზო-საშუალო საფეხურის უკრაინული ენის პროგრამის შინაარსი
I-II დონეებისათვის (სI, სII)

სარეკომენდაციო შინაარსი
პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული

თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება
ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ
იქნეს:
სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
თანამედროვე ენის ნორმები;
ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა

სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა / დახასიათება
1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა
1.5. დროში ორიენტირება
1.6. სივრცეში განთავსება
1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
1.8. ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა
1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები I-II დონეებისათვის (სI-სII)

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები
(სI-სII)

სოციალური ურთიერთობის
დამყარება
მისალმება Здрастуй(те)! Привіт! Вітаю тебе (Вас, вас)!



Доброго ранку (дня)!/ Добрий день (вечір)!
დამშვიდობება До побачення! На все добре! Щасливо! До зустрічі!
მოკითხვა Як справи (успіхи)?

Дякую (спасибі), добре (чудово, гаразд, непогано,
погано).

პიროვნების წარდგენა Це (хто?)... Це мій/моя (хто?)... Вона (хто?)...
Познайомтесь(ся), це мій/моя (хто?)... Його/її звати/звуть
(ім’я)...
Дуже приємно. Дуже радий (рада) познайомитися з
вами.

თავაზიანად მიმართვა Ви, (ім’я, по батькові), .... Скажіть, будь ласка, ...
მობოდიშება Пробач(те)/вибач(те), будь ласка. Я хочу вибачитися.
მადლობის გადახდა და სათანადო
პასუხი

Дякую/Спасибі. Велике спасибі за (що?)...
Я Вам/вам дуже вдячний (вдячна) за (що?)…

მილოცვა Поздоровляю! Вітаю! З днем народження! Зі святом! З
Новим роком! З Різдвом! Вітаю тебе/Вас з Міжнародним
жіночим днем (з Великоднем, з Днем незалежності і
т.п.)!

შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება\
უარის თქმა

Ось, тримай./Ось,візьми.
Хочеш(ете), (що зробимо?)...?
Запрошую тебе/Вас/вас (куди?) на/в ... Приходьте до
мене (коли?)....
З задоволенням! Звичайно, прийду(емо)! Знаєш, я не
зможу (коли?)..., давай (коли?)... На жаль, не зможу.
Якось іншим разом./ Може, іншим разом.

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში და
საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში)

Спробуй(те) це. Пригощайтесь(ся)! На здоров’я!
Покласти/налити тобі/вам ще? Так/ні, дякую. Дуже
смачно!
Передай(те)/візьми(іть), будь ласка (що?)... Принесіть,
будь ласка, (що?)...

წახალისება, შექება Молодець/Молодці! У тебе все (дуже) гарно/прекрасно
вийшло! Дуже добре. Вірно. Чудово! Все як слід!

ტელეფონით საუბარი Алло, добрий день! Покличте, будь ласка, (кого?)...
დამშვიდება Не плач(те), (хвилюйся(тесь), турбуйся(тесь). Все буде

добре.
თხოვნის გამოხატვა Ти\ви мені допоможеш(жете)? Допоможи мені, будь

ласка. Дай(те)/візьми(іть), будь ласка, (що?)...
შეხვედრის დანიშვნა, დათანხმება,
უარის თქმა

Де зустрінемось? Давай(те), зустрінемось(ся)
в/на/поблизу/біля (де?)... (коли?).... Домовились(ся)./
Добре./Гаразд. Я не зможу.

გაფრთხილება Обережно!  Прошу тебе/вас, будь(те) обережним(и)/
обачливим(и). Увага!

კეთილი სურვილების გამოხატვა Смачного! На добраніч! /Добраніч!

ცუდად გაგებულის გარკვევა Вибач(те), не зрозумів(ла). Повторіть, будь ласка.
Пробач(те), що ти/Ви/ви сказав(ла,ли)?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Скажіть, будь ласка, у Вас\вас є (що?)...?
Скажіть, будь ласка, скільки коштує (що?)...?
Дайте/зважте, будь ласка (скільки?)... (чого?)...
Платіть в касу. Ось здача./Візьміть здачу.

ინტერაქცია მგზავრობისას Куди ти/Ви/ви їдеш(ете)/ йдеш(ете)? Я (при)їду
сюди/туди на (чому?) ..../ (При)йду пішки.

პოზიციის გამოხატვა Я думаю, що ... Вважаю, що…



პირადი წერილი Доброго дня /Привіт, .... ! Чекаю на твого листа/твою
відповідь.

ინფორმაციის გაცვლა
მონაცემები საკუთარი თავის ან
პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის
ნომერი

Як тебе/вас/його/її звуть? Як твоє/Ваше/його/її/їх
прізвище? Скільки тобі/Вам/йому/їй/їм років? У якому
класі ти вчишся?
Де ти/Ви/ви/він/вона/вони живеш(ете, -е, -уть)?
Мене/ тебе/Вас/його/її звуть (як?)... Моє/твоє/Ваше/його/
її/їх прізвище....
Мені/тобі/Вам/йому/їй/їм (скільки?)... років? Я вчусь(ся)
у(в) (якому?)... класі.
Я живу в/на (де?)... Моя адреса: ... Мій телефон ...
Я не знаю, хто він (вона).

პროფესიის\ხელობის შესახებ Мій/моя(хто?)... /Я водій/лікар/ вчителька ....
Мій(моя,мої) (хто?)... працює(ють) в/у/на (де?)...
Мій(моя,мої) (хто?)...  ніде не працює(ють).
Він/вона/вони пенсіонер(и). Він/вона вже на пенсії.

ეროვნების და წარმომავლობის
შესახებ

Звідки ти/він/вона/вони? Я /ти/він/вона/вони з/із
(звідки?) (країна, місто, село і т.д.)...

ამინდის შესახებ Яка сьогодні/ учора(вчора)/завтра (була/ буде) погода?
Сьогодні/вчора/завтра (була/буде)  гарна/ (не)погана/ не
дуже гарна погода.
Світить(ло) солнце./ Дме(дув) (який?) вітер./ Йде (йшов)
дощ.
Сьогодні/вчора/завтра (був/буде) теплий/холодний/
дощовий/ вітряний день.
Сьогодні/ зараз плюс/мінус (скільки?) ... градус(ів).

ჯანმრთელობის შესახებ Як ти себе почуваєш? Що тебе турбує (непокоїть)? Що з
тобою? Що в тебе/вас болить? Вам боляче? Де болить? У
тебе температура/ болить (що?)... ?
Ось тут/там (не)болить.
Я/ти/він/вона захворів(-ла)/ застудився(-лась(я))...
Я/ти/він/вона вже одужую(єш,є).
У мене/ нього/неї болить (що?)...У мене /нього/неї
(що?)... висока /нормальна температура. Викликай/треба
викликати лікаря.

ფასის\ღირებულების\რაოდენობის
შესახებ

Дайте, будь ласка, кіло(грам)/літр/ пачку/ пляшку/...
(чого?)…
Дайте, будь ласка, два (три, чотири) кіло(грами)/літри/
пачки/ пляшки/ (чого?)…
Дайте, будь ласка, п’ять,… кіло(грамів)/літрів/ пачок/
пляшок /... (чого?)…
Скажіть, будь ласка, скільки коштує?
Сплатіть/ заплатіть в кассу.

სურვილის შესახებ Я/ти/він/вона/вони хочу(еш, е, уть) додому.
Я/ти/він/вона/вони хочу(еш, е, уть) (що?)… Я / ти / він /
вона / вони хочу (еш, е, уть) (що робити / зробити?)…

თავისუფალი დროის გატარების
შესახებ

Увечері ми були (де?) в (у) театрі.
Влітку ми поїдемо (куди?) на дачу.

აღწერა-დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა,
ხასიათი

Які у нього / неї очі?
Яка у нього/неї фігура?



Яке у нього/неї волосся?
Якого ти / він / вона/ вони зросту?
У (кого?) ... який (яка?,яке?,які?) зріст/ фігура/ волосся/
очі ...
У мене / тебе / нього / неї (які?) очі, (яке?) волосся, (яка?)
фігура?
Я / він / вона / ти / ми / ви / вони (якого?) ... зросту.
Яка він / вона людина? Який у нього / неї характер?
Я / ти / він / вона / воно / ми / ви / вони (який?, яка?, яке?,
які?) ...
У мене / тебе / нього / неї (який?) ... характер.

საგნის\ ცხოველის აღწერა Це (що?) ... Який (а, е, і) (що?) ...? Якого він / вона /
воно/вони розміру / кольору ...?
Чий/чия це кіт / кішка? Цей кіт / кішка великий(а).
З чого він / вона / воно/ вони зроблений (а, е, і)? З (чого?)
цей/ця/це/ці ...?
З якого матеріалу зроблений (а, е, і) ...
Хто це? Який він? Яка вона? Скільки йому / їй
років/місяців? Де живе / мешкає? Що він/вона/воно їсть?
/ Чим харчується? Скільки важить? Якого кольору? /
Якого забарвлення?
Живе / мешкає в / на (де?) ... Їсть (що?) ... ./ Харчується
(чим?) ... Він / вона (який (а)?) ... / (Який?) ... ? Він /
вона важить ...
Де він / вона/ воно / вони мешкає (ють)?
Він / вона / воно/ вони був/була /було /були завезений
(а,е,і) сюди (звідки?) з ...
Він / вона / вони занесений (а,і) в Червону книгу.

გემოვნების გამოხატვა, გატაცებები Ти / він / вона / вони любиш (ить, лять) (що?) ...?
Я / він / вона / вони (не) люблю (ить, лять) (що?) ....
Що ти / він / вона / вони любиш (ить, лять)?
Ти / він / вона / вони любиш (ить,лять) (що робити?) ...?
Я / він / вона / вони (не) люблю (ить, ять) (що робити?) ....
Я ходжу на (що? / куди?) ...
Я займаюся (чим?) ...Я захоплююсь(ся) (чим?)…

ემოციების, გრძნობების გამოხატვა
ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული,
გაღიზიანება

Ой! Фу(Тьфу)! Як тобі не соромно! Тобі не соромно?
Дуже шкода! Як шкода / прикро!

გაკვირვება Ой! Правда?
ინტერესი Хто / Що це? Чому ...?
სიხარული, აღფრთოვანება,
კმაყოფილება

Чудово! Добре! Прекрасно!

შეგრძნებების გამოხატვა Я втомився (лася). Я хочу їсти / пити / спати.
დამოკიდებულების\შეფასების
გამოხატვა

Це дуже добре / погано. Це хороший / поганий (а, е, і)
(що?) ... Це (дуже) цікаво / легко / складно / просто.
Який (а, е, і) (не) гарний / хороший / розумний / добрий /
злий / ... (а, е, і) (хто? / що?) ... !

დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება (საათი, დღე,
დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე, თარიღი,
წელი, წელიწადის დრო)

Коли?
Зараз / сьогодні / вчора / завтра
Вранці / ввечері / вдень / вночі
У понеділок, у вівторок і т.д.



Влітку / восени / навесні / взимку
У/в січні, лютому і т.д.
Котра година? Шоста /... година; Пів на восьму/ ...
(годину). П'ять/... годин двадцять/... хвилин.
Коли? (О котрій годині?) О другій /двадцятій /...годині.
Коли? У дві тисячі одинадцятому році. (Дві тисячі
одинадцятого року), ...
Коли? У/в середу /у вівторок /... у мене (що?) .... .
Коли? У березні / в січні /... я їду в / на (куди?) .... .

ქრონოლოგია Після цього / потім...
სიხშირე Чи часто ...? Ніколи / іноді / часто / завжди / постійно...

Скільки ... раз(ів) на тиждень / день / місяць / рік?
ხანგრძლივობა Як довго (скільки часу)? (Не) довго / швидко

За півгодини / хвилину / рік / місяць і т.д.
სივრცეში განთავსება
ადგილმდებარეობის მითითება Де? В / на (де?) ... Тут / там / далеко / близько / зліва /

праворуч / ліворуч / внизу / вгорі/...
За / під / над (чим?) ...
Поруч (з чим?) / близько (чого?) ...

გზის, მიმართულების,
დანიშნულების ადგილის მითითება

Куди йдеш? Прямо / направо / наліво / уверх / вниз
Піднятись(ся) / спуститись(ся) / (чим? з чого?),
(по/з)вернути...

ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
მიზეზი, შედეგი ... тому, що ...
ოპოზიცია …, та ….; ...., але …
ნებართვა, ვალდებულება, იძულება,
აკრძალვა, რჩევის მიცემა

Можна? Дозвольте? Так, будь ласка. Сюди не можна.
Можна / дозвольте /... (що (з)робити?). Не можна / не
треба (що робити?)…
Я / ти / він / вона / вони повинен (на, ні) (що
(з)робити?)...

ინტერაქცია საკლასო ოთახში Читаємо і знаходимо потрібний малюнок.
Прочитайте і відгадайте / і дайте відповідь на
(за)питання / і обведіть(підкресліть) правильну відповідь
...
Подумайте, правильно це чи ні.
Я (не) можу. Я забув (ла)...Я закінчив (ла). Я знаю
відповідь. ...
Читаємо текст (діалог).
Розіграйте діалог. Напишіть сьогоднішнє число. ...
У(в) мене вийшло, у мене не виходить ...
Я не зрозумів (ла), повторіть, будь ласка ...

ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. ორიენტირები

2.1. ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები (სI-სII)
სხეული ... волосся, брови, вії, плече, долоня, живіт...
გარეგნობა ... зеленоокий, кароокий, рудий ...



ხასიათი ... боягузливий, чесний, обманщик, грубий...
ტანსაცმელი\აქსესუარები\აქტივობები ... одяг, взуття, куртка, пальто, шапка,

черевики; зняти, одягнути, зашити,
почистити, порвати ...

ჰიგიენა\აქტივობები ... почистити зуби, вмитися, прийняти душ...
ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა\აქტივობები ... лікар, хвороба, застудитися, лікуватися,

грип...
შეფასება და ემოციური რეაქციები ... чудово, нерозумно, легко, несерйозно ...

2.2. ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები
ადამიანი\ცხოვრების ეტაპები ... дівчина(-ка), хлопець(-чик), підліток, старий(а),

старенький(а) ..., народився, помер, дитинство, ...
ოჯახი, ნათესავები ... батько, мати, двоюрідний(а)  брат / сестра...
ბუნება და ბუნების მოვლენები\ აქტივობები ... домашні тварини, звірі, птахи, риби, ...;

сонце, земля, місяць, зірки, море, ...;
йде дощ / сніг, дме вітер, світить сонце, ...

გეოგრაფიული დასახელებები
\ეროვნებები\რელიგიური მწარმსი

... Київ, Харків, Вашингтон, Карпати, Дніпро, Чорне
море, ...;
християнин, мусульманин, буддист ...

საზოგადოება და სახელმწიფო ... країна, економіка, зарплата, студент, міністр, ...
ქალაქი და სოფელი\აქტივობები ... місто, дача, село; ловити рибу, полювати...
საცხოვრებელი ადგილი\აქტივობები ... будинок, квартира,...; жити, прибирати, їсти, пити,

мити, ...
ავეჯი\საყოფაცხოვრებო ნივთები\აქსესუარები ... шафа, диван, крісло, тумба, ванна, кавник...
სკოლა\ინფრასტრუქტურა\პერსონალი\
სასკოლო ნივთები\ საგნები\ აქტივობები

... спортзал, стадіон, однокласник (-ця), українська
мова, історія, математика, книга, зошит, крейда;
відповідати, диктувати, задавати питання, ...

სავაჭრო ობიექტი\ პერსონალი\აქტივობები ... магазин, супермаркет, касир,...; купити, заплатити,
...

სურსათი\აქტივობები ... хліб, яйце, молоко,...; нарізати, зварити, ...
კვების ობიექტები\პერსონალი\აქტივობები ... буфет, кафе, продавець (-щиця), гроші, здача, ...;

купити, зважити, попросити показати, ...
ტრანსპორტი\პერსონალი\აქტივობები ...автомобіль, мотоцикл, пароплав, літак,...; водій,

льотчик, ...; водити, плисти, ...
კულტურული ობიექტები\ პერსონალი\
აქტივობები

... театр, галерея, виставка, художник, п'єса; писати
картину, аплодувати, дарувати квіти, ...

მომსახურების ობიექტები\პერსონალი\
აქტივობები

... аптека, пошта, бібліотека, ательє; фармацевт,
листоноша ... ; постригтися, зшити ...

მედია Газета, журнал, стаття, журналіст (-ка), ...

2.3. აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

გასართობი\თავისუფალი დრო\ სპორტი\
აქტივობები

Хобі, спорт, читання, музика, ... ; слухати
музику, танцювати, грати в шахи, вишивати, ...;
займатися спортом, ... ;

დღესასწაულები და ზეიმები ... свято, організатор, подарунки, гості, ...;
святкувати, запрошувати, готуватися, ...

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები Побачити, почути, подумати, зрозуміти,
порахувати, ...

ტელეფონით საუბარი Телефон, подзвонити, відповісти, набрати
номер ...



2.4. ორიენტირები ლექსიკური ერთეულები
დრო
სეზონები Зима, весна, літо, осінь; взимку, навесні, влітку, восени;

сезони: зимовий, весняний, літній, осінній.
თვეები Січень- грудень; в(у) січні / - в(у) грудні.
კვირის დღეები Понеділок-неділя; в(у) понеділок - в(у) неділю; дні

тижня; робочі дні, вихідні.
დღის მონაკვეთები\დღე-ღამე Доба, опівдні, опівночі, вранці, вдень, ввечері, вночі...
დროის განსაზღვრა Початок, продовження, кінець, ...; ... тисяча дев'ятсот

п'ятнадцятий рік, ..., в(у) тисяча дев'ятсот дев'яносто
другому році, ..., у двадцять першому столітті …

დროის სიხშირე Часто, рідко, завжди, ніколи ...
სივრცე
ადგილმდებარეობა\მიმართულება Поруч, біля (коло), в(у),...; прямо, направо, наліво,

праворуч, ліворуч, попереду, позаду, вгорі, внизу, ...
ქვეყნის მხარეები На півночі, на півдні, на сході, на заході ...
მახასიათებლები
ფერი ... яскравий, блідий, строкатий, барвистий, ...
ფორმა ... плоский, опуклий, овальний, ...
ზომა Великий, дрібний, величезний,...; 1 метр/ кілометр, ...;

2,3,4 сантиметри / метри / кілометри, …; 5-20 метрів /
дециметрів/ ...

წონა\რაოდენობა Кілограм, літр, трохи ..., ... 1 (2,3,4) грам (и) / кілограм
(и) / літр (и) ..., 5-20  грамів/літрів /...

ტემპერატურა Холодно, жарко, тепло, прохолодно .../ ... 1 (2,3,4)
градус (а) ...

შემადგენლობა ... з пластмаси, з хутра, з тканини ..., пластмасовий,
хутряний, ...

რიცხვები ... десяток, сотня, тисяча ...., перший, другий ...

გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან
მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება
უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს
გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის
სასურველია:
ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. ფონეტიკა
3.2. სიტყვაწარმოება
3.3. მორფოლოგია
3.4 სინტაქსი
3.5. მართლწერა.



3. Граматика
3.1. Фонетика
Співвідношення звуків і букв. Голосні і приголосні звуки. Тверді і м'які, дзвінкі і глухі

приголосні. Звукове значення літер я, ю, є, ї. Слово, склад. Правила переносу. Наголос і
ритміка. Типи інтонаційних конструкцій: закінчений вислів, спеціальне питання,
звертання, прохання, загальне питання, порівняльне питання, оцінка. Вимова
наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Орфограма. Вимова
приголосних звуків і позначення їх на письмі. Найпоширеніші випадки чергування
звуків. Чергування у-в, і-й. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила
вживання м’якого знака. Буквосполучення йо, ьо. Правила вживання апострофа. Подвоєні
літери. Написання слів іншомовного походження.

3.2. Словотвір
Поняття про основу слова. Основа слова і закінчення, корінь слова, суфікс, префікс.
Морфологічний спосіб словотворення. Зміни приголосних за творення слів. Складні
слова.
Лексико-семантичний спосіб словотвору (обмежена кількысть прикладів,
запропонованих матеріалами використовуваного підручника).

3.3. Морфологія
Іменник.
Іменник як частина мови. Іменники – назви істот і неістот. Іменники – загальні та власні
назви.
Власні назви для позначення імені, по батькові, прізвища; географічні назви, назви книг,
фільмів, вистав. Велика літера і лапки у власних назвах.
Рід іменників. Іменники чоловічого, жіночого, середнього, спільного роду (слова, що
позначають професії, рід діяльності, сферу інтересів: лікар, політик, колекціонер). Число
іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.
Система відмінків в українській мові. Значення відмінків. Поділ іменників на відміни.
Відмінювання іменників.
Відмінювання іменників першої відміни: Чергування приголосних/шиплячих у
давальному і місцевому відмінках. Перевірка  сумнівних звуків. Особливості
відмінювання іменників жіночого роду на –я / іменників, що перед закінченням мають
сполуку двох приголосних.
Відмінювання іменників другої відміни: Закінчення родового відмінка однини і його
вплив на значення слова. (каменя/-ю, папера/-у). Особливості закінчень іменників у
давальному (-ові, -у, єві,-ю) та орудному відмінках однини (-ом, -ем, -ам) та множини (-
ами, -ями, -ми). Чергування приголосних основи [г], [к], [х] у кличному відмінку.
Відмінювання іменників третьої відміни: Подовження кінцевого приголосного основи
(сіллю,піччю)\ Вживання апострофа після літер б, п, в, м, ф, р перед закінченням –ю в
орудному відмінку (любов’ю, матір’ю).
Відмінювання іменників четвертої відміни.
Значення і використання відмінків
Називний відмінок:
Особа активної дії;
Назва особи, предмета;
Звертання;
Наявність предмета;



Предмет володіння.

Родовий відмінок
а) без прийменника:
родовий відмінок приналежності;
відсутність особи (предмета) тільки в теперішньому часі;
в поєднанні з числівниками в обмежених конструкціях;
місяць у даті (на питання «Яке сьогодні число? Перше січня.»);

б) з прийменником:
вихідний пункт руху (з);
особа, якій належить що-небудь (у).

Давальний відмінок
адресат дії;
особа (предмет), про вік якого йде мова (тільки з особовими займенниками);
особа, що відчуває необхідність у чомусь (тільки з особовими займенниками);

Знахідний відмінок
а) без прийменника:
особа (предмет) як об'єкт дії;
логічний суб'єкт при дієслові кликати;
б) з прийменником:
напрямок руху (в, у, на);
час (година, день тижня) (в, у).

Орудний відмінок
а) без прийменника:
з дієсловом займатися;
з дієсловом знайомити / познайомити;
професія особи (при дієслові бути);
б) з прийменником:
спільність.

Місцевий відмінок
з прийменником:
об'єкт мовлення, думки;
місце (в / на);
засіб пересування (на).

Прикметник
Прикметник як частина мови. Розряди прикметників за значенням (семантико-
граматичні групи).  Творення прикметників та правопис. Рід, число і відмінок
прикметників. Залежність роду, числа і відмінка прикметника від іменника.
Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників. Чергування
приголосних за творення вищого ступеню порівняння.
Займенник



Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням. Особові займенники (я,
ти, він, вона, воно, ми, ви, вони). Відмінювання і вживання особових займенників.
Питальні (Який? Чий? Котрий? Скільки?), Присвійні (мій, твій ...), Вказівні (цей, той …),
зворотній (себе) займенники.
Відмінювання особових, вказівних і присвійних займенників.
Відмінність особових займенників у відмінку займенників його, її, їх від присвійних
займенників його, її, їх.
Числівник
Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням: кількісні й порядкові.
Розряди числівників за будовою: прості, складні та складені.
Позначення дати (перше березня), віку (один рік, два-чотири роки; п'ять-двадцять років,
двадцять один рік), часу дії (о шостій годині – десять хвилин на сьому). Числівники в
нумерації (будинок номер два).
Родові форми та форми числа у числівників (один / одна-одне-одні; два-дві) і їх
узгодження з іменником.
Дієслово
Загальне означення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Інфінітив (Неозначена
форма дієслова). І і ІІ дієвідміни дієслів. Особові форми дієслова.
Особа і число дієслова. Безособові дієслова. Часи дієслова: Теперішній час. Минулий час.
Зміни дієслів у минулому часі. Майбутній час. Відмінювання дієслів.
Дієслова хотіти, любити, могти, повинен і їх відмінювання. Поєднання з формами
інфінітива (хочу / хочеш / .... / хочуть вивчати українську мову, люблю читати)
Дієслова руху. Рух пішки і на транспорті (йти-їхати). Рух як односпрямований процес
(йти, їхати) і як процес, спрямований в обидві сторони (ходити-їздити).
Видові пари дієслів (нести-носити, везти-возити), відмінювання і тимчасові форми.
Способи дієслів. Дійсний, умовний і наказовий способи дієслів (загальне поняття).
Прислівник
Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників:
способу дії (добре, погано), місця (далеко, близько), часу (вранці, взимку), міри (багато,
мало) і ступеня (повільно, швидко).
Сполучники
Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності (прості): єднальні,
протиставні, розділові.
Прийменники.
Прийменник як службова частина мови. Прості прийменники.
Належність прийменників відмінкам.
Частка
Частка як службова частина мови. Формотворчі частки для творення наказового способу
(хай, нехай).

3.4. Синтаксис
Словосполучення.
Головне й залежне слово в словосполученні. Узгодження як тип зв'язку в
словосполученні. Керування як тип зв'язку в словосполученні. Прилягання як тип зв'язку
в словосполученні.
Просте речення.
Поняття про суб'єкт і предикат в реченні.
Способи вираження граматичного суб'єкта:



іменник або займенник у формі називного відмінка (Олена танцює).
Способи вираження логічного суб'єкта:
іменник або займенник у формі знахідного відмінка (Мене звуть Олег);
іменник або займенник у формі родового відмінка (У мене є книга).
Способи вираження предиката:
дієслово дійсного способу.
Узгодження між суб'єктом і предикатом у реченні.
Речення стверджувальні й заперечні.
Способи вираження лексико-змістових відносин у реченні:
Об'єктні відносини: безприйменникові конструкції (Я читаю книгу.) та прийменниково-
відмінкові конструкції (Я читаю про Україну);
Атрибутивні відносини: узгоджене означення: (красива дівчина);
Просторові відносини: прийменниково-відмінкові конструкції іменників, прислівників
(Джон живе в Америці. Наталка живе далеко);
Тимчасові відносини: прислівники (Я довго її чекала).
Непитальні речення:
розповідні й стверджувальні (Вчора приїхав мій друг. Андрій дивиться телевізор.
Сьогодні тепло.);
заперечні (Гості не прийшли.).
Питальні речення (Скільки коштує ця книга?)
Двокомпонентні моделі (Брат спить. Батько - вчитель).
Прості речення зі сполучником протиставлення а (Це не будинок, а школа).
Звертання і його вживання. Вставні слова та сполучення слів.
Складне речення.
Ознаки складного речення і його частин. Поняття про складне речення без сполучників і
сполучникове (складносурядне) речення (елементарні конструкції).

3.5. Правопис.
Орфографія і орфоепія
Вживання малої  й великої літер.
Правопис і вимова голосних (ненаголошені голосні, що перевіряються і не перевіряються
наголосом) і приголосних у коренях слів. Уподібнення звуків (…- ться, …).
Спрощення в групах приголосних (-ждн-, -здн-, -стн-, -стл-…). Найпоширеніші випадки
чергування звуків (о - і, е\є - і, е-и\і, з - ж, г - ж…). Чергування голосних після шиплячих.
Основні випадки чергування у-в, і-й.
Правила переносу. Наголос.
Злите і роздільне написання не з дієсловами.
Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання м’якого знака. Сполуки
літер ьо, йо.
Правопис прийменників, сполучників, часток (в обсязі, встановленому стандартами для
даного рівня).
Правопис голосних після шиплячих.
Правопис закінчень іменників, прикметників, прислівників.
Голосні е і є на початку слова, наголошені; правопис і вимова.
Голосні и, і; правопис і вимова.
Голосні е, є, ю, я на початку, в середині слова і кінці слова; правопис і вимова. Правила
вживання апострофа.
Вимова слів з ь.



Вимова твердих і м'яких, дзвінких і глухих приголосних. Подвійні приголосні.
Подвоєні літери. Подвоєні літери на позначення збігу однакових приголосних /
подовжених м’яких і пом’якшених приголосних (-ння, -лля, -сся,-ття…).
Вимова і написання слів іншомовного походження. Вживання ь в іншомовних словах.
Асимілятивне пом'якшення приголосних перед м'якими зубними (стіна).
Вимова ш і щ.
Пунктуація
Знаки пунктуації в кінці речення.
Знаки пунктуації в простому реченні (тире між підметом і присудком: Київ-столиця
України. Тбілісі - столиця Грузії.).
Знаки пунктуації в простому реченні зі сполучниками а, але, і, або.
Знаки при звертанні. Знаки при вживанні вставних та узагальнюючих слів.
Знаки пунктуації в реченні з однорідними членами (найпростіші конструкції без
узагальнюючих слів).
Знаки пунктуації в безсполучниковому складному реченні зі значенням перерахування.

4. სოციოკულტურა და კულტურა
ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები, უკრაინული ტრადიციული ტანსაცმელი, ხალხური

წეს-ჩვეულება; ხალხური კალენდარი, ხალხური თამაშები;
განათლება;
ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიერთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული
პრესა/გადაცემები და სხვა);

გეოგრაფიული ცნობები; შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, უკრაინის
სიმბოლიკა, ადმინისტრაციული მოწყობა; რეგიონალური თავისებურებები;

დედაქალაქი, მისი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი და ა.შ);
ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული
პირები;
ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, უკრაინული ხალხური
ხელოვნება;
ცნობები უკრაინისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საბაზო-საშუალო საფეხურის უკრაინული ენის პროგრამის შინაარსი
III-IV დონეებისათვის (სIII, სIV)

სარეკომენდაციო შინაარსი
პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული

თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება
ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ
იქნეს:
სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
თანამედროვე ენის ნორმები;
ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.



პანორამა
1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა / დახასიათება
1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა
1.5. დროში ორიენტირება

1.6. სივრცეში განთავსება
1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
1.8. ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა
1.9. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები III-IV დონისთვის (სIII-სIV)

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები
სIII-სIV

სოციალური ურთიერთობის
დამყარება
მისალმება Здрастуй (-те)! Добридень! Як справи? Так собі, помаленьку. Привіт!
დამშვიდობება Побачимося! До (скорої) зустрічі! На все добре! Щасливо!
მოკითხვა Як здоров'я? Як поживаєте?
პიროვნების წარდგენა Познайомтесь(ся), це мій / моя (хто?) ... Мого / мою (твого / твою)

(кого?) ... звуть ... Його / її звуть (ім'я, по батькові) ... Його / її ім'я /
прізвище ...

თავაზიანად მიმართვა (Вибачте / прошу вибачення), будьте ласкаві (такі добрі), ви не
підкажете? Скажіть, будь ласка ....

მობოდიშება Я хотів би вибачитися. Прошу вибачення! Пробачте, будь ласка…
მადლობის გადახდა და სათანადო
პასუხი

Дякую тобі / вам за (що?) ... Хочу подякувати тобі / вас / його / її за
(що?) ... Нема за що! На здоров'я! Усе гаразд!

მილოცვა З наступаючим святом Вас! З наступаючим Різдвом / Новим роком /
Великоднем / святом! Вітаю (кого?) ... (З чим?)…

შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება\
უარის თქმა

Чи не піти нам (куди?) ... ?
Запрошую тебе / вас до себе в гості. Приходьте до мене (коли?) ....
Можна запросити тебе / вас у гості?
З задоволенням! Звичайно, прийдемо! Ти / ви знаєш (єте), я не зможу
(коли?) ... На жаль, не зможу. Давай (те) відкладемо.

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში და
საზოგადოებრივი კვების
ობიექტებში)

Хочу / налий / поклади добавки. Не хочеш добавки? Не хочеш / хочете
спробувати? У тебе немає апетиту? Чому ти / ви нічого не їси / їсте?
Я / ми б замовив (ли) (що?) ...
Що ви можете запропонувати? Що ви порадите? На закуску / на перше
/ на друге / на десерт у (кого?) ... (що?) ...
(Принесіть) рахунок, будь ласка!

წახალისება, შექება Чудова (хороша, оригінальна, блискуча) ідея! Ти / ви відмінно (добре,
чудово, ...) виглядаєш (єте). Ти / ви у чудовій формі.

ტელეფონით საუბარი Алло, добрий день! З вами говорить (хто?) ... Попросіть, будь ласка, до
телефону (кого?) ... Це квартира (чия?) ... / аптека / банк і т.д.?
Так, слухаю. Хто говорить? Говоріть, будь ласка, голосніше
(повільніше), погано чути.
Його / її немає, передзвоніть пізніше. Що передати?



Я дзвоню з мобільного телефону.
У мене / тебе / нього / неї мало грошей на рахунку, краще відправити /
я відправлю sms. Ти отримав моє повідомлення?

დამშვიდება Обійдеться. Заспокойся (тесь). Не впадайте у відчай. Все
влаштується/уладнається. Не нервуй (те)! Усе буде гаразд!

თხოვნის გამოხატვა Прошу тебе, .... . Позич (мені), будь ласка, (що?) .... У мене до тебе
невелике прохання.

შეხვედრის დანიშნვა, დათანხმება,
უარის თქმა

Зустрічаємось (ся ) в / на / у / біля (де?) ... (Коли?) ...
Добре, я прийду (я буду). Домовилися. Згода/Згоден (на). Як шкода,
що я не зможу, я зайнятий (а) / у мене справи. Може я трохи спізнюся,
дочекайтеся мене, добре?

გაფრთხილება Обережно, (що відбувається?) ... !
"Не курити (палити)!" "Тут не курять (палять)". "Не притулятися!"
"Небезпечно для життя!" "Стороннім вхід заборонено". "Службовий
вхід".

კეთილი სურვილების გამოხატვა Будь (те) здоровий (а, і)!
Щасливої дороги!
Щастя, здоров'я, успіхів! Довгих років! Усього найкращого!
Ласкаво просимо!
Бажаю (чого?) ... !

ცუდად გაგებულის გარკვევა Не розчув (ла), повторіть, будь ласка.
Я не зовсім тебе / вас зрозумів (а), повтори (іть), будь ласка. Здається, я
вас / тебе неправильно зрозумів (ла). Я вас / тебе правильно зрозумів
(ла)? Ви / ти хочете / хочеш (що зробити?) ...

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Чим можу допомогти?
Де / В якому відділі / На якому поверсі у вас / я можу купити /
придбати (що?) ... ?
Я хочу купити / придбати ось цей (цю) / той / (ту) (що?) ... Скажіть,
який це розмір? Якого розміру (що?) ...? Мені потрібен (який?) ....
розмір.
А іншого кольору (що?) ... у вас є?
Де можна приміряти? (Де у вас примірювальна?)
Скільки з мене? З вас .... гривні(ен) (ларі).

ინტერაქცია მგზავრობისას Куди ти / ви їдеш (ете) / йдеш (ете)? На чому ти / ви їдеш \ ете (куди?)
... .
Ви не скажете, де (що?) ......

Скажіть будь ласка, де знаходиться (що?) зупинка / пошта / інтернет-
кафе / вокзал / музей ...
Як туди проїхати / пройти?

Мені / нам хочеться побачити / подивитися (що?) ... .
Поїдемо на метро / автобусі / маршрутному таксі / ...?
(Де) ви / ти виходите (иш)? На наступній зупинці / станції. Пред'явіть
/ передай (те) квиток (-тки), будь ласка.
Поїзд відходить / прибуває (коли?) ...
Мені потрібно замовити (скільки?) ... квиток (и, ів) на (яке?) ... число?
Таксі вільне? Я хочу замовити таксі. Поспішаю на вокзал / в аеропорт.
Коли під'їдете? Приїжджайте/Приїздіть за адресою ...
Здрастуй (те), дорогий (-а, і) (хто?) ... ! Привіт, (хто?)...!
Як у вас / у тебе справи? Як здоров'я (кого?) .... ?
У мене все добре /нормально/ гаразд, ....
Думаю повернутися (коли?) ...
Передавай привіт усім / (кому?) ....



Чекаю відповіді. Побачимося, як тільки повернуся. Цілую / До
зустрічі, твій (-я) (хто?)

პოზიციის გამოხატვა კამათისას,
დასაბუთება, საკუთარი აზრის დაცვა,
სხვისი აზრის გაზიარება ან უარყოფა

Я (теж) так (не) думаю. Я з тобою \ з вами (не) згоден (згодна). Не
думаю. Це не дуже хороша ідея. Я впевнений, що ...
На мою\твою\вашу думку ... Мені здається, ... Я (не) думаю \вірю
\сумніваюся, що ... Можливо, я помиляюся, але ...

პირადი წერილი Здрастуй (те), дорогий (-а, і) (хто?) ... ! Привіт, (хто?) ...!
Як у вас / у тебе справи? Як здоров'я (кого?) .... ?
У мене все добре /нормально/ чудово/ прекрасно ....
Думаю повернутися (коли?) ...
Передавай привіт усім / (кому?) ....
Чекаю відповіді. Побачимося, як тільки повернуся. Цілую / до
зустрічі, твій(-оя) (хто?)…

ინფორმაციის გაცვლა
მონაცემები საკუთარი თავის ან
პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის
ნომერი

Познайомтесь, це мій (-оя,-ої) (хто?) ... Хочу познайомити тебе/вас з
усіма ... Ви вже познайомилися? ...
Звіть (називайте) мене просто ... Для друзів я просто ... Його / її / їх
звуть (як?) ... Його / її / їхня адреса / їхній телефон ... Мого (-ю,-їх)
(кого?) ... звуть ...
Моїй (-єму,-їм) (кому?) ... (скільки?) ... років. Я / ти / він / вона
/молодший (а), вони молодші / старші за мене / тебе / нього / неї / них
на (скільки?) ... рік/роки / років.
Я учень (учениця) (якого?) класу.
У сім'ї нас троє / четверо / п'ятеро ... Він уже одружений. Він
неодружений. Вона вже заміжня.

პროფესიის\ხელობის შესახებ Хто він / вона / вони за професією / фахом? Ким ти / він / вона / вони
хочеш (-е, уть) стати? Ким ти / він / вона / вони працюєш (-є, ють)? Я /
ти / він / вона / вони стану (-еш, е, уть) (ким?) ...
Де ти / він / вона / вони працюєш (-є, ють)? Ти / він / вона / вони
працюєш (-є, ють) в/у / на (де?) ...?
Чим він/вона займається, вони займаються? Чим займається
лікар/банкир/ ... ? Він (що робить?) .... .

ეროვნების და წარმომავლობის
შესახებ

Я / він / вона / вони грузин (-ка, -и), українець (-ка, ці) / вірменин (-ка,
ни) / американець (-ка, ці) / ... . Я (звідки?) з України. / (країна, місто і
т.д.)

ამინდის შესახებ Скільки градусів? Який прогноз погоди на сьогодні / завтра / тиждень?
Сьогодні тепліше / холодніше / прохолодніше, ніж (коли?) ... .
Температура повітря / води (скільки?) ... градуси (ів) нижче / вище
нуля.

ჯანმრთელობის შესახებ На що скаржитеся? Як ви себе почуваєте? Здається, я застудився
(лась). Я себе погано почуваю.
Мені / тобі / йому / їй погано / вже краще. Мене / тебе / його / її
морозить / нудить / ....
Треба / потрібно / необхідно звернутися до/викликати лікаря /
викликати швидку допомогу / сходити в аптеку / вкласти його (її,
тебе) в ліжко / .... .
Я / ти / він / вона лягає (єш, є) у лікарню.
Йому зробили (яку?) .... операцію. Йому / їй необхідний/потрібний
постільний режим.

ფასის\ღირებულების\რაოდენობის
შესახებ

Це дешевий / дорогий (що?) ...
На скільки дешевше / дорожче (чого?) .... ?
Скільки коштує (що?) навчання \ медичне обслуговування / ... (де?) ....



?
Чи є на (що?) ... знижка?
В яку суму / у скільки це обійдеться (обходиться)? Скільки потрібно
(грошей)? Яка сума для цього буде потрібна? За якою ціною?
По два (дві) / п'ять / ... ларі (гривні / гривен) і т.д. за кілограм / літр ...

სურვილის შესახებ Про що ти мрієш? Я мрію про (що?) ...
Чого ти / ви бажаєш (єте)?
Хіба тобі (йому / їй / їм) не хочеться (чого?) ... Хіба тобі (йому / їй / їм)

не хочеться (що робити / зробити?) ... Мені / тобі / йому / їй / їм
хочеться (чого?). .. Мені / тобі / йому / їй / їм хочеться (що робити /
зробити)? ...

თავისუფალი დროის გატარების
შესახებ

Як ти / ви відпочив (ла, ли)? Куди ти / ви їздив (ла, ли) у відпустку / на
канікули / на вихідні? Як провів (-ела, -ели) час / канікули / вихідні?
Сходимо в/у / на (куди?) ...? З'їздимо в / у/на (куди?) ...?
Так, там можна відпочити / розслабитися. Ні, мені / їй / йому / їм
краще побути вдома / почитати / послухати музику. Я люблю / Мені
подобається проводити вільний час (де? як?) ... Вільний час я зазвичай
проводжу (де?), (як?) ...

აღწერა-დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა,
ხასიათი

Як він / вона / вони виглядає (ють)? Якого він / вона зросту?
Він / вона високого / середнього / невисокого / низького / маленького
зросту.
Скільки ти / він / вона важиш (ить)? Я важу ... кілограмів.
У що ти / він / вона / вони одягнений (а, і)? Ти / він / вона / вони
одягнений (а, і) у / в (що?) ... На тобі / ньому / ній надіте (що?) ...

გემოვნების გამოხატვა, გატაცებები Тобі подобається (що робити?) ...?
Тобі подобається (що?) ...? Так, дуже / Ні, не дуже.
Подобається / ненавиджу / дуже люблю / поважаю ...
Які (ий, у) (Що?) ... ти любиш / тобі подобається(ються)?
Чим ти захоплюєшся / займаєшся?
Я / ти / він / вона захоплююся (єшся, ється) (чим?) ...
Я ходжу на (що?) ...

Я займаюся (чим?) ...
Я захоплююся (чим?) ...
Тобі необхідно займатися (чим?) ...

ემოციების, გრძნობების გამოხატვა
ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული,
გაღიზიანება

Як нерозумно! Дурниці! Не базікай дурниці!
Який жах!
Досить! Припини! Годі!

გაკვირვება Невже? Отакої! Хто б міг подумати? Що ти / ви говориш (ите)?! Та що
ти / ви! Не може бути! А я й не знав (ла)! Ось як? Ось воно що? Не
можу повірити! Цього не може бути!

ინტერესი Що відбувається / сталося? Що трапилося? Як це називається?
ინდიფერენტულობა Все одно. Мені це байдуже. Це дуже нудно. Яка різниця! Мені нудно.
სიხარული, აღფრთოვანება,
კმაყოფილება

Який я радий/Як я рада! Я дуже рада! Я дуже задоволений /
задоволена! Мені весело.
Чудово! (Не) вірно. Жах! Як цікаво! Як нерозумно! Як добре! Як легко!

შეგრძნებების გამოხატვა Я зголодніла / Я голодний (на). Мені жарко / холодно/ тепло / боляче /
(не) приємно.
Тобі (не) жарко / холодно / тепло / боляче?

დამოკიდებულების\შეფასების
გამოხატვა

Прекрасно! (Не) вірно. Жах! Як цікаво! Як нерозумно! Як чудово! Як
легко!



დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება (საათი, დღე,
დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე, თარიღი,
წელი, წელიწადის დრო)

Коли? На /у/в/ початку / кінці / середині місяця / року / тижня / дня /
(якого?) ... століття / 80-их років
В/у (якому?) ... столітті, / 40-их роках / шестидесятих/..

В/у минулому / позаминулому / майбутньому році / місяці
Тридцятого квітня дві тисячі одинадцятого року, .... (Коли?) На тому
тижні/ минулого тижня у мене / тебе / нас (що буде / було?) ... .

ქრონოლოგია До - після, спочатку - потім, на початку - в кінці
По-перше ... , по-друге ... і т.д.

სიხშირე Як часто? Постійно / декілька разів / один раз (тричі, ...)
ხანგრძლივობა Як довго (скільки часу)? Цілу хвилину / годину/... Цілий  рік \ ....

За цей час ... Миттєво / нескінченно
სივრცეში განთავსება

ადგილმდებარეობის მითითება Де знаходиться? Зліва (ліворуч) / праворуч / недалеко / ... від (чого?) ...
Позаду / попереду (чого?) ...

გზის, მიმართულების,
დანიშნულების ადგილის მითითება

Йти (їхати) вперед / Повернутися назад
Скажіть, будь ласка, як пройти до (чого?) ...? Скажіть, будь ласка, куди
йде цей/це автобус (маршрутне таксі / тролейбус)?
Їхати по (чому?) ... Вийти поблизу (чого?) ... і т.д.

ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
მიზეზი, შედეგი Через (що? кого?) ... / Через це ..., тому ...

В/у результаті (сталося що?) ...
ირიბი ნათქვამი Я спитав(ла)/запитав(ла), котра година.

Я запитав(ла)/спитав(ла), чи знає він(вона) про це.
Він (вона) нагадав(ла) (мені), щоб я сходив(ла) в магазин.
Я відповів(ла), що чекаю гостей.

ნებართვა, ვალდებულება, იძულება,
აკრძალვა, რჩევის მიცემა

Мені треба / потрібно (що зробити?) ...
Я / ти / він / вона / вони зобов'язаний (а, і) (що зробити?) ...
(Я) раджу тобі (що зробити?) ....
Дозволь / Можу дати тобі пораду. Хочеш, дам тобі пораду?

ინტერაქცია სასწავლო ოთახში Зітріть, будь ласка, з дошки. Дозвольте (в)увійти / вийти. Можна я
пересяду наперед, звідси не видно. Я пропустив минуле заняття тому,
що ...
Що значить слово ..... ? Як буде українською мовою ....? Як пишеться
(слово) ....?

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. ორიენტირები

ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები სIII-სIV
სხეული Тіло, лоб, потилиця, шкіра, долоня, лікоть ... кров,

хребет, ребро, спина, груди, ступня ...
გარეგნობა ... симпатичний, кирпатий, веснянкуватий ... ...

модний, круглолиций, широкоплечий ...
ხასიათი ... у(в)пертий, уважний, ввічливий, принциповий,

скромний, гордий, справедливий ...
ტანსაცმელი\აქსესუარები\აქტივობები ... светр, піджак, чоботи, парасолька, окуляри,



гаманець, костюм, краватка, пуловер, спортивний
костюм;
випрати, випрасувати, втратити, знайти ...;
одягтися, взутися, заштопати, позичити,
приготувати ...

ჰიგიენა\აქტივობები …лосьйон / крем для / після гоління; прийняти
душ, поголитися, загартовуватися, дотримуватися
особистої гігієни ...

ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა\აქტივობები ... грип, ангіна, викликати лікаря, лежати в(у) ліжку
...; пацієнт (ка), лікарня, відділення, вітаміни ...;
крапельниця, робити укол, пити ліки, одужати ...

შეფასება და ემოციური რეაქციები ... чудово, страшно, посміхатися, плакати, радіти,
дивуватися, розчаровуватися ... ... …прекрасно,
жахливо, сміятися, злякатися, образитися,
хвилюватися ...

ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები
ადამიანი\ცხოვრების ეტაპები ... дорослі, сусід (-ка), однокласник (ця); ...знайомі, друзі,

співрозмовник, попутник; отроцтво, юність, народження, смерть
... молодість, зрілість ...

ოჯახი, ნათესავები ... родич (-ка), рідні, близькі, племінник (ця)..., ... батьки,
молодший (а) / старший (а) брат / сестра...

ბუნება და ბუნების მოვლენები\ აქტივობები ... дерева, квіти, трава; мороз, лід, жарко; тече струмок, блищить
море, пливуть хмари... ... гори, рі(ч)ки, моря, океани, рослини,
тварини; зірвати квітку / зламати гілку, посадити дерево

გეოგრაფიული დასახელებები\ეროვნებები\
რელიგიური მწარმსი

... Батумі, Каспійське море, Дніпро, Харків, Греція, Ніагара,
Атлантичний океан, Бразилія...; ... грек (-чанка), француз (-
женка), єврей (-ка), бразилійка, ескімос, чукча, європеєць (-йка)
...
Християни, мусульмани, буддисти, православний (а), католик (-
чка), буддист (-ка), мусульманин (-ка) ...

საზოგადოება და სახელმწიფო Країна, столиця, президент, парламент, мерія ...
ქალაქი და სოფელი\აქტივობები ... конюшня, пастух, у(в)рожай, трактор; сіяти, орати, польові

роботи, ... вулиця, цирк, вокзал ...;
საცხოვრებელი ადგილი\აქტივობები ... кімната, кухня, вітальня, кабінет ..., підмітати, готувати,

прасувати, відпочивати, зустріти, їсти ....
ავეჯი\საყოფაცხოვრებო
ნივთები\აქსესუარები

... ковдра, подушка, білизна, праска, пилосос, міксер ... ...
спальня, холодильник; ... сільничка; віник ...

სკოლა\ინფრასტრუქტურა\პერსონალი\სასკ
ოლო ნივთები\ საგნები\ აქტივობები

... коридор, кабінет, директор, завуч, підручник ...; ... хімія,
англійська мова, фізика; ... креслити, підкреслити, контрольна,
твір ..., ... класний керівник, класна година, відкритий урок,
доповідь, переказ, словникова робота, писати есе, виконувати
завдання ...

სავაჭრო ობიექტი\ პერსონალი\აქტივობები ... торговий об'єкт, продавець, зважити, ціна..., ... супермаркет,
асистент, ваги, упакувати, чек...

სურსათი\აქტივობები ... м'ясо, масло, цукор; приготувати, перемішати ..., ... продукти,
овочі, фрукти, засмажити, зварити ...

კვების ობიექტები\პერსონალი\აქტივობები ... бістро, ресторан...; офіціант (ка), ...; замовити, оплата,
обслуговування, прилади, попросити, принести рахунок ...

ტრანსპორტი\პერსონალი\აქტივობები ... транспорт (наземний / підземний / морський / повітряний),
проїзд, зупинка, квиток, поступитися місцем ..., ... вид



транспорту... ескалатор; капітан, машиніст, ..; ... їхати, летіти,
плисти, сідати, виходити ...

კულტურული ობიექტები\პერსონალი
\აქტივობები

Опера, філармонія, рояль, мікрофон, рокгруппа ...; поставити
п'єсу, виконати пісню, зіграти роль, вклонятися, отримати
задоволення ...

მომსახურების ობიექტები\პერსონალი\
აქტივობები

... басейн, лазня, тренер, масажист, швець;

... віддати в/у ремонт, замовити, тренувати ...
მედია Репортаж, сенсація, інтерв'ю, хроніка, новини...,

ток-шоу, ведучий (а), респодент, преса ...

აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

გასართობი\თავისუფალი დრო\
სპორტი\აქტივობები

... танці, спорт, телевізор, комп'ютер, книга;
тренуватися, танцювати, перемогти, нагородити...;
... спорт, культурні заходи; спілкуватися з друзями,
відвідувати виставки / вистави / концерти, дякувати за
все ...

დღესასწაულები და ზეიმები ... день народження, свято, подарунок;
радіти, вбиратися, привітати ....;
... вечірки, ювілеї; вітати, відзначати ...

აღქმა და ინტელექტუალური
აქტივობები

... згадати, придумати, скласти, представити ...

ტელეფონით საუბარი ... взяти / покласти / кинути трубку, передзвонити ...

ორიენტირები ლექსიკური ერთეულები
დრო
დროის განსაზღვრა ... кожен день / кожного дня / місяць(ця) / рік(року),

на тому / цьому тижні, в(у) минулому / наступному
місяці / році (минулого місяця/року ...

დროის სიხშირე ... частіше, рідше, постійно, довго, швидко, ... раз на
рік / місяць / день, двічі / тричі на рік / місяць ...

სივრცე
ადგილმდებარეობა\მიმართულება ... з півночі, з півдня, зі сходу, із заходу ..., на відстані

..., на висоті ..., на глибині ...
მახასიათებლები
ფერი Яскраво-зелений, темно-синій, блідо-жовтий ...
ფორმა და ფიგურები Округлої / довгастої форми ..., симетричний,

асиметричний ...; вага, обсяг, форма ..., коло, квадрат,
трикутник ...

შემადგენლობა Пластмасовий, хутряний, металевий ..., золотий,
срібний, платиновий, бронзовий ...

რიცხვები Два (і), обидва (і), мільйон ...; одна третина, десяткові
дроби, п'ять сотих ..., квадратний метр, літр ...

გრამატიკა

3.1. სიტყვაწარმოება
3.2. მორფოლოგია



3.3. სინტაქსი
3.4. მართლწერა
3.5. ტექსტი.

Граматика
გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან
მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება
უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს
გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის
სასურველია:
ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. Словотвір.
Основні способи українського словотворення. Семантичний потенціал афіксів.
3.2. Морфологія
Іменник
Незмінювані іменники. (Тбілісі, журі, меню, мадам, (Олена) Шевченко, Дзнеладзе, Дюма,
ВНЗ та ін.). Рід невідмінюваних іменників (ательє, бюро, кенгуру). Збірні іменники, що
означають матеріал, речовину (добриво, марево).
Особливості творення іменників. Написання та відмінювання імен по батькові.
Особливості відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.
Особливості відмінювання іменників першої, другої, третьої відмін.
Відмінювання іменників четвертої відміни: Поява суфіксів –ат-, -ят- у родовому,
давальному та місцевому відмінках (малят) / суфіксу –ен- (імен). Паралельні форми назв
істот у знахідному відмінку множини (гусенят(-а)). Збіг назв неістот у знахідному
відмінку множини з називним відмінком (імена, горнята).
Система відмінків іменників в українській мові. Вживання відмінків в наступних
значеннях:
Називний відмінок:
• Характеристика особи (Брат - лікар. Мій друг - розумниця.);
• Факти, події (Завтра екскурсія.);
• Ідентифікація особи (Мене звуть Олена).

Родовий відмінок з прийменником:
• визначення особи / предмета (за матеріалом, походженням, призначенням тощо: ваза зі
скла, гість з Росії, шампунь для волосся тощо);
• причина дії (затримується через негоду);
• час дії (напередодні, до, після, з ... до ..., близько: напередодні свята, після роботи, до
уроку, з ранку до вечора тощо);
• місце дії (біля, мимо, повз, вздовж, напроти, від, з, через, з-під, з-за: біля будинку,
навпроти магазину тощо)
Давальний відмінок без прийменника:
• об'єкт дії (Увечері я дзвоню батькові.);
• особа / предмет як суб'єкт дії, стану (передати привіт другу, наказ війську);



• особа / предмет, якому щось належить (Книга належить Андрію.)

Знахідний відмінок:
а) без прийменника
• кількісна характеристика дії (Я ціле літо проспівала. Ми зібрали цілий кошик грибів);
• час дії (Новини передають по радіо щогодини. Кожен день ми думаємо про тебе.);
б) з прийменником
• мета дії (Ми йдемо в гості.);
• об'єкт дії (Богдан підійшов до брата і обняв його за плечі.)

Орудний відмінок:
а) без прийменника
• характеристика особи / предмета (Діти співали хором.);
• об'єкт дії (Стара підперлася долонею.);
• місце дії (Я йду долиною.);
• виконавець дії (Твір написаний Шевченком. Удар ногою по м'ячу був дуже сильним.);
• предикативний (Я хочу стати хіміком.);
б) з прийменником
• об'єкт дії (Дача знаходиться за містом.);
• визначення предмета / особи (Бутерброд - це хліб з маслом і з сиром.)

Місцевий відмінок:
• умови дії (Танцям нас навчали при школі.);
• визначення особи / предмета (зовнішній вигляд, одяг). (Дівчина в шкіряній куртці
зайшла до магазину.)
Кличний відмінок.
Чергування приголосних у кличному відмінку (друг-друже, козак-козаче, Явтух-Явтуше)
Співпадіння форми кличного відмінка з називним у множині (сестри, брати)
Вживання імен по батькові у кличному відмінку (Іване Васильовичу, Маріє Петрівно)
Вживання у поезії іменників у кличному відмінку.

Особливості творення іменників:.
За допомогою суфіксів – ечк-, (єчк-), -ечок (-єчок), -ичк-,-ичок- та інші (сонечко,
стежечка).
Суфіксів –инн(я), -інн(я), -енн(-єнн)(я) (каміння, насіння, картоплиння, звільнення).
Вживання суфіксу –иво у збірних іменниках (вариво, добриво) та ін.
Відмінювання іменників множинної форми.

Прикметник
Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників.
Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників.
Граматичні ознаки і способи творення прикметників з суфіксами: -еньк-/-есеньк-. –
ісіньк-\ -юсіньк-, ськ-\ -цьк-\ -зьк- та ін..
Присвійні і відносні прикметники. Способи творення (суфікси –ів-\-їв-, -ин-\-ін-,-їн-, -
ач\-яч-).
Повні і короткі форми прикметників. Найбільш поширені короткі прикметники (зелен,
повен, винен) і т.д. та їх граматичні маркери.
Перехід прикметників в іменники.



Займенник
Питальні (який? чий? скільки?) і відносні займенники. Означальні (кожен, всякий),
заперечні (ніхто, ніщо) і неозначені займенники (будь-хто, абищо).
Відмінювання цих займенників.

Числівник
Кількісні числівники: цілі числа, дробові, збірні числівники. Складні та складені
числівники. Вживання кількісних числівників у поєднанні з іменниками. Відмінювання
кількісних і порядкових числівників.
Дієслово
Категорія виду: доконаний і недоконаний вид дієслів (робити - зробити, читати -
прочитати). Імператив від відомих дієслів (читай, читайте, говори, говоріть). Дієслівне
управління (дивлюся телевізор; розмовляю з братом).
Перехідні і неперехідні дієслова (зустрів брата, навчаюся в школі).
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного та наказового
способу. Зміна дієслів за родами у формі умовного способу.
Найуживаніші способи творення дієслів (префіксальний, суфіксальний, префіксально-
суфіксальний).
Продуктивні префікси в дієсловах руху (їхати - поїхати - приїхати – заїхати - переїхати -
поїхати - під'їхати).
Дієслова руху без префіксів і з префіксами (по-, при-, за-, ви-, в-, під-, від-, пере-) - йти,
ходити, їхати, їздити, піти, прийти. Імперативні форми у дієслів руху.
Словотвір зворотних дієслів. Словотворчі моделі дієслів (афіксально-префіксальний
спосіб творення): до-...-ся, на-...-ся, при-...-ся, пере-...-ся, роз-...-ся .

Дієприкметник
Загальне поняття, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Зміна за родами, числами і
відмінками. Активні дієприкметники теперішнього і минулого часу. Словотворчі суфікси
дієприкметників.
Прислівник
Розряди прислівників за значенням: способу дії (бососоніж, верхи, жартома, пошепки,
вголос), якісно-означальні (удало, грізно, добре, погано, повільно, швидко), кількісно-
означальні (занадто, ледве), часу дії (вранці, взимку, завтра, сьогодні), місця дії (далеко,
близько, вгорі, внизу, удома), причини дії (спересердя, зопалу, спросоння), мети дії
(навіщо, потім, на зло, навмисне, на сміх, умисно, напоказ), негативні (ніяк), кількісні
(багато, мало, небагато, немало, майже, приблизно).
Ступені порівняння прислівників. Творення ступенів порівняння прислівників (суфікси –
ш-, -іш-; префікси най- (як-, що-); більш, менш). Чергування приголосних при утворенні
вищого ступеня прислівників.
Способи творення прислівників: префіксальний, суфіксальний, префіксально-
суфіксальний, злиття основ, перехід інших частин мови в прислівники.
Категорія стану в поєднанні з дієсловом бути (Тут було сухо і безпечно).
Модальні слова в системі частин мови. Оцінка мовцем свого висловлювання в цілому або
окремих його частин з точки зору ставлення до об'єктивної дійсності (мабуть, дійсно,
звичайно, поза сумнівом, зрозуміло: Двічі два, безумовно, чотири. Ймовірно, він довго
думав, перед тим як увійти.). Омонімічні по відношенню до знаменних частин мови
форми модальних слів (правда, очевидно, здається, видно, ніяк). Вживання модальних



слів (в значенні слова-речення: Засіб цей - дорогий! - Звичайно!; Вживання в якості
вставного слова: Вам це, звичайно, все рівно.; Вживання в якості стверджувального слова:
Поет, безумовно, талановитий.)
Службові частини мови
Сполучники, прийменники й частки. Вигук як особлива частина мови.
Сурядні сполучники. Прості, складні і складені сполучники. Підрядні сполучники.
Групи модальних часток.
Прийменники (в, на, з, з-за, до, біля, о, через), сполучники (і, та, або, а, але, не тільки ..., а
й ..., тому що, тому , що, де, куди, який та ін), частки не, навіть.
Сполучники в складнопідрядному реченні. Відмінність сполучних слів від сполучників
(є членами речення: Сергій заспокоював коня, який дуже злякався. - Який - узгоджене
означення). Використання в реченнях родових і відмінкових форм сполучних слів (Сергій
взяв на руки кота, який сидів на дивані. Я взяла в руки книгу, яку читала Олена. Я
отримала листа, про який мені казала мати.)

3.3. Синтаксис
Просте речення.
Способи вираження граматичного суб'єкта.
Способи вираження логічного суб'єкта:
• іменник або займенник у формі родового відмінка (У Олега є машина.);
•  іменник або займенник у формі давального відмінка (Мені двадцять років).
Способи вираження предиката:
• дієслово в дійсному, наказовому способі (Антон читає. Читай (те)!;
• поєднання особової форми дієслова з інфінітивом (Я йду гуляти);
• поєднання особової форми дієслова з іменником (Ігор буде лікарем).
Способи вираження логіко-змістових відносин в реченні:
• Атрибутивні відносини: неузгоджене означення (книга брата, чай з цукром);
• Цільові відносини: поєднання особової форми дієслова з інфінітивом (Я йду обідати).
Однокомпонентні моделі
• без відмінюваної форми дієслова (Холодно. Пишіть!);
• з відмінюваною формою дієслова (Кафе відкриють о 10:00.);
• поєднання предикативного прислівника можна, потрібно, треба, не можна з інфінітивом
(Мені потрібно працювати.);
• Предикативний прислівник (Холодно. Взимку холодно. Мені холодно).

Просте речення зі вставними конструкціями.
Вставні слова та вставні конструкції.
Речення з однорідними членами.
Однорідні й неоднорідні означення.
Присудок при однорідних підметах. Норми поєднання однорідних членів.

Складносурядне речення і його будова.
Складнопідрядне речення із сполучниками якщо, щоб, так як, тому що, що, який.
Порядок слів у реченні
Нейтральний порядок слів у реченні.
• Препозиції групи підмета, постпозиція групи присудка (Брат читає.);
• Препозиції групи присудка, постпозиція групи підмета: детермінант на початку речення
(Взимку почалися канікули.)



Порядок слів і актуальне членування речення: Ігор повернувся пізно ввечері (Коли
повернувся Ігор?). - Пізно ввечері повернувся Ігор (Хто повернувся пізно ввечері?).
Особливості розміщення слів в словосполученнях при нейтральному порядку слів у
реченні:
• препозиції прикметника в субстантивних словосполученнях (літня ніч);
• постпозиція відмінкової форми по відношенню до стрижневого слова в
словосполученнях типу (в середині дня);
• препозиції прислівники на -о, -е в дієслівних словосполученнях (швидко темніло, добре
вчився);
• постпозиция відмінкової форми в дієслівних словосполученнях (прийшов у клас).

3.4. Правопис
Орфографія
Написання не з іменниками. Літери е,и,і в суфіксах –ечк-(-єчк-), -ечок (-єчок), -ичк-,
ичок, - инн(я), -інн(я), -енн(єнн) (я), -ив(о), -ев(о). Ненаголошені [и] та [е] в суфіксах –
ичк-,ичок,-ечк-(-єчк). (вуличка, стрічечка).
Вживання суфікса –ив(о) у збірних іменниках, що означають матеріал, речовину (добриво,
марево).
Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках.
Правопис голосних і приголосних в префіксах.
Правопис суфіксів іменників, прикметників, дієприкметників.
Злите і роздільне написання не з прикметниками, займенниками та іменниками.
Написання –нн- і –н- у прикметниках. Написання складних прикметників.
Написання і відмінювання прізвищ.
Правопис складних прийменників.
Правопис неозначених займенників і прислівників.
Правопис складних і складених числівників.
Правопис прислівників. Написання прислівників через дефіс і разом. Літери н та нн у
прислівниках. Не і ні з прислівниками. Написання прислівникових сполук.
Правопис сполучників, часток, вигуків. Не і ні з різними частинами мови.

Пунктуація
Пунктуаційні особливості речень з однорідними членами.
Знаки при вставних словах і вставних конструкціях.
3.5. Текст
Засоби зв'язку речень і частин тексту. Початкове поняття про композицію і будову тексту.
Абзац як засіб композиційно-стилістичного членування тексту.

4. სოციოკულტურა და კულტურა
ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები, უკრაინული ტრადიციული ტანსაცმელი, ხალხური

წეს-ჩვეულება; ხალხური კალენდარი, ხალხური თამაშები;
განათლება;
ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული
პრესა/გადაცემები და სხვა);

გეოგრაფიული ცნობები; შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, უკრაინის
სიმბოლიკა, ადმინისტრაციული მოწყობა; რეგიონალური თავისებურებები;

დედაქალაქი, მისი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;



ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი და ა.შ.);
ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული

პირები;
ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, უკრაინული ხალხური
ხელოვნება;
ცნობები უკრაინისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საბაზო-საშუალო საფეხურის უკრაინული ენის პროგრამის შინაარსი
V-VI დონეებისათვის (სV, სVI)

სარეკომენდაციო შინაარსი
პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის ჩამონათვალს, რომელიც გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება
ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალისა და კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ
იქნეს:
სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები;
თანამედროვე ენის ნორმები;
ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.

პანორამა
სამეტყველო ფუნქციები
პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აზრი, პოზიცია
1.4. აღწერა/დახასიათება
1.5. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.6.საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.7. ორიენტირება დროსა და სივრცეში
1.8.ლოგიკური კავშირები

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები V-VI დონისთვის (სV - სVI)

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები
სოციალური ურთიერთობები

მისალმება\ დამშვიდობება Привіт! На все добре! Прощай!

მოკითხვა Як у тебе/вас справи? Як себе почуваєш(єте)? Дякую, вже краще! Усе гаразд!
თავაზიანად მიმართვა Пан\Пані\ Пані та Панове, громадянин\громадянка\громадяни.



Звертаюсь з проханням! Послухайте!
პიროვნების წარდგენა Хочу представити тобі\вам(кого?)...

Хочу представитися, мене звати (як?)...Мене звуть  Олена/Ніна/Олександр.
Ось моє ім’я.
Рад(а) знайомству\ з вами познайомитися.

მობოდიშება Вибачте, хочу вибачитися за (що?)...
Дякую! Я дуже Вам вдячний!
Прошу вибачте за (що?)...\ за те, що (що сталося?)...
Вибачте за турботу.. .
Пробач!
Я повинен вибачитися!

მისამძიმრება, თანაგრძნობა,
სინანული

Мені\нам дуже шкода.
Шкода, що так вийшло.
Прийміть мої(наші) щирі співчуття.

Співчуваю.
Мені\нам шкода за те, що сталось...

სტუმრის მიღება
შეთავაზება,დაპატიჟება,
დათანხმება, უარი

Можна запросити тебе\вас в гості?
Заходьте до мене\нас в гості.
Чекаємо вас у гості.

Запрошую тебе/вас!
Буду\будемо рада\радий, (раді).
Дякую, дуже шкода, але мабуть не зможу\дуже зайнята\зайнятий. Може
наступного разу?!
Дякую, з великим задоволенням!

Ласкаво просимо!  Проходьте, сідайте. Прошу до столу. Почувайте себе, як
вдома.

ინტერაქცია სუფრასთან
(სახლში და საზოგადოებრივი
კვების ობიექტებში)

Всіх прошу до столу!
Стіл накритий: все готово!
Нам потрібний столик на двох\трьох\чотирьох.
Я нічого не буду пити \їсти.
Передай(те), будь ласка(кому?) (що?)...  Налий(те) мені \йому\їй, будь
ласка(кому?) (що?)... Тут все дуже смачно. Тут хороша кухня.

ტელეფონით საუბარი Алло, слухаю Вас! Вам дзвонять\ вас турбуют з (звідки?)...
Будь ласка, попросіть до телефону (кого ?)...
Ви неправильно набрали номер. Передзвоніть, будь ласка.
Вибачте, до якої години можу подзвонити?
Дозвольте, ще раз подзвоню \спробую.
Не міг(могла) до тебе \вас дозвонитися, весь час був зайнятий номер.
Нарешті я до тебе \ вас дозвонився (лася).

Спробуйте ще раз.
დამშვიდება Не біда! Не хвилюйтеся! Все буде добре!
თხოვნის გამოხატვა Ти\ви не міг(могла, –и) би (що зробити?)...

Добре, обов’язково зроблю.
Я вас дуже прошу,…будь ласка!
Прошу, мені зовсім не важко було це зробити!
Нема за що,…
Прошу.

გაფრთხილება, გარანტირება Обережно, двері зачиняються! Будьте обережні!
Попереджаю, (де?)... що?)...
Хочу тебе попередити:(де?)... (що?)...
Нагадуємо про небезпеку(чого?)...
(Де?)...  вказаний гарантійний термін.



Ви мене дивуєте!...

კეთილი სურვილების
გამოხატვა

Хай вам щастить!
М'якої посадки!
Ні пуха ні пера!
Ласкаво просимо!
Усього доброго!
На все добре!

კითხვა - პასუხის დაზუსტება,
დაკონკრეტება

Я не почув (ла), що, пробачте?
Ви не могли б повторити?
Що Ви сказали?
Якщо ви спізнилися на побачення, ...

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

Вам потрібна моя допомога?
Як Вам допомогти? Може Вам порадити?
Коли у Вас почнуться  знижки?
Це нова колекція? Хочу придбати (що?)... (для кого?)...     Ви можете мені
показати?
Скільки  коштує?  Це дуже дешево (дорого). За таку ціну можна купувати. У
вас великий (невеликий) вибір.
Дякую! Ви мені дуже допомогли!

ინტერაქცია მგზავრობისას Ви не могли би сказати, де...? Ви не підкажете,
як пройти(куди?)...доїхати до ...
Скажіть будь ласка, де знаходиться(що?) школа / зупинка/ метро/ перкурня/
їдальня/ інтернет-кафе/зупинка таксі/ музей / виставка/торговельний
центр... ? Як туди проїхати?
Ось, за цим будинком / гастрономом.
Мені\нам хочеться побачити\подивитися(що?)... .
Поїдемо на метро\автобусі\маршрутному таксі\?
Ви виходите на наступній зупинці? Де ви виходите?          Ще довго їхати до
наступної запинки?
Через(скільки часу?)... буду\будемо на місці?
Де тут найближча зупинка шостого трамваю? Я вперше у цьому районі і
заблукався(лась)!
Скільки коштує проїздний квиток?
Добре, що я/ми легко зорієнтувався(лась\лись).
До котрої години працює каса?
Можна тут придбати квитки на поїзд?
Дайте, будь ласта два квитка на поїзд до Львова на (коли?)
завтра/післязавтра....
Де тут вказаний час відправлення\прибуття  автобуса\літака на котру

годину) на 3 години, 15 хвилин\...
ინტერაქცია ბანკში
ვალუტის გაცვლა

Чи робите ви грошові перекази?
В нашому місті ще є  ваша філія?  До котрої години Ви працюєте?
Я хочу\ хотів(-а) б сплатити за(що?)-комунальні послуги\ світло \ газ \
телефон \міжміські переговори\ Інтернет.
Який сьогодні курс валюти (ларі долару США/гривні) відносно до (ларі/
долару США /гривні) ?
Ви можете розміняти мені (скільки чого?) 100 ларі?.
Будь ласкаі, обміняйте мені (скільки чого?) 20 доларів США на(що?)- на
гривні.

ინფორმაციის გაცვლა
ეროვნება და
წარმომავლობა/მოქალაქეობა

По національності я грузин / грузинка (українець/українка).
Я родом з (зі) (звідки?)… з Батумі/Телаві/Кутаїсі/Києва /зі Львова/Харькова.



Я місцевий. Я народився (лася) та виріс (виросла) в (де?)...
Моя/його/її /їх батьківщина – Грузія /Україна / інша держава. Я /ти/він/вона
– іноземець (іноземка).
Він / вона наш /наша / наші - земляк\ землячка\ земляки.
Він / вона громадянин (громадянка) Грузії / України /іншої держави.
Це паспорт громадянина (громадянки) Грузії / України / іншої держави.

პროფესიის\ხელობის შესახებ За фахом він / вона  лікар / вчитель/вчителька/друкар/друкарка
Мені / йому/ їй  дуже подобається моя професія, бо вона цікава.
Це його покликання! З нього вийде хороший інженер.
Це низько\ високооплачувана професія. При виборі професії має
значення(що?)...
Хороша освіта - гарантія успіху. Завдяки якісній освіті, можна (що
зробити?)...
... професія, яка має потребу на ринку професійних послуг.
Всі професії вимагають багато зусиль і для досягнення мети, потрібно
отримати відповідну освіту.
Професія рятувальника / пожежника / лікаря швидкої допомоги дуже
відповідальна.
Для отримання хорошої роботи мало(чого?)... : необхідно(що?\що
зробити?)...

ამინდი და ბუნებრივი
მოვლენები

Почалися(лась, лось) заморозки\ відлига\ похолодання ...
Сьогодні\ вчора\ завтра(було\ буде) тепло\ холодно\ спека\ хмарно\ вітряно...
Я ознайомився(лась) з прогнозом погоди на завтра\ післязавтра\ тиждень\
місяць.
Похмуро. Прохолодно. Спека. Дощ. Туман. Мороз.
Очікується ураган\буревій\град\злива...
Температура вночі(скільки градусів?)...  Цельсія(за Цельсієм, за
Фаренгейтом). Нуль\ нуль???(градусів). Нижче(вище) нуля. Температура
повітря підвищилася\ знизилася\ піднялася\ впала до... градусів\ доходила
до - 1º  ("мінус одного градуса"). До вечора(у другій половині дня) \ уранці(у
першій половині дня) пониження(підвищення) температури.

სურვილი - ნატვრა Ти б не хотів, щоб (що сталося?)...
Я\ти\він\вона б  хотів(ла) мати власний комп’ютер.
Я\ти\він\вона б  хотів(ла) стати(ким?)...
Я\ти\він\вона мріє про собаку \ кішку\ велосипед\ скейтборд...
Хотілося б спочатку(що зробити?)...
Людина без мрій, як пташка без крил!

კომპიუტერითა და
ინტერნეტით სარგებლობა

Сьогодні багато хто користується  комп'ютером! За допомогою
найсучаснішої технології, вся інформація світу доступна всім.
Необхідну інформацію я шукаю\знаходжу(де?) в Інтернеті\Рунеті\ Googlе\...
У мене\у нього\персональний комп'ютер останнього покоління.
Набрати\ роздрукувати текст. Скачати(що?) файл, мелодію, книгу, реферат,
фільм, нову комп'ютерну гру...
Користуватися електронною поштою скайпом\ інтернетом.
Відправити\отримати e - mail, відкрити пошту\файл; спілкуватися(де?) по
скайпу\на форумі.

აზრი, პოზიცია
პოზიციის, საკუთარი აზრის
გამოხატვა/დაცვა და
დასაბუთება კამათისას. სხვისი
აზრის გაზიარება ან უარყოფა

На мою думку (що?)
Я вважаю потрібним /запотрібне/ дотримуватися вимог діючого
законодавства Грузії /України. Підтримую\схвалюю точку зору(чию?)... Я
абсолютно впевнений(а). Не можу з тобою\з Вами\не погодитися.
Я(не) проти, хоча... Я - за, оскільки... На жаль, ти помиляєшся.



На жаль, у мене є заперечення. По-перше, ..., по-друге, ..., по-третє, ...
Моя позиція/рішення тверда(е) та оскарженню не підлягає!

დამაჯერებლობა/ ეჭვი Я\він\вона\ ми\ви(не) впевнений(а,і). Я абсолютно впевнений(а) в....
Я сумніваюся, що ...  Хочу запропонувати вам ....

ცოდნა\არცოდნა Я точно знаю, що ...
Я не знаю, що з (чим?)  зробити.
На жаль, не можу вам сказати.

თვალსაზრისის, ფაქტის,
ქცევის, მოვლენის შეფასება

Дуже цікава точка зору\подія.
Неприємний\безперечний факт.
Дивна поведінка.

ინტერესი Про що йде мова? Що Ви маєте на увазі? Що це означає? Яким чином? Чому
це так? В чому суть справи?

გაკვირვება Як це зрозуміти? Я Вас\тебе не розумію!
აღფრთოვანება, აღტაცება
სიამოვნება, სიხარული,

Чудово! Незрівняно! Я в захваті!
Мені дуже приємно! А рад /рада! Вітаю від щирого серця!
Це найкраща новина!

აღწერა/დახასიათება

ადამიანის
გარეგნობა/ჩაცმულობა

Вона гарна, вродлива, добра та приємна.
Добре/ гарно виглядаєш(єте).
Вона/він висока (високий), маленька (маленький).
Ваш одяг точно виражає ваш характер!

ადამიანის დახასიათება Вона/він добра (добрий), ласкава (ласкавий), розумна (розумний).
Вона / він справжня(ній)  друг!

საგნის აღწერა Цей предмет великий/маленький, високий/низький, широкий/вузький,
твердий/м’ягкий.
Який шоколад Вам подобається? Мені дайте темний /світлий шоколад!

1.5. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები

სიხარული Я рада/радий!  Чудово! Це мені подобається!
Він/вона щасливий/ щаслива!

ბედნიერება Я така/такий щаслива (щасливий), що ніг під собою не відчуваю!
სინანული Мені дуже шкода, що так вийшло!

Прийміть мої/наші  співчуття!
შიში Я боюсь! Мені/ нам страшно!

Не лякайте мене / його/її.
საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნ
ილება
საჭიროება / სურვილი /
მოთხოვნილება

Мені (йому, її) потрібна Ваша допомога.
Я бажаю /хочу мати вірного друга!
Моя мрія нарешті здійснилася! Цьому я дуже рада!
Мені необхідно вивчити  іноземну мову!

ორიენტირება დროსა და
სივრცეში
დროში ლოკალიზება (საათი,
დღე, დღე-ღამის მონაკვეთი,
თვე, თარიღი, წელი,
წელიწადის დრო)

Коли(що сталося?)., ми (що робили?) ....
Дата, місяць, рік, перід, пора року.
Коли, котра година, на котру годину?
Тоді як(що сталося?)..., вони(що робили?)...
а в період(чого?) ....

ქრონოლოგია ............, коли\ доки.............
..........тоді, коли ................



......... до тих пір, поки.............
Тоді як ..........
Між тим, як ............
Ще ні як ............
............. після того, як .............
Трохи\ледве\перш ніж .........., .........
Лише ..............., ...............
Перш за все................,

სივრცეში განთავსება

ადგიმლდებარეობა

там.........., де................
......туди.........., куди................
......звідти.........., звідки .........

Місце знаходження, місце проживання, місце перебування.
ლოგიკური კავშირები

მიზეზი, შედეგი В результаті того, що .......
.........., тому що .......
.........., оскільки.............
............., бо .............
Оскільки ............, те ..........
Через те, що .............
......в  наслідок того, що ......., .......
....... завдяки тому, що .........,...
За те, що.......... .
... тим більше, що...

მიზანი Для того, щоб ............, ..........
................(потім\так)щоб ....... ........

პირობა Якщо ........., .............
........., якби .........
Якщо ............, те ...............
Коли ................, .............
У тому випадку, якщо ......., .........
......... у тому разі, якщо .........

დათმობა Не дивлячись на те, що ......., .........
............, хоча .............
Нехай\хай .........., ............
Правда ............, але .......
Як ....... ні......., але .........

შედარება Як ..............., так..........
................, неначе .........
................ нібито..........
.................. немов\точно\ .......
.......... так\ ......, неначе .............
Чим ................, тим ............

მოქმედების წესი ან ხარისხი .......... такий(-а, -і, - е) \так що .......
.......... до такої степені

ირიბი ნათქვამი Я запитав, котра година.
Я запитав, чи знає він про це.
Він нагадав мені, щоб я пішов в магазин.
Я відповів, що чекаю гостей.

2. ლექსიკა (სV - სVI)
2.1. ინდივიდის გარემოცვა



2.2. აქტივობები
2.3. ორიენტირები

ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები

ადამიანი\ცხოვრების ეტაპები Людина, етапи життя: вік, дитинство, юність, молодість,
старість, похилий вік...

ოჯახი, ნათესავები Родичі, сім’я, близькі родичі, двоюрідна сестра/брат
внук, внучка, родина...

გარემო (სახლი, სამსახური) Будинок, квартира, будівля,  хата,  ремонт, меблі,
кімнати…
робота, робоче місце, офіс, службовий вхід /вихід...

საცხოვრებელი ადგილი\აქტივობები Дім / багатоповерховий  корпус, двокімнатна квартира,
новосілля, купити квартиру, оформити на себе, власник
квартири/будинку, власний будинок, вулиця, гараж..

ავეჯი\საყოფაცხოვრებო ნივთები Меблі, господарство, устаткування, прилади,
аксесуари...
Вхідні / вихідні двері, балкон, гараж...
Електричні прилади...

ბუნება და ბუნების მოვლენები\
აქტივობები

Природа, гори, ліс, море, ріка/ річка, поле, поляна,
діброва...
Природні явища:  дощ, сніг, вітер, сонце, холодно, тепло,
туман, град...
Активність: землетрус, паводок, вулкан, надати
допомогу, врятувати себе, інших...
Природні ресурси: мінеральні води, корисні копалини,
газ, нефта, золото...
Тварини: дикі звірі, домашні тварини...
Навколішнє середовище.

საზოგადოება და სახელმწიფო,
ქალაქი და სოფელი

Суспільство та держава
Країна, місто, село, селище,  земельна ділянка, дача...
Громадскість, товариство, коло друзів, політика,
економіка, правозахисні органи, громадська оборона,
суд...

განათლება Освіта: дитячий садок, школа,коледж, технікум,
інститут...
Навчальний рік, урок / клас, лекція (семинар) /
аудиторія, план уроку, завдання, залік, іспит, набрання
відповідний балів, тестування, державний іспит, оцінка,
остаточний результут...,



სავაჭრო ობიექტები/ კვების
ობიექტები, ტექსტილი

Продовольчі товари- харчові продукти: батон, булка,
хліб, молоко, ковбаса, масло,  риба, яблука, слива,
цибуля, картопля...
Промислові товари: сорочка, спідниця, пальто, штани,
шкарпетки, сукня...
Свіжі / заморожені продукти, термін придатності, дата
виготовлення,  вартість...
Продукти, маркет, супермаркет, гіпермаркет, бутік,
консультант, продавець, менеджер...;
Знижки, торговельний центр, вага, гроші,ціни, черга...
Одяг, взуття, аксесуари, дитячий магазин...
Розміняти, розмір, замінити колір,...
Ресторан, бістро, кафе, офіціант, бармен, швейцар,
меню...; замовити, подати, запросити, заплатити...

ტრანსპორტი\პერსონალი\აქტივობები Сухопутний, морский, повітрняний, надземний,
підземний, капітан, машиніст, водій,  літак, залізниця,
вокзал, перон, зупинка, провідниця, підготовка до
взлету, купити квиток, забронювати квитки на ( скільки?)
осіб?

კულტურული
ობიექტები\პერსონალი \აქტივობები

Кіно, театр, виставка, музей, культурний похід,
екскурсія, показ мод, ...
Майстерність, талант, дар...
Сцена, арена, партер, ложа, куліси, подіум, виставочний
зал, фоє, декорація, програма,  публіка, аншлаг...
постановка, трупа,  мистецький салон, аплодисменти,
актор/актриса, музикант, диригент...
Слухати з задоволенням, ..аплодувати...

მომსახურების
ობიექტები\პერსონალი\ აქტივობები

Інтернет-кафе, салон краси, перукарня, їдальна, банк,
державні установи, орган комунального обслуговування,
реєстру, агенція цивільного (громадянського)  реєстру...
Взяти справку / довідку/свідоцтво про (народження,
шлюб),взяти виписку, заповнити заяву / анкету,
бланк,поставити підпис, підписати.

კომუნიკაცია / კავშირი, ტელეფონი Комунікація, зв’язок, факс, телефон,
мобільный/сотовый/,домашній,робочий, службовий.
Повідомлення, попросити до телефону, гудок, дзвінок,
відправити / отримати sms-ку,  комп’ютер, Інтернет,
користуватися інтернетом, зверігати інформацію,
перезагрузити, ...

აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

შემეცნებით - გასართობი
აქტივობა / თავისუფალი დრო\
სპორტი\

Добре проводити час, хобі, танцювати, співати, малювати,
грати на піаніно/гітарі,...
Займатися спортом: бігати, плавати, боулінг, слот-клуб...
У нас в школі є комбінований  спортивний стадіон.
Вести активне життя,  отримувати задоволення...

დღესასწაულები და ზეიმები Відмітити ювілей / день народження, свята, зустрічати
Новий рік..
Накривати святковий стіл. . . прошу до святкового столу,
зустрічати / проваджати гостей.
Радити, дарувати подарунки, банкети, святковий прийом,



святковий вечір, релігійні свята...
აღქმა და ინტელექტუალური
აქტივობები

Подумати, проаналізувати, прийняти,  логічно осмислити,
сприйняти...

ორიენტირები ლექსიკური ერთეულები
მახასიათებლები
ზომა Розмір \рівень\не більше 5 сантиметів/ метрів/ кілометрів,

півметру...
Який номер взуття ви носите? Загорніть, будь ласка!

წონა\რაოდენობა Вага, кількість, черговість.
Кілограм, грам,  літр, пів літра, тона, центнер
Зважте мені: кілограм цибулі, один бур’як, чотири моркви,
два кілограми картоплі та 200 грамів зелені.

ტემპერატურა, ტენიანობა від 5 градусів, плюс /мінус..., туман, висока вологість, сухо...

გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან
მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება
უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს
გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის
სასურველია:
ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
3.1. მორფოლოგია
3.2. სინტაქსი
3.3. მართლწერა
3.4. ტექსტი.

3. Граматика

Морфологія
Іменник:
Родовий відмінок
- особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.
- особливості відімінювання множини іменників у родовому відмінку.
- відмінювання іменників, що мають форму лише множини.
- закінчення -ів: ласощів, дріжджів, сходів, обіймів, окулярів, Жигулів, Чернівців;
Незмінювані іменники.
Давальний відмінок однини:
- назви істот з закінченням -ові (тверда група), -еві (м'яка й мішана групи): (батькові,
синові, мулярові, слюсареві, сторожеві, газетяреві, коневі, горобцеві);
- назви неістот з закінченням -у: (дубу, столу, мосту, суду, заводу, краю). Знахідний
відмінок однини: співпадіння форми іменників у знахідному та родовому відмінку (бачу
товариша, лікаря).
Закінчення прикметнників, займенників і порядкових числівників жіночого, чоловічого
роду в орудному відмінику однини (-ою, -єю, -им, -їм, -ім)



Кличний відмінок імен, по батькові.  Треба (потрібно, необхідно) читати ... Слова вітання.
Шанобливе звертання до старших: Добрий день, Олександре Васильовичу! Доброго дня,
Валентино Іванівно!

Особливості впливу зміни закінчення на значення слова. (алмаза (коштовний камінь) –
алмазу (мінерал), акта (документ) – акту (дія), апарата (прилад) – апарату (установа)..
Прикметник
Загальне поняття про прикметник.
Поділ прикметників за значенням: якісні, відносні й присвійні.
Творення ступенів порівняння прикметників (проста  й складна).
Відмінювання прикметників.
Дієслово
Основні форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник,
дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення).
Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. Доконаний і недоконаний види дієслова.
Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу.
Чергування приголосних у всіх формах теперішнього часу дієслів І дієвідміни.
Дієвідмінювання дієслів з часткою – ся (-сь): (братися, учитися, боятися).
Особливості дієвідмінювання дієслів: дати, їсти, та дієслів з коренем – вісти – (доповісти,
розповісти та ін.)
Майбутній час дієслів. Складена та складна форми майбутнього часу. Конструкції: (Я
буду писати (писатиму),  Що ти робитимеш завтра? — Завтра я буду писати (писатиму)

Синтаксис

Сполучати слова,  доповнювати, трансформувати  речення, добираючи належну форму
слова,  відповідні засоби зв’язку між частинами речення, між реченнями у групі
пов’язаних між собою речень тощо;
Складне речення і його ознаки;
Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Основні види
складнопідрядних речень: з означальними, з'ясувальними, обставинними підрядними
частинами.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними.
Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).
Складні синтаксичні  конструкції.(Як швидко минають дні, коли в людини є хліб і вод, і
як повільно течуть вони, коли немає ні ковтка води. (С. Скляренко).

Правопис
Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-
Написання не з прикметниками.
Основні правила переносу, складоподіл і перенос частин слова
Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и]  у коренях слів.
Сполучені слова,  доповннення, трансформування  речення.

Стилістика. Основні стилі літературної мови.  Розмовний стиль української мови, його
особливості.
Художній стиль. Особливості художнього стилю. Прикметникові, дієприкметникові та
дієслівні



форми художнього стилю.

Текст
Текст (риторичний аспект). Удосконалення вміння правильної вимови голосних і
приголосних у процесі виступів з доповідями, повідомленнями і творами на певну
соціокультурну тему.

Функціональні типи тексту: опис, розповідь, обговорення, обгрунтовування, доказ.
Композиція. Конфлікт і сюжетні елементи.

სოციოკულტურა და კულტურა
უკრაინული საზოგადოება. უკრაინული ნაციონალური ხასიათი.
განათლება;
ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება; მონაწილეობა

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ურთიერთობები; გატაცებები); ახალგაზრდული
ოლიმპიადები, ინფორმციის მიღებისა და გაცვლის კულტურა);

გეოგრაფიული ცნობები ქვეყნის შესახებ; ქვეყნის გაოგრაფიული მდებარეობა,
მეზობელი სახელმწიფოები, სახელმწიფო ენა, უკრაინული ენის ადგილი
მსოფლიო ენათა შორის;

კიევი, ხარკოვი, ლვოვი, ოდესა, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა. მათი ისტორია,
მნიშვნელობა, ღირსშესანიშნაობები;

ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, მომღერალი, სპორტსმენი);
ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული

პირები; კიევის რუსეთი, როგორც უძველესი სლავური ენისა და კულტურის
კერა.

ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები: გრაფიკა, ორნამენტი, მუსიკა,
თეატრი.

ლიტერატურა – ქართულ-უკრაინული ლიტერატურული ურთიერთობები. მე-XIX და
მე-XX სს. მწერლები და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;

სოციალური, რელიგიური, ეთნიკური პრობლემები თანამედროვე უკრაინულ
საზოგადოებაში;

რეგიონალური თავისებურებები;
სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები;
ეკოლოგია;
ცნობები უკრაინისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან ( XX ს. 90-ანი წ. – XXI ს.

დასაწყისი).

საბაზო-საშუალო საფეხურის უკრაინული ენის პროგრამის შინაარსი
VII-VIII დონეებისათვის (სVII, სVIII)

სარეკომენდაციო შინაარსი
პანორამა

სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება
1.2. აზრი, პოზიცია
1.3. ინფორმაციის გაცვლა
1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა



1.5. დროში ორიენტირება
1.6. სივრცეში განთავსება
1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
1.8. იძულება, რჩევის მიცემა

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები VII-VIII დონეებისათვის (სVII-სVIII)

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები
სოციალური ურთიერთობის

დამყარება
მოკითხვა Доброго дня! Як ти живеш? Як в тебе справи? Як

самопочуття?
Добре, дякую! Все гаразд/чудово!
Спасибі, добре /непогано /так собі..

პიროვნების წარდგენა Я би хотів / хотіла з Вами познайомитися...
Давайте познайомимося!
Дуже приємно!
Ми не зустрічались раніше?
Можете назвати мені (як ваше) ім’я, по батькові. Пан / Пані
(ім’я)...

თავაზიანად მიმართვა У діловому мовленні:
Шановний /на/ Пані /Пане  Олегу! Шановні друзі / колеги /
гості...

მობოდიშება Прошу вибачення! Я дуже шкодую, що так сталося.
Боюся, що я не зможу вам допомогти.

მადლობის გადახდა და სათანადო
პასუხი

Прийміть мою подяку!  Я/ми Вам дуже вдячна (вдячні).
Величезне вам спасибі!
Заздалегідь вам вдячні!

სტუმრის მიღება
შეთავაზება,დაპატიჟება,
დათანხმება\ უარის თქმა

Нас запрошують на урочистий вечір/прийом/ювілей!
Цей захід відбудеться в Палаці Україна  з нагоди 50 –
річного ювілею видатного письменника.... (кого?)
Святковий вечір починається о (....) годині, в (де?)........ В
ньому будуть брати участь політичні діячі та відомі люди.
Дякую, обов’язково прийду! На жаль, не зможу прийти, у
мене інші справи.
Із задоволенням прийму Ваше запрошення.
Отже, домовились!

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში
და საზოგადოებრივი კვების
ობიექტებში)

Чи є у вас вільні столики? На жаль, усі зайняті. Доведеться
трохи зачекати.
Ми краще зачекаємо, поки звільниться столик для двох.
Що будете замовляти?
Я б хотіла щось українське/національне. Що ви порадите?
Можна принести рахунок?  Сьогодні я запрошую!
У цієї страви цікавий смак.

ტელეფონით საუბარი Я можу замовити/викликати таксі до аеропорту?
Я хочу змінити номер телефону / взяти новий номер...
Мені треба записати ваш номер телефону.
На жаль, абонент не може прийняти ваш дзвінок!
Номер зайнятий. Абонент не відповідає.



Я вас не чую, повторіть ще раз, будь ласка.
დამშვიდება Заспокійтесь, нічого страшного!

Не турбуйтесь. Ваше занепокоєння швидко пройде.
თხოვნის გამოხატვა Дайте мені будь ласка щось від головного болю…

Я Вас  прошу, зробіть телевізор тихіше…
Можна Вам запропонувати піти на виставку зі мною?
Невже це можливо?

გაფრთხილება, გარანტირება Будьте уважними!
Увага! Будьте уважними!
Під час обідньої перерви, всі робітники відпочивають!
Не залишайте власні речі!
Він несе відповідальність за виконання наданої
правочинності.
Я не можу гарантувати вам безпеку, якщо  не будете
слухати мене!
Я гарантую, що машина довго буде працювати!

კეთილი სურვილების გამოხატვა Бажаю Вам щастя, здоров’я та гарного настрою! Я Вам дуже
вдячний за побажання!
Успіхів!  Від щирого серця бажаю вам.....

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Що ви тут купуєте? Вам подобається нова колекція?
Де знаходиться магазин?
Де можна купити сорочку, спідницю, штани,  черевики?
Це мені підходить! Як раз мій розмір та мій улюблений
колір.
Мені подобається мій вибір!
Який номер взуття  ви носите?
Як ви будете розраховуватися, готівковой чи безготівковим
розрахунком?

ინტერაქცია მგზავრობისას Замовити авіабілети (як?) через Інтернет/по телефону;
Заплатити за допомогою кредитної картки.

Коли відлітає рейс №...?
Оголошується/починається посадка на рейс номер...,

наступний по маршруту (якому?) Тбілісі- Київ...  Рейс
затримуєтсья на 2 (дві) години. Пройти паспортний
контроль.
Покажіть ваш паспорт
Виїзна/в’їзна митна декларація.
Займіть ваше(-і) місце(-я) в салоні.  Де Ваші квитки?  Ось,
візьміть! Щасливої дороги!
У салоні літака палити забороняється!
Шановні пасажири, не залишайте особисті речі!

ინტერაქცია ბანკში Здійснення банківських операцій: відкрити рахунок (який)
/ поточний в ларі / в доларах/ в євро/ в гривні /,
розрахунковий рахунок...
Банківська каса, заплатити в касу, гроші внести в касу...
Банкомат / вставити пластикову картку, ввести свій пін-
код/ вибрати мову операції, зняти/взяти гроші, залишок на
рахунку, зняти суму, яка сума? великі/ дрібні куп’юри.
Заробітна плата та інші грошові операції нараховуються на
пластикову картку.
Відділ грошових переказів /заповнити анкету/ отримувач
грошей...



У випадку порушення договору, банк буде наносити різні
санкції на кліента

კრედიტის გაფორმება\ გამოტანა До кого можу звернутися з приводу оформлення кредиту?
Які документи потрібні для заповнення анкети для
оформлення кредиту?
Чи я зможу оформити кредит не маючи щомісячну
заробітну плату?
У великих магазинах оргтехніки, можна відразу оформити

кредит на телефон, комп’ютер, музикальий центр,
фотоапарат та забрати бажану техніку.
У випадку затвердження кредиту, Ваша щомісячна
процентна ставка складає  (скільки) гривень.

აზრი, პოზიცია
პოზიციის გამოხატვა კამათისას,
დასაბუთება, საკუთარი აზრის
დაცვა, სხვისი აზრის გაზიარება ან
უარყოფა

Моя позиція зовсім інша і не співпадає з твоєю.
Ми говоримо не про це, мається на увазі  проблема
навчання в університеті/коледжі.
Завжди буду твердо стояти на своїй думці, хоча, інша думка
теж цікава…
Повністю з вами згодна /згоден, але, може не треба бути так
впевненою / впевненим в (чому?) … .

დარწმუნებულობის ხარისხი\ ეჭვი,
მოლაპარაკება, თანხმობა ან უარი
ერთობლივ მოქმედებაზე

Я не впевнена, що ти зможеш це зробити. Чи ти впевнений
в (чому?) ...
Майже впевнена/впевнений  ....
Я переконаний  в тому, що ....
Він сказав (сказала) чітко та  ясно та не збирається міняти
думку.
Може ви помилилися? Я вам раджу ще раз перевірити...
Укласти мирну угоду між суперечливими сторонами.
Обидві сторони твердо були впевнені в досягненні мети,
але вийшло інакще.
Очікуваний результат не відповідає встановленим
стандартам.
З  метою покращення співпраці  компанії дійшли до згоди.
Менеджер персоналу разом з іншими керівниками
підприємства має затверджений план  підвищення
кваліфікації  співробітників.
Наші думки повністю співпадають.

ცოდნა\არცოდნის გამოხატვა Він/вона виявив (виявила) неправильне користування
обладнанням.
Я знаю  (що?), ...  володію (чим?)

საქმიანი წერილი Рекомендальний лист
Шановний/на,ні (хто?) друзі /колеги ...
Маю честь звернутися до Вас з проханням..., звернути Вашу
увагу на (що?)
Хочу взяти участь в конкурсі,в розробленні плану навчання



/плану сформування (чого?)...
З газетної статті /від друга взнав /взнала,  що проводиться
конкурс молодих  акторів / учнів / студентів ...
Дозвольте розказати про себе.
Маю досвід цієї роботи .....
Сподіваюсь, що моя кандидатура зацікавить Вас...
Хочу спробувати свої сили.
З повагою, (ім’я, прізвище, по батькові)
Щиро Ваш (ім’я, прізвище, по батькові)

Ділова переписка / наукова публікація.
Я, (хто, ім’я, прізвище, по батькові) уповноважую (кого?)...
Надаю правомочність (кому?) від мого імені вести мої
справи / заповняти заяви, анкети / підписуватися ....
Згідно усного / письмового домовлення / договору сторін, .
Відповідно закону України / Грузії  «про (що?)», ...
хочу / хочемо, зобов’язаний/ маю.
Радий/рада повідомити Вас про успішне складання іспитів.
Просимо мати на увазі .....
До відома глядачів...
Завчасно вдячні за надану допомогу.
Сподіваємося на майбутнє співробітництво з Вами.

Рубрики CV\ Резюме:
П.І.П:
Мета:
Досвід роботи (починаючи з останнього місця роботи):
Освіта:
Вища / професійна/ початкова.
Досвід, виховання, культура мовлення, поведінка.
Нагороди, дипломи, сертифікати.
Знання іноземних мов/ володіння іноземними мовами
/знання комп’ютерних програм:
Статті, публікації, хобі, та інше.

ინფორმაციის გაცვლა
ინტერნეტით სარგებლობა Користуватися електронною поштою, відкрити веб-

сторінку.
Знати операційні системи (чого?) Windows?
Запустити нову програму редагувати (що?) текст....
Працювати в програмі Word\ Excel\...,
Excel\ Word – програма,(яка?) дозволяє  обробляти базу
даних, розрахунків, зкоректувати текст...

ემოციების, გრძნობების გამოხატვა
გაკვირვება Дивно! Сім чудес світу всіх здивовує!

Як не дивно,  але ще не чекали  вас, скучали за вами!
Невже ви цього не бачили? / не знали?

ინტერესი Цікаво взнати, ...бажано знати...
Можете задовольнити мою зацікавленність?…

სიამოვნება, სიხარული,
აღფრთოვანება

Це неймовірно! Яка краса! Який приємний  та
неочікуваний подарунок!  Вам вдалося мене здивувати!

დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება (საათი, დღე, Вона / він  щодня / ввечері / вранці/ ходить на заняття



დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე,
თარიღი, წელი, წელიწადის დრო)

Щоб вставати рано, не треба лягяти пізно.
У неділю всі ідуть  до церкви / на базар ...
Недивлячись на погану погоду, гуляти  дуже приємно та
корисно.
Танцювали аж до самого вечора/ранку, …
О другій годині я приходжу з університету та обідаю.

ქრონოლოგია Сполучники сурядності:
Як вчора, так і сьогодні.
Ти скажи: чи сніг, чи хуртовина замели усі твої листи.
Коли б не ми, то й ви б не шелестіли.

სივრცეში განთავსება
ადგილმდებარეობის მითითება йти до школи, виїхати з міста, хмари над головою, далеко

від дому...
ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

მიზეზი, შედეგი Дієприслівниковий зворот, - у реченні виконує роль
обставини;
Антім заснув, не погасивши світла.
Петро швидко вийшов, зачинивши за собою двері.
Закривши очі, він злегка стогнав, ніби уві сні.
Він прийшов, незважаючи на те, що його відраджували.
Він сказав, що зробить завтра.

შედარება Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість  би була своя.
Не тільки хлопці, а й дівчата йдуть у похід.

მოქმედების წესი ან ხარისხი В небі ластівка мріє далека, що на крилах весну принесла.
Сонце пекло так, що й уночі степ пашів.

2. ლექსიკა (სVII-სVIII)
2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. ორიენტირები

ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები
ტანსაცმელი\აქსესუარები\აქტივობები ... вихідний /щоденний одяг, блузки, плащ, кроватка,

шкарпетки, босоніжки, хустка; одягатися модно.
Брати, вибрати, загортати, купувати (купити), показувати
(показати), продавати (продати). ..
Губна помада, зубна паста/ щітка.
У нас сьогодні великий вибір.
Спортивний, широкий, дитячий, короткий...
Віддавати останню сукню.

ჰიგიენა\აქტივობები და
ჯანმრთელობა\ ავადმყოფობა\
აქტივობები

...  мило,  шампунь, крем, одеколон парфуми.
Бути в формі.
Приємно / гарно виглядати.
Займатися спортом, вести здоровий образ життя. Тяжкі
захворювання /  тажка хвороба.
Лікар, педіатр, лікувальний заклад, стаціонар, клініка,
палата, ліки...
Діагноз, назначене лікування, по рецепту, страхова



компанія...
Викликати, виписати, кашляти, одужати, почувати,
хворіти.

ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები
ვინაობა და სამოქალაქო
მდგომარეობა

Українці, грузини, европейці, азіати, янки...; Посольство,
консул, консульство, стати на консульський облік...
Орган реєстрації актів громадянського / цивільного стану,
паспортний стіл, відділ запису /реєстрацій актів цивільного
стану...
Посвідчення на тимчасове проживання, довідка видається за
місцем вимоги.

ბუნება და ბუნების დაცვა ... екологічна обставина, екологічна катастрофа, захист
природи, заповідник. Фонд захисту флори та фауни.
Природно-заповідний фонд України, розвиток заповідної
справи в Україні.
Негативні наслідки,  екологічна криза.
Хмарність та опади, температура повітря, °C, вологість
повітря, %, атмосферний тиск, мм.рт.ст, Напрямок та
швидкість вітру, м/с
Україна володіє чудовою природою

საზოგადოება და სახელმწიფო Суспільство та держава.
Спільність людей /інтересів / фахів / ...
Держава забезпечує безпеку своїх громадян.
Громадське товариство.

განათლება Початкова / вища освіта, вищий навчальний заклад, технікум,
лицей, коледж, освіта за кордоном, платне / безплатне
навчання.
Система освіти України / Грузії.  Заклади освіти, галузі
освіти, структура освіти.
Дошкільна / загальна середня освіта; позашкільна освіта;
професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна
освіта; докторантура; самоосвіта.,

მომსახურების
ობიექტები\პერსონალი\
აქტივობები

.... банк, агенція нерухомості, пошта, перукарня, ремонт
обладнання/взуття, заплатити за комунальне обслуговування.
Ми ставимося до наших клієнтів доброзичливо, з повагою та
розумінням.
Ми пропонуємо найбільш привабливі продукти та послуги
Банку, які максимально задовольняють та відповідають
запитам клієнтів.

მედია Засоби масової інформації, — преса (газети, журнали, книги),
радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозапис і
відеозапис, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі,
домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні,
комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям,
корпоративний зміст виробництва і розповсюдження
інформації....

მეცნიერება და ტექნიკა Наука — це процес творчої діяльності.
Наука — система знань.
Основне призначення техніки — звільнення людини від
виконання фізично важкої роботи.



Сучасні досягнення науки та техніки.

აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

აღქმა და ინტელექტუალური
აქტივობები

Самопізнання, інтелектуальні активності, ...
Найвищим рівнем самоосягнення людини своєї сутності є
відкриття для себе свого покликання та призначення.

გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან
მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და
ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება
უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს
გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის
სასურველია:
ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით
გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. მორფოლოგია
3.2. სინტაქსი
3.3. ტექსტი
3.4. ფრაზეოლოგიზმები

3.Граматика

3.1. Морфологія
Дієприкметник
Відмінювання дієприкметників за родами, числами та відмінками.
Особливості відмінювання  дієприкметників. (у знаходному,  місцевому відмінку: -
паралельні закінчення: -ому та ім.: на скошеному лузі – на скошенім лузі, у посивілому
волоссі – у посивілім волоссі).
Активні дієприкметники (від перехідних слів: лежачий камінь – камінь, що лежить)
Пасивні дієприкметники (від перехідних дієслів: завершена справа – справа, яку
завершили)
Визначення інфінітиву дієслова, від яких утворені дієприкметники, його види та суфікси.
Утворення пасивних дієприкметників минулого часу, суфікс – н; (-аний, - яний, -єний, -
ований), або – т: (тий, а-, е-, і.)
Утворення дієприкметників (від неперехідних дієслів та перехідних дієслів, від дієслів
недоконаного виду  і доконаного виду).
Безособові дієслівні форми на-но, то- (дієслівні форми, які називають виконану
невідомим чи неназваним предметом дію: (лист буде надіслано; так написано в газеті)

Дієприслівник (форма дієслова).
Дієприслівник, як особлива незмінювана форма дієслова.
Дієприслівник, як поєднувач в собі ознаки дієслова та прислівника.
Ознаки дієслова (співай–співаючи, ловити–ловлячи, прочитати – прочитавши),
морфологічні ознаки виду: видячи, несучи, працюючи.



Ознаки прислівника: слухаючи, пробігший.,
Творення дієприслівників, дієприслівникові структури.
Дієприслівниковий зворот.
Прийменник, як частина мови
Первинні (непохідні) і вторинні (похідні) прийменники.
Вживання прийменника. Значення і склад прийменників. Розряди прийменників за
значенням.
Написання прийменників: (складні прийменники, утворені від первинних за допомогою
прийменника з (із), (з-за, з-над, з-під).
Особливості вживання прийменників з давальним відмінком: (видно по очах).
Морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Синтаксис

Чуже мовлення.
Поняття про пряму мову  й слова  автора.
Передача чиєгось висловлювання чи думки за допомогою прямої мови, непрямої,
невласне прямої і авторської мови.
Особливості живого усного мовлення: експресія, звертання, вигук тощо, його лексичні,
граматичні й стилістичні особливості. («Васильку, го-ов! А йди сюди!» - гукнув  з подвір’я
батько (М. Коцюбинський).
Використання слова автора.
Різновид прямої мови: діалог.
Зміна прямої мови непрямою.  («Я, коли виросту, теж садівником буду! – не зводячи очей
з дядька Степана, палко промовив Юрко (І. Цюпа). – Юрко, не зводячи очей з дядька
Степана, палко промовив, що він, коли виросте, теж садівником буде!).
Інші способи передачі  чужого мовлення.

Цитата.
Цитування двох видів: у вигляді прямої мови й у вигляді непрямої мови. (Шевченко був
глибоко переконаний, що український народ порве кайдани колоніалізму, тому й заявляв:
«Встане правда! встане воля!» «Борітеся – поборете!» - закликав він; («Поета не лякає, що,
може, десь у «снігу на чужині» доведеться йому загинути...).

Абзац.
Поділ тексту на абзаци.

Загальне поняття про словосполучення.
Лексичні і синтаксичні словосполучення, (з доброго дива (безпричинно), і вдень і вночі
(постійно).
Утворення  словосполучень при творенні речень.
Сурядні та підрядні словосполучення. Побудова та вживання словосполучень. Побудова
словосполучень з підрядним зв’язком керування. (пробачте мені (а не «мене»), мені
болить (а  не «мене» болить), завдати шкоди (а не завдати шкоду), звернутися за адресою
(а не «по адресі»).
Синтаксичний центр у реченні. Вираження та відсутність синтаксичного центру у
реченні. Розширення синтаксичного центру другорядними членами речення. ( 1. Разлука
научає (кого?) – нас. 2. Разлука научає нас (чого?) - любити. 3) Разлука научає нас любити



(як?) – щиріш....)

Складне безсполучникове речення
Речення з відносно рівноправними, незалежними одна від одної частинами: (На білу
гречку впали роси,  веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли
(М. Рильський)
Речення з відносно  залежними частинами, одна з яких пояснює, доповнює іншу: (Будеш
сіяти з сумом – вродить печаль (М. Стельмах).

3.3.  Текст
Основні категорії тексту: 1) цілісність; 2) зв'язність;3) структурна організованість; 4)
завершеність.
Засоби зв'язку в тексті: літературні, риторичні засоби зв'язку, стилістичні зв'язки,
інтонаційні засоби.
Композиційна, тематична структура тексту.

3.4. Фразеологізми
Фразеологізми в україніській мові.
Класифікація фразеологізмів за походженням. (театрально-музична діяльність: входити в
роль, помінятися ролями, у своєму репертуарі, коронний номер; народні звичаї та обряди:
давати гарбуза, облизати макогона, як засватаний; біблійного походження: око за око,
наріжний камінь, Содом і Гоморра, альфа й омега, у поті чола, друге пришестя, голос
волаючого в пустелі; тощо).
Фразеологізми в українській літературі
“Він відразу запалився бажанням вилити хоч раз перед живою, чужою людиною свою
душу (С. Васильченко)
“А мені так і кортить розпитати про Марію, так і крутиться на язиці ймення її, та ніяково
розпитувати” (М. Коцюбинський)
“З перших же днів закохався в неї, як сам признався собі, по самі вуха” (А. Головко).

სოციოკულტურა და კულტურა

განათლება;
ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება; მონაწილეობა

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ურთიერთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული
პრესა/გადაცემები სხვა);

გეოგრაფიული ცნობები ქვეყნის შესახებ; უკრაინული ენის ადგილი მსოფლიო ენათა
შორის;

კიევი, ხარკოვი, ოდესა, ლვოვი, მათი ისტორია, კულტურული ძეგლები,
ღირსშესანიშნაობები;

ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, მომღერალი, სპორტსმენი და ა.შ.);
ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული

პირები; კიევის რუსეთი, როგორც აღმოსავლეთსლავური კულტურის ცენტრი.
ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
ლიტერატურა – მე-XIX და მე-XX სს. მწერლები და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;



სოციალური, რელიგიური, ეთნიკური პრობლემები თანამედროვე უკრაინის
საზოგადოებაში;

რეგიონალური თავისებურებები;
სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები;
ეკოლოგია;
ცნობები უკრაინის და საქართველოს ურთიერთობებიდან ( XX ს. 90-ანი წ. – XXI ს.

დასაწყისი).
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს

ბრძანება №163/ნ - ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

თავი XXX

საბაზო-საშუალო საფეხურის ესპანური ენის პროგრამის შინაარსი

დონე - VII, VIII (სVII, სVIII)

სარეკომენდაციო შინაარსი

პანორამა

1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა

2. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.6. დროში ორიენტირება
1.7. სივრცეში ორიენტირება
1.8. ლოგიკური კავშირები
1.9. მედია
1.10. საბანკო მომსახურება

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები დონე - სVII, სVIII



მისალმება/მოკითხვა/ დამშვიდობება -Te veo bien

-Parece que las cosas no van bien.

-¿Tú por aquí?

-¡Anda qué sorpresa! No esperaba encontrarte por aquí.

-Dale recuerdos a...

-Saluda de mi parte a...

-Le saluda atentamente..

-Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

-Espero que volvamos a vernos

-Ahí os quedáis.

-Vaya/quede Vd. con Dios

-¡Mucha suerte!

-¡Hasta lueguito!

წარდგენა/გაცნობა - Me place presentarle a...
- Me place conocerle
- Me gustaría presentarle a...
- Permítame que le presente a...
- Tengo el gran honor de presentarles a...
- ¿No nos habíamos visto alguna vez?-Yo soy...
- Tu cara me suena –Su cara me resulta familiar
- ¡Hombre he oído hablar mucho de ti!
- ¡Vaya por fin te conozco!
- ¡Ya nos conocíamos de vista!

მიმართვა

(თავაზიანი/ფამილარული)

- Su majestad
- Su excelencia
- ¡Oiga! ¿Quiere hacer el favor de atenderme?
- ¡Oiga! qué me toca a mí
- ¡Escuche es mi turno!
- Pido la palabra

მობოდიშება/შეთავაზება -Perdón, no creía que...

-Lo siento, yo no pensé que...

-No ha sido con mala intención. Eso le ocurre a cualquiera.

-No era mi intención ofenderte

-Le ruego que disculpe

-Qué no vuelvas a hacerlo



-Le presento mis disculpas

-Dispénseme por

-Desearía que olvidaras lo sucedido

-Quedas dispensado

-Si, acepto sus disculpas.

მადლობის გადახდა - Gracias, pero que muchas gracias
- Te lo agradezco con toda mi alma.
- Dios se lo pagará
- No sabes como te lo agradezco
- No sabes cuanto te debo
- Le estamos muy reconocidos por...
- Queremos manifestarle nuestra gratitud por...
- Gracias por los servicios prestados
- ¡No hay por qué darlas! ¡Por nada!
- Estoy para servirle. –No se merecen
- Lo he hecho con mucho gusto
- Para esto estamos

წახალისება/შექება -¡Eres un manitas!

-¡Eres único!

-¡Eres de lo que no hay!

-¡Tú vales mucho!

-¡Hoy estás radiante!

-¡Qué tío tan bien plantado!

-¡Tira, tira!

-¡Va, decídete hombre!

-Vamos hazlo no ves es tan fácil.

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-Te convido a...

-¡Que te parecería si...!

-Quiero que seas nuestro huésped

-Tú sabes que puedes venir cuando quieras.

-¡Faltaría más! ¡No faltaría más!

-¡Le estoy muy agradecido por!

-Quiero ofrendarte



-Me gustaría ofrecerte

-Contad con...

-No sabes como te lo agradezco

-¡Lo siento otro día será! Es que estoy indispuesto

გაფრთხილება -Tienes que tomar medidas de precaución

-Quisiera llamarte la atención sobre...

-Tendrías que tomar tus medidas

- ... no sea cosa que...

- ... no vaya a ser que...

დამშვიდება -¡No te asustes!

-No pierdas las esperanzas

-Ya veras como todo se arregla

-¡Tranquilo no pierdas los estribos!

-¡Relájate, no pienses más en eso!

-¡Sosiégate! Tiempo al tiempo

-Las penas con pan son menos

-No hay mal que por bien no venga

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -¿Qué sombrero le agrada señora?

-A ver aquel, de fieltro gris

-Yo quiero de paja y seda

-Es de los más lindos señorita, está hecho a mano.

- Es el ultimo modelo señorita, pruébeselo, los probadores
están a la derecha.

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-Se revisan los papales y se registran los equipajes.

-No se lleva algo de pago, hay que declarar.

-¿Por qué andén sale el AVE?

-Para la navidad tienen tarifas especiales

-El enlace de trenes es muy cómodo.



-No quiero en este vagón está de bote en bote, no podré
estirar las piernas.

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)

-Muy señores nuestros;

-Respetable señor;

-Muy estimado señor

-Nos es grato comunicarle

-Tenemos el gusto de notificarle

-Tenemos el agrado de dirigirnos a Vd.

-Muy sinceramente...

-Al agradecer la atención que se sirvan prestar a la
presente, le saluda muy atentamente...s

პოზიციის გამოხატვა/დასაბუთება -A mi entender; a mi modo de ver; a mi juicio; a decir
verdad; la impresión que he sacado es que;

yo diría que...

-No tengo ninguna opción acerca...

-Eso ahora no viene a cuento

-El porqué te lo explicaré con pelos y señales

-¡Y cuánta razón tienes!

-Vale, tú ganas

-Eso es absurdo ¡Qué disparate dices!

-Se confunde Vd. Vas desencaminado; Vas despistado; has
metido la pata.

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ სახელი/
გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი /
ოჯახი

-¿Su primer apellido, por favor? ¿Su segundo apellido?

-¿Tienes el mote?

-¿Dónde ejerció Vd. sus actividades entre 2000 y 2011?

-¿Incida tu fecha y lugar de nacimiento?

-¿Has indicado tu código postal?

ეროვნება / წარმომავლობა -Soy ingeniero y no encontraba trabajo en Valladolid



-¿Por qué? ¿Acaso nadie le quería contratar?

-Había escasez de demanda.

-Ahora yo trabajo de intérprete y hay más oportunidades.

ამინდი - En el centro de España, en la llamada Meseta Castellana,
el clima es muy seco y extremado.

- En verano hace un calor intensísimo.

- En invierno el termómetro llega fácilmente a cero
grados.

- En primavera y otoño hace más bien calor, pero el cielo
no es azul y terso como en la meseta.

1.3. აღწერა/დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა -Mírale que se ha puesto de punta en blanco.

-Tiene la barba.

- que va de trapillo.

-Tiene las mejillas sonrosadas y los pómulos salientes.

ადამიანის დახასიათება -Este hombre es machista y no obedece a su mujer.

-Su crueldad le hizo perder a todos sus amigos.

1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნების გამოხატვა -Soy hincha de Madrid Real.

-Me seduce mucho la idea.

-Estoy loco por...

-Para mi resulta más atractivo...

მოწონება/ არ მოწონება /აზრის/
შთაბეჭდილების/ პოზიციის
გამოხატვა

-Me vuelve loco...

-Me chifla

-Me tiene fascinado

-No sabes cuánto interés despierta en mi

-Yo me inclino por...

-¿Por quién apostarías?

-¿Qué decides?



-Me viene mejor...

საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-Me imponen que lo haga.

-Me veré forzado a...

-Me siento obligado a...

-Lo hago a fuerza.¿Qué remedio me queda?

-¿Tengo que cumplir el compromiso?

-Me gustaría que lo hagas.

-No creo que debas

-No tienes porque hacerlo

1.5. გრძნობების/ემოციური
რეაქციების გამოხატვა
სიხარული/აღტაცება -¿Qué gozo?

-Esto es una gozada

-Se me hace la boca agua

-¡Cómo disfruto con...!

-Me vuelvo loco por...

უკმაყოფილება/გაბრაზება
/გაღიზიანება

-Me siento decepcionado

-Estoy que me hecho chispas.

-Vaya disgusto

-Estoy mosqueado

-Me saca de quicio

-Me saca de mis casillas

-Estoy de un humor de perros

ეჭვი /ვარაუდი -Mucho me extrañaría que

-Ni que me lo jures

- No me fío ni un pelo de ti.

-Igual... Acaso... Podría ser que...

-Tengo la esperanza de que...



-¡Cualquier día...!

გაკვირვება -¡Fíjate!

-Resulta extraordinario

-¿Lo dices en serio?

ინდიფერენტულობა - No me da frío ni calor.

-Me importa un rábano

- Cualquiera que sea

-Lo que sea

-No es chicha ni limonada

1.6. დროში ორიენტირება

დროში განთავსება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო, ეპოქა

-Conocí a Fernando el mismo día que al director.

-Falta media hora para que empiece la corrida.

-Tienes tiempo para prepararlo todo, porque nunca llegan
con adelanto.

-Terminé mis estudios en los años 90.

ქრონოლოგია -De cabo a rabo

-De pe a pa

-Al acabar la carrera, ya tenía trabajo

-En último lugar/finalmente/por fin/por último/para
terminar/finalmente.

სიხშირე -Una y otra vez

-La mayoría de las veces se levantan temprano

-Casi siempre se despiertan tarde

-Hacemos un balance anual.

ხანგრძლივობა -Conforme va creciendo, se va pareciendo más a su madre

-Según crece se va pareciendo más...

-No se acuesta hasta que no termine el último programa de
televisión



-En cuanto llegue a casa, hablaré con él.

1.7. სივრცეში ოროენტირება

ადგილმდებარეობა -¿Has visto mi reloj? no lo encuentro.

-En alguna parte tendrá que estar.

-En algún sitio tendrá que estar.

-Donde menos te lo esperas

მიმართულება -Sigue todo recto, coge/toma la segunda/primera/tercera
bocacalle a la derecha/ala izquierda, cruza el puente y allí
enfrente ves...

-¿Para ir al Rectorado?

-Por ahí, subiendo esta esclera, primera puerta...

1.8. ლოგიკური კავშირები

მიზეზი/ შედეგი/პირობითობა/მიზანი - Si le hubieran dado más publicidad a la feria, seguro que
habría asistido más gente.

- Aceptaré ese trabajo siempre que me lo paguen bien.

- Canta tan mal que, cada vez que lo hace, llueve.

- Puesto que no estaba en la ciudad, nos fuimos sin verlo.

1.9 მედია

ტელეფონი/ინტერნეტი/ მობილური -¿Has descargado la información que necesitabas?

-Sí, la he sacado de la página web.

-Los ciberpolicías recuperaran fácilmente la información
borrada.

-¿Llama al centro de atención al cliente para que te ayuden
a conseguir el número?

-¿Concibes la vida de hoy sin teléfono móvil?

-En esta montaña el móvil no funciona.

-¿Por qué? -Porque no hay cobertura

1.10. საბანკო მომსახურება

ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი -Quería abrir una cuenta.



-¿Y qué prefiere, cuenta corriente o cartilla de ahorros?

-¿Cómo va a pagar, en efectivo o con carta de crédito?

-Me compraré el coche en caso de que me concedan el
préstamo.

-¿A cuánto está el dólar hoy?

2.ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. ორიენტირები
2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი დონე - სVII, სVIII

სხეული El sistema sanguíneo; el antebrazo; la palma; el anular; el
índice; el abdomen; el meñique; el empeine; el telón; la
pupila; el comillo;

გარეგნობა El rostro huesoso/redondo/ovalado/expresivo/
pálido/sonrosado/picado de viruelas; narigudo; ancho de
espaladas; el pelo entrecano; la nariz aplastada; las mejillas
tostadas; la frente despejada.

დახასიათება Ameno/académico/machista/agresivo; pobre como una rata;
duro de oído; sordo; escéptico/a; resuelto/a; vacilante/a;
infatigable;  cobarde; locuaz.

ტანსაცმელი/აქსესუარები Los artículos de punta; el anillo de compromiso; el sujetador;
los calcetines; las medias; los calzoncillos largos/de franela; las
bragas; la zamarra; la falda de tubo/de
vuelo/fruncida/acampanada/de tablas.

ჰიგიენა Los potingues; el cepillo de dientes; el champú; el suavizante; la
esponja; el gel de ducha; el jabón; la pasta de dientes; la lima; el
peine; las pinturas; la barra de labios; el rimel; el colorete; la
crema hidratante; el papel higiénico.

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა El estrés; el insomnio; la ansiedad; las bacterias; la obesidad; la
medicina convencional/alternativa; la vista; el olfato; el gusto; el
oído; el tacto; el calmante; el diagnóstico; las urgencias.

შეფასება/ემოციური რეაქციები Exaltado; decepcionado; disgustado; descontento; agobiado;
aburrido; entusiasmado; desolado; fastidiado; arrepentido;



irritado; atosigado.

2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

Estimar; aclarar; darse cuenta de; fallar; investigar;
combinar; modelar; informar; publicar; instruir; entrevistar;
anunciar; reseñar; darse importancia; venir a cuento.

ტელეფონით/სარგებლობა
რადიო, ტელევიზია

Estar pegado a la tele; enchufar/apagar la tele; subir/bajar la
voz; retransmitir; llamar; comunicarse; dejar el mensaje;
preguntar por un recado; grabar; marcar; descolgar; pulsar el
botón; esperar la señal; marcar el prefijo; sonar; estar
comunicado; cruzarse las líneas; cortarse la comunicación; el
teléfono traga o no monedas.

დასვენება/გართობა/სპორტი Ser aficionado a; golear; enorgullecerse de; encestar;
recaudar los fondos; batir; alcanzar; ir de copas/de juerga;
veranear; salir de marcha; salir por ahí; brindar;
banderillear.

მგზავრობა/გადაადგილება Sobrevolar; pilotar; aterrizarse; partir; marcharse; viajar en
tren/avión; ir de viaje; emprender un viaje; atropellar;
circular; guiar; recorrer; atravesar; acelerar; adelantar.

საფინანსო ოპერაცია Subastar; depositar; hipotecar; descontar; aplazar; invertir;
facturar; pagar a plazos/al contado; tener suelto; blanquear
dinero.

საზოგადოებრივი სამოქალაქო
აქტივობები

Exiliar; emigrar; fundar; desarrollar; acatar la ley; estar
involucrado en; sublevarse; organizar la huelga; rebelarse;
proteger; defender; pagar impuestos; violar la ley; abusar de...

2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

El promedio de vida; el índice de natalidad; el paro obrero;
el desempleo; la mano de obra; la jubilación; la pensión.

საზოგადოება/სახელმწიფო Las Cortes; el secretariado; el Ministerio de Asuntos Exteriores;
el/la soberano(a); la Monarquía Constitucional; el poder
ejecutivo/judicial; el Tribunal Supremo; la corte suprema; el
Congreso de los Diputados; el Senado; el régimen republicano;
los partidos políticos; el censo electoral; la campana electoral.

დედამიწა/გეოგრაფიული დასახელებები El capital; el continente; el golfo; las rías; el océano
pacifico/atlántico; la comunidad autónoma; el Archipiélago
Canario; el Mar Negro; la meseta; el Tajo; el Duero.

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

La acequia; el arroyo; la cascada; el yacimiento; el caudal; la
cumbre; la dehesa; la demacración; el tifón; la erupción
volcánica; el temblor; el cielo despejado; la llovizna; el
descenso térmico; las tormentas irregulares; la borrasca, el



cielo con nubes y claros; la avalancha.

ქალაქი El subterráneo; la acera; la plaza; el paseo; el callejón sin salida; el
ciudadano; el Ayuntamiento; los Cortes; los Correos; el barrio; el
distrito; la calle; la manzana; la cuadra; el edificio; el patio; los
chalés adosados; el rascacielos;  los suburbios; el aparcamiento;
la boca de metro.

საცხოვრებელი ადგილი El apartamento con vistas a ... dar a... bien comunicado; la
cámara de propiedad urbana; las afueras; la mudanza; la casa
rural; la agencia inmobiliaria; la comunidad/la asociación de
vecinos; los gastos de comunidad

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები La bombilla; la bombona; la pila; el toallero; la jabonera;  el
horno; el calentador; la sartén; la cacerola; la olla; el lienzo;
el escritorio; la estantería; el reposapiés; el banco; la mesilla
de noche; el aparador; el mueble bar; el colgador.

განათლება El suspenso; el aprobado; el notable; el sobresaliente; la
matricula de honor; la conferencia; la ponencia; los
derechos de matrícula; los cursos de formación profesional.

სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი/ინვენტარი)

La cadena de supermercados; los horarios comerciales; el
cierre; el comprobante; la tienda de ultramarinos; la calidad
de mercancía; las rebajas y liquidaciones; el artículo
rebajado/defectuoso

სურსათი El escalope de cerdo; el entrecot; el lomo de cerdo; las
chuletas de cordero; el salmón; la merluza; los calamares; la
zanahoria; el tomate; la cebolla; el vino blanco; el refresco;
el café con leche; los garbanzos; las judías verdes; la sal; la
pimienta; el aceite; las especias; el vinagre; el perejil.

ტრანსპორტი/პერსონალი El andén; la sala de espera; la carroza; el remolque; la balsa;
la cabina; el cinturón; el paracaídas; el paracaidista; el
chaleco salvavidas; el Terminal; el buque; la lancha; el
velero; la nave; la canoa; la barca; la tripulación; el
embarcadero; el faro

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

El escenario; el argumento; el director de cine; el protagonista;
el secundario; las extras; el rodaje; la película de
risa/miedo/suspense/acción/oeste. la música popular; los Juegos
Panamericanos; la Pelota Vasca;

ბანკი/პერსონალი La bancarrota; la nómina; la tarifa; la suspensión de pagos;
tarjeta de débito; el dinero de circulación; el giro; la
trasferencia; la divisa.

დასვენება/ არდადეგები/მოგზაურობა Las paradas de reposo; la puente; el hospedaje de reyes; el día



libre; el viaje de comisión; la marcha; la tienda de campaña;  el
crucero; el itinerario; las rutas turísticas;  el turismo rural; los
balearios; las ofertas de viajes.

2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია El abonado; la cadena; la cobertura; la cuota; la emisión; la

emisora; la exclusiva; el televidente; la teleinformación; el
reportero; el radioyente; la retransmisión en directo.

პრესა El anuncio por palabras; el comunicado de prensa/de última
hora/oficial; el semanal; el dominical; el/la editorial; la
prensa objetiva/subjetiva; la censura; el consultorio
sentimental.

2.5. ორიენტირები
დრო De repente; recién casados; recién nacido; el período; el

plazo; el otro día; al día siguiente.

2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

დღესასწაულები და ზეიმები
las costumbres; las fiestas de origen pagano; las
celebraciones decembrinas; las fiestas de fertilidad; los
carnavales; la Tomatina; los Sanfermines; las Fallas; la
Romería de Roció;

3.გრამატიკა

თემა საკითხები

3.1. არსებითი
სახელი

Nombre Sustantivo

– საკუთარი, საზოგადო– propio, común;

– კონკრეტული და ანსტრაქტული –Concretos; abstractos;

– ინდივიდუალური და კოლექტიური -Individuales; colectivos

– მარტივი და შედგენილი -Simples; Compuestos

– სქესი - Genero masculino, femenino, neutro

– რიცხვი –Número  (წესიერი, არაწესიერი ფორმები);

3.2. არტიკლი

Artículo

-განსაზღვრული - Definido;

-განუსაზღვრელი - Indefinido;

ლექსიკური არტიკლის გამოყენება; საშუალო სქესის არტიკლის
გამოყენების ზოგადი თავისებურებები;



3.4. ზედსართავი
სახელი

Nombre Adjetivo

-შედარების ხარისხები - Grado Comparativo; Grado superlativo; Grado
Superlativo relativo; Superlativo Absoluto;

წესიერი/არაწესიერი ფორმები;

3.5. რიცხვითი
სახელი

Numeral

-რაოდენობითი - Cardinales;
-რიგობითი - Ordinales;

3.6. ნაცვალსახელი

Pronombre

-პირის–Personales;
Pronombres personales en función de Sujeto
Pronombres personales en función de complemento
Pronombres personales en función de complemento preposicional
-ჩვენებითი- Demostrativos;
-კუთვნილებითი- Posesivos;
-კითხვითი – Interrogativos;
- ძახილისExclamativos;
- უკუქცევითი Reflexivos
-განუსაზღვრელობითი- Indefinidos; (Afirmativos, Negativos)
-რიცხვითი – Numerales;
-მიმართებითი – Relativos;

3.7. ზმნა

Verbo

Las conjugaciones; Las desinencias; La persona y el número. El modo; Verbos
Regulares; Irregulares; Auxiliares;

-Participio pasado (Formas regulares e irregulares)

-Gerundio

დროის ფორმები

- თხრობითი კილო (Modo Indicativo)

- Presente;

- Pretérito Perfecto Compuesto;

- Pretérito Indefinido;

- Pretérito Imperfecto;

- Pretérito Pluscuamperfecto

- Futuro Simple

-Futuro Compuesto

- ბრძანებითი კილო (Modo Imperativo)

afirmativo y negativo

–პირობითი კილო (Modo Condicional)



Condicional Simple

Condicional compuesto

– კავშირებითი კილო (Modo Subjuntivo)

- Presente (No+presente de subjuntivo; La locución cuando+Presente de
Subjuntivo;)

-Pretérito perfecto (Verbos que rigen Subjuntivo; Conjunciones+Subjuntivo)

-Imperfecto

-Pluscuamperfecto

- ვნებითი გვარი La voz pasiva

La pasiva refleja. La pasiva de estado.

3.8. ზმნიზედა

Adverbio

- თვისობრივი ზმნიზედები (Adverbios calificativos)

- ვითარებითი ზმნიზედები (Adverbios de modo)

- რაოდენობითი ზმნიზედები (Adverbios de cantidad)

- თვისობრივი ზმნიზედების შედარების ხარისხები (Grados de
comparacion de los adverbios)

- გარემოების ზმნიზედები (Adverbios circunstanciales)

- ადგილის ზმნიზედები (Adverbios de lugar)

- დროის ზმნიზედები (Adverbios de tiempo)

- მოდალური ზმნიზედები (Adverbios modales)

- ზმნიზედების წარმოება

3.9. წინდებული

Preposición

-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის - Preposiciones de lugar,
movimiento, tiempo, y etc.;

-Palabras con valor prepositivo Locuciones prepositivas

3.10. კავშირი

Conjunciones

- COORDINANTES: Conjunciones copulativas (Y, E, NI, QUE); disyuntivas (O,
U, SEA, BIEN); adversativas (AUNQUE, PERO, MAS, SINO, SIQUIERA;
locuciones conjuntivas AL CONTRARIO, ANTES BIEN, SI BIEN, NO
OBSTANTE, SIN EMBARGO )

- SUBORDINANTES: Causales (PUES, PORQUE; locución conjuntiva PUESTO
QUE). Comparativas (COMO; locuciones conjuntivas ASÍ COMO, COMO QUE,
DE ESTA MANERA) Condicionales (SI, COMO y locuciones conjuntivas
SIEMPRE QUE, CON TAL QUE, DADO QUE, YA QUE, UNA VEZ QUE)



Continuativas (PUES, ASÍ y locuciones conjuntivas ASÍ QUE, AHORA BIEN,
SOBRE TODO).

Finales (PARA, PORQUE y locuciones conjuntivas PARA QUE, A FIN DE
QUE, CON EL FIN DE QUE)

Ilativas (AUNQUE, LUEGO, PUES y locuciones conjuntivas POR
CONSIGUIENTE, ASÍ QUE, EN CONSECUENCIA, DE MANERA QUE)

Temporales (CUANDO, ANTES, LUEGO, DESPUÉS, EN SEGUIDA)

3.11. წინადადება

Tipos de oraciones

-მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი - Afirmativas, Negativas,
Interrogativas;
-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarativas, Interrogativas,
Exclamativas, Imperativas;
-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი – Simples,
compuestas coordinadas y subordinas;

-პირობითი წინადადება– Oración condicional I, II y III tipo;

3.12. წინადადების
წევრები Miembros de
oración

-მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Principales/Secundarios;

3.13 პირდაპირი და
ირიბი თქმა

- პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი Estilo Directo e Indirecto

- Orden y mandato en el estilo indirecto

- Concordancia de los tiempos verbales

3.14 სიტყვა-
წარმოება

- სუფიქსები –Sufijación –cecit(o) –cecill(o) –cecic(o) –ezuel(o) -cecín;

- პრეფიქსები Prefijación im- ; infra- ; post- ; pre- ; trans- ; ultra-

- შედგენილი სიტყვები – Palabras compuestas

3.15 კონსტრუქციები

Construcciones

Terminar+gerundio; Llevar+ gerundio; Llegar a +infinitivo; acabar de
+infinitivo; dejar de + infinitivo; Venir a+infinitivo.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება;

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 გეოგრაფიული ცნობები ესპანურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;



 ესპანურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია,
ღირსშესანიშნაობები;

 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი

ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა

წარმომადგენლები და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები ესპანურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება

№159/ნ - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი XXXV

საგნობრივი პროგრამები საზოგადოებრივ მეცნიერებებში

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია მომიჯნავე
საგნები - ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება, სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება. საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემაში მათ საკვანძო ადგილი
უკავია. ისინი ხელს უწყობს ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის
გრძნობის მქონე მოქალაქის აღზრდას, აწვდის მოსწავლეს ინფორმაციას მშობლიური
გარემოს შესახებ, განაპირობებს მის პატრიოტ და ჰუმანურ ადამიანად ჩამოყალიბებას.
ამასთან, აღნიშნული საგნების სწავლებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს
მოსწავლისათვის სამოქალაქო კომპეტენციების შემუშავებისა და საზოგადოებაში
სამოქალაქო კულტურის დამკვიდრებისათვის. ზოგადი განათლების სამივე
საფეხურზე (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო სკოლა) ეს საგნები ისწავლება
კოორდინირებულად, მოსწავლის ასაკობრივი თავისებურებებისა და
შესაძლებლობების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი აგებულია
მემკვიდრეობითობისა და უწყვეტობის პრინციპზე.

ბ) საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიზნები და ამოცანები

საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიზნებია:
 მოსწავლეს ცოდნა შესძინოს ისტორიის, გეოგრაფიის, სამართლის, ეკონომიკის,

პოლიტიკისა და სხვა საზოგადოებრივი მეცნიერებების საფუძვლებში.
 დაეხმაროს მას სამყაროს ერთ მთლიანობად აღქმაში და მიმდინარე პროცესებში

საქართველოს ადგილის განსაზღვრაში.
 ხელი შეუწყოს მოსწავლის პატრიოტ და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ

ჩამოყალიბებას.



 ხელი შეუწყოს მის თავისუფალ პიროვნებად და საზოგადოების სრულფასოვან
წევრად ჩამოყალიბებას.

 დაეხმაროს მოსწავლეს ჰუმანური მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში.
 გამოუმუშავოთ მათ მტკიცე ნებისყოფა, განუვითაროს საგანგებო სიტუაციებში

შეუცდომლად და უსაფრთხოდ მოქმედების უნარი, რათა მათ შეეძლონ
ურთიერთდახმარება, საკუთარი და გვერდით მყოფის სიცოცხლის გადარჩენა
სხვადასხვა სახის საგანგებო ვითარებაში.

ცოდნა

საზოგადოებრივი მეცნიერებები ხელს უწყობს ცოდნის შეძენას, რაც აუცილებელია
მოზარდის თავისუფალ პიროვნებად და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ
ჩამოყალიბებისათვის. სხვადასხვა საზოგადოებრივი მეცნიერების შესწავლა ეხმარება
მოსწავლეს, რომ მსოფლიო კონტექსტში გაიაზროს საკუთარი ქვეყნის
სახელმწიფოებრივი, კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები.
იმავდროულად, მოსწავლემ უნდა იცოდეს, როგორ ბუნებრივ გარემოში ცხოვრობს, რა
ზიანი შეიძლება მიაყენოს გარემოს ადამიანის ამა თუ იმ მოქმედებამ, როგორ
შეინარჩუნოს და დაიცვას ბუნებრივი გარემო. სწორედ, საზოგადოებრივი
მეცნიერებების შესწავლით უვითარდება მოზარდს ცოდნა პირად, ოჯახურ და
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღება-
განხორციელების შესახებ. დღევანდელ დინამიკურ, ეთნიკურად და კულტურულად
მრავალფეროვან სამყაროში საზოგადოების ფუნქციონირებისათვის განსაკუთრებულ
მნიშვნელობას იძენს ურთიერთშემეცნება. სწორედ, საზოგადოებრივი მეცნიერებების
შესწავლისას ხდება ცოდნის მიღება, რომელიც ეხმარება მოსწავლეს ადამიანის
უფლებების დაცვასა და პიროვნების პატივისცემაში, საკუთარი და სხვისი
თვითმყოფადობის შენარჩუნებაში.

მოსწავლემ, ასაკის შესაბამისად, ცოდნის ნაბიჯ-ნაბიჯ შეძენის გზით, უნდა იცოდეს
თუ რა არის პოლიტიკური სისტემა, კანონი, როგორი პოლიტიკური სისტემები
არსებობს; უნდა გააცნობიეროს საკუთარი პასუხისმგებლობები და უფლებები
დემოკრატიული საზოგადოებისა და კანონის უზენაესობის წინაშე; უნდა იცნობდეს
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ჩარჩოებს, ადამიანის უფლებათა დაცვის
მექანიზმებსა და საშუალებებს საქართველოში და ა.შ.

მოსწავლე უნდა აცნობიერებდეს თავს, როგორც საკუთარი ოჯახის, საზოგადოების,
სასკოლო თემისა თუ კლასის, სამეზობლო თემის, რეფერენტული ჯგუფის (იქნება ეს
ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობა თუ სატიტულო ნაცია და ა.შ.), ქართული
საზოგადოების წევრად; იცნობდეს საკუთარი ქვეყნის, საზოგადოებისა და
რეფერენტული თემის კულტურას; საქართველოში თუ მსოფლიოში მცხოვრები სხვა
საზოგადოებების კულტურას; იაზრებდეს, რას ნიშნავს ზრუნვის ეთიკა, რატომ არის
ის ღირებული და ა.შ.

მოსწავლე ნაბიჯ-ნაბიჯ, საფეხურებრივად, უნდა გაეცნოს თავისი ქვეყნის
ეკონომიკური მდგომარეობის ძირითად ასპექტებს: საქონლის, მომსახურეობის,
შრომისა და სამომხმარებლო ბაზარს, მინიმალურ ხელფასს, მსყიდველთუნარიანობას
და ა.შ.; შეძლებისდაგვარად, უნდა იყოს ინფორმირებული მომხმარებლის უფლებებსა
და მოვალეობებზე, პასუხისმგებლობითი და ეთიკური მოხმარების მნიშვნელობასა და



პრინციპებზე; გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე და ა.შ.
მოსწავლემ უნდა ნაბიჯ-ნაბიჯ, საფეხურეობრივად შეითვისოს ცოდნა ისეთ

სფეროებზე, როგორიცაა მდგრადი განვითარება, გარემოს დაცვა, ცხოვრების ჯანსაღი
წესი, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში სიტუაციების შეფასება, საგანგებო
ვითარებებში მოქმედება, ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების
გამოყენება, დაზარალებულთათვის ექიმამდელი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;
უნდა შეიგრძნოს საკუთარი ქვეყნის, რეგიონის კავშირი ევროპასა და მსოფლიოში
მიმდინარე პროცესებთან; უნდა გააცნობიეროს ყველა ამ პროცესის ურთიერთკავშირი;
უნდა გააცნობიეროს კაცობრიობის, როგორც მსოფლიოს ერთიანი საზოგადოების,
წინაშე მდგარი პოლიტიკური, ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური
გამოწვევები.

ამ პროცესში იგულისხმება, რომ მოსწავლეს ინფორმაციის დაუფლების
პარალელურად უვითარდება სპეციფიკური და ზოგადი უნარ-ჩვევები, უყალიბდება
მაღალზნეობრივი ღირებულებები.

კონკრეტული თემატიკა/საკითხები/კონცეფციები გაშლილია თითოეული კლასისა
და საგნის პროგრამის შინაარსში. აღნიშნული ცოდნის შეძენა ითვალისწინებს როგორც
საგნობრივ სპეციფიკასა და უწყვეტობას, ისე მოსწავლეების ასაკობრივ
შესაძლებლობებს.

უნარ-ჩვევები

მშობლიური ქვეყნისა და მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ისტორიულ-გეოგრაფიული
მოვლენების შესწავლის პროცესში მოსწავლეს უნდა განუვითარდეს შემდეგი უნარები:
 სივრცეში ორიენტირება
 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
 კომუნიკაცია
 სწავლის უნარი
 კვლევა
 შემოქმედებითი უნარი
 ფაქტებისა და მოვლენების ისტორიული ინტერპრეტაცია
 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა
 გეოგრაფიული მოვლენების, პროცესებისა და კანონზომიერებების გავრცელების

დადგენა
 თანამშრომლობა
 სამოქალაქო პოზიციის შემუშავება, კრიტიკა და დაცვა
 ტოლერანტობა
 პიროვნული და საზოგადოებრივი პრობლემის გააზრება და სხვადასხვა

საკითხებს შორის კავშირების დადგენა
 პიროვნული და საზოგადოებრივი პრობლემის გადაჭრა
 საზოგადოებრივი სიტუაციებისა და პროცესების მოდელირება
 სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში სიტუაციების შეფასება
 საგანგებო ვითარებებში მოქმედება

დამოკიდებულებები



მოსწავლე უნდა ჩამოუყალიბდეს მაღალზნეობრივ ღირებულებებზე დაფუძნებული
დამოკიდებულებები:
 ადამიანის სიცოცხლის, ღირსებისა და უფლებების პატივისცემა
 თანაგრძნობა და მზრუნველობა
 სამშობლოს სიყვარული
 პრინციპულობა და მოქალაქეობრივი სიმამაცე
 კეთილსინდისიერება და შრომისმოყვარეობა
 თანასწორობა
 ტოლერანტობა
 პროფესიონალიზმი
 სამართლიანობა და კანონის პატივისცემა
 უსაფრთხო, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის გაზიარება
 ადამიანის სიცოცხლის ხელშეუხებლობა და მის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა
 სახელმწიფოსა და მისი გმირებისადმი პატივისცემა

გ) საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლება სხვადასხვა საფეხურზე

დაწყებითი საფეხური

სკოლის დაწყებით საფეხურზე საზოგადოებრივი მეცნიერებების დამოუკიდებელი
შესწავლა იწყება V კლასიდან. მოსწავლეები ორი წლის განმავლობაში შეისწავლიან
კურსს “ჩვენი საქართველო”. ამ საგნისთვის რეკომენდებული სასწავლო დატვირთვა
ყოველწლიურად განსაზღვრულია 3 კვირეული საათით.

2-წლიანი სასწავლო კურსი “ჩვენი საქართველო” მოსწავლეს ეხმარება საკუთარი
ქვეყნის მრავალმხრივად დანახვასა და მისდამი სიყვარულის გაღრმავებაში.

ამ ასაკში მოსწავლეებმა უნდა გაითავისონ, რომ თავად ისინი საზოგადოების სხვა
წევრების მსგავსად საქართველოს მოქალაქეები არიან. მათ უნდა გაიაზრონ, რომ
საქართველოს მოქალაქეებს საერთო გარემო, წარსული, აწმყო და მომავალი
აერთიანებთ და რომ დღევანდელი საქართველო, როგორც სახელმწიფო, მათ
ერთიანობას ეფუძნება.

კურსის ფარგლებში, V კლასიდან ბავშვი იწყებს: ისტორიის საკითხების შესწავლას,
გეოგრაფიის საფუძვლებისა და ძირითადი მეთოდების დაუფლებას - სხვადასხვა
ისტორიულ-გეოგრაფიული ინფორმაციის ასახვის გრაფიკული საშუალებების (რუკა,
გლობუსი, ცხრილი, დიაგრამა, გრაფიკი, ფოტო, სქემატური ნახატი და სხვა)
გამოყენებას, ეცნობა სამოქალაქო საზოგადოებისათვის დამახასიათებელ ძირითად
პრინციპებს.

სასწავლო კურსის ცენტრშია ადამიანი, უშუალოდ მის გარშემო არსებული სამყარო.
დაწყებითი საფეხურის ამ ეტაპზე მოსწავლე ეცნობა საკუთარ ქვეყანას, მის მხარეებს,
ადგილებს, რომლებსაც წარსულში მომხდარი სხვადასხვა საინტერესო ამბავი,
პიროვნება და კულტურის ძეგლი უკავშირდება. ეს გააღვივებს მოსწავლის
ცნობისმოყვარეობას წარსულის მიმართ და ყმაწვილებს განსხვავებული,
განცალკევებული ინფორმაციის ერთიანად აღქმა-გააზრებას გაუადვილებს. ასაკობრივ
თავისებურებზე დაყრდნობით იწყება სხვადასხვა აუცილებელი ცნებების გარკვევა,
რაც მომდევნო საფეხურზე მოსწავლის ცნობიერებაში გამოკვეთილად გამთლიანდება
მისი სამშობლოს ცნებად. ყოველივე ზემოთ ხსენებული შეისწავლება
მხარეთმცოდნეობითი პრინციპის გამოყენებით.



მხარეთმცოდნეობის პრინციპით სამშობლოს ისტორიისა და გეოგრაფიის
შესწავლისას, ბავშვები გაარკვევენ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ძირითადი
მახასიათებელი მისი ბუნებრივი, ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული
მრავალფეროვნებაა.

V-VI კლასებში მოსწავლეები საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანეს საკითხებს
გაეცნობიან. მასწავლებლის დახმარებით ბავშვებმა უნდა შეძლონ სხვადასხვა -
სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული - კუთხით დააკავშირონ
საქართველოს წარსული და თანამედროვეობა. ინფორმაციის მიღებისათვის მათ
სხვადასხვა სახის წყაროები უნდა მივაწოდოთ, რაც ამ ასაკისთვის შესაფერისი სიღრმის
განსჯისა და წვდომის საშუალებას მისცემს. შედეგად, მოსწავლეები იმასაც აღმოაჩენენ,
რომ წარსული სხვადასხვა პერსპექტივიდან შეიძლება დაინახონ და გაიგონ.

მოსწავლე უნდა იცნობდეს თავის საცხოვრებელ გარემოს, საქართველოს
ღირსშესანიშნავ ადგილებს, მის მრავალფეროვან კულტურას, ბუნებრივ პირობებს,
ბუნებრივ რესურსებსა და ეკონომიკის გავრცელებულ დარგებს.

მოსწავლეები ეცნობიან თუ როგორი გავლენა აქვს წარსულს აწმყოზე და გარემო
პირობებს ადამიანების გადაწყვეტილებებზე, როგორ ცხოვრობდა ხალხი ადრე, როგორ
იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, როგორ შრომობდნენ და ომობდნენ, რა ყოფითი
თავისებურებები ახასიათებდათ და ა. შ. ამ ინფორმაციის შეძენასთან ერთად,
ყმაწვილებს უვითარდებათ დროის შეგრძნება. ისინი თანდათან შეძლებენ
მნიშვნელოვანი ისტორიული თუ გეოგრაფიული მოვლენების ქრონოლოგიურ ჩარჩოში
მოქცევას.

ისინი თვალნათლივ დაინახავენ ადამიანთა გამოცდილების მრავალფეროვნებას.
მოსწავლეები შეძლებენ გაიაზრონ რაც უკვე იცოდნენ, ან ახლა გაიგეს საკუთარ თავზე,
როგორც პიროვნებაზე, მოქალაქესა და საზოგადოების წევრზე.

მოსწავლეებმა უნდა გაიაზრონ რა არის ერი და სახელმწიფო, როგორ იქმნება იგი
დროსა და სივრცეში, როგორ არის წარმოდგენილი იგი ყმაწვილთა უშუალო გარემოში,
მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მოსწავლეებმა უნდა შეისწავლონ ძირითადი
ტერმინები და ცნებები, რომლებიც ქვემოთ არის მოცემული:

1. ისტორია - საგანი და მიზანი, წყაროები, ინტერპრეტაცია, უწყვეტობა და
ცვლილება;

2. გეოგრაფია – რუკა, ტერიტორია, საზღვრები, ადმინისტრაციული დაყოფა, მხარე,
რეგიონი, ბუნებრივი გარემო, რელიეფი, ჰიდროგრაფია, კლიმატი, ფლორა, ფაუნა,
ბუნებრივი რესურსები, მოსახლეობა, დასახლებები, ეკონომიკის დარგები, კავშირი
ბუნებასა და ადამიანს შორის, გარემოს დაცვა;

3. დრო6 - ქრონოლოგია, წარსული, აწმყო, მომავალი, კალენდარი, დროის
ერთეულები, ადრე/გვიან, ისტორიული ეპოქა/პერიოდი;

4. სივრცე - ბუნებრივი გარემო, ადგილი, ტერიტორია, ბუნებრივი და
ანთროპოგენული ლანდშაფტი - დასახლების ტიპები და ფუნქციები;

5. ეკონომიკა - სასოფლო და საქალაქო მეურნეობა, ვაჭრობა, ფულადი
ურთიერთობები და კომუნიკაციები: გზები, ტრანსპორტი: სახმელეთო, სამდინარო,
საზღვაო, საჰაერო; მობილური, ფოსტა, ელ-ფოსტა;

6. მეცნიერება - განათლება, აღმოჩენა, გამოგონება, პროფესია, დაკვირვება, კვლევა,
დასაბუთება, მეცნიერული აზრის განვითარება;

6 დროის სკალა VI კლასში შემოდის. V კლასში ისტორიული მოვლენების დროითი მიკუთვნებისათვის
ვიყენებთ მოვლენის დაშორებას დღევანდელობიდან.



7. კულტურა - არქიტექტურა, დამწერლობა, სამოსი, საკვები, ჰიგიენა, ტრადიცია, წეს-
ჩვეულება, ადათი, ფოლკლორი, მეცნიერება;

8. რელიგია - რიტუალი, მითოსი, ღვთისმსახურება, რწმენა;
9. ერი - პიროვნება, ოჯახი, წინაპრები, საზოგადოება/ფენები და მისი წევრები, ქცევის

ნორმები, წესები, მოსახლეობა - შობადობა/მოკვდავობა, ბუნებრივი მატება,
უმრავლესობა/უმცირესობა, სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა;

10. სახელმწიფო - მოქალაქე, მმართველობა და მისი ფორმები, პოლიტიკა, კანონი,
უსაფრთხოება,  კონფლიქტი და თანამშრომლობა, წესრიგი, სამართალი,
სიმბოლიკა;

”ჩვენი საქართველოს” სტანდარტით გათვალისწინებული შედეგების მისაღწევად
საზოგადოებრივი მეცნიერების მასწავლებელი სწავლების მრავალფეროვან მიდგომებს
უნდა ფლობდეს, რათა საგნის შესწავლისას მოსწავლეებმა ეფექტურად აითვისონ
მნიშვნელოვანი ცნებები, განივითარონ უნარ-ჩვევები და უფრო მომზადებულები
აღმოჩნდნენ საბაზო საფეხურისთვის.

ძირითადი მიდგომები:

ცნებების შესწავლა
საზოგადოებრივი მეცნიერებების საბაზო და საშუალო საფეხურებზე სწავლა

მხოლოდ მოსწავლის სათანადო მომზადების პირობებშია შესაძლებელი. რთული
სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური მოვლენების შესწავლა და გააზრება
შეუძლებელია, თუ მოსწავლეები არ იცნობენ ძირითად საბაზისო ცნებებს.

საზოგადოებრივი მეცნიერებებისთვის მნიშვნელოვანი ცნებები მთელი კურსის
მანძილზე გააზრებულად, მრავალმხრივად უნდა დამუშავდეს. ეს წარმატებულად
მიიღწევა ამ ცნებების რეალურ ცხოვრებასთან, პირად გამოცდილებასა და გარემოსთან
დაკავშირებით. მათი მრავალმხრივი დამუშავება მოსწავლეების მიერ საქართველოს
წარსულის სხვადასხვა მაგალითების გაცნობით, შემდგომ მათი გააზრებითა და მათ
შორის სხვადასხვა სახის კავშირების დადგენით მოხერხდება. სიღრმისეული
შესწავლის შედეგად მოსწავლეები შეძლებენ ნასწავლის სხვადასხვა კონტექსტთან
მისადაგებას.

დაწყებითი საფეხურის ამ ეტაპზე ბავშვები სწავლობენ მარტივი გეოგრაფიული
კვლევის ჩატარებას. შესაბამისად, დავალებების დაგეგმვისას შემდეგი ორიენტირები
უნდა იყოს გათვალისწინებული:

წყაროებსა და/ან თვალსაჩინოებებთან მუშაობა - ინფორმაციის
მოძიება/ათვისება/გადმოცემის სხვადასხვა საშუალებების გამოყენება.

გაკვეთილის ჩასატარებლად მასწავლებელი უნდა იყენებდეს მრავალფეროვან
წყაროებსა და თვალსაჩინოებებს. ეს შეიძლება იყოს სახელმძღვანელოებში არსებული
სხვადასხვა სახის წყაროები, მასწავლებლის მიერ თემის შესაბამისად მომზადებული,
მოსწავლის მიერ შექმნილი და შეგროვებული მასალა, დოკუმენტური თუ მხატვრული
ფილმი; საოჯახო ფოტო ალბომები, დოკუმენტები, მიმოწერა, ძველი ნივთები (მაგ.
სამუშაო იარაღი, თუ ძველი ტელეფონის აპარატი). წყაროებსა და თვალსაჩინოებებთან
მუშაობა ხდება როგორც საკლასო ოთახში, ასევე კლასის გარეთაც, მაგალითად,
მუზეუმებში, სკოლის ეზოში.

ზემოთ აღწერილი ძირითადი საინფორმაციო წყაროები ისე უნდა შეირჩეს, რომ
მოსწავლეებს ნელ-ნელა განუვითარდეთ კითხვის საბაზისო უნარები (შინაარსის
გამოტანა, საკვანძო საკითხების გამოცალკევება პარალელების მოძიებისა და



დასკვნების გამოტანისთვის). ბავშვები უნდა გაერკვნენ, რომ „წაკითხვა“ ტექსტისაც
შეიძლება და ფოტოსურათის ან ნივთისაც. ეს ყოველივე ინფორმაციის მოძიებას
გულისხმობს.

შემდეგ ეტაპზე მოსწავლეები მიღებული ინფორმაციის შედარება/კლასიფიცირებაზე
მუშაობენ მაგ.:
 ცხრილის ან ბარათების საშუალებით აჯგუფებს ბეჭდვის, კომპიუტერის ან სხვა

თანამედროვე ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოგონებების
შედეგებს;

 რუკის დახმარებით ცხრილში აჯგუფებს ქალაქებს საქართველოს მხარეების
მიხედვით;

 ადარებს ერთმანეთს სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა ფორმას და
ირჩევს, მისი აზრით მისთვის მისაღებს;

 ასახელებს სხვადასხვა დასახლების ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ
პირობებს; მსჯელობს მათ მნიშვნელობაზე.

 ამ ასაკში უნდა ჩაეყაროს საფუძველი მოსწავლეების უნარს, თავად გამოხატონ
ინფორმაცია ვიზუალურად (გრაფიკი, ცხრილი, ნახატი). მოსწავლეთა
მონაწილეობით შექმნილი თვალსაჩინოებების გამოყენება სასწავლო რესურსად
ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციას.

სიმულაცია
ზემოთ ჩამოთვლილი საბაზისო ცნებების კარგად გასაგებად მოსწავლეებისათვის

საკმაოდ საინტერესო და ნაყოფიერი იქნება სიტუაციური ან პროცესის სიმულაციის
ტექნიკის გამოყენება.
 მასწავლებლის დახმარებით თანაკლასელებთან ერთად მოსწავლე დგამს

საკლასო სპექტაკლს გამორჩეულ სახელმწიფო მოღვაწეზე; მსჯელობს
სპექტაკლში გადმოცემული ისტორიული ფაქტების შესახებ (მაგ.: "პატარა კახი")

 მონაწილეობს კონკრეტული რესურსის არარაციონალურად გამოყენების
სიმულაციურ თამაშებში, (მაგ.: საახალწლო ნაძვის ხეებით ან ბზობაზე ტყეში
მოჭრილი ბზით ვაჭრობა).

 ამგვარი აქტივობები დაეხმარება ბავშვებს პრობლემის/ცნების
დეკონსტრუქციასა და შემდეგ ერთიან, გააზრებულ აღქმაში. სიმულაციის ერთ-
ერთი ფორმაა ასევე როლური თამაშები. როლური თამაშებისას მოსწავლეები
გაითამაშებენ სხვადასხვა სიტუაციას, სადაც სხვადასხვა დაინტერესებული
მხარეების ან პიროვნებების პერსპექტივიდან აღწერენ მოვლენას, პროცესს ან
ცნებას.

მსჯელობა/გააზრება - ამ ეტაპისათვის დაგეგმილი სავარჯიშოები და აქტივობები უნდა
ეფუძნებოდეს მეტ-ნაკლებად უკვე ათვისებულ ინფორმაციას მაგ:
 ჩამოთვლის და ახასიათებს მმართველობაში მონაწილე ისტორიულ პირთა მიერ

გატარებულ სახელმწიფო ღონისძიებებს. განსაზღვრავს მათ შედეგებს;
 დროის სკალაზე აღნიშნავს, მისი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვან ოთხ (ან ხუთ)

ქართველ პოლიტიკურ მოღვაწეს უძველესი დროიდან დღემდე და ახასიათებს
მათ;

 ჩამოთვლის ომებს ( თავდაცვითი, დამპყრობლური), ახასიათებს მის შედეგებს;
 მსჯელობს გადამწყვეტი ბრძოლების, გამოჩენილი მეფეებისა და სხვა ცნობილ

ისტორიულ პირთა მოღვაწეობის შესახებ.



თანაგრძნობა და გათავისება
წარსულის სიმულაციურ რეკონსტრუქციასთან ერთად განსაკუთრებით სახალისო

და ნაყოფიერია გასათავისებელი სავარჯიშოების შემოტანა ყოველდღიური ყოფის, წეს-
ჩვეულებების აღწერისას, რაც საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს არამარტო გაიაზრონ
არამედ შეიგრძნონ წარსულში მცხოვრები ადამიანების მოტივაციები, სურვილები,
ოცნებები. მათი თვალით დაინახონ სამყარო, განიცადონ სხვა ეპოქის ადამიანების
ცხოვრება.

მოსწავლეთა სათანადო ორგანიზება სოციალური და საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების
მრავალმხრივი განვითარებისთვის აუცილებელი ელემენტია.

საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელმა კლასის ორგანიზებისას,
მაგალითად ჯგუფური მუშაობისას, მოსწავლეებს მისცეს შესაძლებლობა
ერთობლივად გადაწყვიტონ დასახული ამოცანები, მოირგონ განსხვავებული როლები:
ნებისმიერ მოსწავლეს უნდა ეძლეოდეს საშუალება სხვადასხვა დროს იყოს წარმდგენი
ან ლიდერი. თუკი მოსწავლე არის კარგი პრეზენტატორი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას
ყოველთვის უნდა ევალებოდეს ჯგუფში ჩატარებული სამუშაოს წარდგენა.

ღირებულებების ჩამოყალიბება
ადამიანი და საზოგადოება - მიმართულების შედეგების მისაღწევად

მნიშვნელოვანია მათი განხილვა მოსწავლის პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით.
ოჯახისა თუ მშობლიური მხარის მაგალითების განხილვით. მასწავლებელმა სასწავლო
პროცესი უნდა წარმართოს ისე, რომ მოსწავლეებს განუვითაროს ადამიანის ღირსების,
თავისუფლებისა და თანასწორობის პატივისცემა. ამ ღირებულებებზე დაყრდნობით
ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლეების ეთიკური და პასუხისმგებელი ქცევის
ჩამოყალიბებას. ღირებულებები ვითარდება ადამიანის, მოქალაქის უფლება-
მოვალეობების სწავლების გზით, რაც ეყრდნობა ჩვენი ქვეყნის კულტურულ
მემკვიდრეობას, ტრადიციებს. მასწავლებელმა სამოქალაქო ღირებულებების
ჩამოყალიბებით უნდა განუვითაროს სამშობლოს სიყვარული. მან უნდა გამოიყენოს
ისეთი წყაროები, რომლებიც მოსწავლეებს დააფიქრებს აქტუალურ საკითხებზე და
განუვითარებს პოზიტიურ დამოკიდებულებებს.

კლასგარეშე მუშაობა ორიენტირებულია ინფორმაციის სხვადასხვა საშუალებით
მოძიების უნარის განვითარებაზე.

ამ ასაკობრივ ჯგუფთან, საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე, აუცილებელია
დაიგეგმოს კლასგარეშე სამუშაოები. ეს ადვილად განსახორციელებელია, რადგან
მოსწავლეთა უშუალო სოციალურ და ბუნებრივ გარემოს ეხება (ოჯახს, უბანს, ქუჩას,
სკოლას, თემს). სკოლის გარეთ მოსწავლეებს უნდა დაევალოთ აწარმოონ დაკვირვებები
(მაგ. ტრანსპორტის მოძრაობაზე, არქიტექტურაზე), მოიძიონ საჭირო ინფორმაცია
ინტერვიუს სახით, ლოკალური ისტორიების შეგროვება გვარის გენეალოგიაზე, თუ
ქუჩის, სოფლის, ქალაქის შესახებ და ა.შ. გააკეთონ აზომვები მარშრუტის თუ სქემის
შესაქმნელად, შექმნან ჩანახატები. ამგვარი აქტივობები საგნის შესწავლას უფრო
სახალისოს გახდის, ხოლო ცოდნის მიღების გზები უფრო ეფექტური იქნება.

დასახელებული მეთოდური მიდგომები არამარტო ზეპირად, არამედ
წერილობითიც შესაძლოა განხორციელდეს.



საბაზო საფეხური
საბაზო საფეხურზე ისტორიის, გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების სწავლებამ

მოსწავლეს უნდა დაანახოს ადამიანის გამოცდილების მრავალფეროვნება.
კაცობრიობის მონაპოვართა ფონზე თავისი ქვეყნის მიღწევების მნიშვნელობა.
მოსწავლეს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს
ბუნებრივ, პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, რელიგიურ და
ეთნიკურ მრავალფეროვნებაზე. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მან უნდა შეძლოს
წარსულისა და თანამედროვეობის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული თუ
გეოგრაფიული მოვლენების, პროცესების გააანალიზება და სხვადასხვა ეპოქებისა და
საზოგადოებების განვითარების მსგავსება-განსხვავებების დანახვა.

ისტორია
ამ საფეხურზე მოსწავლეს უნდა ჩამოუყალიბდეს ისტორიული აზროვნების უნარი:

შეძლებისდაგვარად უნდა შეეძლოს ისტორიული მოვლენის მიზეზების ახსნა და მისი
შედეგების გაანალიზება; ისტორიული პროცესის სხვადასხვა კუთხით (პოლიტიკური,
სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული, რელიგიური) დანახვა; ისტორიულ
მოვლენაზე და პიროვნებაზე განსხვავებული ინტერპრეტაციების არსებობის
მიზეზების დადგენა, განსხვავებული ახსნა-განმარტებების შედარება და შეფასება.
ისტორიული წყაროების მოძიება,7 ისტორიული მასალის (ისტორიული წერილობითი
წყაროები, არქეოლოგიური თუ ეთნოგრაფიული მასალა, ისტორიულ თემაზე შექმნილი
მხატვრული ნაწარმოებები, ფოტოსურათები და ა.შ.) შედარება და ანალიზი;
ისტორიული თემის დაწერა;8 ისტორიულ თემაზე გამართულ დებატებში
მონაწილეობა.

გეოგრაფია
საბაზო საფეხურის დასრულებისათვის მოსწავლემ უნდა იცოდეს ზოგადი

გეოგრაფიული ცნებები; ლოკალურ, რეგიონულ და გლობალურ დონეებზე მიმდინარე
ბუნებრივი, სოციალურ-ეკონომიკური თუ პოლიტიკური პროცესების სივრცობრივი
ასპექტები; ტერიტორიების გამოყოფის პრინციპები; მოსახლეობის, საწარმოო და
არასაწარმოო დარგების სივრცობრივი განაწილება. მას ასევე უნდა შეეძლოს
საქართველოსა (ბუნებრივი პირობების, რესურსების, განსახლებების, ეკონომიკის
დარგების, სოციალური სფეროს, ეკოლოგიური ვითარების, რეგიონული ერთეულების)
და სხვა ქვეყნის გეოგრაფიული მახასიათებლების შედარება და ამის საფუძველზე
მსგავსება-განსხვავებებისა და კავშირების დადგენა; რუკებიდან და სხვა გეოგრაფიული
საშუალებებიდან მიღებული ინფორმაციის შეჯერება და ანალიზი; მარტივი თემატური
რუკების შედგენა; გეოგრაფიული თემის დაწერა; გეოგრაფიულ პრობლემებთან

7 სასურველია, რომ ისტორიული თუ გეოგრაფიული მასალის მოპოვებისა და დამუშავებისას
მოსწავლემ გამოიყენოს საინფორმაციო ტექნოლოგიები (ინტერნეტისა და სი-დი-რომ-ის საშუალებით
ინფორმაციის მოძიება, კომპიუტერული პროგრამების დახმარებით მასალის დამუშავება და
ელექტრონული ფოსტით ინფორმაციის გაცვლა).

8 ამ საფეხურზე მოსწავლეს უნდა ვასწავლოთ მის მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე
არგუმენტირებული თემის დაწერა, რაც გულისხმობს: შესავალში თემის მთავარი პრობლემის მოკლე
მიმოხილვასა და ამ პრობლემისადმი საკუთარი პოზიციის გამოხატვას; ძირითად ნაწილში საკუთარი
პოზიციის დასამტკიცებლად არგუმენტებისა და მაგალითების მოყვანას; დასკვნაში კი – თემის ძირითად
ნაწილში გამოთქმული არგუმენტებისა და მოსაზრებების შეჯამებას.



დაკავშირებულ დებატებში მონაწილეობა. ყოველივე ზემოთქმულის შესწავლა უნდა
დაეხმაროს მოსწავლეს - ეკოლოგიური კულტურის ჩამოყალიბებაში.

სამოქალაქო განათლება
ჰუმანურ ღირებულებებზე დაფუძნებული სამოქალაქო განათლება მოსწავლეს უნდა

დაეხმაროს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე თავისი უფლება-მოვალეობების
გაცნობიერებაში და ადამიანის უფლებების, მმართველობისა და ეკონომიკის
განვითარების შესახებ მიღებული თეორიული ცოდნის ყოველდღიურ ცხოვრებასთან
მისადაგებაში. საგნის სწავლებისას მას უნდა განუვითარდეს მნიშვნელოვანი
სამოქალაქო უნარ-ჩვევები: საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბება და დაცვა; საკუთარი
საქციელის კრიტიკულად შეფასება; განსხვავებული აზრის, ეროვნების, სარწმუნოებისა
და კულტურის მქონე ადამიანების პატივისცემა; საზოგადოებრივად სასარგებლო
საქმიანობაში მონაწილეობა და კანონის პატივისცემა.

სამოქალაქო განათლება მოსწავლეს უნდა დაეხმაროს იდენტობის განვითარებაში,
თვითგამორკვევაში. მისი სწავლების შედეგად მოზარდმა უნდა შესძლოს საკუთარი
თავისა თუ სხვების სხვადასხვა კონტექსტის წევრებად აღქმა და პიროვნებებად
გაცნობიერება; მან უნდა გაიაზროს თავისუფლება, როგორც უფლება და
იმავდროულად პასუხისმგებლობა და შეძლოს საზოგადოების, როგორც
განსხვავებული ინტერესების, ღირებულებების, მოთხოვნილებების მქონე სუბიექტების
ურთიერთკავშირებული კომპლექსური მთლიანობის გააზრება. რაც მთავარია,
სამოქალაქო განათლების დახმარებით მოსწავლემ უნდა შესძლოს საკუთარი მომავალი
საგანმანათლებლო თუ შრომითი გზის განსაზღვრა.

სამოქალაქო განათლების დახმარებით მოსწავლე გაიაზრებს გარემოს დაცვის
აუცილებლობას და მის კავშირს საზოგადოების მდგრად განვითარებასთან; აღმოაჩენს
თუ რა მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარება თანამედროვე სამყაროს
გადარჩენისთვის; მოსწავლემ უნდა ისწავლოს აქტიური მონაწილეობის მიღება ისეთი
გარემოს შექმნაში, სადაც კეთილგანწყობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა,
ურთიერთდახმარება, თანაზიარობა ცხოვრების წესია.

სამოქალაქო განათლების სწავლების პროცესში მოსწავლემ უნდა: გააცნობიეროს
საქართველო, როგორც სახელმწიფო; აღიქვას საკუთარი თავი მის მოქალაქედ;
შეისწავლოს საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ ცხოვრებაში
მონაწილეობის ფორმები და საშუალებები; გაიაზროს დემოკრატიის, კონსტიტუციის,
ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის, როგორც სახელმწიფოს
სამართლებრივი ბაზის მნიშვნელობა; გაიაზროს საკუთარ და სხვის უფლებებსა და
პასუხისმგებლობებს შორის არსებული კავშირი და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგას
საკუთარი და სხვისი უფლებების დასაცავად; გაიაზროს ადამიანის/ბავშვთა
უფლებების მნიშვნელობა და მათი დაცვისთვის განახორციელოს კონკრეტული
ქმედება; გააცნობიეროს ადამიანთა სპეციფიკური ჯგუფების უფლებების დაცვის
მნიშვნელობა და მათი დაცვისთვის გადადგას კონკრეტული ნაბიჯების.

საშუალო საფეხური

ისტორიის, გეოგრაფიისა და სამოქალაქო განათლების სწავლება ზოგადი
განათლების მესამე საშუალო საფეხურზე ეფუძნება სკოლაში საბაზო საფეხურზე
მოსწავლის მიერ მიღებულ ცოდნას და საშუალებას აძლევს მოზარდს უფრო ღრმად
შეისწავლოს სავალდებულო და მის მიერ არჩეული საგნები, დაეუფლოს სამეცნიერო
კვლევის ზოგად სპეციფიკას.



ისტორია
საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის ცოდნა არის მოსწავლის პატრიოტად და

პოლიტიკურად განათლებულ მოქალაქედ ჩამოყალიბების წინაპირობა. ისტორიის
სწავლებამ მოსწავლეს უნდა დაანახოს, რომ ისტორია არის უწყვეტი პროცესი, რომ
თანამედროვე საზოგადოებისათვის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური, სოციალური და
მორალური პრობლემები მეტწილად განპირობებულია საუკუნეებისა და
ათასწლეულების განმავლობაში მომხდარი ცვლილებებით. ისტორიის სწავლებამ
მოსწავლეს ასევე უნდა განუვითაროს პრობლემის გადაჭრის უნარი.

ამ ამოცანების შესრულება მოითხოვს, რომ მოსწავლეს ჰქონდეს ისტორიული
აზროვნება: მას უნდა შეეძლოს ისტორიული ეპოქის აღქმა (ისტორიული ეპოქის
აღწერისას მოვლენების დანახვა იმ პერიოდში მცხოვრები ადამიანების თვალით;
წარსულში მომხდარი მოვლენების შეფასება არა მხოლოდ დღევანდელი
გადასახედიდან, არამედ იმ ეპოქის ფასეულობებისა და შეხედულებების
გათვალისწინებით);9 ისტორიულ მოვლენებს შორის რთული მიზეზ-შედეგობრივი
კავშირების დადგენა და ანალიზი; ისტორიული მოვლენის მიზეზებისა და შედეგების
განსხვავებული შეფასებების შედარება და ანალიზი;10 კანონზომიერებების შესახებ
საკუთარი მოსაზრების დასაბუთება;11 დამოუკიდებელი ისტორიული კვლევა
(ისტორიული კვლევა-ძიების მიზნის განსაზღვრა და დაგეგმვა; წერილობითი,
ვიზუალური, ლიტერატურული წყაროების მოძიება; ისტორიული დოკუმენტის
ანალიზი; ისტორიკოსთა განსხვავებული შეხედულებების შედარება; ჩატარებული
კვლევის საფუძველზე ისტორიული თემის დაწერა).

გეოგრაფია
ამ საფეხურზე მოსწავლე შეისწავლის მსოფლიოს ქვეყნების ძირითად

მახასიათებლებს, მათში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებსა და მოვლენებს;
განიხილავს და გაანალიზებს ბუნების დაცვისა და ზოგადად მდგრადი განვითარების
პრობლემებს, ამ საკითხებისადმი ალტერნატიულ მიდგომებს, მათი გადაწყვეტის
შესაძლო გზებს, გლობალური პრობლემების გეოგრაფიულ თავისებურებებს;
გააცნობიერებს, თუ რა დიდი წვლილის შეტანა შეუძლია ცოდნითა და
გამოცდილებით აღჭურვილ თითოეულ ადამიანსა და საზოგადოებას გარემოს
გაჯანსაღებაში, მისი მდგრადობის შენარჩუნებაში.

საშუალო საფეხურის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს გარემოში
მიმდინარე მოვლენების დაკვირვების საფუძველზე განსაზღვროს მოსახლეობის
ძირითადი მოთხოვნები და პრობლემები, გამოიკვლიოს და გამოთქვას ვარაუდი
პრობლემების გადაჭრის გზებზე. შეძლოს გეოგრაფიული კვლევის დაგეგმვა, ჩატარება
და კვლევის შედეგის როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად წარმოდგენა; კვლევის
პროცესში ვიზუალური მასალის (რუკა და სხვა გეოგრაფიული საშუალებები) შექმნა.

9 აუცილებელია, რომ ისტორიული ეპოქის აღქმის უნარის ჩამოყალიბება დაწყებითი და საბაზო
სკოლის საფეხურზე დაიწყოს.

10 ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია სახელმძღვანელოს გარდა მოსწავლეს ხელი მიუწვდებოდეს
სხვადასხვა ისტორიულ მასალაზე.

11 მოსწავლეს უნდა ესმოდეს, რომ პიროვნებას აქვს თავისუფალი ნება და არჩევანის გაკეთების უნარი.
მას გააზრებული უნდა ჰქონდეს, რომ ისტორია სხვა გზითაც შეიძლება განვითარებულიყო. ამ შემთვევაში
მას არ შეექმნება შთაბეჭდილება, რომ მომავალი წინასწარ არის განსაზღვრული და რომ პიროვნების
ქმედებას და მის მიერ გაკეთებულ არჩევანს მნიშვნელობა არ აქვს.



სამოქალაქო განათლება
ამ საფეხურზე სამოქალაქო განათლება მოსწავლეს საშუალებას მისცემს დაეუფლოს

პოლიტიკური, იურიდიული და ეკონომიკური მეცნიერებების საფუძვლებს;
დაეხმარება მას სოციალური, მორალური, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
გაცნობიერებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის საჭირო
კომპეტენციების განვითარებაში.

სამოქალაქო განათლების სავალდებულო და არჩევითი საგნები მოსწავლეს
დაეხმარება პიროვნული განვითარების, იდენტობის ისეთი ახალი ასპექტების
შემეცნებაში როგორებიცაა: საკუთარი და სხვისი პიროვნული თავისებურებების
ანალიზი; საკუთარი და სხვების ღირსებებისა და ნაკლოვანებების ანალიზი;
საზოგადოებაში საკუთარი ადგილისა და მნიშვნელობის განსაზღვრა; საკუთარი
მომავლის დაგეგმვა; მე-სა და ჩვენ-ის ინტერესების გათვალისწინებით
დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღება; პროფესიის, როგორც იდენტობის
მიღწევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფეხურისა და მისი არჩევისთვის კონკრეტული
ნაბიჯების გადადგმა; კონკურენტრუნარიანობა, დამოუკიდებლობა, გადაწყვეტილების
მიღება, არჩევანის თავისუფლება როგორც ღირებულება და მის განვითარებაზე
ზრუნვა;

სამოქალაქო განათლება დაეხმარება მოსწავლეს: თანამედროვე სამყაროში მდგრადი
განვითარების პროცესში საკუთარი როლის დანახვასა და შესაბამისი ნაბიჯების
გადადგმაში; ეკონომიკურად აზროვნებასა და მისი მნიშვნელობის გააზრებაში
მდგრადი განვითარების კონტექსტში; ინტერკულტურულ წიგნიერებასა და
ურთიერთობებში; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მნიშვნელობისა და მასში
საკუთარი როლის გაცნობიერებაში; საზოგადოებრივი საქმიანობის მნიშვნელობის
გააზრებასა და შესრულებაში; ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობის გააზრებაში
ინდივიდუალურ და საზოგადოებრივ დონეზე. მისი დაცვისთვის შესაბამისი
ნაბიჯების გადადგმაში; პროფესიონალიზმის, როგორც ღირებულების და მდგრად
განვითარებაში მისი მნიშვნელობის დადგენაში; თანამშრომლობის კულტურის
განვითარებაში; ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სოციალურ ინტერესთა კონფლიქტებისა
და მათი მოგვარების მექანიზმების საფუძვლების ცოდნაში.

საშუალო საფეხურზე სამოქალაქო განათლების დანიშნულებაა, დაეხმაროს
მოსწავლეს: საქართველოს, როგორც მრავალფეროვანი ქვეყნის გაცნობიერებაში;
საკუთარი თავის საქართველოს მოქალაქედ გააზრებაში; მოქალაქეობით
განპირობებული უფლებების, მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების
დაცვა/შესრულებისთვის კონკრეტული ქმედებების განხორციელებაში; სამოქალაქო
საზოგადოებისთვის საკუთარი და სხვისი უფლებების დაცვის მნიშვნელობის
გააზრებასა და განხორციელებაში;

დ) საგნების სწავლების ორგანიზება

დაწყებითი საფეხური

I, II, III და IV კლასებში საქართველოს ისტორიის, გეოგრაფიისა და სამოქალაქო
განათლების ელემენტები შედის სხვა სასწავლო საგნებში (ქართული ენა და
ლიტერატურა, ბუნებისმეტყველება, ესთეტიკური და შრომითი აღზრდა, მათემატიკა).
V-VI კლასებში საქართველოს ისტორია, გეოგრაფია და სამოქალაქო განათლება
ისწავლება ინტეგრირებული სახით საგანში ”ჩვენი საქართველო”.



I - IV კლასებში სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხები ჩართულია
ბუნებისმეტყველებისა და ფიზიკური განათლების/სპორტის (შემდგომში სპორტი)
სასწავლო პროგრამებში; თუმცა, IV კლასში ერთი სემესტრის განმავლობაში, ჯამურად
12 საათი სპეციალურად გამოყოფილია საგნისათვის ”მოძრაობის უსაფრთხოება”
(რეკომენდებულია სასწავლო წლის მეორე სემესტრში); V-VI კლასებში აღნიშნული
საკითხები ჩართულია ბუნებისმეტყველების, საზოგადოებრივი მეცნიერებებისა და
სპორტის სასწავლო პროგრამებში;

საბაზო საფეხური

VII კლასიდან ისტორისა და გეოგრაფიის სწავლება იწყება დამოუკიდებელ
საგნებად. სამოქალაქო განათლების სწავლება VII-VIII კლასებში მიმდინარეობს
ისტორიასთან ინტეგრირებით.

IX კლასში სამივე საგანი - ისტორია, გეოგრაფია და სამოქალაქო განათლება ცალ-
ცალკე ისწავლება.

VII - IX კლასებში სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საგანში შემავალი
თემატიკა ჩართულია ბიოლოგიის, ფიზიკის, ქიმიის, გეოგრაფიის, ისტორიის,
სამოქალაქო განათლებისა და სპორტის სასწავლო პროგრამებში;

VIII კლასში ერთი სემესტრის განმავლობაში ჯამურად 12 საათი სპეციალურადაა
გამოყოფილი საგნისათვის ”უსაფრთხოება საგანგებო ვითარებებში” (რეკომენდებულია
სასწავლო წლის მეორე სემესტრში);

საშუალო საფეხური

ამ საფეხურზე (X-XII) სამივე კლასში ისტორია რჩება სავალდებულო საგნად.
X-XI კლასებში გეოგრაფია არის სავალდებულო, ხოლო X –XII კლასში მოსწავლეებს

საშუალება აქვთ აირჩიონ დამატებითი არჩევითი საგნები, მაგ: გეოგრაფიული კვლევა.
ისტორიის, გეოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფი X

კლასში მოსწავლეს სთავაზობს სამოქალაქო განათლების სავალდებულო კურსს, ხოლო
X-XII კლასებში კი – არჩევით საგნებს, მაგ: სახელმწიფო, მოქალაქეობა, მეწარმეობის
საფუძვლები, პრაქტიკული სამართალი და სხვა.

X კლასში სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების გარკვეული საკითხების
შესწავლა ინტეგრირებულია სამოქალაქო განათლების, ბიოლოგიისა და სპორტის
სასწავლო პროგრამებში. XI კლასში საგანში შემავალი თემატიკა ინტეგრირებულია
ფიზიკისა და ქიმიის სასწავლო პროგრამებში. XII კლასში დამატებით ისწავლება
ცალკე საგანი ”სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება”. მას 14 საათი უნდა დაეთმოს
(სასწავლო წლის პირველ სემესტრში).

სტანდარტში მითითებული ინდექსები

სტადარტის შედეგებს აქვს ინდექსი. ინდექსი საგნის, კლასის და შედეგის ნომრის
შესახებ იძლევა ინფორმაციას. მაგ.:

საზ.მეც. V-VI. 7. - საზოგადოებრივი მეცნიერება - საგანი
V-VI. - კლასი
7. - შედეგის ნომერი

საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნების შემოკლებები ინდექსებში:
ისტ. - ისტორია



გეო. - გეოგრაფია
მოქ. - სამოქალაქო განათლება

უსაფ. - სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

ე) საგნების სწავლების მიმართულებების აღწერა

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში განსაზღვრულია ყოველი კლასის ან საფეხურის
ბოლოს სასწავლო პროცესის შედეგები და მოსწავლის მიერ მათი მიღწევის
ინდიკატორები. შედეგები დაჯგუფებულია მიმართულებების მიხედვით. თითოეული
მიმართულება ასახავს საგნის სწავლების ძირითად დანიშნულებას და ეფუძნება ერთ ან
რამდენიმე კომპეტენციის სფეროს. ისტორიის X და გეოგრაფიის XII კლასების
სტანდარტის მიმართულებები განსაზღვრულია კვლევითი და საკომუნიკაციო უნარ-
ჩვევების შესაბამისად.

სწავლების მიმართულებები საგნებისა და კლასების მიხედვით

მიმართულებები ჩვენი
საქართველო

ისტორია გეოგრაფია სამოქალაქო
განათლება

სამოქალაქო
თავდაცვა და

უსაფრთხოება

დრო და სივრცე 5-6 7, 8, 9,10 7-11 7-8
გარემო და ეკონომიკა 5-6 7, 8, 11,

12
7-11 7-8

სახელმწიფო
მმართველობა და
პოლიტიკა

5-6 7-9, 11-
12

7-8

კულტურა და
რელიგია

5-6 7-9, 11-
12

7-8

ადამიანი და
საზოგადოება

5-6 7-9, 11,12 7-8

გარემო და
სოციალური
სისტემები

7- 11

პიროვნული
განვითარება

9-10

მდგრადი განვითარება 9-10
თვითმმართველობა
და მმართველობა

9-10

ისტორიული
ინტერპრეტაცია და
კვლევა

10

კომუნიკაცია 10 12
გეოგრაფიული კვლევა 12



პირადი
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა

4, 8, 12

საგანგებო
ვითარებებში
უსაფრთხო ქცევის
საფუძვლები

4, 8, 12

გადაუდებელი
ექიმამდელი
დახმარება

12



დრო და სივრცე

საზოგადოებრივი მეცნიერებების მიმართულებაში ”დრო და სივრცე”
გაერთიანებული შედეგები პირველ რიგში მოსწავლეს დროსა და სივრცეში
ორიენტირების უნარს სძენს.

ეს მიმართულება გამჭოლია გეოგრაფიაში. იგი აერთიანებს გეოგრაფიისათვის ისეთ
მნიშვნელოვან თემებსა და უნარ-ჩვევებს, როგორებიცაა რუკის კითხვა,
თვალსაჩინოებების ანალიზი, ინტერპრეტაცია და შექმნა; ასევე ტერიტორიების
გეოგრაფიული მდებარეობის განსაზღვრა; გეოგრაფიულ გარემოს, გეოლოგიურ დროს,
გეოგრაფიული მოვლენების, პროცესებისა და კანონზომიერებების გავრცელების
ცოდნას.

ისტორიის შემთხვევაში მოსწავლე ეუფლება ისეთ ფუნდამენტურ ცნებებს,
როგორებიცაა: დროის ერთეულები, მიმართებები ადრე/გვიან, წარსული, აწმყო,
მომავალი, ქრონოლოგია (მ.შ. გეოქრონოლოგიური წელთაღრიცხვა), წელთაღრიცხვა,
პერიოდიზაცია, საუკუნე, ათასწლეული, კალენდარი, ისტორიული
ეპოქები/პერიოდები, ეპოქა და რეგიონი.

გარემო და ეკონომიკა
მიმართულების ”გარემო და ეკონომიკა” მიზანია მოსწავლეს დაანახოს ბუნებრივი

გარემოსა და ეკონომიკის მნიშვნელობა საზოგადოებისათვის. ეს მიმართულება
აერთიანებს ბუნებრივი გარემოს, ბუნებრივი რესურსების, მოსახლეობის, ეკონომიკის
დარგების გაცნობიერებისა და შესწავლისაკენ მიმართულ შედეგებს. მოსწავლეს
საშუალება ეძლევა გააცნობიეროს გეოგრაფიული ფაქტორების ურთიერთკავშირი და
ურთიერთდამოკიდებულება. ამავე მიმართულებაში გამჭოლადაა წარმოდგენილი
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბებებისკენ მიმართული შედეგები.

აქ გაერთიანებული შედეგები მოსწავლეს საშუალებას აძლევს აღიქვას ეკონომიკისა
და ბუნებრივი ფაქტორების ურთიერთგავლენა. გააცნობიეროს ამ კავშირების
ცვალებადობა დროსა და სივრცეში მათი კანონზომიერებები.

სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა
ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს საშუალება მისცეს გააცნობიეროს

სახელმწიფოს რაობა და ფუნქციები. აღიქვას პოლიტიკური პროცესების მნიშვნელობა
და ზოგადი კანონზომიერებები. დაეხმაროს მოსწავლეს ისტორიული ფაქტების
განზოგადებაში.

კულტურა და რელიგია
ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს დაანახოს დედამიწაზე ადამიანის შექმნილი

კულტურული მემკვიდრეობის მრავალფეროვნება და დაეხმაროს მის
კლასიფიცირებაში. ხელი შეუწყოს მას ისტორიული ეპოქები და მხარეები განასხვავოს
მათთვის დამახასიათებელი ეთნოგრაფიული ყოფისა და კულტურის მიღწევების
საფუძველზე. დაეხმაროს მოსწავლეს რელიგიის რაობისა და მნიშვნელობის
განსაზღვრაში. წარმოდგენა შეუქმნას მსოფლიოში არსებული რელიგიური სისტემების
მრავალფეროვნებაზე.



ადამიანი და საზოგადოება
ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს დაანახოს, რომ ისტორიის მთავარ შემოქმედს

ადამიანი წარმოადგენს, რომელსაც თავისი უფლებები და საზოგადოების წინაშე
გარკვეული ვალდებულებები გააჩნია. საზოგადოება სხვადასხვა სოციალური ფენისგან
შედგება. მოსწავლემ უნდა იცოდეს თუ როგორი იყო სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში
სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა და
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი ჩართულობის ხარისხი.

გარემო და სოციალური სისტემები
მიმართულებაში ”გარემო და სოციალური სისტემები” გაერთიანებულია შედეგები

საზოგადოების შესახებ, რომლებიც მოსახლეობის, განსახლების, პოლიტიკური და
სოციალური გეოგრაფიის შესწავლისკენ არის მიმართული. ამ მიმართულების
შედეგები მოსწავლეებს ამყარებინებს კავშირს გარემოსა და საზოგადოებას შორის.

ისტორიული ინტერპრეტაცია და კვლევა
ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს გამოუმუშავოს ისტორიული კვლევის უნარი.

მისცეს მას ინფორმაცია ისტორიული წყაროებისა და კვლევის მეთოდების
მრავალფეროვნების შესახებ. ასწავლოს ისტორიული თემის წერა, სადაც ის საკუთარი
მოსაზრებების ჩამოყალიბებასა და მათ არგუმენტირებულად დაცვას შეძლებს.

კომუნიკაცია
ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლემ შეძლოს რუკებისა და სხვა გეოგრაფიული

საშუალებების ანალიზი და მათი ანალოგების შექმნა; შეიძინოს ისტორიული და
გეოგრაფიული კვლევის ინდივიდუალური და ჯგუფური (სამუშაოს განაწილება,
ჯგუფური განხილვა და სხვ.) მუშაობის უნარ-ჩვევები; ინდივიდუალური მუშაობის
პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების დასაძლევად მიმართოს საკითხით
დაინტერესებულ თანატოლებს; კვლევის პროცესში ითანამშრომლოს იმ პირებთან და
ორგანიზაციებთან, რომელთაგანაც შესაძლებელია სასურველი ინფორმაციის მიღება.
შეძლოს სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიისთვის პრეზენტაციის მომზადება.

პიროვნული განვითარება
ინდივიდუალურ დონეზე პიროვნული განვითარება თვითგანვითარებისა და

სხვების განვითარების პროცესია. იგი მოიცავს მიზნებს, გეგმებსა და ქმედებებს,
რომლებიც მიმართულია შემდეგი ამოცანების შესრულებაზე:
 თვითანალიზის განვითარება
 თვითცოდნის განვითარება
 იდენტობის ძიება, მიგნება ან განახლება
 შესაძლებლობების ან ნიჭის განვითარება
 პოტენციალის განსაზღვრა და განვითარება
 ადამიანური კაპიტალის განვითარება
 ცხოვრების ხარისხის ამაღლება
 პიროვნული განვითარების გეგმის განსაზღვრა და შესრულება

მდგრადი განვითარება



უფრო ხშირად მდგრად განვითარებას განმარტავენ, როგორც ”განვითარებას,
რომელიც აწმყოს მოთხოვნებს იმგვარად აკმაყოფილებს, რომ მომავალ თაობებს არ
ართმევს მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესაძლებლობას.”12

ის ცვლილებათა პროცესია, რომელშიც ბუნებრივი რესურსების მოხმარება,
ინვესტიციები, მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარება, პიროვნების განვითარება და
ინსტიტუციური ცვლილებები ურთიერთშეთანხმებულია და ამყარებს ადამიანის
მოთხოვნილებებისა და მისწრაფებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო აწმყო და
სამომავლო პოტენციალს. გარკვეულწილად, საუბარია ადამიანთა ცხოვრების ხარისხის
უზრუნველყოფაზე.

თვითმმართველობა და მმართველობა
თვითმმართველობა და მმართველობა უკავშირდება იმ გადაწყვეტილებებს

(ინდივიდუალურ, ოჯახის, თემის, ქვეყნის დონეზე), რომლებიც განსაზღვრავს
მოლოდინებს, ძალაუფლების მინიჭებას ან საქმიანობის კონტროლს. ის მოიცავს
ინდივიდუალური, ან ჯგუფური თუ საზოგადოებრივი საქმიანობის მართვის
პროცესებისა და ლიდერობის სპეციფიკურ ნაწილს.

გეოგრაფიული კვლევა
ამ მიმართულების მთავარი მიზანია, მოზარდმა გააცნობიეროს გეოგრაფიისა და

გეოგრაფიული ცოდნის მნიშვნელობა ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა
სფეროსათვის. გაეცნოს გეოგრაფიული კვლევების ტრადიციულ (აღწერითი,
შედარებით-გეოგრაფიული, კარტოგრაფიული) და ახალ (მათემატიკური,
დისტანციური, გეოინფორმაციული) მეთოდებს. შეისწავლოს გეოგრაფიული
პროგნოზისა და მოდელირების საკითხები. შეძლოს შესაბამის პრობლემასთან
დაკავშირებული თეორიული მასალის და წყაროების მოძიება; საველე პირობებში
ინფორმაციის შეგროვება, მასალის ორგანიზება, ანალიზი და გეოგრაფიული თემის
სტრუქტურის შემუშავება.

სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების სწავლა-სწავლება მიმდინარეობს სამი
ძირითადი მიმართულებით:
 პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ყოველდღიურ ცხოვრებაში;
 საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები;
 გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარება.

ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხეები სხვადასხვაგვარია თავისი
წარმოშობის/მიზეზების, გავრცელების, ზემოქმედი ფაქტორების, შედეგებისა და
შესაბამისი უსაფრთხოების ზომების მიხედვით. იმავდროულად, ბავშვის ზრდასთან
ერთად იცვლება როგორც მასთან დაკავშირებული საფრთხეების ტიპები, ისე
უსაფრთხოების ზომების დაცვის შესაძლებლობები.

მოსწავლესა და სწავლის შედეგზე ორიენტებული საგანმანათლებლო პროცესი,
ბუნებრივია, უნდა ითვალისწინებდეს როგორც საფრთხეებისა და მასთან გამკლავების,
ისე ბავშვების ასაკობრივ თავისებურებებს.

12 United Nations. 1987."Report of the World Commission on Environment and Development." General
Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987. Retrieved: 2007-04-12; Smith, Charles; Rees, Gareth (1998).
Economic Development, 2nd edition. Basingstoke: Macmillan. ISBN 0333722280



მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების
საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებდეს მრავალფეროვან შესაძლებლობებს
სხვადასხვა მოტივაციისა და შესაძლებლობის მოსწავლეთათვის.

ვ) შეფასება საზოგადოებრივ მეცნიერებებში

შეფასების კომპონენტები საზოგადოებრივ მეცნიერებებში:

1. საკლასო სამუშაო
2. საშინაო დავალება
3. შემაჯამებელი დავალება

1. საკლასო სამუშაო

ფასდება შემდეგი ცოდნა13 და უნარები:
 პრობლემის გააზრება
 კომუნიკაცია
 სწავლა
 თანამშრომლობა
 საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა
 შემოქმედებითობა
 დროის ისტორიული გაგება
 გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა
 ისტორიული კვლევა
 გეოგრაფიული კვლევა
 სივრცეში ორიენტირება
 ისტორიული ეპოქის განცდა
 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:
 თემასთან დაკავშირებით დასმული კითხვებით
 დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით
 განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მსჯელობითა და ანალიზით

13 ცოდნა ფასდება თითოეული საგნისა და კლასის პროგრამული შინაარსის შესაბამისად



 განხილული მოვლენებისა და პროცესებისადმი საკუთარი დამოკიდებულების
გამოხატვით

 დასმული პრობლემის გადაჭრის გზის შეთავაზებით
 ჯგუფურ მუშაობაში შეტანილი წვლილით
 დისკუსიაში მონაწილეობის სიხშირით
 ახსნილი ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით
 მოვლენებისა და პროცესების განხილვისას საკუთარი მოსაზრების

დასაბუთებით
 თვალსაჩინოებების გამოყენებითა და შექმნით
 პრეზენტაციით
 დროის ლიმიტის დაცვით
 დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით

2. საშინაო დავალება
ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები:
 პრობლემის გააზრება
 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
 კავშირებისა და მიმართებების დადგენა
 კომუნიკაცია
 სწავლა
 თანამშრომლობა
 პრობლემის გადაჭრა
 შემოქმედებითობა
 ისტორიული დროის გაგება
 გარემოზე პასუხისმგებლობისა და ზრუნვა
 ისტორიულ-გეოგრაფიული კვლევა
 სივრცეში ორიენტირება
 ისტორიული ეპოქის განცდა
 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა
 კრიტიკული აზროვნება

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:
 ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით
 მოვლენებისა და პროცესების განხილვისას მოსაზრებების არგუმენტირებით
 დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით
 განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მსჯელობითა და ანალიზით
 დასმული პრობლემის გადაჭრის გზის ჩამოყალიბებით
 თვალსაჩინოებების გამოყენებითა და შექმნით
 პრეზენტაციით
 დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით
 წერითი ნამუშევრის შექმნით



3. შემაჯამებელი შეფასება14

ფასდება შემდეგი უნარები:
 კრიტიკულ პირობებში (ტესტი, საკონტროლო და სხვა) ცოდნისა და უნარ-

ჩვევების გამომჟღავნება
 პრობლემის გააზრება
 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
 კავშირებისა და მიმართებების დადგენა
 კომუნიკაცია
 ისტორიულ-გეოგრაფიული კვლევა
 პრობლემის გადაჭრა
 შემოქმედებითობა
 სივრცეში ორიენტირება
 ისტორიული ეპოქის განცდა
 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა
 გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა
 კრიტიკული აზროვნება

შემაჯამებელი დავალებების ტიპები:
 საკონტროლო წერა
 ტესტირება
 კითხვა-პასუხი
 თემა/ესე
 პრეზენტაცია
 პროექტი
 რეფერატი
 კვლევა
 დისკუსია/დებატები
 კონფერენცია

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები
 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი

რუბრიკა;
 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და

განვლილი მასალის გათვალისწინებით;
 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;
 მითითებული უნდა იყოს საგნობრივი სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა

შეფასებასაც ემსახურება შემაჯამებელი დავალება.

14 შემაჯამებელი სამუშაოები სრულდება როგორც ზეპირი (დისკუსია, ინსცენირება) და წერითი
(ტესტი, ნაშრომი, ისტორიულ-გეოგრაფიული თმა), ისე შერეული (პრეზენტაციის ან პროექტის წარდგენა,)
ფორმით სასწავლო თემის, თემების ბლოკისა თუ საწავლო პროცესის გარკვეული ეტაპის დასრულების
შემდგომ.



შეფასების რუბრიკის ნიმუშები:

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა

ამ შემთხვევაში მოსწავლეებს თითოეულ კრიტერიუმში ენიჭებათ ნული ან ერთი
ქულა და საბოლოო ქულის გამოსაყვანად ითვლება მათი ჯამი. მაქსიმალური ჯამი
არის ათი ქულა.

მოსწავლის სახელი, გვარი

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

საინტერესო შესავალი (პრობლემის
იდენტიფიცირება)

1

კვლევების/ნაშრომის წარმოჩენის უნარი 1

შემოქმედებითი უნარი 1

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება 0

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური
ჯაჭვი)

0

საუბარი (გამართულობა, ტემბრი) 1

თვალსაჩინოებების გამოყენება 0

აუდიტორიასთან კონტაქტი 1

ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური
კითხვა-პასუხი)

1

დროის ლიმიტის დაცვა 0

ჯამი 6



პროექტის შეფასების განზოგადებული რუბრიკა

მაქსიმალური ჯამური ქულის გაყოფით სამზე მოხდება მოგროვილი ქულების ათქულიან შეფასებაზე გადაყვანა

ელემენტარული
1 ქულა

მისაღები
2 ქულა

ოსტატური
3 ქულა

1.მიზანი არ არის კარგად გამოკვეთილი,
ბუნდოვანია

ხდება ერთ მიზანზე ფოკუსირება კარგად გამოკვეთილი მიზნები,
მარტივად აღსაქმელი

2.ორგანიზება სუსტად ორგანიზებული, არ არის
იდეებს შორის ლოგიკური ჯაჭვი,
რაც აბნევს მკითხველს/მსმენელს

გააზრებულია თანმიმდევრულობა,
ორგანიზების ნიშნებით, ზოგი გადასვლა
იდეებს შორის არის მარტივი, ზოგი
გაუგებარი

კარგად ორგანიზებული ფორმატი,
ლოგიკური გადასვლა ერთი
იდეიდან მეორეზე, ორგანიზება
ზრდის პროექტის ეფექტურობას

3.შინაარსის
კორექტულობა

ხშირად გვხვდება შეუსაბამო,
მცდარი ინფორმაცია,

ძირითადად კორექტულია, ზოგიერთი
შეუსაბამო ან მცდარი ინფორმაციით

მთლიანად კორექტული, ფაქტები
ზუსტი და მკაფიო

4.ენობრივი
გამართულობა

ენობრივად გაუმართავი, ხშირი
შეცდომებით

ენობრივად გამართული, მცირე
შეცდომებით

ენობრივად გამართულია,
დაცულია პუნქტუაციის ნიშნები

5.კვლევა კვლევა არაეფექტურადაა
დაგეგმილი, გამოყენებული
წყაროები არ არის სანდო,
ანალიზი ზედაპირულია

კვლევა დაგეგმილია, მაგრამ ჯგუფის
პოტენციალი მთლიანად არ არის
გამოყენებული, შეზღუდული რაოდენობის
წყაროებია გამოყენებული, ანალიზი
მისაღებია

კვლევა არის დაგეგმილი,
გამოყენებულია არაერთი წყარო და
ანალიზი სიღრმისეულია

6.თვალსაჩინოებები თვალსაჩინოებები ხშირად
შინაარსთან შეუსაბამოა, ან არ
არის ჯგუფის მიერ შექმნილი

თვალსაჩინოებების კავშირი შინაარსთან
ნატელია, მაგრამ ერთფეროვანია,

მრავალფეროვანი, შინაარსის
შესატყვისი, აკურატულად
შესრულებული

7.შემოქმედებითობა მცირე შემოქმედებითი ენერგიის
დანახარჯი ჯგუფის მხრიდან

ზოგჯერ ჩანს ჯგუფის ორიგინალური
აზრები, რაც ეხმარება პროექტის უკეთ
წარმოჩენაში

ჩანს ჯგუფის ორიგინალობა,
სიახლე და თავისებური ხედვა, რაც
პროექტს საინტერესოს ხდის

8.კავშირები
საგნებთან

არ ჩანს ჯგუფის კომპეტენცია
საგნებში, გვხვდება ფაქტების
უზუსტო ინტერპრეტირება

მოსაზრებები დაკავშირებულია ერთი ან
ორი საგნიდან მიღებულ ცოდნასთან

ხდება მთავარი მოსაზრებების
დაკავშირება სხვადასხვა საგნიდან
მიღებულ ცოდნასთან, რაც
მიუთითებს ჯგუფის მრავალი
მიმართულებით
კომპეტენტურობაზე



9.დასკვნები არ არის ჩამოყალიბებული
დასკვნები

დასკვნები ჩამოყალიბებულია კვლევის
ადეკვატურად, მაგრამ არ არის მკაფიო

დასკვნებში არის სიახლე
(ორიგინალობა), ლოგიკური
კავშირი იგრძნობა კვლევასთან,
ისინი მკაფიოდაა
ჩამოყალიბებულია

10.პრეზენტაცია ეფექტურად არ არის
წარმოჩენილი პროექტის არსი,
უჭირს აზრის ჩამოყალიბება და
პასუხების გაცემა, არ არის
მიზნობრივად გამოყენებული
თვალსაჩინოებები

ბუნდოვნად აყალიბებს პროექტის არსს,
იყენებს თვალსაჩინოებებს, პასუხობს
შეკითხვების უმეტესობას

ნათლად ჩამოყალიბებული
პროექტის არსი, მკაფიო
მეტყველება, აუდიტორიაზე
გათვლილი, ძირითადი იდეებია
გაშლილი, იყენებს
თვალსაჩინოებებს და პასუხობს
ყველა კითხვას



რეფერატის შეფასების რუბრიკა

ამ შემთხვევაში მე-3 და მე-5 კრიტერიუმები ფასდება 0-2 ქულით, ხოლო ყველა დანარჩენი
0 ან 1 ქულით. მაქსიმალური ჯამი არის ათი ქულა.

მოსწავლის სახელი, გვარი

1.

1.მიზანი/თეზისი – კვლევის შედეგად გამოთქმული
ძირითადი იდეა

1

2.რეფერატის ორგანიზება 1

3.შინაარსის კორექტულობა, ფაქტობრივი საიმედოობა 2

4.ენობრივი გამართულობა 0

5.კვლევა 2

6.ილუსტრაციები/ თვალსაჩინოებები15 1

7.შეთავაზებული მოსაზრების არგუმენტებითა და
მაგალითებით გამყარება

1

8.დასკვნები 1

ჯამი 9

დისკუსიის შეფასების რუბრიკა
კონკრეტულ მოსწავლეს თითოეული კრიტერიუმის გასწვრივ ენიჭება შესაბამისი ქულა,

ჯამდება ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულები და იყოფა ექვსზე (გამოითვლება მათი
საშუალო არითმეტიკული).

15 ისტორიისთვის შესაძლოა მე-6 კრიტერიუმი არ გავითვალისწინოთ, შესაბამისად მე-7 კრიტერიუმი შეფასდება
მაქსიმალური 2 ქულით.

III დონე (8-10
ქულა)

II დონე (5-7 ქულა) I დონე (1-4 ქულა)

მოსმენა ყოველთვის უსმენს
და თვალყურს
ადევნებს ორატორს

ხშირად უსმენს და
უყურებს ორატორს

იშვიათად უსმენს და
უყურებს ორატორს

საუბარი მკაფიოდ
მეტყველებს და
უყურებს
მსმენელებს

ძირითადად
მეტყველება გასაგებია
და უყურებს
მსმენელებს

მეტყველება
არამკაფიოა,
მსმენელებს უჭირთ
გაგება

არავერბალური
კომუნიკაცია

შეუძლია
ეფექტურად
აღიქვას და
გამოიყენოს
არავერბალური
კომუნიკაციის

ხშირად შეუძლია
დაამყაროს
არავერბალური
კონტაქტი

იშვიათად იყენებს
არავერბალურ
კომუნიკაციის
ფორმებს



შემაჯამებელი დავალების კონკრეტული მაგალითი ისტორიაში:

დაწერეთ თემა : ,,პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა‘’.

ა) ჩამოაყალიბეთ კვლევის ძირითადი იდეა, თეზისი;

ბ) დაიცავით რეფერატის სტრუქტურა (შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა) და თემას
დაურთეთ გამოყენებულ ლიტერატურის ნუსხა;

გ) სათანადო ფაქტობრივი მასალა დაამუშავეთ იმგვარად, რომ საშუალება მოგეცეთ
იმსჯელოთ შემდეგ საკითხებზე:

 რატომ და როგორ განვითარდა ევროპელთა ექსპანსია ახლო აღმოსავლეთში
 რა იყო მისი განმაპირობებლი მიზეზები
 რა შედეგები მოჰყვა ამ ლაშქრობას

დ) მსჯელობისას განიხილეთ განსხავებული პოზიციები, შეაჯერეთ ისინი,
ჩამოაყალიბეთ თქვენი პოზიცია და დაასაბუთეთ იგი;
ე) რეფერატის სრულყოფილად დასამუშავებლად: გაეცანით და დაამუშავეთ საკითხის
შესახებ არსებული პირველადი და მეორადი წყაროები.

ფორმები (თვალით,
ჟესტებით,
გამომეტყველებით,
ხმით)

მონაწილეობა უჩვენებს ინტერესს
დისკუსიის
თემისადმი საჭირო
კომენტარებითა და
აზრების
გამოთქმით

ძირითადად
გამოხატავს ინტერესს.
კომენტარები და
აზრები ყოველთვის
არაა თემის შესატყვისი

მცირე ინტერესი აქვს.
არ გამოხატავს ან ვერ
უკავშირებს თავის
მოსაზრებებს
სადისკუსიო თემას

კოოპერაცია თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
აცლის სხვებს
აზრის გამოთქმას
და იცავს
დისკუსიის წესებს

ძირითადად
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
ზოგჯერ ერთვება სხვის
საუბარში, ძირითადად
იცავს დისკუსიის
წესებს

იშვიათად
თანამშრომლობს და
იცავს დისკუსიის
წესებს

მოსაზრების
არგუმენტირება

მოსაზრება
ორიგინალურია და
გამყარებულია
ფაქტებით,
ცნებებით. არის
ლოგიკური კავშირი
საკითხთან

მოსაზრების
გასამყარებლად
გამოყენებულია
სადავო ფაქტები და
ცნებები

მოსაზრება
მოკლებულია
ლოგიკურ კავშირს
საკითხთან და არ არის
გამყარებული
ფაქტებით



რეფერატის შეფასების რუბრიკა

1. მიზანი/თეზისი –
კვლევის ძირითადი
იდეის
ჩამოყალიბება

0-1 0 ქულა - კვლევის მიზანი
არ არის განსაზვრული /
მართებულად არ არის
კვლევის მიზანი
განსაზღვრული

_ 1 ქულა - შესავალში,
შერჩეულ თემასთან
მიმართებაში,
მკაფიოდაა
წარმოცენილი ის
კითხვები, რომლებზეც
არის რეფერატში პასუხი
გაცემული

2. რეფერატის
ორგანიზება
(რეფერატის
სტრუქტურა-
შესავალი,
ძირითადი ნაწილი,
დასკვნები) და
გამოყენებული
რესურსი, რის
ბაზაზეც შეიქმნა
რეფერატი

0-1 0 ქულა - არაა
გამოკვეთილი რესურ-
სები, რის საფუძველზეც
შესრულდა რეფერატი,
ნაშრომს არ აქვს
სტრუქტურა, რეფერატს
არ აქვს ადექვატური
ბიბლიოგრაფია

_ 1 ქულა - კარგად ჩანს რა
ბაზაზე შეასრულა
მოსწავლემ რეფერატი;
შემოთავაზებული
ბიბლიოგრაფია
სამეცნიერო
ნაშრომებითაა
დაკომპლექტებული

3. შინაარსის
კორექტულობა,
ფაქტობრივი
საიმედოობა

0-2 0 ქულა - მოძიებული
მასალა ძალიან მწირია,
არ იცნობს პირველად
წყაროებს, მეორადი
წყაროებიც არაა

1 ქულა - მოძიებული
მასალა შეიცავს
პირველად და მეორად
წყაროებს, თუმცა
წარმოდგენილი
წყაროები

2 ქულა - იცნობს
პირველად და მეორად
წყაროებს, მოხმობილი
ფაქტები სანდოა,რადგან
მართებულად ხდება
წყაროს ამოკითხვა;



დამუშავებული. ზედაპირულადაა
დამუშავებული, ანუ
მოსწავლე მხოლოდ
ნაწილობრივად
გაიაზრებს მასალას

პირველადი და
მეორადი წყაროები
სათანადოდაა
დამუშავებული,
მოსწავლე ავლენს
კრიტიკული
დამოკიდებულებას
წყაროსადმი

4. ენობრივი
გამართულობა

0-1 0 ქულა - ენა
გაუმართავია, აზრები
არათანმიმდევრულადაა
გადმოცემული

_ 1 ქულა - ენა ნათელი და
გასაგებია,მსჯელობა
თანამიმდევრული

5. კვლევა (წყაროების
ურთიერთშეჯერები
სა და
შეპირისპირების
საფუძველზე
საკუთარი
ვარაუდების
შემუშავება)

0-2 0 ქულა - მოსწავლეს არ
გააჩნია პოზიცია
თემასთან მიმართებაში,
მისი რეფერატი
ორიგინალური ნაშ-
რომის შთაბეჭდილებას
არ ტოვებს; მოსწავლე არ
ავლენს წყაროების
ანალიზის უნარს,
შეიმჩნევა პლაგიატობა

1 ქულა - მოსწავლე
ავლენს წყაროების
ანალიზის უნარს,
თუმცა უჭირს
წყაროებში ფაქტებისა
და ვარაუდების გარჩევა,
შესაბამისად მის მიერ
გამოთქმული
ზოგიერთი ვარაუდი
საფუძველს
მოკლებულია

2 ქულა - მოსწავლე
დამაჯერებლად
განასხვავებს ფაქტსა და
ვარაუდს
ერთმანეთისაგან,
სათანადოდ ამუშავებს
პირველად და მეორად
წყაროებს, მათი
გაანალიზების
საფუძველზე
გამოთქვამს სათანადო
ვარაუდებს, თანამიმ-
დევრულად დალა-
გებული მასალის
საფუძველზე ახერხებს



თავისთვის საინტერესო
კითხვებზე პასუხის
გაცემას

6. ილუსტრაციები/
თვალსაჩინოებები16

0-1 _ _ _

7. შეთავაზებული
მოსაზრების
არგუმენტებითა და
მაგალითებით
გამყარება

0-2 0 ქულა - არ აქვს
საკუთარი პოზიცია

1 ქულა - ცდილობს
შემოგვთავაზოს
საკუთარი ხედვა
საკითხთან
მიმართებაში, თუმცა
საკუთარ პოზიციის
დაცვა უჭირს.

2 ქულა - ავლენს საგნის
კარგ ცოდნას,
დამუშავებული მა-
სალის მოშველიებით
კარგად აყალიბებს
საკუთარ პოზიციას და
ამყარებს მას
არგუმენტებით
მსჯელობს თამამად,
ანგარიშს უწევს, მაგრამ
ბრმად არ ენდობა
ავტორიტეტებს.

8. დასკვნები 0-1 0 ქულა - რეფერატში
მოცემული დასკვნები
არაარგუმენტირებული
და მცდარია

1 ქულა - აჯამებს
კვლევის შედეგებს,
კარგად ახერხებს ამის
მკითხველამდე მიტანას.

ჯამური
ქულა

16 ისტორიისთვის შესაძლოა მე-6 კრიტერიუმი არ გავითვალისწინოთ. ასეთ შემთხვევაში მე-7 კრიტერიუმი შეფასდება მაქსიმალური 2 ქულით.



სტანდართან შესაბამისობა- მაგალითი შესაბამისობაშია X კლასის ისტორიის სტანდარტის მიმართულების - ისტორიული ინტერპრეტაცია
და კვლევა - მე-4, მე-5, მე-6, მე -7 შედეგებსა და მიმართულების - კომუნიკაცია - მე-8 შედეგთან; ასევე XI კლასის ისტორიის სტანდარტის
მიმართულების - სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა - მე-5 შედეგთან.

შემაჯამებელი დავალების კონკრეტული მაგალითი გეოგრაფიაში:

წარმოადგინეთ თემა - ,, გერმანიის კომპლექსური დახასიათება”,

ა) განიხილეთ შემდეგი საკითხები: 1) გერმანიის ფიზიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობა, 2) ბუნებრივი რესურსები, 3) მოსახლეობა
(სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა, მიგრაცია, ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა) 4) ეკონომიკური მდგომარეობა (მეურნეობის
დარგები, ტრანსპორტი), 5)პოლიტიკური მდგომარეობა (პოლიტიკური სტრუქტურა).

ბ) იმსჯელეთ და გამოიტანეთ დასკვნები (ქვეყნის ადგილი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე და მისი განვითარების მომავალი
პერსპექტივები).

შეფასების კრიტერიუმები

განიხილავს
პირველ ხუთ
საკითხს

0-
1-2

0 ქულა - ზედაპირულად
განიხილავს მხოლოდ ერთ ან ორ
საკითხს

1 ქულა - განიხილავს
დავალებაში მოცემული
საკითხების ნახევარზე მეტს

2 ქულა - განიხილავს ხუთივე
საკითხს

იცავს
შინაარსობრივ
თანამიმდევრობას

0-1 0 ქულა - არათანამიმდევრულად
გადადის ერთი საკითხიდან
მეორეზე.

------------------ 1 ქულა - თანმიმდევრულად
განიხილავს საკითხებს

ავლენს
ანალიზისა  და
კრიტიკულ
აზროვნებს უნარს

0-2 0 ქულა -

ყურადღებას ამახვილებს მხოლოდ
ფაქტებზე, არ ავლენს კრიტიკული
აზროვნების უნარს.

1 ქულა

აანალიზებს ერთ-ორ
საკითხს და მათ მიმართ
გამოხატავს საკუთარ
დამოკიდებულებას

2 ქულა

მოსწავლე  აანალიზებს  მასალაში
მოცემულ საკითხებს,  გამოხატავს
მათთან დაკავშირებით საკუთარ
პოზიციას



იყენებს
თვალსაჩინოებებს

0-1 0 ქულა - თვალსაჩინოება არ
არსებობს ან ძალიან მწირია

------------------ 1 ქულა - მოხსენებას ახლავს
მრავალფეროვანი თვალსაჩინოება

საუბრობს
გარკვევით და
გამართულად

0-1 0 ქულა - საუბრობს გაურკვევლად,
ჭირს აზრის გამოტანა

1 ქულა - საუბრობს გარკვევით,
გამართულად მეტყველებს

პასუხობს დასმულ
კითხვებს, ავლენს
შესწავლილი
საკითხების ცოდნას

0-1 0 ქულა-საერთოდ ვერ პასუხობს
აუდიტორიის მიერ დასმულ
კითხვებს,

1ქულა-ადეკვატურად პასუხობს
კითხვებს,  ავლენს ცოდნასა და
ანალიზის უნარს

იცავს დროის
ლიმიტს

0-
1

0 ქულა - არ იცავს დროის ლიმიტს 1 ქულა - დროის ლიმიტი დაცულია

გამოაქვს
დასკვნა/ები

0-
1-2

0 ქულა -

ვერ გამოაქვს დასკვნა/გამოაქვს
არადეკვატური დასკვნა/ები.

1ქულა

გამოაქვს გარკვეული
დასკვნები, მაგრამ ვერ
ასაბუთებს მათ.

2 ქულა -გამოაქვს საინტერესო
დასკვნები, განმარტავს მათ
სოციალურ-ეკონომიკური
კონტექსტის და მნშვნელოვანი
ფაქტორების გაანალიზების
საფუძველზე, მსჯელობა
საინტერესოა და დამაჯერებელი.

სტანდართან შესაბამისობა - შემაჯამებელი დავალება შესაბამისობაშია XI კლასის გეოგრაფიის სტანდარტის მეორე შედეგთან:

გეო.XI.2. მოსწავლეს შეუძლია სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის გლობალური პრობლემების ანალიზი.



თავი XXXVI

საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

IV კლასი
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება (მოძრაობის უსაფრთხოება)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის
საფუძვლები

უსაფ. IV. 1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს
უსაფრთხოდ მოძრაობის წესები.
უსაფ. IV. 2. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს
ხალხმრავალ ადგილებში და საველე პირობებში
უსაფრთხოდ ქცევის წესები.

უსაფ. IV. 3. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს
უჩვეულო ვითარებაში უსაფრთხო ქცევის
საფუძვლები.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები

მიმართულება: პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

უსაფ. IV. 1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს უსაფრთხოდ მოძრაობის წესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს საგზაო მოძრაობის წესებს;
 კონკრეტულ ვითარებას შეუსაბამებს საგზაო მოძრაობის წესებს.

უსაფ. IV. 2. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს   ხალხმრავალ ადგილებში და საველე პირობებში
უსაფრთხოდ ქცევის წესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ასახელებს უსაფრთხოდ გადაადგილების წესებს სხვადასხვა არამდგრად ზედაპირზე (მაგ;
წყალზე, ყინულზე და ა.შ.);

 ასახელებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ან სხვა ხალხმრავალ ადგილებში უსაფრთხოდ ქცევის
წესებს;

 ასახელებს საველე პირობებში გადაადგილებისათვის აუცილებელ ნივთებს, მათ დანიშნულებას
და იცის მათი გამოყენების წესები.

მიმართულება: საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები

უსაფ. IV. 3. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს უჩვეულო ვითარებაში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს უცნობ გარემოში გადაადგილებისა თუ ცხოვრებისათვის შესაძლო საფრთხეებს;
 კონკრეტული გარემოს შესაბამისად აღწერს უსაფრთხოდ ქცევის წესებს.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი IV კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60%-ს)

უსაფრთხოება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ატრაქციონებზე და არაორდინალურ ვითარებაში:
უსაფრთხოების წესები: მეტროში, ავტობუსში, ტრანსპორტის გაჩერებებზე, ატრაქციონებზე, ქალაქში
ორიენტირება, ურთიერთობა უცნობებთან; არაორდინალურ (უჩვეულო) ვითარებაში ქცევის წესები და
სხვა.

უსაფრთხოება გზებზე: საგზაო მოძრაობის წესები და ნიშნები; შუქნიშანზე და გზის
მარეგულირებლის ჩვენების მიხედვით მოძრაობის წესები. უსაფრთხოება ველოსიპედით მოძრაობის
დროს. საბავშვო ჯგუფების გადაადგილების წესები და სხვა.

უსაფრთხოება არამდგრად ზედაპირზე (წყალზე, ჭაობში, ყინულზე და სხვ.): უსაფრთხოების წესები
ცურვისას, წყალზე დასვენების ხერხები, მოქმედება, თუ ადამიანი იხრჩობა. ყინულის გამძლეობის
მაჩვენებლები. ყინულზე მოძრაობის წესები, მოყინვისგან თავდაცვა და სხვა.

ტურისტული უნარ-ჩვევები: ჯგუფის ფორმირება. სამწყობრო მომზადება, მარშრუტის დასახვა;
ტურისტის აღჭურვილობა; ზურგჩანთა და კარავი; დაბანაკების ორგანიზება; უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა ლაშქრობისას; ორიენტირების არსი. ჰორიზონტის განსაზღვრის სახეები; კომპასი.
ორიენტირება ადგილზე; მოლაშქრე ჯგუფის მოძრაობა; დაზღვევა და თვითდაზღვევა დაბრკოლებათა
გადალახვისას; პროდუქტები და ჭურჭელი; კოცონი, ლაშქრობისას საჭმლის მომზადებa.



V-VI კლასი
ჩვენი საქართველო

სტანდარტი

ორი წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე სახელმწიფო
მმართველობა და

პოლიტიკა

გარემო და
ეკონომიკა

ადამიანი და
საზოგადოება

კულტურა და
რელიგია

საზ. მეც.V-VI. 1.
მოსწავლეს
შეუძლია რუკების
კითხვა და
გამოყენება.

საზ. მეც.V-VI.6.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
სხვადასხვა
ისტორიულ
ეპოქაში
საქართველოში
არსებული
მმართველობის
ფორმები.

საზ. მეც.V-VI.10.
მოსწავლეს შეუძლია
ჩამოთვლოს
საქართველოს
მოსახლეობის
მახასიათებლები.

საზ. მეც.V-VI.15.
მოსწავლეს
შეუძლია ამოიცნოს
სხვადასხვა ნიშანი
და პირობა,
რომლის
მიხედვითაც
ადამიანი ამა თუ იმ
საზოგადოებას
მიაკუთვნებს თავს.

საზ.მეც.V-VI.20.
მოსწავლეს
შეუძლია
აღწეროს
საქართველოში
არსებული
რელიგიები.

საზ. მეც.V-VI. 2.
მოსწავლეს

შეუძლია
გამოიყენოს და
შექმნას
ინფორმაციის
გადმოცემის
სხვადასხვა
საშუალება
(ცხრილი, გრაფიკი,
ფოტო, სქემა,
ჩანახატი).

საზ. მეც.V-VI.7.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
საქართველოს
ისტორიის
გამორჩეული
პიროვნებები,
რომლებიც ქვეყნის
მმართ-
ველობაში მონა-
წილეობდნენ.

საზ. მეც.V-VI.11.
მოსწავლეს შეუძლია
დააკავშიროს
საქართველოს
გეოგრაფიული
ობიექტები
დასახლებების
ტიპებთან.

საზ. მეც.V-VI.16.
მოსწავლეს
შეუძლია შეადაროს
სხვადასხვა
საზოგადოებa
მათთვის
დამახასიათებელი
ნიშან-თვისებებისა
და წესების
მიხედვით.

საზ. მეც.V-VI.21.
მოსწავლეს
შეუძლია
განასხვავოს
კულტურის
სხვადასხვა
კომპონენტები და
განიხილოს მათი
ურთიერთკავშირ
ი.

საზ. მეც.V-VI. 3.
მოსწავლეს
შეუძლია
შეადგინოს
სქემატური
რუკები.

საზ. მეც.V-VI.8.
მოსწავლეს
შეუძლია
იმსჯელოს
პიროვნებებისა და
სხვადასხვა
სოციალური ფენის
როლზე
საქართველოს
ისტორიაში.

საზ. მეც.V-VI.12.
მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს მხარე
ბუნებრივი
რესურსების
მიხედვით და
იმსჯელოს მათ
მნიშვნელობაზე.

საზ. მეც.V-VI.17.
მოსწავლეს
შეუძლია აღწეროს
ადამიანის
ღირსების,
თავისუფლებისა და
თანასწორობის
დაცვა სხვადასხვა
ისტორიულ
ეპოქაში.

საზ.მეც.V-VI.22.
მოსწავლეს
შეუძლია
აღწეროს
საქართველოს
მოსახლეობის
კულტურათა
მსგავსება-
განსხვავებების
გამოვლინებები



და განიხილოს
შესაბამისი
მიზეზები.

საზ. მეც.V-VI.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
განმარტოს და
გამოიყენოს
ქრონოლოგი-ური
ერთეულე-ბი
(წელიწადი,
საუკუნე,
ათასწლეული) და
წელთაღრიცხვის
სისტემა (ძველი და
ახალი ერა).

საზ. მეც.V-VI.9.
მოსწავლეს
შეუძლია
შეადაროს ომისა
და მშვიდობის
შედეგები
მოსახლეობისა-
თვის
საქართველოს
ისტორიის
სხვადასხვა
პერიოდში.

საზ. მეც.V-VI.13.
მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა
ბუნებრივი
რესურსების
რაციონალურ და
მრავალმხრივ
გამოყენებაზე.

საზ.მეც.V-VI.18.
მოსწავლეს
შეუძლია
განასხვავოს ბავშვის
უფლება-
მოვალეობები
სხვადასხვა
საზოგადოებაში.

საზ.მეც.V-VI.23.
მოსწავლეს
შეუძლია
იმსჯელოს
მოგზაურობებისა
და ვაჭრობის
მნიშვნელობაზე.

საზ. მეც.V-VI.5.
მოსწავლეს
შეუძლია
დააკავშიროს
ისტორიული
ფაქტები შესაბამის
ეპოქებთან.

საზ. მეც.V-VI.14.
მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა
კომუნიკაციების
განვითარებაზე
უძველესი
დროიდან დღემდე.

საზ.მეც.V-VI.19.
მოსწავლეს
შეუძლია
დააკავშიროს
კანონიერება და
მშვიდობიანი
თანაარსებობა.

ორი წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე

საზ. მეც.V-VI. 1. მოსწავლეს შეუძლია რუკების კითხვა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამჟღავნებს  რუკების ლეგენდის ცოდნას;
 ამოიცნობს საქართველოს მოსაზღვრე ქვეყნებსა და მსხვილ გეოგრაფიულ ობიექტებს;
 იყენებს პოლიტიკურ რუკას/ატლასს და ამოიცნობს საქართველოს მხარეებსა და  სამხარეო

ცენტრებს;
 რუკების დახმარებით განიხილავს საქართველოს საზღვრების ცვლილებას სხვადასხვა ისტორიულ

ეპოქაში;
 უჩვენებს გზებს, რომლებითაც საქართველო გარე სამყაროს უკავშირდება (მაგ. შავი ზღვის

საშუალებით);
 კოორდინატების საშუალებით განსაზღვრავს და მოიძიებს გეოგრაფიულ ობიექტებს რუკაზე;
 არჩევს და იყენებს საჭირო ინფორმაციას თემატური რუკებიდან.



საზ. მეც.V-VI. 2. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს და შექმნას ინფორმაციის გადმოცემის სხვადასხვა
საშუალება (ცხრილი, გრაფიკი, ფოტო, სქემა, ჩანახატი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კითხულობს და იყენებს გრაფიკებსა და ცხრილებში მოცემულ ინფორმაციას;
 ადარებს სხვადასხვა საშუალებით გადმოცემულ ინფორმაციას რაიმე ნიშნით (მაგ. წლების, ან

ფართობის მიხედვით);
 ახდენს სხვადასხვა საშუალებებიდან მოპოვებული ინფორმაციის კლასიფიცირებას;
 ერთი ტიპის  საშუალებით მოცემულ ინფორმაციას აჯგუფებს ერთი ან ორი ნიშნის მიხედვით;
 ისტორიულ ან გეოგრაფიულ ინფორმაციას წარმოადგენს სხვადასხვა საშუალებით.

საზ. მეც.V-VI. 3. მოსწავლეს შეუძლია შეადგინოს სქემატური რუკები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ავსებს საქართველოს კონტურულ რუკებს (რელიეფის ფორმები, ჰიდროგრაფიული ობიექტები,

მხარეები და დასახლებები, ხუროთმოძღვრული ძეგლები);
 ადგილზე ატარებს მარტივ აზომვებს  და აღნიშნავს ობიექტებს ადგილის გეგმაზე;
 მშობლიური მხარის რუკის შედგენისას მასზე ასახავს აუცილებელ ელემენტებს - სათაური,

ლეგენდა, სიმბოლოები, ჰორიზონტის მხარეები.

საზ. მეც.V-VI.4. მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს და გამოიყენოს ქრონოლოგიური ერთეულები
(წელიწადი, საუკუნე, ათასწლეული) და წელთაღრიცხვის სისტემა (ძველი და ახალი ერა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 უფარდებს დროის ერთეულებს ერთმანეთს (მაგ. ათასწლეული - 10 საუკუნე; საუკუნე - 100 წელი

და ა. შ.);
 იყენებს ტერმინებს - ძველი ერა/ახალი ერა, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე/ჩვენი წელთაღრიცხვით,

ძველი წელთაღრიცხვით/ ახალი წელთაღრიცხვით, ქრისტეშობამდე/ქრისტეშობიდან;
 დროის ხაზზე (სკალაზე) აღნიშნავს კონკრეტულ ისტორიულ თარიღებს ან ისტორიულ

პერიოდებს.

საზ. მეც.V-VI.5. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ისტორიული ფაქტები შესაბამის ეპოქებთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს მნიშვნელოვან ისტორიულ ფაქტებს;
 ასახელებს საუკუნესა და ათასწლეულს, რომელსაც  კონკრეტული თარიღი მიეკუთვნება;
 განასხვავებს კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენას პრინციპით - ადრე და გვიან; მაგ.:



მიმართულება: სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა

საზ. მეც.V-VI.6. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში საქართველოში
არსებული მმართველობის ფორმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის სხვადასხვა ტიპის მმართველობის სისტემის ძირითად მახასიათებლებს, მათ

აღმნიშვნელ ტერმინებს და მართებულად იყენებს მათ;
 ადარებს ერთმანეთს მმართველობის სხვადასხვა ფორმას.

საზ. მეც.V-VI.7. მოსწავლეს შეუძლია  დაახასიათოს  საქართველოს ისტორიის გამორჩეული
პიროვნებები, რომლებიც ქვეყნის მმართველობაში მონაწილეობდნენ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის სხვადასხვა დროს მოღვაწე ისტორიულ პირებს. განსაზღვრავს მათ როლს

მმართველობით სტრუქტურებში;
 განასხვავებს ერთმანეთისაგან მმართველებს ეპოქების  მიხედვით ;
 ჩამოთვლის და ახასიათებს მმართველობაში მონაწილე ისტორიულ პირთა მიერ გატარებულ

სახელმწიფო ღონისძიებებს. გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას მათ შედეგებზე;
 დროის სკალაზე აღნიშნავს, მისი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვან ოთხ (ან ხუთ) ქართველ

პოლიტიკურ მოღვაწეს  უძველესი დროიდან დღემდე და ახასიათებს მათ.

საზ. მეც.V-VI.8. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს პიროვნებებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენის
როლზე საქართველოს ისტორიაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს წარსულის  საზოგადოების ერთ-ერთ სოციალურ ფენას და  აღწერს ამ ფენის

წარმომადგენლის ყოველდღიურ ცხოვრებას (მაგ. გლეხი, აზნაური, ვაჭარი, ხელოსანი, მეცნიერი
და ა.შ.);

 ეპოქის შესაბამისად ასახელებს გამოჩენილ პიროვნებას, განსაზღვრავს მის სოციალურ სტატუსს
(მაგ: მეფე, ვაჭარი, ხელოსანი, ბანკირი, მიწათმფლობელი, პრეზიდენტი, მეცნიერი და ა.შ.).



საზ. მეც.V-VI.9. მოსწავლეს შეუძლია შეადაროს ომისა და მშვიდობის შედეგები მოსახლეობისათვის
საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის ომის სახეობებს (თავდაცვითი, დამპყრობლური), ახასიათებს მათ შედეგებს;
 ასახელებს მშვიდობიანი ხერხებით მიღებულ გადაწყვეტილებებს საქართველოს ისტორიაში,

აღნიშნავს მის დადებით და უარყოფით შედეგებს;
 კონტურულ რუკაზე დაიტანს საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა პერიოდის ბრძოლების

ადგილებს (მაგ. დიდგორის, ბასიანის, გარნისის, კრწანისის და ა.შ.);
 ადარებს სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის საქართველოში ომის წარმოების წესებს

(დამოკიდებულება ტყვეთა, დაჭრილთა და დაღუპულთა მიმართ. მსჯელობს წესებისა და
კანონების დაცვის აუცილებლობაზე ომის დროს);

 მოიპოვებს ინფორმაციას ბუნებაში ომით გამწვეულ ეკოლოგიურ ცვლილებებზე (წყალი, ჰაერი,
ნიადაგი, ტყე); ცვლილებების შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის ან ნახატის (პლაკატის) სახით.

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

საზ. მეც.V-VI. 10. მოსწავლეს შეუძლია ჩამოთვლოს საქართველოს მოსახლეობის მახასიათებლები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადგენს კავშირს ბუნებრივ მატებას, შობადობასა და მოკვდაობას შორის;
 კლასის ან ლოკალური გარემოს მონაცემების მიხედვით ახასიათებს საქართველოს მოსახლეობის

სქესობრივ და ასაკობრივ სტრუქტურას;
 ასახელებს საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს;
 რუკის დახმარებით აღწერს საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკურ და რელიგიურ

მრავალფეროვნებას;
 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას მიგრაციის შესაძლო მიზეზებზე და მოჰყავს შესაბამისი

მაგალითები (მაგ. ბუნებრივი პირობები, ეკოლოგია, ომები);
 ჩამოთვლის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში განვითარებულ მეურნეობის ტიპებს.

საზ. მეც.V-VI.11. მოსწავლეს შეუძლია  დააკავშიროს საქართველოს გეოგრაფიული ობიექტები
დასახლებების ტიპებთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ფოტოსურათის ან რუკის გამოყენებით აღწერს სხვადასხვა ტერიტორიისთვის დამახასიათებელ

პეიზაჟს (მაგ. მთები, ტყეები, და სხვა);
 ასხვავებს საქართველოში გავრცელებულ საცხოვრებელი სახლების ტიპებს;
 უკავშირებს სახლების არქიტექტურას გეოგრაფიულ გარემოს;
 ასხვავებს სხვადასხვა ტიპის დასახლებებს და მსჯელობს კონკრეტულ გეოგრაფიულ გარემოში

მათი გაჩენის მიზეზებზე (მაგ. რატომ აარსებენ ქალაქებს მდინარეების ნაპირებზე, რატომ
გვხვდება ძველი ნასახლარები მიუვალ ადგილებში);

 საქართველოს კონტურულ რუკაზე დაიტანს სხვადასხვა ტიპის დასახლებებს (ქალაქი, დაბა,
სოფელი);



 ასახელებს სხვადასხვა დასახლების ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ პირობებს, მსჯელობს მათ
მნიშვნელობაზე;

 ერთმანეთს ადარებს საკუთარი და სხვა დასახლებული პუნქტის ბუნებრივ პირობებს.

საზ. მეც.V-VI.12. მოსწავლეს შეუძლია  დაახასიათოს მხარე ბუნებრივი რესურსების მიხედვით და
იმსჯელოს მათ მნიშვნელობაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს სხვადასხვა გეოგრაფიულ გარემოში არსებულ ორ სამოსახლოს და ადგენს მათ შორის

განსხვავებას (მასალა, არქიტექტურა);
 ადგენს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოპოვებული ბუნებრივი რესურსების ნუსხას;
 ადგენს ბუნებრივი რესურსების ნუსხას, რომლებიც გამოიყენება მის ქალაქსა თუ სოფელში და

დაიტანს მათ კონტურულ რუკაზე;
 ირჩევს რომელიმე ბუნებრივ რესურსს და მსჯელობს მის მნიშვნელობაზე  რეგიონის

განვითარებისთვის;
 ბუნებრივ რესურსებს აკავშირებს ქვეყნის (რეგიონის) სამეურნეო საქმიანობასთან.

საზ. მეც.V-VI.13. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ და
მრავალმხრივ გამოყენებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აჯგუფებს ერთი მასალისგან დამზადებულ ნივთებს (მაგ., თიხისგან მზადდება ქოთანიც და

აგურიც);
 გამოსახავს რესურსების სახეცვლილებას მოპოვებიდან მოხმარებამდე (მაგ. ხორბალი-ფქვილი-

პურ-ფუნთუშეულობა);
 მსჯელობს საქართველოს/მისი რომელიმე რეგიონის ზედაპირული წყლების მრავალფეროვნებაზე,

მათ მნიშვნელობაზე. მსჯელობის შედეგებს წარმოადგენს მისთვის სასურველი ფორმით;
 მსჯელობს წყლის რესურსის რაციონალურ გამოყენებაზე და დაბინძურების თავიდან აცილების

გზებზე;
 ასახელებს ტყის გამოყენების განსხვავებულ სახეებს;
 გამოყოფს ტყით სარგებლობის გარემოსათვის უსაფრთხო ფორმებს;
 ადგენს მოხმარების საგნებს, რომელთა მეორადი გადამუშავებაა შესაძლებელი.

საზ. მეც.V-VI.14. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა კომუნიკაციების განვითარებაზე უძველესი  დროიდან
დღემდე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერკვევა, თუ რა დადებითი ცვლილებები მოუტანა დამწერლობის შექმნამ კაცობრიობას;
 აჯგუფებს ბეჭდვის, კომპიუტერის ან სხვა თანამედროვე ელექტრონული საკომუნიკაციო

საშუალების გამოგონების შედეგებს;
 დროის სკალაზე აღნიშნავს ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობის გამოგონებასა და მის

განვითარებას;



 ჩამოთვლის ტრანსპორტის საშუალებებს. მსჯელობს მათ დანიშნულებაზე სხვადასხვა გარემოში,
მოჰყავს მაგალითები.

მიმართულება: ადამიანი და საზოგადოება

საზ. მეც.V-VI.15. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს სხვადასხვა ნიშანი და პირობა, რომლის მიხედვითაც
ადამიანი ამა თუ იმ საზოგადოებას მიაკუთვნებს თავს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს საზოგადოებებს, რომელთა წევრადაც მიაჩნია საკუთარი თავი (მაგ.: ოჯახი, კლასი,

საგვარეულო, სკოლა, სამეგობრო, მოცეკვავეთა ანსამბლი და სხვა);
 განასხვავებს საკუთარი თავის სხვადასხვა საზოგადოებისადმი მიკუთვნების პირობებს (მაგ.:

ასაკი, სისხლით ნათესავობა, სქესი, სამეტყველო ენა, საცხოვრებელი და ა.შ.)
 ჩამოთვლის რომელიმე სოციალური ჯგუფისა თუ საზოგადოების წევრების საერთო ნიშან-

თვისებებს (მაგ.: ნათესაობა, გარეგნობა, ხასიათი, ინტერესი, უნარი, თანაგრძნობა, ასაკი,
სიყვარული, მშობლიური ენა, გემოვნება და ა.შ.);

 მსგავსი ნიშან-თვისებებისა და პირობების გამოყოფით ამყარებს კავშირს იმ საზოგადოებებს
შორის, რომელთა წევრადაც მიიჩნევს საკუთარ თავს;

 მსჯელობს ადამიანების მრავალფეროვნების, მათი განმასხვავებელი და საერთო ნიშან-თვისებების
შესახებ;

 ასახელებს და აღწერს მიზეზებს, რის გამოც პატივს სცემს იმ საზოგადოების წევრებს, რომელსაც
თვითონ მიეკუთვნება;

 საუბრობს ადამიანის აღმშენებლობით და დამანგრეველ შესაძლებლობებზე. ამჩნევს პირველის
უპირატესობას  და თავს მიაკუთვნებს აღმშენებელთა ერთობას.

საზ. მეც.V-VI.16. მოსწავლეს შეუძლია შეადაროს სხვადასხვა საზოგადოება მათთვის დამახასიათებელი
ნიშან-თვისებებისა და წესების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ძირითადი საზოგადოებებისათვის დამახასიათებელ თვისებებსა და წესებს (მაგ.: ოჯახი,

სკოლა, მშობლიური დასახლება, მშობლიური ისტორიული მხარე);
 აღწერს იმ საზოგადოებათა მსგავს თავისებურებებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია

თანაკლასელებისათვის;
 ადარებს ერთი ტიპის საზოგადოების (მაგ.: ოჯახი, სამეზობლო, უბანი) თავისებურებებს

საქართველოს სხვადასხვა მხარეში;
 მშობლიური მხარის ან საქართველოს მაგალითზე ადარებს სხვადასხვა ტიპის საზოგადოების (მაგ.:

ოჯახი, სამეზობლო, უბანი) თავისებურებებს.

საზ. მეც.V-VI.17. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ადამიანის ღირსების, თავისუფლებისა და
თანასწორობის დაცვა სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საკუთარი სიტყვებით განმარტავს რას ნიშნავს ღირსება, თავისუფლება და თანასწორობა;



 აკავშირებს ადამიანების მრავალფეროვნებას მათ უფლებებსა და თანასწორობასთან;
 მშობლიური მხარის ან ზოგადად საქართველოს მაგალითზე ადარებს ადამიანის ღირსების,

თავისუფლებისა და თანასწორობის  დაცვას.

საზ.მეც.V-VI.18. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს ბავშვის უფლება-მოვალეობები სხვადასხვა
საზოგადოებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს თვითორგანიზების მნიშვნელობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში;
 ჯგუფური/გუნდური მუშაობისას განსაზღვრავს საკუთარ პასუხისმგებლობას თანაკლასელების

მიმართ;
 განმარტავს საკუთარ უფლება-მოვალეობებს სხვადასხვა საზოგადოებაში (მაგ.: ოჯახში, სკოლაში,

სანათესავოში, სამეზობლოში და ა.შ.);
 მსჯელობს ბავშვისა და ზრდასრულის უფლება-მოვალეობებს შორის არსებულ მსგავსება-

განსხვავებზე.

საზ.მეც.V-VI.19. მოსწავლეს შეუძლია დაკავშიროს კანონიერება და მშვიდობიანი თანაარსებობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ავლენს ზრდილობიანი და უსაფრთხო ქცევის წესების ცოდნას;
 აღწერს საგანგებო ვითარებაში საკუთარი ქცევის წესებს;
 აღწერს, თუ რა საფრთხეს უქმნის საზოგადოებასა და პიროვნებას  კანონის დარღვევის

დაუსჯელობა;
 განასხვავებს საზოგადოებაში მიღებულ წესებს სახელმწიფოსათვის დამახასიათებელი

კანონებისგან;
 განასხვავებს ადამიანების ქცევას, რომელთა მორალური და სამართლებრივი შეფასებები

ერთმანეთს არ ემთხვევა;
 ამოიცნობს ადამიანებს შორის კონფლიქტის ძირითად მიზეზებს;
 მოჰყავს სხვადასხვა ეროვნებისა და სარწმუნოების ადამიანებს შორის მშვიდობიანი

თანაცხოვრების მაგალითები;
 ასაბუთებს, თუ რატომ უნდა იცხოვრონ მშვიდობიანად და ღირსეულად სხვადასხვა ეროვნებისა

და სარწმუნოების ადამიანებმა.

მიმართულება: კულტურა და რელიგია

საზ.მეც.V-VI.20. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს საქართველოში არსებული რელიგიები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასაკის შესაბამისად აცნობიერებს და მსჯელობს რელიგიის დანიშნულებასა და ადგილზე

ადამიანის ცხოვრებაში;
 რუკაზე მიუთითებს ქრისტიანობისა და სხვა მისთვის ცნობილი რელიგიების გავრცელების

არეალებს თანამედროვე საქართველოში;



 ადარებს საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში არსებულ რელიგიებსა და მათთან დაკავშირებულ
რიტუალებს/კულტურულ ტრადიციებს (მაგ.: ქორწილი, დაკრძალვა, ახალი წელი) ;

 ესმის, რომ ყველა რელიგია ჰუმანური ფასეულობების მატარებელია.

საზ. მეც.V-VI.21. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს კულტურის სხვადასხვა კომპონენტები და
განიხილოს მათი ურთიერთკავშირი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის კულტურის დარგებს ან კომპონენტებს და აღწერს მათ გამოვლინებებს;
 საკუთარი სიტყვებით განმარტავს, თუ რას ნიშნავს კულტურული ადამიანი;
 ახასიათებს ქართული კულტურის რომელიმე დარგს;
 ასახელებს ხალხური კულტურის მისთვის ცნობილ ნიმუშებს, შეძლებისდაგვარად გამოყოფს

მათში კულტურული ტრადიციების ელემენტებს;
 განასხვავებს ქართულ კულტურაზე დასავლური ან აღმოსავლური  კულტურის გავლენას (მაგ.:

ჩაცმულობა, არქიტექტურა).

საზ.მეც.V-VI.22. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს საქართველოს მოსახლეობის კულტურათა მსგავსება-
განსხვავებების გამოვლინებები და განიხილოს შესაბამისი მიზეზები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აჯგუფებს საქართველოს სხვადასხვა მხარის (კუთხის) ხალხურ თქმულებებს, ლექსებსა და

სიმღერებს;
 აღწერს თავის მშობლიურ კუთხეში მდებარე ხუროთმოძღვრულ ძეგლს (ძეგლებს);
 აღწერს საქართველოში მცხოვრები ეროვნებების საოჯახო თუ რელიგიურ დღესასწაულებს და

ავლებს მათ შორის პარალელებს;
 ადარებს საქართველოს ისტორიული მხარეებისათვის დამახასიათებელ წეს-ჩვეულებებს

(კულტურული მრავალფეროვნება).

საზ.მეც.V-VI.23. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მოგზაურობებისა და ვაჭრობის მნიშვნელობაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს მოგზაურობების შესაძლო შედეგებზე (მაგ,: გამოცდილების/ცოდნის გადატანა ერთი

ქვეყნიდან მეორეში, ვაჭრობის განვითარება, კულტურის სხვადასხვა ელემენტების გავრცელება);
 მსჯელობს უცხოელი მოგზაურების მიერ საქართველოს შესახებ შეგროვილი ცნობების

მნიშვნელობაზე ქვეყნის შესწავლისათვის;



პროგრამის შინაარსი

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი V და VI კლასებისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 80 %-ს)

დრო და სივრცე:
1. საქართველოს მდებარეობა და საზღვრები/ მეზობლები და გარესამყარო
2. საქართველოს სახმელეთო მეზობლები
3. შავიზღვისპირა ქვეყნები
4. არქეოლოგიური მემკვიდრეობა
5. უცხოელების თვალით დანახული საქართველო
6. დრო და ისტორია - ქრონოლოგია და წელთაღრიცხვა
7. როგორ და რატომ წარმოიშვა კალენდარი

საქართველოს ბუნება:
8. რელიეფის ფორმები: მთები, ქედები და დაბლობები
9. ჰიდროგრაფია: მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, მყინვარები, ჭაობები

საქართველოს კლიმატი:
10. განსხვავებები დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატს შორის
11. განსხვავებები ბარისა და მთის კლიმატს შორის

საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეები (გეოგრაფიული დახასიათება, ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული დახასიათება):
12. ქართლი
13. კახეთი
14. იმერეთი
15. თუშეთი
16. ფშავ-ხევსურეთი
17. ხევი
18. მთიულეთი/გუდამაყარი
19. სამეგრელო
20. გურია
21. სვანეთი
22. რაჭა-ლეჩხუმი
23. აფხაზეთი
24. სამცხე
25. ჯავახეთი
26. აჭარა
27. საქართველოს ისტორიული მიწები (დღევანდელი საქართველოს ფარგლებს გარეთ)

მოსახლეობა:
28. დემოგრაფიული მდგომარეობა საქართველოში ძველად და ახლა
29. შობადობა და მოკვდაობა



30. ბუნებრივი მოძრაობა - მარტივი მაგალითების განხილვა აბსოლუტურ რიცხვებში
31. სქესობრივი სტრუქტურა
32. ასაკობრივი სტრუქტურა
33. მიგრაცია და მისი გამომწვევი მიზეზები და შედეგები

საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გეოგრაფია:
34. ტყის რესურსები
35. წყლის რესურსები
36. სასარგებლო წიაღისეული
37. რესურსების სახეცვლილება მოპოვებიდან მოხმარებამდე
38. რესურსები და შესაბამისი მეურნეობის დარგები
39. რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა
40. მეორადი გადამუშავება
41. ბუნებაში ომით გამოწვეული ცვლილებები

გარემო და ეკონომიკა:
42. შემგროვებლური მეურნეობიდან მწარმოებლურ მეურნეობამდე, ქვის იარაღებიდან ლითონის

იარაღებამდე
43. ქართველი ხალხის სამეურნეო ყოფა
44. ხელოსნობის ტრადიციული დარგები
45. ფულის მიმოქცევა საქართველოში
46. ტექნიკური პროგრესი (ცხენი-ბორბალი-ურემი; ცეცხლი-ჭრაქი- ნათურა;

მედია-საშუალებების ევოლუცია)
47. მეწარმეობა და ქველმოქმედება

სახელმწიფო და მმართველობა:
48. შავი ზღვა: ლეგენდა არგონავტების შესახებ, ძველი ბერძნული ახალშენები, თანამედროვეობა
49. ფარნავაზ მეფე (ლეგენდა ფარნავაზის შესახებ)
50. წინარექრისტიანული პანთეონი და რწმენა-წარმოდგენები საქართველოში
51. რომი და საქართველო (ფარსმან ქველის სტუმრობა რომში)
52. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში (ანდრია პირველწოდებული და სიმონ კანანელი,

წმინდა ნინო)
53. ვახტანგ გორგასალი (თბილისის დაარსება, ბრძოლები ირანელებთან და ჩრდილოეთ

კავკასიელებთან)
54. ბიზანტია-ირანის ომები და ქართული სამეფოები (გუბაზ მეფე, აიეტი და ფარტაძე)
55. არაბობა და საქართველო (მურვან ყრუ და დავით და კონსტანტინე მხეიძეები, ბუღა თურქი და

კონსტანტი კახი, აბულ-კასიმი და მიქელ გობრონი)
56. დავით კურაპალატი და თორნიკე ერისთავი
57. ბაგრატ III (საქართველოს გაერთიანება)
58. დავით აღმაშენებელი (ერწუხის ომი, დიდგორის ომი, დავითის წიგნებით გატაცება, გალობანი

სინანულისანი)
59. თამარის ეპოქა (თამარის სახე ქართულ ლიტერატურაში, თამარის გათხოვების საკითხი, შამქორი,

ბასიანი, თქმულებები თამარის საფლავის შესახებ)
60. მონღოლები და საქართველო (ცოტნე დადიანი, დემეტრე თავდადებული)
61. გიორგი ბრწყინვალე (თანამედროვეთა ცნობები გიორგი ბრწყინვალის შესახებ, იერუსალიმის

სიწმინდეები)



62. ქართველი ხალხის გმირული ბრძოლის ეპიზოდები თემურ ლენგის წინააღმდეგ;
63. გიორგი VIII და საქართველოს დაშლა (იოთამ ზედგინიძე)
64. ლუარსაბ I, სიმონ I
65. ქართველი ხალხის გმირული ბრძოლის ეპიზოდები შაჰ-აბასის წინააღმდეგ (ფერეიდნელი

ქართველები, ქეთევან წამებული, გიორგი სააკაძე და მარტყოფისა და მარაბდის ბრძოლები,
ბახტრიონი)

66. ომში ქცევის წესები და ომის მსხვერპლთა კატეგორიები
67. სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობა ევროპაში
68. ერეკლე II (ასპინძის ბრძოლა, კრწანისის ბრძოლა)
69. გეორგიევსკის ტრაქტატი და ქართული სახელმწიფოებრიობის გაუქმება
70. საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში (ქართული მიწების შემოერთება, 1832 წლის

შეთქმულება, თერგდალეულები)
71. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918-1921 წწ (პირველი რესპუბლიკის დროშა, გერბი,

ჰიმნი, კონსტიტუცია, კოჯორ-ტაბახმელის ბრძოლები)
72. ქართველი გმირები მეორე მსოფლიო ომში
73. 9 აპრილის ტრაგედია და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა

თანამედროვე საქართველო  და გარესამყარო

აღზრდა, განათლება,  კულტურა:
74. ქართული ფოლკლორი (მუსიკა, ცეკვა, ხალხური პოეზია)
75. სტუმარმასპინძლობა საქართველოში
76. ქორწილი/ /გლოვა (ლხინისა და ჭირის აღნიშვნა საქართველოში)
77. ტრადიციული და თანამედროვე ოჯახი
78. აღზრდის ხალხური წესები, დიდგვაროვანთა აღზრდა შუა საუკუნეებში
79. სპორტის ტრადიციული სახეობები
80. განათლების კერები საქართველოში
81. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებიდან უნივერსიტეტამდე (ილია ჭავჭავაძე, იაკობ

გოგებაშვილი, ივანე ჯავახიშვილი)
82. ქართული სტამბა
83. ქართული ხელოვნება
84. ქართული პრესა
85. ქართული საგანძურის თავგადასავალი - ექვთიმე თაყაიშვილი

ადამიანი და საზოგადოება :
86. ადამიანების მრავალფეროვნების ნიშნები
87. ოჯახი და სხვა სოციალური ჯგუფები
88. ადამიანის ღირსება
89. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები
90. ბავშვის უფლებები და თავისუფლებები
91. ადამიანის უფლებები, მოვალეობები და ქცევის წესები
92. ადამიანის ღირსება, პატივისცემა და მშვიდობიანი თანაცხოვრება
93. ქცევის წესები და კანონები
94. თანასწორობა და სამართლიანობა
95. საზოგადოებრივი ფენების განვითარება საქართველოში
96. ძველი ქართული სამართალი
97. პოლიტიკური პარტიები



98. ადამიანის უფლებები თანამედროვე საქართველოში

ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური მრავალფეროვნება
99. ქართველი ხალხი
100. მრავალეთნიკური საქართველო
101. თბილისური სუბკულტურა
102. ქალაქი და სოფელი ძველად და ახლა
103. იძულებით გადაადგილებულები საქართველოში
104. რას ნიშნავს ცნება - ,,საქართველოს მოქალაქე’’

დასახლებები
105. უძველესი დასახლებები/ მათი ფუნქციები/დასახლებების განვითარება საქართველოში

(საქართველოს ისტორიული ქალაქები); საფორტიფიკაციო ნაგებობები საქართველოში
106. თანამედროვე სასოფლო დასახლება
107. საქალაქო დასახლება
108. დასახლებების ფუნქციები

მოგზაურობები
109. უცხოელი მოგზაურები საქართველოში, მათი მარშრუტები, მათი მოგზაურობის შედეგები
110. ქართველი მოგზაურები, მათი მარშრუტები, მათი მოგზაურობის შედეგები

ტრანსპორტი და კომუნიკაციები
111. გზები და მიმოსვლის საშუალებები
112. სატრანსპორტო გზები, რომლებითაც საქართველო უკავშირდება გარესამყაროს
113. ტრანსპორტის სახეების ცვლილება დროში
114. ტრანსპორტი და გარემო
115. საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება
116. ქართული ანბანი

საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები; საქართველოს ფიზიკურ-გეოგრაფიული
რუკა, საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის რუკა, მარტივი დიაგრამები, საქართველოს
დასახლებების რუკა, საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინციების რუკა.

თავი XXXVII

საგნობრივი კომპეტენციები საბაზო საფეხურზე

VII კლასი
ისტორია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე სახელმწიფო გარემო და ადამიანი და კულტურა და



მმართველობა და
პოლიტიკა

ეკონომიკა საზოგადოება რელიგია

ისტ.VII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
დააკავშიროს
ფაქტები და
მოვლენები
შესაბამის
ისტორიულ
ეპოქებთან.

ისტ.VII.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს და
შეადაროს
ერთმანეთს
სხვადასხვა
ისტორიულ
ეპოქაში არსებული
სახელმწიფოს
მმართველობის
ფორმები.

ისტ.VII.5.
მოსწავლეს შეუძლია
ახსნას, თუ რა
გავლენას ახდენს
ბუნებრივი
პირობები
დასახლების
ტიპებზე,
საზოგადოების
ტრადიციებსა და
მეურნეობის
განვითარებაზე.

ისტ.VII.7.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს და
ერთმანეთს
შეადაროს
სხვადასხვა
სოციალური
ფენის
სტრუქტურა და
მათი
წარმომადგენლებ
ი.

ისტ.VII.9.
მოსწავლეს
შეუძლია
გაიაზროს
რელიგიის
მნიშვნელობა
საზოგადოების
ცხოვრებასა და
მსოფლიო
ისტორიულ
პროცესებში.

ისტ.VII. 2.
მოსწავლეს
შეუძლია
განსაზღვროს
სხვადასხვა
ქვეყნის,
ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული
მხარისა და
გეოგრაფიული
ობიექტის
მდებარეობა
რუკაზე.

ისტ. VII 4.
მოსწავლეს
შეუძლია
იმსჯელოს
პოლიტიკური
მოღვაწის
მნიშვნელობაზე
ქვეყნის
ისტორიაში.

ისტ.VII.6.
მოსწავლეს შეუძლია
მსოფლიო
ისტორიულ
პროცესებზე
მსჯელობისას
ეკონომიკური
ფაქტორის
მნიშვნელობის
გააზრება.

ისტ.VII.8.
მოსწავლეს
შეუძლია
სხვადასხვა წესი,
ნორმა, კანონი და
ტრადიცია
განასხვავოს ამა
თუ იმ
ისტორიული
ეპოქისადმი მათი
კუთვნილების
მიხედვით.

ისტ.VII.10.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა
კულტურის
შემადგენელ
ნაწილებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე

ისტ.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ფაქტები და მოვლენები შესაბამის ისტორიულ ეპოქებთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ისტორიულ მოვლენებს გადმოსცემს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, აკავშირებს ისტორიულ

ფაქტებს  ძველი და ახალი წელთაღრიცხის სისტემასთან;
 ინდივიდუალურად ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას დროის ხაზზე (სკალაზე) აღნიშნავს

ისტორიულ თარიღებს ან ისტორიულ პერიოდებს;
 ასახელებს საუკუნესა და ათასწლეულს, რომელსაც კონკრეტული თარიღი მიეკუთვნება;
 ადგენს ცხრილს, რომელშიც სახელმძღვანელოში არსებულ  თემებთან დაკავშირებულ

მნიშვნელოვან თარიღებს ალაგებს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით და მიაკუთვნებს მათ
შესაბამის ისტორიულ ეპოქას. მაგ.:



თემა ეპოქა თემა I (შრომა და
ტექნოლოგიები)

თემა II (ყოფა და
დასახლების
ტიპები)

თემა III (მარტივი
სოციალური
ჯგუფებიდან
თანამედროვე
სახელმწიფომდე)

წინააგრარული პალეოლითი -
გამოიყენეს
ცეცხლი

ზედა
პალეოლითი –
ადამიანი
ცხოვრობს
გამოქვაბულში

გვაროვნული
თემის
ჩამოყალიბება

აგრარული ნეოლითი _
მიწათმოქმედებისა
და მესაქონლეობის
წარმოშობა

ძვ. წ. IV
ათასწლეული -
დაარსდა
პირველი ქალაქი

ძვ. წ. III ს-ის
დასაწყისი -
ქართლის სამეფოს
შექმნა

ინდუსტრიული
პოსტინდუსტრიული

ისტ.VII. 2. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს სხვადასხვა ქვეყნის, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარისა
და გეოგრაფიული ობიექტის მდებარეობა რუკაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შესაბამისი ეპოქის ისტორიულ რუკაზე შემოხაზავს ცალკეული სახელმწიფოების   საზღვრებს და

აჩვენებს მათ უმნიშვნელოვანეს კულტურულ-პოლიტიკურ ცენტრებს;
 რუკის გამოყენებით განსაზღვრავს მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ქვეყნებისა და ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული მხარეების მდებარეობას;
 იყენებს პოლიტიკურ რუკას და განმარტავს პირობით ნიშნებს, რომლებითაც ხდება

ტერიტორიებისა და პოლიტიკურ-კულტურული ცენტრების აღნიშვნა;
 რუკის დახმარებით მსჯელობს მსოფლიო ისტორიის ძირითად მოვლენებზე;
 კონტურულ რუკაზე დაიტანს ინფორმაციას სხვადასხვა ეპოქის პოლიტიკური და კულტურული

ისტორიის შესახებ.

მიმართულება: სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა

ისტ.VII.3. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში
არსებული სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის მაგალითებზე დაყრდნობით ახასიათებს სახელმწიფოს

მმართველობის ფორმებს;
 ადარებს სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა ფორმას ერთ ეპოქაში და მსჯელობს მათ

დადებითსა და უარყოფით მხარეებზე.



ისტ. VII 4. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს პოლიტიკური მოღვაწის მნიშვნელობაზე ქვეყნის
ისტორიაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ინდივიდუალურად ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას დროის სკალაზე აღნიშნავს ისტორიისთვის,

მისი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვან ოთხ ან ხუთ პოლიტიკურ მოღვაწეს და კლასის წინაშე
საუბრობს მისი არჩევანის მიზეზებზე;

 მოიპოვებს ინფორმაციას (სახელმძღვანელოსა და დამატებითი ბეჭდური მასალის/ელექტრო
მასალის საშუალებით) ერთ-ერთი პოლიტიკური მოღვაწის შესახებ და წერს თემას, რომელშიც
საუბრობს მისი მოღვაწეობის როგორც დადებით, ისე უარყოფით მხარეებზე;

 ცხრილის საშუალებით აჯგუფებს ორი რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკური მოღვაწის
მოტივაციასა და მიზნებს;

 ადარებს ორ წყაროს, რომლებიც განსხვავებულად აფასებენ ერთი და იმავე ისტორიული
პიროვნების მოღვაწეობას. გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას ამ განსხვავბული ინტერპრეტაციის
მიზეზებთან დაკავშირებით;

 მასწავლებლის დახმარებით თანაკლასელებთან ერთად ებმება როლურ თამაშში და მსჯელობს
საკლასო დადგმაში გადმოცემული ისტორიული ფაქტების შესახებ.

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

ისტ.VII.5. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას, თუ რა გავლენას ახდენს ბუნებრივი პირობები დასახლების
ტიპებზე, საზოგადოების ტრადიციებსა და მეურნეობის განვითარებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება არქეოლოგიურ და ეთნოგრაფიულ (სახელმძღვანელოში მოცემულ ან ინტერნეტით

მოძიებულ) მასალას და პასუხობს შეკითხვას – რა საქმიანობას ეწეოდა ხალხი, რომელსაც ეს
ნივთები (სამოსახლო) ეკუთვნოდა;

 განსაზღვრავს დასახლების ტიპებს და მსჯელობს კონკრეტულ ისტორიულ-გეოგრაფიულ
გარემოში მათი გაჩენის მიზეზებზე. მსჯელობს სხავდასხვა გარემოში მოსახლეობის განსახლების
კულტურულ და სამეურნეო თავისებურებებზე;

 კლასში ჯგუფური მუშაობისას ფოტოსურათების ან ვიდეომასალის საშუალებით ადარებს
სხვადასხვა ისტორიულ-გეოგრაფიულ გარემოში არსებულ ორ სამოსახლოს და ადგენს მათ შორის
არსებულ მსგავსება-განსხვავებას (მასალა, არქიტექტურა).

ისტ.VII.6. მოსწავლეს შეუძლია მსოფლიო ისტორიულ პროცესებზე მსჯელობისას ეკონომიკური
ფაქტორის მნიშვნელობის გააზრება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კლასში ჯგუფური  ან ინდივიდუალური მუშაობისას ირჩევს ორ განსხვავებული სოციალური

სტრუქტურის საზოგადოებას. ადარებს მათ ზნე-ჩვეულებებსა და ტრადიციებს (მაგ.: მომთაბარე
და სამიწათმოქმედო საზოგადოება, ბარისა და მთის მოსახლეობა);

 წყაროებისა და ლიტერატურის მოშველიებით მოიძიებს ინფორმაციას ამა თუ იმ ქვეყნის
მცხოვრებთა ყოფისა და ტრადიციების შესახებ, ადარებს  მათ ერთმანეთს;



 წერს პატარა თემას, რომელშიც ერთმანეთს ადარებს ერთი და იმავე სოციალური ფენის
წარმომადგენლებს ორ სხვადასხვა ეპოქაში (მაგ., მიწათმოქმედი ანტიკურ ხანასა და შუა
საუკუნეებში);

 ინდივიდუალური ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას დროის სკალაზე აღნიშნავს სამ ან ოთხ იდეას
(აღმოჩენას), რომლებმაც, მისი აზრით, გამოიწვიეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები
ეკონომიკაში უძველესი დროიდან დღემდე და კლასის წინაშე ასაბუთებს თავის ან ჯგუფის
არჩევანს.

მიმართულება: ადამიანი და საზოგადოება

ისტ.VII.7. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს და ერთმანეთს შეადაროს სხვადასხვა სოციალური ფენის
სტრუქტურა და მათი წარმომადგენლები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამა თუ იმ ეპოქის ნივთიერი კულტურის ამსახველი მასალის (სახელმძღვანელოში მოცემული ან

დამატებით მოძიებული) საფუძველზე გამოყოფს ნივთებს, რომლებიც მოწმობენ შესაბამისი ეპოქის
სოციალურ დიფერენციაციაზე. ასაბუთებს თავის მოსაზრებას;

 ინდივიდუალურად ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას ცხრილის მეშვეობით აჯგუფებს სხვადასხვა
ცივილიზაციისთვის მიკუთვნებულ საზოგადოებებს და ამ საზოგადოებებში იძულებითი შრომის
სხვადასხვა ფორმებს; მსჯელობს როგორც წარსულში, ასევე თანამედროვე მსოფლიოში იძულებითი
შრომის არსებობის მიზეზებზე;

 ირჩევს სხვადასხვა პერიოდის საზოგადოების ერთ-ერთ სოციალურ ფენას და წერილობით აღწერს
ამ ფენის წარმომადგენლის ყოველდღიურ ცხოვრებას (მაგ.: გლეხი შუა საუკუნის ევროპაში, მონა
რომის რესპუბლიკაში, ქშატრია ძველ ინდოეთში);

 მასწავლებლის მიერ შეთავაზებული ეპოქიდან ასახელებს წარმატებულ ისტორიულ პირებს,
განსაზღვრავს მათ სოციალურ სტატუსს (მაგ.: მეფე, ვაჭარი, მონადირე, ბანკირი, მიწათმფლობელი,
პრეზიდენტი, მეცნიერი და ა.შ.) და აყალიბებს მათი წარმატებულობის მიზეზებს;

 რომელიმე ქვეყნის მაგალითზე ადარებს მოსწავლეთა ცხოვრებას ორ სხვადასხვა ისტორიულ
ეპოქაში.

ისტ.VII.8. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა წესი, ნორმა, კანონი და ტრადიცია განასხვაოს ამა თუ იმ
ისტორიული ეპოქისადმი მათი კუთვნილების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კლასში ჯგუფური მუშაობისას ერთმანეთს ადარებს სხვადასხვა ეპოქის ცალკეული ქვეყნების

კანონმდებლობას (მაგ. ჰამურაბის კანონები და რომაული კანონმდებლობა, შარიათი და
ქრისტიანული კანონიკური სამართალი);

 შეუძლია განასხვავოს სხვადასხვა ეპოქისა და კულტურისათვის დამახასიათებელი ეტიკეტი და
ქცევის წესები;

 ერთმანეთს ადარებს ბავშვთა კანონიერ უფლებებს, მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობებს
თანამედროვე საქართველოსა და მის მიერ შერჩეულ რომელიმე ქვეყანაში;

 საკუთარი დაკვირვებებიდან გამომდინარე მსჯელობს, თუ რა საფრთხეს უქმნის საზოგადოებასა
და პიროვნებას დაუსჯელობა კანონის დარღვევისთვის;



 უფროსკლასელების გამოცდილების გათვალისწინებით თანაკლასელებთან ერთად შეიმუშავებს
საკუთარი კლასის კონსტიტუციას. ადარებს მას რომელიმე ისტორიული ეპოქის სასწავლებლის
წესებს.

მიმართულება: კულტურა და რელიგია

ისტ.VII.9. მოსწავლეს შეუძლია გაიაზროს რელიგიის მნიშვნელობა საზოგადოების ცხოვრებასა და
მსოფლიო ისტორიულ პროცესებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სახელმძღვანელოს, დამატებითი ლიტერატურისა, თუ ვიზუალური მასალის საფუძველზე

საუბრობს სხვადასხვა ეპოქის საზოგადოების რელიგიებზე;
 ჯგუფური მუშაობისას რომელიმე ქვეყნის მაგალითზე მსჯელობს რელიგიური ტოლერანტობის

შესახებ (როგორც წარსულში, ასევე დღეს);
 კლასში დისკუსიისას მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენდა რელიგია ოჯახურ ყოფაზე ადრე და

რა გავლენას ახდენს იგი დღეს;
 რუკაზე უჩვენებს მისთვის ცნობილი რელიგიების წარმოშობის ადგილებს, გავრცელების

დღევანდელ არეალებს და ჩამოთვლის მათთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკულტო ძეგლებს,
სიმბოლოებსა და ტრადიციებს;

 რომელიმე ქვეყნის რელიგიისა და კულტურის შესახებ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე
მსჯელობს, თუ როგორ დაეხმარებოდა ეს ინფორმაცია ამ ქვეყანაში მოგზაურობის დროს.

ისტ.VII.10. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა კულტურის შემადგენელ ნაწილებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის ცივილიზაციის ძირითად მახასიათებლებს;
 ასახელებს განსხვავებული კულტურების საკულტო ნაგებობებს და ადარებს მათ ერთმანეთს;
 სახელმძღვანელოში არსებული და დამატებით მოძიებული მასალის საშუალებით ადარებს

არქიტექტურის, მხატვრობისა და ლიტერატურის უმთავრეს ნიმუშებს;
 შეუძლია იმსჯელოს მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარებაზე სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში;

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი VII კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 80%-ს)

რა არის ისტორია?
1. როგორ გავიგოთ ჩვენი წარსულის შესახებ/დრო და სივრცე
2. ადამიანის წარმოშობა
3. პირველყოფილი სამყარო: მეურნეობის ფორმები - მონადირეობა და შემგროვებლობა;

მიწათმოქმედება (უძველესი სამიწათმოქმედო კულტურა საქართველოში), მესაქონლეობა,
ხელოსნობა; პირველყოფილი რელიგიები,   ბრძოლისა და შრომის იარაღები, პირველყოფილი
ადამიანის სამოსახლოები

ძველი აღმოსავლეთის ცივილიზაციები - სახელმწიფოებრიობის დასაწყისი:



4. ნილოსის აუზი - ძველი ეგვიპტე
5. შუამდინარეთი: ა) შუმერი/ბაბილონი ბ) ასურეთი
6. ხუანხეს აუზი - ძველი ჩინეთი
7. ინდის აუზი - ძველი ინდოეთი

წინა აზიის რეგიონი:
8. ხეთების სამეფო
9. ფინიკია(ფინიკიური კოლონიზაცია)/იუდეა და ისრაელი
10. მიდია/სპარსეთი

ბერძნული ცივილიზაცია:
11. კრეტა-მიკენი (არგონავტების ლაშქრობა, ტროას ომი)
12. სპარტა - უგალავნო პოლისი/ათენი- დემოკრატიის სამშობლო
13. ალექსანდრე მაკედონელი

რომაული ცივილიზაცია:
14. ეტრუსკები, რომი მეფეებისა და რესპუბლიკის ხანაში (რომაული სახელმწიფო წყობილება)
15. რომის იმპერია: ოქტავიანეს რეფორმები და რომაული კულტურის ”ოქროს ხანა” ტრაიანე, მარკუს

ავრელიუსი; დიოკლეტიანეს რეფორმები

ანტიკურობიდან შუა საუკუნეებისკენ:
16. კონსტანტინე დიდის რეფორმები რომის იმპერიის გადასარჩენად (დამოკიდებულება

რელიგიისადმი)
17. ხალხთა დიდი გადასახლება (რომის იმპერიის დაცემა და ბარბაროსული სამეფოები ევროპის

ტერიტორიაზე)
18. სასანიანთა ირანი
19. ბიზანტიის ოქროს ხანა’’ - რომის ერთიანობის აღდგენის მცდელობა, აღმშენებლობა, პროკოფი

კესარიელის ორი ისტორია

ფრანკები:
20. მეროვინგების ფრანკთა სამეფო,  ,,სალიკური სამართალი’’, კარლოს მარტელი და მისი რეფორმები
21. კაროლინგების ფრანკთა სამეფო, ,,კაროლინგული რენესანსი’’

ისლამური სამყარო :
22. მუჰამედი და ისლამი, არაბთა სახალიფოს ჩამოყალიბება; იერუსალიმი - როგორც სამი რელიგიის

წმინდა ქალაქი

სლავები და ნორმანები:
23. ნორმანები და სკანდინავიური ეპოსი, ნორმანები დასავლეთ ევროპასა და ატლანტის ოკეანეში
24. სლავები, ვარიაგები და კიევის რუსეთი (ვარიაგები და საქართველო)

ევროპა ვერდენის ხელშეკრულების შემდეგ:
25. საღვთო რომის იმპერია
26. ,,ილ-დე-ფრანსი’’, კაპეტინგები საფრანგეთში
27. არაბული ესპანეთი, რეკონკისტა
28. უილიამ დამპყრობელი ინგლისში, ,,საშინელი სამსჯავროს’’ წიგნი



ბიზანტია - ჯვაროსნები, ბიზანტია და აღმოსავლეთის ქვეყნები:

29. ბიზანტია და სელჩუკები
30. ჯვაროსნული ლაშქრობები (ევროპელი პილიგრიმები, ჯვაროსნული ლაშქრობები თანამედროვეების

თვალით)
31. მონღოლები: მონღოლების დაპყრობები, მონღოლთა იმპერია ევროპელ მოგზაურთა თვალით
32. ოსმალები მახლობელ აღმოსავლეთში
33. ბიზანტიის რესტავრაციიდან კონსტანტინოპოლის დაცემამდე (პალეოლოგოსების ხანის კულტურა)

34. იტალიის ქალაქ-სახელმწიფოები XII-XV სს (კავშირი საქართველოსთან)

35. ”ასწლიანი ომი”

36. ,,ვარდების ომი''

აბსოლუტიზმის ხანა
37. ,,კათოლიკე მეფეები’’ - ფერდინანდი და იზაბელა
38. რომის საღვთო იმპერია
39. ოტომანთა იმპერია
40. ტიუდორები და სტიუარტები
41. რიშელიე, ლუი XIV
42. პეტრე I-ის რუსეთი,   რუსეთი და კავკასია

კოლუმბამდელი ამერიკის ცივილიზაციები:
43. მაია, აცტეკები და ინკები;

სახელმწიფო აპარატი და წარმომადგენლობითი ორგანოები:
44. სამეფო კარი, სასახლე, ეტიკეტი
45. წოდებრივ-წარმომადგენლობითი ორგანოები

ადამიანი და საზოგადოება:
46. კასტური წყობა ინდოეთში
47. ათენელი მოქალაქეები და მონები
48. კოლონატი რომში
49. ფეოდალური საზოგადოება (ფეოდალური იერარქია, რაინდული ორდენები, ტურნირები,

ტრუბადურები, ქალაქური ყოფა), ფეოდალური საზოგადოება საქართველოში
50. ეტიკეტები და ქცევის ნორმები
51. მმართველობები და თვითმმართველობები
52. ბავშვთა უფლებები და სოციალური სტატუსები
53. ბავშვთა უფლებების დაცვა საქართველოში
54. სასწავლებლებში დამკვიდრებული წესები

კულტურა და რელიგია:
55. გილგამეშის ეპოსი (მითი წარღვნის შესახებ)
56. ჰომეროსი და ტროა (შლიმანი)



57. მსოფლიოს შვიდი საოცრება
58. შუა საუკუნეების ეპოსი - საგები და თქმულებები  (მაგ.: თქმულება მეფე არტურისა და მრგვალი

მაგიდის შესახებ, თქმულება ბოევულფის შესახებ, ნიბელუნგების ეპოსი);
59. პოლითეიზმიდან მონოთეიზმამდე: რელიგიები და კონფესიები
60. სატაძრო ქალაქები და საკულტო ნაგებობები
61. აღორძინება (გამომგონებლობა, მხატვრობა, არქიტექტურა, ლიტერატურა)
62. განმანათლებლობა

საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები

VII კლასი
გეოგრაფია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე გარემო და ეკონომიკა გარემო და სოციალური
სისტემები

გეო.VII.1. მოსწავლეს
შეუძლია გაიაზროს
გეოლოგიური
წელთაღრიცხვის
სისტემა.

გეო.VII.2. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
თვალსაჩინოების კითხვა
გეოგრაფიული
ინფორმაციის
მოსაპოვებლად.

გეო.VII.3. მოსწავლეს
შეუძლია ორიენტირება
სივრცეში.

გეო.VII.4. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა
ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ და
მრავალმხრივ გამოყენებაზე.

გეო.VII.5. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა
დედამიწის შინაგან აგებულებაზე.

გეო.VII.6. მოსწავლეს შეუძლია
დაუკავშიროს რელიეფის ფორმები
რელიეფწარმომქმნელ პროცესებს.

გეო.VII.7. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა
ატმოსფეროში მიმდინარე პროცესებზე.

გეო.VII.8. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა
ჰიდროსფეროს შესახებ.

გეო.VII.9. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს
ზონალობის გამომწვევი მიზეზები.

გეო.VII.10. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას
გარემოსდაცვითი ღონისძიებების
აუცილებლობა.

გეო.VII.11. მოსწავლეს
შეუძლია ახსნას
გეოგრაფიის, როგორც
მეცნიერების როლი.

გეო.VII.12. მოსწავლეს
შეუძლია შეისწავლოს
მოსახლეობის
დემოგრაფიული
მახასიათებლებისა და
განსახლების
თავისებურებების
დახასიათება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე



გეო.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია გაიაზროს გეოლოგიური წელთაღრიცხვის სისტემა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოთქვამს ვარაუდს დედამიწის განვითარების მანძილზე მომხდარი მნიშვნელოვანი

მოვლენების თანმიმდევრობის შესახებ (მაგ., ჰიდროსფეროს, ატმოსფეროს, კონტინენტებისა და
სიცოცხლის წარმოშობა) და ადარებს მას გეოქრონოლოგიურ სკალას;

 გეოქრონოლოგიური სკალის მეშვეობით აჯგუფებს გეოლოგიურ ერებს და მათთვის
დამახასიათებელ ორგანულ სამყაროს.

გეო.VII.2. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა თვალსაჩინოების კითხვა გეოგრაფიული ინფორმაციის
მოსაპოვებლად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ფოტოების, ცხრილების, გრაფიკების და რუკების გამოყენებით ახდენს გეოგრაფიული

ინფორმაციის ინტერპრეტაციას (მაგ., აანალიზებს სქესობრივ-ასაკობრივ პირამიდას);
 ლეგენდის გამოყენებით გადააქვს ინფორმაცია კონტურულ რუკებზე და სხვა დამხმარე

თვალსაჩინოებებზე;
 იყენებს დედამიწის საათობრივი სარტყლების რუკას და ადარებს საკუთარი ქვეყნის დროს სხვა

სარტყლებში არსებულ ქვეყნის დროს;
 წარმოსახვით მოგზაურობს დედამიწის გარშემო აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ ან

დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ; მსჯელობს თარიღთა ცვლის ხაზის დანიშნულებასა და
განლაგების პრინციპებზე; ასევე მოგზაურობისას შექმნილ უხერხულობებზე და მათი დაძლევის
საშუალებებზე.

 თვალსაჩინოებაზე მოცემულ ერთი ტიპის გეოგრაფიულ ინფორმაციას გამოხატავს სხვა სახით
(მაგ.: მსოფლიო რუკაზე მოძებნის მნიშვნელოვან მდინარეებს და აჯგუფებს ცხრილში
კონტინენტების მიხედვით; ტექსტში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე აგებს ოკეანეების
ფართობის განაწილების წრიულ დიაგრამას).

გეო.VII.3. მოსწავლეს შეუძლია ორიენტირება სივრცეში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რუკაზე განსაზღვრავს საკოორდონატო ბადის ძირითად ელემენტებს;
 რუკის გამოყენებით განსაზღვრავს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტების კოორდინატებს

(მაგ.: დედაქალაქები, კუნძულები, მწვერვალები და სხვ.);
 ასახელებს ერთ განედზე ან გრძედზე მდებარე ქალაქებს;
 ატლასის საძიებო სისტემის გამოყენებით განსაზღვრავს გეოგრაფიული ობიექტის მდებარეობას;
 იყენებს ტოპოგრაფიულ რუკას და ადგენს მარშრუტებს, ჰორიზონტალების მეშვეობით

განსაზღვრავს ადგილის აბსოლუტურ და შეფარდებით სიმაღლეს, ფერდობის დახრილობას;
 მასშტაბის გამოყენებით განსაზღვრავს მანძილებს გეოგრაფიულ ობიექტებს შორის;
 პირობითი ნიშნების გამოყენებით ადგენს ადგილის მარტივ გეგმას;
 ტურისტული რუკების გამოყენებით ადგენს მარშრუტებს უცხო ქალაქში;
 თანაკლასელებთან ერთად გეგმავს ლაშქრობის მარშრუტებს; განსაზღვრავს ლაშქრობის

ხანგრძლივობას გადაადგილების განსხვავებული საშუალებებით და ადგენს გზამკვლევს;
 განსაზღვრავს მიმართულებას კომპასის, ადგილობრივი ნიშნების, ციური სხეულების

მდებარეობის და აზიმუტის საშუალებით.



მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

გეო.VII.4. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ და მრავალმხრივ
გამოყენებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აჯგუფებს (ბარათების ან ცხრილის გამოყენებით) ბუნებრივ რესურსებსა და შესაბამის ეკონომიკის

დარგებს;
 აკავშირებს საყოფაცხოვრებო მოხმარების საგნებს ბუნებრივი რესურსის ტიპთან;
 სქემის საშუალებით გამოსახავს ბუნებრივი რესურსების სახეცვლილებას მოპოვებიდან

მოხმარებამდე (ნავთობი _ საწვავი _ ელექტროენერგია);
 კლასში ჯგუფური მუშაობის დროს ახდენს ჩამოთვლილი რესურსების კლასიფიკაციას სხვადასხვა

ნიშნით (მაგ. მათი ათვისების დროის (უძველესი, ძველი, ახალი, პერსპექტიული) მიხედვით);
 ბუნებრივ რესურსებს განასხვავებს სხვადასხვა მახასიათებლების მიხედვით და აჯგუფებს მათ

ცხრილში (ამოუწურავი და ამოწურვადი (აღდგენადი, აღუდგენადი));
 ადგენს იმ ბუნებრივი რესურსების ნუსხას, რომლებსაც გამოიყენებს მისი ოჯახი, ქალაქი/სოფელი,

ქვეყანა; შესაბამისი პირობითი ნიშნების გამოყენებით ბუნებრივი რესურსების მოპოვების
ადგილებს აღნიშნავს კონტურულ რუკაზე;

 კლასში ჯგუფური მუშაობის დროს მსჯელობს ჩამოთვლილი რესურსების გამოყენებით
გამოწვეული დაბინძურების შესახებ (ძლიერ აბინძურებს, აბინძურებს, ნაკლებად აბინძურებს);

 ადარებს დეგრადირებულ და სახეშეუცვლელ გარემოს;
 ჯგუფში მუშაობისას მსჯელობს მეურნეობის სხვადასხვა დარგის მიერ ზოგიერთი რესურსის

მოხმარების აუცილებლობის და ინტენსივობის შესახებ და განსაზღვრავს მათი დაზოგვის გზებს
(მაგ. წყალი და ელექტროენერგია).

გეო.VII.5. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა დედამიწის შინაგან აგებულებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ლითოსფეროს ფილების მოძრაობაზე;
 ხსნის მიწისძვრებისა და ვულკანების გავრცელების კანონზომიერებებს;
 კონტურულ რუკაზე დააქვს მიწისძვრებისა და ვულკანების გავრცელების ძირითადი არეალები.

გეო.VII.6. მოსწავლეს შეუძლია დაუკავშიროს რელიეფის ფორმები რელიეფწარმომქმნელ პროცესებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს რელიეფის ძირითად ფორმებს;
 ასხვავებს ენდოგენურ და ეგზოგენურ (კარსტული, გლაციალური და სხვ.)

პროცესებს;
 მსჯელობს მთიან რელიეფთან დაკავშირებულ ბუნებრივ-კატასტროფულ მოვლენებზე;
 გამოთქვამს ვარაუდს ბუნებრივ-კატასტროფული მოვლენებისგან შესაძლო თავდაცვის

ღონისძიებების შესახებ (მაგ.: სვანური არქიტექტურის შესაბამისობა გარემოსთან);
 კონტურულ რუკაზე დააქვს მსოფლიოს და საქართველოს ძირითადი ოროგრაფიული

ერთეულები, კონტინენტების უმაღლესი მწვერვალები.
გეო.VII.7. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ატმოსფეროში მიმდინარე პროცესებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წრიული დიაგრამის საშუალებით გამოსახავს ატმოსფეროს შემადგენლობას;



 ახასიათებს ატმოსფეროს შრეებს და მოყავს მაგალითები ატმოსფეროს მნიშვნელობის შესახებ;
 ახასიათებს ამინდის ელემენტებს (ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობა, ნალექები, წნევა, ქარი);
 თერმომეტრის მეშვეობით ზომავს ჰაერის ტემპერატურას, აგებს ჰაერის ტემპერატურის

ცვლილების გრაფიკს17;
 განმარტავს ჰავის ცნებას, განასხვავებს ამინდს და ჰავას, ახასიათებს ძირითად

კლიმატწარმომქმნელ ფაქტორებს;
 ახასიათებს ჰავის ძირითად ტიპებს და რუკის მეშვეობით გამოყოფს კლიმატურ სარტყლებს;
 განსაზღვრავს საქართველოს მდებარეობას კლიმატურ სარტყლებში;
 ასახელებს ატმოსფეროს ძირითად დამაბინძურებლებს და მსჯელობს მის დაცვაზე.

გეო.VII.8. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ჰიდროსფეროს შესახებ.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს წყლის მცირე და დიდ წრებრუნვას. ადარებს მათ ერთმანეთს და ქმნის შესაბამის

სქემატურ ნახატს;
 განაზოგადებს ციკლურობის პრინციპს (მაგ., ბრიზები, მუსონები, ყინულწარმოქმნა და დნობა,

ოკეანეების მიქცევა-მოქცევითი პროცესები);
 კონტურულ რუკაზე დააქვს ოკეანეები და მისი ნაწილები, ხმელეთის წყლები;
 მსჯელობს ოკეანის წყლის თვისებებსა (მარილიანობა, ტემპერატურა) და ოკეანურ დინებებზე;
 ჩამოთვლის ხმელეთის წყლებს;
 ასახელებს მიწისქვეშა წყლების სახეებს (გრუნტის, მინერალური და თერმული წყლები,

გეიზერები) და გამოთქვამს ვარაუდს მათი წარმოშობის შესახებ;
 ასახელებს მდინარის ნაწილებს, აკავშირებს მდინარის საზრდოობას და რეჟიმს;
 ხსნის ტბების და წყალსაცავების სამეურნეო დანიშნულებას;
 მსჯელობს ოკეანეების, ზღვების და ხმელეთის წყლების მნიშვნელობაზე ადამიანის ყოფასა და

საქმიანობაში;
 ასახელებს ჰიდროსფეროს ძირითად დამაბინძურებლებს და მსჯელობს წყლის რაციონალურ

სარგებლობაზე.

გეო.VII.9. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ბუნებრივი ზონალობის გამომწვევი მიზეზები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რუკის მეშვეობით კომპლექსურად ახასიათებს ბუნებრივ ზონებს;
 ახასიათებს ვერტიკალურ ზონალობას კავკასიონის მაგალითზე;
 ფოტოსურათის ან რუკის გამოყენებით აღწერს სხვადასხვა ტერიტორიებისთვის დამახასიათებელ

ზონებს (მაგ., ტროპიკული ტყეები, უდაბნო, სტეპი და სხვა) და აკავშირებს მას ამ ქვეყნის
(რეგიონის) სამეურნეო საქმიანობასთან;

 მსჯელობს ბუნებრივი ზონების ათვისებაზე.

გეო.VII.10. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას გარემოსდაცვითი ღონისძიებების აუცილებლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს გეოეკოლოგიური პრობლემების გამომწვევ ბუნებრივ და ანთროპოგენულ ფაქტორებს

ლოკალურ და გლობალურ დონეზე;

17 ტემპერატურაზე დაკვირვება უნდა დაიწყოს ერთი თვით ადრე



 ასახელებს გეოეკოლოგიური პრობლემების შედეგებს და გამოთქვამს ვარაუდს, თუ რა მოხდება
მათი გადაუჭრელობის შემთხვევაში;

 ჩამოთვლის და შეძლებისდაგვარად ახორციელებს მისი აზრით, ქვეყნისთვის ან თავისი
რეგიონისთვის აუცილებელ გარემოსდაცვით ღონისძიებებს.

მიმართულება: გარემო და სოციალური სისტემები

გეო.VII.11. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას გეოგრაფიის, როგორც მეცნიერების როლი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს გეოგრაფიის შესწავლის ობიექტს და ამოცანებს;
 აჯგუფებს გეოგრაფიულ დისციპლინებს და მათი შესწავლის ობიექტებს;
 მოყავს გეოგრაფიული კვლევის შედეგების პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები;
 ადეკვატურად იყენებს გეოგრაფიულ ტერმინოლოგიას.

გეო.VII.12. მოსწავლეს შეუძლია მოსახლეობის დემოგრაფიული მახასიათებლებისა და განსახლების
თავისებურებების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით მსჯელობს მსოფლიო მოსახლეობის დინამიკის შესახებ

და ხსნის ცვლილების მიზეზებს;
 განმარტავს ძირითად დემოგრაფიულ მაჩვენებლებს (შობადობა, მოკვდაობა, ბუნებრივი მატება),

სქესობრივ-ასაკობრივ სტრუქტურას და მსოფლიოში გავრცელებულ აღწარმოების ტიპებს;
კითხულობს შესაბამის გრაფიკებს და დიაგრამებს;

 მსჯელობს სხვადასხვა გარემოში მოსახლეობის განსახლების თავისებურებების შესახებ (მდინარის
ხეობების გასწვრივ, ზღვის ნაპირებზე, უდაბნოებში, მთებში, ინდუსტრიულ და აგრარულ
რეგიონებში);

 საკუთარ დასახლებულ პუნქტს ადარებს სხვადასხვა დასახლებული პუნქტების ფოტოსურათებს
და გეგმას;

 შესაბამისი თემატური რუკის გამოყენებით აანალიზებს მოსახლეობის სიმჭიდროვეს მსოფლიოს
სხვადასხვა რეგიონში; გამოყოფს ყველაზე მჭიდროდ და ყველაზე მეჩხრად დასახლებულ
რეგიონებს და ცხრილში აჯგუფებს მათ.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი VII კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60%-ს)

1. გეოგრაფიის საგანი და ამოცანები
2. გეოგრაფიული ცოდნის განვითარება (ანტიკური ხანა, დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები, გეოგრაფია

დღეს)18

3. დედამიწის ისტორია (დედამიწის წარმოშობა, გეოქრონოლოგია, ევოლუცია)

18 დახრილი შრიფტით მოცემული შინაარსი არ არის სავალდებულო



4. ადგილზე ორიენტირება
5. რუკა (გრადუსთა ბადე, კოორდინატები, მასშტაბი, ტოპოგრაფიული რუკა, ტურისტული რუკა,

ატლასი)
6. დედამიწის შინაგანი აგებულება (ლითოსფეროს ფილები, კონტინენტების დრეიფი, ვულკანიზმი,

მიწისძვრები)
7. რელიეფი (ძირითადი ფორმები, რელიეფწარმომქმნელი პროცესები, ანთროპოგენული რელიეფი,

ბუნებრივ-კატასტროფული პროცესები)
8. გეოგრაფიული გარსი
9. წყალი დედამიწაზე (ოკეანეები და მისი ნაწილები, ოკეანის წყლის თვისებები, ხმელეთის წყლები)
10. ატმოსფერო (ამინდის ელემენტები, ჰავა)
11. დედამიწის წლიური მოძრაობა
12. კლიმატური სარტყლები
13. ბუნებრივი რესურსები
14. ბუნებრივი რესურსების კლასიფიკაცია
15. რაციონალური ბუნებათსარგებლობა
16. ფიზიკურ-გეოგრაფიული ზონები (ბუნებრივი ზონები, სიმაღლებრივი სარტყლები,

ანთროპოგენული ლანდშაფტები)
17. გარემოს დაცვა
18. მსოფლიო მოსახლეობა (რაოდენობა, შობადობა, მოკვდაობა, ბუნებრივი მატება, სქესობრივ-

ასაკობრივი სტრუქტურა, სიმჭიდროვე)
19. განსახლების ფორმები

VIII კლასი
ისტორია

სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე გარემო და
ეკონომიკა

სახელმწიფო
მმართველობა და

პოლიტიკა

ადამიანი და
საზოგადოება

კულტურა და
რელიგია



ისტ.VIII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
დააკავშიროს
ფაქტები და
მოვლენები
შესაბამის
ისტორიულ
ეპოქებთან.

ისტ.VIII.2.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
კონფლიქტის
შედეგად
გამოწვეული
მიგრაციული
პროცესები.

ისტ.VIII.3.
მოსწავლეს
შეუძლია გამოყოს
და დაახასიათოს
მნიშვნელოვანი
მოგზაურობები.

ისტ.VIII.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა
კომუნიკაციების
განვითარების
ისტორიაზე
უძველესი
დროიდან
დღემდე.

ისტ. VIII. 5.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა
ვაჭრობის
მნიშვნელობაზე
ადამიანისა და
საზოგადოების
კეთილდღეობისთ
ვის.

ისტ.VIII.6. მოსწავლეს
შეუძლია
შეისწავლოს
კონფლიქტების
მიზეზები,
განვითარება და
შედეგები.

ისტ.VIII.7.
მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს
კავკასიის რეგიონი.

ისტ.VIII.8. მოსწავლეს
შეუძლია ახსნას
სახელმწიფოში
მმართველობის
ფორმისა და
პოლიტიკური
რეჟიმის
ურთიერთკავშირი.

ისტ.VIII.9.
მოსწავლეს შეუძლია
აღწეროს
დემოკრატიული
სახელმწიფოს
საფუძვლები.
ისტ.VIII.10.
მოსწავლეს შეუძლია
ახსნას კანონის
უზენაესობის
მნიშვნელობა
სახელმწიფოსთვის

ისტ.VIII.11.
მოსწავლეს შეუძლია
გაანალიზოს
ადამიანის
უფლებების
საფუძვლები და
მათი განვითარების
ისტორიული
პირობები.

ისტ.VIII.12.
მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს
საზოგადოებაში
მშვიდობიანი
თანაარსებობისთვის
აუცილებელი
პირობები.

ისტ.VIII.13.
მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა
პოლიტიკური და
ეკონომიკური
პროცესებით
გამოწვეულ
სოციალურ
ცვლილებებზე.

ისტ.VIII.14.
მოსწავლეს შეუძლია
საზოგადოებაში
ადამიანის
ურთიერთობების
კვლევა.

ისტ.VIII.15.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსოფლიოში
არსებული
რელიგიური
სისტემების
კლასიფიცირება და
მათ შორის
არსებულ
მსგავსებებისა და
განსხვავებების
გააზრება.

ისტ.VIII.16.
მოსწავლეს
შეუძლია აღწეროს
მსოფლიო
კულტურის
შედევრები.

ისტ.VIII.17.
მოსწავლეს
შეუძლია
შეისწავლოს
განათლების
სისტემის
საფუძვლები.

ისტ.VIII.18.
მოსწავლეს
შეუძლია
საზოგადოების
კულტურის
საფუძვლების
კვლევა.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე

ისტ.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ფაქტები და მოვლენები შესაბამის ისტორიულ ეპოქებთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადგენს ცხრილს, რომელშიც სახელმძღვანელოში არსებულ თემებთან დაკავშირებულ

მნიშვნელოვან ფაქტებსა და მოვლენებს ალაგებს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით და
მიაკუთვნებს მათ შესაბამის ეპოქებს მაგ.:

თემა ეპოქა თემა I (კონფლიქტები) თემა II (მოგზაურობა)
ანტიკური ხანა ბერძენ-სპარსელთა ომები ძველი ბერძენი

მოგზაურები
შუა საუკუნეები ჯვაროსნული ომები მარკო პოლო
ახალი საფრანგეთის რევოლუცია

და ბონაპარტეს ომები
ჯეიმს კუკი

უახლესი ცივი ომი გაგარინი

 განასხვავებს სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის შრომისა და ბრძოლის იარაღებს.

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

ისტ.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს კონფლიქტის შედეგად გამოწვეული მიგრაციული
პროცესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიპოვებს ინფორმაციას (ისტორიული რუკების, სახელმძღვანელოსა და დამატებითი

ლიტერატურის საშუალებით) ომის შედეგად გამოწვეული მიგრაციების შესახებ და კლასში
ჯგუფური მუშაობისას კონტურულ რუკაზე დაიტანს ამ მიგრაციების მარშრუტებს;

 ინდივიდუალურად ან ჯგუფური მუშაობისას ცხრილის საშუალებით განასხვავებს მიგრაციის
ტიპებს. აჯგუფებს სხვადასხვა ტიპის მიგრაციის მიზეზებსა და შედეგებს;

 წერს თემას, რომელშიც აღწერს უცხო ქვეყანაში ახალმოსახლეთა გადასახლების მიზეზებს, ახალ
გარემოში მიგრანტების ყოველდღიურ ყოფას;

 წერს თემას, რომელშიც აღწერს საქართველოში სოფლიდან ქალაქში გადმოსახლებული ოჯახის
ცხოვრებას (მაგ. აფხაზეთიდან ან სამაჩაბლოდან თბილისში ჩამოსახლებული დევნილების
ცხოვრება).

ისტ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია გამოყოს და დაახასიათოს მნიშვნელოვანი მოგზაურობები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს ერთ-ერთ დიდ მოგზაურს და წერს თემას, რომელშიც ხსნის მისი მოგზაურობის მიზეზებს

და საუბრობს ამ მოგზაურობის საშუალებით შეძენილ ცოდნაზე;



 სახელმძღვანელოსა და დამხმარე მასალის გამოყენებით ადგენს იმ მოგზაურების სახელებსა და
მშობლიურ ქვეყნებს, რომლებმაც ახალი ქვეყნები თუ კონტინენტები აღმოაჩინეს. მოპოვებული
ინფორმაცია დააქვს დროის სკალაზე;

 თანაკლასელებთან ერთად მონაწილეობს სიმულაციურ თამაშში, რომელიც ასახავს წარსული
ეპოქის ერთ-ერთი დიდი მოგზაურობის მონაწილეთა საზღვაო ცხოვრებას (ნავიგაცია, საკვები,
მეზღვაურთა ცრუ რწმენები, მათი ყოველდღიური საქმიანობა, უდისციპლინობისა და
დანაშაულისთვის სასჯელი, დაავადებები).

ისტ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა კომუნიკაციების განვითარების ისტორიაზე უძველესი
დროიდან დღემდე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კლასში ჯგუფური მუშაობისას ჩამოთვლის სხვადასხვა ტიპის დამწერლობებს, საუბრობს მათ

წარმოშობასა და წერის მეთოდში მომხდარ ცვლილებებზე;
 ცხრილში აჯგუფებს მშობლიურ ენაში უცხო ენებიდან ნასესხებ სიტყვებს. მაგ:

არაბული სპარსული თურქული რუსული ბერძნული ლათინური ინგლისური
საათი ფანჯარა შუშა რობოტი ისტორია აგენტი ისტებლიშმენტი

 კლასში ჯგუფური მუშაობისას ცხრილის ან ბარათების საშუალებით აჯგუფებს სხვადასხვა
საკომუნიკაციო საშუალების გამოგონების შედეგებს (მაგ.: ბეჭდვის, კომპიუტერის და სხვა);

 ინდივიდუალურად ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას დროის სკალაზე აღნიშნავს ტრანსპორტის
სხვადასხვა სახეობას და მსჯელობს მისი განვითარების შესახებ;

 ირჩევს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო-სახმელეთო გზას და წერილობით აღწერს მის
საკომუნიკაციო სირთულეებსა და ამ გზის სოციალურ-ეკონომიკურ მნიშვნელობას;

 მოსწავლე კონტურულ რუკაზე დაიტანს მარშრუტებს, რომლითაც საქართველო სახმელეთო
გზებით და შავი ზღვით მეზობელ სახელმწიფოებს უკავშირდება;

 დროის სკალაზე აღნიშნავს იმ ადამიანებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს
ტრანსპორტის განვითარებაში.

ისტ. VIII. 5. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ვაჭრობის მნიშვნელობაზე ადამიანისა და საზოგადოების
კეთილდღეობისთვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საქართველოს ან სხვა ქვეყნის მაგალითზე მსჯელობს, თუ როგორ იცვლება ქალაქის ან ქვეყნის

კეთილდღეობა ვაჭრობის განვითარების სხვადასხვა დონის მიხედვით, მსჯელობს ვაჭრობის
მნიშვნელობაზე ამა თუ იმ ქალაქში/ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანებისთვის;

 აფასებს ადამიანის ეკონომიკური უფლებების მნიშვნელობას თანასწორობისა და თავისუფლების
თვალსაზრისით;

 მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე აღწერს შემთხვევებს, როდესაც ადამიანებს მათთვის
აუცილებელი საქონლის შეძენის მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე წყარო აქვთ; ადარებს ამ ორ
მდგომარეობას და მსჯელობს ერთ-ერთის უპირატესობაზე;



 ასახელებს მისთვის ცნობილ რამდენიმე კომპანიას/ფირმას, რომლებიც ერთსა და იმავე სახის
საქონელს აწარმოებენ; ირჩევს, მისი აზრით, საუკეთესო მწარმოებლის გამოსავლენ
კრიტერიუმებს და ასაბუთებს თავის მოსაზრებას;

 საკუთარი დასახლების მაგალითზე ასახელებს საქონელსა თუ მომსახურებას, რომელზეც
მოთხოვნილება არსებობს, მაგრამ სრულად ვერ კმაყოფილდება (მაგ.: რესურსების დეფიციტი,
სიძვირე, ინფრასტრუქტურის შეუსაბამობა და ა.შ.); თანაკლასელებთან ერთად მსჯელობს
მდგომარეობის გამოსწორების საშუალებებზე.

მიმართულება: სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა

ისტ.VIII.6. მოსწავლეს შეუძლია შეისწავლოს კონფლიქტების მიზეზები, განვითარება და შედეგები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ინდივიდუალურად ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას ცხრილის საშუალებით აჯგუფებს

სხვადასხვა ომის (კონფლიქტის) დაწყების მიზეზებსა და საბაბს; მაგ.:

ო მ ი მ ი ზ ე ზ ი ს ა ბ ა ბ ი

ბიზანტია-ირანის ომი VII
საუკუნის დასაწყისში

ბიზანტიის მიმართ ირანის
ტერიტორიული
პრეტენზიები

ბიზანტიის იმპერატორ
მავრიკიოსის მკვლელობა 602
წელს

დიდგორის ბრძოლა დავით IV აღმაშენებლის
მიერ თურქ-სელჩუკთა
განდევნა საქართველოდან

თბილისელი ვაჭრების
საჩივარი სულთანთან დავით
აღმაშენებლის თვითნებობის
შესახებ

I მსოფლიო ომი “ანტანტისა” და “სამთა
კავშირის” დაპირისპირება

მკვლელობა სარაევოში

 ადარებს სხვადასხვა პერიოდის ომების დროს გამოყენებულ იარაღს (მაგ.: მობილურობის,
ეფექტიანობის, წარმოების მიხედვით);

 კლასში ჯგუფური მუშაობის დროს ადგენს მისთვის ნაცნობი ომების სიას და აჯგუფებს მათ
ცხრილის საშუალებით ხასიათისა და მასშტაბის მიხედვით. მაგ.:

შინაომი ლოკალური რეგიონული მსოფლიო
ბაზალეთის ბრძოლა ომი ბაგრატ IV- სა და

ლიპარიტს შორის
ოცდაათწლიანი ომი
ევროპაში

I მსოფლიო ომი

 ირჩევს ერთ-ერთ ბრძოლას (ან საომარ კამპანიას) და წერილობით მსჯელობს მასში
მხედართმთავრის როლზე;



 კლასში სიმულაციური თამაშის დროს ცდილობს დიალოგის მეშვეობით გამოძებნოს რომელიმე
კონფლიქტის მოგვარების გზები;

 კლასში ჯგუფური მუშაობისას ადარებს ერთი და იმავე ეპოქის სხვადასხვა ქვეყნის საომარ
კულტურას (დამოკიდებულება ტყვეთა, დაჭრილთა, დაღუპლთა მიმართ);

 ისტორიულ-ლიტერატურული მემკვიდრეობიდან დაადგენს მეომრის ქცევის კოდექსს
განსხვავებულ ეპოქებსა და კულტურებში;

 მსჯელობს თანამედროვე მსოფლიოში საომარი მოქმედებების დროს მიღებული კანონებისა და
ნორმების დაცვის აუცილებლობის შესახებ. მსჯელობს როგორც მათ დადებით, ისე უარყოფით
მხარეებზე;

 ევროპის კონტურულ რუკაზე დაიტანს ტერიტორიულ ცვლილებებს, რომლებიც ამა თუ იმ ომმა
(მაგ. პირველი მსოფლიო ომი) გამოიწვია;

 ჩამოთვლის ომის მსხვერპლთა კატეგორიებს, თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად განიხილავს
ერთ-ერთი კატეგორიის უფლებების განმსაზღვრელ ნორმებს და მათი დაცვის მექანიზმებს,
ერთმანეთს ადარებს არჩეული კატეგორიისადმი მოპყრობის კონკრეტულ მაგალითებს
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების შემუშავებამდე და მის შემდგომ პერიოდში;

 მოიპოვებს ინფორმაციას ტექნოგენური კატასტროფების შესახებ, რომლებიც წარმოიქმნა საომარი
მოქმედებების არეალში და მსჯელობს მათ უარყოფით შედეგებზე.

ისტ.VIII.7. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს კავკასიის რეგიონი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ინდივიდუალურად ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას აჯგუფებს კავკასიის ხალხების ყოფასა და

ადათ-წესებში არსებულ მსგავსებებსა და განსხვავებებს (მაგ.: ქართველებისა და ჩრდილოეთ
კავკასიელი ხალხების, ქართველებისა და სომხების და ა. შ.);

 რუკის საშუალებით აანალიზებს სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოთა საზღვრების ცვლილებას
სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში;

 ადგენს დიდი სახელმწიფოების სიას, რომლებიც ბატონობდნენ სამხრეთ კავკასიაში და ადარებს
მათი ბატონობის შედეგებს;

 მოსწავლე ცხრილში აჯგუფებს სხვადასხვა პერიოდში კავკასიის რეგიონში შემავალ
სახელმწიფოებს, პოლიტიკურ გაერთიანებებსა (სამთავრო, სახანო და ა.შ.) და მათ მეზობლებს მაგ.:

პერიოდი კავკასიის სახელმწიფოები მეზობელი სახელმწიფოები

ძვ. წ. III-I საუკუნეები ალბანეთი, კოლხეთი,
სომხეთი, ქართლი

პართია, პონტო, რომი,
სელევკიდური ირანი

ახ. წ. IV-VIII საუკუნეები ალბანეთი, ეგრისი, სომხეთი,
ქართლი

არაბთა სახალიფო,
ბიზანტია, სასანური ირანი,
ხაზართა სახაკნო

XVIII საუკუნე იმერეთის, კახეთის და
ქართლის სამეფოები,
აფხაზეთის, გურიის,
სამეგრელოს და სვანეთის
სამთავროები, განჯის სახანო,
ერევნის სახანო და სხვ.

თურქეთი, ირანი, რუსეთი



ისტ.VIII.8. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას სახელმწიფოში მმართველობის ფორმისა და პოლიტიკური
რეჟიმის ურთიერთკავშირი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განმარტავს სახელმწიფოს ცნებას და ახასიათებს მის ძირითად ელემენტებს (მმართველობის

ფორმა, სახელმწიფოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობა, პოლიტიკური რეჟიმი);
 ირჩევს რომელიმე ქვეყანას და მის მაგალითზე ჩამოთვლის მიზეზებს, რომლებიც ზეგავლენას

ახდენს სახელმწიფო მმართველობის ცვლილებადობაზე;
 ჩამოთვლის საზოგადოებრივ ინტერესებს, რომელთა უგულებელყოფის უფლებაც სახელმწიფოს

არ აქვს. თავის მოსაზრებას ასაბუთებს ისტორიული მაგალითებით;
 განმარტავს, რა არის პოლიტიკური რეჟიმი და ჩამოთვლის სხვადასხვა სახის (მაგ,:

დემოკრატიული, ავტორიტარული, ტოტალიტარული თუ სხვა) სახელმწიფოებს;
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა პოლიტიკურ რეჟიმს და ირჩევს საქართველოსთვის, მისი აზრით,

ყველაზე ეფექტურს;
 საქართველოს კონსტიტუციაში მოიძიებს და აანალიზებს დებულებებს, რომლებიც

დაკავშირებულია დემოკრატიის უზრუნველყოფასთან (მაგ.: ხელისუფლების განაწილება და
არჩევითობა, მრავალპარტიულობა, ადამიანის პოლიტიკური უფლებები და ა.შ.), გამოთქვამს
საკუთარ მოსაზრებას დემოკრატიის გასაძლიერებლად მიმართული ცვლილებების შესახებ.

ისტ.VIII.9. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს დემოკრატიული სახელმწიფოს საფუძვლები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოყოფს და აღწერს დემოკრატიის ჩასახვისა და განვითარების ისტორიულ ეტაპებს;
 ახასიათებს დემოკრატიის ძირითად პრინციპებს და უკავშირებს მათ ადამიანის უფლებებსა და

მოვალეობებს; საკუთარ მოსაზრებას ასაბუთებს მისთვის ცნობილი საერთაშორისო დოკუმენტების
დებულებების მეშვეობით (მაგ.: ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, ბავშვთა
უფლებების დაცვის კონვენცია და სხვა);

 მსჯელობს, თუ როგორ მოიქცევა მისი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში და ხსნის, თუ რატომ
უნდა გაუწიოს ანგარიში სხვის უფლებებს საკუთარი უფლებების დაცვისას;

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად გაითამაშებს ავტორიტარული და დემოკრატიული
საზოგადოებისთვის დამახასიათებელ სიტუაციას; მსჯელობს ორივე ტიპის საზოგადოებაში
პიროვნებისადმი დამოკიდებულებაზე.

ისტ.VIII.10. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას კანონის უზენაესობის მნიშვნელობა სახელმწიფოსთვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს კანონის უზენაესობის მნიშვნელობაზე თითოეული მოქალაქის ინტერესებისთვის (მაგ.:

წესრიგი, პატიოსანი ურთიერთობა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, სამართლიანობა და სხვა) ;
მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები ისტორიიდან და საკუთარი დაკვირვებებიდან;

 მსჯელობს სახელმწიფოსთვის კონსტიტუციის არსებობის მნიშვნელობასა და მისი
დამახასიათებელი ნიშნების შესახებ;



 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად ადგენს საკითხთა სიას, რომლებიც, მისი აზრით უნდა აისახოს
ქვეყნის ძირითად კანონში, ჯგუფის აზრს აცნობს სხვა ჯგუფებს, ისმენს მათი წარმომადგენლის
პრეზენტაციას, მონაწილეობს კამათში და საერთო გადაწყვეტილების მიღებაში;

 მსჯელობს საზოგადოებაში სხვადასხვა ნორმისა და კანონის არსებობის აუცილებლობის შესახებ;
 ჩამოთვლის საზოგადოებაში მოქმედ "დაუწერელ კანონებსა" და წესებს, მსჯელობს წარმოადგენენ

თუ არა ისინი მორალურ ნორმებს, მოიძიებს მსგავს "დაუწერელ კანონებსა" და წესებს სხვადასხვა
ხალხის კულტურაში; ადარებს მათ ერთმანეთთან და აფასებს, რამდენად მისაღებია ისინი
მისთვის;

 თანაკლასელებთან ერთად შეიმუშავებს და იცავს კლასში სამართლიანი ურთიერთობების/ქცევის
წესებს;

 განმარტავს, რას ნიშნავს სამართალი და ასახელებს იმ კანონებს, რომლებიც შეესაბამება მის
ზნეობრივ ღირებულებებს;

 ხსნის, თუ რატომ ევალება პიროვნებას კანონის დაცვა; ასახელებს იმ საშიშროებებს, რაც მოსდევს
ადამიანის (განსაკუთრებით არასრულწლოვანის) არაკანონიერ მოქმედებას.

მიმართულება: ადამიანი და საზოგადოება

ისტ.VIII.11. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს ადამიანის უფლებების საფუძვლები და მათი
განვითარების ისტორიული პირობები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საკუთარი უფლებებიდან გამოყოფს თანდაყოლილ და შეძენილ უფლებებს; ასახელებს

ღირებულებებს, რომლებიც აღნიშნულ უფლებებს დაედო საფუძვლად;
 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად ირჩევს რომელიმე ისტორიულ ეპოქასა და სახელმწიფოს, მის

მაგალითზე აღწერს ყველაზე უუფლებო ადამიანების მდგომარეობას, ასახელებს ღირებულებებს
(მაგ.: ღირსება, თანასწორობა, თავისუფლება....), რომელთა უგულვებელყოფაც ხდებოდა აღწერილ
შემთხვევებში და უფლებებს, რომლებიც ამ ადამიანს ჰქონდათ;

 ისტორიიდან და სხვა საზოგადოების შემსწავლელი საგნებიდან მიღებული ცოდნის საფუძველზე
ადარებს ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა კატეგორიას (მაგ.: პირადი, პოლიტიკური,
ეკონომიკური და ა.შ.) და მსჯელობს მათ მსგავსებასა თუ განსხვავებაზე;

 აანალიზებს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა განვითარების პროცესს: წინაპირობებს,
მოთხოვნებსა და შედეგებს;

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად გაითამაშებს სიტუაციას, როდესაც ილახება ადამიანის
ღირსება ან თავისუფლება; გამოთქვამს და ასაბუთებს თავის მოსაზრებას ამ ღირებულებების
მნიშვნელობის შესახებ.

ისტ.VIII.12. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის
აუცილებელი პირობები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს მაგალითებს საქართველოსა თუ სხვა ქვეყნების ისტორიიდან, როდესაც

კონფლიქტური სიტუაციის გადასაჭრელად არ იყო გამოყენებული ძალა;
 ჩამოთვლის პროტესტის გამოხატვის მშვიდობიან ფორმებს; ასახელებს მაგალითებს მშობლიური

თუ სხვა ქვეყნის ისტორიიდან და კონკრეტულ შემთხვევაში აფასებს პროტესტის შედეგებს;



 ჩამოთვლის იმ ღირებულებებს, რომლების პატივისცემა აუცილებელია ადამიანების მშვიდობიანი
თანაარსებობისათვის; დასაბუთებისას იყენებს ადამიანების (მაგ.: განსხვავებული რასის,
ეროვნების ან სარწმუნოების) მშვიდობიანი თანაცხოვრების მისთვის ცნობილ მაგალითებს
ისტორიიდან და თანამედროვეობიდან;

 იხსენებს შემთხვევას, როდესაც მან ან მისმა ნაცნობმა შეასრულა მედიატორის
(შუამავლის/მომრიგებელის) როლი კონფლიქტურ სიტუაციაში; თანაკლასელებთან ერთად
გაითამაშებს ამ სიტუაციას და აფასებს შექმნილ ვითარებას (მაგ.: გარემოებები, საფრთხეები,
მხარეთა შესაძლებლობები და მიზნები და ა.შ.) და მედიატორის საქციელს (მაგ: მოტივაცია,
თვისებები, ცოდნა, მოქმედებები და ა.შ.).

ისტ.VIII.13. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესებით გამოწვეულ
სოციალურ ცვლილებებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წერილობით ადარებს სხვადასხვა ქვეყანაში ომით გამოწვეულ სოციალურ ცვლილებებს;
 ცხრილში აკეთებს იმ ომების ჩამონათვალს, რომლებმაც გამოიწვიეს სახელმწიფო მმართველობის

ცვლილებები. მაგ.:

1814-1815 წწ. ომი საფრანგეთსა და ევროპის
სახელმწიფოებს შორის

ბურბონთა რესტავრაცია საფრანგეთში

I მსოფლიო ომი მონარქიების დამხობა ავსტრია-უნგრეთის,
გერმანიის, რუსეთისა და ოსმალთა
იმპერიებში, საბჭოთა რუსეთის შექმნა;

II მსოფლიო ომი სოციალისტური წყობილების დამყარება
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში

 ცხრილის საშუალებით აჯგუფებს სხვადასხვა კონფლიქტის (სამოქალაქო დაპირისპირების,
რევოლუციის, ომის) გამომწვევ სოციალურ მიზეზებს (მაგ.: საფრანგეთის დიდი რევოლუციისა და
რუსეთის 1917 წ. რევოლუციების);

 ცხრილის საშუალებით აჯგუფებს სხვადასხვა ეპოქაში საქართველოსა და ევროპაში
ურბანიზაციით გამოწვეულ სოციალურ ცვლილებებს.

ისტ.VIII.14. მოსწავლეს შეუძლია საზოგადოებაში ადამიანის ურთიერთობების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ადამიანისა და საზოგადოების ურთიერთდამოკიდებულებაზე, განასხვავებს

პიროვნებისა და საზოგადოების ინტერესებს;
 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად განიხილავს ადამიანის მოთხოვნილებების ზრდის შესახებ

სხვადასხვა მოსაზრებას; თანაკლასელებს აცნობს ჯგუფის მიერ დასახელებულ და მნიშვნელობის
მიხედვით დალაგებულ ადამიანის მოთხოვნილებათა ჩამონათვალს;

 თანაკლასელებთან ერთად მსჯელობს თუ რა სჭირდება ადამიანს არსებობისთვის და შეუსაბამებს
ჩამოთვლილ საჭიროებებს საკუთარ სურვილებს; ჩამოთვლის ადამიანის მოთხოვნილებებისა და
სურვილების დაკმაყოფილების გზებს.

მიმართულება: კულტურა და რელიგია



ისტ.VIII.15. მოსწავლეს შეუძლია მსოფლიოში არსებული რელიგიური სისტემების კლასიფიკაცირება და
მათ შორის არსებულ მსგავსებებისა და განსხვავებების გააზრება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს მონოთეისტურ და პოლითეისტურ რელიგიებს შორის არსებულ განსხვავებებზე;
 აყალიბებს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული რელიგიების (ქრისტიანობა, ისლამი)

ძირითად ცნებებს;
 მსჯელობს მსოფლიო რელიგიების (ქრისტიანობა, ისლამი, ბუდიზმი) ჩამოყალიბების

ისტორიაზე;
 მსჯელობს ქრისტიანული ეკლესიიის წიაღში არსებული მიმართულებების (მონოფიზიტობა,

კათოლიციზმი, მართლმადიდებლობა, პროტესტანტიზმი) შესახებ. საუბრობს მათი
ჩამოყალიბების მიზეზებზე;

 ჩამოთვლის პიროვნებებს, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით ისლამისა და
ქრისტიანობის ჩამოყალიბებაში.

ისტ.VIII.16. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს მსოფლიო კულტურის შედევრები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის მსოფლიო არქიტექტურის ღირსშესანიშნავ ძეგლებს. აჯგუფებს მათ ისტორიული

ეპოქების მიხედვით. მსჯელობს მათი შექმნის ისტორიაზე;
 ილუსტრაციების გამოყენებით ცხრილში აჯგუფებს და განასხვავებს სხვადასხვა სტილით ნაგებ

არქიტექტურის ძეგლებს;
 ჩამოთვლის მსოფლიო ლიტერატურის შედევრებს. აჯგუფებს მათ ისტორიული ეპოქების

მიხედვით. მსჯელობს მათი ავტორების ვინაობის შესახებ;
 საუბრობს მსოფლიო ლიტერატურის შედევრების შინაარსისა და მნიშვნელობის შესახებ.

ისტ.VIII.17. მოსწავლეს შეუძლია შეისწავლოს განათლების სისტემის საფუძვლები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთმანეთს ადარებს, თუ როგორ სწავლობდნენ ბავშვები განსხვავებულ ეპოქებსა თუ ქვეყნებში

(მაგ.: ეგვიპტესა და ათენში, ბავარიასა და ჩინეთში, და ა.შ.);
 ახასიათებს საუნივერსიტეტო სისტემას (მაგ.: შუა საუკუნეების ევროპის უნივერსიტეტის

სტრუქტურა, ლექტორტთა და სტუდენტთა ყოფა, საგანთა ნუსხა და სხვა);
 მსჯელობს განათლების მიღების უთანაბრობაზე განსხვავებულ ეპოქებსა თუ ქვეყნებში;

მიუთითებს ამ უთანაბრობის მიზეზებს;
 წერს თემას გოგონებისა და ბიჭების განათლების მიღების უთანაბრობაზე განსხვავებულ ეპოქებსა

თუ ქვეყნებში;
 ისტორიულ-ლიტერატურული მემკვიდრეობიდან დაადგენს მოსწავლის ქცევის კოდექსს

განსხვავებულ ეპოქებსა და კულტურებში.

ისტ.VIII.18. მოსწავლეს შეუძლია საზოგადოების კულტურის საფუძვლების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 მისთვის ნაცნობი სოციალური გარემოს მაგალითზე (მაგ.: ოჯახი, სამეზობლო, კლასი, მეგობრები,
დასახლება და ა.შ.) გამოყოფს ფაქტორებს (მაგ.: საერთო ზნეობრივი ღირებულებები, გარემოებები
და ა.შ.), რომლებიც მათ ერთმანეთზე დამოკიდებულს ხდის;

 ეცნობა სხვადასხვა კულტურაში დამკვიდრებულ ეთიკეტის ნორმებს და ჯგუფის წევრებთან
ერთად გაითამაშებს კონკრეტულ სიტუაციას ამ ნორმების წარმოსადგენად;

 ადარებს სხვადასხვა რელიგიის ნორმებისა და კანონების გავლენას საზოგადოების განვითარებაზე
(მაგ., ირანი – ისლამი);

 შეუძლია გამოარჩიოს სხვადასხვა ეპოქისა და ქვეყნის სახემწიფოებრივი თუ დინასტიური
სიმბოლოები;

 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას კულტურულობის დამახასიათებელი ნიშნების შესახებ; ისმენს
თანაკლასელების მოსაზრებებს და განხილვის შემდეგ მათთან ერთად აყალიბებს კულტურული
ადამიანისა და საზოგადოების პორტრეტს;

 მასწავლებლის დახმარებით თანაკლასელებთან ერთად გეგმავს და ახორციელებს თავის
მშობლიურ კუთხეში მარტივ ეთნოგრაფიულ ექსპედიციას ბუნებრივი პირობებისა და
ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების თავისებურებათა (მაგ.: რეწვა, ხალხური შემოქმედება,
თამაშობები) შესასწავლად;

 თანაკლასელებთან ერთად ირჩევს სპორტის ერთ-ერთ გავრცელებულ (მსოფლიოში ან რეგიონში)
სახეობას და განიხილავს მისი განვითარების პირობებს (მაგ.: წარმოშობა, გავრცელების დინამიკა,
ეფექტიანობა და ა.შ.); კონტურულ რუკაზე დაიტანს სპორტის ამ სახეობის ისტორიულ
განვითარებას და ჯგუფში განხილვის შედეგებთან ერთად აცნობს თანაკლასელებს;

 მსჯელობს საერთაშორისო სპორტული ორგანიზაციებისა და მოძრაობების მნიშვნელობაზე
საზოგადოებისთვის; ადარებს სპორტის საერთაშორისო და ეროვნულ სახეობებს. მსჯელობს მათი
პოპულარობის მიზეზებზე.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი VIII კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 80%-ს)

კონფლიქტები ძველ მსოფლიოში
1. კონფლიქტის ტიპოლოგია: ომები ქვეყნებს შორის და შიდა სახელმწიფოებრივი კონფლიქტები
2. ძველი ეგვიპტელების ომები
3. ასურეთის ომები (მსოფლიო იმპერიის შექმნის პირველი მცდელობა)
4. ბერძენ-სპარსელთა ომები, ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობა
5. რომი და კართაგენი (პუნიკური ომები)

დაპირისპირებები  ახლო აღმოსავლეთში
6. ბიზანტიისა და სასანიანთა ირანის დაპირისპირება VI-VII საუკუნეებში
7. არაბთა სახალიფო
8. თურქ-სელჩუკები და მახლობელი აღმოსავლეთი, მანასკერტის ბრძოლა
9. ჯვაროსნული ომები
10. ოსმალეთის იმპერია, ბიზანტიის იმპერიის დაცემა და მისი მსოფლიო ისტორიული მნიშვნელობა

კონფლიქტები ევროპაში
11. ქალაქების ბრძოლა თავისუფლებისთვის შუა საუკუნეების ევროპაში
12. კონფლიქტები ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის (მაგ.: ჰენრი II და ტომას ბეკეტი, ჰაინრიხ IV და

გრიგოლ VII. . .)
13. ბრძოლა ჰეგემონობისათვის ესპანეთსა და ინგლისს შორის XVI-XVII საუკუნის



დასაწყისში (,,ბართლომეს ღამე’’, ,,უძლეველი არმადის’’ განადგურება,
ნიდერლანდების ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის)

14. ოცდაათწლიანი ომი და ვესტფალიის ზავი: რელიგიური  და პოლიტიკური დაპირისპირება
15. ინგლისი: რევოლუცია თუ სამოქალაქო ომი?
16. საფრანგეთი: 1789 წლის რევოლუცია, რესპუბლიკიდან იმპერიამდე
17. ნაპოლეონის ომები
18. გერმანიის გაერთიანება და წინააღმდეგობები ევროპაში მეცხრამეტე საუკუნეში

კონფლიქტები ამერიკის ტერიტორიაზე
19. კორტესისა და პისაროს ლაშქრობები
20. ბრძოლა ა.შ.შ-ის დამოუკიდებლობისთვის
21. სამოქალაქო ომი აშშ-ში
22. ბრძოლა სამხრეთ ამერიკის გათავისუფლებისთვის, სიმონ ბოლივარი

მსოფლიო ომები
23. პირველი მსოფლიო ომი:  მონაწილე მხარეები, ომის შედეგები
24. რევოლუციები და სამოქალაქო ომი რუსეთში
25. მეორე მსოფლიო ომი: წინაპირობები, მონაწილე მხარეები, ომის შედეგები
26. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საფუძვლები (შეიარაღებული კონფლიქტების

მსხვერპლთა დაცვა, ომის წარმართვის მეთოდებისა და საშუალებების შეზღუდვა)

პოლიტიკური კონფლიქტები მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ
27. ცივი ომი
28. ცივი ომის დროინდელი კონფლიქტები (მაგ.: ვიეტნამის ომი, ავღანეთის ომი...)
29. ისრაელი და არაბული სამყარო

დემოკრატია და ტოტალიტარიზმი
30. პოლიტიკური რეჟიმის რაობა/ლიდერი და პოლიტიკური რეჟიმები /პოლიტიკური რეჟიმები და

სამოქალაქო საზოგადოება
31. საფრანგეთის დიდი რევოლუციიდან მეხუთე რესპუბლიკამდე
32. ”მეიძის რესტავრაცია”
33. ათათურქის რეფორმები თურქეთში
34. ფრანკოს მმართველობა ესპანეთში
35. ჰიტლერის მმართველობა გერმანიაში
36. მუსოლინის მმართველობა იტალიაში
37. სტალინის მმართველობა საბჭოთა კავშირში

კონფლიქტები და მათი მშვიდობიანი გადაჭრის მაგალითები
38. არაძალადობრიობა - კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიანი გზა. მაჰათმა განდი
39. მარტინ ლუთერ კინგი და აფრო-ამერიკელების ბრძოლა სამოქალაქო თანასწორობისათვის
40. XX საუკუნის 90-იანი წლების „ხავერდოვანი რევოლუციები“. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში

რელიგია
41. რელიგიების კლასიფიკაცია
42. მონოთეისტური რელიგიები (ქრისტიანობა , ისლამი, იუდაიზმი)



რუსეთი და კავკასია
43. კავკასია (მოკლე ისტორიულ-გეოგრაფიული და ეთნოგრაფიული მიმოხილვა)
44. სამხრეთ კავკასიის დაპყრობა რუსეთის მიერ
45. კავკასიის ომი და მისი შედეგები

ეთნიკურ-პოლიტიკური კონფლიქტები საბჭოთა კავშირის დაცემის შემდეგ
46. ეთნიკურ-პოლიტიკური კონფლიქტები ყოფილ იუგოსლავიაში, იუგოსლავიის დაშლა
47. საბჭოთა კავშირის დაშლა და პოლიტიკური კონფლიქტები პოსტსაბჭოთა სივრცეში (რუსეთის ომები

ჩეჩნეთში, დნესტრისპირეთი)
48. ,,რეგიონალური კონფლიქტები’’ საქართველოში - რუსეთის გამოუცხადებელი ომი საქართველოში

ადამიანის უფლებები
49. ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები /ღირსებიდან უფლებამდე და

თავისუფლებამდე
50. ადამიანის უფლებათა თაობები და კლასიფიკაცია

სახელმწიფო და კანონის უზენაესობა
51. კანონის უზენაესობა და კონსტიტუცია
52. საქართველოს კონსტიტუცია

საზოგადოებრივი კონფლიქტი და მისი ტიპები
53. საზოგადოებრივი კონფლიქტი და მისი ტიპები

საზოგადოება და კულტურა
54. ურთიერთობისა და ქცევის კულტურა საზოგადოებაში/ეტიკეტი
55. ჰერალდიკა  წარსულში და თანამედროვე სიმბოლოები

განათლება
56. სწავლა-განათლების როლი და მნიშვნელობა
57. უმაღლესი განათლების უმნიშვნელოვანესი კერები შუა საუკუნეებში (ევროპა-საქართველო)
58. თანამედროვე განათლების სისტემა

ვაჭრობა და მოგზაურობა
59. ვაჭრობა და ფული/შორეული მოგზაურობების დასაწყისი
60. დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები და მათი მნიშვნელობა
61. ძველი   ქართველი მოგზაურები
62. ბაზარი და ბიზნესი: ბიზნესი და მეწარმეობა

ხელოვნება და სპორტი
63. საგმირო ეპოსი (რაინდული ეპოსი, ევროპელი რაინდისა და სამურაის ზნეობის კოდექსი, ქართული

მაგალითი და სხვ)
64. სპორტის წარმოშობა, ოლიმპიადები, ძველი ქართული თამაშობები, სპორტული მოძრაობები და

ორგანიზაციები

კომუნიკაცია
65. დამწერლობის წარმოშობა და მისი უძველესი სახეები, ანბანური დამწერლობა



66. ინფორმაციის გადაცემის საშუალებები (ხელნაწერი წიგნები, წიგნის ბეჭდვა, პრესა,  ფოსტა და
ტელეგრაფი)

67. თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებები (ელექტრონული საკომუნიკაციო და საინფორმაციო
საშუალებები)

საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები

VIII კლასი
გეოგრაფია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე გარემო და ეკონომიკა გარემო და სოციალური სისტემები
გეო.VIII.1. მოსწავლეს
შეუძლია გეოგრაფიული
ინფორმაციის
მოსაპოვებლად რუკის
კითხვა და სხვა
თვალსაჩინოების ანალიზი.

გეო.VIII.2. მოსწავლეს
შეუძლია განსაზღვროს
გეოგრაფიული ობიექტებისა
და ქვეყნების მდებარეობა
რუკაზე.

გეო.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია
ახსნას, თუ რა გავლენას ახდენს
ბუნებრივი პირობები დასახლების
ტიპებსა და მეურნეობის
განვითარებაზე.

გეო.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს კავკასიის რეგიონი.

გეო.VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა ტრანსპორტის
განვითარებაზე უძველესი
დროიდან დღემდე.

გეო.VIII.6. მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა ვაჭრობის როლზე
ეკონომიკის განვითარებაში.

გეო.VIII. 7. მოსწავლეს შეუძლია
მიგრაციის პროცესისა
თავისებურებების დახასიათება.

გეო.VIII.8. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს ურბანიზაციის
პროცესი.

გეო.VIII. 9. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს მსოფლიოში
რეგიონების გამოყოფის პრინციპები
და ქვეყნების კლასიფიკაციის
მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე

გეო.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია გეოგრაფიული ინფორმაციის მოსაპოვებლად რუკის კითხვა და სხვა
თვალსაჩინოების ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოსახლეობის აღწერის მასალებზე დაყრდნობით ადგენს სხვადასხვა ტიპის გრაფიკებს და

დიაგრამებს;



 ადგენს წინა ეპოქის რომელიმე ლოკალური გარემოს (მცირე დასახლებული პუნქტი: სოფელი,
უბანი და ა.შ.) მენტალურ გეგმას და ადარებს ამავე ადგილის თანამედროვე გეგმას; მსჯელობს, თუ
რა ანთროპოგენული ცვლილებები განიცადა გარემომ ამ ორ ეპოქას შორის;

 განათავსებს ინფორმაციას კონტურულ რუკებზე და სხვა დამხმარე თვალსაჩინოებებზე;
 გეოგრაფიულ თვალსაჩინოებაზე მოცემულ ერთი ტიპის ინფორმაციას გამოხატავს სხვა სახით

(მაგ., მსოფლიო რუკის მიხედვით ქვეყნებს აჯგუფებს კონტინენტების მიხედვით და წარმოადგენს
ცხრილის სახით).

გეო.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს გეოგრაფიული ობიექტებისა და ქვეყნების მდებარეობა
რუკაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს პოლიტიკურ რუკას და აღწერს პირობით ნიშნებს (ფერები, საზღვრები), რომლითაც ხდება

ტერიტორიების (სახელმწიფოები, ცალკეული ადმინისტრაციული ერთეულები, დედაქალაქები)
აღნიშვნა პოლიტიკურ რუკაზე;

 რუკისა და სტატისტიკური ინფორმაციის გამოყენებით ადგენს ცხრილს, სადაც განათავსებს
კონტინენტების მიხედვით სამი ყველაზე დიდი და სამი ყველაზე მცირე ქვეყნის (ფართობისა და
მოსახლეობის მიხედვით) მახასიათებლებს;

 საკოორდინატო ბადის გამოყენებით განსაზღვრავს სხვადასხვა გეოგრაფიული ობიექტის
მდებარეობას, მათ შორის მანძილებსა და მიმართულებებს (მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ქვეყნები
და დედაქალაქები, საქართველოს რეგიონები და ადმინისტრაციული ცენტრები);

 იყენებს რუკას და მსჯელობს საქართველოს მდებარეობაზე რეგიონული და მსოფლიო მასშტაბით.
ადარებს რომელიმე სხვა ქვეყნის მდებარეობას;

 იყენებს ატლასს და ახასიათებს ერთ-ერთ რეგიონს (მდებარეობა, საზღვრები, რელიეფი,
ჰიდროგრაფიული ქსელი, ადმინისტრაციული ცენტრები);

 რუკის გამოყენებით განსაზღვრავს საქართველოს ზოგადგეოგრაფიულ მდებარეობას; ადარებს
მსგავსი და განსხვავებული მდებარეობის ქვეყნებს, აჯგუფებს მათ ცხრილში.

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

გეო.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას, თუ რა გავლენას ახდენს ბუნებრივი პირობები დასახლების
ტიპებსა და მეურნეობის განვითარებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონტურულ რუკაზე აღნიშნავს სხვადასხვა ტიპის დასახლებებს და მსჯელობს კონკრეტულ

გეოგრაფიულ გარემოში მათი გაჩენის მიზეზებზე (მაგ. რატომ აარსებენ ქალაქებს მდინარეების
ნაპირებზე);

 ფოტოსურათის ან რუკის გამოყენებით აღწერს სხვადასხვა ტერიტორიებისთვის დამახასიათებელ
პეიზაჟს (მაგ. ტროპიკული ტყეები, უდაბნო, სტეპი და სხვა) და აკავშირებს მას ამ ქვეყნის
(რეგიონის) სამეურნეო საქმიანობასთან;

 ფოტოსურათების საშუალებით ადარებს სხვადასხვა გეოგრაფიულ გარემოში არსებულ ორ
დასახლებას და ადგენს მათ შორის განსხვავებას (მასალა, არქიტექტურა);

 გამოთქვამს ვარაუდს ბუნებრივ-კატასტროფული მოვლენებისგან შესაძლო თავდაცვის
ღონისძიებების შესახებ, ადარებს მათ საქართველოში და სხვა ქვეყნებში დამკვიდრებულ
თავდაცვის საშუალებებს (მაგ.: სვანური არქიტექტურის შესაბამისობა გარემოსთან ზვავების
საფრთხის გათვალისწინებით, შენობების გადახურვა და სხვ.);



 იკვლევს სასოფლო-სამეურნეო ბაზრის ასორტიმენტს, აჯგუფებს მათ (მაგ., ცხრილის საშუალებით)
საქართველოს კუთხეების მიხედვით, განსაზღვრავს სასოფლო-სამეურნეო ტიპებს და შედეგებს
წარმოადგენს მისთვის სასურველი ფორმით;

 თანაკლასელებთან ერთად მოიპოვებს ინფორმაციას ბუნებაში ომით გამწვეულ ცვლილებებზე
(წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, ტყე); ცვლილებების შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის ან ნახატის
(პლაკატის) სახით;

 მოიპოვებს ინფორმაციას იმ ტექნოგენური კატასტროფების შესახებ, რომლებიც წარმოიქმნა
საომარი მოქმედებების არეალში (მაგ. ა.შ.შ. _ ერაყის ომით გამოწვეული ეკოლოგიური
კატასტროფა სპარსეთის ყურეში) და მსჯელობს მათ უარყოფით შედეგებზე.

გეო.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს კავკასიის რეგიონი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს შესაბამის თემატურ რუკებს და აანალიზებს ევროპა-აზიას შორის საზღვრის გატარების

საკითხს (განიხილავს და განაზოგადებს საზღვრის გატარების ალტერნატიულ ვარიანტებს,
ასაბუთებს მისთვის მისაღებ ვარიანტს) და გადააქვს იგი კონტურულ რუკაზე;

 პოლიტიკური და ფიზიკური რუკების გამოყენებით აჯგუფებს ქვეყნებს მდებარეობის მიხედვით;
საუბრობს კავკასიის და მასში შემავალი ქვეყნების მდებარეობაზე;

 იყენებს რუკას და ახასიათებს შავი და კასპიის ზღვების ფიზიკურ-გეოგრაფიულ მახასიათებლებს,
მნიშვნელოვან რესურსებს (მინერალური, ბიოლოგიური, რეკრეაციული) და გარემოსდაცვით
პრობლემებს; გამოთქვამს მოსაზრებებს გარემოს დაცვის როლსა და პერსპექტივებზე;

 იყენებს შესაბამის თემატურ რუკებს, სტატისტიკურ ინფორმაციას და მსჯელობს კავკასიის
მოსახლეობის რიგ მახასიათებლებზე (მაგ.: დემოგრაფიული, ეთნიკური, რელიგიური
მრავალფეროვნება); ავსებს შესაბამის კონტურულ რუკებს;

 რუკასა და ტექსტში მოძიებული ინფორმაციის გამოყენებით აღწერს კავკასიისათვის
დამახასიათებელ მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსებს (ნავთობი, გაზი, მინერალური წყლები, ტყე
და სხვა), გეოგრაფიულ ობიექტებს და ბუნებრივ თავისებურებებს; ავსებს კავკასიის შესაბამის
კონტურულ რუკას;

 თემატური რუკების მეშვეობით კავკასიის ბუნებრივ პირობებსა და რესურსებს აკავშირებს
მოსახლეობის ტრადიციულ სამეურნეო საქმიანობასთან (მაგ.: ზონალურობა და სოფლის
მეურნეობის სპეციალიზაცია); ცხრილში აჯგუფებს კავკასიის ქვეყნებს აღნიშნული
მახასიათებლის მიხედვით;

 აგროვებს ინფორმაციას, მსჯელობს კავკასიის ბუნებრივ-კატასტროფულ მოვლენებზე (მიწისძვრა,
მეწყერი, ზვავი, ღვარცოფი და სხვა), გარემოსდაცვით პრობლემებზე (მაგ.: შავი და კასპიის ზღების
პრობლემები) და მათი გადაჭრის შესაძლო გზებზე;

 კავკასიის რეგიონს ადარებს მსოფლიოს სხვა რეგიონს თვალსაჩინო ნიშნების მიხედვით
(მდებარეობის, ბუნებრივი პირობების, მოსახლეობის და სხვა); მსგავსება-განსხვავებებს
გამოსახავს მისთვის მისაღები ფორმით.

გეო.VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ტრანსპორტის განვითარებაზე უძველესი დროიდან დღემდე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს მისთვის ცნობილ სატრანსპორტო საშუალებებს და მსჯელობს მათი გამოყენების

ეფექტიანობაზე სხვადასხვა ტიპის პროდუქციის გადაზიდვისას (მაგ.: მანძილი, ხარჯები, დრო);



 მსჯელობს სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების განვითარებისა და გამოყენების
პერსპექტივებზე განსხვავებულ ბუნებრივ გარემოში;

 ცხრილში აჯგუფებს გარემო პირობებსა და შესაბამის ეფექტურ სატრანსპორტო საშუალებებს;
 მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების გარემოზე უარყოფითი

ზემოქმედების შესახებ; ეცნობა მეცნიერების მიღწევებს გარემოსთვის უსაფრთხო თანამედროვე
ტრანსპორტის შექმნაში;

 კონტურულ რუკაზე დააქვს ის სახმელეთო და საზღვაო მარშრუტები, რომლებითაც საქართველო
უკავშირდება მეზობელ სახელმწიფოებს;

 მსჯელობს წარსულში და თანამედროვე ეპოქაში კავკასიის როლზე, როგორც სატრანსპორტო
დამაკავშირებელ დერეფანზე ევროპა-აზიას შორის.

გეო.VIII.6. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ვაჭრობის როლზე ეკონომიკის განვითარებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონტურულ რუკაზე აღნიშნავს მნიშვნელოვანი მოგზაურობების შედეგად წარმოქმნილ სავაჭრო

გზებს (მაგ. დიდი აბრეშუმის გზის მარშრუტი);
 ირჩევს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სავაჭრო ბრენდს და მსჯელობს ეკონომიკის განვითარებაში მის

საერთაშორისო და ადგილობრივ მნიშვნელობაზე; აღნიშნავს მას კონტურულ რუკაზე;
 იკვლევს სასოფლო-სამეურნეო ბაზრის ასორტიმენტს, ასხვავებს ადგილზე წარმოებულ და

იმპორტირებულ პროდუქციას; შედეგებს წარმოადგენს მისთვის სასურველი ფორმით;
 იკვლევს სასურსათო მაღაზიის ასორტიმენტს, საქონელს აჯგუფებს ადგილზე წარმოებულ და

შემოტანილ პროდუქციად; მსჯელობს საქართველოს კვების პროდუქციაში იმპორტის როლზე და
ექსპორტიორ ქვეყნებს აღნიშნავს კონტურულ რუკაზე;

 ირჩევს მრეწველობის (მაგ.: ნავთობის და ბუნებრივი აირის მრეწველობა) და სოფლის მეურნეობის
(მაგ.: ხორბლის და ყავის წარმოება) ზოგიერთი დარგის პროდუქციას, იკვლევს ამ პროდუქციაზე
მოთხოვნას მსოფლიო ბაზარზე და კონტურულ რუკაზე აღნიშნავს უმსხვილეს იმპორტიორ და
ექსპორტიორ ქვეყნებს;

 განმარტავს იმპორტისა და ექსპორტის ცნებებს; სტატისტიკური მასალის ანალიზის საფუძველზე
აჯგუფებს სხვადასხვა პროდუქციის იმპორტიორ და ექსპორტიორ ქვეყნებს.

მიმართულება: გარემო და სოციალური სისტემები

გეო.VIII. 7. მოსწავლეს შეუძლია მიგრაციის პროცესის თავისებურებების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 დემოგრაფიულ საკითხებზე მსჯელობისას იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას;
 განასხვავებს მიგრაციის ტიპებს (გარე, შიდა, ქანქარისებრი და სხვა) მიმართულებისა და დროის

მიხედვით;
 ასახელებს მიგრაციის ტიპებს, რომლებსაც უკვე იცნობს; მსჯელობს ადამიანის მიგრაციის

შესაძლო მიზეზებზე და მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები;
 ვარაუდობს მიგრაციის შესაძლო შედეგებზე ინდივიდისა (რომელიც ჩართულია ამ პროცესში) და

ქვეყნებისათვის (საიდანაც და საითაც მიმართულია კონკრეტული მიგრაცია);



 ინდივიდუალურად ან ჯგუფური მუშაობისას ცხრილის საშუალებით აჯგუფებს სხვადასხვა
მიგრაციასა (ნებაყოფლობითი და იძულებითი _ მონობიდან ტრეფიკინგამდე) და ამ მიგრაციების
მიზეზებსა და შედეგებს;

 ეცნობა სტატისტიკურ მასალას და მსჯელობს ეკონომიკური, პოლიტიკური და ეკოლოგიური
მიზეზების შედეგად გარე და შიდა მიგრაციული პროცესების ცვლილებებზე.

გეო.VIII.8. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ურბანიზაციის პროცესი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგროვებს მონაცემებს საკუთარი დასახლებული პუნქტის შესახებ, ადარებს სასოფლო და საქალაქო

დასახლებების ფოტოებს; განმასხვავებელ ნიშნებს წარმოადგენს ცხრილის სახით;
 აგროვებს ინფორმაციას (ლიტერატურა, ფოტოები, რუკები) და აღწერს თანამედროვე მეგაპოლისს

(აგლომერაცია, კონურბაცია და სხვა); მისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს წარმოადგენს სქემის
სახით;

 ეცნობა საქართველოში და სხვა ქვეყნებში დასახლებული პუნქტების სტატუსის მინიჭების
კრიტერიუმებს, პირობითი ნიშნების დახმარებით რუკაზე აღნიშნავს სხვადასხვა დასახლების
ხალხმრავლობას და ფუნქციებს;

 ინტერესის მიხედვით აგროვებს ინფორმაციას (გეგმა, რუკა, ფოტოსურათი, სტატისტიკური
ინფორმაცია და სხვა) კონტინენტების უდიდეს ქალაქებზე და ადარებს მათ სხვადასხვა ნიშნის
მიხედვით (დაგეგმარება, ფუნქციური დარაიონება, ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობა და სხვა).
შედეგებს წარმოადგენს მისთვის სასურველი ფორმით (ცხრილი, სქემა, ჩანახატი, წერილობითი
თემა და სხვა);

 ირჩევს თვალსაჩინო კრიტერიუმებს, რისი საშუალებითაც აჯგუფებს საქართველოსა და ევროპაში
სხვადასხვა ეპოქაში ურბანიზაციით გამოწვეულ ცვლილებებს; შედეგებს გამოხატავს ცხრილის
საშუალებით;

 იკვლევს ეკონომიკური და პოლიტიკური ცვლილებების გამო ქალაქების ფუნქციის შეძენა-
დაკარგვის შედეგად წარმოქმნილ სოციალურ პრობლემებს; მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები.

გეო.VIII. 9. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს მსოფლიოში რეგიონების გამოყოფის პრინციპები და
ქვეყნების კლასიფიკაციის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს რუკას და განსაზღვრავს ფიზიკურ-გეოგრაფიული, ისტორიულ-კულტურული,

ეკონომიკური და პოლიტიკური ნიშნით მსოფლიოში რეგიონების გამოყოფის თავისებურებებს;
 იყენებს სასწავლო რუკას და განსაზღვრავს სტრატეგიული რესურსებით (სათბობ-ენერგეტიკული)

მდიდარ რეგიონებს; აღნიშნავს მათ კონტურულ რუკაზე;
 აკვირდება ქვეყნების ჩრდილოეთ-სამხრეთად დაყოფის (ეკონომიკური განვითარების დონის

მაჩვენებელ) რუკას და აჯგუფებს ცხრილში ქვეყნებს განვითარების დონის მიხედვით;
 ილუსტრაციების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს ქვეყნის განვითარების დონის მაჩვენებელ

საკუთარ კრიტერიუმებს (სამუშაო ადგილები, სავაჭრო ობიექტები, საშუალო ხელფასი,
ტრანსპორტი, საცხოვრებელი) და გამოთქვამს მოსაზრებებს;

 ადარებს განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში ცხოვრების წესს, ჩამოთვლის მსგავსებასა და
განსხვავებებს;



 ადგენს და ადარებს იმ თვალსაჩინო რესურსების ნუსხას, რომლებიც გამოიყენება მდიდარი და
ღარიბი ქვეყნების მეურნეობაში (საშენი მასალა, გასათბობი საშუალებები, ტრანსპორტი და გზები,
ელექტროენერგიის წარმოება-მოხმარება და სხვა); მსჯელობს რესურსებსა და ეკონომიკური
განვითარების დონეებს შორის არსებულ კავშირებზე;

 ირჩევს ორი რეგიონს და აჯგუფებს განმასხვავებელ და მსგავს ნიშნებს; მსჯელობს მსგავსება-
განსხვავების გამომწვევ მიზეზებზე.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი VIII კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60 %-ს)

1. გეოგრაფიული მდებარეობა
2. მსოფლიო მოსახლეობის რაოდენობა
3. მსოფლიო მოსახლეობის სიმჭიდროვე
4. განსახლების ფორმები
5. მიგრაცია
6. ურბანიზაცია
7. მეურნეობის სტრუქტურა
8. სოფლის მეურნეობა
9. მრეწველობა
10. ტურიზმი
11. ტრანსპორტი
12. კავშირგაბმულობა
13. მდგრადი განვითარება
14. სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები
15. ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობა
16. ქვეყნები განვითარების დონის მიხედვით
17. რეგიონებად დაყოფის პრინციპები
18. ძირითადი რეგიონები
19. კონტინენტები19

20. კავკასიის გეოგრაფია
21. შავი და კასპიის ზღვები (გარკვეული სქემის მიხედვით: გეოგრაფიული მდებარეობა, ბუნებრივი

პირობები და რესურსები, ძირითადი პორტები, ეკოლოგიური პრობლემები)
22. განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები

19 დახრილი შრიფტით მოცემული შინაარსი არ არის სავალდებულო



VIII კლასი
უსაფრთხოება საგანგებო ვითარებებში

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის

საფუძვლები
უსაფ.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს
ადგილზე ორიენტაციის საშუალებები უცნობ
ადგილას უსაფრთხოდ მოძრაობისათვის.
უსაფ.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს
თვითგადარჩენის მოქმედებები და შესაბამისი
ღონისძიებები.

უსაფ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია დაუკავშიროს
ერთმანეთს საქართველოსათვის
დამახასიათებელი საგანგებო სტუაციების არსი
გამომწვევ მიზეზებსა და შესაძლო შედეგებს.
უსაფ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია საგანგებო
სიტუატუაციებში მოქმედებისა და ქცევის წესების
ცოდნის გამოვლენა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
უსაფ.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ადგილზე ორიენტაციის საშუალებები უცნობ ადგილას
უსაფრთხოდ მოძრაობისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადგილზე ორიენტაციისათვის სარგებლობს ტოპოგრაფიული საშუალებებითა და მარტივი

სანავიგაციო ხელსაწყოებით;
 უცნობ გარემოში ორიენტაციისათვის იყენებს შესაბამის ბუნებრივ ნიშნებსა თუ თავისებურებებს.

უსაფ.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს თვითგადარჩენის მოქმედებები და შესაბამისი
ღონისძიებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად ასახელებს ადამიანის თვითგადარჩენის აუცილებელ

ღონისძიებებს;
 კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად თანმიმდევრობით ჩამოთვლის ადამიანის

თვითგადარჩენის მოქმედებებს.

მიმართულება: საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები
უსაფ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია დაუკავშიროს ერთმანეთს საქართველოსათვის დამახასიათებელი
საგანგებო სტუაციების არსი გამომწვევ მიზეზებსა და შესაძლო შედეგებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 აღწერს საქართველოსათვის დამახასიათებელ საგანგებო სიტუაციებსა და მათ გამომწვევ
მიზეზებს;

 ასახელებს კონკრეტული საგანგებო სიტუაციით გამოწვეულ შესაძლო შედეგებს;
 აჯგუფებს საგანგებო სიტუაციებს გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების მიხედვით.

უსაფ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია საგანგებო სიტუაციებში მოქმედებისა და ქცევის წესების ცოდნის
გამოვლენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონკრეტული საგანგებო სიტუაციის შესაბამისად აღწერს შესაძლო შედეგების თავიდან აცილების

ღონისძიებებს;
 აღწერს კონკრეტული საგანგებო სიტუაციით გამოწვეული შედეგების შერბილების ღონისძიებებს.

პროგრამის შინაარსი:
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათავლი

(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60 %-
ს).

საგანგებო სიტუაციები და უსაფრთხოება: საგანგებო სიტუაციების არსი, მათი გამომწვევი მიზეზები,
კლასიფიკაცია და მათთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და განზომილებები. საგანგებო
სიტუაციების თავიდან აცილებისა და შესაძლო შედეგების შერბილების ღონისძიებები. საგანგებო
სიტუაციებში მოქმედებისა და ქცევის წესები.

საქართველოსთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციები:
საგანგებო სიტუაციების დახასიათება. მათი კლასიფიკაცია და მათგან გამოწვეული დამაზიანებელი
ფაქტორები. ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებული საგანგებო სიტუაციები.

ტოპოგრაფია და ნავიგაცია: ტოპოგრაფიული რუკების დანიშნულება, კლასიფიკაციადანიშნულებისა
და მასშტაბების მიხედვით. მანძილების გაზომვა რუკაზე. წერტილების მონიშვნა კოორდინატების
მეშვეობით რუკაზე და წერტილების კოორდინატების განსაზღვრა. რელიეფის ტიპიური ფორმებისა და
დეტალების ამოცნობა რუკებზე, სიმაღლეებისა და დახრილობების გაზომვა, ხილვადობის დადგენა.
აზიმუტებით მოძრაობა მოცემული კუთხეებისა და მანძილების მეშვეობით და წინააღმდეგობის გარს
შემოვლა. გლობალური პოზიციონირების სისტემების (GPS) საფუძვლები, თვითგადარჩენის
ღონისძიებებისა და მოქმედებების შესწავლა.



IX კლასი
ისტორია (საქართველოს ისტორია)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე გარემო ეკონომიკა
სახელმწიფო

მმართველობა და
პოლიტიკა

კულტურა და რელიგია

ისტ.IX.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
საქართველოს
ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული
მხარეები და
გაანალიზოს ამ
მხარეების
საზღვრების
ისტორიული
პროცესებით
განპირობებული
ცვალებადობა.

ისტ.IX.2. მოსწავლეს
შეუძლია გაანალიზოს
სხვადასხვა
ისტორიული ეპოქის
საქართველოში
ეკონომიკური
ურთიერთობების
განვითარება.

ისტ.IX.3. მოსწავლეს
შეუძლია დაახასიათოს
ქართული სახელმწიფო
მმართველობითი
სტრუქტურები.

ისტ.IX.4. მოსწავლეს
შეუძლია
საქართველოში
სოციალური
ურთიერთობების
ისტორიის კვლევა.

ისტ.IX.5. მოსწავლეს
შეუძლია გააანალიზოს
საგარეო და საშინაო
ფაქტორების გავლენა
ქართული
სახელმწიფოს
წარმოშობასა და
განვითარებაზე.

ისტ.IX.6. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა
საქართველოში
არსებული რელიგიებისა
და მათი აქ გავრცელების
ისტორიული მიზეზების
შესახებ.

ისტ.IX.7. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა
ქართული კულტურის
სხვადასხვა დარგის
ჩამოყალიბებისა და
განვითარების შესახებ.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე

ისტ.IX.1. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები და
გაანალიზოს ამ მხარეების საზღვრების ისტორიული პროცესებით განპირობებული ცვალებადობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 მსჯელობს უძველესი დროიდან დღემდე ქართული სახელმწიფოებისა და ისტორიულ-
გეოგრაფიული მხარეების საზღვრების ცვალებადობაზე; მსჯელობს ამ ცვლილებების გამომწვევ
მიზეზებზე;

 კონტურულ რუკაზე დაიტანს ქართულ სამეფო-სამთავროებისა და ისტორიულ-გეოგრაფიულ
ობიექტებს სხვადასხვა ეპოქის მიხედვით.

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

ისტ.IX.2. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის საქართველოში
ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რუკაზე აღნიშნავს საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალ სხვადასხვა ეპოქის სავაჭრო გზებს;
 ცხრილის საშუალებით აჯგუფებს და მსჯელობს იმ საშინაო და საგარეო ფაქტორებზე, რომლებიც

ხელს უწყობდნენ ან უშლიდნენ საშინაო და საგარეო ვაჭრობის განვითარებას სხვადასხვა ეპოქაში;
 მსჯელობს ქართული ფულის ისტორიაზე;
 მსჯელობს, თუ როგორ იცვლებოდა სავაჭრო ურთიერთობები საქართველოში ტრანსპორტის

განვითარებასთან ერთად;
 რუკაზე აღნიშნავს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული წიაღისეულის მოპოვების ადგილებს

და საუბრობს ხელოსნობის ან მრეწველობის იმ დარგებზე, რომელთა განვითარებასაც მათმა
მოპოვებამ შეუწყო ხელი;

 წერილობითი სახით შეუძლია ჩამოაყალიბოს თავისი თვალსაზრისი საქართველოს ეკონომიკაში
უცხო ქვეყნის მმართველობით გამოწვეული დადებითი და უარყოფითი ცვლილებების შესახებ;

 მსჯელობს, თუ როგორ იცვლებოდა საქართველოში სოფლის მეურნეობა სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის განვითარებასთან ერთად, ადარებს განსხვავებულ ეპოქებში საქართველოს სხვადასხვა
კუთხეში სოფლის მეურნეობის ტრადიციული დარგების განვითარებას;

 მსჯელობს სხვადასხვა ეპოქაში ამა თუ იმ რეგიონთან თუ სივრცესთან საქართველოს
ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ.

მიმართულება: სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა

ისტ.IX.3. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ქართული სახელმწიფო მმართველობითი სტრუქტურები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს სხვადასხვა ეპოქის ქართული სამეფოების სახელმწიფო მოწყობის შესახებ. გამოავლენს

მათ შორის მსგავსებებსა და განსხვავებებს;
 ახასიათებს და ადარებს სხვადასხვა პერიოდში საქართველოში სახელმწიფოს მმართველობით

სტრუქტურებში განხორციელებულ რეფორმებს;
 ახასიათებს და ადარებს შუა საუკუნეებისა და თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფო

მმართველობის ფორმებსა და სტრუქტურებს, მსჯელობს მათი ფუნქციების შესახებ;
 ადარებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების მმართველობით სტრუქტურებს წარსულში და

თანამედროვე ეპოქაში.
ისტ.IX.4. მოსწავლეს შეუძლია საქართველოში სოციალური ურთიერთობების ისტორიის კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ქრონოლოგიურად აჯგუფებს სხვადასხვა პერიოდის სოციალური ფენების წარმომადგენლებს და
მსჯელობს მათი ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ. მაგ.:

პერიოდი სოციალური ფენები
XI -XIII საუკუნეები დიდებული აზნაური-აზნაური-გლეხი-

ვაჭარი -ხელოსანი
XV- XVIII საუკუნეები თავადი-აზნაური-გლეხი-ვაჭარი -ხელოსანი

 მსჯელობს საქართველოში ურბანიზაციითა და მიგრაციის სხვა სახეობით გამოწვეულ სოციალურ
ცვლილებებზე. ადარებს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში მათ მიზეზებსა და შედეგებს;

 აანალიზებს რეფორმებით და რევოლუციის შედეგად გამოწვეულ ცვლილებებს სოციალურ
სტრუქტურებში;

 საუბრობს საქართველოში სხვადასხვა პერიოდში შექმნილ პარტიების შესახებ.

ისტ.IX.5. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საგარეო და საშინაო ფაქტორების გავლენა ქართული
სახელმწიფოს წარმოშობასა და განვითარებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცხრილის საშუალებით გამოყოფს საგარეო და საშინაო ფაქტორებს, რომლებიც ქართული

სახელმწიფოს ან სახელმწიფოების (ან სამთავროების) წარმონაქმნის მიზეზი გახდა. მაგ.:

საგარეო ფაქტორი სახელმწიფო
1. ალექსანდრე მაკედონელის იმპერიის
დაშლა
2. ა) 1917 წლის რუსეთის რევოლუციები

ბ) I მსოფლიო ომი

1. ქართლის სამეფო

2. საქართველოს დამოუკიდებელი
რესპუბლიკა

 მსჯელობს კონკრეტულ საგარეო პოლიტიკურ ცვლილებებზე, რომლებმაც გავლენა მოახდინა
ქართულ სახელმწიფოებრივობაზე;

 აანალიზებს და ადარებს საგარეო ფაქტორების გავლენას ქვეყნის შიდა კონფლიქტებზე;
 ცხრილში ქრონოლოგიური თანამიმდევრობით აჯგუფებს სახელმწიფოებს, რომლებმაც დაკარგეს

დამოუკიდებლობა (ან საერთოდ გაქრნენ) და მიუთითებს ამ მოვლენის გამომწვევ საგარეო და
საშინაო ფაქტორებზე, მაგ.:

საუკუნე სახელმწიფო საგარეო ფაქტორი საშინაო ფაქტორი
VI საუკუნე ქართლის სამეფო სასანურ ირანის

გაძლიერება
ცენტრალური

ხელისუფლების
დასუსტება

XIX საუკუნის
დასაწყისი

ქართლ-კახეთის
სამეფო

რუსეთის,
ირანისა და
ოსმალეთის
პოლიტიკა
კავკასიაში

ა) ქვეყნის
ეკონომიკური
დაუძლურება
ბ) დაპირისპირება
ბატონიშვილებს
შორის

XX საუკუნის საბჭოთა კავშირი დაპირისპირება ა) ეროვნული



ბოლო დემოკრატიულ
ქვეყნებთან

მოძრაობის
გაძლიერება

 მსჯელობს მსოფლიო ომებით გამოწვეულ ცვლილებებზე და საქართველოსთვის ამ ცვლილების
მნიშვნელობაზე;

 აანალიზებს საერთაშორისო ორგანიზაციების გავლენას თანამედროვე საქართველოს
სახელმწიფოს განვითარებაზე.

მიმართულება: კულტურა და რელიგია

ისტ.IX.6. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა საქართველოში არსებული რელიგიებისა და მათი აქ
გავრცელების ისტორიული მიზეზების შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აჯგუფებს, ან იერარქიული სქემით გამოსახავს წინარექრისტიანული ხანის ქართულ ღვთაებებს,

მიუთითებს მათ ფუნქციებს, მოიძიებს მათ ანალოგებს ძველაღმოსავლურ, ანტიკურ და სხვა
წარმართულ პანთეონებში;

 აანალიზებს, თუ რა ცვლილებები განიცადა საქართველოში წარმართობამ ქართლის სახელმწიფოს
წარმოშობის შემდეგ (მაგ., მკაცრი იერარქიულობის დაცვა, ახალი კულტების შემოტანა და სხვა);

 აანალიზებს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების მნიშვნელობას ქართული
სახელმწიფოს საგარეო ორიენტაციის განსაზღვრაში. მსჯელობს ქრისტიანობის როლზე ქართული
კულტურის განვითარებაში და ქართული ეთნოსის განმტკიცებაში;

 აჯგუფებს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების ხელშემწყობ და
ხელისშემშლელ ფაქტორებს, მოიძიებს მათ ანალოგიას სხვა ქრისტიანული ქვეყნების ისტორიაში;

 ირჩევს ქართული ეკლესიის ორ წარმომადგენელს და ადარებს მათ მოღვაწეობას რელიგიურ და
კულტურულ სფეროში;

 ადგენს საქართველოში სხვადასხვა ეპოქაში არსებული რელიგიებისა და კონფესიების სიას და
მსჯელობს მათი ურთიერთობების შესახებ როგორც ერთმანეთთან, ასევე სახელმწიფოსთან;

 აღწერს ქართული ეკლესიის სტრუქტურას სხვადასხვა ეპოქაში და ახასიათებს მის ეირარქიას.

ისტ.IX.7. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ქართული კულტურის სხვადასხვა დარგის ჩამოყალიბებისა
და განვითარების შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რუკაზე აღნიშნავს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებულ საეკლესიო და

საგანმანათლებლო კერებს და აკეთებს იმ დისციპლინების ჩამონათვალს, რომლებსაც იქ
ასწავლიდნენ;

 წერილობით აღწერს და ახასიათებს მის საცხოვრის დასახლებულ პუნქტში (ქალაქში, სოფელში,
რაიონში) მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს (მაგ.: თბილისელი მოსწავლე ახასიათებს
ანჩისხატის ტაძარს ან ნარიყალას ციხეს, გორელი მოსწავლე ახასიათებს უფლისციხეს ან გორის
ციხეს, ქუთაისელი მოსწავლე ახასიათებს ბაგრატის ტაძარს. . . .);

 ფუნქციების მიხედვით აჯგუფებს და რუკაზე აღნიშნავს მისთვის ნაცნობ ქართული
ხუროთმოძღვრების ძეგლებს (მაგ.: საერო დანიშნულების - სასახლეები, აბანოები და ა. შ.;
თავდაცვითი - ციხე-ქალაქები, ციხეები და ა. შ.; საკულტო დანიშნულების - ტაძრები, ეკლესია-
მონასტრები);



 ჩამოთვლის ქართული კულტურის ყველაზე მეტად წარმატებულ დარგებს;
 მსჯელობს ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული ლიტერატურული და სახვითი ხელოვნების

ძეგლების შექმნის ისტორიისა და მნიშვნელობის შესახებ;
 მსჯელობს ყველაზე მნიშვნელოვან ქართული და უცხო კულტურის ურთიერთობისა და

ურთიერთგავლენის შესახებ. წერს თემას, რომელშიც განიხილავს ერთ კონკრეტულ მაგალითს
(მაგ.: ურთიერთობა ბერძნულ სამყაროსთან ელინისტურ ხანაში, ქრისტიანული და აღმოსავლური
კულტურების გავლენა შუა საუკუნეების ქართულ კულტურაზე და ა. შ.).

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი IX კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 80%-ს)

1. ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა

2. პირველყოფილი ადამიანი საქართველოში:
ა) ქვის ხანა; სპილენძ-ქვის ხანა
ბ) ბრინჯაოს ხანა (ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიური კულტურები საქართველოში)

3. ქართველი ხალხის წარმომავლობის საკითხი:
ა) უცხოური და ძვ. ქართული წყაროები
ბ) მისი ასახვა თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში

4. უძველესი ქართული სახელმწიფოები:
ა) ძველი ეგრისი (კოლხა, კოლხიდა)
ბ) დიაოხი
გ) მუშქები

დ) სასპერები

5. ეგრისი (კოლხიდა) და ბერძნული ახალშენები

6. ფარნავაზ მეფე და მისი ეპოქა, უახლოესი მემკვიდრეები

7. საქართველო-რომის ურთიერთობები ანტიკურ ხანაში:
ა)პომპეუსის ლაშქრობის მიზეზები ქართლსა და კოლხეთში
ბ)ფარსმან II, ფარსმან III

8. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება:
ა) საქართველო - ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, მოციქულები და საქართველო, წმ. გიორგის

კულტი
ბ) ნისიბინის ზავი და მისი მნიშვნელობა, ამაზასპი, სასანიანთა (იგივე ხოსროიანთა) დინასტია
ქართლში
გ) ქართული და უცხოური წყაროები გაქრისტიანების შესახებ (მოქცევაი ქართლისაი, გელასი

კესარიელი)

9. ვახტანგ გორგასალი და მისი ეპოქა



10. ეგრისის(ლაზიკის) სამეფო IV-VI სს-ში:
ა) ლაზიკის სამეფოს წარმოშობა, გუბაზ (ღობაზ) I
ბ) დიდი ომიანობა, გუბაზ II

11. ანტიკური ხანის საქართველოს კულტურა და საზოგადოება:
ა) დამწერლობა: ბერძნულ-არამეული, ქართული წარწერები
ბ) ანტიკური ხანის ქალაქები (არქეოლოგიური მონაცემებისა და წერილობითი წყაროების მიხედვით)
გ) ქართული წარმართული პანთეონი
დ) განათლება
ე) სოციალური წყობა

12. ქართლი და ეგრისი ერისმთავრობიდან არაბობამდე:
ა) ერისმთავრობის წარმოშობა (ქართლის პირველი ერისმთავრები
ბივრიტიანთა(ბაგრატიონთა) საგვარეულოდან)
ბ) საეკლესიო განხეთქილება ქართულ და სომხურ ეკლესიებს შორის
გ) ჰერაკლე კეისრის ლაშქრობები

13. არაბობა საქართველოში:
ა) არაბების პირველი გამოჩენა, ”დაცვის სიგელი” ქართლში, არაბები დასავლეთ საქართველოში
ბ) სტეფანოზ III, არჩილი და მირი
გ) მურვან ყრუს ლაშქრობა საქართველოში, ამირას ხელისუფლება თბილისში

14. ქართული სამეფო-სამთავროები:
საქართველოს გაერთიანების რელიგიური, ეკონომიკურ-პოლიტიკური და კულტურული
საფუძვლები (აფხაზეთის სამეფო, კახეთის საქორეპისკოპოსო, ჰერეთის სამეფო, ”ქართველთა
სამეფო”(როგორც ქართლის სამეფოს აღდგენა), ”ქართველთა საკურაპალატო”(ქართველი
ბაგრატიონების მოსვლა ქვეყნის სათავეში), თბილისის საამირო)

15. ადრეფეოდალური ხანის ქართული კულტურა:
ა) სამონასტრო ცხოვრება, ასურელი მამები, გრიგოლ ხანძთელი, არქიტექტურა;
ბ) ახალი ქალაქების ხანა
გ) ფეოდალური ურთიერთობის ნორმები )

16. საქართველო XI საუკუნეში:
ა) ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისთვის: დავით კურაპალატი, იოანე მარუშისძე, ბაგრატ III
კურაპალატი - საქართველოს გაერთიანების დასაწყისი
ბ) საქართველო-ბიზანტიისა (გრიგოლ ბაკურიანის ძე, მარიამ-მართა, გიორგი მთაწმინდელი)
ურთიერთობა XI საუკუნეში
გ) საქართველო-სელჩუკების ურთიერთობა XI საუკუნეში

17. დავით აღმაშენებელი:
ა) დავით აღმაშენებლის რეფორმები
ბ) დავით აღმაშენებლის ბრძოლა თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ  (საქართველოს გაერთიანების
დასასრული)
გ) დავითის მემკვიდრეები



18. თამარი და მისი ხანა:
ა) შიდა პოლიტიკური პროცესები
ბ) საგარეო პოლიტიკა
გ) ლაშა-გიორგი

19. ქართული კულტურა და საზოგადოება XI-XIII საუკუნეებში:
ა) მმართველობა, მეფის კურთხევის წესი
ბ) ქალაქები
გ) განათლების კერები ქვეყნის შიგნით და გარეთ (საისტორიო,  საერო და სასულიერო

მწერლობა)
დ) სახვითი ხელოვნება, არქიტექტურა, მუსიკა, სოციალური ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობა,

ეკონომიკა, ქართული ჯარის ორგანიზაცია, აღჭურვილობა, დროშები, საბრძოლო წყობა)

20. მონღოლები საქართველოში:
ა) რუსუდანის მეფობიდან ორმეფობამდე
ბ) მონღოლების მიერ საქართველოს აღწერა და ქვეყნის ერთიანობის დაშლა
გ) დემეტრე II, ქართველები მონღოლურ ლაშქრობებში
დ) ბრძოლა მონღოლების ბატონობის წინააღმდეგ

21. გიორგი ბრწყინვალე და საქართველოს ერთიანობის აღდგენა:
ა) საშინაო პოლიტიკა
ბ) ურთიერთობა მონღოლებთან
გ) ურთიერთობა ეგვიპტის სასულთნოსთან, ურთიერთობა რომის პაპთან, ქართველები წმინდა
მიწაზე

22. საქართველო და თემურ ლენგი:
ა) ბაგრატ V, გიორგი VII
ბ) თემურ-ლენგის ლაშქრობები (მათი მიზეზები და შედეგები), თემურ-ლენგის ისტორიკოსების
ცნობები საქართველოში მის ლაშქრობებზე

23. საქართველოს დაშლა სამეფო-სამთავროებად:
ა) ალექსანდრე I, ფერარა-ფლორენციის საეკლესიო კრება
ბ) გიორგი VIII - დაშლის საგარეო და საშინაო მიზეზები, ქართველები ანტიოსმალურ კოალიციაში,
1490 წლის დარბაზი
გ) სათავადოების სისტემის ჩამოყალიბება,  ქართული კულტურა  და საზოგადოებრივი ცხოვრება
XIV-XVსს.

24. ქართული სამეფო-სამთავროები XVI საუკუნის პირველ ნახევარში:
ლუარსაბ I, ბაგრატ III, ამასიის ზავი და მისი გამოძახილი საქართველოსთვის

25. ქართული სამეფო-სამთავროები XVI საუკუნის მეორე ნახევარში:
ა) სიმონ I-ის ბრძოლა ყიზილბაშებისა და ოსმალების წინააღმდეგ, იმერეთის სამეფოს შემოერთების
მცდელობა; ბ) სამცხე XVI საუკუნეში, ,,გურჯისტანის ვილაიეთის’’ დიდი დავთარი; გ)კახეთის
ურთიერთობა რუსეთთან

26. საქართველო XVII საუკუნეში 30-70-იან წწ.-ში:



ა) ქართველი ხალხის ბრძოლა შაჰ-აბასის წინააღმდეგ
ბ)დასავლეთ საქართველო XVII საუკუნეში
გ) აღმოსავლეთ საქართველო მაჰმადიანი მმართველების ხანაში  (როსტომ ხანი, შაჰნავაზი,

ბახტრიონის აჯანყება, ერეკლე I, გიორგი XI)

27. ქართული კულტურა XVI-XVII საუკუნეებში;

28. ვახტანგ VI:
კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა, ელჩობა ევროპაში, ვახტანგ VI და პეტრე I

29. სამართალი და ეტიკეტი შუა საუკუნეების საქართველოში:
ძეგლისდება, ხელმწიფის კარის გარიგება, ბექა-აღბუღას სამართალი, ვახტანგ VI -ის; სამართალი,
დასტურლამალი

30. ქართველი ხალხის ბრძოლა უცხოელი დამპყრობლების წინააღმდეგ XVIII საუკუნის პირველ
ნახევარში - ,,ოსმალობა’’ და ,,ყიზილბაშობა’’

31. ბრძოლა სამხრეთ კავკასიაში პირველობისთვის:
ქართლისა და კახეთის ქრისტიანი მეფეები - თეიმურაზი და ერეკლე

32. ერეკლე II - ქართლ-კახეთის მეფე:
ერეკლეს II-ის რეფორმები, ერეკლე II და რუსეთ-თურქეთის ომი, ევროპელთა ცნობები საქართველოს
შესახებ, ცნობები ერეკლე II-ის შესახებ ევროპულ ლიტერატურაში, გეორგიევსკის ტრაქტატი

33. სოლომონ I

34. გეორგიევსკის ტრაქტატიდან ანექსიამდე:
ა)გეორგიევსკის ტრაქტატი
ბ) სოლომონ I-ის სიკვდილი და საქართველოს გაერთიანების უშედეგო მცდელობა 1784 წ.
გ) აღა-მაჰმად ხანის შემოსევა, გიორგი XII-ის ნოტა (მეორე ტრაქტატი)

დ) ,,ივერიელ მეფეთა და მთავართა  ტრაქტატი’’, სოლომონ II
ე)  1801 წლის მანიფესტი

35. ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობა 1802-1832 წწ-ში:
რუსული მმართველობის დამყარება, იმერეთის დაპყრობა, აჯანყებები რუსეთის წინააღმდეგ XIX

საუკუნის პირველ მესამედში, ავტოკეფალიის გაუქმება, აჯანყებები, 1832 წ. შეთქმულება;

36. საქართველო რუსეთ-თურქეთ- რუსეთ-ირანის ომებში და მისი შედეგები : რუსეთის იმპერიის
დემოგრაფიული, სოციალური და ეკონომიკური ექსპანსიის შედეგები საქართველოში

37. ცვლილებები რუსეთის იმპერიის კოლონიალური მმართველობის სისტემაში: მიხეილ ვორონცოვი,
მთავარმართებლობიდან-მეფისნაცვლობისკენ

38. თერგდალეულები

39. ბატონ-ყმობის გაუქმება, XIX ს. 60-70-იანი წლების რეფორმები



40. სამთავროების გაუქმება

41. რევოლუციური მოძრაობა რუსეთში და საქართველო:
ა)პოლიტიკური პარტიები, რევოლუციები რუსეთში და საქართველო
ბ)პირველი მსოფლიო ომი და ეროვნული საკითხი
გ) საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება

42. ქართული კულტურა XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში

43. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა:
ა) საშინაო პოლიტიკა და პირველი კონსტიტუცია
ბ) ბრძოლა სეპარატიზმის წინააღმდეგ
გ) საგარეო პოლიტიკა, საქართველო და ერთა ლიგა, ურთიერთობა რუსეთთან

44. ქართველი ხალხის ბრძოლა საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ 1921-24 წლებში. საბჭოთა
ხელისუფლების პირველ წლებში

45. საქართველოს საბჭოთა იმპერიაში მსოფლიო ომებს შორის პერიოდში

46. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველო

47. საქართველო სსრკ-ში XX საუკუნის მეორე ნახევარში:
1956 წ. 9 მარტი, 1978 წლის გამოსვლები საქართველოში

48. ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა

49. საბჭოთა კავშირის დაშლა

50. დამოუკიდებელი საქართველო:
დამოუკიდებლობის გამოცხადება, 1991-92 წლის სახელმწიფო გადატრიალება, ბრძოლა
სეპარატიზმის წინააღმდეგ,  ”ვარდების რევოლუცია”

51. XX საუკუნის ქართული კულტურა

52. საქართველოს ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში

საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები



IX კლასი
გეოგრაფია (საქართველოს გეოგრაფია)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე გარემო და ეკონომიკა გარემო და სოციალური სისტემები
გეო.IX.1. მოსწავლეს შეუძლია
რუკების და სხვა
თვალსაჩინოებების
(ფოტოები, გრაფიკები,
ცხრილები, დიაგრამები და
სხვა) დახმარებით
დაახასიათოს ადგილი,
მოვლენა და პროცესი;
შეადგინოს თემატური
რუკები.

გეო.IX.2. მოსწავლეს შეუძლია
განიხილოს საქართველოს
მდებარეობა და დაადგინოს
ქვეყნისათვის მისი
მნიშვნელობა.

გეო.IX.3. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს და გაანალიზოს
საქართველოს ბუნებრივი პირობები.

გეო.IX.4. მოსწავლეს შეუძლია
დაუკავშიროს საქართველოს ძირითადი
ბუნებრივი და ანთროპოგენული
ლანდშაფტები მათ სამეურნეო
გამოყენებას.

გეო.IX.5. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს საქართველოში
გეოეკოლოგიური პრობლემების
წარმოქმნის ბუნებრივი და
ანთროპოგენური წყაროები.

გეო.IX.6. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს საქართველოში
მეურნეობის სტრატეგიული დარგები და
მათი განვითარების პერსპექტივები.

გეო.IX.7. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს საქართველოს ადგილი
მსოფლიოში სოციალურ-ეკონომიკური
პარამეტრების მიხედვით.

გეო.IX.8. მოსწავლეს შეუძლია
მოსახლეობის დემოგრაფიული
მაჩვენებლებისა და დინამიკური
მახასიათებლების დაკავშირება
ქვეყნის ეკონომიკურ აქტივობასთან.

გეო.IX.9. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს საქართველოს
მოსახლეობის მიგრაციისა და
ურბანიზაციის პროცესები და
გამოთქვას ვარაუდები მომავალთან
დაკავშირებით.

გეო.IX.10. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს ქართულ ტრადიციები
გეოგრაფიულ თავისებურებებთან
მიმართებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე

გეო.IX.1. მოსწავლეს შეუძლია რუკების და სხვა თვალსაჩინოებების (ფოტოები, გრაფიკები, ცხრილები,
დიაგრამები და სხვა) დახმარებით დაახასიათოს ადგილი, მოვლენა და პროცესი; შეადგინოს თემატური
რუკები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს რუკების, გრაფიკების, ცხრილების, დიაგრამების და სქემების საშუალებით

წარმოდგენილ გეოგრაფიულ ინფორმაციას;



 ფოტოების მიხედვით აანალიზებს საქართველოს პეიზაჟებს;
 საკოორდინატო ბადის გამოყენებით განსაზღვრავს საქართველოს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული

ობიექტების და ადმინისტრაციული ცენტრების მდებარეობას;
 საკვლევი მიზნის გათვალისწინებით მოიძიებს და საჭიროებისამებრ იყენებს შესაბამის თემატურ

რუკებს;
 ერთი და იმავე ადგილის სხვადასხვა თემატური რუკის შეჯერების საფუძველზე ატარებს

კომპლექსურ ანალიზს (მაგ. ფიზ.გეოგრაფიული, მოსახლეობის, სოფლის-მეურნეობის
სპეციალიზაციის რუკები);

 მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე ადგენს საქართველოს თემატურ რუკებს (სამხარეო,
ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინციები, მოსახლეობის სიმჭიდროვე, ძირითადი რელიგიების
გავრცელება და სხვა);

 სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე ადგენს სხვადასხვა სირთულის ნახაზებს (გრაფიკი,
დიაგრამა და სხვა);

 ჯგუფური მუშაობისას თითოეული ჯგუფი ირჩევს სხვადასხვა ისტორიულ-გეოგრაფიულ
პროვინციას ექსპედიციის ჩასატარებლად და კლასის წინაშე წარმოადგენს მისი განხორციელების
მარტივ გეგმას (მიზანი, მარშრუტი, ვადა, გადაადგილების საშუალება, არჩეული მარშრუტის
უპირატესობა სხვებთან შედარებით, წასაღები ნივთების სია და ა.შ.); ადგენს ექსპედიციის
ამსახველ სქემატურ გეგმას.

გეო.IX.2. მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს საქართველოს მდებარეობა და დაადგინოს მისი მნიშვნელობა
ქვეყნისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს საზღვრების გატარების თავისებურებებსა და მნიშვნელობაზე საერთაშორისო,

ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე;
 მსჯელობს საქართველოს ტერიტორიის ფორმირების შესახებ; აღნიშნავს სხვადასხვა ეპოქის

საზღვრებს კონტურულ რუკებზე;
 ხსნის ფიზიკურ-გეოგრაფიული, ეკონომიკურ-გეოგრაფიული და გეოპოლიტიკური მდებარეობის

განმსაზღვრელ ფაქტორებს ლოკალურ და გლობალურ დონეებზე; ავლებს პარალელებს
მსოფლიოს ქვეყნებთან;

 აფასებს საქართველოს მდებარეობას, ბუნებრივ პირობებს და სტრატეგიულ რესურსებს
(მინერელური რესურსები); გამოთქვამს ვარაუდს ქვეყნის განვითარების პერსპექტივაზე;

 მოიძიებს ევროპა-აზიის საზღვრის გატარების სხვადასხვა ვერსიებს საქართველოსთან
მიმართებაში. ასაბუთებს მისთვის მისაღები ვარიანტის მართებულობას და გადააქვს იგი
კონტურულ რუკაზე.

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

გეო.IX.3. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს და გაანალიზოს საქართველოს ბუნებრივი პირობები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადგენს მიზეზშედეგობრივ კავშირებს ფიზიკურ-გეოგრაფიულ პირობებს შორის და მსჯელობს

მათ გავრცელებაზე (მაგ.: საქართველოს რელიეფის ფორმებს და ჰავის თავისებურებებს



უკავშირებს ჰიდროგრაფიული ქსელის ჩამოყალიბება-გავრცელებას); ამ მაჩვენებლების მიხედვით
ადარებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს;

 რუკის და სხვა ინფორმაციის გამოყენებით ახასიათებს მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ ობიექტებს და
მოვლენებს; მათგან გამოარჩევს რეკორდული მაჩვენებლების მქონეს (ნალექიანობა, ქარიანობა,
მეწყერი და სხვა) და ავსებს შესაბამის კონტურულ რუკას;

 რუკებისა და ტექსტური მასალის გამოყენებით აღწერს საქართველოსათვის დამახასიათებელ
მნიშვნელოვან რესურსებს (მინერალური და საწვავი რესურსები და სხვა) და აკავშირებს
მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობასთან (მაგ.: ზონალურობა და სოფლის მეურნეობის
სპეციალიზაცია); აღნიშნული მახასიათებლის მიხედვით აჯგუფებს საქართველოს რეგიონებს;

 აგროვებს ინფორმაციას (სახელმძღვანელო, მასმედია და სხვა), მსჯელობს საქართველოს
ბუნებრივ-კატასტროფულ მოვლენებზე (მიწისძვრა, მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა), გარემოსდაცვით
პრობლემებზე და მათი გადაჭრის შესაძლო გზებზე;

 აგროვებს ინფორმაციას (საქართველოს ატლასისა და სხვა თვალსაჩინოების მიხედვით) და
ადარებს საქართველოს ორ განსხვავებულ რეგიონს თვალსაჩინო ნიშნების მიხედვით
(მდებარეობის, რელიეფის, კლიმატის, ჰიდროგრაფიული ქსელის და სხვა); მსგავსება-
განსხვავებებს გამოსახავს მისთვის მისაღები ფორმით;

 ადარებს და აჯგუფებს საქართველოს ენერგეტიკულ რესურსებს (მაგ.: ტრადიციული და
ალტერნატიული ენერგეტიკული რესურსები) გარემოზე მათი ზემოქმედების ხარისხის
მიხედვით.;

 ეცნობა მდგრადი განვითარების გარემოსდაცვით პრობლემებს, გამოყოფს მათგან
საქართველოსთვის აქტუალურს და მსჯელობს გამომწვევ მიზეზებსა და შედეგებზე.

გეო.IX.4. მოსწავლეს შეუძლია დაუკავშიროს საქართველოს ძირითადი ბუნებრივი და ანთროპოგენული
ლანდშაფტები მათ სამეურნეო გამოყენებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თვალსაჩინო ნიშნების მიხედვით მსჯელობს საქართველოს სახასიათო ბუნებრივი ლანდშაფტების

(ზღვისპირა, ტყის, მთის და ბარის ლანდშაფტები) თავისებურებებზე;
 აგროვებს ინფორმაციას (საქართველოს ატლასისა და სხვა თვალსაჩინოების მიხედვით) და

ლანდშაფტის ფარგლებში აკავშირებს არსებულ ბუნებრივ ფაქტორებს, მოსახლეობასა და
მეურნეობას; მსჯელობს მისი მდგრადი განვითარების პერსპექტივაზე;

 იყენებს რუკებს და ხსნის საქართველოს აგრარული და ინდუსტრიული, ბუნებრივი და
ანთროპოგენული ლანდშაფტების გავრცელების თავისებურებებს;

 ილუსტრაციების საშუალებით ადარებს საქართველოს ბუნებრივსა და ანთროპოგენულ
ლანდშაფტებს (აგრარულ და ინდუსტრიულ) მსოფლიოს ანალოგებს; მსგავსება-განსხვავებებს
გამოხატავს მისთვის სასურველი ფორმით.

გეო.IX.5. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს საქართველოში გეოეკოლოგიური პრობლემების წარმოქმნის
ბუნებრივი და ანთროპოგენური წყაროები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის საქართველოში ნიადაგის, წყლის, ჰაერის ძირითადი დაბინძურების წყაროებს,

აჯგუფებს მათ წარმოშობის მიხედვით და მსჯელობს დაბინძურების კლების შესაძლო გზებზე;
კვლევის შედეგებს გამოსახავს სქემის / ცხრილის სახით;



 აღწერს საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენის
კატასტროფულ ხასიათს და ვარაუდობს მათი თავიდან აცილების შესაძლო ღონისძიებებს; კლასის
წინაშე წარმოადგენს კვლევის შედეგებს;

 ჩამოთვლის საქართველოში მომუშავე ბუნებისდაცვით ორგანიზაციებს და ეცნობა მათი მუშაობის
სტრატეგიებს; შეუძლია საჭიროებისამებრ მათ მიმართოს;

 თანატოლებთან ერთად ადგენს და შეძლებისდაგვარად ახორციელებს გარემოსდაცვით მარტივ
პროექტებს (მიზანი, ამოცანები, გადაჭრის გზები, მოსალოდნელი შედეგები);

 აანალიზებს საქართველოში დაცული ტერიტორიების სხვადასხვა ფორმების არსებობის
მნიშვნელობას (ეცნობა მსოფლიოში არსებულ ანალოგებს) და რუკის გამოყენებით მსჯელობს
მათი განვითარების პერსპექტივებზე;

 სხვადასხვა ტიპის გეოგრაფიული ლიტერატურისა და თვალსაჩინოებების დახმარებით მსჯელობს
საქართველოში დაცული ტერიტორიების მდებარეობაზე, შექმნის მიზეზებზე (მაგ.: ბაწარა _
უთხოვარი; ბაბანეური _ ძელქვა) და ადგენს შესაბამის სქემას.

გეო.IX.6. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს საქართველოში მეურნეობის სტრატეგიული დარგები და
მათი განვითარების პერსპექტივები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის საქართველოს მეურნეობის სტრატეგიული დარგების (მაგ.: ტურზმის, სოფლის

მეურნეობა, ენერგეტიკა და სხვა) განვითარებისათვის საჭირო ფაქტორებს, რის საფუძველზეც
აჯგუფებს დასახლებებს, რაიონებს ან რეგიონებს;

 მსჯელობს საქართველოში მეურნეობის სტრატეგიული დარგების (მაგ.: აგრობიზნესის და სხვა)
განვითარების პერსპექტივებზე მსოფლიოს ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით;

 იყენებს ვახუშტი ბაგრატიონის ”აღწერა სამეფოსა საქართველოსას”, ახასიათებს იმდროინდელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზონალურობას და ადარებს მას თანამედროვე სურათს;

 მსჯელობს საქართველოში სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებების მნიშვნელობასა და
განვითარების პერსპექტივაზე. კონტურულ რუკაზე აღნიშნავს მნიშვნელოვან სატრანსპორტო
კვანძებსა და მაგისტრალებს;

 მოიძიებს ინფორმაციას სხვადასხვა სახეობის ტურიზმის განვითარებისათვის აუცილებელი
ბუნებრივი გარემოსა და ინფრასტრუქტურის შესახებ. ირჩევს საქართველოს ერთ-ერთ რაიონს და
წერს პროექტს ტურიზმის შესაბამისი სახეობის განვითარებაზე;

 სტატისტიკური მასალის საფუძველზე იკვლევს საქართველოს სავაჭრო ბალანსის
ტრანსფორმაციას XX-XXI საუკუნეების მანძილზე და უკავშირებს ქვეყნის ეკონომიკურ
განვითარებას;

 ეცნობა მდგრადი განვითარების ეკონომიკურ თემებს, გამოყოფს მათგან საქართველოსთვის
აქტუალურს და მსჯელობს გამომწვევ მიზეზებსა და შედეგებზე.

გეო.IX.7. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს საქართველოს ადგილი მსოფლიოში სოციალურ-
ეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, როდესაც მოსწავლე:
 ილუსტრაციების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს ქვეყნის განვითარების დონის მაჩვენებელ

საკუთარ კრიტერიუმებს (სამუშაო ადგილები, სავაჭრო ობიექტები, საშუალო ხელფასი,
ტრანსპორტი, საცხოვრებელი) და ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებებს;



 ჰუმანური განვითარების ინდექსის რუკის საშუალებით ასხვავებს სხვადასხვა ქვეყნებს და
საქართველოს; მსჯელობს ამ კლასიფიკაციის თავისებურებაზე; ადგენს შესაბამის ნახაზს/ცხრილს;

 მსჯელობს სხვადასხვა სფეროში საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებთან და
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის პერსპექტივების შესახებ და შედეგებს
გამოხატავს სასურველი ფორმით.

მიმართულება: გარემო და სოციალური სისტემები

გეო.IX.8. მოსწავლეს შეუძლია მოსახლეობის დემოგრაფიული მაჩვენებლებისა და დინამიკური
მახასიათებლების დაკავშირება ქვეყნის ეკონომიკურ აქტივობასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით მსჯელობს საქართველოს მოსახლეობის დინამიკის,

განსახლების და სიმჭიდროვის შესახებ; აკავშირებს მათ სოციალურ-ეკონომიკურ
მდგომარეობასთან;

 ახასიათებს საქართველოში მოსახლეობის აღწერის ტრადიციებს (გურჯისტანის ვილაეთის დიდი
დავთარი, რუსეთის იმპერიის აღწერები, სსრკ-ის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერები,
დამოუკიდებელი საქართველოს 2002 წ. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა); ადარებს მათ სხვა
ქვეყნების ანალოგიურ გამოცდილებას და მსჯელობს მათ საიმედობაზე;

 აანალიზებს საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიულ პერსპექტივას; სტატისტიკური
მონაცემების საფუძველზე ადგენს სქესობრივ-ასაკობრივ პირამიდებს და ადარებს სხვადასხვა
აღწარმოების ტიპის მქონე ქვეყნების ანალოგებს;

 სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე ადარებს საქართველოს ორ კონტრასტულ რეგიონში
არსებულ დემოგრაფიულ ვითარებას; მსჯელობს შექმნილი ვითარების გამომწვევ მიზეზებზე და
სიტუაციის გაუმჯობესების გზებზე;

 მოიპოვებს ინფორმაციას და მსჯელობს სხვადასხვა ქვეყნებში განხორციელებული
დემოგრაფიული პოლიტიკის შესახებ; გამოთქვამს ვარაუდს საქართველოში შესაძლო
დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარებაზე.

გეო.IX.9. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს საქართველოს მოსახლეობის მიგრაციისა და ურბანიზაციის
პროცესები და გამოთქვას ვარაუდები მომავალთან დაკავშირებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს საქართველოში არსებული მიგრაციული პროცესების გამომწვევ მიზეზებზე,

ნაკადებზე, სიხშირეზე და უკავშირებს მათ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
დონეს;

 კლასში ჯგუფური მუშაობისას შემუშავებული სოციოლოგიური გამოკვლევის ანკეტის
საფუძველზე ატარებს გამოკითხვას (კლასში, სკოლაში, სანათესაოში, სამეზობლოში); მსჯელობს
საქართველოში მიგრაციული პროცესების განვითარებაზე და შედეგებს წარმოადგენს კლასის
წინაშე;

 მოიპოვებს ინფორმაციას სამხედრო კონფლიქტებისა და სტიქიური მოვლენების მიზეზით
იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ და მსჯელობს წარმოქმნილ სოციალურ-ეკონომიკურ
სირთულეებზე, გამოთქვამს მოსაზრებებს პრობლემის დარეგულირებაზე;



 მსჯელობს ურბანიზაციის ხელშემწყობ და ხელშემშლელ ფაქტორებზე და მათთან დაკავშირებულ
სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ პრობლემებზე; პრობლემებს აჯგუფებს ცხრილში;

 იკვლევს ეკონომიკური და პოლიტიკური ცვლილებების შედეგად საქართველოში დასახლებების
ფუნქციის დაკარგვა / შეძენის შედეგად წარმოქმნილ სოციალურ პრობლემებს და შედეგებს
გამოხატავს მისთვის სასურველი ფორმით (ცხრილი, სქემა. . . );

 ირჩევს საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქს და ქმნის მისი პერსპექტიული განვითარების მარტივ
მოდელს;

 აანალიზებს საქართველოს დასახლებების ტიპებს, სიდიდეს, ფუნქციას და ადარებს მათ
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კონტრასტულ ანალოგებს; შედეგებს გამოხატავს მისთვის
სასურველი ფორმით (ვერბალური, წერილობითი, ნახატის სახით);

 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას საქართველოს შიდა და გარე მიგრაციული პროცესების
შედეგად გამოწვეულ სოციალურ ცვლილებებზე და მსჯელობს სიტუაცის გაუმჯობესების
შესაძლო გზებზე.

გეო.IX.10. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ქართულ ტრადიციები გეოგრაფიულ თავისებურებებთან
მიმართებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკავშირებს ხალხური არქიტექტურის მრავალფეროვნებას საქართველოს ბუნებრივ პირობებთან;

ადარებს სხვადასხვა ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინციის სამოსახლოს და მსგავსება-
განსხვავებებს გამოხატავს მისთვის სასურველი ფორმით (ნახატი, ცხრილი და სხვა);

 მსჯელობს საქართველოში გავრცელებული ხალხური რეწვის მრავალფეროვნების გამომწვევ
გეოგრაფიულ ფაქტორებზე. ადარებს და ცხრილში აჯგუფებს სხვადასხვა ისტორიულ-
გეოგრაფიულ პროვინციაში არსებულ ხალხური რეწვის ტრადიციებს;

 მსჯელობს საქართველოს კუთხეებში გავრცელებული ტრადიციული ჩაცმულობის, სამზარეულოს
და სუფრის თვითმყოფადობაზე, უკავშირებს მათ გარემოს თავისებურებებს, ადარებს ერთმანეთს
და მსგავსება-განსხვავებებს გამოხატავს მისთვის სასურველი ფორმით (წერს თემას, აკეთებს
სტენდს, ჩანახატს და სხვა);

 მსჯელობს საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიულ პროვინციებში გავრცელებული რიტუალების
შესახებ; ადარებს მსგავსი შინაარსის მქონე რიტუალებს და მსგავსება-განსხვავებებს გამოხატავს
მისთვის სასურველი ფორმით (წერილობითი, ზეპირი, ცხრილის).

პროგრამის შინაარსი20

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი IV კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60%-ს)

ზოგადი ნაწილი
1. საქართველოს მდებარეობა (სხვადასხვა მიდგომა, მათ შორის ცივილიზაციური)
2. ტერიტორიის ფორმირება

20 არ არის აუცილებელი, თითოეულ ქვეთავს/თემას ცალკეული გაკვეთილი მიეძღვნას. შესაძლებელია, ავტორმა, მასწავლებელმა
თემები დააკავშიროს ერთმანეთთან, მაგ., სოფლის მეურნეობა დაუკავშიროს ნიადაგებსა და კლიმატს



3. ქართული გეოგრაფიული აზროვნების განვითარება, ქართული გეოგრაფიის ფუძემდებლები,
უცხოელთა თვალით დანახული საქართველო

4. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა, ტერიტორია, საზღვრები, ისტორიულ-გეოგრაფიული
პროვინციები

5. ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობა

ბუნებრივი პირობები და ბუნებრივი რესურსები
6. საქართველოს ბუნებრივი პირობები და მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობა
7. ბუნებრივი რესურსები; მინერალური რესურსები
8. რელიეფის ტიპები და ძირითადი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რაიონები
9. რელიეფის სამეურნეო ათვისება
10. რელიეფთან დაკავშირებული სტიქიური მოვლენები და მათი თავიდან აცილების გზები
11. შავი ზღვა. მისი მნიშვნელობა, სამეურნეო გამოყენება და დაცვა
12. ჰავა, ძირითადი კლიმატწარმომქმნელი ფაქტორები
13. ჰავის ძირითადი ელემენტები, ატმოსფეროს ცირკულაცია, ჰავის ძირითადი ტიპები
14. ჰავასთან დაკავშირებული სტიქიური მოვლენები
15. ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების ძირითადი წყაროები, თავიდან აცილების გზები და დაცვა
16. საქართველოს შიგა წყლები: მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, ჭაობები, მყინვარები; მათი

გამოყენება და დაცვა
17. წყლით გამოწვეული სტიქიური მოვლენები: წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, ღვარცოფი და მათი

თავიდან აცილების ღონისძიებები
18. საქართველოს ნიადაგები და მიწის რესურსები
19. მცენარეთა საფარი და ცხოველთა სამყარო
20. ტყის რესურსები, მისი სამეურნეო გამოყენება და დაცვა
21. საქართველოს ბუნების დაცვა და გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები
22. დაცული ტერიტორიები, გამოყოფის პრინციპები და კატეგორიები
23. ეკოლოგიური პრობლემები

მოსახლეობა21 და ეკონომიკა22

24. დემოგრაფიული წარსული და დღევანდელობა
25. მოსახლეობის დინამიკა
26. მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა
27. მოსახლეობის მექანიკური მოძრაობა
28. მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი და სოციალური სტრუქტურა
29. დემოგრაფიული პოლიტიკა და მისი გატარების გზები
30. მოსახლეობის ეროვნული და რელიგიური შემადგენლობა
31. მოსახლეობის განსახლება და სიმჭიდროვე
32. ურბანიზაცია და დასახლების ტიპები
33. ჰუმანური განვითარების ინდექსი
34. საქართველოს ეკონომიკა დღეს
35. მრეწველობის ძირითადი დარგები
36. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგები

21 მოსახლეობის აღწერებზე და მიმდინარე აღრიცხვის მასალებზე დაყრდნობით
22 თანამედროვე მონაცემებზე დაყრდნობით



37. ტრანსპორტი
38. მომსახურების სფერო
39. ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები და ეკონომიკა
40. საქართველოს მოსახლეობის ტრადიციები
41. პარტნიორი ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები

რეგიონები23

42. თბილისი
43. კახეთი
44. ქვემო ქართლი
45. შიდა ქართლი
46. მცხეთა-მთიანეთი
47. სამცხე - ჯავახეთი
48. იმერეთი
49. რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი
50. სამეგრელო ზემო სვანეთი
51. გურია
52. აჭარა
53. აფხაზეთი

23 დახრილი შრიფტით მოცემული შინაარსი არ არის სავალდებულო.



IX კლასი
სამოქალაქო განათლება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

პიროვნული განვითარება
მდგრადი განვითარება თვითმმართველობა და

მმართველობა

მოქ.IX.1. მოსწავლეს
შეუძლია გაანალიზოს
საკუთარი პიროვნული
თვისებები, მისწრაფებები და
შესაძლებლობები.

მოქ.IX.2. მოსწავლეს
შეუძლია განსაზღვროს
საკუთარი ადგილი და
მნიშვნელობა
საზოგადოებაში.

მოქ.IX.3. მოსწავლეს
შეუძლია გაანალიზოს
პროფესიონალიზმის
მნიშვნელობა პიროვნების
განვითარებისათვის.

მოქ.IX.4. მოსწავლეს
შეუძლია შეადგინოს
საკუთარი მომავალი
საქმიანობის გეგმა.

მოქ.IX.5. მოსწავლეს
შეუძლია პიროვნებისა და
საზოგადოებისათვის
მნიშვნელობის გააზრებით
მისდიოს ცხოვრების ჯანსაღ
წესს.

მოქ. IX 6. მოსწავლეს
შეუძლია საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების ძირითადი
პრობლემების
გადასაჭრელად
თანამშრომლობა.

მოქ.IX.7. მოსწავლეს
შეუძლია ერთმანეთთან
დააკავშიროს საქართველოს
მრავალფეროვნების
ძირითად მახასიათებლები.

მოქ.IX.8. მოსწავლეს
შეუძლია საზოგადოებაში
მშვიდობიანი თანაარსებობის
საფუძვლებისა და
პირობების კვლევა.

მოქ.IX.9. მოსწავლეს
შეუძლია გაანალიზოს
საქართველოს მოქალაქის
კონსტიტუციური
უფლებები და
თავისუფლებები,
მოვალეობები და
პასუხისმგებლობები.

მოქ.IX.10. მოსწავლეს
შეუძლია გაანალიზოს
საქართველოს სახელმწიფო
მმართველობის სისტემა.

მოქ.IX.11. მოსწავლეს
შეუძლია სკოლის
თვითმმართველობის
დემოკრატიულ პროცესში
ნაყოფიერი მონაწილეობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პიროვნული განვითარება

მოქ.IX.1. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საკუთარი პიროვნული თვისებები, მისწრაფებები და
შესაძლებლობები.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის, რა სჭირდება ადამიანს არსებობისთვის და შეუსაბამებს მათ საკუთარ სურვილებს;

ჩამოთვლის ადამიანის მოთხოვნილებებისა და სურვილების დაკმაყოფილების გზებს;
 ჩამოთვლის ადამიანის გრძნობებს, ემოციებს, თვისებებს და აჯგუფებს მათ დადებით-უარყოფით

თვალსაზრისით;
 განასხვავებს ადამიანის თანდაყოლილ და შეძენილ თვისებებს, რომლებიც აუცილებელია

საზოგადოებაში სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის;
 ირჩევს მისთვის მისაღებ პიროვნულ თვისებებს და სახავს საკუთარი თავისათვის მათი

განვითარების გზებს;
 მართავს საკუთარ ძლიერ გრძნობებს (მაგ.: აღტაცების, სტრესის, აპათიის, აგრესიის და ა.შ.);
 განმარტავს ადამიანურ ღირსებას, მოჰყავს მაგალითები ცხოვრებიდან, მხატვრული

ლიტერატურიდან მისი შელახვისა და დაცვის შესახებ;
 დისკუსიის დროს ავლენს ადამიანის ღირსების პატივისცემას (მაგ.: მის საწინაღმდეგო მოსაზრებას

ბოლომდე ჩუმად, აუღელვებლად უსმენს; საკუთარ პოზიციას იცავს ან სხვის მოსაზრებას
ეწინააღმდეგება პირად თვისებებზე საუბრის გარეშე და.შ.);

 თანაკლასელთა ჯგუფთან ერთად გაითამაშებს სიტუაციას, როდესაც ილახება ადამიანის ღირსება
ან თავისუფლება; გამოთქვამს და ასაბუთებს თავის მოსაზრებას ამ ღირებულებების
მნიშვნელობის შესახებ; გადმოსცემს საკუთარ განცდებს (მაგ.: როდის გრძნობს, რომ სხვებზე არც
უკეთესია და არც უარესი, როდის გრძნობს, რომ ღირსეულად იქცევა);

 მსჯელობს იმპულსურ ქცევასა (”მინდა”) და ნებელობით ქცევას (”საჭიროა”) შორის განსხვავებაზე,
მოჰყავს კონკრეტული მაგალითები და აკეთებს დასაბუთებულ არჩევანს მათ შორის. განიხილავს
შემთხვევებს, როდესაც პიროვნება იღებს პასუხისმგებლობას საკუთარ საქციელზე და როდესაც ის
ასე არ იქცევა, არგუმენტირებულად მხარს უჭერს რომელიმე მათგანს;

 აფასებს ღირებულებებზე დაფუძნებული პიროვნული არჩევანის მნიშვნელობას საზოგადოების
განვითარებისათვის.

მოქ.IX.2. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს საკუთარი ადგილი და მნიშვნელობა საზოგადოებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ზნეობას, ზრდილობასა და დისციპლინას უკავშირებს ადამიანისა და საზოგადოების

კეთილდღეობას, აანალიზებს მათ როლსა და მნიშვნელობას საზოგადოების
განვითარებისათვის/ქმედუნარიანობისათვის;

 აანალიზებს საზოგადოებაში მოქცევის მოტივებს (მაგ. სასჯელის შიში, ჯილდო/სარგებელი,
სხვათა მოწონება/კონფორმიზმი, კანონმორჩილება, სინდისის კარნახი და ა.შ.);

 განასხვავებს მორალურ არჩევანსა და ქცევას საზოგადოებრივი ზეწოლით განხორციელებული
არჩევანისა და ქცევისაგან;

 მსჯელობს ოჯახზე, როგორც საზოგადოების ძირითად ღირებულებასა და ადამიანის ძირითად
გარემოზე. გამოკვეთს ოჯახის სტრუქტურას და ფუნქციურ როლებს მასში. აანალიზებს ოჯახში
პასუხისმგებლობების განაწილების საკითხს და მსჯელობს საკუთარ პასუხისმგებლობაზე;

 აღწერს საკუთარ როლს, ფუნქციებს, უფლებებს, მოვალეობებსა და ვალდებულებებს, როგორც
კლასისა და სკოლის თემის წევრი;

 საკუთარი შესაძლებლობებისა და ინტერესების შესაბამისად, გააზრებულად და აქტიურად
მონაწილეობს კლასისა და სკოლის ცხოვრებაში (მაგ.: სასკოლო კონკურსებსა და კონფერენციებში,
კლასისა თუ სკოლის მოვლა-პატრონობისა და კეთილმოწყობის საქმიანობაში, მოსწავლეთა



თვითმმართველობასთან კონსტრუქციულ თანამშრომლობაში, სასკოლო გუნდებში ან მათ
მხარდამჭერთა კლუბებში და ა.შ.);

 იცავს კლასში, სკოლასა და საზოგადოებაში არსებულ საერთო წესებს და ასაბუთებს
საზოგადოებრივი ნორმების პატივისცემის მნიშვნელობას;

 მსჯელობს ადამიანისა და საზოგადოების ურთიერთდამოკიდებულებაზე, განასხვავებს
პიროვნებისა და საზოგადოების ინტერესებს.

მოქ.IX.3. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს პროფესიონალიზმის მნიშვნელობა პიროვნების
განვითარებისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს მცირე ჯგუფში ადამიანის მოთხოვნილებათა ზრდის შესახებ სხვადასხვა თეორიის

განიხილვაში. კლასს აცნობს ჯგუფის მიერ დასახელებულ და მნიშვნელობის მიხედვით
დალაგებულ ადამიანის მოთხოვნილებათა ჩამონათვალს; ასაბუთებს ჯგუფის შეთანხმებულ
პოზიციას;

 ჩამოთვლის, მისი აზრით, რამდენიმე წარმატებულ თვალსაჩინო ადამიანს, განიხილავს მათი
წარმატების პიროვნულ მიზეზებს და გამოყოფს მათგან პროფესიულს;

 ჩამოთვლის ადამიანის პროფესიონალიზმის მახასიათებლებს და უკავშირებს ადამიანის
თანდაყოლილ და შეძენილ თვისებებს;

 პროფესიონალიზმის მახასიათებლებს აჯგუფებს პიროვნული თვისებებისა და გარე ფაქტორების
მიხედვით;

 აჯგუფებს ადამიანის პროფესიონალიზმის პიროვნულ მახასიათებლებს ცოდნის, უნარისა და
შრომისადმი დამოკიდებულების მიხედვით;

 ასაბუთებს პასუხისმგებლობის გრძნობის კავშირსა და მნიშვნელობას პროფესიონალიზმისათვის;
 მსჯელობს, რა გავლენას ახდენს ადამიანის პროფესიონალიზმი მის მდგომარეობასა და

აღიარებაზე საზოგადოებაში.

მოქ.IX.4. მოსწავლეს შეუძლია შეადგინოს საკუთარი მომავალი საქმიანობის გეგმა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის საკუთარ მიზნებს (მაგ.: ვიყო განათლებული, მდიდარი, ჯანმრთელი, ლამაზი,

უსაქმური, ვიცხოვრო უსაფრთხოდ და ა.შ.), რომლებიც კარიერასთან არის დაკავშირებული;
მსჯელობს მათ რეალურობასა და მიღწევის გზებზე; მიზნების განხორციელების გზებს აკავშირებს
შესაბამის მოვალეობებთან;

 საკუთარი შესაძლებლობებისა და მიზნების ანალიზის საფუძველზე ასახელებს საქმიანობის იმ
სფეროს, რომელსაც სავარაუდოდ უკავშირებს საკუთარ მომავალ მოღვაწეობას;

 კლასში გამოავლენს თანამოაზრეებს, რომლებთან ერთადაც აგროვებს ინფორმაციას მომავალი
პროფესიის შესახებ და მისი მიმოხილვის შემდეგ აკეთებს განაცხადს მინი-პროექტისთვის "ჩემი
მომავალი პროფესია";

 მასწავლებლის დახმარებით, თანაკლასელთა ჯგუფთან ერთად სახავს იმ გზებს, რომლებიც
დაეხმარება მას პროფესიის არჩევანის გაკეთებაში, რაც გულისხმობს: ინფორმაციის მოძიებისა და
ანალიზის ეტაპებს, ვადებს, გამოსაყენებლი მეთოდების (მაგ.: გამოკითხვა, ინტერვიუ, ადგილზე
გაცნობა და ა.შ.) განსაზღვრას;



 მასწავლებელთან და თანამოაზრე თანაკლასელთა ჯგუფთან  ერთად განიხილავს საშუალო
საფეხურზე შესასწავლ არჩევით საგნებს, თანამშრომლობს შესაბამის პედაგოგებთან და არკვევს
მათ მნიშვნელობებს. გამოყოფს იმ საგნებს, რომლებიც დაეხმარება დასახული პროფესიის
დაუფლებაში;

 საშუალო საფეხურზე არჩევითი საგნებიდან გამოყოფს მისთვის საინტერსო და საჭირო საგნებს;
ასაბუთებს საკუთარ არჩევანს;

 საკუთარი შესაძლებლობებისა და მისწრაფებების ანალიზის საფუძველზე წერს თხზულებას
"როგორ მესახება ჩემი მომავალი კარიერა" (დასახული მიზნები და მათი მიღწევის გზები,
სასურველი და გარდაუვალი მოვლენები, მისი ჩანაფიქრის შესაბამისობა საზოგადოებრივ
ინტერესებთან); თხზულებას წარუდგენს თანაკლასელებს.

მიმართულება: მდგრადი განვითარება

მოქ.IX.5. მოსწავლეს შეუძლია პიროვნებისა და საზოგადოებისათვის მნიშვნელობის გააზრებით
მისდიოს ცხოვრების ჯანსაღი წესს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს ჯანსაღ და არაჯანსაღ საკვებს, მსჯელობს ჯანსაღი საკვების მნიშვნელობაზე

ადამიანის/საზოგადოების კეთილდღეობისა და მდგრადი განვითარებისათვის;
 მსჯელობს და ასაბუთებს დაბალანსებული დღის რეჟიმის (სწავლა-დასვენების), მნიშვნელობას

ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და საზოგადოების კეთილდღეობისათვის;
 აღწერს თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებს და ასაბუთებს მათ მავნე გავლენას

ადამიანის ჯანმრთელობასა და საზოგადოების კეთილდღეობაზე;
 განმარტავს, თუ რას ნიშნავს ალკოჰოლის ავადმოხმარება, მსჯელობს შესაბამის რისკებზე და

ასაბუთებს ალკოჰოლის მავნე გავლენას ადამიანის/საზოგადოების კეთილდღეობაზე;
 განმარტავს, თუ რას ნიშნავს არალეგალური ნარკოტიკული საშუალებები, მსჯელობს სხვადასხვა

ნარკოტიკული საშუალებების ავადმოხმარებასთან დაკავშირებულ საერთო და სპეციფიკურ
რისკებზე;

 იცავს ჯანსაღი ცხოვრების ელემენტარულ პრევენციულ წესებს თამბაქოს, ალკოჰოლის,
ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარებისა და აზარტულ თამაშებში მონაწილების
გამორიცხვით/შეზღუდვით;

 იცავს ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის სასკოლო წესებსა და კანონის
მოთხოვნებს;

 მსჯელობს ჯანსაღი გარემოს მნიშვნელობაზე ადამიანის/საზოგადოების კეთილდღეობისათვის;
აღწერს, თუ რა სახის ქმედებები უქმნის საფრთხეს ჯანსაღ გარემოს; აღწერს იმას, თუ რა სახის
ქმედებებს შეაქვთ წვლილი გარემოს დაცვაში;

 თანამშრომლობს თანატოლებთან მათი საჭიროებების, ინტერესებისა და უფლებების
გათვალისწინებით;

 წერს თხზულებას სოციალური დაავადებების (მაგ.: ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, შიდსი,
ტუბერკულოზი და ა.შ.) მქონე ადამიანებისადმი  საზოგადოების დანარჩენ წევრთა
დამოკიდებულების შესახებ, სადაც ასაბუთებს საკუთარ პოზიციას მის მიერ აღწერილი
ურთიერთობის სამართლიანობის შესახებ.



მოქ. IX 6. მოსწავლეს შეუძლია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ძირითადი პრობლემების
გადასაჭრელად თანამშრომლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადამიანის რომელიმე მოთხოვნილებას შეუსაბამებს ადამიანის გარკვეულ უფლებას (მაგ.: კვება _

სიცოცხლის, შრომის და სხვა უფლებები; ურთიერთობა _ სიცოცხლის, სიტყვის, შრომის,
უსაფრთხო გარემოს და სხვა უფლებები და ა.შ.) და ასაბუთებს საკუთარი პასუხის მართებულობას;

 მისთვის ნაცნობი სოციალური გარემოს მაგალითზე (ოჯახი, სამეზობლო, კლასი, სკოლა,
სამეგობრო, დასახლება) გამოყოფს იმ ფაქტორებს (მაგ.: საერთო ზნეობრივი ღირებულებები,
გარემოებები და ა.შ.), რომლებიც მათ ერთმანეთზე დამოკიდებულს ხდის. მოჰყავს მაგალითები
მხატვრული ლიტერატურიდან და ისტორიიდან;

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად ადგენს კლასის ან სკოლის უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფისთვის საჭირო ნივთების თუ სამუშაოების სიას, რომლიდანაც ირჩევს
რამდენიმეს, რომლის შეძენა ან განხორციელება ჯგუფს სხვების დაუხმარებლად შეუძლია;
უზიარებს თანაკლასელებს საკუთარ არჩევანს და ასაბუთებს მას არსებული შეზღუდვებისა და
ალტერნატივების განხილვით;

 მსჯელობს არაძალადობრივ ურთიერთობებზე, როგორც ფსიქიკური სიჯანსაღის მაჩვენებელზე;
 გამოხატავს სოლიდარობასა და თანაგრძნობას იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ძალადობის

საფრთხე ემუქრება;
 მონაწილეობს საკლასო დისკუსიაში "რა მოხდებოდა ყველას რომ ჰქონდეს მხოლოდ უფლება და

არ გააჩნდეს მოვალეობა? საჭიროა თუ არა პასუხისმგებლობა და რისთვის?";
 ხსნის, თუ რატომ ევალება პიროვნებას კანონის დაცვა; ასახელებს იმ საშიშროებას, რაც მოსდევს

არაკანონიერ მოქმედებას;
 წერს თხზულებას "რაზეა დამოკიდებული ჩვენი კეთილდღეობა?", სადაც სხვადსხვა საგნიდან

(მაგ.: ისტორია, გეოგრაფია, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება და ა.შ.) მიღებული ინფორმაციისა
და სტატისტიკური ანალიზის მეთოდების გამოყენებით ასაბუთებს საკუთარ პოზიციას;

 აანალიზებს ადამიანის უფლებებს, როგორც ქცევის სტანდარტების შემუშავებისა და შეთანხმების
საფუძველს სხვადასხვა მასშტაბის საზოგადოებაში (მაგ.: ოჯახი, სკოლა, სპორტული კლუბი, თემი,
ქვეყანა და ა.შ.);

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად, საკუთარ დასახლებაში იკვლევს იმ საშიშროებებს, რაც
მოსდევს მოზარდების მიერ თამბაქოს, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების გამოყენებას; განიხილავს
შესაბამის სტატისკურ მონაცემებს საქართველოს, მეზობელი ქვეყნებისა და მსოფლიოსთვის;
ანალიზის საფუძველზე ასახელებს ეფექტური პრევენციული ღონისძიებების მაგალითებს,
რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია საკუთარ დასახლებაში;

 ჩამოთვლის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების განმსაზღვრელ ფაქტორებს შეიარაღებული
კონფლიქტის პირობებში; აყალიბებს მებრძოლი მხარეების ვალდებულებებს.

მოქ.IX.7. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს საქართველოს მრავალფეროვნების
ძირითად მახასიათებლები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის საზოგადოების მრავალფეროვნების დამახასიათებელ ნიშნებს, რომლებიც ვრცელდება

საქართველოს მოსახლებაზე;
 საკუთარი სკოლის ან დასახლების მაგალითზე, ადგენს საზოგადოების მრავალფეროვნების

დიაგრამას;



 აკავშირებს ერთმანეთთან ადამიანური ღირსების, თანასწორობისა და საზოგადოების
მრავალფეროვნების ნიშნებს;

 მსჯელობს საქართველოს მოსახლეობაში უმრავლესობისა და უმცირესობის გამოყოფის
პრინციპებზე სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით (მაგ. ეთნიკური, პოლიტიკური, ეკონომიკური,
სოციალური, კულტურული, რელიგიური და სხვ.);

 საქართველოს მოსახლეობის მაგალითზე წარმოადგენს იმ ჯგუფებს, რომლებიც გაერთიანებულია
მარავალფეროვნების რამდენიმე ნიშნის მიხედვით (მაგ.: ეთნიკური, ენობრივი და რელიგიური ან
სოციალური, სქესობრივი და ასაკობრივი);

 ირჩევს საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონს, ახასიათებს მის მოსახლეობას მრავალფეროვნების
ნიშნების მიხედვით და ასახელებს არსებული მრავალფეროვნების ისტორიულ-გეოგრაფიულ
მიზეზებს.

მოქ.IX.8. მოსწავლეს შეუძლია საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაარსებობის საფუძვლებისა და
პირობების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანაკლასელებთან ერთად, საკუთარი დაკვირვებების საფუძველზე, შეარჩევს და გაითამაშებს

რომელიმე კონფლიქტურ სიტუაციას; განიხილავს მისი მოგვარების შესაძლო გზებს (მაგ.:
ინტერესების პოზიციდან – მოლაპარაკებით, წესების პოზიციიდან – სასამართლოთი თუ სხვა);
არჩევს მოცემული შემთხვევისათვის ყველაზე ეფექტურს და ასაბუთებს თავის მოსაზრებას;

 თანაკლასელებთან ერთად ქმნის მშვიდობიანი გარემოსთვის საჭირო ყოველდღიური ქცევის
სახელმძღვანელო დოკუმენტს (მაგ.: ბუკლეტი, პლაკატი, სამახსოვრო) და წარუდგენს სკოლის
თვითმმართველობის ორგანოებს;

 ადარებს მშობლიურ მხარეში გავრცელებულ ტრადიციულ და თანამედროვე ეკონომიკურ
საქმიანობებს სარფიანობის მიხედვით; მსჯელობს ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს შეცვლის
გამომწვევ მიზეზებზე;

 აკავშირების საზოგადოებაში სამართლიანობის პირობებს მშვიდობიანი თანაარსებობის
საფუძვლებთან;

 საკუთარი სკოლის, დასახლების ან ქვეყნის მაგალითზე ჩამოთვლის საკითხებს, რომელთა
გადასაწყვეტად, მისი აზრით, მნიშვნელოვანია უმრავლესობის აზრის გამოვლენა (მაგ.:
პლებისციტი, რეფერენდუმი, გამოკითხვა, არჩევნები და ა.შ.);

 მსჯელობს, არის თუ არა მის კლასში დემოკრატიული გარემო (მაგ.: არის თუ არა თანასწორობის,
ურთიერთპატივისცემის, თანამშრომლობის ატმოსფერო, შეუძლია თუ არა ნებისმიერ მოსწავლეს
თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი დისკუსიებისა და განხილვის დროს);

 განიხილავს საქართველოს მოსახლების მრავალფეროვნებას, როგორც საზოგადოებაში
მშვიდობიანი თანაარსებობისა და ტოლერანტობის საფუძველს.

მიმართულება: თვითმმართველობა და მმართველობა

მოქ.IX.9. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საქართველოს მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებები და
თავისუფლებები, მოვალეობები და პასუხისმგებლობები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს საქართველოს მოქალაქეობის საფუძვლებსა და პირობებს;



 ადარებს ერთმანეთთან საქართველოს მოქალაქის კონსტიტუციურ უფლებებსა და
თავისუფლებებს ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციის დებულებებს;

 მსჯელობს საქართველოში მოქალაქეთა თანასწორუფლებიანობის გარანტიებზე;
 ადგენს ასაკობრივ დროის ხაზს, რომელზედაც მიუთითებს საქართველოს მოქალაქის ძირითად

უფლებებს, მოვალეობებსა და შესაბამის პასუხისმგებლობებს.
 გამოყოფს საქართველოს არასრულწლოვანი და სრულწლოვანი მოქალაქეების სამართლებრივი

მდგომარეობის განსხვავებსა და მსგავსებებს;
 აჯგუფებს საკუთარ კანონიერ უფლება-მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობებს სამართლებრივი

სფეროების მიხედვით (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლის სამართლის და ა.შ.);
 საქართველოს მოქალაქის უფლება-მოვალეობებს აჯგუფებს მათი განხორციელების პირობების

მიხედვით (მაგ.: საკმარისია მოქალაქის ნება, საკმარისია საზოგადოებრივი შეთანხმება,
აუცილებელია სახელმწიფოს მოქმედება).

მოქ.IX.10. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის სისტემა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს განხსვავებებზე ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის;
 თანაკლასელებთან ერთად აჯგუფებს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს (აღმასრულებელი,

საკანონმდებლო და სასამართლო) და განასხვავებს მათ ფუნქციებს;
 ირჩევს ერთ-ერთ სახელმწიფო ორგანოს და უკავშირებს მას ხელისუფლების შესაბამის შტოს;

განიხილავს ამ ორგანოს ფუნქციებს და მის კავშირს ხელისუფლების სხვა ორგანოებთან;
 ადგენს საკუთარ დასახლებაში გადასაჭრელ საკითხთა ნუსხას და შესაბამისად ასახელებს

ხელისუფლების იმ წარმომადგენელს, რომელთანაც უნდა მოხდეს პირველი მიმართვა; ასაბუთებს
საკუთარ დასკვნას (შტოსა და დონის/ინსტანციის მიხედვით);

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად ირჩევს რომელიმე სახელმწიფო ორგანოს (მაგ.:
გამგეობა/მერია, პარლამენტი, სასამართლო, სამინისტრო და ა.შ.) და მონაწილეობს შესაბამის
სიმულაციურ თამაშში ”სამსახურის ერთი დღე”;

 განიხილავს ხელისუფლების ერთ-ერთი ორგანოს (მაგ.: პარლამენტი, პრეზიდენტი, ქალაქის მერი,
თვითმმართველობის ორგანო, მოსამართლე და ა.შ.) არჩევის წესებს; ადარებს საქართველოსა და
სხვა ქვეყნის მაგალითს; გამოყოფს, მისი აზრით, მათ შორის უფრო სამართლიან წესებს;

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად მოიძიებს ინფორმაციას რომელიმე არჩევითი თანამდებობის
ან ორგანოს (მაგ.: სკოლის დირექტორი, დეპუტატი, მერი ან სხვა) შესახებ და სიმულაციურ
არჩევნებში ასრულებს მისთვის განკუთვნილ როლს (მაგ: ამომრჩეველი, კანდიდატი,
მხარდამჭერი, დამკვირვებელი, ჟურნალისტი, სამართალდამცავი ან სხვა); ერთმანეთს ადარებს
ნავარაუდებ და მიღებულ შედეგებს, რის საფუძველზეც თანაკლასელებთან ერთად აფასებს
თითოეული მონაწილის როლს/ფუნქციას;

 ჩამოთვლის სახელმწიფოს დემოკრატიულობის პრინციპებს (მაგ.: ხელისუფლების დანაწილება და
წარმომადგელობითიბა, მრავალპარტიულობა, სიტყვის თავისუფლება და ა.შ.) და თითოეულის
მიხედვით ახასიათებს საქართველოს სახელმწიფოს მმართველობას; ადარებს რომელიმე სხვა
დემოკრატიულ სახელმწიფოს; ანალიზის საფუძველზე აკეთებს დასკვნას, თუ რომელი
მმართველობაა უფრო დემოკრატიული.

მოქ.IX.11. მოსწავლეს შეუძლია სკოლის თვითმმართველობის დემოკრატიულ პროცესში ნაყოფიერი
მონაწილეობა.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის, მისი აზრით, კლასისთვის (ან სკოლისთვის) აქტუალურ საკითხებს, რომელთა

გადაწყვეტაშიც თავად სურს მონაწილეობა და თანაკლასელებს (დამრიგებელს ან სკოლის
ადმინისტრაციას) წარუდგენს ამ საკითხთა მოგვარების მისეულ გეგმას;

 თანაკლასელებს ახსენებს მე-7 კლსში შემუშავებულ საკლასო კონსტიტუციის შინაარსს; აცნობს
მათ დოკუმენტში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტს; საკუთარი მოსაზრების
დასაბუთებისას იცავს რეგლამენტს;

 ზეპირად ან წერილობით წარმოადგენს თანაკლასელთა ჯგუფთან ერთად მომზადებულ
დემოკრატიული კლასის/სკოლის მოდელს; მოჰყავს არგუმენტები საკუთარი დასკვნების
დასამტკიცებლად;

 საკუთარი სკოლის თვითმმართველობის მაგალითზე განიხილავს მოსწავლეების როლს
დემოკრატიის მშენებლობაში;

 ასაბუთებს მოსწავლეების, მშობლების, მასწავლებლებისა და სკოლის დირექციის
თანამშრომლობის მნიშვნელობას ხარისხიანი განათლებისათვის;

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად განიხილავს სკოლის თვითმმართველობის ორგანოების
საქმიანობასა და მათ შედეგებს; აანალიზებს განხილვის შედეგებს და წერს რეკომენდაციებს
სასკოლო ცხოვრების გაუმჯობესების შესახებ, რომლებსაც სათანადო ფორმით წარუდგენს
შესაბამის კომპეტენტურ პირს ან ორგანოს.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი IX კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60%-ს)

პიროვნული განვითარება
1. მოთხოვნილებები და შესაძლებლობები
2. პროფესიონალიზმი და პიროვნების განვითარება
3. სამომავლო გეგმების დასახვა
4. ბაზარი და კონკურენცია
5. შრომის ბაზარი და ტენდენციები
6. კონფლიქტის განვითარებისა და მოგვარების გზები
7. ადამიანის უფლებების მორალური საფუძვლები და ისტორია

მდგრადი განვითარება

8. სამართლიანი სამყარო და მშვიდობიანი თანაარსებობა
9. საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და მისი კომპონენტები
10. უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემო: სკოლაში, დასახლებაში და ქვეყანაში
11. სამართალი და მორალი
12. მოსახლეობის სოციალური სტრუქტურა
13. მრავალფეროვანი საქართველო და მრავალფეროვანი სამყარო
14. თავისუფალი საზოგადოება და არჩევანი
15. ინვესტირება, მოგება, გადასახადები
16. სამართლიანობა, კანონიერება და მართლწესრიგი
17. ბიუჯეტი - პრიორიტეტების, ვალდებულებებისა და შესაძლებლობების შეთანხმებული

განაწილება



თვითმმართველობა და მმართველობა

18. დემოკრატიის საფუძვლები და მისი მნიშვნელობა საზოგადოების ცხოვრებაში
19. დემოკრატია საქართველოში
20. საქართველოს კონსტიტუცია: სახელმწიფოს მოწყობა, მმართველობა და საქართველოს მოქალაქის

მახასიათებლები
21. ოჯახი, სკოლა და სხვა საზოგადოებრივი სისტემების თვითმმართველობა
22. სკოლის თვითმმართველობა: სტრუქტურა, ფუნქციები და მოსწავლეთა შესაძლებლობები
23. მოქალაქის მონაწილეობა დემოკრატიულ პროცესში
24. დემოკრატიული მმართველობის პრინციპები და მოდელები
25. ხელისუფლების დანაწილება და მართვის დონეები

თავი XXXVIII

საგნობრივი კომპეტენციები საშულო საფეხურზე

X კლასი
ისტორია (ისტორიის მეცნიერების შესავალი)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე
ისტორიული ინტერპრეტაცია და

კვლევა
კომუნიკაცია

ისტ.X. 1. მოსწავლეს შეუძლია
ანალიტიკური მსჯელობა
ისტორიის ქრონოლოგიისა და
პერიოდიზაციის საკითხებზე.

ისტ.X. 2. მოსწავლეს შეუძლია
ისტორიის დამხმარე დარგებზე
მსჯელობა და მათი სპეციფიკის
განსაზღრა.

ისტ.X.3. მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა სხვადასხვა ეპოქაში
ისტორიული აზრის განვითარების
პროცესზე.

ისტ.X.4. მოსწავლეს შეუძლია
გაანალიზოს და შეაფასოს
ისტორიული მოვლენის
განსხვავებული ინტერპრეტაციები.

ისტ.X.5. მოსწავლეს შეუძლია
ისტორიული წყაროების
კლასიფიცირება.

ისტ.X.8. მოსწავლეს შეუძლია
ისტორიული თემის დაწერა.



ისტ.X.6. მოსწავლეს შეუძლია
გაანალიზოს პირველადი და
მეორადი წყაროები.

ისტ.X.7. მოსწავლეს შეუძლია
ისტორიული კვლევის დაგეგმვა და
ჩატარება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე

ისტ.X. 1. მოსწავლეს შეუძლია ანალიტიკური მსჯელობა ისტორიის ქრონოლოგიისა და პერიოდიზაციის
საკითხებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს წელთაღრიცხვის სხვადასხვა სისტემაზე, მისი წარმოშობის ისტორიასა და მიზეზებზე,

ადარებს წელთაღრიცხვის ძველ სისტემებს თანამედროვე საყოველთაოდ გავრცელებულ მოდელს;
მსჯელობს ქართული წელთაღრიცხვის სისტემაზე;

 იცნობს კალენდრის სხვადასხვა სისტემას, ადარებს მას მსოფლიოში საყოველთაოდ აღიარებულ
კალენდართან;

 იცნობს ისტორიის პერიოდიზაციის ძირითად ძველ და თანამედროვე მოდელებს, მსჯელობს მათ
შესახებ;

 იცნობს საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის ძველ და თანამედროვე მოდელებს. ადარებს
მას მსოფლიოში დღეს არიარებულ ისტორიის პერიოდიზაციასთან.

მიმართულება: ისტორიული ინტერპრეტაცია და კვლევა

ისტ.X. 2. მოსწავლეს შეუძლია ისტორიის ძირითად და დამხმარე დარგებზე მსჯელობა და მათი
სპეციფიკის განსაზღრა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის ისტორიის  დამხმარე დარგებს, იცნობს მათ სპეციფიკას, გამოყოფს კვლევის უმთავრეს

ობიექტებს;
 მსჯელობს ისტორიული დარგების ადგილსა და მნიშვნელობაზე ისტორიული პროცესის

შესაძლებელი სისრულით აღდგენისა და აღქმისათვის;
 მსჯელობს დიდი არქეოლოგიური აღმოჩენების შედეგებზე, აკეთებს პრეზენტაციას მის მიერ

არჩეული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არქეოლოგიური აღმოჩენის შესახებ (მაგ.: ევრაზიის
უძველესი ადამიანი დმანისში, ტროას გათხრები);

 მსჯელობს ეთნოლოგია/ეთნოგრაფიული მასალების მნიშვნელობაზე, კლასგარეშე აქტივობის
გზით (სამუზეუმო ექსპონატების გაცნობა, საველე გასვლითი სამუშაოს შედეგად მოპოვებული
ეთნოგრაფიული მასალის გაცნობა) მოპოვებული მასალის საფუძველზე მსჯელობს ყოფა-
ცხოვრების ძირითად მახასიათებლებზე და ტრადიციული ყოფა-ცხოვრების ძირითად



ელემენტებს ადარებს თანამედროვე ყოფას; აკეთებს პრეზენტაციას მის მიერ არჩეული
საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარის ტრადიციული ყოფა-ცხოვრების
შესახებ;

 სამუზეუმო ფონდებისა და ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით
მოიძიებს ქართული მონეტებისა და ქაღალდის ფულის ძირითად ნუმუშებს და ადარებს სხვა
ქვეყნის ფულის ნიმუშებთან; მსჯელობს ნუმიზმატიკისა და ბონისტიკის მნიშვნელობაზე;

 იცნობს ძველ ქართულ მეტროლოგიურ სისტემას. ადარებს მას სხვა ქვეყნებში გავრცელებულ
ძველ და თანამედროვე მეტროლოგიურ სისტემებთან;

 განსაზღვრავს ისტორიული გეოგრაფიის მნიშვნელობას, იცნობს ისტორიული კარტოგრაფიის
ძირითად ეტაპებს, მათ შორის ქართული კარტოგრაფიის განვითარების ისტორიას (მაგ.:
მსჯელობს ვახუშტი ბაგრატიონის კარტოგრაფიულ მემკვიდრეობაზე და ადარებს მის ატლასებს
მისი დროის მსოფლიო კარტოგრაფიულ მიღწევებთან).

ისტ.X.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა სხვადასხვა ეპოქაში ისტორიული აზრის განვითარების
პროცესზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცნობს ისტორიული აზრის განვითარების ძირითად ეტაპებს;
 განასხვავებს ისტორიული მწერლობის განვითარების ძირითად (ანტიკური, შუა საუკუნეების,

რენესანსის. . . . ) ეტაპებს;
 მსჯელობს სხვადასწხვა ეპოქის ისტორიკოსებზე, რომელთაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს

ისტორიის, როგორც მეცნიერების განვითარების საქმეში;
 იცნობს შუა საუკუნეებისა და თანამედროვე ქართველ ისტორიკოსებს, მსჯელობს მათი

ისტორიული მემკვიდრეობის შესახებ (მაგ.: ვახუშტი ბაგრატიონი და ივანე ჯავახიშვილი);
მსჯელობს უმნიშვნელოვანესი ქართული საისტორიო კრებულის, ,,ქართლის ცხოვრების’’ შესახებ;

 მსჯელობს სხვადასხვა  ისტორიული სკოლის წარმოშობის განმსაზღვრელ ფაქტორებზე და
ადარებს ერთმანეთთან ამ სკოლების წარმომადგენლების ძირითად შეხედულებებს; გამოთქვამს
საკუთარ მოსაზრებას, რამდენად განაპირობებს ისტორიული გარემო და ეპოქის ფასეულობები
სხვადასხვა დროის ისტორიის თეორეტიკოსთა შეხედულებებს.

 მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ისტორიის განსხვავებული მნიშვნელობების
(ისტორია, როგორც პროპაგანდა, ისტორია და ეთიკა, ისტორია და თეოლოგია) შესახებ.

ისტ.X.4. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს და შეაფასოს ისტორიული მოვლენის განსხვავებული
ინტერპრეტაციები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ორ წყაროს, რომლებიც კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენაზე გვაწვდის განსხვავებულ

ინფორმაციას, ან გვაძლევს ისტორიული მოვლენის ან პიროვნების განსხვავებულ შეფასებას (მაგ.:
იუსტინიანე კეისრის შეფასებას პროკოფი კესარიელის ოფიციალური და საიდუმლო ისტორიის
მიხედვით ან ლაშა-გიორგის შეფასება ლაშას დროინდელი მემატიანისა და ჟამთააღმწერლის
თხზულების მიხედვით); მსჯელობს იმ ფაქტორებზე, რომლებმაც განაპირობა კონკრეტული
მოვლენის განსხვავებული ინტერპრეტაციების არსებობა;



 ადარებს კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენაზე (პიროვნებაზე) არსებულ ორი (ან სამი)
ისტორიკოსის განსხვავებულ თვალსაზრისს, კრიტიკულად აფასებს მას და აყალიბებს საკუთარ
შეხედულებას ამ ისტორიული მოვლენის (პიროვნების) შესახებ;

 მსჯელობს ისტორიული ინტერპრეტაციის ჰიპოთეტურ ხასიათზე და აცნობიერებს, რომ
ნებისმიერი ისტორიული ინტერპრეტაცია შეიძლება გადაფასდეს ახალი მასალის მოძიების
(გამოქვეყნების) შემთხვევაში;

 ასხვავებს ისტორიულ ფაქტს ისტორიული ინტერპრეტაციისაგან.

ისტ.X.5. მოსწავლეს შეუძლია ისტორიული წყაროების კლასიფიცირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ტიპოლოგიურად აჯგუფებს საისტორიო წყაროებს;
 ერთმანეთისგან ასხვავებს ნარატიულ და დოკუმენტურ საისტორიო მასალას;
 აღიქვამს ეთნოგრაფიული და არქეოლიგიური მონაცემების, როგორც საისტორიო წყაროს,

მნიშვნელობას;
 აღიქვამს ლინგვისტური მონაცემების, როგორც საისტორიო წყაროს, მნიშვნელობას;
 საუბრობს ფოლკლორული მასალის, როგორც საისტორიო წყაროს შესახებ.

ისტ.X.6. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს პირველადი და მეორადი წყაროები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს პირველად და მეორად წყაროებზე;
 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას ისტორიული წყაროს ავტორის შესახებ და კრიტიკულად

აფასებს, თუ რამდენად სანდოა იგი (მაგ.: იკვლევს იყო თუ არა ავტორი მოვლენის
თვითმხილველი, რა წყაროებით სარგებლობდა იგი; მოქმედებდა თუ არა ცენზურა წყაროს
ავტორზე);

 განსაზღვრავს ისტორიული წყაროს შექმნის მიზანს - ავტორის მოტივაციას (მაგ.: მხედველობაში
იღებს წყაროს ავტორის პირად ურთიერთობას ისტორიული პირთან, მის დამოკიდებულებას
უცხოელთა მიმართ, მისი ეპოქის საზოგადოებრივ გარემოს, ფასეულობებსა და მენტალიტეტს);

 ფლობს ინფორმაციას ისტორიული დოკუმენტის შექმნის თარიღისა და ადგილის შესახებ; წყაროს
შეფასებისას მხედველობაში იღებს, თუ რამდენად არის დაშორებული იგი დროისა და ადგილის
თვალსაზრისით მასში გადმოცემული ისტორიული მოვლენებისგან;

 განასხვავებს იმ ინფორმაციას, რომლის მოწოდებაც წყაროს ავტორის უპირველესი მიზანია,
წყაროში არსებული ყველა სხვა ცნობისაგან (მაგ. იაკობ ხუცესის "შუშანიკის წამებაში" ავტორის
მიზანია ქრისტიანობისათვის თავდადებული დედოფლის ცხოვრების აღწერა, მაგრამ ამავე დროს
ამ ნაწარმოებში ჩვენ მოვიპოვებთ ცნობებს V საუკუნის II ნახევრის ქართლის პოლიტიკური,
სოციალური და კულტურული ვითარების შესახებ);

 პირველად წყაროებზე მუშაობისას მხედველობაში იღებს ისტორიული მოვლენის მონაწილეების
განსხვავებულ ფასეულობებს, ინტერესებს, შეხედულებებს, მოტივებსა და სხვა ადამიანურ
ფაქტორებს;

 ისტორიულ წყაროებზე მუშაობისას ადგენს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს;
 ისტორიული წყაროდან მიღებულ ინფორმაციას აჯგუფებს საზოგადოებრივი ცხოვრების

სხვადასხვა სფეროს (პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, რელიგია, სოციალური ურთიერთობები)
მიხედვით;



 აღიქვამს ისტორიულ ეპოქას: ა) აყალიბებს მისთვის საინტერესო ეპოქაში არსებულ ფასეულობებს,
შეხედულებებსა და შესაძლებლობებს; აღწერს, თუ როგორ აღიქვამდნენ იმ პერიოდის ადამიანები
თავიანთ ეპოქას; ბ) ცდილობს თავიდან აიცილოს წარსული ეპოქის მხოლოდ დღევანდელი
გადასახედიდან შეფასება.

ისტ.X.7. მოსწავლეს შეუძლია ისტორიული კვლევის დაგეგმვა და ჩატარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 დამოუკიდებლად ან მასწავლებლის დახმარებით ირჩევს საკვლევად მისთვის საინტერესო

ისტორიულ საკითხს (მოსწავლის არჩევანი შეიძლება განაპირობოს ისტორიული ნაშრომის,
ისტორიულ თემატიკაზე შექმნილი მხატვრული ლიტერატურის, კინოფილმების,
არქიტექტურული ძეგლების, სამუზეუმო ექსპოზიციების გაცნობამ ან რომელიმე თანამედროვე
პოლიტიკური მოვლენით დაინტერესებამ);

 მომავალი გამოკვლევის თემის დაკონკრეტების მიზნით არჩეულ ისტორიულ საკითხზე ეცნობა
ერთ ან ორ ზოგადი ხასიათის სტატიას (მაგ.: სტატია ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში);

 განსაზღვრავს, თუ რა ტიპის კვლევის ჩატარებას აპირებს - დაეყრდნობა მისი გამოკვლევა
მხოლოდ მეორად წყაროებს, თუ მას დასჭირდება როგორც პირველადი, ასევე მეორადი წყაროების
გამოყენება;

 ადგენს "სამუშაო" ბიბლიოგრაფიას (მაგ.: ა) ენციკლოპედიის სტატიის ბოლოს მითითებული
წიგნების მიხედვით; ბ) მასწავლებლის მიერ დასახელებული წიგნის სქოლიოებში ან გამოყენებულ
ლიტერატურის სიაში მოიძიებს და შეარჩევს ორ ან სამ გამოკვლევას);

 მოსწავლე ბიბლიოთეკაში კატალოგის საშუალებით მოიძიებს საჭირო ლიტერატურას და
განსაზღვრავს, გამოადგება თუ არა ესა თუ ის წიგნი ან სტატია მომავალი კვლევისათვის (მაგ.,
წიგნის შესავლის, წინასიტყვაობის, სარჩევის თავებისა და ქვეთავების გაცნობის საშუალებით);

 კვლევის ინტერესებიდან გამომდინარე, მასწავლებლის დახმარებით მოიძიებს, ეცნობა და აფასებს
პირველად წყაროებს;

 საჭიროების შემთხვევაში მოიძიებს და იყენებს ინფორმაციას ვიზუალური, აუდიო/ვიდეო/კინო
მასალისა და ინტერნეტ-რესურსის, ასევე ლიტერატურული წყაროების საშუალებით (ფოტოები,
ნახატები, ფრესკები, არქიტექტურული ნაგებობები, რომანები, პოეტური და დრამატურგიული
ნაწარმოებები, ფოლკლორული, პოპულარული თუ კლასიკური მუსიკა);

 კვლევის პროცესში იყენებს სხვადასხვა ტიპის დიაგრამებს ისტორიული წყაროდან მოპოვებული
ინფორმაციის განმარტებისა თუ ილუსტრაციის მიზნით;

 კვლევის შედეგებს რეგულარულად აცნობს მასწავლებელს და ითვალისწინებს მის შენიშვნებს.

მიმართულება: კომუნიკაცია

ისტ.X.8. მოსწავლეს შეუძლია ისტორიული თემის დაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ისტორიული თემის დაწერის მიზნით ირჩევს მისთვის საინტერესო საკითხს და თანდათან

აკონკრეტებს მას.



 არჩეულ საკითხზე წინასწარი კვლევის ჩატარების შემდეგ განსაზღვრავს თემის მთავარ იდეას -
თეზისს და აყალიბებს მას წინადადების სახით;24

 განსაზღვრავს თემის მიზანს, ანუ იმას, თუ რა დანიშნულება აქვს თემას _ მკითხველის
ინფორმირება ისტორიულ საკითხთან დაკავშირებით (ანუ ისტორიული საკითხის განმარტება,
ახსნა), თუ მკითხველის დარწმუნება ისტორიული პრობლემის საკუთარი ხედვის (არგუმენტის)
სისწორეში;

 განსაზღვრავს, თუ ვინ იქნება მის მიერ დაწერილი თემის მკითხველი (მაგ.: თანაკლასელები,
მასწავლებელი თუ ოლიმპიადის ჟიური); ამ მიზნით პასუხობს შემდეგ შეკითხვებს: რა იცის
წინასწარ მომავალმა მკითხველმა თემაში განხილული ისტორიული საკითხის შესახებ? რა ცოდნა
უნდა მისცეს მკითხველს ჩემმა თემამ? რა მინდა, რომ მკითხველმა დაინახოს ახლებურად? როგორ
უნდა ავაგო თემა, რომ ჩემი იდეები გასაგები გახდეს კონკრეტული მკითხველისთვის?

 ადგენს თემის დაწერის გეგმას, რაც გულისხმობს: ა) გეგმის შედგენის დროს უფრო მნიშვნელოვანი
იდეების ერთ ჯგუფში განთავსებას, შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვნისას კი _ მეორეში და ა.შ.;
ბ) შემდეგი ტიპის სქემის შედგენას:

თემის თეზისი (წინადადების სახით) მაგ. 1920-21 წლებში
ამიერკავკასიის ქვეყნების
დამოუკიდებლობის დაკარგვა
განაპირობა საგარეო
პოლიტიკურმა ფაქტორებმა.

პირველი მთავარი იდეა
ა) პირველ მთავარ იდეასთან
დაკავშირებული პირველი დამხმარე
იდეა

 მიზეზი ან მაგალითი
 მიზეზი ან მაგალითი

ბ) პირველ მთავარ იდეასთან
დაკავშირებული მეორე დამხმარე იდეა

 მიზეზი ან მაგალითი
 მიზეზი ან მაგალითი

მაგ., რუსეთის რევოლუცია

ბოლშევიკების ხელისუფლებაში
მოსვლა

I მსოფლიო ომის შედეგები

მეორე მთავარი იდეა პირველი მსოფლიო ომი და
პარიზის სამშვიდობო
კონფერენცია

 მასწავლებელს (ხელმძღვანელს, თანაკლასელებს) წარუდგენს თემის შავ ვარიანტს.25

 ისტორიული თემის წერის პროცესში განსაზღვრავს თემის ენობრივ მხარეს\წერის (სავარაუდო
მკითხველის გათვალისწინებით განსაზღვრავს, რა სირთულის უნდა იყოს ნაშრომის ენა, იყოს თუ
არა იგი ხატოვანი და ა.შ.). თავს არიდებს წმინდა პროფესიული ტერმინების უადგილოდ

24 სასურველია თეზისის განსაზღვრა და წინადადებად ჩამოყალიბება კვლევის ადრეულ ეტაპზე, ე.წ. სამუსაო ტეზისი კვლევის
შემდგომ ეტაპზე შეიძლებ დაიხვეწოს.
25 თემას უნდა ჰქონდეს შემდეგი სტრუქტურა: შესავალი - თემის მთავარი პრობლემის მოკლე მიმოხილვა და ამ პრობლემისადმი
საკუთარი პოზიციის გამოხატვა თეზისის სახით; ძირითადი ნაწილი - საკუთარი პოზიციის ასახსნელად ან დასამტკიცებლად
არგუმენტებისა და მაგალითების მოყვანა; დასკვნა – თემის ძირითად ნაწილში გამოთქმული არგუმენტებისა და მოსაზრებების
შეჯამება.



გამოყენებასა და კლიშეების ხმარებას. ციტატის მოტანისას, პერაფრაზირებისას ან სხვისი
მოსაზრების გამოყენებისას აუცილებლად უთითებს წყაროს;

 იყენებს და თანმიმდევრულად იცავს მითითების არჩეულ სტილს, თემას დაურთავს
გამოყენებული ლიტერატურის სიას, ახდენს გვერდების დანომვრას;

 შავი ვარიანტის დასრულებიდან გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ უბრუნდება მას
გადამუშავების მიზნით: ა) თემის ხელმეორედ წაკითხვისას ცდილობს შეხედოს თავის ნაშრომს
მომავალი მკითხველის თვალით; ბ) ხელმეორედ წაკითხვის დროს ამოწმებს: რამდენად კარგად
არის აგებული ნაშრომი, ემთხვევა თუ არა შავი ვარიანტი წინასწარ შედგენილ გეგმას, კარგად არის
შეკრული თემა თუ არა, ლოგიკურ კავშირშია თუ არა თემის ყველა ნაწილი თეზისთან, არის თუ
არა ხარვეზები არგუმენტების სხვადასხვა ნაწილს შორის, აქვს თუ არა ადგილი შინაარსის ან
ფრაზების გამეორებას;

 მეორე (ან მესამე ვარიანტის) დაწერის შემდეგ ახდენს თემის რედაქტირებას;
 თემის საბოლოო ვარიანტის წარდგენის წინ კიდევ ერთხელ კითხულობს რედაქტირებულ

ვარიანტს.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი X კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 80%-ს)

1. ჩვენ და ისტორია:
ისტორიის საგანი ( რას შეისწავლის ისტორია?); პროფესია - ისტორიკოსი

2. ისტორიის ქრონოლოგია
ა) კალენდარი (დასავლური და აღმოსავლური კალენდრები - იულიუსის, გრიგორიანული,
მუსლიმური, ომარ-ხაიამის)
ბ) წელთაღრიცხვის სისტემები (ერა, ქორონიკონი, ჰიჯრა)

3. ისტორიის პერიოდიზაცია:
ა) ისტორიის პერიოდიზაციის სათავეებთან
ბ) პერიოდიზაციის პტოლემაიოსის სისტემა
გ) მსოფლიო ისტორიის სამწევროვანი დაყოფა
დ) მარქსიზმი და ისტორიის პერიოდიზაცია
ე) ისტორიის პერიოდიზაცია ცივილიზაციების მიხედვით
ე) საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაცია

4. ისტორია და ისტორიის დარგები (ქართული და უცხოური მასალების საფუძველზე):
ა) წყაროთმცოდნეობა (რა არის ისტორიული წყარო? საისტორიო წყაროების კლასიფიკაცია; კვლევის
მეთოდოლოგია (წარსულის რეკონსტრუქცია ისტორიული წყაროების საშუალებით); წყაროები:
დოკუმენტური და ნარატიული
2) არქეოლოგია
3) ეთნოლოგია/ეთნოგრაფია
4) ისტორიული გეოგრაფია/ისტორიული კარტოგრაფია

5) ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა



6) ჰერალდიკა და გენეალოგია
7) ისტორია და ინფორმატიკა

5. ისტორიული მეცნიერების ისტორია (ისტორიოგრაფია):
ა) ძველბერძნული ისტორიოგრაფია: ჰეროდოტე, თუკიდიდე, ქსენოფონტე; პოლიბიოსი - პირველი
მსოფლიო ისტორიის შექმნის მცდელობა; სტრაბონი - ისტორიისა და გეოგრაფიის სინთეზი
ბ) რომაული ისტორიოგრაფია: იულიუს კეისარი, ტიტუს ლივიუსი, კორნელიუს ტაციტუსი;
პლუტარქე და სვეტონიუსი - ბიოგრაფიული თხზულებანი; ამიანე მარცელინე
გ) ბიზანტიური ისტორიოგრაფია: ევსები კესარიელი - ,,საეკლესიო ისტორია’’ და გელასი
კესარიელი; პროკოპი კესარიელი და აგათია სქოლასტიკოსი; კონსტანტინე პორფიროგენეტი -
გვირგვინოსანი ისტორიკოსი, ანა კომნინა, მიქაელ პანარეტოსი;
დ) სომხური ისტორიოგრაფია: შუა საუკუნეების სომხური ისტორიოგრაფია
ე) ქართული ისტორიოგრაფია: რა არის ,,ქართლის ცხოვრება’’, ძველი და ახალი ციკლის ,,ქართლის
ცხოვრება’’; ვახუშტი ბაგრატიონი; გვიანი შუა საუკუნეების ქართველი ისტორიკოსები (ფარსადან
გორგიჯანიძე, პაპუნა ორბელიანი, ომან ხერხეულიძე); ქართული ისტორიოგრაფია XIX-XX
საუკუნეებში
ვ) შუა საუკუნეებისა და აღორძინების პერიოდის ისტორიული აზრი: შუა საუკუნეების დასავლეთ
ევროპული ისტორიოგრაფია (გრიგოლ ტურელი, ბედა პატივდებული, ეინჰარდი. . .); არაბი და
სპარსი ისტორიკოსები (იბნ ხალდუნი, ტაბარი, ალ-ფარიკი); ლორენცო ვალა, მაკიაველი; ფრენსის
ბეკონი, ჟან ბოდენი
ზ) ძველი მოგზაურების ჩანაწერები: ქართველი მოგზაურები (ჩახრუხაძე, რაფიელ
დანიბეგაშვილი); პლანო კარპინი, მარკო პოლო; იბნ-ბატუტა; კასტელი, შარდენი,
გიულდენშტენდტი
თ) განმანათლებლობის პერიოდის ისტორიული აზრი: ჯამბატისტა ვიკო, ვოლტერი, მონტესკიე;
იუმი

ი) ისტორიული აზრი XIX საუკუნეში: თეოდორ მომზენი - ნობელიანტი ისტორიკოსი; ლეოპოლდ
ფონ რანკე, იპოლიტ ტენი; პოზიტივისტები

კ) ისტორიული აზრი XX საუკუნეში: ბენედიტო კროჩე - ისტორიის თეორეტიკოსი; რობინ
კოლინგვუდი - ,,ისტორიის იდეა’’; ანალების სკოლა

6. როგორ ვსწავლობთ ისტორიას:
ა) პირველადი და მეორადი წყაროები
ბ) წერილობითი წყაროების კრიტიკა/ინტერპრეტაცია

7. როგორ იწერება ისტორიული თემა: საკვლევი თემის არჩევა და თემაზე მუშაობის პროცესი,
ისტორიული თხზულების სტრუქტურა, როგორ იწერება ისტორიული ნაშრომი (ნაშრომის ენა და
გაფორმება, ბიბლიოთეკით სარგებლობა და წიგნზე მუშაობის დაგეგმვა)

X კლასი
გეოგრაფია (მსოფლიოს გეოგრაფია)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:



დრო და სივრცე გარემო და ეკონომიკა გარემო და სოციალური სისტემები
გეო.X.1. მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
პოლიტიკური რუკის
ფორმირება მსოფლიოში
მიმდინარე მნიშვნელოვან
პროცესებთან.

გეო.X.2. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს ქვეყნების ადგილი
მსოფლიოში რიგი სოციალური და
ეკონომიკური პარამეტრების
მიხედვით.

გეო.X.3. მოსწავლეს შეუძლია
ქვეყნების კლასიფიკაციის
საფუძველზე გააანალიზოს მათი
განვითარების პერსპექტივები.

გეო.X.4. მოსწავლეს შეუძლია
შეადაროს ერთმანეთს ქვეყნები
სხვადასხვა მახასიათებლების
მიხედვით და იმსჯელოს მსგავსება-
განსხვავების მიზეზებზე.

გეო.X.5. მოსწავლეს შეუძლია
მსოფლიოს მოსახლეობის
განსახლების თავისებურებების
კვლევა დ დემოგრაფიული
ვითარების გაანალიზება.

გეო.X.6. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს ტერიტორიული და
გეოპოლიტიკური ფაქტორების
გავლენა საზოგადოების
განვითარებაზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე

გეო.X.1. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს პოლიტიკური რუკის ფორმირება მსოფლიოში მიმდინარე
მნიშვნელოვან პროცესებთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოყოფს მსოფლიოს პოლიტიკური რუკის ჩამოყალიბების ძირითად ეტაპებს, მსჯელობს

პოლიტიკურ რუკაზე ასახულ რაოდენობრივ და თვისობრივ ცვლილებებზე; შედეგებს გამოსახავს
მისთვის სასურველი ფორმით;

 ჯგუფური მუშაობისას აანალიზებს მოძიებულ ინფორმაციას მსოფლიოში XX საუკუნის 90-იან
წლებში მიმდინარე პროცესების შესახებ და უკავშირებს მათ თანამედროვე პოლიტიკური რუკის
ფორმირებას; მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს გამოხატავს სასურველი ფორმით;

 ეპოქების მიხედვით მსოფლიოს პოლიტიკური რუკის ცვლილებები დააქვს კონტურულ რუკებზე
და ქმნის თემატურ ატლასს.

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

გეო.X.2. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ქვეყნების ადგილი მსოფლიოში რიგი სოციალური და
ეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის და აჯგუფებს ქვეყნების განვითარების ხელშემშლელ და ხელშემწყობ (გეოგრაფიული

მდებარეობა, სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ) ფაქტორებს; აანალიზებს აღნიშნული
ფაქტორების გავლენას ქვეყნების განვითარებაზე და გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას;



 შეიმუშავებს ქვეყნის განვითარების დონის მაჩვენებელ საკუთარ კრიტერიუმებს (სამუშაო
ადგილები, სავაჭრო ობიექტები, საშუალო ხელფასი, ტრანსპორტი, საცხოვრებელი) და ასაბუთებს
საკუთარ მოსაზრებებს;

 აკვირდება ქვეყნების ჩრდილოეთ-სამხრეთად დაყოფის (ეკონომიკური განვითარების დონის
მაჩვენებელ) რუკას და აჯგუფებს ცხრილში ქვეყნებს კონტინენტების და განვითარების დონის
მიხედვით;

 ადგენს და ადარებს ერთმანეთს იმ რესურსების ნუსხებს, რომლებიც გამოიყენება მდიდარი და
ღარიბი ქვეყნების მეურნეობაში; მსჯელობს რესურსებსა და ეკონომიკურ განვითარების დონეს
შორის არსებულ კავშირებზე;

 ადარებს მთლიანი შიდა პროდუქტისა და ჰუმანური განვითარების ინდექსის მიხედვით ქვეყნების
მაჩვენებლებს; გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს თითოეული მათგანის სრულყოფილებასა თუ
ხარვეზებზე.

გეო.X.3. მოსწავლეს შეუძლია ქვეყნების კლასიფიკაციის საფუძველზე გააანალიზოს მათი განვითარების
პერსპექტივები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლეს:
 ესმის რეგიონული დაყოფის პრინციპი;
 ეცნობა რამდენიმე განსხვავებული რეგიონის რუკას და მსჯელობს მათი გამოყოფის პრინციპის

მიზნობრივ გამოყენებაზე;
 თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულ ქვეყნებს ადარებს მათთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი

პირობების (სახასიათო ლანდშაფტები: ტროპიკული ტყეები, არიდული ლანდშაფტები და სხვა)
მიხედვით; საკუთარ მოსაზრებებს წარმოადგენს სხვადასხვა ფორმით;

 რუკებსა და სხვა გეოგრაფიულ საშუალებებში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე ახასიათებს
და ადარებს გაეროს კლასიფიკაციის მიხედვით თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებული ქვეყნების
მეურნეობის წამყვან დარგებს; მსჯელობს წარმოქმნილ პრობლემებზე და განვითარების
პერსპექტივებზე;

 ადარებს რეგიონებს ბუნებრივი პირობების, ბუნებრივი რესურსების, ეკონომიკის დარგების,
მოსახლეობის და განვითარების პერსპექტივების მიხედვით; გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს ამ
ჯგუფებს შორის შესაძლო კავშირებზე;

 გამოთქვამს მოსაზრებებს და ჯგუფური მუშაობისას ასაბუთებს სხვადასხვა ქვეყნების მდგრადი
განვითარებისათვის მოსახლეობის, რესურსებისა და ტრადიციების გონივრული გამოყენების
მნიშვნელობას.

გეო.X.4. მოსწავლეს შეუძლია შეადაროს ერთმანეთს ქვეყნები სხვადასხვა მახასიათებლების მიხედვით და
იმსჯელოს მსგავსება-განსხვავების მიზეზებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რუკისა და სხვა თვალსაჩინოებების დახმარებით იკვლევს ქვეყნების ბუნებრივ პირობებს; მოჰყავს

ანალოგები სხვა ქვეყნებიდან (მაგ., ტროპიკული ტყეები, უდაბნო, ტაიგა და სხვა);
 აანალიზებს მოსახლეობის სტატისტიკურ მონაცემებს (რუკები, ცხრილები, გრაფიკები,

დიაგრამები და სხვა), მსჯელობს მოსახლეობის სიმჭიდროვის, განსახლების თავისებურებების
შესახებ; ადარებს სხვა ქვეყნების ანალოგიურ მონაცემებს და შედეგებს გამოხატავს განსხვავებულ
ფორმატში;



 იკვლევს შესასწავლი ქვეყნის ტრადიციების წარმოშობის გეოგრაფიულ და ისტორიულ-
კულტურულ თავისებურებებს; ადარებს სხვა ქვეყნებს და ვარაუდობს, როგორ შეიძლება
გამოყენებულ იქნას ტრადიციების მრავალფეროვნება ქვეყანის განვითარებისათვის;

 ეკონომიკური საქმიანობის დარგობრივი სტრუქტურის საფუძველზე აჯგუფებს ქვეყნებს
განვითარების სტადიების მიხედვით (აგრარული, ინდუსტრიული, პოსტინდუსტრიული);

 ექსპორტ-იმპორტის მონაცემებზე დაყრდნობით მსჯელობს ქვეყნის რესურსებისა და მეურნეობის
სპეციალიზაციის დარგების შესახებ; ადარებს ქვეყნებს აღნიშნული მაჩვენებლების მიხედვით;

 აანალიზებს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს (ბუნებრივი და ადამიანური რესურსები,
სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და ეკოლოგიური); გამოთქვამს ვარაუდს არსებული
პრობლემების წარმატებით გადაჭრის შესახებ;

 აანალიზებს ტექსტურ ინფორმაციას და სხვადასხვა ტიპის გეოგრაფიულ საშუალებებს და
განსაზღვრავს როგორ იცვლებოდა შერჩეული ქვეყნის როლი მსოფლიოს ფონზე; გამოთქვამს
ვარაუდს ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივებზე (სოციალურ-ეკონომიკური და სამხედრო-
პოლიტიკური პოტენციალი).

მიმართულება: გარემო და სოციალური სისტემები

გეო.X.5. მოსწავლეს შეუძლია მსოფლიოს მოსახლეობის განსახლების თავისებურებების კვლევა და
დემოგრაფიული ვითარების გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსოფლიოს მოსახლეობის რასობრივი და ეთნიკური სტრუქტურის გეოგრაფიული

თავისებურებების საფუძველზე ქმნის შესაბამის რუკას;
 სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე აჯგუფებს ძირითად რელიგიებს წარმოშობის დროის,

ერთმორწმუნე ქვეყნების რიცხვის და მოსახლეობის რაოდენობის (ხალხმრავლობის) მიხედვით;
შედეგებს გამოხატავს სასურველი ფორმით (ცხრილი, რუკა და სხვა);

 სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე აჯგუფებს ქვეყნებს სხვადასხვა
სოციალურ-დემოგრაფიული კატეგორიების (სიცოცხლის ხანგრძლივობა, შობადობა, ჯანდაცვის
და განათლების დონე) მიხედვით; შედეგებს გამოხატავს მისთვის სასურველი ფორმით;

 სტატისტიკური ინფორმაციის და შესაბამისი დემოგრაფიული მაჩვენებლების ანალიზის
საფუძველზე ადარებს დემოგრაფიული გადასვლის ფაზებს; ცხრილში აჯგუფებს სხვადასხვა
ფაზაში მყოფ ქვეყნებს;

 მსჯელობს დემოგრაფიული პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ; ჯგუფური მუშაობისას
შეიმუშავებს დემოგრაფიული პოლიტიკის შეფასების კრიტერიუმებს, ადარებს და აანალიზებს
სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებული დემოგრაფიული პოლიტიკის შედეგებს (წარმატებული
და წარუმატებელი);

 აანალიზებს მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდის პროგნოზებს და მის რეგიონულ თავისებურებებს;
ადარებს მსოფლიოს მოსახლეობის მომავლის სცენარებს და შედეგებს გამოხატავს მისთვის
სასურველი ფორმით.

გეო.X.6. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ტერიტორიული და გეოპოლიტიკური ფაქტორების გავლენა
საზოგადოების განვითარებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ახასიათებს გეოგრაფიული მდებარეობის დონეებს (რეგიონული, კონტინენტური, ზღვისპირა,
ზონალური, მეზობლობა და ურთიერთობა განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებთან);
აღნიშნული მაჩვენებლების მიხედვით სხვადასხვა ქვეყნებს აჯგუფებს ცხრილში;

 მოჰყავს მაგალითები და ადარებს სხვადასხვა ქვეყნებს მმართველობის ფორმის და
ტერიტორიული მოწყობის მიხედვით;

 მსჯელობს მსოფლიოს რეგიონულ დიფერენციაციაზე და ადარებს რეგიონებს ისტორიულ-
კულტურული და გეოპოლიტიკური ნიშნის მიხედვით;

 ჯგუფური მუშაობისას აანალიზებს გეოპოლიტიკის შემადგენელ მნიშვნელოვან კომპონენტებს
(ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ, სოციალურ და სამხედრო პოლიტიკას) და აღნიშნული
კრიტერიუმების მიხედვით აჯგუფებს ქვეყნებს გეოპოლიტიკური კურსის მიხედვით;

 აანალიზებს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სამხედრო-პოლიტიკური, საფინანსო და
ეკონომიკური ორგანიზაციების როლს მათში გაწევრიანებული ქვეყნების განვითარებისათვის.
ქვეყნებს მიაკუთვნებს ძირითად ორგანიზაციებს; მსჯელობს მათი გაფართოების პერსპექტივებზე
და ქმნის შესაბამის რუკებს.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი X კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60%-ს)
მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა. პოლიტიკური რუკის ფორმირების ეტაპები:26

1. 1-ლი ეტაპი - ძველი პერიოდი
2. მე-2 ეტაპი - შუა საუკუნეების პერიოდი
3. მე-3 ეტაპი - ახალი პერიოდი
4. მე-4 ეტაპი - უახლესი პერიოდი
5. მე-5 ეტაპი - თანამედროვე პერიოდი

ქვეყნების ტიპოლოგია:
6. ქვეყნები ტერიტორიის სიდიდის მიხედვით
7. ქვეყნები მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით
8. ქვეყნები გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით
9. ქვეყნები ბუნებრივი რესურსების მიხედვით

მსოფლიოს დემოგრაფიული ვითარება:
10. რასები, ეთნიკური და რელიგიური სტრუქტურა
11. დემოგრაფიული გადასვლის თეორია
12. დემოგრაფიული პოლიტიკა

პოლიტიკური გეოგრაფია და გეოპოლიტიკა:
13. ქვეყნები ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობის მიხედვით
14. ქვეყნები მმართველობის ფორმის მიხედვით
15. ქვეყნები საგარეო-პოლიტიკური კურსის მიხედვით (სამხედრო გაერთიანებები და

ნეიტრალური ქვეყნები)
16. მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სამხედრო-პოლიტიკური, ეკონომიკურ-ფინანსური,

ჰუმანიტარული და სპორტული ორგანიზაციები

26 დახრილი შრიფტით მოცემული შინაარსი არ არის სავალდებულო



17. გაერო (იუნისეფი, იუნესკო)
18. ნატო
19. ევროკავშირი, ევროსაბჭო
20. დსთ
21. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია
22. ოპეკი
23. წითელი ჯვარი
24. ოლიმპიური კომიტეტი
25. ქვეყნები სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის მიხედვით (ჰუმანური

განვითარების ინდექსი)
26. განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები (ჩრდილოეთად და სამხრეთად დაყოფა)

ქვეყნების ტიპოლოგია რეგიონული დაყოფის მიხედვით27:

27. ჩრდილოეთ ამერიკა (აშშ);
28. სამხრეთ ამერიკა (ბრაზილია, ჩილე);
29. ევროპა (გერმანია, გაერთიანებული სამეფოები)
30. აზია (ჩინეთი, ინდოეთი)
31. ავსტრალია და ოკეანეთი (ავსტრალია)
32. აფრიკა (სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა)

27 საჭიროა თითოეული ჯგუფის საერთო დახასიათება/ზოგადი მიმოხილვა და ყოველი კატეგორიის მიხედვით არანაკლებ ერთი
ქვეყნის დახასიათება



X კლასი
სამოქალაქო განათლება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

პიროვნული განვითარება
მდგრადი განვითარება თვითმმართველობა და

მმართველობა

მოქ.X.1. მოსწავლეს შეუძლია
თვითდამკვიდრება
საზოგადოებაში.

მოქ.X.2. მოსწავლეს შეუძლია
გაანალიზოს ადამიანური
ღირსების არსი.

მოქ.X.3. მოსწავლეს შეუძლია
დააკავშიროს თავისუფალი
პიროვნებისა და აქტიური
მოქალაქის თვისებები.

მოქ.X.4. მოსწავლეს შეუძლია
კრიტიკულად შეაფასოს
საკუთარი მომავალი
საქმიანობის გეგმა.

მოქ.X.5. მოსწავლეს
შეუძლია გააზრებული
მონაწილეობა და
თანამშრომლობა
სოციალური პრობლემების
გადაწყვეტაში.

მოქ.X.6. მოსწავლეს
შეუძლია გაანალიზოს
მრავალფეროვან
საზოგადოებაში
სამართლიანი
ურთიერთობის
უზრუნველყოფის
საშუალებები.

მოქ.X.7. მოსწავლეს
შეუძლია სამოქალაქო
საზოგადოების ძირითადი
საფუძვლების კვლევა.

მოქ. X 8. მოსწავლეს
შეუძლია საქართველოს
მდგრადი განვითარების
შესაძლებლობების კვლევა.

მოქ. X 9. მოსწავლეს შეუძლია
გაანალიზოს საქართველოს
სახელმწიფო მმართველობის
სისტემის განვითარების
პროცესი.

მოქ.X.10. მოსწავლეს
შეუძლია საქართველოს
მოქალაქის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ ცხოვრებაში
აქტიური მონაწილეობის
შესაძლებლობების კვლევა
და გამოყენება.

მოქ.X.11. მოსწავლეს
შეუძლია გაანალიზოს
მოქალაქეების როლი ქვეყნის
დემოკრატიაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პიროვნული განვითარება

მოქ.X.1. მოსწავლეს შეუძლია თვითდამკვიდრება საზოგადოებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს საზოგადოებრივ ჯგუფს, რომელსაც მიაკუთვნებს თავს და აფასებს რამდენად

შეესაბამება მისი მისწრაფებები  და ინტერესები ჯგუფის მისწრაფებებს  და ინტერესებს;



 საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე მსჯელობს წარსულში მომხდარ და აწმყოში მიმდინარე
მნიშვნელოვან მოვლენებზე, აკავშირებს მათ ერთმანეთთან  და აანალიზებს, რამდენად მოქმედებს
წარსულში მიღწეული წარმატება თუ წარუმატებლობა აწმყოში მიღწეულ შედეგებზე, აფასებს
საკუთარ როლს ამ მოვლენებში.

მოქ.X.2. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ადამიანური ღირსების არსი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განმარტავს ადამიანური ღირსების არსს;
 განიხილავს ადამიანის ღირსების კრიტერიუმებს სხვადასხვა სოციალურ-კულტურული გარემოში

და გამოყოფს უნივერსალურ მსგავსებებს;
 მსჯელობს ადამიანური ღირსების პატივისცემის ფაქტორებზე სხვადასხვა საზოგადოებაში;
 მსჯელობს შეიარაღებული კონფლიქტის მსხვერპლის ღირსების პატივისცემის შესაძლებლობებზე.

მოქ.X.3. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს თავისუფალი პიროვნებისა და აქტიური მოქალაქის
თვისებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოყოფს პიროვნების თავისუფლებისა და მოქალაქის აქტიურობის ნიშნებიდან მსგავსს;
 აკავშირებს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს საქართველოს მოქალაქის მოვალეობებთან;
 მსჯელობს თავისუფალი პიროვნების აქტიური მოქალქეობისათვის აუცილებელ პირობებზე

საზოგადოებაში.

მოქ.X.4. მოსწავლეს შეუძლია კრიტიკულად შეაფასოს საკუთარი მომავალი საქმიანობის გეგმა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს სავარაუდო მოქმედებებს, რომელთა განხორციელებასაც თავად გეგმავს, ახარისხებს

მათ მნიშვნელობის მიხედვით.
 თანაკლასელებთან ერთად ჩამოწერს საერთო სამომავლო მიზნებს, შეუძლია ცხრილის მიხედვით

ერთმანეთისგან გამიჯნოს განსახორციელებელი მიზნები ვადების მიხედვით. მსჯელობს მათ
რეალურობასა და მიღწევის გზებზე.

 საკუთარი შესაძლებლობებისა და მიზნების ანალიზის საფუძველზე ასახელებს საზოგადოებრივი
ცხოვრების იმ სფროს, რომელსაც სავარაუდოდ უკავშირებს საკუთარ მომავალ მოღვაწეობას.
კლასში გამოავლენს თანამოაზრეებს, რომლებთან ერთადაც აგროვებს ინფორმაციას ამ სფეროს
შესახებ და მისი მიმოხილვის შემდეგ განსაზღვრავს  თავის მომავალ სავარაუდო საქმიანობას.

მიმართულება: მდგრადი განვითარება

მოქ.X.5. მოსწავლეს შეუძლია გააზრებული მონაწილეობა და თანამშრომლობა სოციალური
პრობლემების გადაწყვეტაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 საკუთარი დასახლებაში გამოყოფს სხვადასხვა სოციალურ უმცირესობებს (მაგ.: მარტოხელა
მოხუცები, ინვალიდები, მიუსაფარი ბავშვები, იმიგრანტები და ა.შ.); მსჯელობს ამ
ადამიანებისადმი საზოგადოების ურთიერთობის თავისებურებებზე;

 გამოყოფს საქართველოში, მისი აზრით, ყველაზე დაუცველ სოციალურ ჯგუფებს და მსჯელობს
საზოგადოების მხრიდან მათი დახმარების შესაძლებლობებზე; ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას;

 თანაკლასელებთან ერთად განიხილავს, თუ რა წვლილის შეტანა შეუძლია მას დღის ჯანსაღი
რეჟიმის იდეის პოპულარიზაციაში საკუთარ დსახლებაში; სახავს გეგმას და სკოლის
თვითმმართველობის ორგანოებთან შეთანხმებით, ახორციელებს საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო კამპანიას.

 თანაკლასელთა ჯგუფთან ერთად ირჩევს იმ საზოგადოებრივ ჯგუფს, რომელსაც, მისი აზრით,
საზოგადოების თანადგომა სჭირდება; გამოავლენს ამ ჯგუფის საერთო მიზნებსა და ამოცანებს;
თანაკლასელებთან ერთად გეგმავს ამ საზოგადოებრივ ჯგუფის (ან კონკრეტული
წარმომადგენლების) დასახმარებელ ღონისძიებებს და სკოლის თვითმმართველობის
ხელშეწყობით, თანამშრომლობს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შერჩეული
ჯგუფის დასახმარებლად;

 მონაწილეობს საკლასო დისკუსიაში "რა შეგვიძლია შევმატოთ სკოლას?", რომლის მიზანია
სკოლის საჭიროებებისა და თანაკლასელთა შესაბამისი შესაძლებლობების დაზუსტება;
ითვალისწინებს წინა წელს გაწეული ანალოგიური სამუშაოს შედეგებს და შეიმუშავებს საკუთარ
სამოქმედო გეგმას, რომელსაც შეათანხმებს თანაკლასელებთან; დაგეგმილ აქტივობებში (მაგ.:
სკოლის ბიბლიოთეკის ან სპორტული დარბაზის შევსება, უმცროსკლასელთა ექსკურსიებში
მასწავლებელთა დახმარება, სკოლისა თუ მისი გარემოს კეთილმოწყობა და ა.შ.). ასრულებს
მისთვის გამოყოფილ როლს.

მოქ.X.6. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს მრავალფეროვან საზოგადოებაში სამართლიანი
ურთიერთობის უზრუნველყოფის საშუალებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს საზოგადოებაში სამართლიანი ურთიერთობების პირობებს და უკავშირებს

მრავალფეროვნების ნიშნებს;
 აკავშირებს თანასწორობის პრინციპსა და ურთიერთობათა სამართლიანობის ნორმებს

ერთმანეთთან;
 ხსნის, თუ რატომ ევალება პიროვნებას კანონის დაცვა; აღწერს და აფასებს იმ საშიშროებას, რაც

მოსდევს არაკანონიერ მოქმედებას;
 თანაკლასელებთან ერთად, საკუთარი დაკვირვებების საფუძველზე, შეარჩევს და გაითამაშებს

რომელიმე კონფლიქტურ სიტუაციას, განიხილავს მისი მოგვარების შესაძლო გზებს (მაგ.:
ინტერესების პოზიციიდან, წესების პოზიციიდან) აირჩევს მოცემული შემთხვევისათვის ყველაზე
ეფექტიანს, ასაბუთებს თავის მოსაზრებას.

 თავისი კლასის მაგალითზე (საკუთარი და თანაკლასელების ინტერესების გაანალიზების შემდეგ)
მსჯელობს ადამიანის პიროვნულ და საზოგადოებრივ ინტერესებზე; გამოყოფს იმ საერთო
ინტერესებს, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია საზოგადოებრივი თანხმობისთვის;

 ისტორიული წარსულიდან ან თანამედროვე სინამდვილიდან ირჩევს რომელიმე ქვეყანას და
აღწერს მის სოციალურ სტრუქტურას; განიხილავს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის უფლებრივ
მდგომარეობას, ურთიერთობასა და თითოეულის როლს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ
ცხოვრებაში; ანალიზის შედეგებს აცნობს თანაკლასელებს;



 მონაწილეობს დისკუსიაში "რატომ არღვევენ ბავშვები კანონს?"; მსჯელობს არასრულწლოვან
დამნაშავეთა უფლებებსა და მათი დაცვის საკანონმდებლო გარანტიებზე; წერს თემას “რას
ვურჩევდი თანატოლს”;

 მსჯელობს სხვადასხვა ტიპის (მაგ.: ქურდობა, ნარკოტიკების გავრცელება, მკვლელობა,
კორუფცია, დისკრიმინაცია, თაღლითობა, ძალადობა, ადამიანით ვაჭრობა - ტრეფიკინგი და სხვა)
დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებსა და მათი შემცირების გზებზე;

 მონაწილეობს საკლასო დისკუსიაში "აქვს თუ არა ჩვენს საზოგადოებას კანონიერების კულტურა?";
აფასებს საზოგადოების დამოკიდებულებას ამ საკითხისადმი საკუთარ დასახლებაში (ან
ქვეყანაში); მსჯელობს მოქალაქეების, საკანონმდებლო და სამართალდამცავი ორგანოების
ურთიერთკავშირზე; წერს კლასში გამართული დისკუსიის ოქმს ან ანგარიშს;

 მონაწილეობს დებატებში "რომელი წესებია უფრო ძლიერი - დაწერილი თუ დაუწერელი?";
საკუთარ პოზიციას ასაბუთებს კონკრეტული მაგალითების (თანამედროვე სინამდვილიდან,
მხატვრული ლიტერატურიდან ან ისტორიიდან) განხილვით და შეფასებისას გამოყოფს
კრიტერიუმებს, რომლებსაც ის ეყრდნობა;

 მსჯელობს, როგორ მოიქცევა მისი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში და ხსნის, რატომ უნდა
გაუწიოს ანგარიში სხვის თავისუფლებებს საკუთარი უფლებების დაცვისას;

მოქ.X.7. მოსწავლეს შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი საფუძვლების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს დისკუსიაში – რას ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოება? გამოთქვამს მოსაზრებას

პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და მასმედიის როლის შესახებ
საქართველოში; ავლებს პარალელებს სხვა ქვეყნებთან.

 საკუთარ დასახლებაში (რეგიონში) ირჩევს ერთ-ერთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას და მოიძიებს
ინფორმაციას მის შესახებ; მსჯელობს ამ ორგანიზაციის შექმნის მიზეზებსა და მიზნებზე;

 ასახელებს ყველაზე მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ მოვლენას საქართველოში ადამიანის
უფლებათა დარღვევის კუთხით, ეცნობა მასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ მასალას,
მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე წერს რეფერატს: მიუთითებს რა უფლებები იქნა
დარღვეული და რომ არ მომხდარიყო ამ უფლებების დარღვევა, რა შედეგს მიიღებდა
საზოგადოება.

მოქ. X 8. მოსწავლეს შეუძლია საქართველოს მდგრადი განვითარების შესაძლებლობების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საკუთარი დასახლების მაგალითზე ჩამოთვლის ადამიანის სხვადასხვა საქმიანობას, რომლებიც

შემოსავლის მისაღებად ხორციელდება და აჯგუფებს მათ საქონლის წარმოებისა თუ
მომსახურების მიხედვით; თითოეულ საქმიანობას შეუსაბამებს გამოყენებული რესურსების
ტიპებს (მაგ.: ბუნებრივი, ადამიანური, კაპიტალური);

 თანაკლასელთა ჯგუფთან ერთად შეარჩევს და ჩამოწერს რამდენიმე კანონსა და საკონსტიტუციო
დებულებას, რომელთა დაცვაც უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხო
ცხოვრების პირობებს საზოგადოებისთვის (მაგ.: სკოლა, ოჯახი, უბანი, ქალაქი და ა.შ.);
მონაწილეობს დისკუსიაში კანონის უზენაესობის აუცილებლობისა და კანონიერების
უზრუნველყოფის შესახებ;

 მოიპოვებს და აანალიზებს ინფორმაციას ადამიანის ე.წ. ბუნებრივი მდგომარეობის შესახებ;
მხატვრული ლიტერატურის ან ისტორიული წყაროების მაგალითზე აღწერს ისეთი
საზოგადოების მოდელს, სადაც "ადამიანი ადამიანისთვის მგელია" და ადარებს რომელიმე



ბიოსოციუმის ცხოვრების წესს; ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრავს და ასაბუთებს რომელიმე
საზოგადოებაში (მაგ.: სკოლა, სამეზობლო, სოფელი, საწარმო, ქვეყანა და ა.შ.) თანხმობის მიღწევის
პირობებს;

 მონაწილეობს დებატებში "რომელი წესებია უფრო ძლიერი - დაწერილი თუ დაუწერელი?";
საკუთარ პოზიციას ასაბუთებს კონკრეტული მაგალითების (თანამედროვე სინამდვილიდან,
მხატვრული ლიტერატურიდან ან ისტორიიდან) განხილვით და შეფასებისას გამოყოფს
კრიტერიუმებს, რომლებსაც ის ეყრდნობა;

 მსჯელობს, როგორ მოიქცევა მისი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში და ხსნის, რატომ უნდა
გაუწიოს ანგარიში სხვის თავისუფლებებს საკუთარი უფლებების დაცვისას;

 მსჯელობს სხვადასხვა სოციალური გარემოს (მაგ.: სამეგობრო, სამეზობლო, პროფესიული და
საზოგადოებრივი გაერთიანებები) ჩამოყალიბებისა და მდგრადობის განმსაზღვრელ ფაქტორებზე
(მაგ.: საერთო ღირებულებები, ინტერესები, თვისებები, პირობები, მისწრაფებები და ა.შ.);
მსჯელობს იმ ნიშან-თვისებებზე, რომლებიც დამახასიათებელია საქართველოსთვის; ავლებს
პარალელებს სხვა ქვეყნებთან.

მიმართულება: თვითმმართველობა და მმართველობა

მოქ.X.9. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს საქართველოში თვითმმართველობისა და სახელმწიფო
მმართველობის სისტემის განვითარების პროცესი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რომელიმე სამართალდამცავი სახელმწიფო ორგანოს (მაგ: პოლიცია, სასამართლო, სახალხო

დამცველი ან სხვა) ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მაგალითზე განიხილავს მათ
უფლებამოსილებას, დანიშნულებას (ან მიზნებს) და საქმიანობას მართლწესრიგის დაცვაში;
აფასებს არსებული პრაქტიკის ნაკლოვან და წარმატებულ მხარეებს;

 დროის სკალაზე აღნიშნავს საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის განვითარებისთვის
რამდენიმე (3-5) მნიშვნელოვან მოვლენას; მსჯელობს თითოეული მოვლენით გამოწვეულ
შედეგებზე; ავლებს პარალელებს იმავე პერიოდის სხვა სახელმწიფოებთან (მაგ.: მეზობელი
ქვეყნები, ევროპა, ახლო აღმოსავლეთი, აღმოსავლეთ აზია ან ამერიკა);

 მსჯელობს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და I კონსტიტუციის მნიშვნელობაზე
თანამედროვე ქართული სახელმწიფოსთვის; ასახელებს კონსტიტუციური მემკვიდრეობითობის
დამადასტურებელ ფაქტებს და აანალიზებს ცვლილებებს (მაგ.: სახელმწიფო მოწყობა,
მმართველობა, საარჩევნო სისტემა და ა.შ.); ავლენს საკუთარ დამოკიდებულებას მომხდარი
ცვლილებების მიმართ;

 საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის განხილვისას მსჯელობს მისი მიღების წინაპირობებსა და
შედეგებზე; საკუთარ მოსაზრებებს ჩამოწერს ცხრილის სახით;

 ასაბუთებს თვითმმართველობის განვითარების მნიშვნელობას საქართველოს სახელმწიფოსათვის;
 გამოთქვამს საკუთარ აზრს სახელმწიფოს დემოკრატიულობისა და სუვერენულობის შესახებ;

ირჩევს საქართველოს მსგავს (მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით) რომელიმე სახელმწიფოს და
ადარებს მას საქართველოს, აღნიშნული ორი ნიშნის მიხედვით; გამოყოფს მსგავსებასა და
განსხვავევებს;

 შეისწავლის საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის თანამედროვე სისტემას (სტრუქტურას,
მისი ნაწილების ფუნქციებსა და ურთიერთკავშირს); ადარებს საქართველოს წარსულში არსებულ
მმართველობის სისტემებს დემოკრატიულობისა და კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით;
მუშაობის შედეგებს წარუდგენს თანაკლასელებს განსახილველად.



მოქ.X.10. მოსწავლეს შეუძლია საქართველოს მოქალაქის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში
აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობების კვლევა და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 დროის ხაზზე აღნიშნავს იმ ეტაპებს, როდესაც მოიპოვა მისთვის მნიშვნელოვანი უფლება და

გაუჩნდა განსაკუთრებული მოვალეობა; იმავე ხაზზე აღნიშნავს ეტაპებს, როდესაც მას
განსხვავებული (დამატებითი ან გაფართოებული) უფლება-მოვალეობები გაუჩნდება (მაგ.:
მართვის, არჩევნებში მონაწილეობის, დაოჯახების, სამხედრო სამსახური და ა.შ.); წერს ესეს "ჩემი
უფლებები და მოვალეობები";

 ირჩევს რომელიმე ბოლოდროინდელ კონფლიქტს (მაგ., საკუთარი გამოცდილებიდან, კლასში
მომხდარს, მასმედიის საშუალებით გახმაურებულს ან სხვა) თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად
განიხილავს მას, განსაზღვრავს კონფლიქტის რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება (ღირებულებითი,
ინფორმაციული, ურთიერთდამოკიდებულებითი, ინსტიტუციური, ინტერესთა) გამოყოფს
კონფლიქტში მონაწილე მხარეების მოქმედებებს; ჯგუფთან ერთად მსჯელობს მის გამომწვევ
მიზეზებსა და მისი მოგვარების გზებზე;

 მსჯელობს თანატოლებისათვის აქტიურ საკითხებზე (მეგობრობა, მშობელთან ურთიერთობა,
პრფესიის არჩევა და ა.შ.);  გამიჯნავს მოცემულ საკითხთან დაკავშირებულ სხვადასხვა პოზიციის
ძლიერ და სუსტ მხარებეს;

 მონაწილეობს სკოლის განვითარებასთან (მაგ.: სწავლის ხარისხი, ტექნიკური აღჭურვილობა,
შემოსავლების ზრდა, მონაწილეობა ეროვნულ თუ საერთაშორისო პროექტებში და ა.შ.)
დაკავშირებულ საკლასო  დისკუსიაში ან  სკოლის თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოს
განხილვაში, კონკრეტულად გამოთქვამს და იცავს საკუთარ პოზიციას;

 ირჩევს მისთვის ან რომელიმე საზოგადოებრივი ჯგუფისთვის აქტუალურ კონკრეტულ
პრობლემას (მაგ.: განათლების მიღება, დასაქმება, ადამიანის უფლების დარღვევა, სამოქალაქო
დავა, საგადასახადო კონფლიქტი, სოციალური უსაფრთხოება, ჯანმრთელობისა და გარემოს
დაცვა, პოლიტიკური ან რელიგიური დისკრიმინაცია და ა.შ.); მოიპოვებს ინფორმაციას, რომლის
ანალიზის საფუძველზე წერს კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის გეგმას (შესაძლოა რამდენიმე
ვარიანტს) მხარეთა უფლებების დაცვისა და კანონიერი მოქმედებების გათვალისწინებით;
განსაზღვრავს საკუთარ როლს პრობლემის მოგვარებაში, იკრებს თანამოაზრეებს და მოქმედებს
გეგმის შესაბამისად; აფასებს საკუთარი მონაწილეობის ეფექტიანობას და შედეგებს უზიარებს
თანაკლასელებს;

 შეარჩევს რომელიმე კონკრეტულ კონფლიქტურ სიტუაციას მოქალაქეთა ცხოვრებიდან
(სოციალური, ეკონომიკური ან პოლიტიკური); შეისწავლის შექმნილ ვითარებასა და მხარეთა
ინტერესებს; თანაკლასელებთან ერთად გაითამაშებს აღნიშნულ სიტუაციას და მისი გადაჭრის
ალტერნატიულ ვარიანტებს; მსჯელობს ამ გზების ავკარგიანობაზე და მეგობრებთან ერთად
სახავს კონფლიქტის სამართლებრივი გადაჭრის გეგმას.

მოქ.X.11. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს მოქალაქეების როლი ქვეყნის დემოკრატიაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს დემოკრატიის ჩასახვისა და განვითარების შესახებ; ადარებს საქართველოსა და

რომელიმე სხვა ქვეყნის მაგალითებს;



 მასწავლებელთან და თანაკლასელებთან ერთად ადგენს უფლებებისა და მოვალეობების ნუსხას,
რომელიც სასწავლო წლის მანძილზე მათთვის სავალდებულო ხასითს იძენს;

 მსჯელობს საქართველოს კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებებსა და მოვალეობებზე და
ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დეკლარაციით მინიჭებულ უფლებებსა და მოვალეობებზე
და ადარებს მათ;

 საქართველოს ან სხვა ქვეყნის ისტორიიდან ასახელებს მოვლენებს, როდესაც სახელმწიფო
მმართველობაში ცვლილებები მოხდა საზოგადოების ზეგავლენით; აფასებს ამ მოვლენების
შედეგებს დემოკრატიის მშენებლობაში წინსვლის (ან უკუსვლის) თვალსაზრისით;

 ახასიათებს დემოკრატიის ძირითად პრინციპებს და უკავშირებს მათ ადამიანის უფლებებსა და
მოვალეობებს; საკუთარ მოსაზრებას ასაბუთებს მისთვის ცნობილი საერთაშორისო დოკუმენტების
დებულებების მეშვეობით (მაგ.: ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენცია, ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენცია და სხვა);

 საქართველოს კონსტიტუციაში მოიძიებს მუხლებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეთა
საარჩევნო უფლებებს ეხება; მათი გაანალიზების საფუძველზე მსჯელობს მათ შესაბამისობაზე
დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების პრინციპებთან (მაგ.: საყოველთაობა, პირდაპირობა,
კენჭისყრის ფარულობა, თანასწორობა); საკუთარი სკოლის, დასახლების ან რეგიონის მაგალითზე
აფასებს სხვადასხვა საარჩევნო (მაგ.: მაჟორიტარული, პროპორციული და ა.შ.) სისტემებს
მოქალაქის უფლებების დაცვის პოზიციიდან;

 ირჩევს მნიშვნელოვან მოვლენას საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრებიდან და
თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად განიხილავს ამ მოვლენაში ადამიანთა მონაწილეობის
მოტივაციას, შესაძლებლობებსა და ხარისხს; შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტების
ანალიზის საფუძველზე წერს რეკომენდაციებს საზოგადოებრივი თანამონაწილეობის
წასახალისებლად;

 ეცნობა და მეგობრებთან ერთად განიხილავს სკოლის სამურვეო საბჭოსა და დირექციის
გადაწყვეტილებებს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით; აანალიზებს, რამდენად არის
გათვალისწინებული მათ სკოლაში საზოგადოებრივი (მაგ.: მოსწავლეთა თვითმმართველობის,
პედაგოგების, მშობლების, მეზობელი მოსახლეობის და ა.შ.) ინტერესები და თანაკლასელების
ჯგუფთან ერთად წერს წლიური ანგარიშის პროექტს სკოლის განვითარებაში საზოგადოების
მონაწილეობის შესახებ.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი X კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60%-ს)

პიროვნული განვითარება

1. თვითშეფასება, მიზანდასახულობა და მიღწევა
2. საკუთარი ცხოვრების მართვა და შეფასება
3. პიროვნების თავისუფლება და მოქალაქეობა
4. ადამიანური და პირადი ღირსება
5. განათლების მიღებისა და პროფესიული მომზადების შესაძლებლობები
6. შრომის უფლებები საკუთარ ქვეყანაში და საზღვარგარეთ
7. სრულწლოვანება - ახალი შესაძლებლობები და პასუხისმგებლობები

მდგრადი განვითარება



8. ოჯახური ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა
9. თანასწორობა და სამართლიანობა: განზომილებები, საფუძვლები, დაცვის მექანიზმები
10. სოციალური დაცვა და მისი მექანიზმები
11. პრობლემის მართვა/გადაწყვეტა
12. კონფლიქტები მრავალფეროვან საზოგადოებაში და მათი მოგვარება
13. შეუზღუდავი და შეზღუდული ურთიერთობები
14. თანამშრომლობა და კონკურენცია

თვითმმართველობა და მმართველობა

15. საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივი გადაწყვეტილებები და მათი მიღების ფორმები
16. მონაწილეობის კულტურა: შესაძლებლობები, ფორმები და მექანიზმები
17. გამჭვირვალობა და საჯაროობა
18. საზოგადოებრივი დაკვეთა და სახელმწიფო ვალდებულებები
19. ადამიანის უფლებების დაცვის საშუალებები: თავისუფალი, სამართლიანი სასამართლო და

სამართალდამცავები
20. მოქალაქე და მოხელე - პასუხისმგებლობათა განაწილება
21. თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოების საფუძვლები
22. თვითმმართველობის საფუძვლები და განვითარება
23. საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის განვითარება

XI კლასი
ისტორია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

გარემო და ეკონომიკა
სახელმწიფო მმართველობა

და პოლიტიკა
ადამიანი და

საზოგადოება
რელიგია და კულტურა

ისტ.XI.1. მოსწავლეს
შეუძლია მსოფლიო
ისტორიულ პროცესებში
ეკონომიკური ფაქტორის
მნიშვნელობაზე
მსჯელობა.
ისტ.XI.2. მოსწავლეს
შეუძლია რესურსებისა
და ეკონომიკის
ურთიერთგავლენის
ანალიზი.

ისტ.XI.3. მოსწავლეს
შეუძლია სახელმწიფოს
რაობისა და მნიშვნელობის
ანალიზი.

ისტ. XI .4. მოსწავლეს
შეუძლია მმართველობითი
სტრუქტურების
ჩამოყალიბებისა და დროში
ცვალებადობის ანალიზი.
ისტ. XI.5. მოსწავლეს
შეუძლია საქართველოსა
და მსოფლიოში საშინაო და
საგარეო პოლიტიკის
საკვანძო საკითხების
კვლევა.

ისტ.XI.6. მოსწავლეს
შეუძლია სოციალური
სტრუქტურების
ურთიერთ-
მიმართებების კვლევა.

ისტ.XI.7. მოსწავლეს
შეუძლია ამა თუ იმ
ქვეყნის მატერიალურ და
სულიერ კულტურაზე
რელიგიის გავლენის
ანალიზი.
ისტ.XI.8. მოსწავლეს

შეუძლია სხვადასხვა
კულტურების ურ-
თიერთზეგავლენის
საკითხების კვლევა.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

ისტ.XI.1. მოსწავლეს შეუძლია მსოფლიო ისტორიულ პროცესებში ეკონომიკური ფაქტორის მნიშ-
ვნელობაზე მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს ეკონომიკური ურთიერთობების ორ ფორმას და ადარებს მათ ერთმანეთს (მაგ., სახელოსნო

შუა საუკუნეებში და მანუფაქტურა XVIII საუკუნეში);
 ირჩევს ეკონომიკური ურთიერთობების ერთ-ერთ ფორმას და ადარებს საქართველოსა და სხვა

რომელიმე ქვეყანაში მის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას (მაგ.: ფეოდალური მეურნეობა
საქართველოსა და დასავლეთ ევროპაში);

 მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენს გეოგრაფიული გარემო, მოსახლეობის რაოდენობა და
სიმჭიდროვე ამა თუ იმ სახელმწიფოსა და ხალხის ეკონომიკურ განვითარებაზე;

 ირჩევს სხვადასხვა ეპოქაში მომხდარ ორ მიგრაციულ პროცესს და ადარებს მათ მიზეზებსა და
შედეგებს;

 წერს თემას, რომელშიც მსჯელობს რომელიმე კონფლიქტის (ომის) ეკონომიკურ წინაპირობებსა და
შედეგებზე;

 ირჩევს ორ იმპერიას და ერთმანეთს ადარებს მათ ეკონომიკურ პოლიტიკას პერიფერიებსა და
კოლონიებში (მაგ., ინგლისისა და ესპანეთის პოლიტიკა მათ კოლონიებში);

 იცნობს ამა თუ იმ ეპოქის ეკონომიკურ თეორიას და გამოთქვამს მოსაზრებას, მოახდინა თუ არა
გავლენა მან ამა თუ იმ ქვეყნის (რეგიონის) ეკონომიკურ განვითარებაზე.

ისტ.XI.2. მოსწავლეს შეუძლია რესურსებისა და ეკონომიკის ურთიერთზეგავლენის ანალიზი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენს ბუნებრივი და ანთროპოგენული ცვლილებები ეკონომიკურ

განვითარებაზე (მაგ.: გამყინვარება, საირიგაციო ფაქტორის მნიშვნელობა ძველ აღმოსავლურ
ცივილიზაციებში. . . );

 ირჩევს ერთ-ერთ ეპოქას და მსჯელობს ტექნოლოგიური ცვლილებებისა და ეკონომიკის
განვითარების ურთიერთზეგავლენაზე;

 ირჩევს ერთ-ერთ სახელმწიფოს და მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენს ამ ქვეყნის ეკონომიკურ
პრიორიტეტებზე ის ნედლეული, რომელიც მის ტერიტორიაზე მოიპოვება.

მიმართულება: სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა

ისტ.XI.3. მოსწავლეს შეუძლია სახელმწიფოს რაობისა და მნიშვნელობის ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს სახელმწიფოს მახასიათებლების შესახებ;
 ტიპოლოგიურად აჯგუფებს სხვადასხვა  ეპოქის სახელმწიფოებს, ადარებს მათ ერთმანეთს;
 ადარებს სახელმწიფოს სოციალური ორგანიზაციის სხვა ფორმებს; მსჯელობს მის დადებით და

უარყოფით მხარეებზე.



ისტ.XI.4. მოსწავლეს შეუძლია მმართველობითი სტრუქტურების ჩამოყალიბებისა და დროში
ცვალებადობის ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს თუ რა იწვევს სახელმწიფო მმართველობით სტრუქტურებში ცვლილებების

აუცილებლობას;
 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას, თუ რატომ იყო მმართველობის ესა თუ ის ფორმა

დამახასიათებელი ამა თუ იმ ეპოქისთვის;
 ადარებს საქართველოში სხვადასხვა პერიოდში არსებულ მმართველობით სტრუქტურებს

სხვადასხვა ქვეყანაში თანადროულ მმართველობით სტრუქტურებთან;
 ირჩევს ორ რევოლუციას და ადარებს მათ გამომწვევ მიზეზებს.

ისტ. XI.5. მოსწავლეს შეუძლია საქართველოსა და მსოფლიოში საშინაო და საგარეო პოლიტიკის
საკვანძო საკითხების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს ერთ-ერთ სახელმწიფოს და აჯგუფებს რომელიმე ეპოქაში მისი გაერთიანების ან დაშლის

განმაპირობებელ საგარეო და საშინაო ფაქტორებს;
 ირჩევს ერთ-ერთ ეპოქას და ადარებს სხვადასხვა სახელმწიფოს ინტერესებს საქართველოს

მიმართ;
 წერს თემას მსოფლიოში განვითარებული უმნიშვნელოვანესი ისტორიული მოვლენის შესახებ,

რომელმაც ასევე გავლენა მოახდინა ქართული სახელმწიფოს (სახელმწიფოების) შემდგომ
განვითარებაზე;

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად ირჩევს პოლიტიკურ მოღვაწეს და მსჯელობს მის მიერ
არჩეული საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური კურსის შედეგებზე (მაგ., ერეკლე II-ის მიერ
გეორგიევსკის ტრაქტატის დადება);

 ირჩევს რომელიმე კონკრეტულ ეპოქას, გამოყოფს იმ პერიოდის მსოფლიო სახელმწიფოს
(სახელმწიფოების) ინტერესებს. განსაზღვრავს ქართული სახელმწიფოს (სახელმწიფოების)
ადგილსა და როლს ამ კონკრეტულ ეპოქასთან მიმართებით.

მიმართულება: ადამიანი და საზოგადოება

ისტ.XI.6. მოსწავლეს შეუძლია სოციალური სტრუქტურების ურთიერთმიმართების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას პიროვნების ქონებრივ და სოციალურ მდგომარეობას შორის

ურთიერთმიმართების შესახებ;
 ადარებს ერთი და იმავე ეპოქის ორი ან სამი ქვეყნის სოციალურ სტრუქტურებს და მიუთითებს

მათ შორის განსხვავებებსა და მსგავსებებზე;
 აჯგუფებს სხვადასხვა საზოგადოებაში განსხვავებული სოციალური ფენების წარმომადგენლებს

და მსჯელობს მათ უფლებებსა და მოვალეობებზე;
 ადარებს მიწათმოქმედი და მესაქონლე ხალხის ან მთისა და ბარის სოციალურ სტრუქტურებს და

პოულობს მათ შორის მსგავსებებსა და განსხვავებებს.



მიმართულება: რელიგია და კულტურა

ისტ.XI.7. მოსწავლეს შეუძლია ამა თუ იმ ქვეყნის მატერიალურ და სულიერ კულტურაზე რელიგიის
გავლენის ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების წინაქრისტიანულ რელიგიურ წარმოდგენებს და მათ

გავლენას ხელოვნებასა და ყოფაზე;
 მსჯელობს ძირითად მონოთეისტურ რელიგიებს შორის არსებული მსგავსებებისა და

განსხვავებების შესახებ;
 იცნობს მსოფლიო მონოთეისტური რელიგიების წიაღში არსებულ დოგმატურ განსხვავებებს;
 საკლასო დისკუსიისას მსჯელობს, თუ რა გავლენა მოახდინა ქრისტიანობამ ქართველი ხალხის

ხელოვნებასა და ყოფაზე; ავლებს პარალელებს სხვა რომელიმე ქრისტიანულ ქვეყანასთან;
 მსჯელობს, თუ როგორ იცვლებოდა ურთიერთდამოკიდებულება საერო და სასულიერო

ხელისუფლებას შორის სხვადასხვა ეპოქასა თუ ქვეყანაში და რა გავლენას ახდენდა ეს
ცვლილებები ქვეყნის კულტურულ განვითარებაზე.

ისტ.XI.8. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა კულტურების ურთიერთზეგავლენის საკითხების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს და ასახელებს ისტორიულ მაგალითებს, როცა ამა თუ იმ ხალხის კულტურამ

პოზიტიური ან ნეგატიური გავლენა მოახდინა სხვა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურულ
სინამდვილეზე (მაგ.: არაბები და ესპანეთი, მონღოლები და რუსეთი);

 ინდივიდუალური ან ჯგუფური მუშაობისას ასახელებს ქართული ხელოვნების იმ ძეგლებს (მაგ.:
ლიტერატურა, სახვითი ხელოვნება), რომლებზეც სხვა კულტურამ მოახდინა გავლენა; ასაბუთებს
თავის არჩევანს;

 ირჩევს ქართულ საკულტო თუ საერო დანიშნულების ძეგლებს და ავლებს პარალელებს
ანალოგიური დანიშნულების მქონე სხვა ქვეყნების ძეგლების არქიტექტურასთან;

 ახდენს სხვადასხვა ეპოქის ურბანული ცენტრების ერთმანეთთან შედარებას (მაგ., რომაული ხანის
ქალაქი და შუა საუკუნეების ქალაქი);

 ადარებს შუა საუკუნეების საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქს რომელიმე აღმოსავლურ ან ევროპულ
ქალაქს და მსჯელობს მის არქიტექტურასა და ყოფაზე სხვადასხვა კულტურების გავლენაზე;

 საკლასო დისკუსიისას მსჯელობს ევროპული და აღმოსავლური კულტურების
ურთიერთმიმართებაზე და თითოეულის გავლენაზე ქართველი ხალხის ხელოვნებასა და ყოფაზე.



პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი XI კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 80%-ს)

1. უძველესი ადამიანი:
ა) თეორიები ადამიანის წარმოშობის შესახებ (კრეაციული და ევოლუციური)
ბ) უძველესი ადამიანი (განვითარების ანთროპოლოგიური საფეხურები, დმანისის აღმოჩენები და მათი
მნიშვნებლობა)

2. პირველყოფილი საზოგადოება:
ა) სოციალური სტრუქტურები: გვარი, თემი (ლიდერის როლი და ფუნქცია,  იერარქიულობის
პრინციპი, შრომითი ფუნქციები გვარში და თემში); პირველყოფილი რელიგია და ხელოვნება;
’’სოციალურ-ეკონომიკური’’ სისტემა

ბ) პირველყოფილი საზოგადოების განვითარების ეტაპები მსოფლიოსა და საქართველოში
3. სახელმწიფოს წარმოშობა:

ა) თეორიები სახელმწიფოს წარმოშობის შესახებ
ბ) სახელმწიფოს ძირითადი მახასიათებლები: დამწერლობა, მმართველობის სისტემა და ა. შ.
გ) რა არის ცივილიზაცია? უძველესი სამდინარო ცივილიზაცია - ეგვიპტე, შუმერი, ბაბილონი
ე) ასურეთი,  ხეთები, ურარტუ; უძველესი ქართული სახელმწიფოებრივი ერთეულები
ძველაღმოსავლურ ხანაში

4. სახმელეთო იმპერია - აქემენიანთა ირანი   ძვ.წ. VI-IV სს. (დაპყრობები, ურთიერთობა მცირეაზიულ
ბერძნულ ქალაქებთან და საბერძნეთთან; ურთიერთობა ეგრისთან, სამხრეთ-დასავლეთ  ქართული
ტომები ირანის შემადგენლობაში,   ზოროასტრიზმი)

5. საზღვაო-საქალაქო ცივილიზაციები:
ა) ფინიკიური ქალაქ-სახელმწიფოები  და  კოლონიზაცია
ბ) ბერძნული პოლისები, სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები
გ) დიდი ბერძნული კოლონიზაცია და მისი შედეგები  შავიზღვისპირეთში, ბერძნული კულტურის
გავრცელების არეალი

დ) ბერძენ-სპარსელთა ომები
ე) ათენის კავშირი - პირველი საზღვაო ,,იმპერიის’’ შექმნის მცდელობა
ვ) პელოპონესის ომები
ზ) ეგრისი და ანტიკური საბერძნეთი

6. ალექსანდრე მაკედონელი და ელინისტური ეპოქა:
ა) ალექსანდრე მაკედონელის იმპერია, ელინიზაცია და ელინისტური სახელმწიფოები ბ) ქართული
სახელმწიფოები და ელინისტური სამყარო

7. რომი:
ა) რომის წარმოშობა; რომაული საზოგადოება, სახელმწიფო წყობა - მეფობა/რესპუბლიკა
ბ) რომაული დაპყრობები (პუნიკური ომები, ომი სელევკიდებთან,   მითრიდატული ომები და
საქართველო);   რესპუბლიკის დაცემა

8. რომი იმპერიის ეპოქაში:
ა) პრინციპატი და დომინატი - რომის ეკონომიკა, კულტურა, საზოგადოებრივი ურთიერთობები:
კარაკალას ედიქტი
ბ) რომის იმპერია და საქართველო, რომის ურთიერთობა პართიასთან და სასანიანთა ირანთან

9. ხალხთა დიდი გადასახლება:
ა) რომი და ,,ბარბაროსული სამყარო’’, ცვლილებები ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში IV-VI
საუკუნეებში (გერმანულ ტომთა გაერთიანებები, ჰუნები; რომის დაცემა, ევროპის პოლიტიკური რუკა)



ბ) აღმოსავლეთ რომის იმპერია - ბიზანტია
10. ქრისტიანობა - მსოფლიო რელიგია: კატაკომბური ეკლესიიდან მილანის ედიქტამდე, მისიონერობის

შედეგები რომის იმპერიასა და მის გარეთ,  ,,სასწაულის’’ ფენომენი გაქრისტიანებისას (ფრანკები,
ქართლი, სომხეთი და სხვა); ნეტარი ავგუსტინე და კაპადოკიელი მამები; ქართული ეკლესია,
მსოფლიო ქრისტიანული  საეკლესიო კრებები და საქართველო

11. ძველი მეტოქეები ახალ რეალობაში - ქრისტიანული ბიზანტია და მაზდეანური  ირანი V-VI
საუკუნეში:
ა) ირანისა და ბიზანტიის ბრძოლა მახლობელ აღმოსავლეთსა და სამხრეთ კავკასიაში V საუკუნეში

ბ) იუსტინიანე I (რომის აღდგენის მცდელობები დასავლეთში და ძველი იმპერიული პრეტენზიები
აღმოსავლეთში (ურთიერთობა ხოსრო ანუ შირვანთან, დიდი ომიანობა ეგრისში)

გ) იუსტინიანეს სამართალი (მისი გავლენის მნიშვნელობა და მასშტაბი), კულტურა და აღმშენებლობა
12. შუა საუკუნეების ევროპული ცივილიზაციის ჩამოყალიბება (პოლიტიკურ ისტორიის კონტექტში):

ა) პაპიზმი
ბ) ევროპული ფეოდალიზმი, ქალაქები შუა საუკუნეებში: კომუნა ევროპაში
გ) ფეოდალიზმი  საქართველოში

13. ბრძოლა გავლენისთვის ქრისტიანულ სამყაროში  შუა საუკუნეებში:
ა) ჰერაკლე კეისარი და მისი ეპოქა, მისი ლაშქრობები აღმოსავლეთსა და საქართველოში, საგარეო
პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში
ბ) ხატმებრძოლეობა და მისი პოლიტიკურ-რელიგიური შედეგები  დასავლეთსა  და აღმოსავლეთში
გ) translacio imperii - ერთიანი დასავლეთ  ევროპა კარლოს დიდის საიმპერიო გვირგვინის ქვეშ,
დაპირისპირება რომის პაპსა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქის შორის; მაკედონური დინასტია და
საქართველო,  საეკლესიო განხეთქილება და საქართველო,  ქართველ მეფეთა საგარეო პოლიტიკური
მისწრაფებები

14. არაბები – ისლამის წარმოშობა, შიიტები და სუნიტები, ომაიანები და აბასიანები, არაბები ევროპაში,
არაბობა საქართველოში,  არაბული კულტურა

15. თურქ–სელჩუკები – სელჩუკთა სახელმწიფოს შექმნა, დაპყრობები, მანასკერტის ბრძოლა, თურქ-
სელჩუკები და საქართველო

16. ჯვაროსნული ეპოქა – ჯვაროსნული ლაშქრობების  მიზეზები, მოვლენათა ქრონიკა, სარაინდო
ორდენები,  შედეგები,  ჯვაროსნები და საქართველო

17. მონღოლთა დაპყრობები და მისი შედეგები,  მონღოლები საქართველოში
18. ახალი რეალობა  შუა საუკუნეებში:

ა) ,,უნივერსიტეტების ხანა’’ ევროპასა  და აღმოსავლეთში (მათ შორის საქართველოშიც), ევროპული და
აღმოსავლური  ფილოსოფიური აზრი, მეცნიერება, მწერლობა; ქართული კულტურის ”ოქროს ხანა”
ბ) წოდებრივ-წარმომადგენლობითი ორგანოები: თავისუფლებათა დიდი ქარტიიდან პარლამენტამდე
(გენერალური შტატები, კორტესები, ლანდსტაგები და სხვ., წოდებრივ-წარმომადგენლობითი ორგანოს
შექმნის მცდელობა საქართველოში)

19. რენესანსის ეპოქა – ბიზანტიის დეკადენსი და აღორძინების დასაწყისი იტალიაში,  რენესანსისა და
ჰუმანიზმის მახასიათებლები,  აღორძინების ევროპული ცენტრები

20. კონსტანტინოპოლის დაცემა:
ა) ოსმალთა სახელმწიფოს წარმოშობა და პირველი დაპყრობები
ბ) კათოლიკური ევროპა და ბიზანტია; ბიზანტიის  დაცემის მნიშვნელობა  ევროპისთვის და
საქართველოსთვის (კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ასპექტები); ანტიოსმალური
კოალიცია და საქართველო

21. დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები:
ა) ახალი სამიმოსვლო გზებისა და კონტინენტების აღმოჩენა
ბ) კოლუმბამდელი ამერიკა



გ) კოლონიალური ეპოქის დასაწყისი
დ) დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების მნიშვნელობა საქართველოსთვის

22. რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია:
ა) რეფორმაციის მიზეზები, მარტინ ლუთერი, ერთიანი კათოლიკური სივრცის დაშლა; ბ) კარლ V-ის
მოღვაწეობის ორი მიმართულება
გ) ანგლიკანური ეკლესია, ლუთერანიზმი, კალვინიზმი. რელიგიური ომები ევროპაში; იეზუიტების
ორდენი და კათოლიკობის რენოვაცია,  კათოლიკე  მისიონერები საქართველოში

23. საქართველო და მისი მეზობლები XVI-XVIII საუკუნეებში:
ა) ბრძოლა ოსმალური ექსპანსიის წინააღმდეგ ევროპაში
ბ) რუსეთის გამოჩენა მსოფლიო ასპარეზზე და რეჩ-პოსპოლიტა
გ) ირანისა და თურქეთის ინტერესები ამიერკავკასიაში და საქართველოს საკითხი

24. ჰოლანდიის და ინგლისის რევოლუციები:
ა) ფეოდალური ურთიერთობის რღვევა, ჰოლანდიის რევოლუცია და მისი მნიშვნელობა
ბ) ინგლისის დაწინაურების საფუძველი XVI-XVII საუკუნეებში; ინგლისის რევოლუციის
წინაპირობები, მსვლელობა;  კრომველის პროტექტორატი

25. ახალ კონტინენტზე ახალი სახელმწიფო - აშშ:
ა) ამერიკის კოლონიზაცია
ბ) ,,დამოუკიდებლობის დეკლარაცია“ - ტომას ჯეფერსონი
გ) აშშ-ს  შექმნა

26. კონტინენტური ევროპა საფრანგეთის დიდ რევოლუციამდე:
ა) აბსოლუტიზმი: რიშელიე, მაზარინი, ლუი XIV
ბ) აბსოლუტიზმის ხანის ეკონომიკური იდეები: მერკანტილისტები და ფიზიოკრატები
გ) ვახტანგ VI და მისი ეპოქის კულტურა
დ) პეტრე პირველის რეფორმები
ე) შვიდწლიანი ომი ევროპაში
ვ) საქართველოს საგარეო ორიენტაციის საკითხი, გეორგიევსკის ტრაქტატი

27. საფრანგეთის დიდი რევოლუცია:
ა) განმანათლებლობა, განმანათლებლობის ხანის იდეების გავლენა საქართველოზე
ბ) საფრანგეთის რევოლუციის წინაპირობები, მსვლელობა
გ) 18 ბრიუმერის გადატრიალება

საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები
XI კლასი

გეოგრაფია (გლობალური გეოგრაფია)

სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე გარემო და ეკონომიკა გარემო და სოციალური სისტემები



გეო.XI.1. მოსწავლეს
შეუძლია გლობალიზაციის
პროცესების სივრცე-
დროითი ასპექტების
დახასიათება.

გეო.XI.2. მოსწავლეს შეუძლია
სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის
გლობალური პრობლემების ანალიზი.
გეო.XI.3. მოსწავლეს შეუძლია
ბუნებრივი და ანთროპოგენული
ხასიათის გლობალურ პრობლემებზე
მსჯელობა.

გეო.XI.4. მოსწავლეს შეუძლია
პოლიტიკური ხასიათის გლობალურ
პრობლემებზე მსჯელობა.
გეო.XI.5. მოსწავლეს შეუძლია
გლობალიზაციის პროცესის სოციალურ-
კულტურულ ასპექტებზე მსჯელობა.
გეო.XI.6. მოსწავლეს შეუძლია
გააცნობიეროს გლობალური
პრობლემების გადაჭრაში ლოკალურ,
რეგიონულ და საერთაშორისო დონეებზე
შემუშავებული კოორდინირებული
პოლიტიკის აუცილებლობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: დრო და სივრცე

გეო.XI.1. მოსწავლეს შეუძლია გლობალიზაციის პროცესების სივრცე-დროითი ასპექტების დახასიათება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასხვავებს ტერმინებს ”გლობალიზაცია” და ”გლოსალიზაცია”;
 აანალიზებს გლობალიზაციის ინდექსის გაზომვის მეთოდს (კოფ-ის (KOF) ინდექსი, ათ კერნეის

(AT Kearney) ინდიკატორები) და მსჯელობს თითოეული კრიტერიუმის (პოლიტიკური
გლობალიზაცია, ეკონომიკური გლობალიზაცია, სოციალური გლობალიზაცია, პერსონალური
კონტაქტები, ინფორმაციული კავშირები, კულტურული სიახლოვე) სივრცობრივ განაწილებაზე;

 მსჯელობს გლობალიზაციის ინდექსების გამოთვლის მეთოდების სრულყოფილებაზე და
პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობაზე;

 აანალიზებს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის განვითარების როლს ქვეყნების სივრცე-დროითი
დაახლოვებაში;

 ადგენს მისთვის აქტუალური პრობლემების სივრცე-დროით თავისებურებებს; განსაზღვრავს
ცნებას "გლობალური" და შეიმუშავებს კრიტერიუმებს ამ პრობლემისადმი სტატუსის
მისანიჭებლად;

 გამოთქვამს ვარაუდს გლობალურ პრობლემებს შორის მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებზე და ადგენს
შესაბამის სქემას;

 შეიმუშავებს გლობალური პრობლემების ჩამონათვალს და ადარებს არსებულს; აანალიზებს
პრობლემების წარმოშობისა და ტრანსფორმაციის (წარმოქმნა, გამძაფრება, მოგვარება, ჩანაცვლება)
მიზეზებს;

 გლობალური პრობლემების ნუსხიდან გამოარჩევს საქართველოსათვის ყველაზე აქტუალურ
პრობლემებს; განსაზღვრავს მათ ტრანსფორმაციას სივრცესა და დროში; ადგენს პრობლემის
მიმდინარეობის ამსახველ სქემას.

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა



გეო.XI.2. მოსწავლეს შეუძლია სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის გლობალური პრობლემების
ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს ფინანსური ნაკადების მასშტაბებს თანამედროვე მსოფლიოში; მსჯელობს

საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებისა და ტრანსნაციონალური კორპორაციების
მოქმედების მასშტაბებზე;

 მსჯელობს საერთაშორისო დონორებისა და ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილ დახმარებებსა და
სესხებზე;

 გამოთქვამს მოსაზრებას, რა სოციალური და ეკონომიკური სარგებელის მოტანა შეუძლია
შეიარაღებაზე დაზოგილ ხარჯებს;

 ამყარებს ლოგიკურ კავშირებს სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის გლობალურ პრობლემებს
შორის (მაგ., საერთაშორისო შრომითი მიგრაცია და ფულადი გზავნილები (რემიტანსები)) და
მსჯელობს მათ მასშტაბებზე;

 რუკების და სხვა წყაროების საფუძველზე აანალიზებს ქვეყნებს შორის სურსათის და ნედლეულის
უთანაბრო განაწილებას; გამოთქვამს ვარაუდს პრობლემის ლოკალურ, რეგიონალურ და
გლობალურ დონეებზე გადაჭრის შესაძლო გზებზე;

 ეცნობა ატასწლეულის განვიტარების მიზნებს (MDG), ირჩევს ერთ-ერთს და ახასიატებს
პრობლემის აქტუალობას; ეცნობა გაეროს პროგრამებს, რომლებიც მათი გადაწრისკენაა
მიმართული;

 ირჩევს განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე მდგომ ქვეყნებს; ადარებს, რამდენად მძაფრად
წარმოჩინდება თითოეულში გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და რამდენად
განსხვავდება პრობლემებზე რეაგირების გზები;

 აანალიზებს ჩამორჩენილობის პარამეტრების დაძლევისაკენ მიმართულ ღონისძიებებს და ადგენს
მსოფლიოს რეგიონების პროგნოზულ (მომავლის) "სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების"
რუკას.

გეო.XI.3. მოსწავლეს შეუძლია ბუნებრივი და ანთროპოგენული ხასიათის გლობალურ პრობლემებზე
მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს ადამიანის საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილ გარემოსდაცვით გლობალურ

პრობლემებს ისტორიული წარსულიდან დღემდე; გამოთქვამს ვარაუდს მათი შესაძლო
განვითარების შესახებ;

 სხვადასხვა გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებით აანალიზებს ატმოსფეროს,
ჰიდროსფეროს,მათ შორის მსოფლიო ოკეანეს, პედოსფეროს და ბიოსფეროს ათვისების ძირითად
მიმართულებებს;

 ირჩევს რომელიმე კომპონენტის ათვისებასთან დაკავშირებულ გლობალურ პრობლემას,
მსჯელობს მის უსაფრთხო ათვისებაზე და შედეგებს გამოხატავს სასურველი ფორმით;

 ილუსტრაციების და სხვა წყაროების გამოყენებით ამყარებს კავშირებს გლობალურ
გეოეკოლოგიურ პრობლემებსა და ეკონომიკის იმ დარგებს შორის, რომლებიც ამ პრობლემების
მაპროვოცირებელია; იყენებს თემატურ რუკებს და ადგენს გეოეკოლოგიური პრობლემების
გამოვლინების მენტალურ რუკას;

 მონაწილეობს დებატებში თემაზე: "წარმოების გაფართოება და ეკოლოგიური ბალანსის
შენარჩუნება";



 ჯგუფური მუშაობისას ირჩევს რომელიმე გლობალურ გეოეკოლოგიურ პორობლემას, გამოყოფს
მისი მოგვარების რამდენიმე მნიშვნელოვან ღონისძიებას და ქმნის პრობლემის განვითარების
სცენარებს; შედეგებს გამოხატავს მისთვის სასურველი ფორმით (გრაფიკი, დიაგრამა და სხვა);

 წლის მანძილზე სხვადასხვა წყაროდან (სამეცნიერო ლიტერატურა, პერიოდული გამოცემები,
საინფორმაციო საშუალებები), აგროვებს ინფორმაციას ბუნებრივი და ტექნოგენური
კატასტროფების შესახებ28; განათავსებს მათ რუკაზე და დროის ქრონოლოგიურ ხაზზე; შედეგებს
აანალიზებს და წარმოადგენს თანაკლასელების წინაშე.

მიმართულება: გარემო და სოციალური სისტემები

გეო.XI.4. მოსწავლეს შეუძლია პოლიტიკური ხასიათის გლობალურ პრობლემებზე მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს პოლიტიკური ხასიათის გლობალური პრობლემების წარმოშობას, განვითარებას და

სივრცობრივ თავისებურებებს. გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას აღნიშნული
საკითხისადმი;

 მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე (სტატისტიკური მონაცემები, მასმედია) აანალიზებს
მსოფლიოს ქვეყნების სამხედრო-პოლიტიკურ პოტენციალს და გამოთქვამს მოსაზრებას, თუ რა
წვლილი შეიძლება შეიტანოს თითოეულმა მოქალაქემ და ქვეყანამ მსოფლიოში მშვიდობისა და
განიარაღების საქმეში;

 ირჩევს და ეცნობა (საინფორმაციო საშუალებებიდან) ერთ-ერთი ქვეყნის მიერ გადადგმულ
კონკრეტულ ნაბიჯებს განიარაღების და მშვიდობის შენარჩუნების საქმეში და შეიმუშავებს
მოვლენების განვითარების შესაძლო პროგნოზს (სქემა, სცენარი);

 ადგენს მიზეზშედეგობრივ კავშირებს ომების, ეთნოკონფლიქტებისა და ტერორიზმის
წარმოშობას, გამოვლინების ფორმებსა და სივრცობრივ თავისებურებებს შორის;

 მოიძიებს ინფორმაციას და ინფორმაციის საფუძველზე ეცნობა მსოფლიო მნიშვნელობის
ტერორისტულ ორგანიზაციებს და მათი მოქმედების არეალებს;

 მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე მსოფლიოში და საქართველოში არსებული
ეთნოკონფლიქტების და გახმაურებული ტერაქტების შესახებ; ადგენს "ცხელი წერტილების"
რუკას.

გეო.XI.5. მოსწავლეს შეუძლია გლობალიზაციის პროცესის სოციალურ-კულტურულ ასპექტებზე
მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ეცნობა კულტურული დიფუზიის სხვადასხვა გამოვლინებებს მსოფლიოში და მსჯელობს

”გლობალური კულტურის” მახასიათებლებზე: მუსიკა, ტელევიზია, სპორტი, ტურიზმი;
 მსჯელობს თანამედროვე სამყაროში ურბანული ლანდშაფტების ჰომოგენიზაციაზე;

28 მასწავლებელი წლის დასაწყისში აძლევს დავალებეგბს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით და წლის განმავლობაში
ახდენს მონოტორინგს.



 მსჯელობს კულტურის გლობალურ დიფუზიაზე ასპექტებზე - ენა, ტურიზმი, სამზარეულო,
მედია, გლობალური ბრენდები (მაგ.: მაკდონალდსი, კოკა-კოლა) და უკავშირებს ადგილობრივი
კულტურის როლის დაკნინებას;

 ეცნობა ანტიგლობალისტების იდეებს და მსჯელობს თემაზე ”გლობალიზაცია ნაციონალიზმის
წინააღმდეგ”;

 მსჯელობს გლობალიზაციის დადებით და უარყოფით ფაქტორებზე.

გეო. XI 6. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს გლობალური პრობლემების გადაჭრაში ლოკალურ,
რეგიონულ და საერთაშორისო დონეებზე შემუშავებული კოორდინირებული პოლიტიკის
აუცილებლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს მოსახლეობის (ოჯახის, თემის, ქვეყნის, რეგიონის და მსოფლიოს) ცხოვრების წესის,

გარემოსდაცვითი ცნობიერების, განათლებისა და ადგილობრივი კანონმდებლობის
მიზეზშედეგობრივ კავშირებზე; გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას მათი მნიშვნელობის
შესახებ მდგრადი განვითარებისათვის;

 მოიძიებს ინფორმაციას და აანალიზებს საერთაშორისო ორგანიზაციების დანიშნულების საკითხს
გლობალურ პრობლემებთან მიმართებით, აკეთებს დასკვნებს მათ მიერ გლობალურ
პრობლემებზე რეაგირებასა და მოგვარებასთან დაკავშირებით;

 ეცნობა გლობალურ პრობლემებთან დაკავშირებულ საქართველოს მიერ ხელმოწერილ
კონვენციებსა და ვალდებულებებს; ადგენს კითხვარს და ატარებს სოციოლოგიურ გამოკითხვას
აღნიშნულ პროცესში საზოგადოების და ინდივიდების ინფორმირებულობის და ამ პროცესში
ჩართულობის შესწავლის მიზნით;

 მოიძიებს ინფორმაციას საქართველოში ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში გლობალურ პრობლემებთან
დაკავშირებულ შესრულებული ან შეუსრულებელი კონვენციისა ან ვალდებულების შესახებ;

 ეცნობა საერთაშორისო ეკოლოგიურ თარიღებს და კლასთან ერთად ირჩევს მათთვის საინტერესოს
და ამზადებენ შესაბამის ღონისძიებებს (ღია გაკვეთილი, გამოფენა, კონფერენცია და სხვა);

 მსჯელობს, თუ რა როლს ასრულებს საერთაშორისო ძალისხმევა გლობალური პრობლემების
მოგვარებაში და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კაცობრიობის მდგრადი განვითარების
პერსპექტივისათვის. შედეგებს წარმოადგენს სასურველი ფორმით.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი XI კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60%-ს)

შესავალი

1. გლობალიზაცია
2. გლობალიზაციის ინდექსი
3. გლობალური პრობლებები და მათი  წარმოშობის მიზეზები
4. გლობალურ პრობლემათა ურთიერთკავშირი
5. კაცობრიობა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივა
6. საქართველო და გლობალურ პრობლემებთან დაკავშირებული კონვენციები29

29 დახრილი შრიფტით მოცემული შინაარსი არ არის სავალდებულო



პოლიტიკური ხასიათის გლობალური პრობლემები

7. წარმოშობის მიზეზები
8. ომები
9. მსოფლიო მნიშვნელობის კონფლიქტები
10. ტერორიზმი
11. ტერორისტული ორგანიზაციები
12. პოლიტიკური ხასიათის პრობლემების გადაჭრის გზები (მშვიდობისთვის ბრძოლადა

განაიარაღება)

სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები და მახასიათებლები

13. გლობალური პრობლემები და საერთაშორისო ორგანიზაციები
14. გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები
15. ფინანსური ნაკადები
16. გლობალურ-დემოგრაფიული პრობლემები
17. შრომითი მიგრაცია და ფულადი გზავნილები;
18. სურსათის პრობლემა. ბუნებრივი რესურსების უთანაბრო განაწილება
19. ცხოვრების დონე და ხარისხი
20. გლობალურ-სოციალური და ეთნოკულტურული პრობლემები
21. კულტურული იმპერიალიზმი და კულტურული დიფუზია
22. ანტიგლობალური მოძრაობა
23. განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური

პრობლემები
24. სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის პრობლემათა გადაჭრის გზები
25. საერთაშორისო ეკოლოგიური თარიღები
26. ათასწლეულის განვითარების მიზნები (MDG)

ბუნებრივი და ანთროპოგენური პრობლემები

27. ბუნებრივი გარემო და მასთან დაკავშირებული პრობლემები
28. გარემოს ათვისების პრობლემები: ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, პედოსფერო
29. მსოფლიო ოკეანე და მისი პრობლებები
30. გლობალური გეოეკოლოგიური პრობლემები - კრიტიკული რეგიონები
31. ტექნიკური პროგრესი და გლობალური პრობლემების წარმოშობა
32. გლობალური ხასიათის ბუნებრივი და ანთროპოგენური პრობლემების გადაჭრის გზები

33. მთიან ტერიტორიებთან დაკავშირებული პრობლემები
34. სანაპირო ზოლის ათვისებისა და დაცვის პრობლემები



XII კლასი
ისტორია

სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

გარემო და
ეკონომიკა

სახელმწიფო
მმართველობა და

პოლიტიკა

ადამიანი და
საზოგადოება

კულტურა და რელიგია

ისტ. XII.1.
მოსწავლეს შეუძლია

XIX და XX
საუკუნეებში
მსოფლიოსა და
საქართველოში
მომხდარი
მნიშვნელოვანი
ეკონომიკური
ცვლილებების
ანალიზი.

ისტ. XII. 2.
მოსწავლეს შეუძლია
ეკონომიკის

განვითარებისათვის
რესურსების
მნიშვნელობის
ანალიზი.

ისტ. XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია XIX და XX
საუკუნეებში
მმართველობით
სტრუქტურებში
მომხდარი
ცვლილებების
ანალიზი.

ისტ. XII.4. მოსწავლეს
შეუძლია პოლიტიკური
ისტორიის საკითხების
კვლევა. მსოფლიო
ისტორიულ პროცესში
საქართველოს ადგილის
განსაზღვრა.

ისტ. XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია XIX და XX
საუკუნეებში
სოციალური სტრუქ-
ტურების ურთიერთ-
მიმართების კვლევა.

ისტ. XII.6. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა
საზოგადოების
ცნობიერებაზე ახალი და
უახლესი ისტორიის
პერიოდში
ჩამოყალიბებული
სოციალური
სტრუქტურების
გავლენის შესახებ.

ისტ. XII.7. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა
რელიგიის
მნიშვნელობაზე ან XIX
და XX სს. -ში მისი
მსოფლიოსა და
საქართველოზე მისი
გავლენის შეფასება.

ისტ. XII.8. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
კულტურების
ურთიერთების კვლევა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

ისტ. XII.1. მოსწავლეს შეუძლია XIX და XX საუკუნეებში მსოფლიოსა და საქართველოში მომხდარი
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ცვლილებების ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ტექნოლოგიური პროგრესის მნიშვნელობაზე ეკონომიკის განვითარებისათვის;



 წერს თემას, რომელშიც მსჯელობს რომელიმე კონფლიქტის (ომის) ეკონომიკურ წინაპირობებსა და
შედეგებზე;

 მსჯელობს მიგრაციული პროცესების მიზეზებსა და შედეგებზე; ირჩევს სხვადასხვა
 ეპოქაში მომხდარ ორ მიგრაციულ პროცესს და ადარებს მათ მიზეზებსა და შედეგებს;
 ერთი ქვეყნის მაგალითზე წერილობით მსჯელობს, თუ როგორ იცვლებოდა სხვადასხვა ეპოქაში

სახელმწიფოს როლი ქვეყნების ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაში;
 იცნობს ძირითად ეკონომიკურ თეორიებს და საუბრობს მათ მნიშვნელობაზე;
 მსჯელობს ქალაქისა და სოფლის ხვედრით წილზე თანამედროვე მსოფლიოსა და საქართველოში;
 საკუთარი ქვეყნის (რაიონის, ქალაქის, სოფლის) მაგალითზე მსჯელობს ეკონომიკური

განვითარებისა და დემოგრაფიული პრობლემების ურთიერთკავშირზე; ავლებს პარალელებს სხვა
ქვეყნებთან;

 მსჯელობს საქართველოს ეკონომიკის რეგიონის, იმპერიისა და მსოფლიო ეკონომიკასთან
ინტეგრაციის (მაგ., საქართველო და კავკასია, საქართველო და საბჭოთა კავშირი, საქართველო და
მსოფლიო).

ისტ. XII. 2. მოსწავლეს შეუძლია ეკონომიკის განვითარებისათვის რესურსების მნიშვნელობის
ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს ერთ ქვეყანას (რეგიონს) და მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენს ბუნებრივი და

ანთროპოგენული ცვლილებები მის ეკონომიკურ განვითარებაზე იყენებს ისტორიულ
მაგალითებს, გავლენის მასშტაბებს წარსული პერიოდის მაგალითებთან;

 მსჯელობს ტექნოლოგიური ცვლილებებისა და ეკონომიკის განვითარების
ურთიერთგავლენაზე;

 მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენს მოსახლეობის რაოდენობა და სიმჭიდროვე ქვეყნის
ეკონომიკურ განვითარებაზე;

 ირჩევს ერთ-ერთ სახელმწიფოს და მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენდა (ახდენს) ნედლეული,
რომელიც მის ტერიტორიაზე მოიპოვება ამ ქვეყნის ეკონომიკურ პრიორიტეტებზე.

მიმართულება: სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა

ისტ. XII.3. მოსწავლეს შეუძლია XIX და XX საუკუნეებში მმართველობით სტრუქტურებში მომხდარი
ცვლილებების ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს სახელმწიფოს მმართველობით სტრუქტურებში ცვლილებების აუცილებლობის

შესაძლო მიზეზებზე;
 ირჩევს ერთ-ერთ ქვეყანას და ჯგუფური დისკუსიისას მსჯელობს ისტორიიულად მის

მმართველობით სტრუქტურებში მომხდარი ცვლილებების შესახებ;
 ადარებს ცენტრისა და რეგიონების ურთიერთმიმართებას სხვადასხვა ქვეყნებში;
 ჯგუფური მუშაობისას ადარებს სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა მოდელს (მონარქიული,

კონსტიტუციურ-მონარქიული, საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, ავტორიტარული რესპუბლიკა);
იძლევა საკუთარ შეფასებას თითოეული მათგანის ნეგატიური და პოზიტიური მხარეების შესახებ;



 ირჩევს ორ რევოლუციას და ადარებს მათ გამომწვევ მიზეზებს, მიმდინარეობის პროცესსა და
შედეგებს;

 ჯგუფური მუშაობისას ადარებს სახელმწიფო მოწყობის განსხვავებულ სისტემებს (უნიტარული,
ფედერაციული, კონფედერაციული), იძლევა საკუთარ შეფასებას თითოეული მათგანის
ნეგატიური და პოზიტიური მხარეების შესახებ; მსჯელობს, თუ რომელი სისტემა იქნებოდა
საუკეთესო თანამედროვე საქართველოსთვის.

ისტ. XII.4. მოსწავლეს შეუძლია პოლიტიკური ისტორიის საკითხების კვლევა. მსოფლიო ისტორიულ
პროცესში საქართველოს ადგილის განსაზღვრა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს ერთ-ერთ სახელმწიფოს და აანალიზებს რომელიმე ეპოქაში მისი გაერთიანების ან დაშლის

განმაპირობებელ საგარეო და საშინაო ფაქტორებს (გერმანია, იტალია);
 ირჩევს მსოფლიოში განვითარებულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენას და წერს

თემას, თუ რა გავლენა მოახდინა მან საქართველოზე;
 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად ირჩევს პოლიტიკურ მოღვაწეს და მსჯელობს მის მიერ

არჩეული საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური კურსის შედეგებზე (მაგ.: უინსტონ ჩერჩილი, ოტო-
ფონ ბისმარკი);

 ირჩევს სხვადასხვა ქვეყნის (რეგიონის) ორი მოღვაწის პოლიტიკურ იდეებს, ადარებს მათ და
მსჯელობს, თუ რა გავლენა იქონია თითოეულმა მათგანმა მსოფლიოს ან რეგიონის პოლიტიკურ
განვითარებაზე;

 გამოყოფს თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს და მსჯელობს უახლოესი
პერიოდის ქართველი პოლიტიკური მოღვაწეების მიერ გადადგმული პოლიტიკური ნაბიჯების
შესახებ;

 სიმულაციური თამაშის დროს წარმოაჩენს გლობალიზაციის მომხრეებისა და
ანტიგლობალისტების პოზიციას საქართველოს პოლიტიკურ გაძლიერებასთან დაკავშირებით;

 ჯგუფური დისკუსიისას მსჯელობს სეპარატიზმის შესახებ საქართველოსა და მსოფლიოში და
თანაკლასელებთან ერთად ქმნის ამ პრობლემის გადაჭრის საკუთარ მოდელს.

მიმართულება: ადამიანი და საზოგადოება

ისტ. XII.5. მოსწავლეს შეუძლია XIX და XX საუკუნეებში სოციალური სტრუქტურების ურთიერთ-
მიმართების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას პიროვნების ქონებრივ და სოციალურ მდგომარეობას შორის

ურთიერთმიმართების შესახებ;
 ადარებს ორი ან სამი ქვეყნის სოციალურ სტრუქტურებს და მიუთითებს მათ განსხვავებებსა და

მსგავსებებზე;
 აჯგუფებს სხვადასხვა ქვეყანის განსხვავებული სოციალური ფენების წარმომადგენლებს და

მსჯელობს მათ სოციალურ სტატუსზე;
 საქართველოს მაგალიტზე აანალიზებს პოლიტიკურ პარტიებისა და სხვადასხვა სოციალურ

ფენებს შორის ურთიერთმიმართებას; ავლებს პარალელებს ევროპის ქვეყნებთან;



 ირჩევს ერთ-ერთ რევოლუციას და წერს თემას მმართველობით და სოციალურ სტრუქტურებში
მისი წყალობით გამოწვეულ ცვლილებებზე;
 წერს თემას, რომელშიც საქართველოს ან რომელიმე სხვა ქვეყნის მაგალითზე იკვლევს ქვეყნის

კულტურულ ცხოვრებაში სახელმწიფოს ჩარევის პრობლემას.

ისტ. XII.6. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა საზოგადოების ცნობიერებაზე ახალი და უახლესი ისტორიის
პერიოდში ჩამოყალიბებული სოციალური სტრუქტურების გავლენის შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის ახალი და უახლესი ისტორიის პერიოდში ჩამოყალიბებულ სოციალურ

სტრუქტურებს. მსჯელობს მათ შორის არსებული მსგვსებებისა და განსხვავებების შესახებ;
 განმარტავს პოლიტიკური პარტიის ცნებას და აცნობიერებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მის

მნიშვნელობას;
 ირჩევს რომელიმე აქტუალურ პრობლემას (მაგ.: განათლების მიღება, დასაქმება, ადამიანის

უფლების დარღვევა, სამოქალაქო დავა, საგადასახადო კონფლიქტი, სოციალური უსაფრთხოება,
ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა, პოლიტიკური ან რელიგიური დისკრიმინაცია და ა.შ.);
მოიპოვებს ინფორმაციას, რომლის ანალიზის საფუძველზე წერს კონკრეტული პრობლემის
გადაჭრის გეგმას (შესაძლოა რამდენიმე ვარიანტს) მხარეთა უფლებების დაცვისა და კანონიერი
მოქმედებების გათვალისწინებით; განსაზღვრავს საკუთარ როლს პრობლემის მოგვარებაში,
იკრებს თანამოაზრეებს და მოქმედებს გეგმის შესაბამისად; აფასებს საკუთარი მონაწილეობის
ეფექტურობას და შედეგებს უზიარებს თანაკლასელებს;

 შეარჩევს რომელიმე კონკრეტულ კონფლიქტურ სიტუაციას მოქალაქეთა ცხოვრებიდან
(სოციალური, ეკონომიკური ან პოლიტიკური); შეისწავლის შექმნილ ვითარებას, მხარეთა
ინტერესებს; თანაკლასელებთან ერთად გაითამაშებს აღნიშნულ სიტუაციას და მონახავს მისი
გადაჭრის ალტერნატიულ ვარიანტებს; მსჯელობს ამ გზების ავკარგიანობაზე და მეგობრებთან
ერთად სახავს კონფლიქტის სამართლებრივად გადაჭრის გეგმას.

მიმართულება: კულტურა და რელიგია

ისტ. XII.7. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა რელიგიის მნიშვნელობაზე, XIX და XX სს. -ში მსოფლიოსა
და საქართველოზე მისი გავლენის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს, თუ როგორ იცვლებოდა დამოკიდებულება საერო და სასულიერო ხელისუფლებას

შორის სხვადასხვა ეპოქასა და ქვეყანაში და  რა გავლენას  ახდენდა  ეს ცვლილებები  ქვეყნის
კულტურულ განვითარებაზე;

 მსჯელობს რელიგიის, როგორც იდენტობის ერთ-ერთ საშუალების, მნიშვნელობაზე თანამედროვე
მსოფლიოში.

ისტ. XII.8. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა კულტურების ურთიერთობის კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს XIX და XX საუკუნეების მსოფლიო კულტურის ძირითად ტენდენციებზე;



 ჯგუფური ან ინდივიდუალური მუშაობისას ასახელებს XIX-XX საუკუნების მსოფლიო კულტურის
ძეგლებს (მაგ.: ლიტერატურაში, სახვითი ხელოვნებაში), აჯგუფებს მათ მიმდინარეობების
მიხედვით;

 ირჩევს ერთ-ერთ ხელოვანს (მაგ.: მიხეილ ჯავახიშვილი, ჩარლი ჩაპლინი) და მის ბიოგრაფიასა და
შემოქმედებაზე დაყრდნობით კლასში მსჯელობს ხელოვანსა და სახელმწიფოს შორის არსებულ
ურთიერთდამოკიდებულებაზე;

 საკლასო დისკუსიისას მსჯელობს ევროპული და აღმოსავლური კულტურების
ურთიერთმიმართებაზე და თითოეულის გავლენაზე XIX-XX საუკუნების ქართულ კულტურაზე;

 ირჩევს ხელოვნების ერთ-ერთ სფეროს (მაგ.: ლიტერატურა, მხატვრობა, კინო და ა.შ.) და ადარებს
მისი განვითარების ტენდენციებს საქართველოსა და მსოფლიოს ერთ-ერთ ქვეყანაში (ან
რეგიონში).

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი XII კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 80%-ს)

1. ნაპოლეონის ეპოქა და ვენის კონგრესი
2. რევოლუციების ხანა ევროპაში
3. იმპერიალიზმი და კოლონიალიზმი – საქართველო რუსეთის შემადგენლობაში (ქართლ-კახეთისა და

იმერეთის სამეფოების დაპყრობა რუსეთის მიერ, რუსული მმართველობის დამყარება
საქართველოში, ცარიზმის წინააღმდეგ აჯანყებები XIX საუკუნის პირველი მესამედში, მ.ვორონცოვის
რეფორმები)

4. ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობების ხასიათი XIX საუკუნის მსოფლიოში –
თერგდალეულების ბრძოლა მეფის რუსეთის წინააღმდეგ

5. ,,აღმოსავლეთის საკითხი’’ XIX საუკუნეში: რუსეთ-თურქეთ - რუსეთ-ირანის ომები და საქართველო
6. სამოქალაქო ომი აშშ-ში
7. მსოფლიო XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში:

ა) საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკა
ბ) გერმანიის გაერთიანება
გ) იტალიის გაერთიანება
დ) ალექსანდრე მეორის რეფორმები რუსეთის იმპერიაში
დ) ახალი პოლიტიკური იდეები და საქართველო

8. პირველი მსოფლიო ომის წანამძღვრები
9. საომარი მოქმედებები პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში(1914-1916 წწ.)
10. რევოლუციები რუსეთში და ბრესტის ზავი (საქართველოსთან კავშირში)
11. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩამოყალიბება, საშინაო პოლიტიკა, ბრძოლა

საერთაშორისო აღიარებისათვის; ურთიერთობა რუსეთთან):
ა) მსოფლიოს დიდი სახელმწიფოების დაპირისპირება კავკასიაში
ბ) ბრესტის ზავიდან მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებამდე
გ)საქართველოს ანექსია ბოლშევიკური რუსეთის მიერ

12. პირველი მსოფლიო ომის დასასრული, პარიზის კონფერენცია (საქართველოს საკითხი), პირველი
მსოფლიო ომის შედეგები; მსოფლიოს ახალი პოლიტიკური რუკა

13. ტოტალიტარიზმი მსოფლიოში:
ა) სტალინი - საბჭოთა კავშირი (საქართველო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში)



ბ) ჰიტლერი, მუსოლინი, ფრანკო; მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი; იაპონია მეორე მსოფლიო ომის
წინა პერიოდში

14. საზოგადოება და კულტურა XX ს-ის პირველ ნახევარში (საზოგადოება და კულტურა XX საუკუნის
პირველი ნახევარის საქართველოში)

15. მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდი (მიუნხენის გარიგება, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი,
გერმანიის აგრესია ევროპაში, იტალია ეთიოპიაში, იაპონია ჩინეთში, სსრკ-ფინეთის ომი)

16. მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისი – საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ომში, ქართველები მეორე
მსოფლიო ომში (ორივე მხარეს)

17. მეორე მსოფლიო ომის შედეგები, ნიუნბერგის პროცესი
18. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საფუძვლები (შეიარაღებული კონფლიქტების

მსხვერპლთა დაცვა, ომის წარმართვის მეთოდებისა და საშუალებების შეზღუდვა); მისი
ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპები

19. მსოფლიოს გაყოფა ორ ბანაკად – ცივი ომის დასაწყისი (ჩერჩილის სიტყვა ფულტონში, მარშალის
გეგმა, ტრუმენის დოქტრინა)

20. ნატო და ვარშავის პაქტი
21. საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში – ეროვნული მოძრაობა საქართველოში XX

საუკუნის 20-იან 70-იან წლებში
22. მსოფლიო კოლონიური სისტემის დაშლა
23. პოლიტიკური კრიზისები ცივი ომის პერიოდში
24. პერესტროიკა, საბჭოთა კავშირისა და სოციალისტური ბანაკის დაშლა – დამოუკიდებელი

საქართველო
25. საზოგადოება და კულტურა თანამედროვეობაში: პოსტ-ინდუსტრიული საზოგადოებიდან

ინფორმაციულ საზოგადოებამდე

საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები

XII კლასი
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
პირადი უსაფრთხოების

უზრუნველყოფა
საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო

ქცევის საფუძვლები
გადაუდებელი ექიმამდელი

დახმარება
უსაფ.XII.1. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს საბრძოლო
საშუალებებით გამოწვეული
საფრთხეები.
უსაფ.XII.2. მოსწავლეს შეუძლია
საბრძოლო საშუალებებით
გამოწვეული საფრთხეების
დროს ქცევის წესების
გამოყენება.

უსაფ.XII.3. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს საქართველოს
თავდაცვისა და საგანგებო
სიტუაციების მართვის სისტემები.
უსაფ.XII.4. მოსწავლეს შეუძლია
საგანგებო სიტუატუაციებში
მოქმედების წესებისა და დაცვის
საშუალებების გამოყენება.

უსაფ.XII.5. მოსწავლეს შეუძლია
საგანგებო ვითარებაში
სხეულის დაზიანებებისას
შესაბამისი გადაუდებელი
ექიმამდელი დახმარების
წესების გამოყენება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები



მიმართულება: პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

უსაფ.XII.1. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს საბრძოლო საშუალებებით გამოწვეული საფრთხეები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეიარაღების ძირითად სისტემებს;
 აჯგუფებს საფრთხეებსა და ზიანის შესაძლებლობლებს შეიარაღების სისტემების მიხედვით.

უსაფ.XII.2. მოსწავლეს შეუძლია საბრძოლო საშუალებებით გამოწვეული საფრთხეების დროს ქცევის
წესების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანამედროვე საბრძოლო საშუალებებს შეუსაბამებს მათგან გამომდინარე საფრთხეებს;
 აღწერს კონკრეტული საბრძოლო საშუალების მოქმედებისას უსაფრთხოების დაცვის წესებს.

მიმართულება: საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები

უსაფ.XII.3. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს საქართველოს თავდაცვისა და საგანგებო სიტუაციების
მართვის სისტემები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს საქართველოს თავდაცვის სისტემასა და მისი ფუნქციონირების ძირითად პრინციპებს;
 აღწერს საქართველოში საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემასა და მისი მუშაობის ძირითად

პრინციპებს;
 ახასიათებს საგანგებო სიტუაციების მართვის პროცესში სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობის

ძირითად ელემენტებს;
 აღწერს საგანგებო სიტუაციების დროს მოსახლეობის შეტყობინების, ევაკუაციისა და

მოსახლეობის დაცვის ძირითად პრინციპებს.

უსაფ.XII.4. მოსწავლეს შეუძლია საგანგებო სიტუატუაციებში მოქმედების წესებისა და დაცვის
საშუალებების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს საგანგებო სიტუაციების დროს სკოლის მოქმედების გეგმის პრინციპებს;
 კონკრეტული საგანგებო სიტუაციის შესაბამისად ასახელებს საკუთარ მოქმედებებს სკოლის

გეგმის შესაბამისად;
 აღწერს კოლექტიური თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებას კონკრეტული

სიტუაციის შესაბამისად.

მიმართულება: გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარება

უსაფ.XII.5. მოსწავლეს შეუძლია საგანგებო ვითარებაში სხეულის დაზიანებებისას შესაბამისი
გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარების წესების გამოყენება.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ადამიანის დაზიანების ძირითად სახეებს კონკრეტული საგანგებო სიტუაციის

შესაბამისად;
 აღწერს ადამიანის დაზიანების სახის ამოსაცნობ ნიშნებს და შესაბამისი გადაუდებელი

დახმარების მოქმედებებს;
 იცავს კონკრეტული დაზიანების შემთხვევაში აღმოსაჩენი გადაუდებელი ექიმამდელი

დახმარების მოქმედებათა თანმიმდევრობასა და პირობებს.

პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი XII კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 60%-ს)

ჩვეულებრივი და მასობრივი დაზიანების საბრძოლო საშუალებები
1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეირაღების სისტემები: ცეცხლსასროლი იარაღის,

ასაფეთქებელი მასალების, საბრძოლო მანქანების და სამეთვალყურეო სისტემების სახეები; მათი
ძირითადი პარამეტრები, საბრძოლო თვისებები და დაზიანების შესაძლებლობები

2. იარაღთან მოპყრობის უსაფრთხოების წესების შესწავლა
3. თანამედროვე საბრძოლო საშუალებები და მათგან გამომდინარე საფრთხეები;
4. უსაფრთხოების წესები, საბრძოლო საშუალებების უკონტროლო ამოქმედებისას ქცევის წესები

საქართველოს თავდაცვის სისტემის მიმოხილვა.
1. საქართველოს თავდაცვის სისტემისა და შეიარაღებული ძალების ძირითადი ამოცანები:

სტრუქტურისა და მუშაობის პრინციპების გაცნობა; ნატო-ს ორგანიზაცია, ამოცანები, სტრუქტურა და
მოკავშირე ქვეყნებთან თანამშრომლობა

2. მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის ძირითადი პრინციპები და მეთოდები; საგანგებო
სიტუაციების მართვის პროცესში სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობა

3. მოსახლეობის შეტყობინების სისტემა; ევაკუაცია; თავშესაფრები; ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებები

4. საგანგებო სიტუაციების დროს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მოქმედების გეგმა

პირველადი დახმარება.
1. პირველი დახმარება სისხლდენის დროს
2. კიდურის ფიქსაცია მოტეხილობის დროს, უსაფრთხო პოზიცია, ხერხემლის ტრავმა, პოლიტრავმა,

შეხვევის ტექნიკა
3. უცხო სხეული ჭრილობაში. მუცლისა და გულმკერდის ტრავმა
4. დაზარალებულის გადაყვანა საკაცით და საკაცის გარეშე, კისრის ფიქსაცია



თავი XXXIX

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

1. ზოგადი ნაწილი

ა) საბუნებისმეტყველო განათლების მნიშვნელობა

თანამედროვე ზოგადსაგანმანათლებლო სტანდარტი გულისხმობს მოსწავლის აღჭურვას იმ ცოდნითა
და უნარ-ჩვევებით, რომლებიც მას საშუალებას მისცემს, ალღო აუღოს კაცობრიობის სწრაფ პროგრესს,
გამოიყენოს თანამედროვე მეცნიერების მიღწევები, გახდეს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი.
ცოდნის პასიური მიმღებიდან მოსწავლე უნდა ჩამოყალიბდეს აქტიურ შემმეცნებლად, რომელიც
შეძლებს მიღებული ცოდნა გამოიყენოს როგორც პროფესიული წარმატებისათვის, ასევე საზოგადოების
სასიკეთოდ.

იმისათვის, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლებამ დააკმაყოფილოს აღნიშნული
კრიტერიუმები, საჭიროა მოსწავლეს:

 გაუჩნდეს ინტერესი გარემომცველი სამყაროს კვლევის, სიახლეთა აღმოჩენისა და შეცნობის
მიმართ;

 განუვითარდეს ბუნებისმეტყველისათვის საჭირო ელემენტარული კვლევა-ძიებითი უნარ-ჩვევები
და შეძლოს მათი სხვადასხვა სიტუაციაში გამოყენება;

 გაცნობიერებული ჰქონდეს სამყაროში მიმდინარე პროცესების ერთიანობა;
 ჩამოუყალიბდეს გარემომცველ სამყაროზე ზრუნვის უნარ-ჩვევები;
 გამოუმუშავდეს კრიტიკული აზროვნების და კომუნიკაციის უნარი;
 განუვითარდეს თვითშეფასების და თვითკონტროლის, განსხვავებული აზრის მოსმენისა და

შეფასების უნარი, შეეძლოს საზოგადოებაში თავისი ადგილის განსაზღვრა;
 მიეცეს ჯანსაღი და უსაფრთხო ცხოვრების წესის დაუფლების შესაძლებლობა;
 გაცნობიერებული ჰქონდეს მეცნიერების როლი კაცობრიობის პროგრესში;
 გააზრებული ჰქონდეს ადამიანთა თანამშრომლობის აუცილებლობა კაცობრიობის

განვითარებისთვის.
ბუნებისმეტყველების სწავლებისას ყურადღების გამახვილება განწყობა-დამოკიდებულებების

ჩამოყალიბებაზე, კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ცოდნის გამოყენებაზე არის როგორც
თანამედროვე პედაგოგიკის, ისე ქართული კლასიკური დიდაქტიკის მოთხოვნა. იაკობ გოგებაშვილის
თანახმად, ბუნების შესწავლის უმთავრესი მიზანია - “გაუხსნას ყმაწვილს თანაგრძნობა ბუნებისა,
შეაყვაროს მისი გამოძიება და მისი განხილვა” (“ბუნების კარი”, I გამოცემის წინასიტყვაობა).



ბ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების მიზანი და ამოცანები
მიზანი:

საბუნებისმეტყველო დისციპლინების სწავლების მიზანია აზიაროს მოსწავლე საბუნებისმეტყველო
მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევის უნარ-ჩვევები, რაც მას საშუალებას მისცემს
შეიცნოს და გაითავისოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში,
იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ.

ამოცანები:

ცოდნა:
 ცოცხალი სამყარო და სასიცოცხლო პროცესები;
 სამყაროში მიმდინარე ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები;
 დედამიწა და გარესამყარო;
 გარემოს მდგრადი განვითარების პრინციპები.

მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევები:
 დაკვირვება, აღწერა;
 კვლევის საგნის განსაზღვრა;
 კვლევის ეტაპების განსაზღვრა;
 აღრიცხვა;
 კლასიფიკაცია;
 გაზომვა;
 კომუნიკაცია;
 მონაცემების ინტერპრეტაცია;
 განჭვრეტა/ჰიპოთეზის გამოთქმა;
 ცდის დაგეგმვა;
 ცდის ჩატარება;
 მონაცემთა ანალიზი და შეფასება;
 მოდელის შექმნა და გამოყენება.

დამოკიდებულება:
 ინტერესი საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მიმართ;
 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მნიშვნელობის გააზრება;
 ინტერესი მეცნიერული კვლევისა და სიახლეების მიმართ;
 თანამშრომლობის სურვილი;
 გარემოზე ზრუნვა და პასუხისმგებლობა;
 უსაფრთხო ცხოვრების წესის დაცვის მნიშვნელობის გააზრება.



გ) საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება სხვადასხვა საფეხურზე

დაწყებითი საფეხური (I –VI კლასები)

სწავლების დაწყებით საფეხურზე მოსწავლე იწყებს გარემოში დამოუკიდებლად ორიენტირებას და
უჩნდება მისი კვლევის სურვილი.

სწავლების ამ საფეხურზე საფუძველი უნდა ჩაეყაროს მოსწავლის მიერ გარემოს პასიური აღქმიდან
აქტიურ შემეცნებაზე გადასვლას, შემოქმედებითი აზროვნებისა და გარემოსადმი სწორი
დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას, ბიომრავალფეროვნების, მატერიის, ენერგიის და ფიზიკური ძალების
შეცნობას. მოსწავლემ უნდა შეძლოს მიღებული ცოდნისა და შეძენილი გამოცდილების ყოველდღიურ
ცხოვრებაში გამოყენება.

დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეს უვითარდება სპეციფიკური უნარ-ჩვევები, რომელთაგან
პრიორიტეტულია:

 გარემოზე დაკვირვება (როგორც საკუთარი შეგრძნების ორგანოების, ისე მარტივი ხელსაწყოების
გამოყენებით);

 ბუნებრივი მოვლენების ამოცნობა და მარტივი პროცესების აღწერა;
 მონაცემების შეგროვება დაკვირვების, მარტივი ექსპერიმენტის, საინფორმაციო წყაროების

საშუალებით;
 გამოსაკვლევი საკითხის შესახებ კითხვების დასმა;
 ობიექტების კლასიფიკაცია მათი მახასიათებლების მიხედვით;
 რაოდენობრივი მონაცემების აღრიცხვა, მათი ორგანიზება და პრეზენტაციის სხვადასხვა

საშუალებით წარმოდგენა;
 გარემოზე ზრუნვა, უსაფრთხოების წესების დაცვა.

საბაზო საფეხური (VII- IXკლასები)

სწავლების ამ საფეხურზე მოსწავლეს კიდევ უფრო მეტად უვითარდება შემეცნებისათვის საჭირო
უნარ-ჩვევები. ის მოვლენების გარეგნული აღწერიდან გადადის მოვლენათა არსის წვდომაზე, შეიმეცნებს
ძირითად ფიზიკურ, ქიმიურ კანონებს და ბიოლოგიურ კანონ-ზომიერებებს. მოსწავლე იწყებს
ემპირიული გზით სამყაროს აღქმას, შემოქმედებითად აზროვნებას, ცდილობს სამყაროში ადამიანის
ადგილისა და მნიშვნელობის განსაზღვრას.

საბაზო საფეხურზე მოსწავლე ივითარებს სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებს, რომელთაგან პრიორიტეტულია:
 კვლევის ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდის გამოყენება;
 სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება და გამოყენება;
 ექსპერიმენტის დაგეგმვა და წარმართვა, მონაცემთა შეგროვება-დამუშავება;
 კრიტიკული ანალიზი, დასკვნების გამოტანა;
 პრეზენტაცია (გრაფიკების, დიაგრამების, მოდელის შექმნა).



საშუალო საფეხური (X- XII კლასები)

სწავლების ბოლო საფეხურზე ღრმავდება საბუნებისმეტყველო განათლება, საფუძველი ეყრება
პროფესიულ ცოდნას, რათა საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულმა შეძლოს სწავლის გაგრძელება,
სრულფასოვანი განათლების მიღება და თანამედროვე საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ამ საფეხურზე
მოსწავლეს საშუალება ეძლევა გაიაზროს საბუნებისმეტყველო დარგში მუშაობის თავისებურებანი,
დააფასოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მნიშვნელობა სამეცნიერო-ტექნიკური
პროგრესისათვის და გააცნობიეროს ის დიდი პასუხისმგებლობა, რომელიც დაეკისრება მას, როგორც
მკვლევარსა და მოქალაქეს.

სწავლების ამ საფეხურზე მოსწავლე ივითარებს სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებს, რომელთაგან
პრიორიტეტულია:
 დამოუკიდებელი აზროვნების უნარის გაღრმავება, რათა მოსწავლემ შეძლოს საკუთარი ან სხვათა

მონაცემებით მანიპულირება, ახალი ან შეცვლილი სიტუაციის შედეგების წინასწარ განჭვრეტა,
ჰიპოთეზის გამოთქმა, ექსპერიმენტული მოდელის შექმნა;

 პროექტის მომზადება, წარმართვა და დაცვა ფართო აუდიტორიის წინაშე.

დ) საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების ორგანიზება საფეხურების მიხედვით

დაწყებით საფეხურზე ისწავლება ინტეგრირებული საგანი ,,ბუნებისმეტყველება”, რომელიც
აერთიანებს ცოდნას გეოგრაფიის, ასტრონომიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის, ქიმიისა და სამოქალაქო
განათლების სფეროებიდან.

საბუნებისმეტყველო დისციპლინები ხელს უწყობს მოსწავლის მიერ სამყაროს ადეკვატურად აღქმის
უნარის ჩამოყალიბებას, ხოლო სამოქალაქო განათლება უვითარებს მოსწავლეს გარემოსადმი პოზიტიურ
დამოკიდებულებას და გარემოზე პასუხისმგებლობის გრძნობას.

საბაზო საფეხურზე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ისწავლება შემდეგი სქემის მიხედვით:
VII კლასი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები - ბიოლოგიის, ფიზიკის, ქიმიის
საფუძვლების ინტეგრირებული კურსი.
VIII და IX კლასები - ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა - ცალ-ცალკე საგნები.

საშუალო საფეხურზე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ისწავლება შემდეგი სქემის მიხედვით:

X და XI კლასები - ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა - ცალ-ცალკე საგნები.

საშუალო საფეხურზე ისწავლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების არჩევითი კურსებიც.

ე) მიმართულებების აღწერა



ბუნებისმეტყველების სასკოლო კურსი დაყოფილია მიმართულებებად. თითოეული მათგანი
წარმოაჩენს, თუ რაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება სწავლების ამა თუ იმ საფეხურზე/კლასში.
მიმართულებები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია და ემსახურება სამყაროს ერთიანობის შეცნობას.

დაწყებით საფეხურზე საგანი ,,ბუნებისმეტყველება’’ პირობითად დაყოფილია ოთხ მიმართულებად:

1. ცოცხალი სამყარო (ბიოლოგიის ელემენტები);
2. სხეულები და მოვლენები (ფიზიკისა და ქიმიის ელემენტები);
3. დედამიწა და გარესამყარო (გეოგრაფიისა და ასტრონომიის ელემენტები);
4. ადამიანი და გარემო (სამოქალაქო განათლების ელემენტები).

მიმართულებები “ადამიანი და გარემო” და “დედამიწა და გარესამყარო” მხოლოდ დაწყებით
საფეხურზეა ინტეგრირებული ბუნებიმეტყველების კურსში, ხოლო მიმართულება “სხეულები და
მოვლენები” შემდეგ საფეხურებზე ორ მიმართულებად იყოფა: “ფიზიკური მოვლენები” და “ქიმიური
მოვლენები.”

საბაზო საფეხურზე VII კლასში საგანი ,,საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები’’ მოიცავს
ოთხ მიმართულებას:

1. მეცნიერული კვლევა-ძიება (კვლევის უნარ-ჩვევები);
2. ცოცხალი სამყარო (ბიოლოგიის საფუძვლები);
3. ფიზიკური მოვლენები (ფიზიკის საფუძვლები);
4. ქიმიური მოვლენები (ქიმიის საფუძვლები).

VIII და IX კლასებში კი ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა ისწავლება ცალ-ცალკე საგნებად. თითოეული
საგანი მოიცავს ორ მიმართულებას:

ბიოლოგია: 1. მეცნიერული კვლევა-ძიება;
2. ცოცხალი სამყარო;

ფიზიკა : 1. მეცნიერული კვლევა-ძიება;
2. ფიზიკური მოვლენები;

ქიმია : 1. მეცნიერული კვლევა-ძიება;
2. ქიმიური მოვლენები.

საშუალო საფეხურზე, X - XI კლასებში ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა ისწავლება ცალ-ცალკე საგნებად.
თითოეული საგანი მოიცავს ორ მიმართულებას:

ბიოლოგია: 1. მეცნიერული კვლევა-ძიება;
2. ცოცხალი სამყარო;



ფიზიკა : 1. მეცნიერული კვლევა-ძიება;
2. ფიზიკური მოვლენები;

ქიმია : 1. მეცნიერული კვლევა-ძიება;
2. ქიმიური მოვლენები.

ცოცხალი სამყარო (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

მოსწავლე დაწყებით საფეხურზე ეცნობა: ცოცხალი ბუნების მრავალფეროვნებას, ორგანიზმების
აგებულებისა და ცხოველმყოფელობის თავისებურებებს, ორგანიზმების ძირითად ჯგუფებს და მათ
მახასიათებლებს, ძირითად სასიცოცხლო მოთხოვნილებებს, სასიცოცხლო ციკლებს. მოსწავლე აგროვებს
ინფორმაციას იმ გარემო პირობების შესახებ, რომლებიც ხელს უწყობს ორგანიზმების ზრდასა და
განვითარებას; ეცნობა ორგანიზმების გარემოსთან შეგუების ფორმებს. მოსწავლე აცნობიერებს, რომ
გარემო მრავალფეროვანი და დინამიკურია, შედგება ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ცოცხალი
და არაცოცხალი კომპონენტებისაგან. მოსწავლე გარემომცველ სამყაროს შეიცნობს დაკვირვების
(შეგრძნების ორგანოებით და მარტივი ხელსაწყოების გამოყენებით), აღწერის და კლასიფიცირების გზით.

მოსწავლე საბაზო საფეხურზე ეცნობა: სიცოცხლის უჯრედული ორგანიზაციის, ნივთიერებათა და
ენერგიის ცვლის, გამრავლების, მემკვიდრეობითობის, სიცოცხლის განვითარების ზოგად პრინციპებს;
ადამიანის ორგანიზმის ცხოველქმედების (ორგანოთა სისტემების დონეზე) ფიზიკურ და ქიმიურ
კანონზომიერებებს, ჰომეოსტაზის ფენომენს; ეკოსისტემების კომპონენტებს, მათ ურთიერთკავშირს და
ეკოსისტემაში მიმდინარე პროცესებს.

მოსწავლე ითვისებს კვლევის ზოგიერთ ციტოლოგიურ, გენეტიკურ და ფიზიოლოგიურ მეთოდს;
ეუფლება ბიოლოგიური ექსპერიმენტის დაგეგმვასა და წარმართვას, ეჩვევა მონაცემების კრიტიკულ
ანალიზს.

მოსწავლე ეცნობა ზოგიერთი იმ აღმოჩენის ისტორიას, რომელმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა
ბიოლოგიისა და მედიცინის განვითარებაში.

მოსწავლე საშუალო საფეხურზე უფრო ღრმად შეისწავლის და ადარებს ერთმანეთს
მიკროორგანიზმების, მცენარეების, ცხოველების სასიცოცხლო თვისებებს (მაგ., სუნთქვა, კვება,
გამრავლება და სხვა), აგრეთვე, ადამიანის ნორმალური ანატომიის და ფიზიოლოგიის კერძო საკითხებს
და ჰომეოსტაზის დარღვევის ზოგიერთ მაგალითს; მემკვიდრეობითობისა და ცვალებადობის
ბიოლოგიურ მნიშვნელობას; ევოლუციის კონცეფციას ორგანულ სამყაროში მიმდინარე ცვლილებების
ასახსნელად; ეკოსისტემაში მიმდინარე ნივთიერებათა მიმოქცევის და ენერგიის ცვლის პროცესებს.

მოსწავლე ეცნობა კვლევის თანამედროვე მეთოდებს, ქმნის კონკრეტული ბიოლოგიური პროცესის
შესწავლის პროექტს, ასრულებს მას და მიღებულ შედეგებს წარადგენს ფართო აუდიტორიის წინაშე;

მოსწავლე ეცნობა ბიოლოგიის სხვადასხვა დარგის სპეციფიკას, კონკრეტული მაგალითების
საფუძველზე აცნობიერებს მეცნიერული მუშაობის სირთულეებს, მეცნიერის პასუხისმგებლობას და
თავდადებას.



ადამიანი და გარემო (დაწყებითი საფეხური)
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლე ეცნობა ადამიანსა და გარემოს შორის არსებულ

ურთიერთდამოკიდებულებას, აგროვებს ინფორმაციას, თუ როგორ მოქმედებს გარემო ადამიანის
ცხოვრების ნირზე და პირიქით, როგორ იცვლება გარესამყარო ადამიანის ზემოქმედების შედეგად;
ეცნობა ბუნებრივი სიმდიდრეების მრავალფეროვნებას, მათი რაციონალურად გამოყენების გზებს და
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სწორი უტილიზაციის მეთოდებს.

მოსწავლეს უყალიბდება პირადი და ჯგუფური პასუხისმგებლობა და აქტიურად ერთვება ლოკალური
გარემოს დაცვის საქმეში.

მოსწავლე ეცნობა ჯანმრთელი და უსაფრთხო ცხოვრების წესებს.

დედამიწა და გარესამყარო (დაწყებითი საფეხური)
მოსწავლე ეცნობა დედამიწის, მზის სისტემისა და სამყაროს შესახებ შეხედულებების განვითარებას.

მას უყალიბდება სწორი წარმოდგენა დროისა და სივრცის შესახებ. მოსწავლე შეისწავლის ბუნებაში
მიმდინარე ციკლურ პროცესებს, დედამიწაზე სიცოცხლის არსებობისათვის აუცილებელ რესურსებს,
იკვლევს მათი გამოყენების გზებს და საშუალებებს.

გარემოს შეცნობის მეთოდების დასაუფლებლად გათვალისწინებულია პრაქტიკული სამუშაოები, მათ
შორის, უშუალო დაკვირვება და სასწავლო ცდები, მარტივი ხელსაწყოების გაცნობა და გაზომვა-
გამოთვლითი სამუშაოების ჩატარება, ადგილზე ორიენტირება, რუკების გამოყენება, ობიექტების და
პროცესების მოდელირება და სხვ.

სხეულები და მოვლენები (დაწყებითი საფეხური)

მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს დაანახოს კავშირი მის ირგვლივ არსებულ საგნებს, ბუნებრივ
მოვლენებს შორის.

მოსწავლე აკვირდება, იკვლევს და სვამს კითხვებს ნივთიერი სამყაროს და მასში მიმდინარე
მოვლენების შესახებ, ეუფლება ჯგუფური მუშაობის ჩვევებს, სწავლობს ინფორმაციის შეგროვებას და
ცდილობს დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემას.

მარტივი ექსპერიმენტების ჩატარებით მოსწავლე ეჩვევა ხელსაწყოებთან მუშაობას, მათ სწორად,
დანიშნულების მიხედვით გამოყენებას და უსაფრთხოების წესების დაცვას.

დაწყებით საფეხურზე დაკვირვების შედეგებს მოსწავლე გადმოსცემს ჯერ ნახატებისა და მარტივი
სქემების, მოგვიანებით კი - ცხრილების საშუალებით.

მოსწავლე შეისწავლის: მოძრაობის მარტივ ფორმებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს, სხეულთა
წონასწორობას, ენერგიის ფორმებსა და წყაროებს, მასალათა და ნივთიერებათა ძირითად თვისებებს.
მიღებული ცოდნის საფუძველზე ის ამყარებს კავშირს კვლევის შედეგებსა და მეცნიერულ მოსაზრებებს
შორის, ამზადებს მარტივ მოდელებს და წარმოადგენს მათ. ამ საფეხურის ბოლოსათვის დაგროვილი
ცოდნისა და გამომუშავებული უნარ-ჩვევების საფუძველზე მოსწავლე ცდილობს დაადგინოს მოვლენებს
შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები, რაც გაუღრმავებს მას სამყაროს კვლევისადმი ინტერესს.

ფიზიკური მოვლენები (საბაზო და საშუალო საფეხური)



მოსწავლე საბაზო საფეხურზე ეცნობა სამყაროს უნივერსალურ კანონებს, მეცნიერული იდეების
განვითარებას და სხვადასხვა სახის მოდელების გამოყენებით ცდილობს მოვლენათა ახსნას.

მოზარდი შეისწავლის ბუნებაში არსებულ ძალთა მოქმედების შედეგებს, სითბურ და
ელექტრომაგნიტურ მოვლენებს, აღწერს მათ თვისებრივად და რაოდენობრივად, ეცნობა ყოველდღიურ
ცხოვრებაში მათი გამოყენების მაგალითებს.

გეგმავს და ატარებს ექსპერიმენტებს, სწავლობს შედეგების სწორად ფორმულირებას და თავისი
მოსაზრებების სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხების საშუალებით გადმოცემას;

იზიარებს სხვათა შეხედულებებს და აფასებს მათ.
მოიძიებს ინფორმაციას მეცნიერული კვლევების შესახებ და გაიაზრებს მათ მნიშვნელობას

თანამედროვე ცხოვრებისთვის.
საშუალო საფეხურზე მოსწავლე იღრმავებს საბაზო საფეხურზე შეძენილ ცოდნას, შეისწავლის და

აანალიზებს თანამედროვე ფიზიკის მიღწევებს, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების განვითარების
დადებით და უარყოფით გავლენას გარემოზე, იძენს მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევებს და ექმნება
მყარი საფუძველი მომავალი საქმიანობისათვის. ამ საფეხურის ბოლოს მოსწავლე დამოუკიდებლად
გეგმავს და წარმართავს მარტივ ექსპერიმენტს, გამოთქვამს და ამოწმებს ჰიპოთეზას.

მოსწავლე სხვადასხვა წყაროდან მოიძიებს ინფორმაციას მეცნიერული კვლევების შესახებ, ადარებს
მათ საკუთარი კვლევის შედეგებს, ირჩევს მონაცემების პრეზენტაციის ფორმებსა და საშუალებებს და
წარადგენს ფართო აუდიტორიის წინაშე.

ქიმიური მოვლენები (საბაზო და საშუალო საფეხური )

საბაზო საფეხურზე ამ მიმართულების სწავლების ძირითადი მიზანია: მოსწავლეები ჩასწვდნენ ქიმიის
ძირითადი კანონების არსს, გაერკვნენ ატომურ-მოლეკულურ მოძღვრებაში, შეძლონ ქიმიურ რეაქციათა
თვისებრივი და რაოდენობრივი დახასიათება, გაეცნონ ელემენტთა პერიოდულ სისტემას, მისი შექმნის
ისტორიას, ჰქონდეთ წარმოდგენა ქიმიურ ბმებზე, არაორგანულ და ორგანულ ნაერთებზე და მათ
პრაქტიკულ გამოყენებაზე.

ამ საფეხურზე მოსწავლეები ეუფლებიან კვლევისა და კომუნიკაციის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. ისინი
შეძლებენ შესწავლილი თეორიული საკითხების პრაქტიკულ გამოყენებას: ცდის ჯერ მასწავლებლის
დახმარებით, შემდეგ დამოუკიდებლად ჩატარებას, მონაცემების შეგროვებას, ანალიზს და სათანადო
დასკვნების გამოტანას. მოსწავლეები შეძლებენ თავიანთი მონაცემებისა და დასკვნების
საზოგადოებისათვის წარდგენას პრეზენტაციის სხვადასხვა საშუალების გამოყენებით. მათ თანდათან
გამოუმუშავდებათ კრიტიკული აზროვნების უნარი.

საშუალო საფეხურზე მოსწავლე საბაზო სკოლაში მიღებული ინფორმაციისა და გამოცდილების
საფუძველზე იღრმავებს ცოდნას ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობის კანონზომიერებათა შესახებ,
დამოუკიდებლად გეგმავს და ატარებს ცდებს. ატომის აღნაგობის, ქიმიური ბმების ბუნებისა და
პერიოდულობის კანონის შესწავლის საფუძველზე ის განჭვრეტს ელემენტთა და მათ ნაერთთა
თვისებებს. მოსწავლეს ექმნება სრულყოფილი წარმოდგენა თერმოქიმიურ და ელექტროქიმიურ
პროცესებზე. იგი ეცნობა ქიმიური წარმოების საფუძვლებს, აღწერს ტექნოლოგიურ სქემებს ნაერთთა
ქიმიური თვისებების საფუძველზე. მოსწავლე მასწავლებლის დახმარებით იკვლევს ქიმიურ



წარმოებასთან დაკავშირებულ გარემოს დაცვის პრობლემებს. ამ საფეხურზე მოსწავლე ეცნობა
გამოჩენილ ქიმიკოსთა სამეცნიერო მოღვაწეობას.

სასწავლო გეგმის სტრუქტურა:
ბუნებისმეტყველების საგნობრივ პროგრამაში აღწერილია ის სავალდებულო მოთხოვნები, რომლებსაც

უნდა აკმაყოფილებდეს ყოველი მოსწავლე თითოეული კლასის დასრულების შემდეგ. ეს მოთხოვნები
თითოეული მიმართულებისათვის შედეგებისა და ინდიკატორების სახითაა ჩამოყალიბებული.

შედეგი გვიჩვენებს, თუ რა უნდა შეეძლოს მოსწავლეს მოცემული კლასის დასრულების შემდეგ.
ინდიკატორი არის დებულება იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევის დემონსტრირების შესახებ, რომლებიც

ჩამოყალიბებულია შესაბამის შედეგში.
ინდიკატორის დანიშნულებაა გამოავლინოს, მიღწეულია თუ არა შედეგი. ინდიკატორი, ძირითადად,

ორიენტირებულია უნარ-ჩვევებზე და ჩამოყალიბებულია აქტივობის ენაზე. შედეგთან დაკავშირებული
თითოეული ინდიკატორი წარმოაჩენს შედეგს რომელიმე კუთხით, ხოლო მათი ერთობლიობა კი ფარავს
შედეგს.

შედეგები დაჯგუფებულია მიმართულებების მიხედვით.
ამის გარდა, თითოეული საფეხურის შესაბამისი შედეგებისა და მათი ინდიკატორების ერთობლიობას

თან ერთვის პროგრამის შინაარსი - სასწავლო მასალის საკითხთა ჩამონათვალი, რომლის საფუძველზე
შესაძლებელია სტანდარტით განსაზღვრული შედეგების მიღწევა მოცემულ კლასში.

სტანდარტის შედეგებს თან ახლავს ინდექსი. ინდექსი ინფორმაციას იძლევა საგნის/მიმართულების,
კლასის და შედეგის ნომრის შესახებ. მაგალითად:

I-VII კლასებისთვის:

ბუნ. III. 7.
ბუნ. - საგანი
III. - კლასი
7. - შედეგის ნომერი.

VIII- XI კლასებისთვის:
კვლ. VIII. 1
კვლ. - მიმართულება
VIII - კლასი
1. - შედეგის ნომერი

საბუნებისმეტყველო საგნების/მიმართულებების შემოკლებები ინდექსებში:
ბუნ. - ბუნებისმეტყველება
კვლ. - მეცნიერული კვლევა-ძიება
ქიმ. - ქიმიური მოვლენები
ფიზ. - ფიზიკური მოვლენები
ბიოლ. - ბიოლოგია /ცოცხალი სამყარო



ვ) შეფასება საბუნებისმეტყველო საგნებში

რას ითვალისწინებს შეფასების თითოეული კომპონენტი საბუნებისმეტყველო საგნებში:

1) საშინაო დავალება
დავალების ტიპები: საშინაო ექსპერიმენტი, დაკვირვება ობიექტებსა და პროცესებზე, ინფორმაციის

მოძიება, კონცეპტუალური რუკის შედგენა, მოდელირება, რეფერატის მომზადება და სხვა.

ფასდება შემდეგი უნარები:

1. სააზროვნო უნარ-ჩვევები;
2. კვლევის უნარ-ჩვევები;
3. პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევები;
4. თვითმართვის უნარ-ჩვევები.

რუბრიკის ნიმუში:

თარიღი:
ინფორმაციის მოძიების შეფასება

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

ინფორმაციის
წყაროების

არჩევა

მოძიებული
ინფორმაციის

კვლევის მიზანთან
შესაბამისობა

მოძიებული
ინფორმაციის
ორგანიზება

ქულათა
მაქსიმალური

რაოდენობა

0-3 0-4 0-3 10
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.



2) საკლასო დავალება
დავალების ტიპები: საკითხის განხილვა/დისკუსია, ექსპერიმენტი, მონაცემების აღრიცხვა/დამუშავება,

მოდელირება, საველე/გასვლითი სამუშაოები და სხვა.

ფასდება შემდეგი უნარები:

1. სააზროვნო უნარ-ჩვევები;
2. კვლევის უნარ-ჩვევები;
3. პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევები;
4. სოციალური უნარ-ჩვევები;
5. კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები;
6. თვითმართვის უნარ-ჩვევები.

რუბრიკის ნიმუში:
თარიღი: ექსპერიმენტის შეფასება

მოსწავლე
შეფასების კრიტერიუმები

კვლევის
მიზნის
განსაზღ
ვრა

საჭირო
ინვენტ
არის
განსაზ
ღვრა

კვლევის
შედეგის
ვარაუდ
ი

კვლევ
ის
მიმდი
ნარეობ
ის
აღწერა

მონაცე
მების
აღრიცხ
ვა

მონაც
ემთა
ანალი
ზი

დასკვნი
ს
გამოტან
ა

ქულათა
მაქსიმალურ
ი რაოდენობა

0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 10
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

3) შემაჯამებელი დავალება



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 საბუნებისმეტყველო საგნების სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა.
შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა აფასებდეს საბუნებისმეტყველო საგნების სტანდარტით
განსაზღვრული შედეგების მიღწევის დონეს.

სტანდარტის მოთხოვნათა შესაფასებლად რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა
მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. საბუნებისმეტყველო საგნების შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები
შეიძლება იყოს: ტესტი, სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშო, საველე/გასვლითი სამუშაო, მოდელირება,
პროექტი, პრეზენტაცია და სხვა.

ფასდება შემდეგი უნარები:

1. სააზროვნო უნარ-ჩვევები;
2. კვლევის უნარ-ჩვევები;
3. პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევები;
4. კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები;
5. სოციალური უნარ-ჩვევები;
6. თვითმართვის უნარ-ჩვევები.

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები

 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და გავლილი მასალის

გათვალისწინებით;
 10 ქულა უნდა განაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;
 მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შეფასებასაც ემსახურება

შემაჯამებელი დავალება.

რუბრიკის ნიმუში:
თარიღი: კვლევითი პროექტი

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები
პროექტი
ს მიზანი

კვლევი
ს
გეგმის
შემუშა
ვება

საკითხ
თან
დაკავშ
ირებუ
ლი
ინფორ
მაციის
მოძიებ

კვლევი
ს
ჩატარე
ბა

მონაცე
მების
აღრიცხ
ვა

ანალი
ზი და
დასკვნ
ის
გაკეთე
ბა

პრეზენ
ტაცია

ქულათა
მაქსიმალური
რაოდენობა



ა

0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 10
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

თავი XL

2. საგნობრივი კომპეტენციები

I კლასი
ბუნებისმეტყველება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ცოცხალი სამყარო
სხეულები და

მოვლენები
დედამიწა და
გარესამყარო

ადამიანი და
გარემო



ბუნ.I.1.მოსწავლე
ს შეუძლია
გააცნობიეროს
შეგრძნების
ორგანოების
მნიშვნელობა
გარემოს აღქმაში.

ბუნ.I.2.მოსწავლე
ს შეუძლია
აღწეროს
ორგანიზმები
გარეგნული
ნიშნების
მიხედვით.

ბუნ.I.3.მოსწავლეს
შეუძლია აღწეროს
სხეულებს/მოვლენებს
შორის მსგავსება და
განსხვავება არსებითი
ნიშნების მიხედვით.

ბუნ.I.4.მოსწავლეს
შეუძლია
ორიენტირება
სკოლის
ტერიტორიაზე.

ბუნ.I.5.მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
დღე-ღამის
მონაცვლეობასთან
დაკავშირებული
მოვლენები.

ბუნ.I.6. მოსწავლეს
შეუძლია ლოკალური
გარემოს აღწერა.

ბუნ.I.7.მოსწავლ
ეს შეუძლია
პირადი
ჰიგიენისა და
უსაფრთხო
ქცევის
ელემენტარული
წესების დაცვა.

ბუნ.I.8.მოსწავლ
ეს შეუძლია
დამოკიდებულე
ბის გამოხატვა
საკუთარი
გარემოსადმი.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბუნ.I.1.მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს შეგრძნების ორგანოების მნიშვნელობა გარემოს აღქმაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის ადამიანის შეგრძნებებს და აღწერს მათ როლს გარემომცველი ობიექტების ამოცნობასა

და პირად უსაფრთხოებაში (მაგ., როგორ გვეხმარება გარეგნული ნიშნები და სუნი საკვების
ვარგისიანობის დადგენაში; როგორ შეგვიძლია ხმის საშუალებით დავადგინოთ, გამართულად
მუშაობს თუ არა რომელიმე ხელსაწყო);

 შეგრძნებებს უკავშირებს შესაბამის ორგანოებს;
 უკავშირებს ობიექტის ზოგიერთ მახასიათებელს შესაბამის შეგრძნების ორგანოს (მაგ., ფერი,

ფორმა - თვალი; გემო - ენა);
 შეგრძნების ორგანოების (ერთდროულად ორის) დახმარებით აღწერს მისთვის ნაცნობი

ობიექტების მახასიათებლებს (მაგ., ლიმონი ყვითელი და მჟავეა, თოვლი თეთრი და ცივია);
 იყენებს მარტივ ხელსაწყოებს (მაგ., ლუპა, სტეტოსკოპი) ობიექტის აღსაქმელად.

ბუნ.I.2.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ორგანიზმები გარეგნული ნიშნების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ადამიანს (საკუთარ თავს) თვალსაჩინო გარეგანი ნიშნების მიხედვით;
 აჯგუფებს ორგანიზმებს მცენარეებად და ცხოველებად და აღწერს მათ განმასხვავებელ ნიშნებს;



 ცხოველების და მცენარეების მრავალფეროვნების გამოსავლენად სვამს კითხვებს (მაგ., ერთნაირია
თუ არა სკოლის ეზოში მდგარი სხვადასხვა ხის ფოთლები?) და ეძებს პასუხებს.

მიმართულება: სხეულები და მოვლენები

ბუნ.I.3.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს სხეულებს/მოვლენებს შორის მსგავსება და განსხვავება არსებითი
ნიშნების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს და აჯგუფებს სხეულებს ერთი ან ორი ნიშნით საკლასო ოთახში, სახლში, ბუნებაში,

ილუსტრაციებზე, მსჯელობს მათ განმასხვავებელ ნიშნებზე (მაგ., მერხი და საწერი მაგიდა);
 აკვირდება და განასხვავებს მოძრავ და უძრავ სხეულებს საკლასო ოთახში, სკოლის ეზოში,

ქუჩაში;
 პოულობს მსგავსი დანიშნულების საგნებს სახლსა და სკოლაში და აღწერს მათ;
 აღწერს და განასხვავებს ბუნებრივ სხეულებსა (მაგ., ხე, ქვა) და ადამიანის მიერ დამზადებულ

საგნებს (მაგ., მაგიდა, აგური).

მიმართულება: დედამიწა და გარესამყარო

ბუნ.I.4.მოსწავლეს შეუძლია ორიენტირება სკოლის ტერიტორიაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აფიქსირებს სასწავლო გარემოში (მაგ., საკლასო ოთახი, სკოლის დერეფანი, სკოლის ეზო)

ობიექტების დანიშნულებასა და მათ მდებარეობას საკუთარი თავის მიმართ (მისგან: შორს -
ახლოს, ზემოთ - ქვემოთ, წინ - უკან, მარჯვნივ - მარცხნივ);

 სკოლაში აგნებს მისთვის მნიშვნელოვან ადგილებს (მაგ., საკლასო ოთახი, სპორტული დარბაზი,
ტუალეტი, ბუფეტი, ექიმის კაბინეტი, ადგილი, სადაც უნდა დაელოდოს უფროსს);

 ხატავს სასწავლო გარემოს შესაბამისი ობიექტებით (მაგ., სკოლის შენობა, ეზო, საკლასო ოთახი).

ბუნ.I.5.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს დღე-ღამის მონაცვლეობასთან დაკავშირებული მოვლენები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ბუნებაში ან ილუსტრაციებზე ამოიცნობს ციურ სხეულებს (მზე, მთვარე, ვარსკვლავები);
 აღწერს საკუთარი აქტივობების მონაცვლეობას დღე-ღამის განმავლობაში და უკავშირებს

კონკრეტულ დროს (მაგ., დილის 9 საათი - სწავლის დაწყება, საღამოს 6 საათი - საყვარელი
ტელეგადაცემა);

 აღწერს ცხოველთა (მაგ., ღამურა, შინაური ცხოველები, მწერები) ქცევას დღე-ღამის განმავლობაში,
გადმოსცემს მისთვის საინტერესო ისტორიას და აკეთებს ჩანახატებს.

ბუნ.I.6.მოსწავლეს შეუძლია ლოკალური გარემოს აღწერა.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგროვებს ბუნებრივ სხეულებს (მაგ., ქვები, გირჩები, ნაყოფები), აჯგუფებს მათ თვალსაჩინო

ნიშნის მიხედვით (ფერი, ფორმა, ზომა, სიმძიმე ან სიმაგრე) და აღწერს მათ;
 აკვირდება და აღწერს მის გარშემო არსებულ ობიექტებს;
 დაკვირვების საფუძველზე აღწერს ლოკალურ გარემოს და ქმნის ნახატებს.

მიმართულება: ადამიანი და გარემო

ბუნ.I.7.მოსწავლეს შეუძლია პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხო ქცევის ელემენტარული წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და განმარტავს ქუჩაში მოძრაობის წესების ამსახველ ძირითად პირობით ნიშნებს (არა

უმეტეს სამი საპირისპირო წყვილისა), ხსნის მათი დაცვის აუცილებლობას;
 ასახელებს საკუთარი საცხოვრებელი ადგილის და სკოლის მისამართს;
 მსჯელობს საყოფაცხოვრებო ნივთების (მაგ., მაკრატელი, ჩაქუჩი, ფანქრის სათლელი) უსაფრთხო

მოხმარების წესებზე;
 საუბრობს ცხოველებთან და მცენარეებთან უსაფრთხო ურთიერთობაზე;
 ასახელებს პირადი ჰიგიენის ნივთებს (მაგ., სავარცხელი, კბილის ჯაგრისი, პირსახოცი), აღწერს

მათ დანიშნულებას და მოხმარების წესებს;
 საუბრობს კომპიუტერით სარგებლობის ჰიგიენური ნორმების (კომპიუტერით სარგებლობის

ხანგრძლივობა, მანძილი მონიტორსა და მოსწავლეს შორის) დაცვის აუცილებლობაზე.

ბუნ.I.8.მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი გარემოსადმი დამოკიდებულების გამოხატვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს სასკოლო გარემოში ქცევის ელემენტარული წესების შემუშავებაში მასწავლებელთან

ერთად და იცავს მათ;
 უფრთხილდება და უვლის პირად, თანაკლასელების ნივთებსა და სასკოლო ინვენტარს;
 განასხვავებს სუფთა და დანაგვიანებულ გარემოს, სიტყვიერად ან ჩანახატების სახით გადმოცემს

საკუთარ განწყობას კონკრეტული გარემოს მიმართ;
 იცავს გარემოში სისუფთავეს და აღწერს ამ მიზნით საკუთარი ქმედების მნიშვნელობას (მაგ.,

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსება);
 თანაკლასელებს უზიარებს საკუთარ დამოკიდებულებას საყვარელი ნივთების, მცენარეებისა და

ცხოველებისადმი და ახასიათებს მათ მისთვის გამორჩეული ნიშან – თვისებებით;
 აღწერს და აჯგუფებს კონკრეტულ გარემოს ადამიანის აქტივობის მიხედვით (მაგ., საძინებელი -

ძილი, საკლასო ოთახი - სწავლა).

პროგრამის შინაარსი



გარემოს აღქმა - შეგრძნებების ორგანოები და შეგრძნებები: კანი – შეხება, თვალი – მხედველობა, ენა
– გემო, ცხვირი – ყნოსვა, ყური – სმენა.
სხეულთა თვისებები - სხეულის თვისებები: ფერი, ფორმა, ზომა, მძიმე, მსუბუქი, სიგლუვე,
გამჭვირვალობა, სუნი, გემო.
ცოცხალი ობიექტების მრავალფეროვნება - ადამიანი (საკუთარი თავი) და მისი აღნაგობა; მცენარეების
და ცხოველების მრავალფეროვნება (მაგ., ხე, ბუჩქი, ბალახი; ხილი, ბოსტნეული; შინაური და
გარეული ცხოველები);
ცა და დედამიწის ზედაპირი - მზე, მთვარე, ვარსკვლავები, ღრუბელი.
დღე და ღამე - კვირის დღეები; დღე-ღამის მონაცვლეობა.
სხეულთა შედარება - ბუნებრივი და ადამიანის მიერ დამზადებული სხეულები.
სასკოლო გარემო - სკოლაში ქცევის წესები;
სასწავლო გარემოს ობიექტები: სკოლის შენობა, საკლასო ოთახი, სკოლის ეზო, სპორტული დარბაზი,
ტუალეტი, ბუფეტი, ექიმის კაბინეტი და სხვ.;
სასკოლო ინვენტარი;
პირადი და საერთო სარგებლობის სასკოლო ნივთები.
უსაფრთხო ქცევის წესები - ქუჩაში უსაფრთხო მოძრაობის ძირითადი პირობითი ნიშნები: შუქნიშანი,
გადასასვლელი;
საყოფაცხოვრებო ნივთების უსაფრთხო გამოყენების ელემენტარული წესები: ელექტროხელსაწყოები;
ცხოველებთან და მცენარეებთან უსაფრთხო ურთიერთობის წესები.
პირადი ჰიგიენა
პირადი ჰიგიენის ნივთები: კბილის ჯაგრისი, სავარცხელი, პირსახოცი.
მიმართებითი ტერმინები: შორს -ახლოს, ზემოთ - ქვემოთ, წინ - უკან, მარჯვნივ - მარცხნივ.

II კლასი

ბუნებისმეტყველება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ცოცხალი სამყარო
სხეულები და

მოვლენები
დედამიწა და
გარესამყარო

ადამიანი და გარემო



ბუნ.II.1.მოსწავლეს
შეუძლია მცენარის
და ცხოველის
სხეულის
ძირითადი
ნაწილების აღწერა.

ბუნ.II.2.მოსწავლეს
შეუძლია
განიხილოს
ზრდა, როგორც
ცოცხალის
თვისება.

ბუნ.II.3.მოსწავლეს
შეუძლია
ადვილად
დაკვირვებადი
მოძრაობების
აღწერა.

ბუნ.II.4.მოსწავლეს
შეუძლია სეზონური
მოვლენების
დახასიათება.

ბუნ.II.5.მოსწავლეს
შეუძლია ნაცნობ
გარემოში
ორიენტირება.

ბუნ.II.6.მოსწავლეს
შეუძლია ამინდის
კომპონენტების
აღწერა და
დახასიათება.

ბუნ.II.7.მოსწავლეს
შეუძლია პირადი
ჰიგიენის ძირითადი
წესების დაცვა.

ბუნ.II.8.მოსწავლეს
შეუძლია ჯგუფში
უსაფრთხო ქცევის
წესების დაცვა.

ბუნ.II.9.მოსწავლეს
შეუძლია
გარემოსადმი
საკუთარი
დამოკიდებულების
გამოხატვა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბუნ.II.1.მოსწავლეს შეუძლია მცენარის და ცხოველის სხეულის ძირითადი ნაწილების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თვალსაჩინოებაზე ამოიცნობს და ასახელებს ორგანიზმის ძირითად ნაწილებს, გამოთქვამს აზრს

მათი ფუნქციის შესახებ;
 თვალსაჩინოებაზე ამოიცნობს სხვადასხვა ორგანიზმის ერთნაირი ფუნქციის მქონე ნაწილებს

(მაგ., ფეხი/ფრთა/ფარფლი - მოძრაობა, ცხვირი/დინგი/ხორთუმი - ყნოსვა);
 აგროვებს მასალას (მაგ., ჰერბარიუმი, ჟურნალ-გაზეთების ილუსტრაციები), ავლენს მცენარეებისა

და ცხოველების ორგანიზმის ძირითადი ნაწილების მრავალფეროვნებას და აკეთებს კოლაჟს;
 ასრულებს მარტივ ინსტრუქციებს და ფრაგმენტებისაგან ქმნის მცენარის, ცხოველის, ადამიანის

გამოსახულებას;
 მოსწავლე აღწერს სხვადასხვა მცენარეს შორის არსებულ მსგავსებას და განსხვავებას. (მაგ., ერთი

ან სხვადასხვა სახეობის მცენარის ფოთლების ფორმა და ზომა, ყვავილების გვირგვინის
ფურცლების რაოდენობა, ნაყოფებში თესლების რაოდენობა).

ბუნ.II.2.მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს ზრდა, როგორც ცოცხალის თვისება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ორგანიზმის ზრდისთვის აუცილებელი პირობების (მაგ., წყალი, საკვები, საბინადრო გარემო)
გამოსავლენად სვამს კითხვებს (მაგ., რა დაემართება ქოთნის მცენარეს თუ იშვიათად მოვრწყავთ?
რა დაემართება ზაზუნას თუ შევუმცირებთ საკვებს?) და ეძებს პასუხებს;

 მოიპოვებს მასალას ზრდის პროცესის საილუსტრაციოდ (მაგ., ტანსაცმლის დაპატარავება,
სხვადასხვა ასაკში გადაღებული ფოტოსურათები, სარძევე კბილების მოცვლა);

 აკვირდება და აღწერს მცენარეების ზრდის პროცესს (მაგ., ხორბლის აღმონაცენის სიმაღლის
მატება), წერილობით აღრიცხავს მონაცემებს;

 ადარებს ერთმანეთს ზრდასრულ ცხოველებს და მათ ნაშიერებს, აღწერს ზრდის პროცესში
მომხდარ ცვლილებებს (მაგ., ზომის, ფერის ან საფარველის ცვლილება).

მიმართულება: სხეულები და მოვლენები

ბუნ.II.3.მოსწავლეს შეუძლია ადვილად დაკვირვებადი მოძრაობების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება და აღწერს თამაშის დროს შესრულებულ მოძრაობებს (მაგ., სრიალი, ტრიალი, ქანაობა);
 ყოველდღიური ცხოვრებიდან ჩამოთვლის სხვადასხვა სხეულის (მაგ., ადამიანი, ცხოველი,

მანქანა, გემი, თვითმფრინავი) მოძრაობის მაგალითებს და აჯგუფებს მათ სისწრაფის მიხედვით;
 აკვირდება და ასახელებს მოძრავი ობიექტის ნაწილებს, რომელთა მეშვეობითაც ის (ობიექტი)

გადაადგილდება (მაგ., ბორბლები, ფეხები, ფრთები);
 სვამს კითხვებს (მაგ., რომელი სხეულის დაძვრაა უფრო ადვილი?) იმ ფაქტორების (მაგ., ზომა,

ფორმა, სიმძიმე, ზედაპირი) დასადგენად, რომლებიც გავლენას ახდენს სხეულთა დაძვრაზე,
მოძრაობასა და გაჩერებაზე, ეძებს პასუხებს;

 ამზადებს მოძრავი სხეულის მოდელს (მაგ. ბორბლებიანს), აღწერს მუშაობის ეტაპებს
(მოქმედებების თანმიმდევრობა, წარმოქმნილი სირთულეები და მათი გადაჭრა).

მიმართულება: დედამიწა და გარესამყარო

ბუნ.II.4.მოსწავლეს შეუძლია სეზონური მოვლენების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანმიმდევრობით ჩამოთვლის სეზონებს და თვეებს;
 ერთმანეთს ადარებს სეზონებს, საუბრობს მათ განმასხვავებელ ნიშნებზე, აკეთებს კოლაჟებს,

ჩანახატებს და სხვა;
 აღწერს იმ ცვლილებებს, რომლებსაც განიცდიან მცენარეები და ცხოველები სეზონების მიხედვით

(მაგ., ფოთოლცვენა, ყვავილობა, ბეწვის ფერის ცვლა);
 ჩამოთვლის მაგალითებს სეზონების მიხედვით ადამიანის საქმიანობის და ცხოველების ქცევის

შესახებ (მაგ., ხვნა, თესვა, ფრინველების გადაფრენა);
 ახარისხებს ტანსაცმელს სეზონების მიხედვით;
 ჩამოთვლის მისთვის მნიშვნელოვან დღესასწაულებს და აკავშირებს სეზონებთან.



ბუნ.II.5.მოსწავლეს შეუძლია ნაცნობ გარემოში ორიენტირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 დაკვირვებების საფუძველზე აღწერს გზას სახლიდან სკოლამდე; აფიქსირებს გზაზე არსებულ

მისთვის მნიშვნელოვან ორიენტირებს (ხელოვნურ ან ბუნებრივ ობიექტებს); მონაცემებს
წარმოადგენს ნახატის სახით;

 ირჩევს ნაცნობ გარემოში (მაგ., სახლი, სკოლა, ეზო, პარკი) მისთვის მნიშვნელოვან ორიენტირებს.
აღწერს მარშრუტებს ობიექტებს შორის;

 ასრულებს და თავადაც გასცემს მარტივ ინსტრუქციებს (არაუმეტეს 3-4 მიმართულებისა) ნაცნობ
ტერიტორიაზე (მაგ., სკოლის ტერიტორია) ორიენტირებისთვის.

ბუნ. II.6.მოსწავლეს შეუძლია ამინდის კომპონენტების აღწერა და დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება ამინდის ცვალებადობას და ჩამოთვლის ამინდის განმსაზღვრელ კომპონენტებს (მაგ.,

ნალექები, ქარი, სითბო, სიცივე);
 ქმნის ამინდის განმსაზღვრელი კომპონენტების აღმნიშვნელ სიმბოლიკას, ადგენს დაკვირვების

დღიურს და გარკვეული პერიოდის (მაგ., ერთი კვირა) მანძილზე შეაქვს მონაცემები;
 მსჯელობს თითოეული სეზონისათვის დამახასიათებელი ამინდის შესახებ;
 გამოხატავს საკუთარ განწყობას სხვადასხვა ამინდის მიმართ;
 აკვირდება ორგანიზმების (მაგ., მერცხლები, სხვადასხვა მწერი) ქცევას ამინდის ცვლილებისას,

დაკვირვების შედეგებს გადმოსცემს სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხით.

მიმართულება: ადამიანი და გარემო

ბუნ.II.7.მოსწავლეს შეუძლია პირადი ჰიგიენის ძირითადი წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას პირადი ჰიგიენის წესების დაცვის მნიშვნელობის შესახებ;
 ადგენს მომდევნო დღის რეჟიმს და საუბრობს მისი შესრულების შესახებ;
 მსჯელობს რეგულარული ფიზიკური ვარჯიშის მნიშვნელობაზე და რამდენიმე ვარჯიშს აჩვენებს

თანაკლასელებს.

ბუნ.II.8.მოსწავლეს შეუძლია უსაფრთხო ქცევის ძირითადი წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს იმ პირებს, ვისაც საჭიროების შემთხვევაში მიმართავს დახმარებისთვის (მაგ.,

პატრულს, პოლიციელს, ექიმს, გამყიდველს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლს);
 საუბრობს გადაუდებელი დახმარების სამსახურების დანიშნულებაზე, ამოიცნობს მათ

სიმბოლიკას და ასახელებს საკონტაქტო ტელეფონებს;
 ჩამოთვლის ადგილებს, სადაც საგანგებო ვითარებისას (მაგ., მიწისძვრა, წყალდიდობა) დაცული

იქნება (უსაფრთხო ადგილები შენობებში და მის გარეთ);



 შეიმუშავებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში სითბოს და სინათლის წყაროების უსაფრთხო გამოყენების
წესებს ჯგუფური მუშაობის შედეგად.

ბუნ.II.9.მოსწავლეს შეუძლია გარემოსადმი საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება ლოკალურ გარემოს, საუბრობს ადამიანის საქმიანობით (მაგ., სკოლის და სახლის ეზო -

მოვლა/გამწვანება) გამოწვეულ ცვლილებებზე;
 გამოთქვამს მოსაზრებას სკოლის გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, სახავს მისი

განხორციელების გზებს;
 მონაწილეობს სკოლის გარემოს გაუმჯობესებისთვის დაგეგმილ აქციებში.

პროგრამის შინაარსი

მცენარეები და ცხოველები
სხეულის ნაწილები:
ფესვი, ღერო, ფოთოლი, ყვავილი, ნაყოფი; თავი, ტანი, კიდურები, კუდი;
სხეულის ნაწილების მრავალფეროვნება: ფორმა, ფერი, ზომა.
ორგანიზმების ზრდა
ზრდისთვის აუცილებელი ფაქტორები: ჰაერი, წყალი, საკვები, სინათლე.

ადვილად დაკვირვებადი მოძრაობები
სხეულთა მოძრაობის სახეები (მაგ., სრიალი, ტრიალი, ქანაობა);
მოძრაობის სისწრაფე: სწრაფი - ნელი;
მოძრაობის საშუალებები (მაგ., ბორბლები, ფეხები, ფრთები);
ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს სხეულის დაძვრაზე, მოძრაობასა და გაჩერებაზე (მაგ.,
სხეულის ფორმა, ზომა, სიმძიმე, ზედაპირი).
სეზონური ცვლილებები
წელიწადის დროები და თვეები;

ბუნებრივი მოვლენები;

ცოცხალ სამყაროში მიმდინარე სეზონური ცვლილებები;

ადამიანის საქმიანობა.

ორიენტირება ნაცნობ გარემოში
გზა სახლიდან სკოლამდე და ნაცნობ ადგილებამდე;

ორიენტირები;

საორიენტაციო მარტივი ინსტრუქციები.

ამინდი და მისი კომპონენტები



ამინდის კომპონენტები: ნალექები, ქარი, სითბო, სიცივე და სხვა;

ამინდი სეზონების მიხედვით;

ამინდის დღიური;

ამინდი და ორგანიზმების ქცევა.
უსაფრთხო ქცევის წესები და პირადი ჰიგიენა
უსაფრთხოება სახლსა და ქუჩაში;
სინათლისა და სითბოს წყაროების უსაფრთხო გამოყენების წესები;
პირადი ჰიგიენის ელემენტარული წესები;
დღის რეჟიმი;
ფიზიკური ვარჯიშის მნიშვნელობა;
ჯანსაღი კვება და მისი მნიშვნელობა.

III კლასი

ბუნებისმეტყველება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ცოცხალი სამყარო
სხეულები და

მოვლენები
დედამიწა და
გარესამყარო

ადამიანი და
გარემო

ბუნ.III.1.მოსწავლეს
შეუძლია განარჩიოს
სიცოცხლის
ძირითადი
გამოვლინებები.

ბუნ.III.2.მოსწავლეს
შეუძლია
განმარტოს გარემოს
მნიშვნელობა
ორგანიზმებისთვის.

ბუნ.III.3.მოსწავლეს
შეუძლია
სინათლისა და
სითბოს ბუნებრივი
და ხელოვნური
წყაროების აღწერა
და ერთმანეთისგან
განსხვავება.

ბუნ.III.4.მოსწავლეს
შეუძლია
მოძრაობის
გამომწვევი
მიზეზების აღწერა.

ბუნ.III.5.მოსწავლეს
შეუძლია
საგნების

ბუნ.III.6.მოსწავლეს
შეუძლია მზის და
მთვარის
დახასიათება.

ბუნ.III.7.მოსწავლეს
შეუძლია ლოკალურ
გარემოში
ორიენტირება და
ზოგიერთი
გეოგრაფიული
ობიექტის
ერთმანეთისგან
განსხვავება.

ბუნ.III.8.მოსწავლეს
შეუძლია ბუნებრივი
მოვლენების
მრავალფეროვნების

ბუნ.III.9.მოსწავლეს
შეუძლია პირადი
ჰიგიენის
ძირითადი წესების
დაცვა.

ბუნ.III.10.
მოსწავლეს
შეუძლია ჯგუფში
უსაფრთხო ქცევის
წესების დაცვა.

ბუნ.III.11.
მოსწავლეს
შეუძლია
გარემოზე ზრუნვის
ელემენტარული
წესების დაცვა.



სიმძიმისა და
ზომის მიხედვით
განსხვავება.

დახასიათება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბუნ.III.1.მოსწავლეს შეუძლია განარჩიოს სიცოცხლის ძირითადი გამოვლინებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს ობიექტებს სასიცოცხლო გამოვლინებებზე (მოძრაობა, კვება, სუნთქვა, ზრდა და

გამრავლება) დასაკვირვებლად და სვამს კითხვებს (მაგ., რით იკვებება ძროხა, როგორ მოძრაობს
თევზი, ფრინველი);

 აჯგუფებს ცოცხალ და არაცოცხალ ობიექტებს და განმარტავს დაჯგუფების პრინციპს;
 ასრულებს ინსტრუქციას, აკვირდება კონკრეტულ სასიცოცხლო გამოვლინებას (მაგ., აღმონაცენის

ზრდა) და აღრიცხავს შედეგებს.

ბუნ.III.2.მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს გარემოს მნიშვნელობა ორგანიზმებისთვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგროვებს ინფორმაციას, აღწერს ორგანიზმების გარემო ფაქტორებზე (საკვები, წყალი, ნიადაგი,

ჰაერი, თავშესაფარი) დამოკიდებულებას, სვამს კითხვებს და ეძებს პასუხებს;
 ქმნის კონკრეტული ორგანიზმისათვის საარსებო გარემოს მოდელს (მაგ., ჩანახატს);
 ამოიცნობს სხვადასხვა საარსებო გარემოში (წყალი, ჰაერი, ხმელეთი) მობინადრე ცოცხალ

ობიექტებს და ახასიათებს მათ შეგუებულობას;
 ლოკალურ გარემოში იკვლევს ორგანიზმების სხვადასხვა საბინადროს (მაგ., სორო, ბუდე, სახლი)

და აღწერს მათი აგების თავისებურებებსა და დანიშნულებას.

მიმართულება: სხეულები და მოვლენები

ბუნ.III.3.მოსწავლეს შეუძლია სინათლისა და სითბოს ბუნებრივი და ხელოვნური წყაროების აღწერა და
ერთმანეთისგან განსხვავება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ილუსტრაციებზე და/ან ბუნებაში ამოიცნობს სინათლისა და სითბოს ბუნებრივ და ხელოვნურ

წყაროებს;
 აკვირდება და ახასიათებს სინათლის გავრცელებასა და სითბოს გადაცემას;



 თანაკლასელებთან ერთად შეიმუშავებს და იცავს ყოველდღიურ ცხოვრებაში სითბოსა და
სინათლის წყაროების უსაფრთხო გამოყენების წესებს;

 მსჯელობს მისთვის და მისი უშუალო გარემოსთვის სინათლისა და სითბოს მნიშვნელობაზე.

ბუნ.III.4.მოსწავლეს შეუძლია მოძრაობის გამომწვევი მიზეზების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება სხეულთა მოძრაობას, სვამს კითხვებს მოძრაობის გამომწვევი მიზეზების შესახებ და

გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას;
 მასწავლებლის დახმარებით ატარებს მარტივ ცდებს მოძრაობის გამომწვევი მიზეზების (მაგ.,

მოქაჩვა, ბიძგი) გამოსავლენად, აკეთებს დასკვნებს.

ბუნ.III.5.მოსწავლეს შეუძლია საგნების სიმძიმისა და ზომის მიხედვით განსხვავება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მანიპულირებს მარტივი ხელსაწყოებითა (სასწორი, სახაზავი) და საზომი ერთეულებით (კგ, გ; მ,

სმ), წარმოადგენს მონაცემებს;
 აჯგუფებს მის ირგვლივ არსებულ საგნებს სიმძიმის/ზომის მიხედვით;
 აკვირდება სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებულ სხეულებს, გამოთქვამს ვარაუდს მათი

ზომებისა და სიმძიმის შესახებ, ამოწმებს გაზომვებით.

მიმართულება: დედამიწა და გარესამყარო

ბუნ.III.6.მოსწავლეს შეუძლია მზის და მთვარის დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს მზის მდებარეობას დღის მანძილზე მისთვის ნაცნობი ობიექტების (მაგ., ოთახის ფანჯარა)

მიმართ;
 ატარებს დაკვირვებებს ჩრდილის (მაგ., ხის ჩრდილი) სიგრძის ცვალებადობაზე დღის მანძილზე,

სვამს შესაბამის კითხვებს და ეძებს პასუხებს; აკავშირებს ჩრდილის სიგრძეს გარკვეულ დროსთან
(დილა, შუადღე, საღამო);

 ადარებს მზესა და მთვარეს ნათების (სიკაშკაშე, სითბო) მიხედვით.

ბუნ.III.7.მოსწავლეს შეუძლია ლოკალურ გარემოში ორიენტირება და ზოგიერთი გეოგრაფიული
ობიექტის ერთმანეთისგან განსხვავება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს წყლისა (მაგ., ტბა, მდინარე) და ხმელეთის (მაგ., მთა, ვაკე) ობიექტების მაგალითებს და

განასხვავებს მათ;
 მასწავლებლის დახმარებით იკვლევს ლოკალურ გარემოს, იყენებს გეოგრაფიული ობიექტების

აღმნიშვნელ ტერმინებს;
 ქმნის გეოგრაფიული ობიექტების (მაგ., ტბა, მთა) მარტივ მოდელებს (მაგ., ხატავს, ძერწავს);



 განსაზღვრავს საკუთარი საცხოვრებლის ან სკოლის მდებარეობას ნიშანდობლივი გეოგრაფიული
ობიექტების (მაგ., მდინარე, მთა, ხევი) მიმართ;

 გამოკითხვით მოიძიებს ინფორმაციას (მაგ., ისტორიული ფაქტი, ლეგენდა და საგვარეულო
თქმულება) ლოკალური გარემოს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტის შესახებ, მონაცემებს
წარმოადგენს წერილობით ან ნახატის სახით.

ბუნ.III.8.მოსწავლეს შეუძლია ბუნებრივი მოვლენების მრავალფეროვნების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს მისთვის ნაცნობ ბუნებრივ მოვლენებს (მაგ., წვიმა, ქარი, ცისარტყელა) და აღწერს მათ;
 აკვირდება და აღრიცხავს ჰაერის ტემპერატურას დღე-ღამის მანძილზე, მონაცემებს წარმოადგენს

ცხრილის სახით, აანალიზებს შედეგებს და გამოაქვს დასკვნა;
 ადარებს საკუთარ ჩანაწერებსა და გამოქვეყნებულ ამინდის პროგნოზს, განსხვავებების არსებობის

შემთხვევაში გამოთქვამს სავარაუდო მიზეზებს;
 სვამს შესაბამის კითხვებს (რეაგირებენ თუ არა ორგანიზმები ამინდის ცვლილებაზე), აგროვებს

ინფორმაციას (გამოკითხვის გზით) ცოცხალი ბარომეტრების (მაგ., მწერები) შესახებ და აცნობს
თანაკლასელებს.

მიმართულება: ადამიანი და გარემო

ბუნ.III.9.მოსწავლეს შეუძლია პირადი ჰიგიენის ძირითადი წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის ელემენტარულ ზომებს, რომელთა დაცვა საჭიროა გადამდები დაავადებების თავიდან

ასაცილებლად;
 სიმულაციური თამაშის დროს წარმოადგენს გადამდები დაავადებების თავიდან აცილების

ზომებს;
 ასახელებს აქტიური დასვენების მისთვის სასურველ ფორმებს და ადგილებს;
 ადგენს კვების საკუთარ რაციონში შემავალი პროდუქტების სიას და გამოყოფს ადამიანისთვის

აუცილებელ საკვებ პროდუქტთა ჯგუფებს (მაგ., ბოსტნეული, მარცვლეული, რძის პროდუქტები);
 კითხულობს საკვები პროდუქტის ეტიკეტს (დასახელება, გამოყენების ვადა) და საზღვრავს

პროდუქტის ვარგისიანობას.

ბუნ.III.10.მოსწავლეს შეუძლია ჯგუფში უსაფრთხო ქცევის წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცავს უსაფრთხოების წესებს სხვადასხვა ჯგუფური თამაშის ან სპორტული ღონისძიების დროს;
 ასახელებს საგანგებო სიტუაციაში (მაგ., ხანძარი, მიწისძვრა, ღვარცოფი, წყალდიდობა, მეწყერი)

ჯგუფური მოქმედების წესებს.

ბუნ.III.11.მოსწავლეს შეუძლია გარემოზე ზრუნვის ელემენტარული წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 იკვლევს ლოკალურ გარემოს და აღწერს მისთვის ადვილად დაკვირვებად დროის პერიოდში
ადამიანის ზემოქმედებით გამოწვეულ ცვლილებებს;

 ადარებს ერთმანეთს ბუნებრივ (მაგ., ტყე, ველი) და ხელოვნურ (მაგ., პარკი, ბოსტანი, ზოოპარკი,
აკვარიუმი, ტერარიუმი) საარსებო გარემოს და მსჯელობს მათ თავისებურებებზე;

 ჩამოთვლის მაგალითებს და განსაზღვრავს ადამიანის აქტივობას ხელოვნური გარემოს შექმნაში;
 განასხვავებს გარემოსათვის ადამიანის სასარგებლო და საზიანო ქმედებებს;
 თანაკლასელებთან ერთად მონაწილეობს გარემოსდაცვითი ქცევის წესების შემუშავებაში.

პროგრამის შინაარსი

სიცოცხლის ძირითადი ნიშნები
სასიცოცხლო პროცესები: კვება, სუნთქვა, ზრდა, გამრავლება, მოძრაობა.

ორგანიზმების დამოკიდებულება გარემოზე
საარსებო გარემო: ხმელეთი, წყალი, ჰაერი;
საბინადროები: სორო, ბუდე, სახლი და სხვა.

სინათლე და სითბო
სინათლისა და სითბოს მნიშვნელობა;
სინათლისა და სითბოს ბუნებრივი წყარო - მზე;
სინათლისა და სითბოს ხელოვნური წყაროები: ნათურა, გამათბობელი და სხვა, მათი უსაფრთხო
გამოყენების წესები.

მოძრაობის გამომწვევი მიზეზები
მოქაჩვა, ბიძგი;
ტრანსპორტის და ორგანიზმების მოძრაობა.

სხეულების სიმძიმე და ზომა
სასწორი, კილოგრამი, გრამი;
სახაზავი, მეტრი, სანტიმეტრი;
საგანთა კლასიფიცირება.

მზე, მთვარე
მზის მდებარეობა დღის მანძილზე;

მზის და მთვარის ნათება.

გეოგრაფიული ობიექტები
წყლის ობიექტები: ტბა, ზღვა, მდინარე და სხვა;

ხმელეთის ობიექტები: მთა, ბორცვი, ვაკე და სხვა.



ლოკალურ გარემოში ორიენტაცია
გეოგრაფიული ობიექტების ურთიერთგანლაგება;

პირობითი ნიშნები, სქემატური ჩანახატი.

ბუნებრივი მოვლენების მრავალფეროვნება
ბუნებრივი მოვლენები: წვიმა, თოვლი, ქარი, ჭექა-ქუხილი და სხვა;

ჰაერის ტემპერატურა;

ცოცხალი ბარომეტრები.

პირადი ჰიგიენა და ჯგუფური უსაფრთხოება
უსაფრთხოება სპორტულ ღონისძიებებსა და თამაშებში მონაწილეობის დროს;
გადაუდებელი დახმარების ორგანიზაციები (პატრული, პოლიცია, სახანძრო, სასწრაფო) და
მათთან დაკავშირების გზები;
გადამდები დაავადება და მისგან თავის დაცვა (პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენის წესების
დაცვა);
კვირის რეჟიმი;
დასვენება - ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ერთ-ერთი ფორმა;
აუცილებელი საკვები პროდუქტები, პირადი კვების რაციონი. პროდუქტის ვარგისიანობა.

გარემოზე ზრუნვა
ბუნებრივი და ხელოვნური გარემო (ტყე, ველი, პარკი, ზოოპარკი);
გარემოსათვის ადამიანის საზიანო და სასარგებლო ქმედებები (ტყის ჭრა - ხეების დარგვა,
საყოფაცხოვრებო ნაგვით დაბინძურება - დასუფთავება);
გარემოში ქცევის წესები.



IV კლასი
ბუნებისმეტყველება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ცოცხალი სამყარო სხეულები და
მოვლენები

დედამიწა და
გარესამყარო

ადამიანი და გარემო

ბუნ.IV.1.მოსწავლეს
შეუძლია
ორგანიზმების
სასიცოცხლო
ციკლის აღწერა.

ბუნ. IV.2.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაასახელოს
ზოგიერთი
ორგანიზმის ნიშან-
თვისებების
ადაპტაციური
მნიშვნელობა.

ბუნ.IV.3. მოსწავლეს
შეუძლია
ერთმანეთისგან
განასხვავოს სითბოს
გამტარები და
არაგამტარები.

ბუნ.IV.4.მოსწავლეს
შეუძლია მაგნიტის
მოქმედების აღწერა.

ბუნ.IV.5.მოსწავლეს
შეუძლია აღწეროს
ბგერის წარმოქმნა და
მისი წყაროები.

ბუნ.IV.6.მოსწავლეს
შეუძლია ზოგიერთი
გეოგრაფიული
ობიექტის აღწერა.

ბუნ.IV.7.მოსწავლეს
შეუძლია დედამიწის
ფორმაზე მსჯელობა.

ბუნ.IV.8. მოსწავლეს
შეუძლია მზის
სისტემის აღწერა.

ბუნ.IV.9.მოსწავლეს
შეუძლია პირადი
და
საზოგადოებრივი
ჰიგიენის წესების
დაცვა.

ბუნ.IV.10.
მოსწავლეს შეუძლია
უსაფრთხო ქცევის
წესების დაცვა.

ბუნ.IV.11.მოსწავლეს
შეუძლია გარემოზე
ზრუნვის
ელემენტარული
წესების დაცვა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო



ბუნ.IV.1.მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზმების სასიცოცხლო ციკლის აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება ორგანიზმებს სასიცოცხლო ციკლს სხვადასხვა სტადიაზე, შედეგებს წარმოადგენს

ნახატების ან ჩანაწერების სახით. სვამს კითხვებს (მაგ., როგორ იცვლება თესლიდან
აღმოცენებული მცენარე, როგორ იცვლება თავკომბალა?) და პოულობს პასუხებს;

 პოულობს მსგავსება-განსხვავებას სხვადასხვა ორგანიზმის სასიცოცხლო ციკლის სტადიებს
შორის;

 საუბრობს სასიცოცხლო ციკლის შეგუებით მნიშვნელობაზე;
 აღწერს იმ ცვლილებებს, რომლებსაც სხვადასხვა მცენარე განიცდის სასიცოცხლო ციკლის

განმავლობაში (მაგ., თესლი-ნაყოფი-თესლი).

ბუნ.IV.2.მოსწავლეს შეუძლია დაასახელოს ზოგიერთი ორგანიზმის ნიშან-თვისებების ადაპტაციური
მნიშვნელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება და აღწერს მცენარეებისა და ცხოველების ზოგიერთ გარეგნულ ნიშანს (მაგ., ეკლები,

შეფერილობა, თესლის გავრცელების სამარჯვები, ცხიმის მარაგი, საფარველი), რომლებიც
ეხმარება მათ გარემოსთან შეგუებაში;

 აღწერს ცხოველთა ქცევას (მაგ., მიგრაცია, ჯოგებად გაერთიანება, შთამომავლობაზე ზრუნვა) და
განმარტავს მის მნიშვნელობას გარემოსთან შეგუებაში;

 იყენებს მოდელებს მფარველობითი და გამაფრთხილებელი შეფერილობის ეფექტიანობის
სადემონსტრაციოდ.

მიმართულება: სხეულები და მოვლენები

ბუნ.IV.3.მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთისგან განასხვავოს სითბოს გამტარები და არაგამტარები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცავს უსაფრთხოების წესებს და ატარებს მარტივ ცდებს სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებული

სხეულების თბოგამტარობაზე დასაკვირვებლად, წარმოადგენს შედეგებს და გამოიტანს დასკვნას;
 ჩამოთვლის სითბოს შენარჩუნების მაგალითებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან (მაგ., ბინის

თბოიზოლაცია, ბეწვის ტანსაცმელი, თერმოსი);
 ამოიცნობს საყოფაცხოვრებო ნივთებიდან თბოგამტარებს და თბოიზოლატორებს;
 გადაჭრის სითბოს შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ მარტივ პრობლემას;
 აღწერს ბუნებრივი თბოიზოლატორების (მაგ., ბეწვი, ბუმბული, ცხიმი) მნიშვნელობას

ორგანიზმებისთვის.

ბუნ.IV.4.მოსწავლეს შეუძლია მაგნიტის მოქმედების აღწერა.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს მაგნიტის საშუალებით, სხვადასხვა მასალისგან დამზადებულ სხეულებს

აჯგუფებს მაგნიტთან ურთიერთქმედების მიხედვით;
 აკვირდება ორი მაგნიტის პოლუსების ურთიერთქმედებას. განასხვავებს მაგნიტის მიერ

სხეულების მიზიდვას პოლუსებთან და მის სხვა ნაწილებთან;
 ჩამოთვლის მაგნიტის გამოყენების მაგალითებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან.

ბუნ.IV.5.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ბგერის წარმოქმნა და მისი წყაროები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს მარტივ ცდებს, აკვირდება მერხევ სხეულს და აღწერს ბგერის წარმოქმნას;
 აკვირდება სხვადასხვა ობიექტის მიერ გამოცემულ ბგერებს, განასხვავებს მათ (ხმამაღალი,

ხმადაბალი) და ამოიცნობს ბგერის წყაროს;
 ატარებს მარტივ ცდებს და მსჯელობს ბგერის მილევაზე წყაროდან დაშორების მიხედვით.

მიმართულება: დედამიწა და გარესამყარო

ბუნ.IV.6.მოსწავლეს შეუძლია ზოგიერთი გეოგრაფიული ობიექტის აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ფერის მიხედვით ასხვავებს წყალსა და ხმელეთს გლობუსსა და რუკაზე;
 აღწერს გეოგრაფიულ ობიექტებს, მათ შემადგენელ ნაწილებსა (მაგ., მდინარის სათავე,

შესართავი, კალაპოტი, მთის მწვერვალი, კალთა, ძირი) და მახასიათებლებს (მაგ., ჩქარი - მდორე,
ციცაბო - დამრეცი);

 აკვირდება და აღწერს გეოგრაფიული ობიექტების თვალსაჩინო ცვლილებებს სეზონების
მიხედვით, მონაცემებს წარმოადგენს კოლაჟების ან ჩანაწერების ან ფოტოების სახით.

ბუნ.IV.7.მოსწავლეს შეუძლია დედამიწის ფორმაზე მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დედამიწის სხვადასხვა გამოსახულებას, კოსმოსიდან გადაღებულ სურათებს და

საუბრობს დედამიწის ფორმაზე;
 ადარებს სხვადასხვა ხალხის ადრინდელ წარმოდგენებს დედამიწის ფორმის შესახებ;
 აგროვებს და აანალიზებს ინფორმაციას მოგზაურებზე, მსჯელობს ამ მოგზაურების წვლილზე

დედამიწის ფორმის შესახებ წარმოდგენის ჩამოყალიბებაში;
 დაიტანს კონტურულ რუკაზე გამოჩენილი მოგზაურების მარშრუტებს.

ბუნ.IV.8.მოსწავლეს შეუძლია მზის სისტემის აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 იყენებს ილუსტრაციებს და ახასიათებს მზის სისტემას (მაგ., პლანეტების სიდიდე, დაშორება
მზიდან);

 ხატავს პლანეტებს და თანმიმდევრულად განალაგებს მზიდან დაშორების მიხედვით;
 აღწერს აღჭურვილობასა და სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებსაც იყენებენ კოსმონავტები.

მიმართულება: ადამიანი და გარემო

შედეგი
თვალსაჩინოა,

თუ მოსწავლე:
 საუბრობს ზოგიერთი საკვები პროდუქტის შენახვის წესებზე და ამ წესების დაცვის

აუცილებლობაზე;
 ზრუნავს საკლასო ოთახის და საცხოვრებელი ადგილის სისუფთავეზე (მაგ., განიავება);
 აფასებს საზოგადოებრივი კვების და სავაჭრო ობიექტის (მაგ., სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე

არსებული ობიექტები) შესაბამისობას ჰიგიენურ ნორმებთან და ამის საფუძველზე აკეთებს
არჩევანს თუ სად შეიძლება შეიძინოს საკვები.

ბუნ.IV. 10.მოსწავლეს შეუძლია უსაფრთხო ქცევის წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცნობს გრაფიკულ პირობით ნიშნებს (პიქტოგრამებს), რომლებიც ხელს უწყობს

მოსწავლის სწორ და უსაფრთხო ორიენტირებას საზოგადოებრივ ადგილებში;
 ასახელებს ხანძრის გამომწვევ ძირითად მიზეზებს და მისი თავიდან აცილების გზებს;
 წარმოადგენს ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში ქცევისა და პირველადი დახმარების წესებს

სიმულაციური თამაშით;
 მსჯელობს ჭექა-ქუხილის დროს ქცევის წესებზე (თავის შეფარება, ელექტრო ხელსაწყოების და

მობილურის მოხმარება);
 მსჯელობს მზის დაკვრის, სხეულის გადახურების ან გადაციების თავიდან აცილების გზებზე.

ბუნ.IV.11.მოსწავლეს შეუძლია გარემოზე ზრუნვის ელემენტარული წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგროვებს მონაცემებს განსხვავებული წყაროებიდან (მაგ., ფოტოები, ილუსტრაციები, უშუალო

დაკვირვება), იკვლევს წარსულსა და აწმყოში ადამიანთა საქმიანობის გავლენას ბუნებრივ
გარემოზე. შედეგებს წარმოადგენს;

 იცავს ბუნებაში ცეცხლის მოხმარების წესებს (მაგ., კოცონისათვის ადგილის სწორად შერჩევა და
ჩაქრობა);

 იცავს ბუნებაში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების წესს.

ბუნ.IV.9.მოსწავლეს შეუძლია პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენის წესების დაცვა.



პროგრამის შინაარსი

სასიცოცხლო ციკლი
სასიცოცხლო ციკლის სტადიები, თესლი/აღმონაცენი/ზრდასრული მცენარე,
კვერცხი/მატლი/ჭუპრი/პეპელა, ქვირითი/თავკომბალა/ბაყაყი.

ორგანიზმთა შეგუება გარემოსთან
სხვადასხვა საარსებო გარემოსთან ორგანიზმების შეგუების თავისებურებები, სტრუქტურული
და ქცევითი შეგუების სახეები.

სითბოს გადაცემა
სითბოს გამტარი და არაგამტარი მასალები;
ბუნებრივი და ხელოვნური თბოიზოლატორები.

მაგნიტი
მაგნიტის თვისებები;
მაგნიტის გამოყენება ყოფა-ცხოვრებაში.

ბგერა
ბგერათა მრავალფეროვნება.
ბგერის წარმოქმნა და გავრცელება;
ბგერის წყაროები (მაგ., მუსიკალური ინსტრუმენტი).

ხმელეთზე არსებული ზოგიერთი გეოგრაფიული ობიექტი
წყალი და ხმელეთი გლობუსსა და რუკაზე;

გეოგრაფიული ობიექტები და მათი ნაწილები: სათავე, შესართავი, კალაპოტი, მთის ძირი,

მწვერვალი, კალთა და სხვა;

გეოგრაფიული ობიექტების მახასიათებლები: ჩქარი, მდორე, ციცაბო, დამრეცი და სხვა;

გეოგრაფიული ობიექტების მახასიათებლების სეზონური ცვლილება.

მზის სისტემა
პლანეტები და მათი ურთიერთგანლაგება;

კოსმოსში სამოგზაურო ტრანსპორტი და აღჭურვილობა.

დედამიწის ფორმა
დედამიწის ფორმა;

ძველ ხალხთა წარმოდგენა დედამიწის ფორმაზე; მოგზაურები - აღმოჩენები.



საზოგადოებრივი ჰიგიენა და უსაფრთხოება
ჯანმრთელობა და დასასვენებელი ადგილები;
საზოგადოებრივ ადგილებში უსაფრთხო ქცევის წესები და ორიენტირების მარეგულირებელი
ნიშნები;
ჯანსაღი კვება - ჯანმრთელობის აუცილებელი პირობა.

V კლასი
ბუნებისმეტყველება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ცოცხალი სამყარო
სხეულები და

მოვლენები
დედამიწა და
გარესამყარო

ადამიანი და
გარემო

ბუნ.V.1.მოსწავლეს
შეუძლია
ყვავილოვანი
მცენარის
ძირითადი
ორგანოების მათ
ფუნქციებთან
დაკავშირება.

ბუნ.V.2.მოსწავლეს
შეუძლია
ხერხემლიანი
ცხოველების
ძირითადი
ორგანოების მათ
ფუნქციებთან
დაკავშირება.

ბუნ.V.3.მოსწავლეს
შეუძლია
სინათლისა და
ბგერის
გავრცელების
ერთმანეთთან
შედარება.

ბუნ.V.4.მოსწავლეს
შეუძლია
მასალების
განსხვავება, მათი
თვისებების შესახებ
მსჯელობა.

ბუნ.V.5.მოსწავლეს
შეუძლია
ნივთიერებათა
აგრეგატული
მდგომარეობების
დახასიათება.

ბუნ.V.6.მოსწავლეს
შეუძლია მნიშვნელოვანი
გეოგრაფიული
ობიექტებისა და მათი
ნაწილების აღწერა.

ბუნ.V.7.მოსწავლეს
შეუძლია ობიექტების
მდებარეობისა და
ურთიერთმიმართების
განსაზღვრა რუკაზე.

ბუნ.V.8.მოსწავლეს
შეუძლია გარემოში
ორიენტირებისთვის
გეოგრაფიული
ინსტრუმენტების/ხელსაწ
ყოების გამოყენება.

ბუნ.V.9.მოსწავლეს
შეუძლია ჯანსაღი
ცხოვრების წესის
დაცვა.

ბუნ.V.10.მოსწავლე
ს შეუძლია
ბუნებაში
უსაფრთხო ქცევის
წესების დაცვა.

ბუნ.V.11.მოსწავლე
ს შეუძლია
გარემოსდაცვითი
ღონისძიებების
მნიშვნელობის
დასაბუთება და
მათში აქტიური
მონაწილეობის
მიღება.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბუნ.V.1.მოსწავლეს შეუძლია ყვავილოვანი მცენარის ძირითადი ორგანოების მათ ფუნქციებთან
დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს კითხვებს, იკვლევს და აანალიზებს, თუ რა ნიშნებით განსხვავდებიან ყვავილოვანები სხვა

მცენარეებისგან;
 ასრულებს ინსტრუქციებს, იყენებს შესაბამის ხელსაწყოებს (მაგ., ლანცეტი/დანა, გამადიდებელი

ხელსაწყოები) მცენარის ორგანოების აგებულების შესასწავლად, დაკვირვების შედეგებს
წარმოადგენს ნახატის სახით;

 იკვლევს ყვავილის ძირითად ნაწილებს და მათ ფუნქციებს მცენარის გამრავლებას უკავშირებს;
 მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით იკვლევს, თუ რა საკვები წარმოიქმნება ფოთოლში მზის

ენერგიის ხარჯზე;
 ატარებს ცდას და ავლენს ღეროსა და ფესვის წყალგამტარ ფუნქციას. გადმოსცემს ცდის ეტაპების

თანმიმდევრობას, აკეთებს დასკვნებს.



ბუნ.V.2.მოსწავლეს შეუძლია ხერხემლიანი ცხოველების ძირითადი ორგანოების მათ ფუნქციებთან
დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს კითხვებს, იკვლევს და აანალიზებს, თუ რა მთავარი ნიშნით განსხვავდებიან ხერხემლიანები

სხვა ცხოველებისაგან;
 იყენებს გამოსახულებიან ბარათებს და ხერხემლიანთა ძირითად შინაგან ორგანოებს განალაგებს

მათი ურთიერთმიმართების მიხედვით;
 ასახელებს ორგანოების დანიშნულებას (მაგ., კუნთები - მოძრაობა, ფილტვები – სუნთქვა, გული -

სისხლის მოძრაობა, კუჭი - საჭმლის მონელება);
 მსჯელობს სხვადასხვა ხერხემლიანის (მაგ.,თევზი, ამფიბია, ფრინველი) ჩონჩხის

თავისებურებებზე.

მიმართულება: სხეულები და მოვლენები

ბუნ.V.3.მოსწავლეს შეუძლია სინათლისა და ბგერის გავრცელების ერთმანეთთან შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება და აღწერს ჩრდილის წარმოქმნას;
 აკვირდება და აღწერს სინათლის გავრცელებას სხვადასხვა გარემოში (სინათლის გარდატეხას და

არეკვლას);
 აკვირდება გარემოში ბგერის გავრცელებას და გამოთქვამს ვარაუდს ექოს წარმოშობის შესახებ,

ადარებს მას სინათლის არეკვლას და აკეთებს შესაბამის დასკვნებს;
 ჭექა-ქუხილის მაგალითზე ერთმანეთს ადარებს ბგერისა და სინათლის გავრცელების სისწრაფეს;
 მოიპოვებს ინფორმაციას ცხოველებისათვის (მაგ., ღამურა, დელფინი) ექოლოკაციის

მნიშვნელობის შესახებ;
 განიხილავს ხმაურის პრობლემას ცხოვრებისეულ სიტუაციაში (მაგ., ოთახში) და ეძებს მისი

გადაჭრის გზებს.
ბუნ.V.4. მოსწავლეს შეუძლია მასალების განსხვავება, მათი თვისებების შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იკვლევს სხეულებს და ასახელებს, თუ რა მასალებისაგან შედგება ისინი;
 ამოიცნობს და ასახელებს ბუნებრივ და ხელოვნურ მასალებს, საუბრობს მათი თვისებების და

გამოყენების შესახებ;
 ირჩევს მასალას სხეულის დასამზადებლად და ასაბუთებს არჩევანს (მაგ., თბოგამტარობა,

დრეკადობა, გამჭვირვალობა, სიმტკიცე).
ბუნ.V.5.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებათა აგრეგატული მდგომარეობების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს სხეულსა და ნივთიერებას;
 მასწავლებლის დახმარებით გეგმავს და ატარებს ცდებს წყლის ერთი აგრეგატული

მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლაზე დასაკვირვებლად. ზომავს ტემპერატურას და აღწერს



წყლის გაყინვა-გალღობის, აორთქლება-კონდენსაციის პროცესებს, აკვირდება ამ პროცესთა
შექცევადობას;

 ჩამოთვლის და აჯგუფებს მის გარშემო მყოფ სხეულებს მათი შემადგენელი ნივთიერებების
აგრეგატული მდგომარეობების მიხედვით;

 განმარტავს წყალსატევებში წყლის ზედა ფენის გაყინვის მნიშვნელობას მასში მცხოვრები
ორგანიზმებისათვის.

მიმართულება: დედამიწა და გარესამყარო

ბუნ.V.6.მოსწავლეს შეუძლია მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტებისა და მათი ნაწილების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს რუკაზე ან გლობუსზე რელიეფის და ჰიდროსფეროს შემადგენელ მნიშვნელოვან

ობიექტებს (მაგ., ოკეანეები, ზღვები, ყურეები, სრუტეები, კონტინენტები, კუნძულები,
ნახევარკუნძულები) და ადარებს ერთმანეთს;

 აგროვებს ინფორმაციას, ახასიათებს და ადარებს კონტინენტებს სხვადასხვა მახასიათებლის
მიხედვით (ფართობი, მდებარეობა ნახევარსფეროებში ეკვატორისა და პოლუსების მიმართ,
სპეციფიკური რელიეფი, მცენარეული თუ ცხოველთა სამყარო);

 ირჩევს ერთ-ერთ კონტინენტს და ქმნის მის მაკეტს/ სქემატურ ნახატს;
 დაიტანს მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ ობიექტებს კონტურულ რუკაზე.

ბუნ.V.7.მოსწავლეს შეუძლია ობიექტების მდებარეობისა და ურთიერთმიმართების განსაზღვრა რუკაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს ჰორიზონტის მხარეებს (ძირითადი და შუალედური) რუკასა და გეგმაზე;
 ადგენს მისთვის ცნობილი მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტების ურთიერთმიმართებას

(მაგ., კონტინენტებისა და ოკეანეების);
 რუკაზე განსაზღვრავს მდინარეების დინების მიმართულებას, მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროს;

ალაგებს შენაკადებს თანმიმდევრობით, ჰორიზონტის მხარეების მიხედვით (მაგ.,
აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ);

 გამოარჩევს რუკაზე იმ გეოგრაფიულ ობიექტებს (მაგ., შავი ზღვა, კასპიის ზღვა, კავკასიონი),
რომლებიც უადვილებს საქართველოს ადგილმდებარეობის განსაზღვრას;

 რუკის დახმარებით განსაზღვრავს ექსკურსიაზე დასათვალიერებელი ობიექტების მდებარეობასა
და ურთიერთმიმართებას (მაგ., მცხეთა მდებარეობს მდინარეების, არაგვისა და მტკვრის,
შესართავთან).

ბუნ.V.8.მოსწავლეს შეუძლია გარემოში ორიენტირებისთვის გეოგრაფიული
ინსტრუმენტების/ხელსაწყოების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ორიენტირებს გარემოში რუკის, გეგმის საშუალებით; ამოიცნობს ობიექტებს რუკაზე/ადგილის

გეგმაზე, კითხულობს ლეგენდას, ადეკვატურად იყენებს ტერმინებს;



 მოიძიებს ინფორმაციას კომპასის გამოგონების ისტორიის შესახებ და ინსტრუქციის მიხედვით
ამზადებს მარტივ კომპასს;

 ასრულებს /ადგენს სამ- ოთხმიმართულებიან ინსტრუქციას კომპასის დახმარებით;
 განსაზღვრავს ჰორიზონტის მხარეებს ბუნებრივი ორიენტირების დახმარებით (მაგ., მზე,

პოლარული ვარსკვლავი, ჩრდილი, ხავსი, ხის ვარჯი);
 მსჯელობს იმ პროფესიებზე, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანია ჰორიზონტის მხარეების ზუსტი

განსაზღვრა;
 აფასებს თანამედროვე საორიენტაციო ტექნოლოგიების მნიშვნელობას მეცნიერებისა თუ

მოგზაურებისთვის.

მიმართულება: ადამიანი და გარემო

ბუნ.V.9.მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ავლენს პირველადი სამედიცინო დახმარების ელემენტარული წესების ფლობას (მაგ., მსუბუქი

ჭრილობების დამუშავება, დაზიანებული კიდურების დაფიქსირება, სისხლდენის შეჩერება)
სიმულაციური თამაშის დროს;

 ასახელებს ადამიანის ჯანრთელობაზე უარყოფითად მოქმედ ფაქტორებს (მაგ., დაბინძურებული
გარემო, არაჯანსაღი კვება, ხმაური, ნიკოტინი, ნარკოტიკები).

ბუნ.V.10.მოსწავლეს შეუძლია ბუნებაში უსაფრთხო ქცევის წესების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ბუნებაში გადაადგილებისას რისკის შემცველ ადგილებს (მაგ., გაუკვალავი მაღალი
ბალახი, ნაშალი ფერდი, ხევის პირი, მდინარის გამორეცხილი კალაპოტი) და არჩევს უსაფრთხო
მარშრუტს;

 განარჩევს სასმელად ვარგის წყალს ბუნებაში;
 მსჯელობს მისთვის უცნობი მცენარისა და სოკოს გამოყენების შესაძლო შედეგებზე;
 არჩევს ბუნებაში გასვლისთვის შესაფერის ტანსაცმელს, აღჭურვილობას და საკვებს.

ბუნ.V.11.მოსწავლეს შეუძლია გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მნიშვნელობის დასაბუთება და მათში
აქტიური მონაწილეობის მიღება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და აჯგუფებს აღდგენად და არააღდგენად ბუნებრივ რესურსებს;
 მსჯელობს ნარჩენების ბუნებაში დატოვების შედეგებზე;
 საუბრობს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მეორადი გამოყენების გზებსა და მათ მნიშვნელობაზე

ბუნებრივი რესურსების დაზოგვაში;
 აღწერს ადამიანის აქტივობებს და განსაზღვრავს საკუთარ მონაწილეობას ბუნებრივი რესურსების

აღდგენის საქმეში (მაგ., ხეების დარგვა);
 მონაწილეობს გარემოსდაცვით ღონისძიებებში (კონკურსები, აქციები, ვიქტორინები).

პროგრამის შინაარსი



ყვავილოვანი მცენარეები
ყვავილოვანი მცენარეების ძირითადი ორგანოები და მათი დანიშნულება: ფესვი _ შეწოვა;
ღერო - გატარება; ფოთოლი - სუნთქვა, ფოტოსინთეზი; ყვავილი, ნაყოფი, თესლი -
გამრავლება.
ხერხემლიანი ცხოველები
ხერხემლიან ცხოველთა ორგანოები და მათი დანიშნულება: ჩონჩხის ძვლები - საყრდენი,
კუნთები - მოძრაობა, ფილტვები - სუნთქვა, გული - სისხლის მოძრაობა, კუჭი - საჭმლის
მონელება;
ხერხემლიანთა განმასხვავებელი ძირითადი ნიშან-თვისება.
მასალები და მათი თვისებები
ბუნებრივი და ხელოვნური მასალები: ბამბა, შალი, აბრეშუმი, მინა, ცემენტი, პოლიეთილენი და
სხვა.
მასალათა თვისებები (ფერი, თბოგამტარობა, დრეკადობა, გამჭვირვალობა და სხვა) და მათი
შესაბამისი გამოყენება საგნების დასამზადებლად.
ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები
სხეული, ნივთიერება, მათი მაგალითები;
აირი, სითხე, მყარი ნივთიერება;
წყლის აგრეგატული მდგომარეობები;
აორთქლება-კონდენსაცია, გაყინვა-გალღობა.
სინათლე და ბგერა
ჩრდილის წარმოქმნა;
სინათლის გავრცელება სხვადასხვა გარემოში (არეკვლა, გარდატეხა);
ბგერის გავრცელება;
ბგერის არეკვლა - ექო.
მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტები და მისი ნაწილები
რელიეფის მნიშვნელოვანი ფორმები (მაგ., ქედები, ზეგნები, ქვაბულები);

ჰიდროსფეროს შემადგენელი ნაწილები (მაგ., ოკეანეები, ზღვები, ყურეები);

გეოგრაფიული ობიექტების მახასიათებლები (ფორმა, სიმაღლე, სიღრმე);

კონტინენტების და ოკეანეების მდებარეობა;

ძირითადი ორიენტირები - კავკასიონი, შავი ზღვა, კასპიის ზღვა.

ადგილზე ორიენტირება
კომპასი, ადგილის გეგმა, რუკა, ჰორიზონტის ძირითადი და შუალედური მხარეები;

გეოგრაფიული ობიექტების ურთიერთმიმართება;

რუკის ელემენტები: რუკის ლეგენდა, ეკვატორი, პოლუსი, პოლარული წრეები, ტროპიკები;

ბუნებრივი ორიენტირები.

ბუნებაში ქცევის წესები



საველე სამუშაოზე ან ექსკურსიაზე უსაფრთხო გადაადგილების და ქცევის წესები; ბუნებაში
გასასვლელად მომზადება;
ბუნებრივი გარემოს დაცვა დაბინძურებისაგან;
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა
პირველადი სამედიცინო დახმარების ელემენტარული წესები;
ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი ფაქტორები.
ბუნებრივი რესურსები
ბუნებრივი რესურსები: აღდგენადი და არააღდგენადი;
ბუნებრივი რესურსების ეკონომიური ხარჯვისა და მათი მარაგის აღდგენის მნიშვნელობა;
სასმელი წყლის რესურსები (ჭა, წყარო, მტკნარი წყალსაცავი, მიწისქვეშა წყლები);
ბუნებრივი რესურსების გამოყენება.

VI კლასი
ბუნებისმეტყველება

სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ცოცხალი სამყარო
სხეულები და

მოვლენები
დედამიწა და
გარესამყარო

ადამიანი და გარემო

ბუნ.VI.1 მოსწავლეს
შეუძლია ნაცნობ
ბუნებრივ გარემოში
აღწეროს მარტივი
კვებითი კავშირები.

ბუნ.VI.2.მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
ტიპობრივი
ეკოსისტემები.

ბუნ.VI.3.მოსწავლეს
შეუძლია სხეულის
მოძრაობის
ტრაექტორიის
დახასიათება, მის
სიჩქარეზე
მსჯელობა.

ბუნ.VI.4.მოსწავლეს
შეუძლია
ნივთიერებათა
თვისებების აღწერა
და მათი
ცვლილებების
შესახებ მსჯელობა.

ბუნ.VI.5.მოსწავლეს
შეუძლია

ბუნ.VI.6.მოსწავლეს
შეუძლია კოსმოსური
სხეულების
მოძრაობისა და
ზოგიერთი
ასტრონომიული
მოვლენის აღწერა
მზის სისტემაში.

ბუნ.VI.7.მოსწავლეს
შეუძლია დედამიწაზე
სითბოსა და
სინათლის
განაწილებაზე
მსჯელობა.

ბუნ.VI.8.მოსწავლეს
შეუძლია ჯანსაღი
ცხოვრების წესის
დაცვა და
ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
მოქმედი მავნე
ფაქტორების
ამოცნობა.

ბუნ.VI.9.მოსწავლეს
შეუძლია
უსაფრთხო ქცევის
წესების დაცვა
როგორც ბუნებრივ,
ისე ხელოვნურ
გარემოში.

ბუნ.VI.10.მოსწავლეს



ნივთიერებისა და
ნარევის
ერთმანეთისგან
განსხვავება, ნარევის
კომპონენტებად
დაყოფის მეთოდების
გამოყენება.

შეუძლია
გარემოსდაცვითი
ღონისძიებების
გატარება, მათი
მნიშვნელობის აღწერა
და დასაბუთება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბუნ.VI.1.მოსწავლეს შეუძლია ნაცნობ ბუნებრივ გარემოში აღწეროს მარტივი კვებითი კავშირები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნაცნობი ბუნებრივი გარემოს მაგალითზე ადგენს მარტივ კვებით ჯაჭვებს (მაგ., ბალახი - კალია

- ხვლიკი - გველი - არწივი) სხვადასხვა გამომსახველობითი საშუალების დახმარებით;
 ამოიცნობს და ასახელებს ერთსა და იმავე გარემოში კვებითი ჯაჭვის რამდენიმე მაგალითს;
 განასხვავებს ცხოველებს კვების ნირის მიხედვით (ბალახისმჭამელი, ხორცისმჭამელი,

ნაირმჭამელი), მსჯელობს ადამიანის კვების თავისებურებაზე.

ბუნ.VI.2.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ტიპობრივი ეკოსისტემები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგებს მარტივი ეკოსისტემის მოდელს ცალკეული (ბიოტური და აბიოტური) ელემენტებისაგან;
 გამოყოფს ეკოსისტემებს და მათ ცალკეულ კომპონენტებს ნაცნობ გარემოში;
 ამოიცნობს მის მხარეში ფართოდ გავრცელებულ მცენარეებს, ასევე, წითელ ნუსხაში შეტანილ

სახეობებს, შხამიან სოკოებსა და მცენარეებს, საშიშ ცხოველებს;
 ამოიცნობს საქართველოსათვის ტიპობრივ ეკოსისტემებს (მაგ., ტყე, მდელო, მთა, ზღვა) მცენარისა

და ცხოველის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით;
 ამოიცნობს მომიჯნავე ეკოსისტემებს (მაგ., ტყე-მდელო) ბუნებაში და ადარებს ერთმანეთს

ბიოტური და აბიოტური კომპონენტების მიხედვით;
 აგროვებს ინფორმაციას ლოკალური გარემოს ეკოსისტემაზე ადამიანის ზემოქმედების შესახებ,

მსჯელობს შედეგებზე და ეძებს პრობლემის გადაჭრის გზებს.

მიმართულება: სხეულები და მოვლენები



ბუნ.VI.3.მოსწავლეს შეუძლია სხეულის მოძრაობის ტრაექტორიის დახასიათება, მის სიჩქარეზე
მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს სხეულის მოძრაობის ტრაექტორიებს (წრფივი, ტეხილი, მრუდწირული), ადარებს

ერთმანეთს და გამოხატავს სქემატურად;
 აკვირდება საკუთარ მოძრაობას, აგროვებს მონაცემებს (ზომავს გავლილ მანძილს და დროის

შუალედს), აანალიზებს მათ თანაფარდობას და ახასიათებს სიჩქარეს, როგორც ფიზიკურ
სიდიდეს;

 ატარებს მარტივ ცდებს და ზომავს სხვადასხვა სხეულის სიჩქარეს, შედეგებს წარმოადგენს
სხვადასხვა გამომსახველობითი საშუალებით;

 ადგენს სიჩქარის ერთეულს და მსჯელობს მის ირგვლივ არსებული სხეულების (მაგ., ადამიანის,
ველოსიპედის, ავტომობილის) სავარაუდო სიჩქარეებზე, ადარებს მათ.

ბუნ.VI.4.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებათა თვისებების აღწერა და მათი ცვლილებების შესახებ
მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს ყოფა-ცხოვრებაში გამოყენებადი ნივთიერებების მაგალითებს და მსჯელობს მათი

თვისებების შესახებ;
 აკვირდება და ადარებს ნივთიერებებს თვისებების მიხედვით (მაგ., სუნი, ბზინვარება, წვა,

აგრეგატული მდგომარეობა); შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით, აანალიზებს და
გამოყოფს თვისებებს, რომლებიც ამ ნივთიერებების გამოყენებას განაპირობებს;

 აგროვებს ინფორმაციას ორგანიზმებისთვის მნიშვნელოვანი ნივთიერებების შესახებ და
მსჯელობს მათ დანიშნულებაზე (მაგ., ჟანგბადი, წყალი, ნახშირორჟანგი);

 ატარებს ცდებს ნივთიერებების ფიზიკური და ქიმიური ცვლილებების (მაგ., აგრეგატული
მდგომარეობის შეცვლა, ნივთიერების გახსნა, აირის გამოყოფა, ფორმის შეცვლა) გამოსაკვლევად,
შედეგებს აანალიზებს და მსჯელობს ამ ცვლილებების გამომწვევ მიზეზებზე (მაგ., გაცხელება,
შერევა, დაწვა, მექანიკური ზემოქმედება).

ბუნ.VI.5.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებისა და ნარევის ერთმანეთისგან განსხვავება, ნარევის
კომპონენტებად დაყოფის მეთოდების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ნივთიერებისა და ნარევის თვისებებს, აანალიზებს მონაცემებს და შედეგებს

წარმოადგენს ცხრილის სახით, ჩამოთვლის ბუნებრივი ნარევის მაგალითებს;
 ამზადებს ერთგვაროვან და არაერთგვაროვან ნარევებს (მაგ., სუფრის მარილის წყალხსნარი,

ცარცის ფხვნილისა და წყლის ნარევი), ადარებს მათ და მსჯელობს მათ შორის განსხვავებაზე;
 ირჩევს და იყენებს შესაბამის მეთოდებს (მაგ., ამოშრობა, გაცრა, გამოხდა, გაფილტვრა, დაწდომა)

ნარევის კომპონენტებად დასაყოფად ცხოვრებისეულ სიტუაციაში;
 ჩამოთვლის ნარევების გამოყენების მაგალითებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან.



მიმართულება: დედამიწა და გარესამყარო

ბუნ.VI.6.მოსწავლეს შეუძლია კოსმოსური სხეულების მოძრაობისა და ზოგიერთი ასტრონომიული
მოვლენის აღწერა მზის სისტემაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს მოდელებს და აღწერს მთვარის, დედამიწის და სხვა პლანეტების მოძრაობას მზის

სისტემაში;
 ასახელებს და აღწერს კოსმოსურ სხეულებს (მაგ., ვარსკვლავი, პლანეტა, კომეტა, ასტეროიდი,

მეტეორი, მეტეორიტი); მსჯელობს მათ შორის განსხვავებებზე;
 ქმნის მზის და მთვარის დაბნელების მოდელებს და მსჯელობს დაბნელების გამომწვევ

მიზეზებზე;
 ქმნის მოდელებს და აღწერს დედამიწის ბრუნვას წარმოსახვითი ღერძის და მზის გარშემო;
 აკავშირებს წელიწადის დროების მონაცვლეობას დედამიწის ორბიტაზე დახრილი ღერძით

მოძრაობასთან (ჩრდილო და სამხრეთ ნახევარსფეროებში განსხვავებული სეზონები, ბუნიობა და
ნაბუნიობა).

ბუნ.VI.7.მოსწავლეს შეუძლია დედამიწაზე სითბოსა და სინათლის განაწილებაზე მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გეგმავს და ატარებს ცდას (მაგ., გლობუსით და ფანრით) დედამიწის ზედაპირზე სინათლის

არათანაბარი განაწილების სადემონსტრაციოდ; შედეგებს აკავშირებს სითბოს განაწილებასთან;
 უკავშირებს დედამიწაზე სითბოსა და სინათლის არათანაბარ განაწილებას სითბური სარტყლების

განლაგებას;
 ახასიათებს და ადარებს ორი კონტრასტული სითბური სარტყლის ეკოსისტემებს (მაგ., ჯუნგლები

და არქტიკული უდაბნო) და მსჯელობს მათ შორის განსხვავების მიზეზებზე.

მიმართულება: ადამიანი და გარემო

ბუნ.VI.8.მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე
მოქმედი მავნე ფაქტორების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს დაავადების გამომწვევი მიკროორგანიზმებისაგან თავდაცვის ელემენტარულ

პროფილაქტიკურ მეთოდებს (მაგ., ხელების დაბანა, ჰიგიენის პირადი ნივთების სწორი
გამოყენება, აცრა);

 ასახელებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედ ფაქტორებს (მაგ., მომატებული
რადიაცია, მაღალი ძაბვა) და აღწერს მათ;

 მოიძიებს ინფორმაციას ადამიანის მავნე ჩვევების შესახებ და ამზადებს მათ საწინააღმდეგო
სააგიტაციო მასალას (მაგ., პლაკატი, აუდიო/ვიდეო მასალა).



ბუნ.VI.9.მოსწავლეს შეუძლია უსაფრთხო ქცევის წესების დაცვა როგორც ბუნებრივ, ისე ხელოვნურ
გარემოში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ადამიანისთვის სახიფათო ადგილების (მაგ., მომატებული რადიაცია, მაღალი ძაბვის

გადამცემი ხაზები, ტრანსფორმატორები, საშიში ქიმიური ნივთიერებები, საბანაო ზონები)
შესაბამის გამაფრთხილებელ პირობით გრაფიკულ ნიშნებს;

 აყალიბებს ქიმიური და რადიოაქტიური ნივთიერებების განთავსების და მათთან მუშაობის
უსაფრთხოების წესებს, ცნობს გამაფრთხილებელ ნიშნებს (მაგ., ადვილად აალებადი, ფეთქებადი,
რადიოაქტიური) ქიმიური რეაქტივის ჭურჭლის ეტიკეტზე.

ბუნ.VI.10.მოსწავლეს შეუძლია გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარება, მათი მნიშვნელობის აღწერა
და დასაბუთება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ბუნებაში ადამიანის უხეში ჩარევით (მაგ., ტყეების ჩეხვა, არასწორი მორწყვა, წყლისა და

ნიადაგის დაბინძურება) გამოწვეულ უარყოფით შედეგებს, აყალიბებს საკუთარ მოსაზრებებს მათი
თავიდან აცილების საშუალებებზე;

 ასახელებს ბიოლოგიურ ინდიკატორებს (მაგ. მღიერები, წყალმცენარეები);
 ჩამოთვლის საქართველოში არსებულ დაცულ ტერიტორიებს და საუბრობს მათ მნიშვნელობაზე;
 იყენებს სხვადასხვა წყაროს (მაგ. საქართველოს წითელი ნუსხა, წითელი წიგნი) დაცული

ობიექტების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად და მონაწილეობს გარემოსდაცვითი იდეების
პოპულარიზაციაში;

 გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ბუნებრივი რესურსების უკანონო გამოყენების მიმართ
სააგიტაციო პლაკატების და ბუკლეტების საშუალებით.

პროგრამის შინაარსი

კვებითი კავშირები
კვებითი ჯაჭვები;
ბალახისმჭამელი, ხორცისმჭამელი, ნაირმჭამელი ცხოველები.
ეკოსისტემები
საქართველოს ეკოსისტემები
ეკოსისტემის კომპონენტები: ბიოტური და აბიოტური.
მოძრაობის ტრაექტორია და სიჩქარე
ტრაექტორიის სახეები;
მოძრაობის სიჩქარე, სიჩქარის ერთეულები.



ნივთიერება და მისი თვისებები
ნივთიერება და მისი თვისებები;
ნივთიერებათა ცვლილებები, მათი გამომწვევი მიზეზები;
ნივთიერება და ნარევი, ნარევის კომპონენტებად დაყოფა;
ქიმიურ ლაბორატორიაში მუშაობის უსაფრთხოების წესები.
კოსმოსური სხეულები, მათი მოძრაობა, ასტრონომიული მოვლენები
პლანეტები, ვარსკვლავები, კომეტები, ასტეროიდები, მეტეორები, მეტეორიტები;

დედამიწის, მთვარის და პლანეტების მოძრაობა;

მზის და მთვარის დაბნელება;

ორბიტალური მოძრაობის მოდელები.

სითბოსა და სინათლის განაწილება დედამიწაზე
ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფეროებში სეზონების არათანაბარი ცვლა;

სითბოს და სინათლის განაწილება დედამიწაზე;

სითბური სარტყელები.

ჯანმრთელობისთვის მავნე ფაქტორები
ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ადგილები და შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები (მომატებული
რადიაცია, მაღალი ძაბვა);
მავნე ჩვევების (თამბაქოს მოწევა, ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის მოხმარება) გავლენა ადამიანის
ჯანმრთელობაზე;
ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემო ფაქტორები (მომატებული რადიაცია, ქიმიური დაბინძურება,
სასმელი წყლის დაბინძურება და სხვა) და მათგან დაცვის წესები.
გარემოსდაცვითი ღონისძიებები
ბუნებაში ადამიანის უხეში ჩარევის უარყოფითი შედეგები;
დაცული ტერიტორიები და მათი შექმნის აუცილებლობა;
წითელი წიგნი;
ბუნებრივი რესურსების უკანონო გამოყენება (ხეების ჭრა, ბრაკონიერობა).

თავი XLI

VII კლასი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული ცოცხალი სამყარო ფიზიკური ქიმიური მოვლენები



კვლევა - ძიება მოვლენები
ბუნ.VII.1. მოსწავლეს
შეუძლია
განსაზღვროს
კვლევის საგანი და
კვლევის ეტაპები.

ბუნ.VII.2. მოსწავლეს
შეუძლია კვლევითი
პროცედურის
განხორციელება/
მონაცემების
აღრიცხვა.

ბუნ.VII.3. მოსწავლეს
შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა
სხვადასხვა
საკომუნიკაციო
საშუალების
გამოყენებით.

ბუნ.VII.4. მოსწავლეს
შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და
შეფასება.

ბუნ.VII.5.მოსწავლეს
შეუძლია იმსჯელოს
უჯრედზე, როგორც
ორგანიზმის
აგებულებისა და
განვითარების
ერთეულზე.

ბუნ.VII.6. მოსწავლეს
შეუძლია დაახასიათოს
ცხოველთა და
მცენარეთა
სასიცოცხლო ციკლი
და დაასაბუთოს
გამრავლების
ბიოლოგიური
მნიშვნელობა.

ბუნ.VII.7. მოსწავლეს
შეუძლია დაახასიათოს
ცოცხალი სამყაროს
მრავალფეროვნება,
გამოიყენოს
კლასიფიკაციის.
პრინციპი და
იმსჯელოს სხვადასხვა
ჯგუფებს შორის
მსგავსება
განსხვავებაზე.

ბუნ.VII.8.მოსწავ
ლეს შეუძლია
ნივთიერების
ატომურ-
მოლეკულური
სტრუქტურის
აღწერა.

ბუნ.VII.9.
მოსწავლეს
შეუძლია
ადვილად
დაკვირვებადი
ძალების და მათი
მოქმედების
შედეგების
შესახებ
მსჯელობა.

ბუნ.VII.10.
მოსწავლეს
შეუძლია წნევის
დახასიათება.

ბუნ.VII.11. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი
ქიმიური რეაქციების
აღწერა.

ბუნ.VII.12. მოსწავლეს
შეუძლია ფუძეებისა
და მჟავების
განსხვავება მათი
თვისებების
მიხედვით.

ბუნ.VII.13. მოსწავლეს
შეუძლია ხსნარების
თავისებურებების
შესახებ მსჯელობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

ბუნ.VII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;



 არჩევს მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით,
საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);

 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევითი აქტივობების თანმიმდევრობას;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 არჩევს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

ბუნ.VII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას ან /და გაზომვებს, აღრიცხავს მონაცემებს;
 აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა
ქრონოლოგიურად);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

ბუნ.VII.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების წარმოსადგენად.

ბუნ.VII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის
დამოკიდებულების აღსაწერად;

 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოიტანს დასკვნებს;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას.



მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბუნ.VII.5.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს უჯრედზე, როგორც ორგანიზმის აგებულებისა და
განვითარების ერთეულზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს უჯრედზე, როგორც ორგანიზმის სტრუქტურულ, ფუნქციურ და განვითარების

ელემენტარულ ერთეულზე;
 მოიპოვებს ინფორმაციას ილუსტრაციებიდან უჯრედის ფორმის მრავალფეროვნების შესახებ

(ერთ- და მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში) და აკავშირებს უჯრედის ფორმას მის ფუნქციასთან;
 ამზადებს დროებით პრეპარატს, იყენებს სინათლის მიკროსკოპს სხვადასხვა დაკვირვებისათვის,

შედეგებს წარმოადგენს ნახატის და/ან მოდელის სახით, აფასებს საკუთარი ნამუშევრის ძლიერ და
სუსტ მხარეებს;

 მიკროსკოპულ პრეპარატში ან მის ელექტრონულ ფორმატზე ამოიცნობს და ითვლის უჯრედის
სხვადასხვა სტრუქტურას (მაგ., ბირთვების, ბირთვაკების, ქლოროპლასტების რაოდენობას),
შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით;

 ილუსტრაციებზე ან ელექტრონულ ფორმატზე განარჩევს პროკარიოტულ და ეუკარიოტულ
(მცენარეული, ცხოველური, სოკოს) უჯრედებს, ასახელებს მათ მსგავს და განმასხვავებელ
სტრუქტურებს, შედეგებს გამოსახავს ვენის დიაგრამის საშუალებით;

 ილუსტრაციაზე ამოიცნობს უჯრედის ძირითად სტრუქტურულ კომპონენტებს და ასახელებს მათ
ფუნქციას;

 სხვადასხვა საშუალებით (მაგ., სქემა) გამოსახავს სიცოცხლის ორგანიზაციის დონეებს (უჯრედი,
ქსოვილი, ორგანო, ორგანიზმი) და მსჯელობს მათ შესახებ.

ბუნ.VII.6.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ცხოველთა და მცენარეთა სასიცოცხლო ციკლი და
დაასაბუთოს გამრავლების ბიოლოგიური მნიშვნელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს (მიკროსკოპულ პრეპარატში, პოსტერზე ან ელექტრონულ ფორმატზე) და აღწერს

ცხოველებისა და მცენარეების სასქესო უჯრედებს;
 აგროვებს ინფორმაციას მცენარის, ცხოველის უსქესო და სქესობრივი გამრავლების

მრავალფეროვნების შესახებ; ადარებს ერთმანეთს გამრავლების ფორმებს (მაგ., ვეგეტატიური,
თესლით, დაკვირტვით, ზოოსპორებით);

 ადარებს ერთმანეთს სქესობრივი გამრავლების ფორმებს (მაგ., გამრავლება კვერცხით -
ქვეწარმავალი, ფრინველი; ცოცხალმშობიარობით - ძუძუმწოვრები), მსჯელობს მათ შორის
მსგავსება - განსხვავებაზე და მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები;

 მსჯელობს  გამრავლების გზით ორგანიზმების მიერ თავისივე მსგავსის წარმოქმნის ბიოლოგიურ
მნიშვნელობაზე;

 მოიპოვებს ინფორმაციას და ადარებს სხვადასხვა ორგანიზმის სასიცოცხლო ციკლის
ხანგრძლივობას და ეტაპებს (მაგ., ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი მცენარეები, მწერები,
ამფიბიები);



 მოჰყავს ზოგიერთი ინდივიდის სასიცოცხლო ციკლის გარემოსთან შეგუების მაგალითები (მაგ.,
კვერცხისმდებელი და ”ცოცხალმშობიარე” ქვეწარმავალი).

ბუნ.VII.7.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნება, გამოიყენოს
კლასიფიკაციის პრინციპი და იმსჯელოს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მსგავსება-განსხვავებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წარმოადგენს ორგანიზმთა ერთი და იმავე სიმრავლის დაჯგუფების რამდენიმე გზას, მის მიერ

შერჩეული კრიტერიუმების მიხედვით. ხსნის ამა თუ იმ ჯგუფის გამოყოფის მიზეზს, აკეთებს
პრეზენტაციას;

 მოიპოვებს ინფორმაციას ერთი და იმავე სახეობის ინდივიდებში ამა თუ იმ ორგანოს ვარიაციაზე
(მაგ., მცენარის ფოთლის სიგრძე ან სიგანე, ნაყოფის მასა), ადარებს მათ ერთმანეთს და მსჯელობს
ვარიაციების მრავალფეროვნებაზე;

 ასახელებს ორგანიზმების ჯგუფებად (სოკოები, წყალმცენარეები, ხავსები, გვიმრები, ყვავილოვანი
მცენარეები) დაყოფის მთავარ კრიტერიუმებს;

 მოიპოვებს მასალას ადგილობრივ გარემოში მცენარეთა და ცხოველთა მრავალფეროვნების შესახებ
და ანაწილებს შესაბამის ტაქსონომიურ ერთეულებში დამახასიათებელი ნიშნების მიხედვით (მაგ.,
ნაძვი, ფიჭვი, ცაცხვი - მცენარეთა სამეფო, შესაბამისად შიშველ ან ფარულთესლოვანი);

 ბუნებაში გასვლისას ამოიცნობს ორგანიზმებს საველე სარკვევების/სათანადო ლიტერატურის
დახმარებით;

 მოიპოვებს ინფორმაციას და აღწერს ცოცხალი სამყაროს სამეფოებს, ადგენს მარტივ გენეალოგიურ
ხეს და წარმოადგენს სხვადასხვა გამომსახველობითი საშუალებით (მაგ., სქემა, ნახატი);

 მსჯელობს ადამიანებისათვის მიკროორგანიზმების დადებით და უარყოფით მნიშვნელობაზე
(მაგ., საკვები პროდუქტების წარმოება და მათი გაფუჭება/ლპობა, წყლის დაბინძურება და
გასუფთავება, კომპოსტის წარმოქმნა, დაავადების გამოწვევა);

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ბუნ.VII.8.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერების ატომურ-მოლეკულური სტრუქტურის აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს მოვლენებს, რომლებიც მიანიშნებს ნივთიერების ატომურ-მოლეკულურ აგებულებას;
 განასხვავებს მყარ, თხევად და აირად მდგომარეობებს მათი თვისებებისა (მოცულობისა და

ფორმის შენარჩუნება) და ატომურ-მოლეკულური სტრუქტურის მიხედვით, წარმოადგენს
მოდელის სახით;

 აკავშირებს ნივთიერების სიმკვრივეს მის პრაქტიკულ გამოყენებასთან;
 ატარებს ცდებს და იკვლევს დიფუზიის მოვლენას სითხეებში, გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 იკვლევს ტემპერატურის გავლენას დიფუზიის სიჩქარეზე, გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;



 აკვირდება დიფუზიის მოვლენას და მსჯელობს მისი როლის შესახებ ბუნებაში და ყოფა -
ცხოვრებაში, ასახელებს მაგალითებს;

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ბუნ.VII.9. მოსწავლეს შეუძლია ადვილად დაკვირვებადი ძალების და მათი მოქმედების შედეგების
შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის მოძრაობის მაგალითებს, რომლებიც გამოწვეულია სხეულზე უშუალო (მაგ., მოქაჩვა

ან ბიძგი) და არაუშუალო (მაგ., დედამიწის მიზიდულობა, მაგნიტების ურთიერთქმედება)
მოქმედებით;

 ჩამოთვლის სხეულებს შორის ურთიერთქმედების დამადასტურებელ მაგალითებს;
 განმარტავს ვექტორს და ვექტორულ ფიზიკურ სიდიდეს. ძალების მაგალითზე განიხილავს ერთი

წრფის გასწვრივ მიმართული ვექტორების შეკრებას;
 ჩამოთვლის ბუნებაში არსებული ძალების გამოვლინების მაგალითებს ყოველდღიური

ცხოვრებიდან და საუბრობს მათ მნიშვნელობაზე;
 ატარებს ცდებს სხვადასხვა სხეულის მოძრაობაზე დასაკვირვებლად, აღწერს და სქემატურად

გამოსახავს მასზე მოქმედ ძალებს (სიმძიმის, ხახუნის, დრეკადობის, ამომგდები ძალები);
 ატარებს ცდებს, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები და რაოდენობრივად აყალიბებს ჰუკის კანონს;
 ცდების საშუალებით აკვირდება სხეულთა ტივტივს, ცურვას, ჩაძირვას. შედეგებს აანალიზებს და

რაოდენობრივად აყალიბებს არქიმედეს კანონს;
 ზომავს სხეულების მოცულობასა და სიმკვრივეს არქიმედეს კანონის გამოყენებით;
 აკავშირებს ამომგდები და წინააღმდეგობის ძალების მოქმედებას ორგანიზმების ცურვასთან;
 კონკრეტული ამოცანის გადასაწყვეტად (მაგ., ხახუნის ძალის გაზრდა ან შემცირება, ამომგდები

ძალის შეცვლა) ქმნის და წარმოადგენს შესაძლო სქემას ან მოდელს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ბუნ.VII.10. მოსწავლეს შეუძლია წნევის დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს სხეულთა მიერ წარმოებულ წნევაზე დასაკვირვებლად, მონაცემებს აანალიზებს და

გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 ქმნის მოდელს და პრაქტიკული ამოცანების გადასაჭრელად მსჯელობს სხეულის მიერ

წარმოებული წნევის შემცირების ან გაზრდის აუცილებლობაზე, ჩამოთვლის მაგალითებს;
 ატარებს ცდებს (ქმნის მოდელებს) და აკვირდება სითხეებსა და აირებში წნევის განაწილებას.

დაკვირვების შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 ჩამოთვლის პასკალის კანონის გამოყენების მაგალითებს ტექნიკიდან და ყოფა-ცხოვრებიდან;
 ამზადებს მარტივ მოდელს და ხსნის ზიარჭურჭლის მოქმედების პრინციპს;
 ატარებს ცდებს ატმოსფერული წნევის მოქმედების გამოსავლენად, აანალიზებს და გამოიტანს

შესაბამის დასკვნებს;
 მსჯელობს წნევის მნიშვნელობის შესახებ ორგანიზმის გარემოსთან შეგუებულობაში;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.



მიმართულება: ქიმიური მოვლენები

ბუნ.VII.11. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ქიმიური რეაქციების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცდის პროცესში აკვირდება ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების გარეგნულ ნიშნებს, მონაცემებს

წარმოადგენს ცხრილის სახით და მსჯელობს მათ (ფიზიკურ და ქიმიურ მოვლენებს) შორის
განსხვავების შესახებ;

 ცდების საფუძველზე მსჯელობს ფიზიკური მოვლენების (მაგ., ნივთიერებათა წყალში გახსნა,
ფორმის შეცვლა, აგრეგატული მდგომარეობის შეცვლა) დროს მასის უცვლელობის შესახებ.
გამოიტანს სათანადო დასკვნას;

 ატარებს ცდებს ნივთიერებების ფიზიკური და ქიმიური ცვლილებების (მაგ., აგრეგატული
მდგომარეობის შეცვლა, ფორმის შეცვლა, ნივთიერების გახსნა, აირის გამოყოფა, ფერის შეცვლა)
გამოსაკვლევად და მსჯელობს ამ ცვლილებების გამომწვევ მიზეზებზე (მაგ., გაცხელება, შერევა,
დაწვა, მექანიკური ზემოქმედება);

 ატარებს ცდებს და აკვირდება ქიმიური რეაქციების შედეგად ახალი ნივთიერებების წარმოქმნას;
 იკვლევს მჟავათა მონაწილეობით მიმდინარე მარტივ რეაქციებს, რომელთა ერთ-ერთი პროდუქტი

გაზია;
 ჩამოთვლის წვისა და ჟანგვის მაგალითებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან და მსჯელობს მათ

ხელშემწყობ ფაქტორებზე; იკვლევს ჰაერის როლს სანთლის წვის პროცესში;
 აღწერს წვას, როგორც ქიმიურ რეაქციას, რომელშიც მონაწილეობს გაზი, ჰაერი ან ჟანგბადი და

მიიღება წყალი და ნახშირორჟანგი;
 ატარებს და აღწერს "ცისარტყელას რეაქციას" (სარეცხი სოდის, ნატრიუმის კარბონატის ხსნარზე

მარილმჟავასა და უნივერსალური ინდიკატორის მოქმედება);
 იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას, ჩამოთვლის და აღწერს ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების

მაგალითებს, ქიმიურ მოვლენებს გამოსახავს სქემატურად/სიტყვიერად (მაგ., ნახშირბადი +
ჟანგბადი = ნახშირორჟანგი);

 იცავს ქიმიური ნივთიერებების განთავსების, მათთან მუშაობის უსაფრთხოების წესებს, ამოიცნობს
გამაფრთხილებელ ნიშნებს (მაგ., ადვილად აალებადი, ფეთქებადი, რადიოაქტიური) ქიმიური
რეაქტივის ჭურჭლის ეტიკეტზე.

ბუნ.VII.12.მოსწავლეს შეუძლია ფუძეებისა და მჟავების განსხვავება მათი თვისებების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს ლაბორატორიაში არსებულ მჟავებსა და ტუტეებს (მაგ., მარილმჟავა, ნატრიუმის ტუტე);
 ასახელებს ყოფა-ცხოვრებაში მჟავების გამოყენების მაგალითებს (მაგ., ძმარი, ლიმონმჟავა, ხილის

წვენი, წამლები, სარეცხი საშუალებები);
 ატარებს მარტივ ცდებს მჟავებისა და ფუძეების გამოყენებით, განასხვავებს მათ თვისებებს;
 იყენებს ინდიკატორებსა და pH-ის სკალას ფუძე, მჟავა და ნეიტრალური ხსნარების ამოსაცნობად;

აღწერს ხსნარის pH-ის ცვლილებას  ნეიტრალიზაციის პროცესში.



ბუნ.VII.13.მოსწავლეს შეუძლია ხსნარების თავისებურებების შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს და განასხვავებს ნივთიერებებს წყალში ხსნადობის მიხედვით;
 განსაზღვრავს ზოგიერთი ნარევის კომპონენტებს, (მაგ., ზღვის წყალი შედგება  წყლისაგან,

რომელშიც გახსნილია  მარილი და სხვა მყარი ნივთიერება);
 აღწერს ნარევისგან კომპონენტების გამოყოფის რომელიმე ხერხს (მაგ., დისტილირება,

აორთქლება/კონდენსირება,  ქრომატოგრაფია). ჩამოთვლის წყლის ბუნებრივი გაფილტვრის
მაგალითებს;

 აგროვებს ინფორმაციას ბუნებრივი წყლის დაბინძურების შედეგების შესახებ, გამოთქვამს ვარაუდს
წყლის დაბინძურების თავიდან აცილების გზებზე;

 ჩამოთვლის ხსნარების მაგალითებს და მსჯელობს მათი მნიშვნელობის შესახებ ბუნებასა და
ადამიანის ცხოვრებაში;

 ცდების საფუძველზე ადგენს, რომ ხსნარის მასა გამხსნელისა და გასახსნელი ნივთიერებების
მასების ჯამის ტოლია (მაგ., თუ 5 გ მარილს გახსნიან 200გ წყალში, მიღებული ხსნარის მასა იქნება
205 გ);

 განასხვავებს და ამზადებს უჯერ და ნაჯერ ხსნარებს;
 გეგმავს, ატარებს ცდას და ადგენს ნივთიერებათა გახსნის პროცესზე მოქმედ ფაქტორებს (მაგ.,

ტემპერატურა, გამხსნელისა და გახსნილი ნივთიერების რაობა და მასა, ნაწილაკთა ზომა, მორევა).
შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით.

პროგრამის შინაარსი

ცოცხალი სამყარო

უჯრედი. უჯრედი - ელემენტარული ცოცხალი სისტემა. უჯრედის ძირითადი კომპონენტები:
ციტოპლაზმა და ბირთვი. ორგანოიდები (მაგ., პლასტიდები, ქლოროპლასტები). პლაზმური
მემბრანა და უჯრედის კედელი. პროკარიოტული და ეუკარიოტული (მცენარეული, ცხოველური და
სოკოს) უჯრედები. მიკროსკოპი - ოპტიკური ხელსაწყო; მიკროსკოპზე მუშაობის პრინციპი. მარტივი
მიკროსკოპული პრეპარატების (მაგ., მცენარეული მასალა, სისხლი) დამზადების ხერხები. უჯრედის
გაყოფა.

ორგანიზმთა გამრავლება. გამრავლება - ორგანიზმთა ძირითადი თვისება, სიცოცხლის უწყვეტობის
უზრუნველყოფის პროცესი. მცენარისა და ცხოველის გამრავლების ფორმები (უსქესო და სქესობრივი)
და სასიცოცხლო ციკლი (რომელიმე კონკრეტული ინდივიდის მაგალითზე). განაყოფიერება
ცხოველებში (სასქესო უჯრედების აგებულება).
განაყოფიერება ყვავილოვან მცენარეებში (გამარტივებული სქემით). ცხოველთა განვითარება
(გამარტივებული სქემით განვითარების ემბრიონული და პოსტემბრიონული პერიოდი).



კლასიფიკაცია. ცოცხალ ორგანიზმთა დაჯგუფება (კლასიფიკაცია) და ტაქსონომიურ ერთეულებში
გაერთიანების საფუძვლები. ვირუსები (არაუჯრედული ფორმები).
მონერები (ბაქტერიები და ციანობაქტერიები). პროტისტები (უმარტივესები; ერთუჯრედიანი და
მრავალუჯრედიანი წყალმცენარეები). სოკოები. მცენარეები (ხავსნაირები; გვიმრანაირები;
შიშველთესლოვნები; ფარულთესლოვნები). ცხოველები (ნაწლავღრუიანები; ჭიები; მოლუსკები;
ფეხსახსრიანები; თევზები; ამფიბიები; ქვეწარმავლები; ფრინველები; ძუძუმწოვრები). საქართველოს
წითელ ნუსხასა და წითელ წიგნში შეტანილი ზოგიერთი სახეობები.

ფიზიკური მოვლენები.
ნივთიერების ატომურ-მოლეკულური სტრუქტურა.
აირების, სითხეებისა და მყარი სხეულების თვისებები და ატომურ-მოლეკულური სტრუქტურა.
დიფუზია. დიფუზია აირებში, სითხეებსა და მყარ სხეულებში. ტემპერატურის გავლენა დიფუზიაზე.
ბროუნის მოძრაობა.
მასა, მასის ერთეული.
ნივთიერების სიმკვრივე, სიმკვრივის ერთეული.
მოცულობის გაზომვა მენზურის გამოყენებით. მასის გაზომვა სასწორით.
სხეულთა ურთიერთქმედება: უშუალო (მოქაჩვა, ბიძგი) და მანძილზე ურთიერთქმედება (მაგნიტური
და გრავიტაციული).
ძალა, როგორც ვექტორი. ერთი წრფის გასწვრივ მოქმედი ძალების შეკრება.
დინამომეტრი, ძალის გაზომვა, ძალის ერთეული-ნიუტონი
სიმძიმის, ხახუნის, დრეკადობის ძალები, ჰუკის კანონი. სიხისტე.
ხახუნის კოეფიციენტი.
წნევა. წნევის ერთეული. აირის წნევა. წნევა სითხეებში, პასკალის კანონი. ჰიდროსტატიკური წნევა.
ზიარჭურჭელი. ჰიდრავლიკური მანქანა. ატმოსფერული წნევა, ტორიჩელის ცდა. ბარომეტრი,
მანომეტრი.
ამომგდები ძალა, არქიმედეს კანონი. სხეულთა ტივტივი, ცურვა, ჩაძირვა.

ქიმიური მოვლენები
ფუძეები, მჟავები და მათი გამოყენება ყოფა-ცხოვრებაში. მჟავებისა და ფუძეების ამოცნობა და მათი
შედარება. წარმოდგენა ნეიტრალიზაციის რეაქციაზე. ნეიტრალიზაციის რეაქციის მნიშვნელობა ყოფა-
ცხოვრებაში (საჭმლის მონელების მოშლის მკურნალობა, მჟავა წვიმა, ნიადაგის მოვლა და სხვ.).
წარმოდგენა ქიმიურ რეაქციაზე. რეაქცია მჟავებსა და მეტალებს შორის. რეაქცია მჟავებსა და
კარბონატებს შორის. წვა, ჰაერზე ან ჟანგბადში ნივთიერებათა წვის შედეგები, ნივთიერებების წვის
პირობები. წიაღისეული საწვავის წვის პროდუქტები. სანთლის წვის პროცესზე დაკვირვება.



მყარი ნივთიერებების გახსნა სითხეში. ხსნარის კომპონენტები. ბუნებრივი ნარევები. უჯერი და
ნაჯერი ხსნარები. ბუნებაში არსებული მარილები. ნარევების დაყოფა კომპონენტებად:
დისტილირება, აორთქლება/კონდენსირება, გაფილტვრა, წარმოდგენა ქრომატოგრაფიაზე.

VIII კლასი

ბიოლოგია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა -ძიება ცოცხალი სამყარო

კვლ.VIII.1.მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის
ეტაპები.

კვლ.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ბიოლ.VIII.5.მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს ადამიანის ორგანიზმის
ანატომიური და ფიზიოლოგიური
თავისებურებები.

ბიოლ.VIII.6.მოსწავლეს შეუძლია
დაასაბუთოს ადამიანის ორგანიზმის
მარეგულირებელი სისტემების
მნიშვნელობა.

ბიოლ.VIII.7.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
ორგანიზმის შინაგანი გარემოს მუდმივობის
შენარჩუნების (ჰომეოსტაზის)
მნიშვნელობაზე.

ბიოლ.VIII.8. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს
ადამიანის გამრავლების სისტემის
თავისებურებები და ჩანასახის
განვითარების სტადიები.

ბიოლ.VIII.9.მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის
მნიშვნელობა ადამიანისათვის.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 არჩევს მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით,

საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევითი აქტივობების თანმიმდევრობას;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 არჩევს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

კვლ.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას ან /და გაზომვებს, აღრიცხავს მონაცემებს;
 აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ.,  ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა
ქრონოლოგიურად);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ. VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების წარმოსადგენად.

კვლ.VIII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი  თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოიტანს დასკვნებს;



 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას.

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბიოლ.VIII.5.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ადამიანის ორგანიზმის ანატომიური და
ფიზიოლოგიური თავისებურებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს ადამიანის ორგანიზმის ქსოვილთა ძირითად ჯგუფებს. აღწერს მათი აგებულების

თავისებურებებს და აკავშირებს შესასრულებელ ფუნქციებთან;
 ილუსტრაციაზე ან მაკეტზე ამოიცნობს ადამიანის ორგანოთა სისტემებს და მსჯელობს მათ

ფუნქციებზე (მაგ., ადამიანის ჩონჩხის ძირითადი ნაწილები, ზოგიერთი ძვალი და კუნთი);
 აკავშირებს ცალკეულ ორგანოს შესაბამის ორგანოთა სისტემასთან და ასახელებს მის ძირითად

ფუნქციებს;
 იყენებს ან ქმნის ორგანოთა სისტემების მოდელს/სქემას მათი მოქმედების (მაგ., გული _ ტუმბო,

თირკმელი _ ფილტრი, მუხლის რეფლექსი) პრინციპის სადემონსტრაციოდ და აკავშირებს
ფიზიკურ მოვლენებთან;

 სქემატურად გამოხატავს გარემოსა და ორგანოთა სისტემებს შორის ნივთიერებათა (მაგ., აირები,
წყალი, საკვები, ცხოველქმედების პროდუქტები) მიმოცვლას და მსჯელობს მის მნიშვნელობაზე;

 მსჯელობს საჭმლის მომნელებელი, სუნთქვის და სისხლის მიმოქცევის სისტემების ფუნქციების
ურთიერთკავშირის შესახებ, ადგენს  სქემებს;

 ორგანიზმის ფიზიკური მდგომარეობის შესაფასებლად იყენებს გაზომვას, მოსმენას, ვიზუალურ
დაკვირვებას. შედეგებს წარმოადგენს ცხრილებისა და დიაგრამების/ცდის ოქმის სახით.

ბიოლ.VIII.6.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ადამიანის ორგანიზმის მარეგულირებელი სისტემების
მნიშვნელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიპოვებს ინფორმაციას ორგანიზმის დაცვითი შესაძლებლობების (მაგ., კანი, ლორწოვანი

გარსები, ღვიძლი, ტემპერატურის მატება, ფაგოციტები, იმუნიტეტი) შესახებ და გამოთქვამს
ვარაუდს მათი დარღვევის შედეგების შესახებ;

 საკუთარ თავზე აკვირდება ორგანიზმში განვითარებულ პროცესებს (მაგ., პულსის აჩქარება-
შენელება, სუნთქვის სიხშირის შეცვლა, ოფლიანობა, წნევის მომატება) გარემოს ცვლად
პირობებში და მსჯელობს ნერვული და ენდოკრინული სისტემის შეგუებითი მოქმედების შესახებ;

 მსჯელობს ორგანიზმისათვის ნერვული და ჰუმორული სისტემების მაკოორდინირებელ
მნიშვნელობაზე;

 ადგენს მარტივი რეფლექსური რკალის (მაგ., მუხლის რეფლექსი) სქემას;
 ადარებს პირობით და უპირობო რეფლექსებს და ადგენს შესაბამის ცხრილს;



 გეგმავს და იკვლევს პირობითი რეფლექსების წარმოქმნის პროცესს (მაგ., ზაზუნას, ძაღლის
გაწვრთნა).

ბიოლ.VIII.7.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ორგანიზმის შინაგანი გარემოს მუდმივობის შენარჩუნების
(ჰომეოსტაზის) მნიშვნელობაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იკვლევს  უჯრედების (მაგ., ერითროციტების) მდგომარეობას სხვადასხვა გარემოში (ჰიპერ- და

ჰიპოტონურ ხსნარში) მოხვედრისას;
 აღწერს ორგანიზმის ცხოველქმედების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენი პროდუქტების

გამოყოფის გზებს და ასაბუთებს თირკმელების მნიშვნელობას წყლის ბალანსის შენარჩუნებაში;
 საუბრობს ორგანიზმის მუდმივი ტემპერატურის მნიშვნელობაზე და მისი შენარჩუნების გზებზე;
 ხსნის მაღალმთიან რაიონებში ადამიანის სისხლის განსხვავებული  შედგენილობის

(ერითროციტების მაღალი კონცენტრაცია) მიზეზს.

ბიოლ.VIII.8.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ადამიანის გამრავლების სისტემის
თავისებურებები და ჩანასახის განვითარების სტადიები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ილუსტრაციაზე ამოიცნობს ადამიანის სასქესო უჯრედებს და ასახელებს მათ ფუნქციებს;
 განასხვავებს ოვო- და სპერმატოგენეზს და აღწერს სასქესო ჯირკვლების სხვადასხვა ზონაში

მიმდინარე პროცესების (მაგ., გამრავლების ზონა - მიტოზი, მომწიფების ზონა - მეიოზი) შესახებ;
 ადარებს მეიოზისა და განაყოფიერების საბოლოო (გენეტიკური მასალის

განახევრება/გამთლიანება) შედეგს და მსჯელობს მათ ბიოლოგიურ როლზე;
 სქემატურ გამოსახულებაზე განასხვავებს ემბრიონული განვითარების ეტაპებს (მაგ. ზიგოტა,

ბლასტომერები, ბლასტულა და სხვა);
 მოიპოვებს ინფორმაციას რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. აკეთებს პრეზენტაციას.

ბიოლ.VIII.9. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ადამიანისათვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის
მნიშვნელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიპოვებს ინფორმაციას ხერხემლის  განვითარების პათოლოგიების (მაგ., სქოლიოზი,  კიფოზი,

ლორდოზი, დისკოზი) და მათი გამომწვევი მიზეზების  შესახებ. შეიმუშავებს რეკომენდაციებს
საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ნორმალური განვითარებისათვის და წარადგენს კლასის
წინაშე;
 აღწერს ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობას ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და  განსაზღვრავს

მის როლს სხვადასხვა დაავადების რისკის შემცირებაში;
 სიმულაციურ თამაშში განახორციელებს პირველადი დახმარების ღონისძიებებს სხვადასხვა

სიტუაციისათვის (მაგ., ჩონჩხის ტრავმა, სისხლდენა, დამწვრობა, მოყინვა, სითბური და მზის
დაკვრა, მაღალი ტემპერატურა, გონების დაკარგვა, ეპილეფსიური შეტევა, კვებითი და
ტოქსიკური ნივთიერებებით  მოწამვლა, რადიაციული დასხივება);



 მოიპოვებს ინფორმაციას არასწორი კვების (მაგ., ”სწრაფი კვების” პროდუქტების გამოყენება)
შედეგად მოსალოდნელი დარღვევების შესახებ (მაგ., ავიტამინოზები, ჭარბი წონა);

 მოიპოვებს ინფორმაციას და აანალიზებს თამბაქოს წევის და ნარკოტიკული ნივთიერებების
მოხმარების მავნე გავლენას ორგანიზმის სხვადასხვა სისტემის ფუნქციონირებაზე;

 გეგმავს და მონაწილეობს სასკოლო პროექტებში (მაგ., ”თამბაქოს მოხმარება თანატოლებში,
რისკები და მისი აცილების გზები”) ჯანსაღი ცხოვრების წესის დასამკვიდრებლად;

 აღწერს პირადი ჰიგიენისა და სანიტარული პირობების მნიშვნელობას ინფექციური დაავადებების
(მაგ.,  შიდსი, ტუბერკულოზი) და მათი გავრცელების პრევენციის საკითხებში.

პროგრამის შინაარსი

ქსოვილები - ეპითელური, კუნთოვანი, შემაერთებელი, ნერვული, აგებულება, ფუნქციები.
კანი - აგებულება, ფუნქციები (დამცველობითი, თბორეგულაცია, შეხება), ჰიგიენა; პირველადი
დახმარება დამწვრობის, მოყინვის, სითბური და მზის დაკვრის დროს.
საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა - ადამიანის ჩონჩხის ძირითადი ნაწილები, ძვლის ქიმიური
შედგენილობა, ძვალთა შეერთების სახეები. ჩონჩხის (მომხრელი-გამშლელი; უნებლიე-ნებითი) და
მიმიკური კუნთები. საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ჰიგიენა და პირველადი დახმარება ჩონჩხის
სხვადასხვა სახის დაზიანების დროს.
შეგრძნების ორგანოები - სმენის, მხედველობის; ჰიგიენა.
ენდოკრინული სისტემა - შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლები (ჰიპოფიზი, ფარისებრი, კუჭქვეშა,
თირკმელზედა, სასქესო). მათი როლი ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე პროცესების
რეგულირებაში. ჯირკვლების ჰიპერ- და ჰიპოფუნქციით გამოწვეული დაავადებები. ენდემური
ჩიყვის კერები საქართველოში, პროფილაქტიკა. დიაბეტი.
ნერვული სისტემა - თავისა და ზურგის ტვინი, აგებულება, ფუნქციები; პერიფერიული ნერვული
სისტემა. რეფლექსი, რეფლექსური რკალი. პირობითი და უპირობო რეფლექსები. ნერვული
სისტემის როლი ორგანიზმში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესების რეგულირებაში.
სისხლი და სისხლის მიმოქცევის სისტემის ორგანოები, მათი ძირითადი ფუნქციები, ჰიგიენა და
პირველადი დახმარება სხვადასხვა სახის სისხლდენის შემთხვევაში.
სუნთქვის სისტემის ორგანოები, მათი ძირითადი ფუნქციები, ჰიგიენა, ხელოვნური სუნთქვა,
დაავადებები (მაგ., ტუბერკულოზი).
კვება და საჭმლის მონელების სისტემის ორგანოები, მათი ძირითადი ფუნქციები, ჰიგიენა.

გამომყოფი სისტემის ორგანოები, მათი ძირითადი ფუნქციები (გამოყოფა, ჰომეოსტაზი).
გამრავლების ორგანოები, ჩანასახის განვითარების სტადიები, სქესობრივი გზით გადამდები
დაავადებები (მაგ., შიდსი).



VIII კლასი

ფიზიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები

კვლ.VIII.1.მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის
ეტაპები.

კვლ.VIII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.VIII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ფიზ.VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური
მუშაობის, სიმძლავრისა და მექანიკური
ენერგიის შესახებ მსჯელობა.

ფიზ.VIII.6.მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა
წონასწორობის და მარტივი მექანიზმების
მოქმედების პრინციპის დახასიათება.

ფიზ.VIII.7.მოსწავლეს შეუძლია მარტივი
ელექტრული და მაგნიტური მოვლენების
კვლევა.

ფიზ.VIII.8.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს
ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები
და ერთი აგრეგატული მდგომარეობიდან
მეორეში გადასვლა.

ფიზ.VIII.9.მოსწავლეს შეუძლია
ენერგიის ფორმებისა და წყაროების
შესახებ მსჯელობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.VIII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 არჩევს მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით,

საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევითი აქტივობების თანმიმდევრობას;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 არჩევს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

კვლ.VIII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას ან /და გაზომვებს, აღრიცხავს მონაცემებს;
 აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ.,  ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა
ქრონოლოგიურად);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.VIII.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების წარმოსადგენად.

კვლ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოიტანს დასკვნებს;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას.

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები



ფიზ.VIII.5.მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური მუშაობის, სიმძლავრისა და მექანიკური ენერგიის შესახებ
მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს მექანიკურ მუშაობას საყოველთაოდ მიღებული “მუშაობის” ცნებისაგან;
 რაოდენობრივად ახასიათებს მექანიკური მუშაობისა და სიმძლავრის დამოკიდებულებას მათ

განმსაზღვრელ სიდიდეებთან;
 ჩამოთვლის კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ურთიერთგარდაქმნის მაგალითებს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.VIII.6.მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა წონასწორობის და მარტივი მექანიზმების მოქმედების
პრინციპის დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 ცდების საშუალებით იკვლევს სხეულთა წონასწორობის სახეებს, ადარებს მათ ერთმანეთს და

გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 ამზადებს ბერკეტის მარტივ მოდელს, გამოთქვამს ჰიპოთეზას მისი მოქმედების პრინციპის

შესახებ და ამოწმებს ცდებით;
 აღწერს მარტივ მექანიზმებს (უძრავი და მოძრავი ჭოჭონაქი, ბერკეტი) და მოიპოვებს ინფორმაციას

მათი გამოყენების შესახებ ყოფა-ცხოვრებაში;
 აფასებს მარტივი მექანიზმის მარგი ქმედების კოეფიციენტს;
 ეძებს ბერკეტის ანალოგიას ორგანიზმებში და აღწერს მათ;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.VIII.7.მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ელექტრული და მაგნიტური მოვლენების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს დამუხტული სხეულების ურთიერთქმედების შესასწავლად, აანალიზებს და

გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 ატარებს ცდებს ნივთიერების ელექტროგამტარებლობაზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს და

გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 რაოდენობრივად ახასიათებს დენის ძალის, ძაბვის, წინაღობის დამოკიდებულებას მათ

განმსაზღვრელ სიდიდეებთან;
 აგებს ელექტრულ წრედს გამტართა პარალელური და მიმდევრობითი შეერთებით, იკვლევს

რაოდენობრივ კავშირს ელექტრული წრედის მახასიათებელ პარამეტრებს შორის;
 რაოდენობრივად აყალიბებს ომის კანონს წრედის უბნისათვის და იყენებს მას კონკრეტული

პრობლემის გადასაჭრელად;
 ხსნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოხმარებული ელექტრული ხელსაწყოების მოქმედების

პრინციპს და პოულობს ელექტრობასთან დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის
გზებს;

 რაოდენობრივად აყალიბებს ჯოულ-ლენცის კანონს და იყენებს მას კონკრეტული პრობლემის
გადასაჭრელად;



 ცდების საშუალებით აკვირდება დენის მაგნიტურ მოქმედებას, თვისებრივად აანალიზებს და
გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;

 აგებს და წარმოადგენს მარტივი ხელსაწყოს მოდელს ელექტრული მაგნიტის გამოყენებით;
 ავლენს უსაფრთხოების წესების ცოდნას ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და ჩატარებისას, ასევე

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ელექტრული ხელსაწყოების მოხმარებისას;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.VIII.8.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები და ერთი
აგრეგატული მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს სხვადასხვა ნივთიერების სითბურ გაფართოებაზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს

და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 აღწერს ბრიზის წარმოქმნას და სათბურის ეფექტს;
 ატარებს ცდებს სითბოცვლის პროცესებზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს და გამოჰყავს სხეულის

გათბობისათვის საჭირო სითბოს რაოდენობის გამოსათვლელი ფორმულა; აანალიზებს დნობა-
გამყარების, აორთქლება-კონდენსაციის პროცესებს, რაოდენობრივად აღწერს მათ;

 მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება და ახასიათებს ზედაპირულ დაჭიმულობას და
კაპილარულ მოვლენებს;

 აანალიზებს წვის სითბოს, გამოითვლის მას და იყენებს პრაქტიკული პრობლემების
გადასაჭრელად (მაგ. სხვადასხვა საწვავის გამოყენება მომგებიანობის თვალსაზრისით);

 მოიპოვებს ინფორმაციას და აღწერს სითბური ძრავების მოქმედების პრინციპს (შიგაწვის ძრავა,
ტურბინა);

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.VIII.9.მოსწავლეს შეუძლია ენერგიის ფორმებისა და წყაროების შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს ენერგიის ფორმებს (მექანიკური, სინათლის, სითბური, ელექტრული) და

ჩამოთვლის მათი გამოყენების მაგალითებს;
 განარჩევს და აღწერს სინათლის და სითბოს ბუნებრივ და ხელოვნურ წყაროებს, მსჯელობს მათი

პრაქტიკული გამოყენების შესახებ;
 ჩამოთვლის ენერგიის ერთი ფორმიდან მეორეში გარდაქმნის მაგალითებს (მაგ.,

ჰიდროელექტროსადგური: წყლის მექანიკური ენერგია - ელექტრული ენერგია - სინათლის
(ნათურა), მექანიკური (ძრავა) ან სითბური ენერგია (ელექტრო გამათბობელი);

 განიხილავს საკვებ ნივთიერებებს, როგორც ორგანიზმის ენერგიის წყაროს;
 ადარებს ერთმანეთს ენერგიის განახლებად და არაგანახლებად წყაროებს, მსჯელობს მათ

დადებით და უარყოფით მხარეებზე;
 სახავს ენერგიის დაზოგვის შესაძლო გზებს, მსჯელობს მის აუცილებლობაზე და ჩამოთვლის

მაგალითებს;
 მოიპოვებს ინფორმაციას ადამიანის მიერ ენერგიის გარდაქმნისა და გამოყენების შესახებ

უძველესი დროიდან დღემდე, ამზადებს რეფერატს;
 მოიპოვებს ინფორმაციას მისთვის ნაცნობ გარემოში არსებული ბუნებრივი ენერგიის წყაროების

შესახებ და სახავს მათი გამოყენების გზებს.



პროგრამის შინაარსი

მექანიკური მუშაობა, მუშაობის ერთეული. დადებითი, ნულოვანი და უარყოფითი მუშაობა.
სიმძლავრე, სიმძლავრის ერთეული, მექანიკური ენერგია, კინეტიკური და პოტენციური ენერგია
(სხეულის დედამიწასთან ურთიერთქმედების პოტენციური ენერგია).
სიმძიმის ცენტრი, სხეულთა წონასწორობა (მდგრადი, არამდგრადი, განურჩეველი).
ბერკეტი. მექანიკის ოქროს წესი. ძალის მომენტი, მომენტების წესი. მარტივი მექანიზმები, მ.ქ.კ.

ორგვარი ელექტრული მუხტი. მუხტის ერთეული, ელექტროსკოპი (ელექტრომეტრი), ელექტრული
ველი, ელექტრული ველის ძალწირები, ელექტროსტატიკური ინდუქცია. დამუხტული სხეულების
ურთიერთქმედება.
ელექტრული დენი. ელექტროგამტარები და იზოლატორები. დენის ძალა, ძაბვა, გამტარის წინაღობა,
მათი ერთეულები.  ომის კანონი წრედის უბნისათვის, გამტართა პარალელური და მიმდევრობითი
შეერთება. ელექტრული სქემები;
დენის მუშაობა და სიმძლავრე. ჯოულ-ლენცის კანონი.
მაგნიტური ველი, წრფივი დენიანი გამტარის და დენიანი კოჭას  მაგნიტური ველი, ველის ძალწირები,
დენის მაგნიტური მოქმედება.

ნივთიერებათა სითბური გაფართოება, წყლის ანომალია. სხეულთა შინაგანი (სითბური) ენერგია.
თბოგადაცემა და მისი სახეები. ბრიზი. სათბურის ეფექტი. სითბოს რაოდენობა, კუთრი სითბოტევადობა.
სხეულის სითბოტევადობა. კალორიმეტრი. სითბური ბალანსის განტოლება. გამყარება-დნობა.
აორთქლება-კონდენსაცია, სუბლიმაცია, დუღილი, დუღილის ტემპერატურა.

ზედაპირული დაჭიმულობა, კაპილარული მოვლენები.

დნობის და ორთქლადქცევის კუთრი სითბო. დნობისა და ორთქლადქცევისათვის საჭირო სითბოს
რაოდენობა. წვის სითბო, სითბური ძრავები (შიგაწვის ძრავა, ტურბინა), მათი მ.ქ.კ.

მექანიკური, სინათლის, სითბური, ელექტრული ენერგიები. ენერგიის გარდაქმნა.
სინათლისა და სითბოს ბუნებრივი და ხელოვნური წყაროები. ენერგიის განახლებადი და
არაგანახლებადი წყაროები.



VIII კლასი

ქიმია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ქიმიური მოვლენები

კვლ.VIII.1.მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს კვლევის საგანი და
კვლევის ეტაპები.

კვლ.VIII.2.მოსწავლეს შეუძლია
კვლევითი პროცედურის
განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა წარმოდგენა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.VIII.4.მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

ქიმ.VIII.5.მოსწავლეს შეუძლია ელემენტების,
ატომებისა და მოლეკულების შედარებითი
დახასიათება.

ქიმ.VIII.6.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებათა
კლასიფიცირება, ნარევის კომპონენტებად დაყოფა.

ქიმ.VIII.7.მოსწავლეს შეუძლია ვალენტობის
მიხედვით მარტივი ფორმულების შედგენა და
ნივთიერებათა მასის მუდმივობის კანონის
გამოყენება.

ქიმ.VIII.8.მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის
ქიმიური რეაქციების დახასიათება, წვისა და
ჟანგვის პროცესების შედარება.

ქიმ.VIII.9.მოსწავლეს შეუძლია არაორგანულ
ნაერთთა ძირითადი კლასების დახასიათება.

ქიმ. ქიმ.VIII.10.მოსწავლეს შეუძლია პერიოდული
სისტემის გამოყენებით ქიმიური ელემენტების
დახასიათება.

ბქ ქიმ.VIII.11.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებათა
თვისებების დაკავშირება ატომის ელექტრონულ
აღნაგობასთან.

ქიმ.VIII.12. მოსწავლეს შეუძლია გეოლოგიური
გარდაქმნების დაკავშირება ფიზიკურ და ქიმიურ
მოვლენებთან.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.VIII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 არჩევს მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით,

საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევითი აქტივობების თანმიმდევრობას;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 არჩევს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

კვლ.VIII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას ან /და გაზომვებს, აღრიცხავს მონაცემებს;
 აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ.,  ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა
ქრონოლოგიურად);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.III.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების წარმოსადგენად.

კვლ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოიტანს დასკვნებს;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას.



მიმართულება ქიმიური მოვლენები

ქიმ.VIII.5.მოსწავლეს შეუძლია ელემენტების, ატომებისა და მოლეკულების შედარებითი დახასიათება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თვალსაჩინოების სხვადასხვა ხერხის გამოყენებით აღწერს და ადარებს ერთმანეთს ელემენტსა და

ატომს;
 ამოიცნობს ზოგიერთი   ელემენტის სიმბოლოს; განასხვავებს ერთმანეთისგან ელემენტებს,

ნაერთებსა და ნარევებს;
 იყენებს ნაწილაკოვან მოდელებს და აღწერს ელემენტების ურთიერთქმედებისას ახალი

ნივთიერებების წარმოქმნის პროცესს;
 აღწერს ელემენტებს შორის  განსხვავებას გარეგნული ნიშნებისა და პერიოდულ სისტემაში

მდებარეობის მიხედვით; ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე ელემენტის იზოტოპებს;
 აგროვებს  სათანადო ინფორმაციას და აკავშირებს ელემენტის სახელწოდებას მის აღმოჩენასთან ან

სხვა ფაქტებთან.

ქიმ.VIII.6.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებათა კლასიფიცირება, ნარევის კომპონენტებად დაყოფა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს მარტივ და რთულ ნივთიერებებს შედგენილობის მიხედვით;
 ასახელებს მისთვის ნაცნობ  სხვადასხვა ნივთიერებას, ახასიათებს მათ ფიზიკური თვისებების

მიხედვით:
 ფლობს ნარევის კომპონენტებად დაყოფის ხერხებს; გეგმავს და ატარებს შესაბამის ცდებს;
 განიხილავს ჰაერს, როგორც გაზების ნარევს და აღწერს მისი კომპონენტებად დაყოფის მეთოდს;
 აღწერს ქიმიურ რეაქციებს  და ხსნის მათ არსს სიტყვიერი ტოლობის, მოდელებისა და

დიაგრამების გამოყენებით;
 მოიპოვებს ინფორმაციას მისთვის ცნობილი მარტივი და რთული ნივთიერებების გამოყენების

შესახებ;
 ადგენს სხვადასხვა პროცესის ამსახველ სქემებს და ნამუშევრის წარდგენისას ადეკვატურად

იყენებს ქიმიურ ტერმინებს: ატომი, ელემენტი, ნაერთი, წვა, ჟანგბადი, ფორმულა, სიმბოლო,
ქიმიური რეაქცია,  ოქსიდი და სხვა.

ქიმ.VIII.7.მოსწავლეს შეუძლია ვალენტობის მიხედვით მარტივი ფორმულების შედგენა და
ნივთიერებათა მასის მუდმივობის კანონის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადეკვატურად იყენებს ქიმიური ელემენტების სიმბოლოებს, ატომთა ვალენტობას მისთვის

ცნობილი მარტივი და რთული ნივთიერებების ფორმულების შესადგენად;
 ხსნის ქიმიური გარდაქმნების დროს მასის მუდმივობას რეაქციაში მონაწილე ატომების

უცვლელობით;
 გამოითვლის სხვადასხვა ნივთიერების მოლეკულურ მასებს მათ შედგენილობაში შემავალი

ელემენტების ატომური მასების ცოდნის გამოყენებით;
 იყენებს ნივთიერებათა ქიმიურ ფორმულებს, ნივთიერების მასის მუდმივობის კანონს,

ნივთიერების შედგენილობის მუდმივობის კანონს და აწარმოებს შესაბამის გამოთვლებს;



 ქიმიური განტოლებით გამოსახავს ბუნებაში მიმდინარე და სხვა მისთვის ნაცნობ ქიმიურ
მოვლენებს (მაგ., რკინის დაჟანგვა).

ქიმ.VIII.8.მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ქიმიური რეაქციების დახასიათება, წვისა და ჟანგვის
პროცესების შედარება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს სხვადასხვა ტიპის ქიმიურ რეაქციებს, მსჯელობს მათ შორის მსგავსება-განსხვავებაზე,

ადგენს რეაქციების ზოგად სქემებს (მაგალითად, A + B C );
 ასახელებს სხვადასხვა ტიპის რეაქციების მაგალითებს და ადგენს შესაბამის ქიმიურ განტოლებებს;
 ჩამოთვლის წვისა და ჟანგვის მაგალითებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან, მათ ხელშემწყობ

ფაქტორებს;
 მსჯელობს ჟანგვისა და წვის დადებით და უარყოფით შედეგებზე; აღწერს წვის თანმხლებ

მოვლენებს (სითბოსა და სინათლის გამოყოფა).

ქიმ.VIII.9. მოსწავლეს შეუძლია არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასხვავებს ერთმანეთისგან ოქსიდებს, მჟავებს, ფუძეებს (ტუტეებს)  და მარილებს, ადგენს მათ

ფორმულებს;
 მსჯელობს და ასკვნის, რომ ფუძე ოქსიდს შეესაბამება ფუძე, მჟავა ოქსიდს _ მჟავა;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს და მისთვის ცნობილ მჟავებსა და მეტალებს შორის ურთიერთქმედების

საფუძველზე მსჯელობს მეტალთა შედარებით აქტიურობაზე;
 აკვირდება მეტალთა ჟანგვის პროცესებს ყოფა-ცხოვრებაში, მოიპოვებს სათანადო ინფორმაციას და

მსჯელობს მეტალთა თვისებებზე;
 მსჯელობს ნაერთთა კლასებს შორის ურთიერთკავშირსა და ურთიერთგარდაქმნაზე, ადგენს

ზოგად მარტივ სქემებს (მაგ., M MO (MOH)n ...).

ქიმ.VIII.10.მოსწავლეს შეუძლია პერიოდული სისტემის გამოყენებით ქიმიური ელემენტების
დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგროვებს მასალას ქიმიური ელემენტების პერიოდული სისტემის შექმნის საჭიროების შესახებ,

ამზადებს და წარმოადგენს რეფერატს;
 იყენებს პერიოდულ სისტემას ნებისმიერი ელემენტის შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად (მაგ.,

რიგითი ნომერი, პერიოდის ნომერი, ატომური მასა);
 გამოთქვამს ვარაუდს უცნობი ელემენტის შესაძლო თვისებების შესახებ პერიოდულ სისტემაში

მისი მდებარეობის მიხედვით;
 პერიოდული სისტემის გამოყენებით იკვლევს ერთი და იმავე ჯგუფის /პერიოდის ელემენტების

და შესაბამისი მარტივი ნივთიერებების თვისებების ცვლილების კანონზომიერებებს, გამოიტანს
შესაბამის დასკვნებს;

 ქმნის ერთი და იმავე ელემენტის იზოტოპების სქემებს, გამოთქვამს ვარაუდს იზოტოპების
თვისებების შესახებ.



ქიმ.VIII.11.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებათა თვისებების დაკავშირება ატომის ელექტრონულ
აღნაგობასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადგენს სქემას და ადარებს ერთმანეთს ელემენტის ატომსა და იონს, მსჯელობს მათ შორის

თვისებრივ განსხვავებაზე და ჩამოთვლის მაგალითებს;
 ელექტრონული ფორმულის საფუძველზე პოულობს ელემენტს პერიოდულ სისტემაში,

გამოთქვამს მოსაზრებას ელემენტის თვისებების შესახებ, ასაბუთებს თავის ვარაუდს;
 იყენებს პერიოდულ სისტემას, ადგენს უცნობი ელემენტის ელექტრონულ ფორმულას;
 ქმნის სხვადასხვა ტიპის კრისტალური სტრუქტურების მოდელებს და იყენებს მათ ამ

სტრუქტურების დასახასიათებლად. მსჯელობს შესაბამისი ნივთიერებების თვისებებსა და
გამოყენებას შორის კავშირზე. ასახელებს მაგალითებს.

ქიმ.VIII.12.მოსწავლეს შეუძლია გეოლოგიური გარდაქმნების დაკავშირება ფიზიკურ და ქიმიურ
მოვლენებთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ქიმიური და ფიზიკური მოვლენების  როლზე ქანების წარმოქმნის პროცესში (მაგ.,

ტემპერატურის, წნევის ცვლილება, მჟავა წვიმების გავლენა );
 აღწერს მთის ქანების ფორმირების  რეჟიმის/პირობების გავლენას ქანების სტრუქტურასა და მათ

მინერალურ შედგენილობაზე; ხსნის ქანების შრეების წარმოქმნის პროცესს;
 ქმნის ქანების სტრუქტურების მოდელებს, აკავშირებს ქანების ფორიანობას მათი შემადგენელი

მარცვლების თავისებურებებთან;
 აღწერს ქანების გამოფიტვის, ეროზიის, გადატანისა და დალექვის პროცესებს;
 ახასიათებს ვულკანურ, დანალექ და მეტამორფულ ქანებს, მათ სხვადასხვა ტიპებს, აღწერს მათი

წარმოქმნის პროცესებს.

პროგრამის შინაარსი

წარმოდგენა ატომურ-მოლეკულურ მოძღვრებაზე; ნივთიერების შედგენილობა – მოლეკულა, ატომი.

ქიმიური ელემენტი, ქიმიური სიმბოლო, ვალენტობა; ვალენტობის მიხედვით ნივთიერების ფორმულის
შედგენა; ნივთიერების შედგენილობის მუდმივობის კანონი.

წარმოდგენა ატომის აღნაგობაზე; ატომბირთვი. იზოტოპი. ატომი და იონი.

მარტივი და რთული ნივთიერება, ნივთიერების მასის მუდმივობის კანონი; ატომური მასა,
მოლეკულური მასა.

მარტივი და რთული ნივთიერებები: მეტალები და არამეტალები, ოქსიდები, ფუძეები, მჟავები და
მარილები, კავშირი სხვადასხვა კლასის ნაერთებს შორის.



ქიმიური რეაქციის ტიპები: შეერთების, დაშლის, ჩანაცვლების და მიმოცვლის.

ქიმიური ელემენტების პერიოდული სისტემა და პერიოდულობის კანონი.
პერიოდული სისტემა და ატომის აღნაგობა, პერიოდული სისტემის აგებულება: ჯგუფები და პერიოდები.

ქიმიური ელემენტების ატომებში ელექტრონების განაწილება, ელექტრონული ფორმულები
(პერიოდული სისტემის პირველი 20 ელემენტი), ლუისის სიმბოლოები.
ქანები, მათი წარმოქმნა და გამოფიტვა. ქანების გარდაქმნები. ბაზალტები და კალციტები.

IX კლასი

ბიოლოგია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

სამეცნიერო კვლევა-ძიება ცოცხალი სამყარო

კვლ.IX.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები .

კვლ.IX.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.IX.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.IX.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ბიოლ.IX.5.მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს ცოცხალი სისტემის ზოგადი
ნიშან-თვისებები.

ბიოლ.IX.6.მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს მემკვიდრეობითობა და
ცვალებადობა, ჩამოაყალიბოს
მემკვიდრეობითობის კანონები; იმსჯელოს
გენეტიკის მნიშვნელობაზე სელექციასა და
მედიცინაში.

ბიოლ.IX.7.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
ცოცხალი სამყაროს ისტორიულ
განვითარებაზე, დაუკავშიროს ორგანიზმთა
მრავალფეროვნება ევოლუციურ პროცესს.

ბიოლ.IX.8.მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს ურთიერთკავშირი
ეკოსისტემის კომპონენტებს შორის და
იმსჯელოს ორგანიზმების
ურთიერთქმედების როლზე ეკოსისტემის
სტაბილურობის შენარჩუნებაში.

ბიოლ.IX.9.მოსწავლეს  შეუძლია



გააანალიზოს გარემო ფაქტორების
მნიშვნელობა ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: სამეცნიერო კვლევა-ძიება

კვლ.IX.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 არჩევს მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით,

საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მოცემული ამოცანისთვის  მუდმივ და ცვლად (დამოუკიდებელ, დამოკიდებულ)

პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევითი აქტივობების თანმიმდევრობას;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 არჩევს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

კვლ.IX.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, აღრიცხავს მონაცემებს;
 აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა
ქრონოლოგიურად);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.IX.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი  თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;



 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი
მონაცემების წარმოსადგენად.

კვლ.IX.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოიტანს დასკვნებს;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას.

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბიოლ.IX.5.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ცოცხალი სისტემის ზოგადი ნიშან-თვისებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ცოცხალი სისტემის ძირითად კრიტერიუმებზე (კვება,  გაღიზიანებადობა,  გამოყოფა,

მოძრაობა, ზრდა, გამრავლება, ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლა) და ასაბუთებს, რომ მხოლოდ
ცოცხალი ფლობს ერთობლივად ამ თვისებებს;

 მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ასაბუთებს, რომ სიცოცხლის ორგანიზაციის ქვედა
საფეხური განსაზღვრავს მომდევნო საფეხურის თვისებებს და შესაბამის  მასალას წარმოადგენს
სხვადასხვა გამომსახველობითი საშუალებით (მაგ., დიაგრამა).

ბიოლ.IX.6.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს მემკვიდრეობითობა და ცვალებადობა, ჩამოაყალიბოს
მემკვიდრეობითობის კანონები; იმსჯელოს გენეტიკის მნიშვნელობაზე სელექციასა და მედიცინაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადგენს მიტოზისა და მეიოზის მარტივ სქემებს, ადარებს შვილეულ უჯრედებში ქრომოსომების

განაწილების კანონზომიერებებს და განმარტავს მათ მნიშვნელობას;
 აყალიბებს მემკვიდრეობითობის კანონებს და შესაბამისი ფორმულებით გამოსახავს გენეტიკურ

სქემებს, ადეკვატურად იყენებს შესაბამის სიმბოლოებს მათ ჩასაწერად;
 ადგენს ადამიანში სქესის განსაზღვრის სქემას, განსაზღვრავს კონკრეტული სქესის ინდივიდის

დაბადების ალბათობას;
 აღწერს ადამიანში ზოგიერთი მენდელისეული ნიშნის (მაგ., თვალის ფერი, ყურის ბიბილოს

ფორმა) მემკვიდრეობის სქემას. ასახელებს ზოგიერთი გენეტიკური დაავადების (მაგ., დაუნის
დაავადება) მიზეზებს;

 ასახელებს და აღწერს ცვალებადობის ფენოტიპურ და გენოტიპურ ფორმებს, მსჯელობს მათ
შორის განსხვავებაზე;



 არგუმენტირებულად მსჯელობს ადამიანის გენეტიკურ აპარატზე ზოგიერთი ფაქტორის (მაგ.,
ალკოჰოლი, ნარკოტიკები, მანქანის გამონაბოლქვი, პესტიციდები) ზემოქმედების საფრთხეზე;

 მოიპოვებს ინფორმაციას და მსჯელობს გენეტიკის როლზე სელექციასა და მედიცინაში, მასალას
წარმოადგენს პრეზენტაციის სახით;

 მოიპოვებს მასალას საქართველოში გავრცელებული ენდემური ჯიშების შესახებ (მაგ., ვაზი,
ხორბალი, ხეხილი, ძროხა, ძაღლი) ამზადებს რეფერატს.

ბიოლ.IX.7.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ცოცხალი სამყაროს ისტორიულ განვითარებაზე,
დაუკავშიროს ორგანიზმთა მრავალფეროვნება ევოლუციის პროცესს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიპოვებს ინფორმაციას ევოლუციური შეხედულების ჩამოყალიბების შესახებ; განასხვავებს

ლამარკისა და დარვინის მიერ მოწოდებულ შეხედულებებს ევოლუციის მამოძრავებელი ძალების
შესახებ;

 მსჯელობს დარვინისა და უოლესის მიერ გამოვლენილ მთავარ ევოლუციურ ფაქტორზე
(ბუნებრივი გადარჩევა) და სათანადო მაგალითებით ასაბუთებს მის მოქმედებას;

 ადარებს ერთმანეთს ბუნებრივ და ხელოვნურ გადარჩევას და სათანადო მაგალითებით ასაბუთებს
თავის შეხედულებას;

 ახასიათებს არსებობისათვის ბრძოლის ფორმებს;
 ატარებს ცდას ან აკვირდება არსებობისათვის ბრძოლის მიმდინარეობას ზრდის/განვითარების

მაგალითზე მცენარის (მაგ., ორ ქოთანში ეულად და მჭიდროდ აღმოცენებული მცენარე; ტყეში
არაერთგვაროვნად განვითარებული ასაკოვანი ხემცენარეები). მონაცემებს წარმოადგენს
სხვადასხვა გამომსახველობითი საშუალებით (მაგ., ცხრილი, დიაგრამა, ფოტომასალა);

 მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე მსჯელობს ევოლუციის საბოლოო შედეგზე
(შეგუებულობა, ახალ სახეობათა წარმოშობა) და წარმოადგენს სხვადასხვა გამომსახველობითი
საშუალებით (მაგ., ცხრილი, დიაგრამა, ვიდეომასალა).

ბიოლ.IX.8.მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ურთიერთკავშირი ეკოსისტემის
კომპონენტებს შორის და იმსჯელოს ორგანიზმების ურთიერთქმედების როლზე
ეკოსისტემის სტაბილურობის შენარჩუნებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განარჩევს მცენარეებსა და ცხოველებზე მოქმედ ძირითად გარემო ფაქტორებს (მაგ., ტემპერატურა,

განათება, წყალი, საკვები ნივთიერებები).
 იყენებს ჰაბიტატის (საცხოვრებელი გარემოს) კვადრატებად დაყოფის მეთოდს და სხვადასხვა

გარეგანი ფაქტორების ზემოქმედების პირობებში (მაგ., ტემპერატურა, ტენიანობა) აფასებს
ინდივიდთა რომელიმე ჯგუფის მდგომარეობას;

 ამყარებს კავშირებს ეკოსისტემის  კომპონენტებს შორის, მსჯელობს ორგანიზმთა გავრცელებისა
და მრავალფეროვნების ძირითად მალიმიტირებელ  ფაქტორებზე;

 იკვლევს (მზა მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, სიმულაციური პროგრამების დახმარებით)
გარემო ფაქტორების (სინათლის ინტენსივობა, ტემპერატურა, ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია)
გავლენას ფოტოსინთეზის პროცესზე; აკავშირებს ფოტოსინთეზის პროცესსა და ბიომასის
წარმოქმნას;

 დიაგრამის სახით წარმოადგენს ლოკალურ გარემოში კვებით ჯაჭვებში ჩართულ ორგანიზმებს
(მაგ.,პირველადი მომხმარებელი და მტაცებელი) აღწერს მათ შორის არსებულ
დამოკიდებულებებსა და მათ ადგილს ეკოლოგიურ პირამიდაში;



 იყენებს დიაგრამებს და აღწერს ნივთიერებების (ჟანგბადის, ნახშირორჟანგის, აზოტის და წყლის)
მიმოქცევას ეკოსისტემებში და მსჯელობს ამ პროცესის მნიშვნელობაზე;

 ხელოვნური ეკოსისტემის მოდელზე (მზა, ან მის მიერ შექმნილი) გამოყოფს მის კომპონენტებს
და პოულობს ანალოგიას ბუნებრივ ეკოსისტემებთან;

 ასახელებს მაგალითებს და აღწერს ეკოსისტემაში ორგანიზმების თანაარსებობის ფორმებს (მაგ.,
სიმბიოზი, პარაზიტიზმი) და მსჯელობს მათ შორის განსხვავებაზე;

 ატარებს ცდებს ორგანიზმების განვითარებასა და ეკოლოგიური ფაქტორის ინტენსივობის
(ოპტიმუმი, გაძლების ზედა და ქვედა ზღვარი) შორის დამოკიდებულების (მაგ., აღმონაცენის
ზომა და წყლის რაოდენობა) დასადგენად. მონაცემებს წარმოადგენს გრაფიკულად.

ბიოლ.IX.9.მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს გარემო ფაქტორების მნიშვნელობა ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგროვებს ინფორმაციას ლოკალურ ეკოსისტემაზე ანთროპოგენური ფაქტორის ზემოქმედების

შესახებ, მასალას წარმოადგენს რეფერატის, ფოტომასალის ან ჩანახატების სახით;
 ასახელებს ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად გარემოს (ლოკალური და გლობალური)

ისეთი ცვლილებების მაგალითებს, რომლებიც მოქმედებენ ადამიანის ჯანმრთელობაზე,
გამოთქვამს მოსაზრებას ამ პრობლემის თავიდან აცილების გზების შესახებ;

 მსჯელობს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შენარჩუნების მნიშვნელობაზე ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის და აკეთებს დასკვნას;

 იკვლევს საქართველოში გარემო ფაქტორების ზემოქმედებით გამოწვეული პროფესიული
დაავადებების მიზეზების შესახებ, აგროვებს ინფორმაციას მათი პროფილაქტიკის საშუალებებზე
და აკეთებს პრეზენტაციას.

პროგრამის შინაარსი

ცოცხალი სისტემის ზოგადი ნიშნები.
ცოცხალი სისტემის ზოგიერთი ძირითადი კრიტერიუმი: კვება,  გაღიზიანებადობა,  გამოყოფა,
მოძრაობა, ზრდა, გამრავლება, ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლა (სუნთქვა, ფოტოსინთეზი).
ცოცხალი სისტემის ორგანიზაციის დონეები: მოლეკულური, უჯრედული, ქსოვილური,
ორგანიზმული, სახეობრივი, ეკოსისტემური, ბიოსფერული.

გენეტიკა და სელექცია.
მემკვიდრეობითობა და ცვალებადობა, როგორც ცოცხალი ორგანიზმების თვისებები;
მემკვიდრეობითობის ციტოლოგიური საფუძვლები (მიტოზი, მეიოზი, გამეტების ჩამოყალიბება
ცხოველებში).
მემკვიდრეობითობის კანონები: ერთგვარობის კანონი, დათიშვის კანონი, გენთა დამოუკიდებლად
მემკვიდრეობის კანონი, სქესის მემკვიდრეობა.
ადამიანის გენეტიკა (შესწავლის ზოგიერთი მეთოდი და მემკვიდრული დაავადებები).
ცვალებადობა და მისი ფორმები (არამემკვიდრული და მემკვიდრული ცვალებადობა).
გენეტიკის როლი სელექციასა და მედიცინაში.

ევოლუციური მოძღვრება.
ევოლუციური მოძღვრების ჩამოყალიბება ( ლამარკის, დარვინისა და უოლესის ევოლუციური
თეორია).



ევოლუციის დამამტკიცებელი არგუმენტები.
ევოლუციის თანამედროვე თეორია.
ევოლუციის საბოლოო შედეგი (შეგუებულობა, ახალი სახეობების წარმოქმნა).

ეკოლოგია
ეკოსისტემების ძირითადი ფაქტორები (აბიოტური, ბიოტური, ანტროპოგენური).
კვებითი დონეები ეკოსისტემებში: პროდუცენტები, კონსუმენტები (მცენარეჭამია და ნაირჭამია
ცხოველები, მტაცებლები, პარაზიტები) და რედუცენტები.
ცოცხალი ორგანიზმების ურთიერთქმედება ეკოსისტემაში: ენერგიის ნაკადი, კვებითი ჯაჭვები და
ქსელები, ეკოლოგიური პირამიდები, ეკოსისტემაში მომხდარი ცვლილებების შედეგები.
ურიერთდამოკიდებულება ორგანიზმებს შორის - ნეიტრალიზმი, სიმბიოზი, კონკურენცია,
პარაზიტიზმი, მტაცებლობა.
ნივთიერებების (წყლის, ნახშირორჟანგის, ჟანგბადის) წრებრუნვა ბუნებაში, მკვდარი ორგანიზმების
დაშლა.
გარემოს გლობალური და ლოკალური ცვლილებები და ადამიანის ჯანმრთელობა.

IX კლასი

ფიზიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები



კვლ.IX.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

კვლ. IX.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ. IX.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ. IX.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ფიზ. IX.5. მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა
თანაბარი და არათანაბარი მოძრაობის
აღწერა.

ფიზ. IX.6. მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა
მოძრაობის და ურთიერთქმედებების
აღწერა.

ფიზ. IX. 7. მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური
მუშაობისა და ენერგიის შესახებ მსჯელობა.

ფიზ. IX. 8. მოსწავლეს შეუძლია სინათლის
გავრცელების კვლევა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.IX.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 არჩევს მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით,

საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მოცემული ამოცანისთვის  მუდმივ და ცვლად (დამოუკიდებელ, დამოკიდებულ)

პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევითი აქტივობების თანმიმდევრობას;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 არჩევს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

კვლ.IX.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, აღრიცხავს მონაცემებს;
 აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა
ქრონოლოგიურად);



 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
კვლ.IX.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი  თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების წარმოსადგენად.

კვლ.IX.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოაქვს დასკვნები;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას.

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.IX.5. მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა თანაბარი და არათანაბარი მოძრაობის აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს მოძრაობის სახეს კოორდინატისა და სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების

გრაფიკებით და ითვლის მოძრაობის დამახასიათებელ სიდიდეებს;
 ატარებს გაზომვებს სხეულის საშუალო სიჩქარის გამოსათვლელად, აანალიზებს შედეგებს;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა წრფივ თანაბარაჩქარებულ მოძრაობაზე დასაკვირვებლად,

აწარმოებს შესაბამის გაზომვებს და აღწერს კავშირს მოძრაობის მახასიათებელ სიდიდეებს შორის;
 აღწერს სხეულის მოძრაობას სხვადასხვა სხეულის მიმართ, ასახელებს მოძრაობის ფარდობითობის

მაგალითებს ყოველდღიური ცხოვრებიდან;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა მრუდწირულ მოძრაობაზე დასაკვირვებლად, ატარებს

შესაბამის გაზომვებს და აღწერს კავშირს მოძრაობის მახასიათებელ სიდიდეებს შორის;
 მოიპოვებს ინფორმაციას მზის სისტემის პლანეტების მოძრაობის შესახებ თავისი ღერძისა და მზის

გარშემო, ამზადებს რეფერატს;
 გრაფიკულად წარმოადგენს მოძრაობის დამახასიათებელი ფიზიკური სიდიდეების დროზე

დამოკიდებულებას (წრფივი თანაბარი და თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას);
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.IX.6. მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა მოძრაობის და ურთიერთქმედებების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა ინერტულობის შესასწავლად, აწარმოებს გაზომვებს და
გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;

 ახასიათებს ათვლის ინერციულ სისტემებს და ჩამოთვლის სათანადო მაგალითებს;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს ნიუტონის კანონების მართებულობის შესამოწმებლად, აანალიზებს

შედეგებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 აღწერს ნიუტონის კანონების პრაქტიკული გამოყენების მაგალითებს;
 რაოდენობრივად ახასიათებს ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობას,

აკავშირებს სხეულის ფრენის პარამეტრებს საწყის პირობებთან;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულების დინამიკის შესასწავლად (დახრილი სიბრტყე, გადაბმული

სხეულები), შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 ჩამოთვლის მსოფლიო მიზიდულობის ძალის გამოვლენის მაგალითებს;
 ადარებს თავისუფალი ვარდნის აჩქარებებს სხვადასხვა ციურ სხეულზე;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს იმპულსის მუდმივობის კანონის შესასწავლად, აწარმოებს გაზომვებს

და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 ჩამოთვლის იმპულსის მუდმივობის კანონის საილუსტრაციო მაგალითებს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.IX.7.მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური მუშაობისა და ენერგიის შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს მექანიკური ენერგიის ცნებას საყოველთაოდ მიღებული “ენერგიის” ცნებისაგან;
 აკავშირებს ენერგიის ცვლილებას შესრულებულ მუშაობასთან;
 მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება პოტენციური და კინეტიკური ენერგიების ერთიდან

მეორეში გადასვლას, გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს და რაოდენობრივად გამოსახავს პროცესს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.IX.8.მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ოპტიკის ძირითადი პრინციპების ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს სინათლის გავრცელების შესასწავლად, იყენებს სხივის გეომეტრიულ მოდელს და

გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 აკვირდება და აღწერს სინათლის გავრცელებას ერთგვაროვან და არაერთგვაროვან გარემოში

(ჩრდილის წარმოქმნა, არეკვლა, სრული არეკვლა, შთანთქმა, გარდატეხა), აანალიზებს ამ
მოვლენებს სათანადო ფორმულების გამოყენებით;

 განიხილავს სხივთა სვლას სხვადასხვა ოპტიკურ სისტემაში (ბრტყელ-პარალელური ფირფიტა,
თხელი ლინზა, სამკუთხა პრიზმა, ბრტყელი სარკე), იყენებს შესაბამის ფორმულებს და აღწერს
გამოსახულების მიღებას;

 მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა ოპტიკური სისტემის (მაგ., ლუპა, მიკროსკოპი, ტელესკოპი)
მოქმედების პრინციპის შესახებ, აანალიზებს და აცნობს თანაკლასელებს;

 გამოსახავს მარტივი სქემის სახით და ადარებს სხვადასხვა ორგანიზმის (მაგ. ძუძუმწოვრების და
მწერების) თვალის ოპტიკურ სისტემებს, მსჯელობს განსხვავებებზე;

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

პროგრამის შინაარსი



ათვლის სისტემა. ნივთიერი წერტილი. გადაადგილება.
ვექტორების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება სკალარზე, ვექტორის გეგმილი ღერძზე.
მექანიკის ძირითადი ამოცანა. წრფივი თანაბარი მოძრაობა. წრფივი თანაბარი მოძრაობის სიჩქარე,
როგორც ვექტორი. წრფივი თანაბარი მოძრაობისას კოორდინატისა და სიჩქარის გრაფიკები.
მოძრაობის ფარდობითობა, სიჩქარეთა შეკრება.
არათანაბარი მოძრაობა. საშუალო და მყისი სიჩქარე.
წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობა, სიჩქარე, აჩქარება და გადაადგილება თანაბარაჩქარებული
მოძრაობის დროს, აჩქარების ერთეული. სიჩქარისა და აჩქარების გრაფიკები.
სხეულთა თავისუფალი ვარდნა, თავისუფალი ვარდნის აჩქარება.
მრუდწირული მოძრაობა. სიჩქარე და აჩქარება მრუდწირული მოძრაობისას.
წირითი და კუთხური სიჩქარეები. ბრუნვის სიხშირე, პერიოდი.
მზის სისტემის პლანეტების მოძრაობა.
მასა, როგორც ინერტულობის ზომა. ათვლის ინერციული სისტემები, ნიუტონის კანონები. სიმძიმის
ძალა. მსოფლიო მიზიდულობის კანონი. უძრაობისა და მოძრაობის ხახუნის ძალები. სითხეში ან აირში
მოძრავ სხეულზე მოქმედი წინააღმდეგობის ძალა.
ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა, პრაქტიკული მაგალითები.
ნიუტონის კანონების გამოყენება სხეულთა დინამიკის აღსაწერად: სხეულის მოძრაობა დახრილ
სიბრტყეზე, გადაბმული სხეულების მოძრაობა, მოძრაობა წრეწირზე.
დეფორმაციის სახეები, მყარი სხეულის მექანიკური თვისებები.
კოსმოსური სიჩქარეები, ხელოვნური თანამგზავრები, უწონობა და გადატვირთვა.
იმპულსი, იმპულსის მუდმივობის კანონი, რეაქტიული მოძრაობა.
მექანიკური მუშაობა და ენერგია. კონსერვატული ძალების მუშაობა (დრეკადობის ძალისა და სიმძიმის
ძალის მუშაობა), პოტენციური და კინეტიკური ენერგია. ერთი სახის ენერგიის გადასვლა მეორეში,
ენერგიის გარდაქმნა. მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონი.
სინათლის წრფივი გავრცელების კანონი, ჩრდილი და ნახევარჩრდილი. სინათლის არეკვლა,
გამოსახულება ბრტყელ სარკეში, გარდატეხა, სრული არეკვლა.
სინათლის სიჩქარე და მისი გაზომვა.
სხივთა სვლა ბრტყელ-პარალელურ ფირფიტასა და სამკუთხა პრიზმაში, თხელი ლინზა, გამოსახულების
მიღება თხელ ლინზაში, ლინზის ფორმულა. წირითი გადიდება. სხვადასხვა ოპტიკური სისტემა: თვალი.
სათვალე.
ლუპა, მიკროსკოპი, ტელესკოპი.



IX კლასი

ქიმია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ქიმიური მოვლენები

კვლ. IX.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

კვლ. IX.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.IX.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით .

კვლ.IX.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ქიმ.IX.5.მოსწავლეს შეუძლია მეტალთა და
არამეტალთა თვისებების კვლევა.

ქიმ.IX.6.მოსწავლეს შეუძლია მეტალთა
აქტიურობის მწკრივის გამოყენება.

ქიმ.IX.7.მოსწავლეს შეუძლია გარემოზე
დაკვირვება და მოპოვებული მონაცემების
შეფასება ქიმიის თვალსაზრისით.

ქიმ.IX.8. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს
ქიმიური რეაქციების როლი ახალი
მასალების წარმოებასა და ენერგიის
მიღებაში.

ქიმ.IX.9.მოსწავლეს შეუძლია აწარმოოს
რაოდენობრივი გამოთვლები ქიმიური
ამოცანის გადასაჭრელად.

წლის ბოლოს მისაღწევის შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.IX.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;



 არჩევს მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით,
საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);

 განარჩევს მოცემული ამოცანისთვის  მუდმივ და ცვლად (დამოუკიდებელ, დამოკიდებულ)
პარამეტრებს;

 განსაზღვრავს კვლევითი აქტივობების თანმიმდევრობას;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს.
 არჩევს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

კვლ.IX.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, აღრიცხავს მონაცემებს;
 აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა
ქრონოლოგიურად);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
კვლ.IX.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი  თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების წარმოსადგენად.

კვლ.IX.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოიტანს დასკვნებს;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას.

მიმართულება: ქიმიური მოვლენები

ქიმ.IX.5.მოსწავლეს შეუძლია მეტალთა და არამეტალთა თვისებების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ატარებს ცდებს მეტალთა ფიზიკურ თვისებებზე (მაგ., თბოგამტარობა, ელექტროგამტარობა)
დასაკვირვებლად; მსჯელობს მეტალთა სხვა თვისებებზე (მაგ., მაღალი ლღობის ტემპერატურა,
ბზინვარება, ჭედადობა, შენადნობთა წარმოქმნა, მაგნიტურობა);

 გეგმავს და ატარებს ცდებს განზავებულ მჟავებთან  მეტალების ურთიერთქმედების
კანონზომიერებების გამოსავლენად;  გამოითვლის გამოყოფილი წყალბადის მოცულობას და/ან
რაოდენობას;

 ატარებს ცდებს, იკვლევს მეტალთა კარბონატებისა და მჟავების ურთიერთქმედების რეაქციების
პროდუქტებს. ადგენს, რომ გამოყოფილი გაზი არის ნახშირორჟანგი;

 ეფექტიანად იყენებს ლაბორატორიულ აღჭურვილობას და ატარებს ცდებს მარილების სხვადასხვა
გზით (მაგ., ფუძეზე მჟავას დამატება, მჟავების მოქმედება მეტალთა ოქსიდებთან) მისაღებად;
წერს რეაქციების ტოლობებს სიმბოლოებით და სიტყვიერად (მაგ., მჟავა + ტუტე მარილი +
წყალი); ასახელებს სხვადასხვა მარილის გამოყენების სფეროებს;

 იყენებს მიღებულ ცოდნას და გამოთქვამს ვარაუდს  უცნობი მჟავასა და ფუძის
ურთიერთქმედების პროდუქტების შესახებ;

 გამოკვლევის შედეგებს წარმოადგენს სხვადასხვა (მაგ., გრაფიკები, სქემები) სახით, განსაზღვრავს
გამოსაკვლევ ცვლადებს (მაგ., მეტალის რაოდენობა, მჟავას მოცულობა, გამოყოფილი გაზის
რაოდენობა);

 ასახელებს არამეტალთა ზოგიერთ ფიზიკურ თვისებას  (მაგ., გარეგნული ნიშნებით მსგავსება-
განსხვავება, ლღობისა და დუღილის დაბალი ტემპერატურა, ცუდი სითბო- და
ელექტროგამტარობა); ახასიათებს გრაფიტს, როგორც არამეტალურ გამტარს;

 განასხვავებს მჟავა და ფუძე ოქსიდებს; მსჯელობს მათ ქიმიურ თვისებებზე (ფუძე ოქსიდები
შეესაბამება ფუძეებს, მჟავა ოქსიდები - მჟავებს);

 წერს არამეტალების ჟანგბადთან ურთიერთქმედების ამსახველ რეაქციებს; პერიოდულობის
ტაბულის გამოყენებით ადგენს მისთვის უცნობი არამეტალების ოქსიდების ფორმულებს;

 ასახელებს ზოგიერთ მარილს, მათი გამოყენების სფეროს ყოფა-ცხოვრებაში (მაგ., ნატრიუმის
ქლორიდი - სუფრის მარილი,  კალიუმის ნიტრატი -შეიცავს შავი დენთი, სპილენძ(II)-ის
სულფატის კრისტალჰიდრატი - შაბიამანი, მაგნიუმის სულფატის კრისტალჰიდრატი -
ინგლისური მარილი, ვერცხლის ბრომიდი - შეიცავს ფოტოფირი);

 გეგმავს და ატარებს ცდებს რეაქციის მიმდინარეობის დამადასტურებელი ნიშნების (მაგ., გაზის
გამოყოფა, სითბოს გამოყოფა/შთანთქმა, ფერის შეცვლა) გამოსაკვლევად;

 აღწერს მეტალების ზოგიერთ საერთო ნიშანს (მაგ., სიმტკიცე, დრეკადობა, თბო- და
ელექტროგამტარობა), რომლებიც განაპირობებს მათ გამოყენებას; მოიპოვებს ინფორმაციას
მეტალთა შენადნობების  გამოყენების შესახებ;

 მოიპოვებს ინფორმაციას საქართველოში  გავრცელებული მეტალებისა და არამეტალების და მათი
გამოყენების შესახებ, მასალების აუდიტორიის წინაშე წარდგენისას ადეკვატურად იყენებს
სათანადო ტერმინებს.

ქიმ.IX.6. მოსწავლეს შეუძლია მეტალთა აქტიურობის მწკრივის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს სათანადო ცდებს და იკვლევს სხვადასხვა მეტალის წყალთან მოქმედებას, გამოიტანს

დასკვნას;
 აკვირდება სხვადასხვა მეტალის გამოყენებით ჩატარებული ცდების თანმდევ მოვლენებს (მაგ.,

ალის წარმოქმნა/არწარმოქმნა წყალთან რეაქციის დროს, გაზის ბუშტუკების წარმოქმნა, სითბოს



გამოყოფა ) და მსჯელობს მათ შორის მსგავსება - განსხვავებაზე, გამოავლენს ზოგად
კანონზომიერებებს;

 აკვირდება და აღწერს მეტალთა ცვლილებას ჰაერის ზემოქმედების შედეგად (მაგ., რკინა იჟანგება,
ვერცხლი მქრქალდება, სპილენძი მუქდება). განსაზღვრავს, რომელი მეტალი განიცდის კოროზიას
ადვილად, რომელი - არა;

 იყენებს მეტალთა აქტიურობის რიგს სათანადო ვარაუდის გამოსათქმელად (მაგ., ნატრიუმი უფრო
იოლად ურთიერთქმედებს ჟანგბადთან, ვიდრე სპილენძი); გეგმავს და სათანადო წესების დაცვით
ატარებს ცდებს ვარაუდის შესამოწმებლად;

 ატარებს ცდებს და იკვლევს განზავებულ მჟავებთან მეტალების მოქმედების კანონზომიერებებსა
და გამონაკლისებს;

 წერს და განაზოგადებს ქიმიური რეაქციების ტოლობებს სიტყვიერად (მეტალი + მჟავა ) და/ან
სიმბოლოებით.

ქიმ.IX.7.მოსწავლეს შეუძლია გარემოზე დაკვირვება და მოპოვებული მონაცემების ქიმიის
თვალსაზრისით შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს მჟავების, ფუძეებისა  და ნეიტრალიზაციის შესახებ მიღებულ ცოდნას და დასახავს გეგმას

ნიადაგების მჟავიანობის შესამცირებლად/გასაზრდელად;
 წარმოადგენს მჟავა წვიმების წარმოქმნის პროცესს სხვადასხვა გამომსახველობითი საშუალებებით

(ნახატი, დიაგრამა, რეაქციის სქემები);
 აღწერს მჟავა წვიმების მოქმედების უარყოფით შედეგებს ორგანიზმებსა და მასალებზე და სახავს

მჟავა წვიმების გამომწვევი ოქსიდების გამოყოფის შემცირების გზებს;
 აღწერს ჰაერისა და წყლის დაბინძურების შესწავლის და კონტროლის მეთოდებს, გამოთქვამს

მოსაზრებებს წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრის გზებზე;
 მოიპოვებს ინფორმაციას გლობალური დათბობის/სათბურის ეფექტის/ოზონის ხვრელების

შესახებ, იკვლევს მიზეზებს (მაგ., საწვავის წვა), მოჰყავს სათანადო მტკიცებულებები, ნამუშევრის
წარდგენისას ადეკვატურად იყენებს ტერმინებს.

ქიმ.IX.8.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ქიმიური რეაქციების როლი ახალი მასალების წარმოებასა და
ენერგიის მიღებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს და აფასებს სხვადასხვა ტიპის საწვავს თბოუნარიანობის მიხედვით;
 აკავშირებს სხვადასხვა მეტალის მონაწილეობით მიმდინარე ჩანაცვლების რეაქციების შედეგად

გამოყოფილ ენერგიებს მეტალთა  აქტიურობის მწკრივში ამ მეტალების მდებარეობასთან (მაგ.,
მეტალთა აქტიურობის მწკრივში ერთმანეთისგან უფრო მეტად დაცილებული მეტალების
წყვილის, მაგნიუმისა და სპილენძის, მონაწილეობით მიმდინარე ჩანაცვლების რეაქციებში უფრო
მეტი ენერგია გამოიყოფა, ვიდრე ნაკლებად დაცილებული წყვილის, რკინისა და სპილენძის,
მონაწილეობით მიმდინარე ანალოგიურ რეაქციებში);

 ასახელებს ქიმიური რეაქციების ენერგიის წყაროდ გამოყენების მაგალითებს (მაგ., ასანთი,
ქიმიური ელემენტი, ბატარეა);

 განასხვავებს ერთმანეთისგან ეგზოთერმულ და ენდოთერმულ რეაქციებს;



 აღწერს არატრადიციული საწვავის (მაგ., წყალბადი) გამოყენების დადებით და უარყოფით
მხარეებს (მაგ., დადებითი – არ გამოჰყოფს ნახშირორჟანგს, სინათლეს, უარყოფითი –
ფეთქებადსაშიშია, შენახვისთვის საჭიროებს შეკუმშვას);

 მსჯელობს, რა ნაერთები წარმოიქმნება ნახშირწყალბადების წვისას;
 მეთანის წვის მაგალითზე მსჯელობს სხვადასხვა პირობაში ნახშირწყალბადების წვის

პროდუქტებზე (სრული წვისას წარმოიქმნება წყალი და ნახშირბადის დიოქსიდი, არასრული
წვისას _ წყალი და ნახშირბადის მონოქსიდი, უჰაერო სივრცეში წვისას _ წყალი და ნახშირბადი);

 აკავშირებს ნავთობის ენერგიის წყაროდ გამოყენებას ნავთობის შედგენილობაში
ნახშირწყალბადების არსებობასთან;

 აღწერს საწვავის მოპოვების გზებს (მაგ., ბუნებრივი გაზის მოპოვება, ნავთობის მოპოვება);
 მოიპოვებს და წარმოადგენს ინფორმაციას ნავთობის როლზე ფართო მოხმარების საგნების

წარმოებაში; მსჯელობს პოლიმერების როლზე თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში, მათი
გამოყენების დადებით და უარყოფით მხარეებზე;

 მსჯელობს ქიმიური რეაქციების როლზე სხვადასხვა პროდუქტის (მაგ., წამლების, პლასტმასების,
ქსოვილების, საკვების) წარმოებაში.

ქიმ.IX.9.მოსწავლეს შეუძლია აწარმოოს რაოდენობრივი გამოთვლები ქიმიური ამოცანის გადასაჭრელად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ექსპერიმენტს, მონაცემების საფუძველზე ადგენს ქიმიური რეაქციის ტოლობას, ატარებს

რაოდენობრივ გამოთვლებს;
 აწარმოებს რაოდენობრივ გამოთვლებს სხვადასხვა ტიპის პრობლემის გადასაჭრელად (მაგ.,

უცნობი ნივთიერების გამოკვლევა, მისი ფორმულის დადგენა);
 ადეკვატურად იყენებს ნივთიერების რაოდენობის ერთეულს _ მოლს, მოლურ მასას რეაქციების

რაოდენობრივი დახასიათებისათვის და აწარმოებს შესაბამის გამოთვლებს;
 იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას, SI სისტემის ერთეულებს ქიმიური მოვლენების აღწერისას;
 ბურთულებისა და ღეროების გამოყენებით ქმნის მისთვის ნაცნობი რეაქციების რეაგენტებისა და

პროდუქტების მოდელებს და იყენებს მათ რეაქციების დროს მასის უცვლელობის ასახსნელად;
 იყენებს ავოგადროს კანონს და გამოთვლის რეაქციაში მონაწილე გაზის მოლურ მოცულობას.

პროგრამის შინაარსი

ნივთიერების რაოდენობის ერთეული - მოლი; ავოგადროს კანონი; აირების მოლური მოცულობა.
აირების ფარდობითი სიმკვრივე.

ქიმიური ელემენტები: მეტალები და არამეტალები; წარმოდგენა შენადნობზე; მეტალთა და
არამეტალთა ოქსიდები.

მარილები. რით განსხვავდება მარილები ერთმანეთისგან. მჟავა წვიმები, მათი გამომწვევი მიზეზები
და თავიდან აცილების გზები.

მეტალების ურთიერთქმედება წყალთან, მჟავებთან.

ჩანაცვლების რეაქციები.



მეტალთა კარბონატების ურთიერთქმედება მჟავებთან; მეტალთა აქტიურობის მწკრივი; მეტალთა
ოქსიდების ურთიერთქმედება მჟავებთან.

ამფოტერობის ცნება.

წარმოდგენა ორგანულ ენერგორესურსებზე, აირადი, თხევადი, მყარი სათბობი; საწვავის წვის
პროდუქტები.

ქიმიური რეაქცია _ ენერგიის წყარო: ეგზოთერმული და ენდოთერმული რეაქციები;
ქიმიური ბმის ენერგია; ქიმიური რეაქცია _ ახალი ნივთიერებების მიღების საშუალება.

ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათება.
საგნობრივი კომპეტენციები ფიზიკის გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მქონე
სკოლებისათვის

VII კლასი

ფიზიკა

(გაძლიერებული - კვირაში 3 საათი)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.VII.1.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის
ექსპერიმენტული კვლევა.

ფიზ.გაძ.VII.2.მოსწავლეს შეუძლია
ნივთიერების ატომურ-მოლეკულური
სტრუქტურის აღწერა.

ფიზ.გაძ.VII.3.მოსწავლეს შეუძლია
მექანიკური მოძრაობის შესახებ მსჯელობა.

ფიზ.გაძ.VII.4. მოსწავლეს შეუძლია ადვილად
დაკვირვებადი ძალების და მათი მოქმედების
შედეგების შესახებ მსჯელობა.



ფიზ.გაძ.VII.5.მოსწავლეს შეუძლია წნევის
დახასიათება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება:  მეცნიერული კვლევა-ძიება

ფიზ.გაძ.VII.1.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის ექსპერიმენტული კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 როდესაც შესაძლებელია, გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს კვლევის ჩატარების ეტაპებს და პირობებს, საჭიროების შემთხვევაში გამოჰყავს

სამუშაო ფორმულა;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 სქემატურად წარმოადგენს ექსპერიმენტულ დანადგარს ან მოჰყავს მისი ფოტოსურათი;
 ასახელებს გასაზომ სიდიდეებს;
 იყენებს შესაბამის მასალას / აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას;
 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;
 გაზომვების შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით;
 საჭიროების შემთხვევაში აგებს გაზომილ სიდიდეებს ან მათ ფუნქციებს შორის

დამოკიდებულების გრაფიკს;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოაქვს დასკვნები ან იყენებს მათ საძებნი სიდიდის საპოვნელად;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  ანომალიებს  და  ცდილობს მათ

ახსნას.
მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.VII.2.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერების ატომურ-მოლეკულური სტრუქტურის აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთმანეთისაგან განასხვავებს ნივთიერებასა და ფიზიკურ სხეულს. ასახელებს ერთი

ნივთიერებისაგან დამზადებულ სხვადასხვა სხეულს და სხვადასხვა ნივთიერებისაგან
დამზადებულ ერთი დანიშნულების სხეულებს;



 ნივთიერების ატომურ-მოლეკულური აგებულების საფუძველზე ხსნის რიგ მოვლენებს;
 განასხვავებს მყარ, თხევად და აირად მდგომარეობებს მათი თვისებებისა (მოცულობისა და

ფორმის შენარჩუნება) და ატომურ-მოლეკულური სტრუქტურის მიხედვით, წარმოადგენს
მოდელის სახით;

 აკავშირებს ნივთიერების სიმკვრივეს მის პრაქტიკულ გამოყენებასთან;
 ატარებს ცდებს და იკვლევს დიფუზიის მოვლენას სითხეებში, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 იკვლევს ტემპერატურის გავლენას დიფუზიის სიჩქარეზე, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 აკვირდება დიფუზიის მოვლენას და მსჯელობს მისი როლის შესახებ ბუნებაში და ყოფა -

ცხოვრებაში, მოჰყავს მაგალითები;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს და ფორმულებს სტანდარტული და არასტანდარტული

ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.VII.3.მოსწავლეს შეუძლის მექანიკური მოძრაობის შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგებს მოცემული სიჩქარით მოძრავი სხეულის გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების

გრაფიკს და მოცემული გრაფიკის გამოყენებით პოულობს სხეულის სიჩქარეს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.
ფიზ.გაძ.VII.4.მოსწავლეს შეუძლია ადვილად დაკვირვებადი ძალების და მათი მოქმედების შედეგების
შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე(ს):
 მოჰყავს მოძრაობის მაგალითები, რომლებიც გამოწვეულია სხეულზე უშუალო (მაგ., მოქაჩვა ან

ბიძგი) და არაუშუალო (მაგ., დედამიწის მიზიდულობა, მაგნიტების ურთიერთქმედება)
მოქმედებით;

 მოჰყავს სხეულებს შორის ურთიერთქმედების დამადასტურებელი მაგალითები;
 განმარტავს ვექტორს და ვექტორულ ფიზიკურ სიდიდეს. ძალების მაგალითზე განიხილავს ერთი

წრფის გასწვრივ მიმართული ვექტორების შეკრებას;
 მოჰყავს ბუნებაში არსებული ძალების გამოვლინების მაგალითები ყოველდღიური ცხოვრებიდან

და საუბრობს მათ მნიშვნელობაზე;
 ატარებს ცდებს სხვადასხვა სხეულის მოძრაობაზე დასაკვირვებლად, აღწერს და სქემატურად

გამოსახავს მასზე მოქმედ ძალებს (სიმძიმის, ხახუნის, დრეკადობის, ამომგდები ძალები);
 ატარებს ცდებს, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები და რაოდენობრივად აყალიბებს ჰუკის კანონს;
 ცდების საშუალებით აკვირდება სხეულთა ტივტივს, ცურვას, ჩაძირვას. შედეგებს აანალიზებს და

რაოდენობრივად აყალიბებს არქიმედეს კანონს;
 ზომავს სხეულების მოცულობასა და სიმკვრივეს არქიმედეს კანონის გამოყენებით ;
 აკავშირებს ამომგდები და ხახუნის ძალების მოქმედებას ორგანიზმების ცურვასთან;
 კონკრეტული ამოცანის გადასაწყვეტად (მაგ., ხახუნის ძალის გაზრდა ან შემცირება, ამომგდები

ძალის შეცვლა) ქმნის და წარმოადგენს შესაძლო სქემას ან მოდელს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.VII.5.მოსწავლეს შეუძლია წნევის დახასიათება.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს სხეულთა მიერ წარმოებულ წნევაზე დასაკვირვებლად, მონაცემებს აანალიზებს და

გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 ქმნის მოდელს და პრაქტიკული ამოცანების გადასაჭრელად აღწერს სხეულის მიერ წარმოებული

წნევის შემცირების ან გაზრდის აუცილებლობას, მოჰყავს მაგალითები;
 ატარებს ცდებს (ქმნის მოდელებს) და აკვირდება სითხეებსა და აირებში წნევის განაწილებას.

დაკვირვების შედეგებს აანალიზებს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 მოჰყავს პასკალის კანონის გამოყენების მაგალითები ტექნიკიდან და ყოფა-ცხოვრებიდან;
 ამზადებს მარტივ მოდელს და ხსნის ზიარჭურჭლის მოქმედების პრინციპს;
 ატარებს ცდებს ატმოსფერული წნევის მოქმედების გამოსავლენად, აანალიზებს და გამოაქვს

შესაბამისი დასკვნები;
 მსჯელობს წნევის მნიშვნელობის შესახებ ორგანიზმის გარემოსთან შეგუებულობაში;
 ადექვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

პროგრამის შინაარსი

ნივთიერება და ფიზიკური სხეული.

ნივთიერების ატომურ-მოლეკულური სტრუქტურა.

აირების, სითხეებისა და მყარი სხეულების თვისებები და ატომურ-მოლეკულური სტრუქტურა.
მოლეკულების ურთიერთქმედება.

დიფუზია. დიფუზია აირებში, სითხეებსა და მყარ სხეულებში. ტემპერატურის გავლენა დიფუზიაზე.
ტემპერატურა და მოლეკულების მოძრაობის სიჩქარე (თვისებრივად).
ბროუნის მოძრაობა.

სიგრძის ერთეულები. დროის ერთეულები. დიდი და მცირე სიგრძეები ბუნებაში. დიდი და მცირე
დროები ბუნებაში. სახაზავის დანაყოფის ფასი. სიგრძის, მართკუთხედის ფართობის და მართკუთხა
პარალელეპიპედის მოცულობის გაზომვა. პირდაპირი და ირიბი გაზომვა. მენზურა. მისი დანაყოფის
ფასი. მოცულობის გაზომვა მენზურის გამოყენებით.

მექანიკური მოძრაობა. ტრაექტორია. წრფივი და მრუდწირული მოძრაობა. თანაბარი და არათანაბარი
მოძრაობა. თანაბარი მოძრაობის სიჩქარე. სიჩქარის ერთეულები. არათანაბარი მოძრაობის საშუალო
სიჩქარე. თანაბრად მოძრავი სხეულის მიერ გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი.
სიჩქარე, როგორც ვექტორი.

მასა, მასის ერთეული. დიდი და მცირე მასები ბუნებაში. მასის გაზომვა სასწორით.

ნივთიერების სიმკვრივე, სიმკვრივის ერთეული.



სხეულთა ურთიერთქმედება: უშუალო (მოქაჩვა, ბიძგი) და მანძილზე ურთიერთქმედება (მაგნიტური და
გრავიტაციული).

ძალა. ძალის ერთეული-ნიუტონი. დინამომეტრი, ძალის გაზომვა.

სიმძიმის, ხახუნის, დრეკადობის ძალები, ჰუკის კანონი. სიხისტე.
ხახუნის კოეფიციენტი.
ძალა, როგორც ვექტორი. ერთი წრფის გასწვრივ მოქმედი ძალების შეკრება.

წნევა. წნევის ერთეული. აირის წნევა. წნევა სითხეებში, პასკალის კანონი. ჰიდროსტატიკური წნევა.
ზიარჭურჭელი. ჰიდრავლიკური მანქანა. ატმოსფერული წნევა, ტორიჩელის ცდა. ბარომეტრი,
მანომეტრი.
ამომგდები ძალა, არქიმედეს კანონი. სხეულთა ტივტივი, ცურვა, ჩაძირვა.

VIII კლასი

ფიზიკა

(გაძლიერებული - კვირაში 4 საათი)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები



ფიზ.გაძ.VIII.1.მოსწავლეს შეუძლია
საკითხის ექსპერიმენტული კვლევა.

ფიზ.გაძ.VIII.2.მოსწავლეს შეუძლია
მექანიკური მუშაობის, სიმძლავრისა და
მექანიკური ენერგიის შესახებ მსჯელობა.

ფიზ.გაძ.VIII.3.მოსწავლეს შეუძლია
სხეულთა წონასწორობის და მარტივი
მექანიზმების მოქმედების პრინციპის
დახასიათება.

ფიზ.გაძ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი
ელექტრული და მაგნიტური მოვლენების
კვლევა.

ფიზ.გაძ.VIII.5.მოსწავლეს შეუძლია
ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობების
და ერთი მდგომარეობიდან მეორეში
გადასვლების აღწერა.

ფიზ.გაძ.VIII.6.მოსწავლეს შეუძლია
ენერგიის ფორმებისა და წყაროების
შესახებ მსჯელობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება:  მეცნიერული კვლევა-ძიება

ფიზ.გაძ.VIII.1.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის ექსპერიმენტული კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 როდესაც შესაძლებელია, გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს კვლევის ჩატარების ეტაპებს და პირობებს; საჭიროების შემთხვევაში გამოჰყავს

სამუშაო ფორმულა;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 სქემატურად წარმოადგენს ექსპერიმენტულ დანადგარს ან მოჰყავს მისი ფოტოსურათი;
 ასახელებს გასაზომ სიდიდეებს;
 იყენებს შესაბამის მასალას / აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას;



 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;
 გაზომვების შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით;
 საჭიროების შემთხვევაში აგებს გაზომილ სიდიდეებს ან მათ ფუნქციებს შორის

დამოკიდებულების გრაფიკს;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოაქვს დასკვნები ან იყენებს მათ საძებნი სიდიდის საპოვნელად;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  ანომალიებს  და  ცდილობს მათ

ახსნას.

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.VIII. 2. მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური მუშაობის, სიმძლავრისა და მექანიკური ენერგიის
შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს მექანიკურ მუშაობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიღებული “მუშაობის” ცნებისაგან;
 რაოდენობრივად ახასიათებს მექანიკური მუშაობისა და სიმძლავრის დამოკიდებულებას მათ

განმსაზღვრელ სიდიდეებთან;
 მოჰყავს კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ურთიერთგარდაქმნის მაგალითები;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.VIII. 3. მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა წონასწორობის და მარტივი მექანიზმების მოქმედების
პრინციპის დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 ცდების საშუალებით იკვლევს სხეულთა წონასწორობის სახეებს, ადარებს მათ ერთმანეთს და

გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 ამზადებს ბერკეტის მარტივ მოდელს, გამოთქვამს ჰიპოთეზას მისი მოქმედების პრინციპის

შესახებ და ამოწმებს ცდებით;
 აღწერს მარტივ მექანიზმებს (უძრავი და მოძრავი ჭოჭონაქი, ბერკეტი) და მოიპოვებს ინფორმაციას

მათი გამოყენების შესახებ ყოფა-ცხოვრებაში;
 აფასებს მარტივი მექანიზმის მარგი ქმედების კოეფიციენტს;
 ეძებს ბერკეტის ანალოგიას ორგანიზმებში და აღწერს მათ;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.VIII.4.მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ელექტრული და მაგნიტური მოვლენების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს დამუხტული სხეულების ურთიერთქმედების შესასწავლად, აანალიზებს და

გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;



 ატარებს ცდებს ნივთიერების ელექტროგამტარებლობაზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს და
გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;

 რაოდენობრივად ახასიათებს დენის ძალის, ძაბვის, წინაღობის დამოკიდებულებას მათ
განმსაზღვრელ სიდიდეებთან;

 აგებს ელ. წრედს გამტართა პარალელური და მიმდევრობითი შეერთებით, იკვლევს რაოდენობრივ
კავშირს ელ. წრედის მახასიათებელ პარამეტრებს შორის;

 რაოდენობრივად აყალიბებს ომის კანონს წრედის უბნისათვის და იყენებს მას კონკრეტული
პრობლემის გადასაჭრელად;

 ხსნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოხმარებული ელ. ხელსაწყოების მოქმედების პრინციპს და
პოულობს ელექტრობასთან დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის გზებს;

 რაოდენობრივად აყალიბებს ჯოულ-ლენცის კანონს და იყენებს მას კონკრეტული პრობლემის
გადასაჭრელად;

 ცდების საშუალებით აკვირდება დენის მაგნიტურ მოქმედებას, თვისობრივად აანალიზებს და
გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;

 აგებს მარტივი ხელსაწყოს მოდელს ელ. მაგნიტის გამოყენებით და აკეთებს დემონსტრირებას;
 ავლენს უსაფრთხოების წესების ცოდნას ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და ჩატარებისას, ასევე

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ელექტრული ხელსაწყოების მოხმარებისას;
 ადექვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.VIII.5.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობების და ერთი
მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს სხვადასხვა ნივთიერების სითბურ გაფართოებაზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს

და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 აღწერს ბრიზის წარმოქმნას და სათბურის ეფექტს;
 ატარებს ცდებს სითბოცვლის პროცესებზე დასაკვირვებლად, აანალიზებს და გამოჰყავს

გათბობისათვის საჭირო სითბოს რაოდენობის გამოსათვლელი ფორმულა;
 აანალიზებს დნობა-გამყარების, აორთქლება-კონდენსაციის პროცესებს, რაოდენობრივად აღწერს

მათ;
 მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება და ახასიათებს ზედაპირულ დაჭიმულობას და

კაპილარულ მოვლენებს;
 აანალიზებს წვის სითბოს, გამოითვლის მას და იყენებს პრაქტიკული პრობლემების

გადასაჭრელად (მაგ., სხვადასხვა საწვავის გამოყენება მომგებიანობის მხრივ);
 მოიპოვებს ინფორმაციას და აღწერს სითბური ძრავების მოქმედების პრინციპს (შიგაწვის ძრავა,

ტურბინა);
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.VIII.6.მოსწავლეს შეუძლია ენერგიის ფორმებისა და წყაროების შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 განასხვავებს ენერგიის ფორმებს – მექანიკური, სინათლის, სითბური, ელექტრული ენერგიების
სახით და მოჰყავს მათი გამოყენების მაგალითები;

 განარჩევს და აღწერს სინათლის და სითბოს ბუნებრივ და ხელოვნურ წყაროებს, მსჯელობს მათი
პრაქტიკული გამოყენების შესახებ;

 მოჰყავს ენერგიის ერთი ფორმიდან მეორეში გარდაქმნის მაგალითები (მაგ.,
ჰიდროელექტროსადგური: წყლის მექანიკური ენერგია-ელექტრული ენერგია-სინათლის (ნათურა),
მექანიკური (ძრავა) ან სითბური ენერგია (ელექტრო გამათბობელი);

 განიხილავს საკვებ ნივთიერებებს, როგორც ორგანიზმის ენერგიის წყაროს;
 ადარებს ერთმანეთს ენერგიის განახლებად და არაგანახლებად წყაროებს, მსჯელობს მათ

დადებით და უარყოფით მხარეებზე;
 სახავს ენერგიის დაზოგვის შესაძლო გზებს, მსჯელობს მის აუცილებლობაზე და მოჰყავს

მაგალითები;
 მოიპოვებს ინფორმაციას ადამიანის მიერ ენერგიის გარდაქმნისა და გამოყენების შესახებ

უძველესი დროიდან დღემდე, ამზადებს რეფერატს;
 მოიპოვებს ინფორმაციას მის ლოკალურ გარემოში არსებული ბუნებრივი ენერგიის წყაროების

შესახებ და სახავს მისი ეფექტურად გამოყენების გზებს.

პროგრამის შინაარსი

მექანიკური მუშაობა, მუშაობის ერთეული. დადებითი, ნულოვანი და უარყოფითი მუშაობა.
სიმძლავრე, სიმძლავრის ერთეული, მექანიკური ენერგია, კინეტიკური და პოტენციური ენერგია
(სხეულისა და დედამიწასთან ურთიერთქმედების)

სიმძიმის ცენტრი, სხეულთა წონასწორობა (მდგრადი, არამდგრადი, განურჩეველი).
ბერკეტი. მექანიკის ოქროს წესი. ძალის მომენტი, მარტივი მექანიზმები. მ.ქ.კ.

ორგვარი ელექტრული მუხტი. მუხტის ერთეული, ელექტროსკოპი (ელექტრომეტრი), ელექტრული
ველი, ელ. ველის ძალწირები, ელექტროსტატიკური ინდუქცია. დამუხტული სხეულების
ურთიერთქმედება.
ელექტრული დენი. ელექტროგამტარები და იზოლატორები. დენის ძალა, ძაბვა, გამტარის წინაღობა,
მათი ერთეულები. ამპერმეტრი და ვოლტმეტრი. მათი წრედში ჩართვის წესები. ომის კანონი წრედის
უბნისათვის. ომის კანონის გამოყენება რეზისტორის წინაღობის განსაზღვრისათვის. გამტართა
პარალელური და მიმდევრობითი შეერთება. ელექტრული სქემები;

დენის მუშაობა და სიმძლავრე. ჯოულ-ლენცის კანონი.

მაგნიტური ველი, წრფივი დენიანი გამტარის და დენიანი კოჭას  მაგნიტური ველი, ველის ძალწირები,
დენის მაგნიტური მოქმედება.

ნივთიერებათა სითბური გაფართოება, წყლის ანომალია. სხეულთა შინაგანი (სითბური) ენერგია.
თბოგადაცემა და მისი სახეები. ბრიზი. სათბურის ეფექტი. სითბოს რაოდენობა, კუთრი სითბოტევადობა.
სხეულის სითბოტევადობა. კალორიმეტრი. სითბური ბალანსის განტოლება. გამყარება-დნობა.
აორთქლება-კონდენსაცია, სუბლიმაცია, დუღილი, დუღილის ტემპერატურა.



ზედაპირული დაჭიმულობა, კაპილარული მოვლენები.

დნობის და ორთქლადქცევის კუთრი სითბო. დნობისა და ორთქლადქცევისათვის საჭირო სითბოს
რაოდენობა. წვის სითბო, სითბური ძრავები (შიგაწვის ძრავა, ტურბინა), მათი მ.ქ.კ.

მექანიკური, სინათლის, სითბური, ელექტრული ენერგიები. ენერგიის გარდაქმნა.

სინათლისა და სითბოს ბუნებრივი და ხელოვნური წყაროები. ენერგიის განახლებადი და
არაგანახლებადი წყაროები.

IX კლასი

ფიზიკა

(გაძლიერებული-კვირაში 5 საათი)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.IX.1.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის
ექსპერიმენტული კვლევა.

ფიზ.გაძ.IX.2.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის
თეორიული კვლევა.

ფიზ.გაძ.IX.3.მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა
თანაბარი და არათანაბარი მოძრაობის
აღწერა.

ფიზ.გაძ.IX.4.მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა
მოძრაობის და ურთიერთქმედებების
აღწერა.

ფიზ.გაძ.IX.5.მოსწავლეს შეუძლია
მექანიკური მუშაობისა და ენერგიის შესახებ
მსჯელობა.

ფიზ.გაძ.IX.6.მოსწავლეს შეუძლია სინათლის
გავრცელების კვლევა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება:  მეცნიერული კვლევა-ძიება



ფიზ. გაძ. IX.1. მოსწავლეს შეუძლია საკითხის ექსპერიმენტული კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს კვლევის ჩატარების ეტაპებს და პირობებს, საჭიროების შემთხვევაში გამოჰყავს

სამუშაო ფორმულა;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 სქემატურად წარმოადგენს ექსპერიმენტულ დანადგარს ან მოჰყავს მისი ფოტოსურათი;
 ასახელებს გასაზომ სიდიდეებს;
 იყენებს შესაბამის მასალას / აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას;
 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;
 გაზომვების შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით;
 საჭიროების შემთხვევაში აგებს გაზომილ სიდიდეებს ან მათ ფუნქციებს შორის

დამოკიდებულების გრაფიკს;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოაქვს დასკვნები ან იყენებს მათ საძებნი სიდიდის საპოვნელად;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  ანომალიებს  და  ცდილობს მათ

ახსნას;
 ახდენს ცდომილებათა ანალიზს.

ფიზ.გაძ.IX.2.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის თეორიული კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 ასახელებს კვლევისას გამოყენებულ გამარტივებებს;
 შეარჩევს იმ კანონებსა და ფორმულებს, რომლებიც გამოდგება მოცემული საკითხის კვლევისას;
 ახორციელებს კვლევას;
 აანალიზებს მიღებულ შედეგს;
 რიცხვითი შედეგების მიღებისას სწორად იყენებს მიახლოებით რიცხვებზე მოქმედების წესებს;
 შესაძლებლობის შემთხვევაში ადარებს თეორიულ შედეგს ექსპერიმენტულთან;
 პრეზენტაციისას იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ. IX.3.მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა თანაბარი და არათანაბარი მოძრაობის აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს მოძრაობის სახეს კოორდინატისა და სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების

გრაფიკებით და ითვლის მოძრაობის დამახასიათებელ სიდიდეებს;
 ატარებს გაზომვებს სხეულის საშუალო სიჩქარის გამოსათვლელად, აანალიზებს შედეგებს;



 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა წრფივ თანაბარაჩქარებულ მოძრაობაზე დასაკვირვებლად,
აწარმოებს შესაბამის გაზომვებს და აღწერს კავშირს მოძრაობის მახასიათებელ სიდიდეებს შორის;

 აღწერს სხეულის მოძრაობას სხვადასხვა სხეულთა მიმართ, მოჰყავს მოძრაობის ფარდობითობის
მაგალითები ყოველდღიური ცხოვრებიდან;

 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა მრუდწირულ მოძრაობაზე დასაკვირვებლად, აწარმოებს
შესაბამის გაზომვებს და აღწერს კავშირს მოძრაობის მახასიათებელ სიდიდეებს შორის;

 მოიპოვებს ინფორმაციას მზის სისტემის პლანეტების მოძრაობის შესახებ თავისი ღერძისა და მზის
გარშემო, ამზადებს რეფერატს;

 გრაფიკულად წარმოადგენს მოძრაობის დამახასიათებელი ფიზიკური სიდიდეების დროზე
დამოკიდებულებას (წრფივი თანაბარი და თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას);

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და
არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.IX.4.მოსწავლეს შეუძლია სხეულთა მოძრაობის და ურთიერთქმედებების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა ინერტულობის შესასწავლად, აწარმოებს გაზომვებს და

გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 ახასიათებს ათვლის ინერციულ სისტემებს და მოჰყავს სათანადო მაგალითები;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს ნიუტონის კანონების მართებულობის შესამოწმებლად, აანალიზებს

შედეგებს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 აღწერს ნიუტონის კანონების პრაქტიკული გამოყენების მაგალითებს;
 რაოდენობრივად ახასიათებს ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობას,

აკავშირებს სხეულის ფრენის პარამეტრებს საწყის პირობებთან;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულების დინამიკის შესასწავლად (დახრილი სიბრტყე, გადაბმული

სხეულები), შედეგებს აანალიზებს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 მოჰყავს მსოფლიო მიზიდულობის ძალის გამოვლენის მაგალითები;
 ადარებს თავისუფალი ვარდნის აჩქარებებს სხვადასხვა ციურ სხეულებზე;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს იმპულსის მუდმივობის კანონის შესასწავლად, აწარმოებს გაზომვებს

და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 მოჰყავს იმპულსის მუდმივობის კანონის საილუსტრაციო მაგალითები;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.
ფიზ.გაძ.IX.5.მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური მუშაობისა და ენერგიის შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს მექანიკური ენერგიის ცნებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიღებული “ენერგიის”

ცნებისაგან;
 აკავშირებს ენერგიის ცვლილებას შესრულებულ მუშაობასთან;
 მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება პოტენციური და კინეტიკური ენერგიების ერთიდან

მეორეში გადასვლას, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები და გამოსახავს პროცესს რაოდენობრივად;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.



ფიზ.გაძ.IX.6.მოსწავლეს შეუძლია სინათლის გავრცელების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს სინათლის გავრცელების შესასწავლად, იყენებს სხივის გეომეტრიულ მოდელს და

გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 აკვირდება და აღწერს სინათლის გავრცელებას ერთგვაროვან და არაერთგვაროვან გარემოში

(ჩრდილის წარმოქმნას, არეკლას, სრულ არეკვლას, შთანთქმას, გარდატეხას), აანალიზებს ამ
მოვლენებს სათანადო ფორმულების გამოყენებით;

 განიხილავს სხივთა სვლას სხვადასხვა ოპტიკურ სისტემებში (ბრტყელ-პარალელური ფირფიტა,
თხელი ლინზა, სამკუთხა პრიზმა, ბრტყელი სარკე), იყენებს შესაბამის ფორმულებს და აღწერს
გამოსახულების მიღებას;

 მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა ოპტიკური სისტემის (მაგ., ლუპა, მიკროსკოპი, ტელესკოპი)
მოქმედების პრინციპის შესახებ, აანალიზებს და აკეთებს პრეზენტაციას;

 გამოსახავს მარტივი სქემის სახით და ადარებს სხვადასხვა ორგანიზმის (მაგ., ძუძუმწოვრების და
მწერების) თვალის ოპტიკურ სისტემებს, მსჯელობს განსხვავებებზე;

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და
არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

პროგრამის შინაარსი
ათვლის სისტემა. ნივთიერი წერტილი. გადაადგილება. ვექტორი. რადიუს-ვექტორი.

ვექტორების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება სკალარზე, ვექტორის გეგმილი ღერძზე.

მექანიკის ძირითადი ამოცანა. წრფივი თანაბარი მოძრაობა. წრფივი თანაბარი მოძრაობის სიჩქარე,
როგორც ვექტორი. წრფივი თანაბარი მოძრაობისას კოორდინატისა და სიჩქარის გრაფიკები.

მოძრაობის ფარდობითობა, სიჩქარეთა შეკრება. ორ მოძრავ ნივთიერ წერტილს შორის მანძილის
ცვლილების სიჩქარე.

არათანაბარი მოძრაობა. საშუალო და მყისი სიჩქარე.

წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობა, სიჩქარე, აჩქარება და გადაადგილება თანაბარაჩქარებული
მოძრაობის დროს, აჩქარების ერთეული. კოორდინატის, სიჩქარისა და აჩქარების დროზე
დამოკიდებულების გრაფიკები.
სხეულთა თავისუფალი ვარდნა, თავისუფალი ვარდნის აჩქარება.

მრუდწირული მოძრაობა. სიჩქარე და აჩქარება მრუდწირული მოძრაობისას. თანაბარი მოძრაობა
წრეწირზე. წირითი და კუთხური სიჩქარეები. ბრუნვის სიხშირე, პერიოდი. ცენტრისკენული აჩქარება.
არათანაბარი მოძრაობა წრეწირზე. მხები აჩქარება. კუთხური აჩქარება.

მასა, როგორც ინერტულობის ზომა. ათვლის ინერციული სისტემები, ნიუტონის კანონები. სიმძიმის
ძალა. მსოფლიო მიზიდულობის კანონი. უძრაობისა და მოძრაობის ხახუნის ძალები. სითხეში ან აირში
მოძრავ სხეულზე მოქმედი წინააღმდეგობის ძალა. დეფორმაციის სახეები. მყარი სხეულის მექანიკური
თვისებები.

ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა, პრაქტიკული მაგალითები.



ნიუტონის კანონების გამოყენება სხეულთა დინამიკის აღსაწერად: სხეულის მოძრაობა დახრილ
სიბრტყეზე, გადაბმული სხეულების მოძრაობა, მოძრაობა წრეწირზე.

გალილეის გარდაქმნები. გალილეის ფარდობითობის პრინციპი.

პირველი კოსმოსური სიჩქარე. ხელოვნური თანამგზავრები, უწონობა და გადატვირთვა.
სტატიკა. ძალის მომენტი უძრავი ღერძის მიმართ. უძრავი ღერძის გარშემო ბრუნვის შესაძლებლობის
მქონე სხეულის წონასწორობის პირობა რამდენიმე ძალის მოქმედებისას. გადატანითი მოძრაობის უნარის
მქონე სხეულის წონასწორობის პირობა. წონასწორობის პირობები ზოგად შემთხვევაში.
იმპულსი, იმპულსის მუდმივობის კანონი, მასათა ცენტრი, ნივთიერ წერტილთა სისტემის მასათა
ცენტრის რადიუს-ვექტორის ფორმულა, რეაქტიული მოძრაობა.
მექანიკური მუშაობა და ენერგია. ორი ვექტორის სკალარული ნამრავლი. მუშაობა, როგორც სკალარული
ნამრავლი. კონსერვატული ძალების მუშაობა (დრეკადობის ძალისა და სიმძიმის ძალის მუშაობა),
პოტენციური და კინეტიკური ენერგია. ორი ნივთიერი წერტილის გრავიტაციული ურთიერთქმედების
ენერგია. მეორე და მესამე კოსმოსური სიჩქარეები.  ერთი სახის ენერგიის გადასვლა მეორეში, ენერგიის
გარდაქმნა. მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონი.

იმპულსის მომენტი უძრავი ღერძის მიმართ. მომენტების განტოლება. იმპულსის მომენტის მუდმივობის
კანონი.

მზის სისტემის პლანეტების მოძრაობა. კეპლერის კანონები.

სინათლის წრფივი გავრცელების კანონი, ჩრდილი და ნახევარჩრდილი. სინათლის არეკვლა,
გამოსახულება ბრტყელ სარკეში, გარდატეხა, სრული არეკვლა.
სინათლის სიჩქარე და მისი გაზომვა.

სხივთა სვლა ბრტყელ-პარალელური ფირფიტასა და სამკუთხა პრიზმაში, სფერული სარკე,
გამოსახულება სფერულ სარკეში, სფერული სარკის ფორმულა. წირითი გადიდება, თხელი ლინზა,
გამოსახულების მიღება თხელ ლინზაში, ლინზის ფორმულა. წირითი გადიდება. სხვადასხვა ოპტიკური
სისტემა: თვალი. სათვალე.
ლუპა, მიკროსკოპი, ტელესკოპი.
სინათლის ნაკადი, სინათლის ძალა, განათებულობა, შესაბამისი ერთეულები.

აბსოლუტური და ფარდობითი ცდომილებები. ხელსაწყოს ცდომილება. შემთხვევითი ცდომილება.
სრული ცდომილება. ირიბი გაზომვების ცდომილებების მარტივი შეფასებები.



თავი XLII

X კლასი

ბიოლოგია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ცოცხალი სამყარო

კვლ.X.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

კვლ.X.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.X.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.X.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ბიოლ.X.5.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
უჯრედში მიმდინარე პროცესებზე და
დაასაბუთოს მათი მნიშვნელობა
ორგანიზმისათვის.

ბიოლ.X.6.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს
სუნთქვის პროცესის თავისებურებები
მცენარეებსა და ცხოველებში.

ბიოლ.X.7.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს
კვების და მონელების მნიშვნელობა
ორგანიზმის ზრდა-განვითარებისათვის და
ენერგიით უზრუნველსაყოფად.

ბიოლ.X.8.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
ფოტოსინთეზზე, როგორც მცენარეული
ბიომასის წარმომქმნელ საკვანძო პროცესზე.

ბიოლ. X.9.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს
სატრანსპორტო სისტემის მნიშვნელობა
ორგანიზმისათვის.

ბიოლ.X.10.მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს მაკოორდინირებელი
სისტემების მნიშვნელობა
ორგანიზმისათვის.

ბიოლ.X.11.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს
გამომყოფი სისტემის მნიშვნელობა შინაგანი
გარემოს მუდმივობის შენარჩუნებისათვის
(ჰომეოსტაზი).



ბიოლ.X.12.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
სხვადასხვა გარემოში მობინადრე
ორგანიზმების მოძრაობის
თავისებურებებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.X.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).

კვლ.X.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების
აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.X.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;



 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი
მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ.X.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების

დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,
გამოიტანს დასკვნებს;

 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბიოლ.X.5.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს უჯრედში მიმდინარე პროცესებზე და დაასაბუთოს მათი
მნიშვნელობა ორგანიზმისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს უჯრედის სტრუქტურული კომპონენტების ურთიერთკავშირზე და განიხილავს

უჯრედს, როგორც ერთ მთლიანს;
 იყენებს მემბრანის თხევად-მოზაიკურ მოდელს უჯრედსა და გარემოს შორის კავშირის

სადემონსტრაციოდ (მაგ., შერჩევითი გამტარობა, დიფუზია, ოსმოსი, აქტიური ტრანსპორტი,
ენდოციტოზი, ეგზოციტოზი, ”თავისიანის” და ”უცხოს” ცნობა);

 ასაბუთებს უჯრედის შემადგენლობაში შემავალი არაორგანული და ორგანული ნივთიერებების
აუცილებლობას ორგანიზმისათვის;

 ილუსტრაციის და/ან მოდელის საშუალებით აჩვენებს ბიოპოლიმერების აგებულებებს შორის
მსგავსებასა და განსხვავებას და მსჯელობს მათ მნიშვნელობაზე თითოეული უჯრედისათვის და
მთელი ორგანიზმისათვის;

 წყლის ფიზიკური და ქიმიური თვისებების საფუძველზე ასაბუთებს სიცოცხლისათვის მის
აუცილებლობას;



 ატარებს ცდებს და ავლენს კატალიზური პროცესების ინტენსივობის დამოკიდებულებას
ზოგიერთ ფაქტორზე (მაგ., ტემპერატურა, pH), მონაცემებს გამოსახავს გრაფიკულად და
აანალიზებს შედეგებს;

 მსჯელობს ანაბოლური და კატაბოლური პროცესების არსზე, აღწერს და სქემატურად გამოსახავს
მათ მიმდინარეობას;

 მოიპოვებს ინფორმაციას კანცეროგენური ნივთიერებების როლზე უჯრედის
არაკონტროლირებადი გაყოფის პროცესში - სიმსივნეების განვითარებაში;

 ვარაუდობს, თუ როგორი იქნება უჯრედის მეტაბოლიზმი კონკრეტულ სიტუაციაში (მაგ.,
გონებრივი და ფიზიკური დატვირთვა, მოსვენების მდგომარეობა, ჰიპოქსია, თირეოტოქსიკოზი,
დიაბეტი), აგროვებს ინფორმაციას ვარაუდის დასადასტურებლად.

ბიოლ.X.6.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს სუნთქვის პროცესის თავისებურებები მცენარეებსა და
ცხოველებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საუბრობს სუნთქვის  პროდუქტებით უჯრედების მომარაგების გზებზე და მსჯელობს
ცხოველური და მცენარეული უჯრედების მიერ ენერგიის წარმოქმნის თავისებურებებზე;

 წარმოსახავს სუნთქვის პროცესს, როგორც ქიმიური რეაქციების ჯამს და განიხილავს გლუკოზას,
როგორც უჯრედის ენერგიის ძირითად წყაროს;

 მსჯელობს აერობული და ანაერობული სუნთქვის თავისებურებებზე. აღწერს და სქემატურად
გამოსახავს მათ მიმდინარეობას, წერს შესაბამის განტოლებებს, ერთმანეთს ადარებს ამ ორ
პროცესს;

 მსჯელობს ცხოველებსა და მცენარეებში მიმდინარე აერობული/ანაერობული პროცესების
მსგავსება/განსხვავებაზე;

 ქმნის აერობული სუნთქვის მოდელებს (მაგ., ქალაქისა და უჯრედის ანალოგია - ენერგიის
წყაროები და მოხმარების მიზანი თითოეულისათვის);

 ექსპერიმენტულად იკვლევს წვის პროცესს (მაგ., შაქრის ნატეხის წვა დახურულ ქილაში). ადარებს
წვას და უჯრედულ სუნთქვას და მსჯელობს ამ უკანასკნელის უპირატესობაზე;

 აღწერს გზებს, რომლითაც ორგანიზმი მარაგდება ჟანგბადით (მაგ., სხეულის ზედაპირი, ტრაქეები,
ლაყუჩები, ფილტვები);

 საუბრობს ალვეოლის თვისებებზე და ხსნის დაზიანების დროს ალვეოლის არსებობისას გაზთა
ცვლის შეფერხების მიზეზებს;

 ასაბუთებს სისხლის და სისხლის მიმოქცევის მნიშვნელობას ნახშირორჟანგის და ჟანგბადის
ტრანსპორტირების პროცესში.

ბიოლ.X.7.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს კვების და მონელების მნიშვნელობა ორგანიზმის ზრდა-
განვითარებისათვის და ენერგიით უზრუნველსაყოფად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ცდებს საკვებში დაგროვილი ენერგიის რაოდენობის გამოსათვლელად, ადარებს საკვებ

პროდუქტებს ენერგეტიკული ღირებულების მიხედვით;
 ასაბუთებს საკვების მნიშვნელობას ორგანიზმის ზრდისათვის და ენერგიით მომარაგებისათვის;
 ადარებს მცენარეული და ცხოველური ორგანიზმების კვების ტიპებს და ადგენს მათ შორის

პრინციპულ განსხვავებას;



 იკვლევს საკვების შედგენილობას (ორგანული და არაორგანული ნივთიერებები, ვიტამინები),
კვებით ღირებულებას და ენერგიის შემცველობას, აანალიზებს დაბალანსებული კვებითი
რაციონის და თითოეული კომპონენტის მნიშვნელობას ორგანიზმისათვის;

 სქემატურად ასახავს საკვები ნივთიერებების გზას საჭმლის მომნელებელი სისტემიდან
უჯრედებამდე;

 ასაბუთებს მიღებული საკვებიდან ინდივიდისათვის დამახასიათებელი ნივთიერებების აწყობის
პრინციპს;

 მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა საკვები პროდუქტის კვებით ღირებულებაზე და ენერგიის
შემცველობაზე და მსჯელობს დაბალანსებული რაციონის მნიშვნელობაზე სხვადასხვა ასაკობრივი
ჯგუფისათვის;

 ექსპერიმენტულად ასაბუთებს ფერმენტების მოქმედებას საკვების ქიმიურ დაშლის პროცესზე და
მსჯელობს ტემპერატურისა და pH-ის ზემოქმედებით ფერმენტული აქტივობის ცვლილებაზე;

 აცნობიერებს მონელებული საკვების ათვისებაში სისხლის მიმოქცევის სისტემის მნიშვნელობას.

ბიოლ.X.8.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ფოტოსინთეზზე, როგორც მცენარეული ბიომასის
წარმომქმნელ საკვანძო პროცესზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს გარემოსათვის მწვანე მცენარის მნიშვნელობაზე;
 სქემის სახით წარმოადგენს ფოტოსინთეზის საწყის და საბოლოო პროდუქტებს;
 აღწერს მცენარის სატრანსპორტო სისტემას და მსჯელობს წყლის და მინერალური ნივთიერებების

მოძრაობის კანონზომიერებებზე;
 ცდის საშუალებით იკვლევს სხვადასხვა ფოთოლში (მაგ., ფერადი ფოთლები, რამდენიმე დღით

სიბნელეში გაჩერებული ფოთლები, დამცველობითი საფარველის მქონე ფოთლები) სახამებლის
არსებობა/არ არსებობას, ადგენს ცხრილს და მასში წარმოდგენილ მონაცემებს აკავშირებს
ქლოროფილის არსებობასთან;

 იკვლევს (ექსპერიმენტულად, მზა მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, სიმულაციური
პროგრამების დახმარებით) გარემო ფაქტორების (სინათლის ინტენსივობა, ტემპერატურა,
ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია) გავლენას ფოტოსინთეზის პროცესზე;

 განასხვავებს ფოტოსინთეზსა და სუნთქვას მცენარეებში;
 მსჯელობს ფოტოსინთეზის შედეგად ფოთლებში წარმოქმნილი გლუკოზის შემდგომ ბედზე

(მოიხმარება სუნთქვის პროცესში, სახამებლის წარმოსაქმნელად);
 წარმოადგენს რეფერატს მცენარეული ბიომასიდან დამზადებული ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი

პროდუქტების შესახებ.

ბიოლ.X.9.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს სატრანსპორტო სისტემის მნიშვნელობა ორგანიზმისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს წყლის და საკვები ნივთიერებების ტრანსპორტირების მექანიზმს მცენარეებში;
 იკვლევს გარემო პირობების ზემოქმედებით წყლის ტრანსპორტირების ინტენსივობის ცვლილებებს

მცენარეებში;



 ახასიათებს სისხლის მიმოქცევის სისტემის 4 ძირითად კომპონენტს (არე - სისხლი, გამტარი მილები
- სისხლძარღვები, ტუმბო - გული, მიმოცვლის უშუალო სეგმენტი - კაპილარები) და თითოეულის
მნიშვნელობას ნივთიერებათა ტრანსპორტის პროცესში;

 ილუსტრაციის გამოყენებით აღწერს სისხლის წითელი უჯრედის მოძრაობას სისხლის მიმოქცევის
სისტემაში (მაგ., ერთი ერითროციტის მოძრაობა აორტიდან მარცხენა პარკუჭამდე);

 ქმნის ანტიგენისა და ანტისხეულის ურთიერთქმედების მოდელს და მსჯელობს ამ
ურთიერთქმედების მნიშვნელობაზე;

 განასხვავებს სისტოლურ და დიასტოლურ წნევას. ზომავს სისხლის წნევას. მსჯელობს გულის
მუშაობასა და სისხლის წნევას შორის არსებულ ურთიერთდამოკიდებულებაზე.

 აღწერს ავტონომიური ნერვული სისტემის მიერ გულისა და სისხლის წნევის რეგულირების
პროცესს;

 აანალიზებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის და ჯანმრთელობაზე მოქმედი რისკ-ფაქტორების
ზეგავლენის შემცირების მნიშვნელობას;

 ახასიათებს ზოგიერთ გულ-სისხლძარღვოვან პათოლოგიას (მაგ., ათეროსკლეროზი, გულის მანკი,
გულის კუნთის ინფარქტი).

ბიოლ.X.10. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს მაკოორდინირებელი სისტემების მნიშვნელობა
ორგანიზმისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ორგანიზმებში გაღიზიანების საპასუხოდ წარმოქმნილ პროცესებზე;
 ახასიათებს მცენარეული ჰორმონების როლს ზრდის, განვითარებისა და სტიმულზე საპასუხო

რეაქციების კოორდინირებაში;
 აანალიზებს მაკოორდინირებელი სისტემების მნიშვნელობას სხვადასხვა სახის უჯრედებისა და

ქსოვილების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის;
 ერთმანეთს ადარებს ნერვულ და ენდოკრინულ სისტემებს (მოქმედების დრო, ინფორმაციის

გადაცემის ფორმა, პასუხის ხანგრძლივობა, მოქმედების არეალი). შედეგებს წარმოადგენს
ცხრილის სახით;

 ახასიათებს ტვინის სხვადასხვა უბნის დანიშნულებას და ასაბუთებს ცენტრალური ნერვული
სისტემის ინტეგრალურ ფუნქციას;

 საუბრობს ნერვული სისტემისთვის ზოგიერთი მედიკამენტის დამაზიანებელ ეფექტზე;
 აღწერს ჰორმონის გამოყოფის ორმხრივი რეგულაციის პროცესს (რეგულაცია ცენტრალური

ნერვული სისტემიდან და რეგულაცია მოცემული ჰორმონის კონცენტრაციით სისხლში);
 განასხვავებს  პირობით და უპირობო რეფლექსებს და სქემატურად გამოსახავს რეფლექსურ

რკალს.

ბიოლ.X.11.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს გამომყოფი სისტემის მნიშვნელობა შინაგანი გარემოს
მუდმივობის შენარჩუნებისათვის (ჰომეოსტაზი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ორგანიზმისათვის შინაგანი გარემოს მუდმივობის შენარჩუნების აუცილებლობაზე;
 ექსპერიმენტულად ასაბუთებს დიფუზიის და ოსმოსის მნიშვნელობას მცენარეული და

ცხოველური ქსოვილისათვის;



 ახასიათებს ჰომეოსტაზის პროცესში მონაწილე ორგანოებს, ცხრილის და/ან დიაგრამის სახით
წარმოადგენს მათ მიერ კონტროლირებად პროცესებს (მაგ., თირკმელები - წყლისა და მარილების
რეგულაცია);

 მსჯელობს უარყოფითი უკუკავშირის პრინციპის შესახებ და იყენებს მას თითოეულ უჯრედში
გარემოს მუდმივობის შენარჩუნების  მექანიზმის ასახსნელად;

 მსჯელობს კანის მნიშვნელობაზე ორგანიზმის ტემპერატურის მუდმივობის შენარჩუნებაში და
განიხილავს ამ პროცესს, როგორც უარყოფითი უკუკავშირის მაგალითს.

ბიოლ.X.12.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს სხვადასხვა გარემოს მიმართ ორგანიზმების მოძრაობის
ადაპტაციურ თავისებურებებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ჩონჩხისა და კუნთების დანიშნულებაზე ორგანიზმისათვის (მაგ., საყრდენ-

მამოძრავებელი, დამცველობითი);
 მოდელებზე ამოიცნობს ადამიანის ძვლებსა და კუნთებს და საუბრობს მათ ფუნქციაზე;
 ექსპერიმენტის საშუალებით ადგენს ძვლისათვის ორგანული და არაორგანული ნივთიერებების

მნიშვნელობას;
 განასხვავებს ადამიანის ჩონჩხში არსებული სხვადასხვა ტიპის ძვალთა შეერთებებს, აღწერს მათ

თავისებურებებს, მსჯელობს დამატებითი სტრუქტურების (იოგის, მყესის, ხრტილის)
მნიშვნელობაზე ნორმალური მოძრაობისათვის, მოჰყავს მოძრავი შეერთების ანალოგიები
ტექნიკურ კონსტრუქციებში;

 საუბრობს კუნთის შეკუმშვის მექანიზმზე, ქმნის მოდელს ანტაგონისტი კუნთების მუშაობის
პრინციპის (მაგ., ორთავა და სამთავა კუნთები) სადემონსტრაციოდ;

 მსჯელობს ფრინველთა ჩონჩხის ფრენასთან დაკავშირებულ თავისებურებებზე (მაგ., ღრუიანი,
მსუბუქი ძვლები, სხეულის ფორმა, დაბალანსებული წონა);

 მსჯელობს წყალში მობინადრე ცხოველების ცურვასთან დაკავშირებულ სტრუქტურულ
თავისებურებებზე (მაგ., სხეულის ფორმა, ფარფლები);

 მსჯელობს მცენარეთა მოძრაობის სხვადასხვა ფორმებზე (მაგ., ფოტოტროპიზმი, გეოტროპიზმი).

პროგრამის შინაარსი

უჯრედი. უჯრედული თეორია, ორგანოიდები და მათი ფუნქციები, ატომური და მოლეკულური
შედგენილობა, ბიოპოლიმერები, პლასტიკური და ენერგეტიკული ცვლა.

საკვები და საჭმლის მონელება. კვების ტიპები, საკვების მრავალფეროვნება, წყალი, მინერალური
მარილები, ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ვიტამინები. ამ კომპონენტების შეფარდებითი შემცველობა
საკვებში და თითოეულის ძირითადი დანიშნულება; საჭმლის მომნელებელი სისტემის ზოგადი
აგებულება და ცალკეული ნაწილების ფუნქციები; ფერმენტების დანიშნულება და მოქმედების
თავისებურებანი.



ფოტოსინთეზი და ნივთიერებათა ტრანსპორტი მცენარეებში. ფოტოსინთეზი და კვება, ფოტოსინთეზის
ინტენსივობა, ფოთოლი და ფოტოსინთეზი, ფოტოსინთეზი და გარემო, მცენარე და მინერალები,
ფესვების მიერ წყლის და მინერალების შეწოვა, სატრანსპორტო სისტემა მცენარეებში, წყლის მოძრაობა
მცენარეში, ტრანსპირაცია.

ჰომეოსტაზი. ჰომეოსტაზის ზოგადი დახასიათება, ჰომეოსტაზის ხელშემწყობი პირობები, კონტროლი
სხეულის ტემპერატურაზე, ექსკრეცია: მეტაბოლიზმის მავნე პროდუქტების გამოყოფა, ოსმორეგულაცია
და თირკმელების უკმარისობა.

კოორდინაცია და პასუხი გაღიზიანებაზე. გაღიზიანებადობა და აღგზნებადობა - ცოცხალის თვისებები.
კოორდინაცია: ნერვული სისტემა, ნეირონები და რეფლექსური რკალი, ცენტრალური ნერვული
სისტემის ინტეგრაციული ფუნქცია; ტვინი, როგორც ცენტრალური ნერვული სისტემის პროცესორი,
ნარკოტიკების დამაზიანებელი მოქმედება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, რეცეპტორები და შეგრძნება;
თვალი, როგორც შეგრძნების ორგანო, ენდოკრინული სისტემა.

სუნთქვა. ორგანიზმის ენერგეტიკული მასალა, ნახშირწყლების სხვადასხვა ტიპები, აერობული და
ანაერობული პროცესები, ატფ. სუნთქვა სხეულის ზედაპირით, ტრაქეებით, ლაყუჩებით, ფილტვებით.
ადამიანის სუნთქვითი პარამეტრები, აირთა ცვლა - ჟანგბადით მომარაგება, ფილტვის ვენტილაცია,
თამბაქოს მიერ გამოწვეული დაავადებები.

სისხლი და სისხლის მიმოქცევა. ნივთიერებათა ტრანსპორტი ცხოველებში, სისხლის კომპონენტები და
მათი ფუნქციები. ნივთიერებების ცვლა სისხლსა და ქსოვილებს შორის კაპილარებში. გული, როგორც
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ტუმბო. სისხლის წნევის რეგულაცია და ვარჯიშის მნიშვნელობა. გული
(აგებულება, ცირკულაცია, აორტა, ღრუ ვენები, ფილტვის არტერია და ვენა, წინაგული, პარკუჭი). გულის
მუშაობა. კორონარული მომარაგების დარღვევა.

მოძრაობა. ჩონჩხი, ჩონჩხის ძვლების შეთანხმებული მოქმედება, კუნთების შეკუმშვა და ენერგია.
მოძრაობა ჰაერში, მოძრაობა წყალში.



X კლასი

ფიზიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები

კვლ. X.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

კვლ. X.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ. X.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ. X.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ფიზ. X. 5. მოსწავლეს შეუძლია ელექტრული
და მაგნიტური მოვლენების კვლევა.

ფიზ. X. 6. მოსწავლეს შეუძლია
ფიზიკაში მეცნიერული აღმოჩენების
დაკავშირება ყოველდღიურობასთან.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.X.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;



 განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,
გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);

 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).

კვლ.X.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების
აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.X.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. X.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის
დამოკიდებულების აღსაწერად;

 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების
დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,
გამოიტანს დასკვნებს;

 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას;



 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.X. 5.მოსწავლეს შეუძლია ელექტრული და მაგნიტური მოვლენების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს კულონის კანონის სადემონსტრაციო ცდას და შესაბამის რაოდენობრივ

თანაფარდობებს;
 აკავშირებს ელეტროსტატიკური ველის მახასიათებელ ფიზიკურ სიდიდეებს (დაძაბულობა,

პოტენციალი). მსჯელობს სუპერპოზიციის პრინციპის მნიშვნელობის შესახებ;
 მსჯელობს ელექტრული დენის თავისებურებებზე ლითონში, სითხეში, აირში. ახასიათებს

ელექტროლიზის მოვლენას და აანალიზებს ფარადეის კანონებს;
 მსჯელობს ელექტრული დენის თავისებურებებზე ნახევარგამტარებში;
 აანალიზებს რაოდენობრივად დენის მაგნიტურ მოქმედებას;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს ელექტრომაგნიტური ინდუქციის გამოსაკვლევად, აანალიზებს

მონაცემებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 აღწერს ინდუქციურ დენს თვისებრივად და რაოდენობრივად;
 ავლენს უსაფრთხოების წესების ცოდნას ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და ჩატარებისას, ასევე

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ელექტრული ხელსაწყოების მოხმარებისას;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.X.6.მოსწავლეს შეუძლია ფიზიკაში მეცნიერული აღმოჩენების დაკავშირება ყოველდღიურობასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა ტიპის ელექტრული ხელსაწყოების შექმნასა და

განვითარებაზე, იკვლევს მათ გავლენას საზოგადოების განვითარებაზე და გარემოზე,
წარმოადგენს პროექტის სახით;

 აფასებს ნახევარგამტარის აღმოჩენის მნიშვნელობას და განიხილავს ამ აღმოჩენის როლს
ტექნოლოგიური პროცესების განვითარებაში, წარმოადგენს პრეზენტაციის სახით.

პროგრამის შინაარსი



ელექტროსტატიკა.
ელემენტარული მუხტი; მუხტის მუდმივობის კანონი. კულონის კანონი.
ელექტრული ველი, ელექტრული ველის დაძაბულობა, სუპერპოზიციის პრინციპი.
ელექტრული ველი გამტარებსა და დიელექტრიკებში, დიელექტრიკული შეღწევადობა.
ელექტრული სტატიკური ველის მუშაობა. ელ. ველის პოტენციალი. პოტენციალთა სხვაობა.
ელქტროტევადობა, კონდენსატორი, ბრტყელი კონდენსატორის ელექტროტევადობა და ენერგია,
კონდენსატორების შეერთება.

ელექტრული დენი.
კუთრი წინაღობა, გამტარის წინაღობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე, ზეგამტარობა.
დენის წყარო, დენის წყაროს ემძ, დენის წყაროს შიგა წინაღობა. ომის კანონი სრული წრედისათვის.
ელექტრული დენი ლითონში, სითხეში, აირში.
ელექტროლიზი, ფარადეის კანონები. გალვანური ელემენტი, აკუმულატორი.
ნახევარგამტარი, ელექტრული დენი ნახევარგამტარში. ნახევარგამტარების გამოყენება.
ამპერმეტრი, ვოლტმეტრი, რეოსტატი, მათი მოქმედების პრინციპი.
უსაფრთხოების წესები ელექტროხელსაწყოების მოხმარებისას.

მაგნიტური ველი.
მაგნიტური ველი, დენიანი გამტარების ურთიერთქმედება.
მაგნიტური ნაკადი. მაგნიტური ინდუქცია. ამპერის ძალა. ნივთიერების მაგნიტური თვისებები.
ლორენცის ძალა.
ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენა. ლენცის წესი.
თვითინდუქცია, ინდუქტივობა.
დენიანი კოჭას მაგნიტური ველის ენერგია (გამოყვანის გარეშე, ანალოგიით კინეტიკურ ენერგიასთან).

X კლასი

ქიმია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ქიმიური მოვლენები

კვლ.X.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

კვლ.X.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.X.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა

ქიმ.X.5.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ატომის
აღნაგობა.

ქიმ.X.6.მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს
ელემენტის ატომის აღნაგობა მის
ადგილმდებარეობასთან პერიოდულ
სისტემაში.



წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.X.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ქიმ.X.7.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებათა
თვისებები დაუკავშიროს ატომის
ელექტრონულ აღნაგობას და ქიმიური ბმის
ხასიათს.

ქიმ.X.8.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს
ჟანგვა-აღდგენითი პროცესები.

ქიმ.X.9.მოსწავლეს შეუძლია ხსნარების
თვისებების ახსნა    ელქტროლიტური
დისოციაციის    თეორიის საფუძველზე.

ქიმ.X.10.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს
ელექტროლიზის მოვლენა და მისი როლი
ტექნიკასა და მრეწველობაში.

ქიმ.X.11.მოსწავლეს შეუძლია  განჭვრიტოს
ქიმიური წონასწორობის     გადახრის
მიმართულება.

ქიმ.X.12. მოსწავლეს შეუძლია ქიმიური
ელემენტების და მათი ნაერთების
დახასიათება, მათი მნიშვნელობის შესახებ
მსჯელობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.X.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).



კვლ.X.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების
აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.X.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. X.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების

დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,
გამოიტანს დასკვნებს;

 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს.



მიმართულება: ქიმიური მოვლენები

ქიმ.X.5. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ატომის აღნაგობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ატომის აღნაგობის შესახებ თანამედროვე წარმოდგენებს და ელემენტების თვისებებს

აკავშირებს ატომის აღნაგობასთან;
 განსაზღვრავს ელექტრონების განაწილებას ელექტრონულ დონეებსა და ქვედონეებზე.

გამოითვლის თითოეულ ენერგეტიკულ დონეზე ორბიტალების რაოდენობას და ელექტრონების
მაქსიმალურ რიცხვს;

 ელექტრონების განაწილების ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებით გამოსახავს ატომთა
ელექტრონულ კონფიგურაციას s-, p- და d- ელემენტებისათვის;

 ახორციელებს სათანადო გამოთვლებს (მაგ., ადგენს ელემენტის მასურ წილს ნაერთში,
ელემენტების პროცენტულ შემცველობას, განსაზღვრავს ნაერთის ფორმულას შემადგენელი
ელემენტების შემცველობის მიხედვით).

ქიმ.X.6.მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ელემენტის ატომის აღნაგობა მის ადგილმდებარეობასთან
პერიოდულ სისტემაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე ელემენტის იზოტოპებს მათი ფიზიკური და ქიმიური

თვისებების მიხედვით. მიღებულ შედეგს აკავშირებს ატომის აღნაგობასთან;
 ბუნებაში იზოტოპების გავრცელების საფუძველზე გამოთვლის ელემენტის საშუალო ატომურ

მასას;
 ასაბუთებს ატომბირთვის მუხტის მნიშვნელობას ელემენტების ინდივიდუალობის განსაზღვრაში;
 ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე ჯგუფის ან პერიოდის ელემენტებს ატომის აღნაგობის

თვალსაზრისით და გამოიტანს შესაბამის დასკვნას;
 აკავშირებს ელემენტების მიერ კატიონების და ანიონების წარმოქმნის უნარს მათი სავალენტო

ელექტრონების რაოდენობასთან;
 ადგენს ზოგიერთი ელემენტის იონების და კეთილშობილი აირების გარე გარსების აღნაგობის

იდენტურობას (მაგ., ადარებს ქლორის იონს არგონის ატომის ელექტრონულ აღნაგობას და
მსჯელობს ქლორის იონის შედარებით მდგრადობაზე).

ქიმ.X.7.მოსწავლეს შეუძლია ნივთიერებათა თვისებები დაუკავშიროს ატომის ელექტრონულ აღნაგობას
და ქიმიური ბმის ხასიათს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს სხვადასხვა ტიპის ბმების წარმოქმნის მექანიზმებს; განასხვავებს იონურ, კოვალენტურ და

მეტალურ ბმებს. ასახელებს მაგალითებს;
 აკავშირებს მეტალების თვისებებს მეტალური ბმის ბუნებასთან;
 ახასიათებს წყალბადურ ბმას და აკავშირებს მასთან სხვადასხვა ნივთიერების ფიზიკურ

თვისებებს. ადარებს წყალბადურ ბმას კოვალენტურ და იონურ ბმებს.



ქიმ.X.8.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ჟანგვა-აღდგენითი პროცესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ერთმანეთს ჟანგვისა და აღდგენის პროცესებს. ასახელებს მჟანგავებისა და აღმდგენების

მაგალითებს, მსჯელობს მათ გამოყენებაზე;
 განსაზღვრავს ელემენტის ჟანგვით რიცხვს სხვადასხვა ნაერთში;
 აბალანსებს მარტივ ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებს;
 ასახელებს და ახასიათებს ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ბუნებაში მიმდინარე ჟანგვა-აღდგენითი

პროცესების მაგალითებს და გამოთქვამს მოსაზრებას მათი დადებითი და უარყოფითი შედეგების
შესახებ.

ქიმ.X.9.მოსწავლეს შეუძლია ხსნარების თვისებების ახსნა ელქტროლიტური დისოციაციის თეორიის
საფუძველზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს ფუძეებს, მჟავებსა და მარილებს ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის

თვალსაზრისით;
 ადგენს ელექტროლიტთა ხსნარებში მიმდინარე ქიმიური გარდაქმნების სრულ და შეკვეცილ

იონურ ტოლობებს;
 აწარმოებს მათემატიკურ გამოთვლებს და განსაზღვრავს სხვადასხვა ელექტროლიტის

დისოციაციის ხარისხს. განასხვავებს სუსტ, საშუალო და ძლიერ ელექტროლიტებს.

ქიმ.X.10.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ელექტროლიზის მოვლენა და მისი როლი ტექნიკასა და
მრეწველობაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკავშირებს ელექტროქიმიურ პროცესებს მეტალთა აქტიურობის რიგსა და ჟანგვა-აღდგენით

რეაქციებთან;
 ადგენს წყლის, მარილების ნალღობებისა და წყალხსნარების ელექტროლიზის პროცესში

ელექტროდებზე იონური განმუხტვისას მიმდინარე რეაქციების სქემებს;
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ტიპის ელექტროქიმიურ ელემენტებს;
 აანალიზებს და აფასებს ქიმიურ მრეწველობასა და ტექნიკაში ელექტროლიზური პროცესების

მნიშვნელობას;
 ასრულებს ელექტროლიზის პროცესთან დაკავშირებულ რაოდენობრივ გამოთვლებს.

ქიმ.X.11.მოსწავლეს შეუძლია განჭვრიტოს ქიმიური წონასწორობის გადახრის მიმართულება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს შექცევად და შეუქცევად რეაქციებს. ადგენს შესაბამის ტოლობებს;



 განასხვავებს ჰომოგენურ და ჰეტეროგენურ რეაქციებს, განიხილავს მაგალითებს;
 იყენებს ლე-შატელიეს პრინციპს და განჭვრეტს სხვადასხვა ფაქტორის (წნევა, ნივთიერებათა

კონცენტრაცია, ტემპერატურა) ქიმიურ წონასწორობაზე გავლენის ხასიათს. ჩამოთვლის სათანადო
მაგალითებს;

 მოიძიებს ქიმიური წონასწორობის ძირითადი პრინციპების გამოყენების მაგალითებს და
განიხილავს მათ ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციის მიზნით.

ქიმ.X.12.მოსწავლეს შეუძლია ქიმიური ელემენტების და მათი ნაერთების დახასიათება, მათი
მნიშვნელობის შესახებ მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს ელემენტებსა და მათ მნიშვნელოვან ნაერთებს;
 მსჯელობს ელემენტების ალოტროპიულ ფორმებზე;
 აკავშირებს ელემენტების ფიზიკურ და მნიშვნელოვან ქიმიურ თვისებებს მათ გამოყენებასთან;
 იცნობს ელემენტების და მათი მნიშვნელოვანი ნაერთების მიღების ძირითად მეთოდებს;
 მსჯელობს ქიმიური ელემენტების როლსა და გამოყენებაზე ყოფა-ცხოვრებასა და წარმოებაში;
 განაზოგადებს ელემენტების თვისებებს ერთი ჯგუფის ელემენტებისათვის;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს ხისტ და რბილ წყალში საპნის აქაფების პროცესის შესასწავლად.

გამოიტანს სათანადო დასკვნას;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს ქიმიური ნაერთების და ნარევების შედგენილობის თვისებრივი

ანალიზისთვის;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს მეტალთა აქტიურობის შესადარებლად. მიღებული შედეგების

სისწორეს ამოწმებს მეტალთა ელექტროქიმიური ძაბვის რიგის მიხედვით.

პროგრამის შინაარსი

თანამედროვე წარმოდგენა ატომის აღნაგობაზე. ატომბირთვის შედგენილობა, იზოტოპის ცნება.

კვანტური რიცხვები და ორბიტალები. უმცირესი ენერგიის პრინციპი. პაულის პრინციპი. ჰუნდის წესი.
ელექტრონული კონფიგურაცია. s-, p- და d- ელემენტები.

პერიოდული სისტემის ჯგუფები და პერიოდები (ატომთა ელექტრონული აღნაგობის მიხედვით).
ელექტროუარყოფითობა.

ჟანგვის რიცხვი. ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების კლასიფიკაცია. ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების
ტოლობების შედგენა.

ქიმიური ბმის ტიპები: კოვალენტური (არაპოლარული და პოლარული), იონური და მეტალური.
დონორულ-აქცეპტორული ბმის წარმოქმნის მექანიზმი. წყალბადური ბმა. ელექტრონული ორბიტალების
ჰიბრიდიზაცია. - და -ბმები.

ხსნარების კონცენტრაცია: განზავებული და კონცენტრირებული ხსნარები. ხსნართა კონცენტრაციის
რაოდენობრივი გამოსახვის ხერხები (პროცენტული და მოლური კონცენტრაცია)



ელექტროლიტური დისოციაციის თეორია. იონები. ხსნარების და მარილთა ნალღობების
ელექტროგამტარობა. იონთა მოძრაობა. არაელექტროლიტები და სუსტი ელექტროლიტები. კატიონები
და ანიონები. ელექტროლიზის გამოყენება მრეწველობასა და ტექნიკაში.

შექცევადი და შეუქცევადი რეაქციები. ქიმიური წონასწორობა, ლე-შატელიეს პრინციპი. ქიმიურ
წონასწორობაზე მოქმედი ფაქტორები (კონცენტრაცია, ტემპერატურა, წნევა).

ელემენტები: წყალბადი, ჰალოგენები, ჟანგბადი, გოგირდი, აზოტი, ფოსფორი, ნახშირბადი, სილიციუმი,
ნატრიუმი, კალიუმი, მაგნიუმი, კალციუმი, ალუმინი, რკინა, მანგანუმი. მათი მნიშვნელოვანი ნაერთები,
თვისებები, გამოყენება.

ქიმიური ანალიზი: ალის შეფერილობა; ხსნარში იონების შემცველობის ანალიზი; ზოგიერთი გაზის
იდენტიფიცირება სუნის, შეფერილობის, ინდიკატორებზე მოქმედების მიხედვით; ზოგიერთი ნაერთის
ხსნადობის განსაზღვრა.

XI კლასი

ბიოლოგია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ცოცხალი სამყარო
კვლ.XI.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

კვლ.XI.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.XI.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.XI.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ბიოლ.X1.5.მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს ორგანიზმთა გამრავლების და
ინდივიდური განვითარების ფორმები.

ბიოლ.XI.6. მოსწავლეს შეუძლია
ჩამოაყალიბოს მემკვიდრეობითობის
კანონები და იმსჯელოს ცვალებადობის
ფორმებზე.

ბიოლ.XI.7.მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს
ევოლუციის კონცეფცია ორგანული სამყაროს
მრავალფეროვნების და მასში მიმდინარე
ცვლილებების ასახსნელად.

ბიოლ.XI.8.მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს ეკოსისტემაში მიმდინარე



ნივთიერებათა მიმოქცევის და ენერგიის
ცვლის პროცესები.

ბიოლ.XI.9.მოსწავლეს შეუძლია
დაასაბუთოს ეკოლოგიური ფაქტორების
მნიშვნელობა ეკოსისტემების
ფორმირებისათვის და იმსჯელოს
გარემოსდაცვით პრობლემებზე.

ბიოლ.XI.10.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
ადამიანის ყოფისათვის მიკროორგანიზმების
სასარგებლო და საზიანო თვისებების
მნიშვნელობაზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.XI.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).

კვლ.XI.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;



 აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო
სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების
აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.XI.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ.XI.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების

დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,
გამოიტანს დასკვნებს;

 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ცოცხალი სამყარო

ბიოლ.XI.5.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ორგანიზმთა გამრავლების და ინდივიდური
განვითარების ფორმები.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის მარტივ მოდელებს უჯრედში მიმდინარე მატრიცული სინთეზის რეაქციების

სადემონსტრაციოდ, მსჯელობს მათი მნიშვნელობის შესახებ;
 იყენებს/ადგენს სქემატურ მოდელს და მსჯელობს მიტოზის როლზე შემდგომ თაობაში

კარიოტიპის მუდმივობის შენარჩუნებაში;
 ადარებს ერთმანეთს უსქესო და სქესობრივი გამრავლების ფორმებს და მსჯელობს თითოეულის

დროს მემკვიდრეობისთვის გენეტიკური მასალის თავისებურებაზე;
 იყენებს/ადგენს მეიოზის სქემატურ მოდელს და აკავშირებს ქრომოსომების და მათი უბნების

განაწილებას გენეტიკურ ცვალებადობასთან;
 სინათლის მიკროსკოპით (ან ელექტრონულ ფორმატში) აკვირდება უჯრედებს გაყოფის პროცესში

და ამოიცნობს მიტოზის თითოეულ ფაზას;
 განიხილავს დნმ-ს კოდს და ახასიათებს გენს, როგორც დნმ-ის მონაკვეთს, რომელიც კონკრეტული

ცილის სინთეზს განსაზღვრავს;
 აღწერს განაყოფიერების პროცესს, ადგენს მარტივ განზოგადებულ სქემას. სვამს კითხვას

სასიცოცხლო ციკლიდან მეიოზის ან განაყოფიერების ამოვარდნის შედეგებთან დაკავშირებით და
აგროვებს სათანადო ინფორმაციას;

 ადარებს მეიოზისა და განაყოფიერების საბოლოო შედეგებს (გენეტიკური მასალის
განახევრება/გამთლიანება) და მსჯელობს მათ ბიოლოგიურ როლზე;

 აღწერს ყვავილოვან მცენარეებში განაყოფიერებას და ეტაპებს წარმოადგენს სხვადასხვა
გამომსახველობითი საშუალებით (მაგ., სქემა, ნახატი ან კოლაჟი);

 დაკვირვების საფუძველზე მსჯელობს ცხოველის ემბრიონული განვითარების ადრეულ ეტაპებზე
(მაგ., ზიგოტა, ბლასტომერები, ბლასტულა, გასტრულა);

 გეგმავს კვლევას და წერილობით აღწერს სასიცოცხლო ციკლს მცენარეებსა (თაობათა
მონაცვლეობა) და ცხოველებში (არაპირდაპირი და პირდაპირი განვითარება);

 აგროვებს ინფორმაციას ორგანიზმების სასიცოცხლო ციკლის (სრული და არასრული გარდაქცევა)
თავისებურებებზე და მსჯელობს მათი შეგუებითი მნიშვნელობის შესახებ. მონაცემებს
წარმოადგენს სხვადასხვა გამომსახველობითი საშუალებით (დიაგრამა, ცხრილი, სქემა, ნახატი ან
კოლაჟი).

ბიოლ.XI.6.მოსწავლეს შეუძლია ჩამოაყალიბოს მემკვიდრეობითობის კანონები და იმსჯელოს

ცვალებადობის ფორმებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიპოვებს ინფორმაციას და ადარებს მემკვიდრეობითობისა და ცვალებადობის მოქმედებას,

მსჯელობს მათ ბიოლოგიურ მნიშვნელობაზე;
 განიხილავს გენს, როგორც მემკვიდრეობითობის ერთეულს;
 ადგენს გენთა დამოუკიდებლად და შეჭიდულად მემკვიდრეობის სქემებს, ადარებს ერთმანეთს და

მსჯელობს მათ შორის განსხვავებაზე, ასახელებს შესაბამის მაგალითებს;
 იყენებს ადამიანში სქესის განსაზღვრის სქემას და ადგენს ვაჟისა და გოგონას დაბადების

ალბათობას;
 აგროვებს ინფორმაციას და მსჯელობს მეურნეობისათვის სასურველი სქესის მიღების

მნიშვნელობაზე;
 ადგენს გენეტიკურ სქემას სქესთან შეჭიდული ნიშნების მემკვიდრეობაზე და ადეკვატურად

იყენებს შესაბამის სიმბოლოებს მათ ჩასაწერად;



 აღწერს ზოგიერთი გენეტიკური დაავადების მემკვიდრეობის ხასიათს. აგროვებს და
წარმოადგენს მასალას მათი პროფილაქტიკის ან მკურნალობის პერსპექტივის შესახებ;

 გენეტიკური ამოცანების გადაჭრისას იყენებს მონაცემთა ანალიზს, სტატისტიკისა და ალბათობის
თეორიის ელემენტებს;

 მსჯელობს ადამიანის გენეტიკურ სტრუქტურაზე მავნე ფაქტორების (მაგ., ნიკოტინი,
ნარკოტიკები) ზემოქმედებით გამოწვეულ ცვლილებებზე და ასაბუთებს ჯანსაღი ცხოვრების
წესის მნიშვნელობას;

 მსჯელობს გენური ინჟინერიის მიღწევების დადებით და უარყოფით მხარეებზე;
 აღწერს სელექციის კლასიკურ (ტრადიციულ) და თანამედროვე მეთოდებს, აყალიბებს საკუთარ

პოზიციას გენმოდიფიცირებული ჯიშების წარმოების შესახებ და წარმოადგენს რეფერატის
სახით.

ბიოლ.XI.7. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ევოლუციის კონცეფცია ორგანული
სამყაროს მრავალფეროვნების და მასში მიმდინარე ცვლილებების ასახსნელად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის კონკურენციის მაგალითებს და მსჯელობს ევოლუციის შედეგების შესახებ;
 აგროვებს და წარმოადგენს ინფორმაციას ანთროპოლოგიური აღმოჩენების (მაგ., ლუსი, მზია და

ზეზვა) და მათი მნიშვნელობის შესახებ;
 მოიპოვებს მასალას კულტურული მცენარეებისა და შინაური ცხოველების წარმოშობის კერების

და მათი გავრცელების ისტორიის შესახებ, ამზადებს რეფერატს;
 იყენებს სქემებს და ავლენს ევოლუციურ კავშირებს ტაქსონომიურ ერთეულებს შორის;
 მოიპოვებს მასალას სინთეზური ევოლუციური თეორიით მოწოდებული ევოლუციის

მამოძრავებელი ფაქტორების შესახებ და აკეთებს პრეზენტაციას;
 ასახელებს ევოლუციის თეორიის ძირითად არგუმენტებს და კონტრარგუმენტებს;
 მოიპოვებს ინფორმაციას და წარმოადგენს კულტურულ მცენარეთა და შინაურ ცხოველთა

ადგილობრივი ჯიშების შესახებ.

ბიოლ.XI.8.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ეკოსისტემაში მიმდინარე ნივთიერებათა მიმოქცევის და
ენერგიის ცვლის პროცესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს მზა მონაცემებს, აგებს შესაბამის ენერგიის, ბიომასის და რიცხვთა ეკოლოგიურ

პირამიდებს, აფასებს თუ რომელი მათგანია უფრო ხელსაყრელი კონკრეტული ეკოსისტემის
დასახასიათებლად;

 მოიპოვებს ინფორმაციას ორგანიზმების ენერგეტიკული ბალანსის (საკვებისგან მიღებული და
ცხოველქმედებისას დახარჯული ენერგიის) შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ შეგუებულობების
(მაგ., სეზონური მიგრაციები, ზამთრის ძილი, გუნდებად გაერთიანება, მცენარეების ბალიშებად
ზრდა მთაში ) შესახებ;

 აანალიზებს ეკოსისტემაში ენერგიის ნაკადის შემცირების მიზეზებს და ასაბუთებს ბიოგენური
ელემენტების შენარჩუნების მნიშვნელობას ეკოსისტემაში (მაგ., C, N, წრებრუნვა);

 მოიძიებს ინფორმაციას ლოკალურ გარემოში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერებების (მაგ.,
მძიმე მეტალები, ზოგიერთი პესტიციდი, სასუქები) შესახებ და სქემატურად გამოსახავს
ეკოსისტემაში ამ ნივთიერებების მიმოქცევას და დაგროვებას;



 ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიური პროცესების საფუძველზე გამოთქვამს
ვარაუდს ენერგიის გადაცემასა და ნივთიერებების მიმოქცევაში ადამიანის ადგილის შესახებ.

ბიოლ.XI.9.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ეკოლოგიური ფაქტორების მნიშვნელობა ეკოსისტემების
ფორმირებისათვის და იმსჯელოს გარემოსდაცვით პრობლემებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს მაგალითებს და აღწერს ეკოსისტემაში ორგანიზმების თანაარსებობის ფორმებს (მაგ.,

სიმბიოზი, შეჯიბრი, პარაზიტიზმი) და მსჯელობს მათ შორის განსხვავებაზე;
 ატარებს ცდებს ორგანიზმების განვითარებასა და ეკოლოგიური ფაქტორის ინტენსივობას

(ოპტიმუმი, გაძლების ზედა და ქვედა ზღვარი) შორის დამოკიდებულების დასადგენად (მაგ.,
ხორბლის თესლის აღმონაცენისა და წყლის რაოდენობებს შორის დამოკიდებულების დადგენა),
მონაცემებს წარმოადგენს გრაფიკულად;

 მოიძიებს და აანალიზებს მონაცემებს ბუნებრივი პირობების მრავალფეროვნების შესახებ და
ვარაუდობს თუ როგორი სასიცოცხლო ფორმები შეიძლება არსებობდეს კონკრეტულ
ეკოსისტემაში;

 აგროვებს ინფორმაციას ლოკალურ ეკოსისტემაზე ანთროპოგენური ფაქტორების ზემოქმედების
შესახებ, მასალას წარმოადგენს რეფერატის, ფოტომასალის ან ჩანახატების სახით, გამოთქვამს
მოსაზრებას ამ პრობლემის თავიდან აცილების გზების შესახებ;

 აანალიზებს გარემოს დაბინძურების შედეგად წარმოქმნილ რისკებს, ასახელებს მაგალითებს.
დიაგრამებისა და/ან ცხრილების დახმარებით ასაბუთებს დაბინძურების უარყოფით ზეგავლენას
ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ველური სახეობების გავრცელებაზე და სხვა;

 გეგმავს და ატარებს კვლევას (მაგ., ინტერვიუ, ისტორიული წყაროები, სტატისტიკური
მონაცემები) თუ როგორ იცვლებოდა ადამიანის პოპულაციების სტრუქტურა დროთა
განმავლობაში სხვადასხვა ფაქტორის (მაგ., სოციალური, ეკოლოგიური) ზეგავლენით, შედეგებს
წარმოადგენს გრაფიკულად, აანალიზებს მონაცემებს და გამოთქვამს დასკვნებს;

 აფასებს პოპულაციების მდგომარეობას სხვადასხვა გრაფიკული საშუალებით წარმოდგენილი
მონაცემების (მაგ., ასაკისა და სიკვდილიანობის, დროისა და ორგანიზმთა რაოდენობის,
სიმჭიდროვისა და ორგანიზმთა რაოდენობის ურთიერთდამოკიდებულების გრაფიკი)
საფუძველზე.

ბიოლ.XI.10.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ადამიანის ყოფისათვის მიკროორგანიზმების
სასარგებლო და საზიანო თვისებების მნიშვნელობაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახდენს ბაქტერიების, სოკოების, ვირუსებისა და სხვა მიკროორგანიზმების კლასიფიცირებას,

ასახელებს მათ მიერ გამოწვეულ ზოგიერთ დაავადებას და მსჯელობს ამ დაავადებების
გავრცელების გზებზე;

 მოიპოვებს ინფორმაციას ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) დაინფიცირებულ პირებში
სხვადასხვა დაავადების მიმდინარეობის შესახებ;

 ადგენს კითხვარს და ატარებს სოციალურ კვლევას შიდსის და მისი გავრცელების შესახებ;
 მსჯელობს გარკვეული დაავადებისაგან ორგანიზმის თავდაცვის უნარზე და იმუნიზაციის

მნიშვნელობაზე;



 სქემის ან პრეზენტაციის საშუალებით აღწერს თუ როგორ “მუშაობს” ვაქცინა, საუბრობს
უსაფრთხო ვაქცინის გენური ინჟინერიის გზით დამზადების პროცესზე;

 მსჯელობს ანტიბიოტიკების მნიშვნელობასა და ეფექტიანობაზე, გამოყენების სპეციფიკაზე;
 ასახელებს სასარგებლო პროდუქტების (მაგ., მაწონი, პური, ღვინო) წარმოების საქმეში

მიკროორგანიზმების გამოყენების მაგალითებს;
 აცნობიერებს საკვების/წყლის დაბინძურების რისკებს და საუბრობს ამ რისკების შემცირების

გზებზე, აღწერს წყლის ბიოლოგიური გაწმენდის მეთოდს.

პროგრამის შინაარსი

ორგანიზმთა გამრავლება და ინდივიდური განვითარება. ორგანიზმთა გამრავლების მნიშვნელობა,
მიტოზი, უსქესო გამრავლება, სქესობრივი გამრავლება, სასქესო უჯრედების ჩამოყალიბება
(გამეტოგენეზი), მეიოზი, მატრიცული სინთეზის რეაქციები, დნმ-ის კოდი, გენი, როგორც
მემკვიდრეობის ერთეული, განაყოფიერება ცხოველებში, განაყოფიერება ყვავილოვან მცენარეებში,
ორგანიზმთა ინდივიდური განვითარება (განვითარების ემბრიონული პერიოდი; განვითარების
პოსტემბრიონული პერიოდი).

გენეტიკა და სელექცია. რას შეისწავლის გენეტიკა. მენდელის მიერ დადგენილი კანონზომიერებები
(ერთგვარობის კანონი, დათიშვის კანონი, გენთა დამოუკიდებლად მემკვიდრეობის კანონი),
არასრული დომინირება, მემკვიდრეობის კანონების ციტოლოგიური დასაბუთება, სქესი და სქესთან
შეჭიდული ნიშნების მემკვიდრეობა, გენთა შეჭიდულობა, ადამიანის გენეტიკა (შესწავლის ზოგიერთი
მეთოდი, მემკვიდრული დაავადებები), შემთხვევითი და კანონზომიერი მოვლენები გენეტიკაში,
გენური ინჟინერიის ზოგადი დახასიათება, ცვალებადობა და მისი ფორმები (არამემკვიდრული და
მემკვიდრული ცვალებადობა), მოდიფიკაციური ცვალებადობა, მუტაციური ცვალებადობა (გენური,
ქრომოსომული და გენომური),
სელექცია და გენეტიკა (სელექციის ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდები).

ევოლუცია. შეხედულებები ცოცხალი სამყაროს ევოლუციის შესახებ: დარვინის ევოლუციური
თეორია. დარვინის მოძღვრება ხელოვნურ და ბუნებრივ გადარჩევაზე.
ევოლუციის სინთეზური თეორია. პოპულაცია. სახეობა. მიკროევოლუციის მამოძრავებელი
ფაქტორები: მუტაციური პროცესი, გენთა დრეიფი, გენთა ნაკადი, იზოლაცია, ბუნებრივი გადარჩევა.
ბუნებრივი გადარჩევის ფორმები (მასტაბილიზებელი, მამოძრავებელი). მიკროევოლუციის საბოლოო
შედეგი: შეგუებულობა, ახალ სახეობათა წარმოქმნა. მაკროევოლუცია და მისი დამამტკიცებელი
საბუთები (ემბრიოლოგიური, პალეონტოლოგიური). ჰეკელ-მიულერის ბიოგენეტიკური კანონი.
ევოლუციის მიმართულებები: აროგენეზი, ალოგენეზი და კატაგენეზი (ანუ ზოგადი დეგენერაცია).
ევოლუციის კანონზომიერებები (დივერგენცია, კონვერგენცია).

ეკოლოგია. ეკოლოგია და ეკოსისტემები, კვებითი ურთიერთობები: კვებითი ჯაჭვები და კვებითი
ქსელები, კვებითი ურთიერთობები: მასის და რიცხობრიობის პირამიდები.
პოპულაციის რიცხობრიობაზე მოქმედი ფაქტორები, გახრწნა - ბუნებრივი პროცესი. ნახშირბადის
მიმოცვლა, აზოტის მიმოცვლა, ადამიანის პოპულაციის ზრდა. ადამიანი და გარემო: ატმოსფეროს,
წყლის და ნიადაგის დაბინძურება, ადამიანის დადებითი მოქმედება გარემოზე: ბუნების დაცვა,



ადამიანის მიერ ეკოსისტემების მართვა: მეთევზეობის მეურნეობა, მებაღეობა, პარაზიტების
კონტროლი.

ადამიანი და მიკროორგანიზმები. ჯანმრთელობა და დაავადება. პათოგენები - დაავადებების
გამომწვევები. ბაქტერიები. სოკოები, ჭიები - დაავადების გამომწვევები. დაავადებების პრევენცია:
უსაფრთხო წყალი და საკვები. ინდივიდუალური და საერთო დაცვა დაავადებებისგან. ბრძოლა
ინფექციებთან. ანტისხეულები და იმუნური პასუხი. იმუნოლოგიის გამოყენება. მძიმე ინფექციური
დაავადებები (შიდსი, ტუბერკულოზი) და მათი პრევენცია. შიდსის გავრცელება მსოფლიოსა და
საქართველოში.

XI კლასი

ფიზიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები
კვლ. XI.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

კვლ. XI.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ. XI.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ. XI.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ფიზ. XI.5. მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური
რხევებისა და ტალღების დახასიათება.

ფიზ. XI. 6. მოსწავლეს შეუძლია
ელექტრომაგნიტური რხევებისა და
ტალღების დახასიათება.

ფიზ.XI.7. მოსწავლეს შეუძლია
სითბური მოვლენების ანალიზი
მოლეკულურ-კინეტიკური
თეორიისა და თერმოდინამიკის
კანონების დახმარებით.

ფიზ.XI.8. მოსწავლეს შეუძლია
ატომის აგებულების, რადიოაქტივობის
და რადიოაქტიური გამოსხივების
სახეების აღწერა.

ფიზ.XI.9. მოსწავლეს შეუძლია
ბირთვის აღნაგობის აღწერა და
მსჯელობა ბირთვული



ურთიერთქმედების შესახებ.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.XI.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).

კვლ.XI.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების
აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.XI.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა
წარმოსადგენად;

 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი
მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ.XI.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების

დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,
გამოიტანს დასკვნებს;

 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.XI.5.მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური რხევებისა და ტალღების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა მექანიკური რხევების შესასწავლად, ატარებს შესაბამის

გაზომვებს და აღწერს კავშირს რხევის მახასიათებელ სიდიდეებს შორის;
 აანალიზებს რეზონანსის მოვლენას, ასახელებს ამ მოვლენის ამსახველ ფაქტებს ყოფა-

ცხოვრებიდან;
 აანალიზებს რაოდენობრივ კავშირს რხევის მახასიათებელ ფიზიკურ სიდიდეებს შორის;
 რაოდენობრივად აღწერს ჰარმონიულ რხევებს;
 ახასიათებს განივი და გრძივი ტალღების გავრცელებას;
 ატარებს ცდებს და აკვირდება ბგერის წარმოქმნას და გავრცელებას, ჩამოთვლის ბგერის წყაროს

მაგალითებს;
 მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა გარემოში ბგერის გავრცელების სიჩქარის შესახებ, ადარებს

ერთმანეთს და გამოთქვამს არგუმენტირებულ ვარაუდს მათ შორის არსებული განსხვავების
მიზეზებზე;

 მოიპოვებს ინფორმაციას ცხოველებისა და ადამიანების მიერ აღქმული ბგერის სიხშირის შესახებ,
აანალიზებს და წარმოადგენს სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხით;



 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.XI.6.მოსწავლეს შეუძლია ელექტრომაგნიტური რხევებისა და ტალღების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 პოულობს ანალოგიას მექანიკურ და ელექტრულ რხევებს შორის;
 წარმოადგენს ცვლადი დენის გენერატორის სქემას და ხსნის მისი მოქმედების პრინციპს;
 აფასებს ცვლადი დენის მნიშვნელობას ელექტრული ენერგიის გენერირებასა და გადაცემაში;
 აღწერს და აანალიზებს ელექტრომაგნიტური ტალღების წარმოქმნასა და გავრცელებას;
 სქემატურად წარმოადგენს ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალას და თვისებრივად განასხვავებს

ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას მისი ტალღის სიგრძის მიხედვით;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.XI.7.მოსწავლეს შეუძლია სითბური მოვლენების ანალიზი მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიისა და
თერმოდინამიკის კანონების დახმარებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის ძირითად დებულებებს, რაოდენობრივად და

თვისებრივად აკავშირებს იდეალური აირის შინაგან ენერგიასა და წნევას ტემპერატურასთან;
 მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება და წარმოადგენს თერმოდინამიკურ მოვლენებს;
 ახასიათებს სითბური ძრავის მ.ქ.კ.-ს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.XI.8.მოსწავლეს შეუძლია ატომის აგებულების, რადიოაქტივობის და რადიოაქტიური გამოსხივების
სახეების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს რეზერფორდის ცდას, გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 აღწერს რადიოაქტივობის მოვლენას, მსჯელობს ბირთვის მდგრადობაზე;
 სხვადასხვა მეცნიერის ექსპერიმენტული კვლევის ანალიზის საფუძველზე ახასიათებს --და -

გამოსხივებას, მსჯელობს მათი გამოყენების შესახებ;
 მოიპოვებს ინფორმაციას რადიოაქტიური გამოსხივების ბიოლოგიური ზემოქმედების შესახებ,

აანალიზებს და წარმოადგენს პრეზენტაციის სახით.

ფიზ.XI.9.მოსწავლეს შეუძლია ბირთვის აღნაგობის აღწერა და მსჯელობა ბირთვული ურთიერთქმედების
შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს ბირთვულ ძალებს, ადარებს მათ ელექტრულს და გრავიტაციულს;
 სქემატურად აღწერს ჯაჭვურ ბირთვულ რეაქციას, აანალიზებს მას;



 აღწერს ბირთვული რეაქტორის მუშაობის პრინციპს;
 მოიპოვებს ინფორმაციას ბირთვული ენერგიის გამოყენების შესახებ როგორც მშვიდობიანი, ასევე

სამხედრო მიზნებისათვის, აანალიზებს შესაძლო საფრთხეებს;
 აფასებს ბირთვული ენერგიის გამოყენების გავლენას გარემოზე.

პროგრამის შინაარსი

მექანიკური რხევები და ტალღები.
მექანიკური რხევა, რხევის პერიოდი და სიხშირე, ამპლიტუდა, რეზონანსი.
განივი და გრძივი ტალღა.
ბგერა, ბგერის წყაროები. ბგერის წარმოქმნა, გავრცელება და აღქმა,
ჰარმონიული რხევა და მისი მახასიათებლები, ფაზა, ამპლიტუდა.

ელექტრომაგნიტური რხევები და ტალღები.
ანალოგია მექანიკურ და ელექტრულ რხევებს შორის. ელექტრული რხევები, რხევითი კონტური.

ცვლადი დენი, ძაბვისა და დენის ეფექტური (მოქმედი) მნიშვნელობები, ცვლადი დენის სიმძლავრე,
ცვლადი დენის გენერატორი, ელექტროენერგიის გადაცემა, ტრანსფორმატორი.

ელექტრომაგნიტური ტალღის ბუნება და წყარო. სინათლე, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღა,
ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალა.

თერმოდინამიკა.
მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის საფუძვლები;

ტემპერატურა, აბსოლუტური ტემპერატურა, აბსოლუტური ნული, იდეალური აირი; იდეალური
აირის კანონები, იზოპროცესები.

მუშაობა თერმოდინამიკაში, შინაგანი ენერგია. თერმოდინამიკის I და II კანონი. შექცევადი და
შეუქცევადი პროცესები. სითბური ძრავების მ.ქ.კ., კარნოს ციკლი. ადიაბატური პროცესი.

ნაჯერი ორთქლი. დუღილის ტემპერატურის დამოკიდებულება წნევაზე. ტენიანობა,  აბსოლუტური
და ფარდობითი ტენიანობა.

ატომის აგებულება, რადიოაქტივობა, ბირთვი.
რეზერფორდის ცდა, ატომის პლანეტარული მოდელი.

რადიოაქტივობა, α-, β- და γ- გამოსხივება; ნახევრადდაშლის პერიოდი. რადიოაქტივობის გამოყენება
არქეოლოგიაში, მედიცინაში, ბიოლოგიაში.

ატომის ბირთვის აღნაგობა, ბირთვული ძალები, ბმის ენერგია, მასის დეფექტი.

ჯაჭვური რეაქცია, ბირთვული რეაქტორი; ბირთვული სინთეზის რეაქციები.



XI კლასი

ქიმია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ქიმიური მოვლენები

კვლ.XI.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

კვლ.XI.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.XI.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.XI.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ქიმ.XI.5.მოსწავლეს შეუძლია ორგანული
ნაერთების დახასიათება, მათი
მნიშვნელობის შესახებ მსჯელობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.XI.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);



 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).

კვლ.XI.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას ან/და გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების
აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.XI.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ.XI.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების

დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,
გამოიტანს დასკვნებს;

 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ  ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;



 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ქიმიური მოვლენები

ქიმ.XI.5.მოსწავლეს შეუძლია ორგანული ნაერთების დახასიათება, მათი მნიშვნელობის შესახებ
მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ორგანულ ნაერთთა აღნაგობის თეორიის ძირითად დებულებებზე;
 ადგენს ნაერთის სტრუქტურულ ფორმულას. ორგანულ ნაერთს ფორმულის მიხედვით

მიაკუთვნებს შესაბამის კლასს და ასახელებს საერთაშორისო ნომენკლატურის მიხედვით;
 ადგენს მარტივი შედგენილობის ორგანული ნაერთების იზომერების სტრუქტურულ ფორმულებს;
 ნაერთის ქიმიური ფორმულის გათვალისწინებით ადგენს სტრუქტურულ ფორმულას და

ახასიათებს მასში არსებულ ბმებს;
 განასხვავებს ნაჯერ და უჯერ ბმებს. მსჯელობს უჯერი ბმების წარმოქმნის მექანიზმზე და

სქემატურად გამოსახავს - და - ბმების წარმოქმნას;
 აკავშირებს ორგანული ნაერთების თვისებებს მათ შედგენილობაში შემავალ ფუნქციურ ჯგუფთან;
 აკავშირებს ორგანულ ნაერთთა უმნიშვნელოვანეს თვისებებს მათ გამოყენებასთან მედიცინაში,

ყოფა-ცხოვრებაში, სოფლის მეურნეობასა და ტექნიკაში;
 ქმნის ნახშირწყალბადების და მათი ფუნქციური ნაწარმების მოლეკულურ და სტრუქტურულ

მოდელებს ნახშირბადის ატომში ელექტრონული ორბიტალების ჰიბრიდიზაციის
გათვალისწინებით. იყენებს მათ ორგანულ ნაერთთა კლასებს შორის ურთიერთკავშირის
დამადასტურებელი ქიმიური გარდაქმნების და მათი მექანიზმების დემონსტრირებისთვის;

 გეგმავს და ატარებს ცდებს ნახშირწყალბადთა და მათ ნაწარმთა ფიზიკური თვისებების
გამოსაკვლევად, აანალიზებს შედეგებს;

 ორგანული ნაერთების სპეციფიკურ თვისებებს ხსნის მათ მოლეკულაში შემავალ ატომთა ან
ატომთა ჯგუფების ურთიერთგავლენით;

 აღწერს ორგანულ ნაერთთა კლასებს შორის კავშირებს და ადგენს შესაბამის სქემებს. წერს
სათანადო რეაქციების ტოლობებს;

 განასხვავებს ბუნებრივ და სინთეზურ ბოჭკოებს მარტივი ცდების საფუძველზე.

პროგრამის შინაარსი

ორგანული ნაერთების აღნაგობის თეორია. ელექტრონული ორბიტალების ჰიბრიდიზაცია ორგანულ
ნაერთებში. ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია. იზომერიის ცნება ( ჯაჭვის, ჯერადი ბმების
მდებარეობის, ცის- და ტრანს- იზომერია).

ალკანები: ჰომოლოგიური რიგი, აღნაგობა, ნომენკლატურა, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები,
გამოყენება.



ალკენები: ჰომოლოგიური რიგი, აღნაგობა, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება.
მარკოვნიკოვის წესი.

ალკინები: ზოგადი დახასიათება. აცეტილენი - აღნაგობა, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები,
გამოყენება.

არენები: ბენზოლი - აღნაგობა, მიღება, თვისებები და გამოყენება. ტოლუოლი. ატომთა
ურთიერთგავლენა ტოლუოლის მაგალითზე.

ნახშირწყალბადების ჰიდროქსიწარმოებულები: ალკანოლები _ ჰომოლოგიური რიგი, მიღება, ფიზიკური
და ქიმიური თვისებები, გამოყენება. ეთილენგლიკოლი და გლიცერინი. ფენოლი. მათი თვისებები და
გამოყენება.

ალდეჰიდები: ჰომოლოგიური რიგი, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება.

კეტონები: აცეტონი.

კარბონმჟავები: ჰომოლოგიური რიგი, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება.
ჭიანჭველმჟავა, ძმარმჟავა. წარმოდგენა პალმიტინის და სტეარინის მჟავებზე.

ესტერები: ესტერიფიკაციის და ჰიდროლიზის რეაქციები.

ცხიმები: თხევადი და მყარი ცხიმები, თვისებები და გამოყენება.

ნახშირწყლები: მონო-, დი- და პოლისაქარიდების წარმომადგენლები: გლუკოზა, მისი ციკლური
ფორმები და ქიმიური თვისებები; ფრუქტოზა, საქაროზა, სახამებელი და ცელულოზა, მათი ზოგადი
დახასიათება.

ამინები: თვისებები და გამოყენება.

ამინომჟავები: აღნაგობა და თვისებები. პეპტიდური ბმა.

ცილები: აგებულება, როლი ბუნებაში.

მაღალმოლეკულური ნაერთების ზოგადი დახასითება: პოლიმერი, მონომერი, ელემენტარული რგოლი,
პოლიმერიზაციის ხარისხი. პოლიმერიზაციის და პოლიკონდენსაციის რეაქციები.



საგნობრივი კომპეტენციები ფიზიკის გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მქონე
სკოლებისათვის

X კლასი

ფიზიკა

(გაძლიერებული -კვირაში 5 საათი)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.X.1.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის
ექსპერიმენტული კვლევა.

ფიზ.გაძ.X.2.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის
თეორიული კვლევა.

ფიზ.გაძ.X.3.მოსწავლეს კვლევისას შეუძლია
ათვლის არაინერციული სისტემის
გამოყენება.

ფიზ.გაძ.X.4.მოსწავლეს შეუძლია სითხეების
დინების კვლევა.

ფიზ.გაძ.X.5.მოსწავლეს შეუძლია
ელექტრული და მაგნიტური მოვლენების
კვლევა.

ფიზ.გაძ. X.6.მოსწავლეს შეუძლია
ფიზიკაში მეცნიერული აღმოჩენების
დაკავშირება ყოველდღიურობასთან.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება:  მეცნიერული კვლევა-ძიება

ფიზ.გაძ.X.1.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის ექსპერიმენტული კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;



 განსაზღვრავს კვლევის ჩატარების ეტაპებს და პირობებს, საჭიროების შემთხვევაში გამოჰყავს
სამუშაო ფორმულა;

 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 სქემატურად წარმოადგენს ექსპერიმენტულ დანადგარს ან მოჰყავს მისი ფოტოსურათი;
 ასახელებს გასაზომ სიდიდეებს;
 იყენებს შესაბამის მასალას / აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას;
 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;
 გაზომვების შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით;
 საჭიროების შემთხვევაში აგებს გაზომილ სიდიდეებს ან მათ ფუნქციებს შორის

დამოკიდებულების გრაფიკს;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოაქვს დასკვნები ან იყენებს მათ საძებნი სიდიდის საპოვნელად;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  ანომალიებს  და  ცდილობს მათ

ახსნას;
 ახდენს ცდომილებათა ანალიზს.

ფიზ.გაძ.X.2.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის თეორიული კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 ასახელებს კვლევისას გამოყენებულ გამარტივებებს;
 შეარჩევს იმ კანონებსა და ფორმულებს, რომლებიც გამოდგება მოცემული საკითხის კვლევისას;
 ახორციელებს კვლევას;
 აანალიზებს მიღებულ შედეგს;
 რიცხვითი შედეგების მიღებისას სწორად იყენებს მიახლოებით რიცხვებზე მოქმედების წესებს;
 შესაძლებლობის შემთხვევაში ადარებს თეორიულ შედეგს ექსპერიმენტულთან;
 პრეზენტაციისას იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.X.3.მოსწავლეს კვლევისას შეუძლია ათვლის არაინერციული სისტემის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ, მოსწავლე:
 აანალიზებს მოვლენებს ათვლის არაინერციული სისტემების თვალსაზრისით;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.X.4.მოსწავლეს შეუძლის სითხეების დინების კვლევა.



შედეგი თვალსაჩინოა თუ, მოსწავლე:
 ხსნის თვითმფრინავის ფრთის ამწევი ძალის წარმოქმნას;
 აკვირდება მაგნუსის ეფექტს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.X.5.მოსწავლეს შეუძლია ელექტრული და მაგნიტური მოვლენების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს კულონის კანონის სადემონსტრაციო ცდას და შესაბამის რაოდენობრივ

თანაფარდობებს;
 აკავშირებს ელეტროსტატიკური ველის მახასიათებელ ფიზიკურ სიდიდეებს (დაძაბულობა,

პოტენციალი). მსჯელობს სუპერპოზიციის პრინციპის მნიშვნელობის შესახებ;
 მსჯელობს ელექტრული დენის თავისებურებებზე ლითონში, სითხეში, აირში. ახასიათებს

ელექტროლიზის მოვლენას და აანალიზებს ფარადეის კანონებს;
 მსჯელობს ელექტრული დენის თავისებურებებზე ნახევარგამტარებში;
 აანალიზებს რაოდენობრივად დენის მაგნიტურ მოქმედებას;
 გეგმავს და ატარებს ცდებს ელექტრომაგნიტური ინდუქციის გამოსაკვლევად, აანალიზებს

მონაცემებს და აკეთებს შესაბამის დასკვნებს;
 აღწერს ინდუქციურ დენს თვისებრივად და რაოდენობრივად;
 ავლენს უსაფრთხოების წესების ცოდნას ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და ჩატარებისას, ასევე

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ელექტრული ხელსაწყოების მოხმარებისას;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.ფიზ.X.6.მოსწავლეს შეუძლია ფიზიკაში მეცნიერული აღმოჩენების დაკავშირება
ყოველდღიურობასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა ტიპის ელექტრული ხელსაწყოების შექმნასა და

განვითარებაზე, იკვლევს მათ გავლენას გარემოზე და საზოგადოების განვითარებაზე,
წარმოადგენს პროექტის სახით;

 აფასებს ნახევარგამტარის აღმოჩენის მნიშვნელობას და განიხილავს ამ აღმოჩენის როლს
ტექნოლოგიური პროცესების განვითარებაში, აკეთებს პრეზენტაციას.

პროგრამის შინაარსი

ათვლის არაინერციული სისტემები.
ინერციის ძალა ათვლის ინერციული სისტემის მიმართ გადატანითად მოძრავ ათვლის სისტემაში.
სიჩქარეთა გარდაქმნის წესი ერთმანეთის მიმართ მბრუნავი ათვლის სისტემების შემთხვევაში. ინერციის
ძალები ათვლის ინერციული სისტემის მიმართ თანაბრად მბრუნავ ათვლის სისტემაში.



ჰიდროდინამიკის ელემენტები.
დინების წირები. ლამინარული და ტურბულენტური დინება. უკუმშველი სითხის დინება: ნაკადის
მუდმივობის პირობა და ბერნულის განტოლება, ტორიჩელის ფორმულა. თვითმფრინავის ფრთის ამწევი
ძალა. მაგნუსის ეფექტი.

ელექტროსტატიკა.
ელემენტარული მუხტი. მუხტის მუდმივობის კანონი. კულონის კანონი.
ელექტრული ველი, ელ. ველის დაძაბულობა, სუპერპოზიციის პრინციპი. წერტილოვანი მუხტის ველის
დაძაბულობა. ელექტრული ველის ძალწირები. გაუსის თეორემა. თანაბრად დამუხტული უსასრულო
სიბრტყის, სფეროს, ბირთვის, უსასრულო ცილინდრის ელექტრული ველის დაძაბულობის ფორმულების
მიღება გაუსის თეორემის გამოყენებით.
ელექტრული ველი გამტარებსა და დიელექტრიკებში, დიელექტრიკული შეღწევადობა.
ელ. სტატიკური ველის მუშაობა. ელ. ველის პოტენციალი. წერტილოვანი მუხტის ველის პოტენციალი.
პოტენციალთა სხვაობა. ორი წერტილოვანი მუხტის ურთიერთქმედების პოტენციური ენერგია.
ელექტროტევადობა, კონდენსატორი, ბრტყელი კონდენსატორის ელექტროტევადობა და ენერგია,
კონდენსატორების შეერთება. ელექტრული ველის ენერგიის სიმკვრივე.

ელექტრული დენი.
ელექტრული დენი. დენის ძალა. დენის ძალის სიმკვრივე. კუთრი წინაღობა, ომის კანონი ლოკალური
ფორმით, გამტარის წინაღობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე, ზეგამტარობა.
დენის წყარო, დენის წყაროს ემძ, დენის წყაროს შიგა წინაღობა. ომის კანონი სრული წრედისათვის, ომის
კანონი წრედის არაერთგვაროვანი უბნისათვის, კირხჰოფის კანონები.
ელექტრული დენი ლითონში, სითხეში, აირში, ვაკუუმში. ელექტრონსხივური მილაკი.
ელექტროლიზი, ფარადეის კანონები. გალვანური ელემენტი, აკუმულატორი.

ნახევარგამტარი, ელექტრული დენი ნახევარგამტარში. ნახევარგამტარების გამოყენება (დიოდი,
ტრანზისტორი, მიკროელექტრონიკა).

ამპერმეტრი, ვოლტმეტრი, რეოსტატი, მათი მოქმედების პრინციპი.
უსაფრთხოების წესები ელექტროხელსაწყოების მოხმარებისას.

მაგნიტური ველი.
მაგნიტური ველი, დენიანი გამტარების ურთიერთქმედება.
მაგნიტური ინდუქცია. მაგნიტური ინდუქციის წირები. ბიო-სავარის კანონი. წრიული დენის მაგნიტური
ველის ინდუქცია ღერძის წერტილებში. თეორემა ცირკულაციის შესახებ. უსასრულო წრფივი დენიანი
გამტარისა და სოლენოიდის მაგნიტური ველის ინდუქცია. ამპერის ძალა. პარალელური დენიანი
გამტარების ურთიერთქმედების ძალა. დენის ძალის ერთეული - ამპერი. ლორენცის ძალა. ორი
ვექტორის ვექტორული ნამრავლი. ლორენცის ძალის ჩაწერა ვექტორული ნამრავლის გამოყენებით.
ნივთიერების მაგნიტური თვისებები.
ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენა. ლენცის წესი. მაგნიტური ნაკადი. ელექტრომაგნიტური
ინდუქციის კანონი.



თვითინდუქცია, ინდუქტივობა. დენიანი კოჭას მაგნიტური ველის ენერგია. მაგნიტური ველის ენერგიის
სიმკვრივე.



XI კლასი

ფიზიკა

(გაძლიერებული - კვირაში 5 საათი)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.XI.1.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის
ექსპერიმენტული კვლევა.

ფიზ.გაძ.XI.2.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის
თეორიული კვლევა.

ფიზ.გაძ.XI.3.მოსწავლეს შეუძლია
მექანიკური რხევებისა და ტალღების
დახასიათება.

ფიზ.გაძ.XI.4.მოსწავლეს შეუძლია
ელექტრომაგნიტური რხევებისა და
ტალღების დახასიათება.

ფიზ.გაძ.XI.5.მოსწავლეს შეუძლია სინათლის
ორმაგი ბუნების კვლევა.

ფიზ.გაძ.XI.6.მოსწავლეს შეუძლია
სითბური მოვლენების ანალიზი
მოლეკულურ-კინეტიკური
თეორიისა და თერმოდინამიკის
კანონების დახმარებით.

ფიზ.გაძ.XI.7.მოსწავლეს შეუძლია
ატომის აგებულების,
რადიოაქტივობის და
რადიოაქტიური გამოსხივების
სახეების აღწერა.

ფიზ.გაძ.XI.8.მოსწავლეს შეუძლია
ბირთვის აღნაგობის აღწერა და
მსჯელობა ბირთვული
ურთიერთქმედების შესახებ.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება:  მეცნიერული კვლევა-ძიება

ფიზ.გაძ.XI.1.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის ექსპერიმენტული კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს კვლევის ჩატარების ეტაპებს და პირობებს, საჭიროების შემთხვევაში გამოჰყავს

სამუშაო ფორმულა;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 სქემატურად წარმოადგენს ექსპერიმენტულ დანადგარს ან მოჰყავს მისი ფოტოსურათი;
 ასახელებს გასაზომ სიდიდეებს;
 იყენებს შესაბამის მასალას / აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას;
 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;
 გაზომვების შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით;
 საჭიროების შემთხვევაში აგებს გაზომილ სიდიდეებს ან მათ ფუნქციებს შორის

დამოკიდებულების გრაფიკს;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოაქვს დასკვნები ან იყენებს მათ საძებნი სიდიდის საპოვნელად;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  ანომალიებს  და  ცდილობს მათ

ახსნას;
 ახდენს ცდომილებათა ანალიზს.

ფიზ.გაძ. XI.2.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის თეორიული კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 ასახელებს კვლევისას გამოყენებულ გამარტივებებს;
 შეარჩევს იმ კანონებსა და ფორმულებს, რომლებიც გამოდგება მოცემული საკითხის კვლევისას;
 ახორციელებს კვლევას;
 აანალიზებს მიღებულ შედეგს;
 რიცხვითი შედეგების მიღებისას სწორად იყენებს მიახლოებით რიცხვებზე მოქმედების წესებს;
 შესაძლებლობის შემთხვევაში ადარებს თეორიულ შედეგს ექსპერიმენტულთან;
 პრეზენტაციისას იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.XI.3. მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური რხევებისა და ტალღების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 გეგმავს და ატარებს ცდებს სხეულთა მექანიკური რხევების დასაკვირვებლად, აწარმოებს შესაბამის
გაზომვებს და აღწერს კავშირს რხევის მახასიათებელ სიდიდეებს შორის;

 აანალიზებს რეზონანსის მოვლენას, მოჰყავს ამ მოვლენის ამსახველი ფაქტები ყოფა-ცხოვრებიდან;
 აანალიზებს რხევის მახასიათებელ ფიზიკურ სიდიდეებს შორის რაოდენობრივ კავშირს;
 რაოდენობრივად აღწერს ჰარმონიულ რხევებს;
 ახასიათებს განივი და გრძივი ტალღების გავრცელებას;
 ატარებს ცდებს და აკვირდება ბგერის წარმოქმნას და გავრცელებას, მოჰყავს ბგერის წყაროს

მაგალითები;
 მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა გარემოში ბგერის გავრცელების სიჩქარის შესახებ, ადარებს

ერთმანეთს და გამოთქვამს არგუმენტირებულ ვარაუდს მათ შორის არსებული განსხვავების
მიზეზებზე;

 მოიპოვებს ინფორმაციას ცხოველებისა და ადამიანების მიერ აღქმული ბგერის სიხშირის შესახებ,
აანალიზებს და წარმოადგენს სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხებით;

 გეგმავს და ატარებს ცდებს მექანიკური ტალღების შესასწავლად (არეკვლა, გარდატეხა, დიფრაქცია,
ინტერფერენცია), შედეგებს აანალიზებს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;

 აკვირდება და რაოდენობრივად აღწერს დოპლერის ეფექტს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.XI.4. მოსწავლეს შეუძლია ელექტრომაგნიტური რხევებისა და ტალღების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 პოულობს ანალოგიას მექანიკურ და ელექტრულ რხევებს შორის;
 წარმოადგენს ცვლადი დენის გენერატორის სქემას და ხსნის მისი მოქმედების პრინციპს;
 აფასებს ცვლადი დენის მნიშვნელობას ელექტრული ენერგიის გენერირებასა და გადაცემაში;
 სქემატურად წარმოადგენს ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალას და განასხვავებს თვისებრივად

ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას მათი ტალღის სიგრძის მიხედვით;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.XI.5.მოსწავლეს შეუძლია სინათლის ორმაგი ბუნების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სინათლის ტალღური ბუნების შესასწავლად, შედეგებს აანალიზებს და

გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 ადგენს რაოდენობრივ კავშირს სინათლის ნაკადს, სინათლის ძალასა და განათებულობას შორის;
 აანალიზებს ფოტოეფექტის ექსპერიმენტს და აკეთებს შესაბამის დასკვნებს სინათლის კვანტური

ბუნების შესახებ;
 მოიპოვებს ინფორმაციას სინათლეზე წარმოდგენების განვითარების შესახებ, აკეთებს

პრეზენტაციას;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.



ფიზ.გაძ.XI.6.მოსწავლეს შეუძლია სითბური მოვლენების ანალიზი მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიისა
და თერმოდინამიკის კანონების დახმარებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის ძირითად დებულებებს, რაოდენობრივად და

თვისებრივად აკავშირებს იდეალური აირის შინაგან ენერგიას და წნევას ტემპერატურასთან;
 მარტივი ცდებით ახდენს თერმოდინამიკური მოვლენების დემონსტრირებას;
 ახასიათებს სითბური ძრავის მ.ქ.კ.-ს;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.XI.7.მოსწავლეს შეუძლია ატომის აგებულების, რადიოაქტივობის და
რადიოაქტიური გამოსხივების სახეების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს რეზერფორდის ცდას, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები;
 ახასიათებს პლანეტარული მოდელის წინააღმდეგობებს;
 აღწერს წყალბადის ატომის მოდელს ბორის პოსტულატების გამოყენებით;
 ახასიათებს გამოსხივების ნაწილაკოვან ბუნებას და მატერიის ტალღურ ბუნებას;
 აღწერს რადიოაქტივობის მოვლენას, მსჯელობს ბირთვის მდგრადობაზე;
 სხვადასხვა მეცნიერთა ექსპერიმენტული კვლევების ანალიზის საფუძველზე ახასიათებს
და გამოსხივებას და მსჯელობს მათი გამოყენების შესახებ;

 მოიპოვებს ინფორმაციას რადიოაქტიური გამოსხივების ბიოლოგიური ზემოქმედების შესახებ,
აანალიზებს და აკეთებს პრეზენტაციას;

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და
არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.XI.8.მოსწავლეს შეუძლია ბირთვის აღნაგობის აღწერა და მსჯელობა ბირთვული
ურთიერთქმედების შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს ბირთვულ ძალებს, ადარებს მათ ელექტრულს და გრავიტაციულს;
 სქემატურად აღწერს ჯაჭვურ ბირთვულ რეაქციას, აანალიზებს მას;
 აღწერს ბირთვული რეაქტორის მუშაობის პრინციპს;
 მოიპოვებს ინფორმაციას ბირთვული ენერგიის გამოყენების შესახებ როგორც მშვიდობიანი, ასევე

სამხედრო მიზნებისათვის, აანალიზებს შესაძლო საფრთხეებს;
 აფასებს ბირთვული ენერგიის გამოყენების გავლენას გარემოზე;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და

არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.



პროგრამის შინაარსი

მექანიკური რხევები და ტალღები.
მექანიკური რხევა, რხევის პერიოდი და სიხშირე. ჰარმონიული რხევა და მისი მახასიათებლები: ფაზა,
ამპლიტუდა. მათემატიკური ქანქარასა და ზამბარაზე დაკიდებული სხეულის რხევების პერიოდების
ფორმულები. იძულებითი რხევები. რეზონანსი. ძგერა.

განივი და გრძივი ტალღა, ტალღების არეკვლა, გარდატეხა, ჰიუგენსის პრინციპი, დიფრაქცია,
ინტერფერენცია, მდგარი ტალღა, დოპლერის ეფექტი.
ბგერა, ბგერის წყაროები. ბგერის წარმოქმნა, გავრცელება და აღქმა, ხმამაღლობა, სიმაღლე, ტონი,
ჰარმონიკები.

ელექტრომაგნიტური რხევები და ტალღები.
ანალოგია მექანიკურ და ელექტრულ რხევებს შორის. ელექტრული რხევები, რხევითი კონტური.
ცვლადი დენი; რეზისტორი, კონდენსატორი და კოჭა ცვლადი დენის წრედში; ვექტორული დიაგრამა,
ომის კანონი ცვლადი დენის წრედისათვის, ცვლადი დენის სიმძლავრე, ძაბვისა და დენის ეფექტური
(მოქმედი) მნიშვნელობები, ცვლადი დენის გენერატორი, ელექტრო ენერგიის გადაცემა,
ტრანსფორმატორი.
ელექტრომაგნიტური ტალღის ბუნება და წყარო. სინათლე როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღა,
ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალა, რადიოკავშირის პრინციპები.

სინათლის ორმაგი ბუნება.
სინათლის ტალღური ბუნება, დისპერსია, ინტერფერენცია, დიფრაქცია, დიფრაქციული მესერი,
პოლარიზაცია. სინათლის ტალღის სიგრძის განსაზღვრა დიფრაქციული მესერის გამოყენებით.
სინათლის კვანტური ბუნება: შავი სხეულის გამოსხივება, პლანკის ჰიპოთეზა. ფოტოეფექტი,
ფოტოეფექტის კანონები. ფოტონები. ფოტონის იმპულსი. სინათლის წნევა.

მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის საფუძვლები და თერმოდინამიკა.
მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის ძირითადი დებულებები, ბროუნის მოძრაობა, მოლური მასა,
ავოგადროს რიცხვი, მოლეკულის ზომების შეფასება; იდეალური აირი, იდეალური აირის მოლეკულურ-
კინეტიკური თეორიის ძირითადი განტოლება; ტემპერატურა, აბსოლუტური ტემპერატურა,
აბსოლუტური ნული ; იდეალური აირის კანონები, იზოპროცესები.
მუშაობა თერმოდინამიკაში, შინაგანი ენერგია. თერმოდინამიკის I კანონი. იდეალური აირის შინაგანი
ენერგია. აირის სითბოტევადობა მუდმივი წნევის და მუდმივი მოცულობის პირობებში. მაიერის
განტოლება. ადიაბატური პროცესი, პუასონის განტოლება. თერმოდინამიკის II კანონი. შექცევადი და
შეუქცევადი პროცესები. სითბური ძრავების მქკ, კარნოს ციკლი.
ნაჯერი ორთქლი. დუღილის ტემპერატურის დამოკიდებლება წნევაზე. ტენიანობა,  აბსოლუტური და
ფარდობითი ტენიანობა, მათი გაზომვა.

ატომის აგებულება, რადიოაქტივობა, ბირთვი.
რეზერფორდის ცდა, ატომის პლანეტარული მოდელი, პლანეტარული მოდელის წინააღმდეგობები,
ბორის პოსტულატები, წყალბადის ატომის ბორის თეორია, ელექტრონების დიფრაქცია, დე ბროილის
ტალღის სიგრძე, ჰაიზენბერგის განუზღვრელობის პრინციპი (იმპულსისა და კოორდინატისათვის).



რადიოაქტივობა, α-, β- და γ- გამოსხივება; ნახევრადდაშლის პერიოდი. რადიოაქტივობის გამოყენება
არქეოლოგიაში, მედიცინაში, ბიოლოგიაში.
ატომის ბირთვის აღნაგობა, ბირთვული ძალები, ბმის ენერგია.
ჯაჭვური რეაქცია, ბირთვული რეაქტორი; ბირთვული სინთეზის რეაქციები.

XII კლასი

ფიზიკა

(გაძლიერებული/კვირაში 3 საათი)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.XII.1.მოსწავლეს შეუძლია
საკითხის ექსპერიმენტული კვლევა.

ფიზ.გაძ.XII.2.მოსწავლეს შეუძლია
საკითხის თეორიული კვლევა.

ფიზ.გაძ.XII.3.მოსწავლეს შეუძლია
ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ძირითადი
პრინციპების აღწერა.

ფიზ.გაძ.XII.4. მოსწავლეს შეუძლია სამყაროს
წარმოშობისა და განვითარების თანამედროვე
მეცნიერული თეორიების აღწერა.

ფიზ.გაძ.XII.5. მოსწავლეს შეუძლია
ელემენტარული ნაწილაკების კლასიფიკაცია და
მათი ურთიერთქმედებების აღწერა.

ფიზ.გაძ.XII.6.მოსწავლე აფასებს ფიზიკის როლს
თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება:  მეცნიერული კვლევა-ძიება

ფიზ.გაძ.XII.1.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის ექსპერიმენტული კვლევა.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს კვლევის ჩატარების ეტაპებს და პირობებს, საჭიროების შემთხვევაში გამოჰყავს

სამუშაო ფორმულა;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
 სქემატურად წარმოადგენს ექსპერიმენტულ დანადგარს ან მოჰყავს მისი ფოტოსურათი;
 ასახელებს გასაზომ სიდიდეებს;
 იყენებს შესაბამის მასალას / აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას;
 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;
 გაზომვების შედეგებს წარმოადგენს ცხრილის სახით;
 საჭიროების შემთხვევაში აგებს გაზომილ სიდიდეებს ან მათ ფუნქციებს შორის

დამოკიდებულების გრაფიკს;
 აანალიზებს მონაცემებს  და გამოაქვს დასკვნები ან იყენებს მათ საძებნი სიდიდის საპოვნელად;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  ანომალიებს  და  ცდილობს მათ

ახსნას;
 ახდენს ცდომილებათა ანალიზს.

ფიზ.გაძ.XII.2.მოსწავლეს შეუძლია საკითხის თეორიული კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 ასახელებს კვლევისას გამოყენებულ გამარტივებებს;
 შეარჩევს იმ კანონებსა და ფორმულებს, რომლებიც გამოდგება მოცემული საკითხის კვლევისას;
 ახორციელებს კვლევას;
 აანალიზებს მიღებულ შედეგს;
 რიცხვითი შედეგების მიღებისას სწორად იყენებს მიახლოებით რიცხვებზე მოქმედების წესებს;
 შესაძლებლობის შემთხვევაში ადარებს თეორიულ შედეგს ექსპერიმენტულთან;
 პრეზენტაციისას იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

მიმართულება: ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.გაძ.XII.3.მოსწავლეს შეუძლია ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ძირითადი პრინციპების
აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ფარდობითობის სპეციალური თეორიის დამადასტურებელ ექსპერიმენტებს;
 აყალიბებს აინშტაინის პოსტულატებს;
 თვისებრივად და რაოდენობრივად აღწერს სიგრძისა და დროის ფარდობითობას;



 მოიპოვებს ინფორმაციას ფარდობითობის სპეციალური თეორიის შექმნის შესახებ და აფასებს ამ
თეორიის მნიშვნელობას თანამედროვე ფიზიკის განვითარებისათვის;

 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს სტანდარტული და
არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

ფიზ.გაძ.XII.4.მოსწავლეს შეუძლია სამყაროს წარმოშობისა და განვითარების თანამედროვე მეცნიერული
თეორიების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს და ახასიათებს ვარსკვლავთა სიცოცხლის ციკლის ეტაპებს;
 ასახელებს და აღწერს სამყაროს გაფართოების დამადასტურებელ ექსპერიმენტალურ ფაქტებს და

იძლევა მათ ინტერპრეტაციას (წითელი წანაცვლება, რელიქტური გამოსხივება);
 აღწერს სამყაროს განვითარების შესაძლებლობებს.

ფიზ.გაძ.XII.5.მოსწავლეს შეუძლია ელემენტარული ნაწილაკების კლასიფიკაცია და მათი
ურთიერთქმედებების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს ბუნებაში არსებულ ურთიერთქმედებების ოთხ ტიპს;
 აღწერს ელემენტარულ ნაწილაკთა კლასიფიკაციას;
 მოიპოვებს და აანალიზებს ინფორმაციას თანამედროვე ამაჩქარებლების მუშაობის პრინციპის

შესახებ.

ფიზ.გაძ.XII.6.მოსწავლე აფასებს ფიზიკის როლს თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ლაზერის მოქმედების პრინციპს და მსჯელობს მისი გამოყენების შესახებ;
 აღწერს ინფორმაციის გადაცემის საშუალებების განვითარებას;
 განიხილავს ფიზიკის გამოყენებას მედიცინაში;
 მოიპოვებს ინფორმაციას ნანოტექნოლოგიის შესახებ და განიხილავს მის შესაძლებლობებს.

პროგრამის შინაარსი

ფარდობითობის სპეციალური თეორია.
აინშტაინის პოსტულატები, ერთდროულობის, დროის შუალედისა და სიგრძის ფარდობითობა.
სიჩქარეთა გარდაქმნის რელატივისტური კანონი. რელატივისტური იმპულსი და ენერგია. უძრაობის
ენერგია. ფარდობითობის სპეციალური თეორიის დამადასტურებელი ცდები.



კოსმოლოგია.
ვარსკვლავთა სიცოცხლის ციკლი. სამყაროს გაფართოების დამადასტურებელი ექსპერიმენტული
ფაქტები, დიდი აფეთქების თეორია. სამყაროს განვითარების შესაძლებლობები.

ელემენტალური ნაწილაკების ფიზიკა.
ლეპტონები, ჰადრონები, ურთიერთქმედების გადამტანი ნაწილაკები. კვარკები, გლუონები.
ანტინაწილაკები, ანტინივთიერება, ანიჰილაცია.
თანამედროვე ამაჩქარებლები

ფიზიკის როლი თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში.
ლაზერის ტიპები და მათი მოქმედების ძირითადი პრინციპი. ლაზერის გამოყენება.
საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება უძველესი დროიდან დღემდე.
ფიზიკის გამოყენება მედიცინაში.
ნანოტექნოლოგიების განვითარება, მათი პერსპექტივები.

თავი XLIII

საგნობრივი პროგრამა ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) გარეშე დღეს წარმოუდგენელია პროგრესი
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ნებისმიერ სფეროში. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
განვითარება, ინფორმაციული საზოგადოების შექმნა და მსოფლიო ინფორმაციულ სივრცეში აქტიურად
ჩართვა ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტულ ამოცანად არის მიჩნეული. ამ ამოცანის წარმატებით გადაჭრას
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ისეთი სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად, როგორებიცაა
დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნა, სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარება, ქვეყნის უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებების დაცვა, სიღარიბესთან და კორუფციასთან,
ექსტრემიზმთან და ტერორიზმთან ბრძოლა.

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ამ საგანმა არა მხოლოდ ტექნიკური უნარ-ჩვევები შესძინოს
მოსწავლეს, არამედ შექმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების
მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოსაყალიბებლად.



სასწავლო პროცესში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას რამდენიმე
მნიშვნელოვანი მხარე აქვს, კერძოდ:

 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს უწყობს საგანთა შორის
კავშირების წარმოჩენას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწავლების დაწყებით საფეხურზე,
როდესაც სასწავლო დისციპლინების უმეტესობა ისწავლება ინტეგრირებულად.

 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს უწყობს
შემოქმედებითობისა და ინოვაციური მიდგომების განვითარებას, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია
პრობლემებზე დაფუძნებული კონსტრუქტივისტული საკლასო გარემოს შესაქმნელად.

 ისტ-ის გამოყენებით შესაძლებელია ისეთი თვალსაჩინოებების შექმნა და გამოყენება, რომლებიც
საჭიროა ახალი ცნების, ობიექტისა და პროცედურის შემოტანისას. ამის მაგალითებია:
არითმეტიკული მოქმედებები რიცხვებზე, როდესაც ამ მოქმედებების რეალიზაცია, ძირითადად,
ხდება საგნობრივი თვალსაჩინოებების გამოყენებით (დაწყებით საფეხურზე); ახალი სიტყვებისა
და ფრაზების შესწავლა მშობლიურ თუ უცხო ენებში, როდესაც უცნობ სიტყვებსა და ფრაზებს
მოსწავლეები უკავშირებენ შესაბამის გრაფიკულ გამოსახულებას; ისეთი ბუნებრივი მოვლენების
სიმულაცია, რომლებზე დაკვირვებაც შეუძლებელია ან ძალზე რთულია რეალურ ვითარებაში.

 ისტ-ის გამოყენებამ შესაძლოა უფრო ეფექტურად და ინტენსიურად შეუწყოს ხელი ეროვნული
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული უნარ-ჩვევების განვითარებას. ასეთებია, მაგალითად:
ვიზუალური თუ რაოდენობრივი კანონზომიერებების აღმოჩენის უნარი (კანონზომიერება საგანთა
მიმდევრობაში, კანონზომიერება გრაფიკულ გამოსახულებაში, რაოდენობრივი ცვლილების
კანონზომიერება); ობიექტთა ზომების დადგენისა და შეფასების უნარი; ინფორმაციის გააზრებისა
და ერთი ფორმატიდან მეორეში გადაყვანის უნარი (მაგალითად: ტექსტური მასალისათვის
გრაფიკული გამოსახულების შერჩევა და პირიქით; სიტყვიერად აღწერილი რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოსახვა და პირიქით); სივრცული წარმოდგენა; თანამშრომლობის უნარ-ჩვევები;
სამუშაო სივრცის მომზადებისა და საჭირო საშუალებების შერჩევის უნარი.

ციფრული წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა

გარდა იმისა, რომ ისტ-ის გამოყენება მოსწავლეებს ეხმარება სხვადასხვა სასწავლო საგნით
გათვალისწინებული შედეგების მიღწევაში, იგი ხელს უწყობს თვით ისტ-თან დაკავშირებული
კომპეტენციების განვითარებასაც. ეს კი მნიშვნელოვანია თანამედროვე ცხოვრებაში აუცილებელი
ციფრული წიგნიერების შესაძენად. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ციფრული, ისევე, როგორც
რაოდენობრივი წიგნიერება, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე წიგნიერება ტრადიციული გაგებით.
ამგვარად, დაწყებით საფეხურზე ისტ-ის გამოყენებისას არანაკლები ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთი
კომპეტენციების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას, როგორებიცაა კომპიუტერის შეტანა-გამოტანის
მოწყობილობების გამოყენება (კლავიატურა, თაგვი, ეკრანი); ციფრული მოწყობილობისა თუ
ელექტრონული რესურსის პარამეტრების გააზრება (მაგალითად, მეხსიერება, ფერების რაოდენობა,
საჭირო აპარატურული რესურსები); ციფრული მოწყობილობის მუშაობის პრინციპებისა და
ინფორმაციის შენახვა, დამუშავება და მისი გადაცემის შესახებ წარმოდგენის შექმნა (მაგალითად,
ოპერაციული სისტემისა და ფაილის ცნებების გააზრება, ასევე იმის გააზრება, რომ ტექსტური,
გრაფიკული და აუდიო მასალა ციფრულ მოწყობილობაში ინახება ერთი და იმავე სახის ერთეულში).



მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლის პროცესში ხელს უწყობს
მოსწავლეთა მოტივაციის ზრდას. გარდა იმისა, რომ ისტ-ის გამოყენებით შესაძლებელია უფრო
მდიდარი, მრავალფეროვანი და დინამიური სასწავლო მასალის შექმნა და გამოყენება, მისი საშუალებით
შესაძლებელია სასწავლო შინაარსი გავხადოთ ინტერაქტიული. შედეგად, მოსწავლე ინფორმაციის
პასიური მიმღები კი არ არის , არამედ მას თავად შეუძლია სასწავლო შინაარსის მოდიფიცირება და
შექმნაც კი. ყოველივე ეს კი სრულად შეესაბამება სასწავლო პროცესისადმი თანამედროვე, კონსტრუქ-
ტივისტურ მიდგომას, რომელიც ითვალისწინებს ცოდნის მიგნებასა და შექმნას თვით მოსწავლის მიერ.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები

 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების ძირითადი მიზანია
ინფორმირებული, ტექნოლოგიური მიღწევების ეფექტიანად გამოყენების უნარის მქონე, ეთიკური
და კანონმორჩილი პიროვნების აღზრდა, რომელიც შეძლებს ინფორმაციის დამოუკიდებლად
მოპოვებას, მართვას, დამუშავებას, შეფასებას, ანალიზს და მასზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღებას; რომელიც აცნობიერებს თავის პასუხისმგებლობას ქვეყნის
ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ; თავად ქმნის ღირებულებებს და
საკუთარი წვლილი შეაქვს საზოგადოების წინსვლაში.

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს საბაზისო
ცოდნა ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ, ასევე მათი მოხმარების
პრაქტიკული გამოცდილება, რომელიც საკმარისი იქნება როგორც მომავალი პროფესიული
საქმიანობისათვის, ასევე შემდეგ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ

 მოსწავლემ უნდა იცოდეს ისტ-თან დაკავშირებული ცნებები და ფლობდეს შესაბამის ოპერაციებს
(იგულისხმება ისტ-ის დანიშნულება და მათი მოქმედების ძირითადი პრინციპები).

 მოსწავლეს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს ისტ-ით სარგებლობის სოციალური, ეთიკური,
გარემოს დაცვასთან და ადამიანურ ფაქტორთან დაკავშირებული პრობლემები (იგულისხმება
ინფორმაციისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ეთიკისა და არსებული კანონმდებლობის
დაცვით გამოყენება).

 მოსწავლე უნდა ფლობდეს ციფრული პროდუქტების შესაქმნელ საშუალებებს;
 მოსწავლე უნდა ფლობდეს კომუნიკაციის ციფრულ საშუალებებს;
 მოსწავლე უნდა ფლობდეს კვლევის ციფრულ საშუალებებს (იგულისხმება ინფორმაციის

სხვადასხვა წყაროებიდან მოძიება, შენახვა, დამუშავება, ანალიზი და ანალიზის საფუძველზე
დასკვნების ჩამოყალიბება).

 მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ისტ-ის გამოყენება საყოფაცხოვრებო და რეალური ვითარების დროს
წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრისას.



გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლებაში განისაზღვრა ორი მიდგომა. ესენია:
ა) ისტ-ი, როგორც დამოუკიდებელი საგანი, ბ) ისტ-ი, როგორც ინტეგრირებული სხვა სასწავლო
დისციპლინებში. ცალკე საგნად სწავლებისას მოსწავლე იძენს საჭირო საბაზისო კომპეტენციებს. ეს
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწავლების საწყის ეტაპზე, როცა მოსწავლე არ ფლობს საბაზისო უნარ-
ჩვევებს და, შესაბამისად, მისთვის ამ კომპეტენციების გამომუშავება ისტ-ის სხვა საგნებთან
ინტეგრირების რეჟიმში უფრო რთული იქნება. იმ კლასებში, რომლებშიც არ არის განსაზღვრული ისტ-ის
ცალკე საგნად სწავლება, მოსწავლეთა ისტ კომპეტენციების განვითარება ცალკეული საგნების
ფარგლებში უნდა გაგრძელდეს. ამას გარდა, სპეციალური პროექტებისა თუ სხვადასხვა კონკურსების
მეშვეობით ხელი უნდა შეეწყოს ისტ-ის ინტეგრირებას სხვა სასწავლო დისციპლინებშიც.

ისტ-ის სწავლების ორგანიზება

დაწყებითი
საფეხური

საბაზო
საფეხური

საშუალო
საფეხური

კლასები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

საგნის
სწავლების

ფორმა

ცალკე საგანი ინტეგრირებული ცალკე
საგანი

ინტეგრირებული
ცალკე საგანი

ინტეგრირებული ინტეგრირებული

დონეების
რეალიზაცია

I
დონე

II
დონე

III
დონე

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგნობრივი პროგრამა შედგენილია
კომპეტენციის დონეების მიხედვით. გამოიყოფა ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
ფლობის 3 დონე:
 I დონე. დამწყები მომხმარებლისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები: ძირითადი მოწყობილობების

ცოდნა, ოპერაციული სისტემა, ტექსტთან და მულტიმედიურ მონაცემებთან მუშაობა (შექმნა,
რედაქტირება), ოპერაციები ფაილებზე, ინტერნეტი და ელ-ფოსტა, საოფისე პროგრამების პაკეტი.

 II დონე. დაოსტატებული მომხმარებლისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები: გარდა იმისა, რომ I
დონის სასწავლო მასალა მეორდება გაღრმავებულად, მას ემატება სხვა, უფრო რთული
კომპონენტები. ოპერაციული სისტემები (უფრო ღრმად) და ოპერაციულ სისტემებს შორის
განსხვავება, ელექტრონული ცხრილების გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, სამაგიდო
გამომცემლობის ელემენტები, ვებდიზაინის ელემენტები.

 III დონე. გათვალისწინებულია ორი კურსი. სკოლას ექნება მათ შორის არჩევანის გაკეთების
საშუალება:
o პირველი კურსი: კომპიუტერული მეცნიერება, რომელიც მოიცავს ინფორმატიკისა და

პროგრამირების ელემენტებს: მონაცემთა სტრუქტურები (მონაცემთა შენახვის, დამუშავების,
გადაცემის ხერხები), ალგორითმები (ალგორითმის ცნება, ალგორითმის სახეები, თვისებები,
ჩაწერის ხერხები), ალგორითმების შეფასების ხერხები, ალგორითმის პროგრამული
რეალიზაცია.



o მეორე კურსი - მულტიმედია და დიზაინი, რომელიც მოიცავს, ვებ-დიზაინის, გრაფიკული
დიზაინის და მულტიმედიის ელემენტებს.

დ) მიმართულებების აღწერა

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებული კომპეტენციები
დაყოფილია რამდენიმე მიმართულებად. ესენია:

ძირითადი ცნებები და ოპერაციები

I. ინფორმაციის მოძიება და კვლევა ისტ-ის გამოყენებით.
II. ინფორმაციის ორგანიზება და შენახვა ისტ-ის გამოყენებით.

ისტ რესურსების შექმნა
III. ციფრული მასალის შექმნა ისტ-ის გამოყენებით.
IV. კომუნიკაცია ისტ-ის გამოყენებით.

კვლევა და კომუნიკაცია
V. ისტ-ის გამოყენების სფეროების ცოდნა, მისი უპირატესობების გაცნობიერება. ეთიკური ნორმების

დაცვა ისტ-ის გამოყენებისას.
VI. ციფრული საშუალებების მართვა (ტექნიკური კომპეტენციები).

წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით, ამ კომპეტენციების ჩამოყალიბება იწყება კურსის პირველივე
საფეხურიდან. ზოგიერთი (საბაზისო) კომპეტენციის ჩამოყალიბება უნდა დასრულდეს კურსის
პირველივე საფეხურზე, მაგრამ ისინი ღრმავდება კურსის მეორე საფეხურზე, რაშიც განსაკუთრებულ
როლს თამაშობს ისტ-თან დაკავშირებული კომპეტენციების ინტეგრირება სხვა სასწავლო
დისციპლინებში. მეორე საფეხურზე ფართოვდება კომპეტენციების ის ნაწილი, რომელთა ჩამოყალიბება
იწყება კურსის პირველ საფეხურზე.

გარდა უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებული კომპეტენციებისა, დოკუმენტში წარმოდგენილია სასწავლო
მასალის შინაარსი, რომელიც თემატური საკითხების ჩამონათვალის სახითაა მოცემული.

ე) შეფასება ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში

შეფასების კრიტერიუმები და მათი მიღწევის დონეები

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგნობრივი პროგრამა მოსწავლის მიღწევების
შეფასებისას ეყრდნობა კრიტერიუმების მიღწევის დონეების აღწერას. სულ გვაქვს მიღწევის 4 დონე. ეს
დონეები განსაზღვრულია მისაღწევი მიზნებიდან გამომდინარე. დონეების აღწერაში გადმოცემულია ის



ძირითადი ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რომელთა მიღწევას ემსახურება ინფორმაციული და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში. მართალია, შეფასების მეთოდს,
ძირითადად, მასწავლებელი განსაზღვრავს, მაგრამ დონეების აღწერა საშუალებას იძლევა, რომ უფრო
ეფექტიანად დაიგეგმოს შეფასება, ჩამოყალიბდეს შეფასების რუბრიკა ყოველი კონკრეტული
შემთხვევისათვის.

I დონე

1. მოსწავლე მოიპოვებს ციფრულ მასალას სხვადასხვა წყაროდან და აცნობიერებს იმას, რომ არსებობს
ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმა.

2. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს ტექსტებთან, გამოსახულებებთან და აუდიო მასალასთან მუშაობისას,
საკუთარი იდეების გადმოსაცემად.

3. მოსწავლეს გააზრებული აქვს ციფრული მოწყობილობის მართვის ძირითადი ხერხები და ირჩევს
შესაბამის მოწყობილობას სასურველი შედეგის მისაღებად.

4. მოსწავლე საკუთარი სიტყვებით აღწერს ციფრული მოწყობილობის გამოყენების პროცესს.

II დონე

1. მოსწავლე იყენებს მოწყობილობას ციფრული მასალის კლასიფიკაციის, ორგანიზების და მოძიებული
მასალის წარდგენისათვის.

2. მოსწავლეს დამოუკიდებლად შეუძლია სამუშაოს დაწყება, შენახვა და გაგრძელება, ისტ-ის
გამოყენებით.

3. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს ციფრული მასალის შესაქმნელად, შესანახად და საკუთარი იდეების
გასაზიარებლად სხვადასხვა ფორმით (ტექსტის, ცხრილების, გამოსახულებების და ხმოვანი).

4. მოსწავლე შედეგის მიღების მიზნით გეგმავს სამუშაოს და იძლევა მითითებებს, აღწერს მოსალოდნელ
ეფექტს.

5. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს იმის გამოსაკვლევად, თუ რა შეიძლება მოხდეს რეალურ ან წარმოსახვით
ვითარებაში.

III დონე

1. მოსწავლე განსაზღვრავს ინფორმაციის მოძიების სტრატეგიას, ირჩევს შესაბამის ციფრულ
საშუალებებს და იყენებს მათ ამ სტრატეგიის რეალიზაციისას.

2. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს მის მიერ შესასრულებული სამუშაოს შედეგების ორგანიზებისას და
წარდგენისას.

3. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს იდეებისა და მოსაზრებების გაზიარებისა და ურთიერთგაცვლის მიზნით.
4. მოსწავლე კვლევისას და პრობლემის გადაჭრისას ირჩევს ადეკვატურ ციფრულ მოდელს ან

სიმულაციას.
5. მოსწავლე აღწერს ისტ-ის გამოყენების საკუთარ გამოცდილებას.



IV დონე

1. მოსწავლე აფასებს მოძიებული ციფრული მასალის შესაბამისობას მის მიერ დასახულ მიზანთან და
ძიებისას გამოყენებულ სტრატეგიასთან, საჭიროების შემთხვევაში, შეაქვს კორექტივები ძიების
სტრატეგიაში.

2. მოსწავლე აფასებს ციფრული მასალის ხარისხს და ინფორმაციის სანდოობას. ხარისხის და სანდოობის
გაუმჯობესების მიზნით შეაჯერებს სხვადასხვა წყაროდან მიღებული მასალას.

3. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმით წარდგენისას; აცნობიერებს
წარსადგენი მასალის ხარისხს და შესაბამისობას აუდიტორიის მოთხოვნებთან.

4. მოსწავლე იყენებს ისტ-ზე დაფუძნებულ მოდელებს და სიმულაციებს კანონზომიერებებისა და
კავშირების კვლევისას, აკეთებს პროგნოზს, ამოწმებს / ასაბუთებს ჰიპოთეზებს.

5. მოსწავლე ადარებს და აფასებს ისტ-ის გამოყენების საკუთარ და სხვათა გამოცდილებას.

ზემოთ მოცემული დონეები და მათში აღწერილი კომპეტენციები შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც
საშინაო და საკლასო დავალებების, ისე შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტში.

ეს კომპეტენციები შესაძლებელია გამოვლინდეს სხვადასხვა ციფრული საშუალების გამოყენებისას,
სხვადასხვა ვითარებაში და სხვადასხვა სახის ციფრული მასალის შექმნისას. მაგალითად, ეს შეიძლება
იყოს:

1. პროექტი, რომელიც მოიცავს ისეთ საფეხურებს, როგორებიცაა ინფორმაციის მოძიება, ორგანიზება,
ანალიზი და მიღებული შედეგების პრეზენტაცია. პროექტის შინაარსი და შედეგი შეიძლება
უკავშირდებოდეს ნებისმიერ სასწავლო დისციპლინას;

2. ელექტრონული ცხრილის გამოყენება რაოდენობრივი მონაცემების სტატისტიკური დამუშავებისას,
რომელიც მოიცავს შემდეგ საფეხურებს: მონაცემთა განთავსებისათვის საჭირო ცხრილის დიზაინის
მოფიქრება, მონაცემების ცხრილში განთავსება, საჭირო ფუნქციების, მაკროსებისა და ანალიზის
საშუალებების გამოყენება მონაცემების დამუშავებისას, მიღებული შედეგების და დასკვნების
ვიზუალიზაცია დიაგრამების საშუალებით;

3. ციფრული მასალის გამოქვეყნება ინტერნეტში ან ლოკალურ ქსელში, რომელიც მოიცავს შემდეგ
საფეხურებს: სხვადასხვა ფორმატის მქონე კომპონენტების მოძიება ან დამოუკიდებლად შექმნა
(ტექსტი, გამოსახულება, აუდიომასალა, ვიდეომასალა), საბოლოო პროდუქტის სტრუქტურის
გააზრება და ჩამოყალიბება, წინასწარ მომზადებული კომპონენტების კომბინირება
გამოსაქვეყნებელი მასალის შესაქმნელად, მიღებული შედეგის (მაგალითად: ვებ-გვერდის, თამაშის,
გამოკითხვის ფორმის) განთავსება, უკუგების მონაცემების შეგროვება და ანალიზი, პროდუქტის
გაუმჯობესება;

4. ლიტერატურული ან კვლევითი ხასიათის ნაშრომის მომზადება, რომელიც მოიცავს ისტ-თან
დაკავშირებულ შემდეგ ეტაპებს, მაგალითად, ტექსტის აკრეფას და ფორმატირებას იმ სახით,
რომელიც ყველაზე უკეთ შეესაბამება გადმოსაცემი მასალის შინაარსს; ილუსტრაციების
(დიაგრამების, გრაფიკების, ცხრილების, გეომეტრიული ნახაზების) შესაქმნელად საჭირო



საშუალებების შერჩევას, ილუსტრაციების შექმნასა და ტექსტურ მასალაში ადეკვატურად
ინტეგრირებას; დოკუმენტის სტრუქტურის გააზრებას და ტექსტური რედაქტორის შესაბამისი
ფუნქციების გამოყენებას წინასწარ განსაზღვრული სტრუქტურის შესაქმნელად; მიღებული შედეგის
(ნაშრომის) საცდელ წარდგენას და უკუგების მიღებას; ნაშრომის დახვეწას; ნაშრომის
გამოსაქვეყნებლად საჭირო სერვისის მოძიებასა და ნაშრომის გამოქვეყნებას (მაგალითად, ბლოგზე,
დოკუმენტების გავრცელების და გაზიარების რომელიმე უფასო სერვისის გამოყენებით, ლოკალურ
ქსელში, ქაღალდზე ამობეჭდილი სახით, სასკოლო გაზეთში);

5. მათემატიკური ან საბუნებისმეტყველო შინაარსის პრობლემის გადაჭრა ისტ-ის დახმარებით, რაც
გულისხმობს შემდეგ ეტაპებს: ამოცანის მონაცემების ამოკრება და ორგანიზება; ადეკვატური
ციფრული საშუალების შერჩევა (მაგალითად, სიმულაცია - ბუნებისმეტყველებაში, რომელიმე
უფასოდ გავრცელებული მათემატიკური პაკეტი, ელექტრონული ცხრილი, კალკულატორი);
ამოცანის მონაცემების შეტანა შერჩეულ კომპიუტერულ პროგრამაში (ეს ეტაპი თავისთავად
გულისხმობს იმას, რომ მოსწავლემ უნდა შეისწავლოს შერჩეულ პროგრამასთან ინტერაქცია:
მონაცემების შეტანა-გამოტანა, შესაბამისი ბრძანებების მიცემა და შენახვა); მონაცემების დამუშავება
და შედეგის მიღება; მიღებული შედეგის ინტერპრეტაცია და წარმოდგენა დასმული ამოცანის
კონტექსტში; შედეგის თარგმნა სამეტყველო ენაზე და მისი გაფორმება.

ზემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევები არ არის მკაფიოდ გამიჯნული ერთმანეთისაგან და კონკრეტული
აქტივობა შეიძლება მოითხოვდეს მათ კომბინირებულად გამოყენებას სხვადასხვა ეტაპზე. შეფასებისას
გამოყენებული აქტივობა და მისი შედეგი უნდა დაიყოს კომპონენტებად ისე, რომ გასაგები იყოს
შეფასების სქემა (შეფასების რუბრიკა). გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისას ყოველთვის არ არის შესაძლებელი მოსწავლის
კომპეტენციის შემოწმება მხოლოდ მიღებული პროდუქტის შინაარსის მიხედვით. მაგალითად,
ლიტერატურული ნაშრომის შეფასებისაგან განსხვავებით, ისტ-ის გამოყენებით გაფორმებული
ანალოგიური ნაშრომის შეფასებისას უნდა შეფასდეს არა მხოლოდ ნაშრომის შინაარსი და მართლწერა,
არამედ ისიც, თუ რა ტექნიკური საშუალებები და რა ფუნქციები გამოიყენა მოსწავლემ მისი გაფორმების
დროს. ეს კი ყველაზე კარგად აისახება ამ ნაშრომის ციფრულ სტრუქტურაში, მაგალითად,
დასათაურებისა და სტილების გამოყენებაში, სანიშნეების, ბმულების და ნაშრომში გადაადგილების სხვა
საშუალებების, ტექსტის სასურველი სახით განლაგებისას უხილავი ცხრილების, ტექსტური ველების
გამოყენებაში, დანომვრისა და ჩამონათვალის გაკეთების ავტომატიზაციაში.

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალება

1. დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
2. ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის

გათვალისწინებით;



3. 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე და კომპონენტებზე;
4. მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შეფასებასაც ემსახურება

შემაჯამებელი დავალება.

კონკრეტული რუბრიკის ნიმუში

დოკუმენტის მომზადება კომპლექსური ტექსტური რედაქტორის გამოყენებით (მაქსიმალური
შეფასება - 10 ქულა).

შეფასების
კრიტერიუმები

ფ
ო

ნი

გვერდების
ფონი
ართულებს
ტექსტის და
გრაფიკული
ელემენტების
აღქმას.

გვერდების ფონი
არ ართულებს
ტექსტის და
გრაფიკული
ელემენტების
აღქმას.

გვერდის ფონი
ხელს უწყობს
ტექსტის და
გრაფიკული
ელემენტების
აღქმას.

გვერდის ფონი
ხელს უწყობს
მასალის აღქმას
და შეესაბამება
თემატიკას.

(0 ქულა) (0.5 ქულა) (1 ქულა) (1.5 ქულა)

ტ
ექ

სტ
ის

ფ
ო

რ
მა

ტ
ი

ტექსტის
ფორმატი
ართულებს
მასალის
აღქმას.

ტექსტის
ფორმატი
გააზრებულია,
თუმცა ხელს არ
უწყობს მასალის
აღქმას.

ტექსტის
ფორმატი
კარგადაა
გააზრებული
და ხელს
უწყობს
მასალის
აღქმას.

ტექსტის
ფორმატი
მრავალფეროვანი
ა, ხელს უწყობს
მასალის აღქმას
და შეესაბამება
შინაარსს.

(0 ქულა) (1 ქულა) (1.5 ქულა) (2 ქულა)



გრ
აფ

იკ
უ

ლ
ი

ელ
ემ

ენ
ტ

ებ
ი

გრაფიკული
ელემენტების
დიდი
ნაწილი არ
არის
მიმზიდველ
ი და ხელს
უშლის
შინაარსის
აღქმას.

გრაფიკული
ელემენტები
მიმზიდველია,
თუმცა
ზოგიერთი
მათგანი ხელს არ
უწყობს
შესაბამისი
შინაარსის
აღქმას.

გრაფიკული
ელემენტები
მიმზიდველია
და ხელს
უწყობს
შესაბამისი
შინაარსის
აღქმას.

გრაფიკული
ელემენტები
კარგადაა
შერჩეული, ხელს
უწყობს მასალის
აღქმას და
შეესაბამება
შინაარსს.

(0 ქულა) (1 ქულა) (1.5 ქულა) (2 ქულა)

ო
რ

იგ
ინ

ალ
უ

რ
ო

ბა

მასალა არ
არის
ორიგინალუ
რი და
არაადეკვატ
ურადაა
შერჩეული.

მასალა არ არის
ორიგინალური,
თუმცა
ადეკვატურადაა
შერჩეული.

მასალის
უდიდესი
ნაწილი
ორიგინალური
ა და
შეესაბამება
თემატიკას.

მასალა
ძირითადად
ორიგინალურია,
მასში ჩანს
ავტორის
შემოქმედებითობ
ა. შინაარსი
გადმოცემულია
საინტერესო და
უნიკალური
ხერხით.

(0 ქულა) (1 ქულა) (1.5 ქულა) (2.5 ქულა)



მა
სა

ლ
ის

ო
რ

გა
ნი

ზ
ებ

ა

მასალა არა
არის
ორგანიზებუ
ლი და მასში
არ ჩანს
სტრუქტურა,
რაც ხელს
უშლის
შინაარსის
აღქმას.

მასალის ნაწილი
ლოგიკური
თანმიმდევრობი
თაა
განლაგებული,
თუმცა
სტრუქტურა
ხელს არ უწყობს
შინაარსის უკეთ
აღქმას.

მასალა
ლოგიკურადაა
ორგანიზებულ
ი და ხელს
უწყობს
შინაარსის
აღქმას.

დოკუმენტის
სტრუქტურა
კარგადაა
გააზრებული,
სტრუქტურის
შექმნისას
გამოყენებულია
რედაქტორის
სხვადასხვა
ფუნქციური
შესაძლებლობები
. მასალის
ორგანიზება ხელს
უწყობს მის
აღქმას და
მთლიანად
შეესაბამება
შინაარს.

(0 ქულა) (1 ქულა) (1.5 ქულა) (2 ქულა)

მოსწავლის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ფასდება ცალკეული კრიტერიუმის მიხედვით. მაგალითად,
ამ შემთხვევაში, გვაქვს ფონი, ტექსტის ფორმატირება, გრაფიკული ელემენტები და მათი განთავსება,
ნაშრომის ორიგინალურობა (აქ იგულისხმება არა შინაარსის, არამედ გამოყენებული ციფრული მასალისა
და სტრუქტურის ორიგინალურობა), მასალის ორგანიზება (როგორც შემადგენელი კომპონენტების
განლაგება, ისე სტრუქტურული ელემენტები). თითოეულ კრიტერიუმში მიღებული ქულა ჯამდება და
მიიღება ნაშრომის შეფასების საბოლოო ქულა.

თავი XLIV

საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

I კლასი



ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ძირითადი ცნებები და ოპერაციები ისტ რესურსების შექმნა კვლევა და კომუნიკაცია

ის ტექნ. I.1. მოსწავლე ფლობს
ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ
ძირითად ცნებებს და ოპერაციებს.

ის ტექნ. I.2. მოსწავლეს შეუძლია
სოციალური, ეთიკური, გარემოს
დაცვასთან და ადამიანურ ფაქტორთან
დაკავშირებული პრობლემების
გაცნობიერება.

ის ტექნ. I.3. მოსწავლეს
შეუძლია ისტ პროდუქტის
შესაქმნელი საშუალებების
გამოყენება.

ის ტექნ. I.4. მოსწავლეს
შეუძლია კომუნიკაციის
ტექნოლოგიური
საშუალებების გამოყენება.

ის ტექნ. I.5. მოსწავლეს
შეუძლია კვლევის
ტექნოლოგიური
საშუალებების გამოყენება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ძირითადი ცნებები და ოპერაციები

ის ტექნ. I.1. მოსწავლე ფლობს ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ
ძირითად ცნებებსა და ოპერაციებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახდენს ციფრული მოწყობილობების დანიშნულებისა და მათი მოქმედების ძირითადი



პრინციპების გაგების დემონსტრირებას (კომპიუტერის ჩართვა, გადატვირთვა, გამორთვა);
 სწორად იყენებს ციფრულ მოწყობილობებთან ურთიერთქმედებისა და შეტანა-გამოტანის

საშუალებებს, ამ მოწყობილობების ეფექტიანი ფუნქციონირების მიზნით (მაუსი, touch-pad,
კლავიატურა, მონიტორი);

 სწორად მოიხმარს შენახვის მოწყობილობებს (მაგალითად: ფაილის შენახვა მყარ დისკზე, გარე
დისკზე; flash-მეხსიერების გამოყენება);

 ამოიცნობს და ასახელებს სხვადასხვა ციფრულ საშუალებას და მათზე საუბრისას, ასაკის
შესაბამისად, სწორად იყენებს ტერმინოლოგიას.

ის ტექნ. I.2. მოსწავლეს შეუძლია სოციალური, ეთიკური, გარემოს დაცვასთან და ადამიანურ ფაქტორთან
დაკავშირებული პრობლემების გაცნობიერება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აცნობიერებს, რომ ისტ-ის გამოყენების დროს აუცილებელია მხოლოდ მისი ასაკობრივი
ჯგუფისათვის შესაფერისი ვირტუალური სივრცით სარგებლობა (მაგალითად, დაუშვებელია
სოციალურ ვებ გვერდზე რეგისტრაცია, სხვადასხვა ჩათის პროგრამებით სარგებლობა);

 ავლენს დადებით დამოკიდებულებას ისტ-ის, როგორც თანამშრომლობის, საკუთარი ცოდნის
გაღრმავების, ინტერესებისა და მისწრაფებების განხორციელების, ნაყოფიერი შრომის
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის მიმართ;

 აცნობიერებს, რომ ისტ-ის გამოყენება ყოველდღიურად ხანგძლივი დროის განმავლობაში
უარყოფითად მოქმედებს ჯანმრთელობაზე, კერძოდ: თვალის, მაჯისა და კიდურის არეში
დაძაბულობა; ტკივილი კისრისა და ზურგის არეში, სტრესი და სხვა;

 აცნობიერებს, რომ კომპიუტერით სარგებლობის დრო, მისი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით,
შეზღუდულია როგორც სკოლაში, ასევე სკოლის გარეთ.

მიმართულება: ისტ რესურსების შექმნა

ის ტექნ. I.3. მოსწავლეს შეუძლია ისტ პროდუქტის შესაქმნელი საშუალებების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს სახატავ და ტექსტურ რედაქტორებს მასწავლებლის მიერ ჩატარებული სასწავლო
აქტივობისას;

 ამზადებს და გამოსცემს ორიგინალურ ნამუშევარს ელექტრონულ ფორმატში (მაგალითად, ქმნის
ნახატს);



 იყენებს ისტ-ს საგამომცემლო და სხვა შემოქმედებით საქმიანობაში (მაგალითად, ტექსტურ
რედაქტორში ქმნის დაბადების დღის მისალოც ბარათს);

 ქმნის თავისი ასაკობრივი ჯგუფისათვის შესაბამისი ციფრული ფორმატის პროდუქტს როგორც
ინდივიდუალურად, აგრეთვე თანაკლასელებთან ერთად; ასევე მასწავლებლის ან მშობლის
დახმარებით (მაგალითად, გარემოს დაცვის შესახებ პროექტის დამხმარე, თვალსაჩინო მასალა).

ის ტექნ. I.4. მოსწავლეს შეუძლია კომუნიკაციის ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს კომუნიკაციის საშუალებებს მასწავლებლის მიერ ჩატარებული აქტივობისას;
 იყენებს ისტ-ს თანატოლებთან, მასწავლებლებთან და მშობლებთან კომუნიკაციისათვის (მოკლე

შეტყობინებების გასაგზავნად);
 კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებით, მათ შორის თანაკლასელების, მასწავლებლის ან

მშობლის დახმარებით (ელ. ფოსტა) მოიპოვებს ინფორმაციას და შემდგომ მას სხვებს უზიარებს /
უცვლის.

ის ტექნ. I.5. მოსწავლეს შეუძლია კვლევის ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს საძიებო სისტემას ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროდან მისაღებად (მაგალითად მოიძიებს
ლექსის ტექსტს, აუდიო ან ვიდეო ფაილს ნახატი ფილმიდან ან საბავშვო ფილმიდან ნაწყვეტს);

 იყენებს ვებზე დაფუძნებულ თარგმნის სისტემას უცხო ენიდან სხვადასხვა სიტყვების, ფრაზების
სათარგმნელად (მაგალითად, იყენებს google translate-ს);

 იყენებს ციფრულ საგანმანათლებლო რესურსებს ამოცანების ამოხსნის, ცნებების, იდეებისა და
ისტორიული მოვლენების თვალსაჩინოდ წარმოდგენის მიზნით (მაგალითად: ვიზუალური
მასალა, საგანმანათლებლო თამაშები და სხვა);

 იყენებს ისტ-ს სწავლის გასაუმჯობესებლად და შემოქმედებითი პროცესის წასახალისებლად.

სარეკომენდაციო შინაარსი (სასწავლო რესურსები)



 კომპიუტერული პროგრამები, რომელთა დანიშნულებაა თვალსაჩინოებების შექმნა და გამოყენება
სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში.

 თამაშის ტიპის კომპიუტერული პროგრამები, რომელთა დანიშნულებაა მოსწავლის მიერ ახალი
შინაარსის ათვისება ან/და შესაბამისი უნარების განვითარება სათამაშო გარემოში (მაგალითად:
ახალი სიტყვების შესწავლა; არითმეტიკული ოპერაციების შესწავლა ვირტუალურ მაღაზიაში;
გეომეტრიული ფიგურების გააზრება, მოგზაურობა სხვადასხვა გეოგრაფიულ
ადგილმდებარეობაზე, რომლის დროსაც შესაძლებელია რამდენიმე სასწავლო დისციპლინის
ინტეგრირება).

 პროგრამები, რომელთა დანიშნულებაა მოსწავლის მიერ საკუთარი ცოდნის შეფასება (მარტივი
ტესტური დავალებები ენაში, მათემატიკაში, ბუნებისმეტყველებაში; სათამაშო გარემო, რომლის
დროსაც, თამაშის შემდგომ ეტაპზე გადასვლა დაკავშირებულია რომელიმე დავალების
შესრულებასთან). როგორც წესი, დაწყებითი საფეხურის მოსწავლე ხალისიანად ერთვება
შეფასების პროცესში, როდესაც მას აქვს საშუალება, თვითონ შეარჩიოს საკუთარი ცოდნისა და
კომპეტენციების ადეკვატური სირთულის მქონე დავალება და დააკვირდეს თვითგანვითარებას.
ამ დროს იგი არა მხოლოდ აფასებს საკუთარ ცოდნას, არამედ გაუცნობიერებლად გეგმავს შემდგომ
ნაბიჯებსაც.

 სახელმძღვანელოებზე თანდართული ელექტრონული რესურსები. ამ სახის მასალის ძირითადი
დანიშნულებაა კონკრეტულ სახელმძღვანელოში არსებული მასალის გააზრებისა და
ათვისებისათვის  ხელშეწყობა. იგი შეიძლება იყოს ინტერაქტიული დავალებები, რომლებიც
დაკავშირებულია მიმდინარე თემატიკასთან, თვალსაჩინოებები და სიმულაციები.

 კომპიუტერული პროგრამები, რომელთა დანიშნულებაა მოსწავლისათვის ძირითადი ისტ-თან
დაკავშირებული კომპეტენციების ჩამოყალიბება. მაგალითად: კლავიატურის გამოყენებაში
სავარჯიშო პროგრამები, სახატავი პროგრამები, თაგვის გამოყენებაში სავარჯიშო პროგრამები.
მართალია, ამ კომპეტენციების ჩამოყალიბებას ხელს უწყობს ისტ-ის გამოყენება სხვა სასწავლო
დისციპლინებში, მაგრამ ცალკეული პროცედურული უნარის განვითარებაზე ორიენტირებული,
სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა უფრო ინტენსიურს ხდის მოსწავლის
განვითარებას ამ მიმართულებით. მაგალითად, როგორც პრაქტიკა უჩვენებს, ტექსტურ
რედაქტორთან მუშაობისას კლავიატურის გამოყენების უნარის განვითარება ხდება მხოლოდ
გარკვეულ საფეხურამდე; იმის გამო, რომ მომხმარებელს შეუძლია ტექსტის აკრეფა მისთვის
სასურველ დროში, იგი აღარ ზრუნავს ინტენსიურად იმაზე, რომ შეძლოს უფრო სწრაფად და
ეფექტიანად გამოიყენოს ყველა თითი კლავიატურასთან მუშაობისას.

Vკლასი



ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ძირითადი ცნებები და
ოპერაციები

ისტ რესურსების შექმნა კვლევა და კომუნიკაცია

ის ტექნ. V.1. მოსწავლეს
შეუძლია ისტ-ის ეფექტიანად
და უსაფრთხოდ გამოყენება.

ის ტექნ. V.2. მოსწავლეს
შეუძლია ეთიკური და
უსაფრთხოების ნორმების დაცვა
და პასუხისმგებლობის
გაცნობიერება ისტ-ის
გამოყენებისას. იცის ისტ-ის
გამოყენების სფეროები და
აცნობიერებს მის
უპირატესობებს.

ის ტექნ. V.3. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
ციფრული საშუალების
შერჩევა და გამოყენება
ციფრული მასალის
შექმნისას.

ის ტექნ. V. 4. მოსწავლეს
შეუძლია ისტ-ის
ეფექტიანად გამოყენება
ინფორმაციის მიღების,
შენახვისა და ორგანიზების
დროს.

ის ტექნ. V.5. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
ციფრული საშუალების
შერჩევა და გამოყენება
ინფორმაციის მოძიებისას და
კვლევის პროცესში.

ის ტექნ. V. 6. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა სახის
ციფრული საშუალებების
შერჩევა და გამოყენება
კომუნიკაციისა და
თანამშრომლობისათვის.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ძირითადი ცნებები და ოპერაციები

ის ტექნ. V. 1. მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აცნობიერებს ზოგიერთი ციფრული საშუალების დანიშნულებას;



 გაიაზრებს კლავიატურაზე კლავიშების განლაგებას, მათ ფუნქციებს და ეფექტიანად იყენებს
კლავიატურას;

 ჩართავს და გამორთავს კომპიუტერს, როგორც ოპერაციულ სისტემას შესაბამისი ფუნქციის
გამოყენებით, ასევე მოწყობილობის ჩართვა-გამორთვის ღილაკების საშუალებით. გაიაზრებს ამ
ორ ხერხს შორის განსხვავებას;

 აცნობიერებს თაგვის ღილაკების ფუნქციებს და ეფექტიანად იყენებს თაგვს (მაგალითად: თაგვის
კურსორის გადაადგილება სასურველ ადგილას, ობიექტის „გადათრევა“ თაგვის საშუალებით,
დაწკაპება და ორმაგი დაწკაპება);

 ამოიცნობს ციფრული მოწყობილობის კომპონენტებს და გაიაზრებს მათ დანიშნულებას
(მაგალითად: კლავიატურა, მონიტორი, ეკრანი, თაგვი);

 აცნობიერებს განსხვავებას ტექნიკურ მოწყობილობასა და პროგრამულ უზრუნველყოფას შორის;
 უსაფრთხოდ და სწორად იყენებს ინფორმაციის შესანახ საშუალებებს (მაგალითად: CD,    DVD ,

USB ) და მათი მიერთების ან/და ჩადების ადგილებს;
 აცნობიერებს სხვადასხვა სახის პროგრამული უზრუნველყოფის (მაგალითად: ტექსტური

რედაქტორი, გრაფიკული რედაქტორი, ელექტრონული ცხრილი) დანიშნულებას და ფუნქციებს
და ეფექტიანად იყენებს მათ (მაგალითად: მონიშვნა, კოპირება, ჩასმა, ფორმატირება);

 გაიაზრებს ჰიპერტექსტური დოკუმენტის შემადგენელი ელემენტების დანიშნულებას და იყენებს
მათ (მაგალითად: ჰიპერბმული, ფორმის კომპონენტები).

ის ტექნ. V.2. მოსწავლეს შეუძლია ეთიკური და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და პასუხისმგებლობის
გაცნობიერება ისტ-ის გამოყენებისას. იცის ისტ-ის გამოყენების სფეროები და აცნობიერებს
მის უპირატესობებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აცნობიერებს ინფორმატიკის საგანს, ინფორმატიკის განვითარების ისტორიისა და ფუნდამენტურ
მეცნიერებათა შორის ინფორმატიკის ადგილსა და როლს; გაიაზრებს ინფორმაციული
ტექნოლოგიების მსოფლმხედველობრივ და ეკონომიკურ ასპექტებს;

 ინფორმაციისა და ელექტრონული ფორმატის ობიექტების მიღება-გადაცემისას, აცნობიერებს
მასალის მოცულობასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს;

 იყენებს პირადი ინფორმაციის დაცვის ხერხებს (მაგალითად: პაროლი, მონაცემთა დაშიფვრა) და
იცავს მათი გამოყენების ნორმებს;

 აცნობიერებს ქსელში ან/და ინტერნეტ გარემოში ზოგიერთი მასალის ნახვასთან და
გადმოწერასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს;

 ქსელურ გარემოში ახდენს პოზიტიური სოციალური უნარ-ჩვევების დემონსტრირებას;



 კომპიუტერისა და სხვა ციფრული მოწყობილობის გამოყენებისას იცავს ჯანმრთელობის
უსაფრთხოების ნორმებს (მაგალითად: სხეულის მდებარეობა კომპიუტერთან ჯდომისას, ეკრანზე
კადრების ცვლილების სიხშირის გათვალისწინება);

 აცნობიერებს სკოლაში დადგენილ ნორმებს და იცავს მათ სასკოლო ქსელისა და ციფრული
საშუალებების გამოყენებისას;

 ციფრული მასალის გამოყენებისას ითვალისწინებს ამ მასალის ავტორის უფლებებს და
საჭიროების შემთხვევაში მიუთითებს ავტორს;

 გაიაზრებს და ასაბუთებს ისტ-ის გამოყენების დადებით მხარეებს  ადამიანის საქმიანობის
სხვადასხვა სფეროში: ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მეცნიერებაში, ჯანდაცვაში, ბიზნესში,
სოციალურ სფეროებში, ხელოვნებასა და კულტურაში, საგამომცემლო საქმეში.

მიმართულება: ისტ რესურსების შექმნა

ის ტექნ. V.3. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება
ციფრული მასალის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გაიაზრებს ციფრული მასალის სტრუქტურას;
 იყენებს ციფრული საშუალებებს ცნებების, ობიექტებისა და პროცესების გამოსახვისას ციფრული

მასალის გამოყენებით;
 ახდენს ტექსტური, გრაფიკული და აუდიო მასალის კომბინირებას ციფრული მასალის შექმნისას;
 იყენებს ისტ-ს კანონზომიერების აღმოჩენისას და კანონზომიერების შექმნისას (მაგალითად:

რიცხვითი მიმდევრობა, ფიგურების განლაგება);
 ავრცელებს საკუთარ ციფრულ მასალას, სხვების მიერ განხილვისა და უკუგების მიღების მიზნით;

იყენებს უკუგების შედეგს პროდუქტის გაუმჯობესების მიზნით.

ის ტექნ. V.4. მოსწავლეს შეუძლია ციფრული საშუალებების ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის
მიღების, შენახვისა და ორგანიზების დროს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 მონაცემთა და ციფრული მასალის შესანახად ადეკვატურად შეარჩევს და იყენებს მოწყობილობასა
და ადგილს.

 მუშაობის პროცესში რეგულარულად ინახავს ციფრულ მასალას პროგრამული უზრუნველყოფის
შესაბამისი ფუნქციების გამოყენებით (მაგალითად: „Save, Save As “,  „ Export “);

 აცნობიერებს სხვადასხვა ციფრულ მოწყობილობას შორის მონაცემთა მიღება-გადაცემის
ფუნქციებს;

 აცნობიერებს ციფრულ მოწყობილობაში მონაცემთა შენახვის იერარქიას (მაგალითად: ფაილი,
საქაღალდე) და ეფექტიანად იყენებს ამ სტრუქტურას (მაგალითად: ფაილებს აჯგუფებს
საქაღალდეებში, საქაღალდეებს აჯგუფებს ქვესაქაღალდეებად); გააზრებულად არქმევს
სახელწოდებებს სტრუქტურის ელემენტებს;

 ახდენს ფაილებისა და საქაღალდეების ლოგიკურ ორგანიზებას მონაცემთა ეფექტიანად შენახვის,
მოძებნისა და წაკითხვის მიზნით;

 განასხვავებს ფაილების ტიპებს და აცნობიერებს ამ ტიპების შესაბამისი ციფრული მასალის
სხვადასხვა ფორმატის არსებობას;

 ინფორმაციისა და ციფრული მასალის შენახვის, წაკითხვისა და გადაცემისას აცნობიერებს ფაილის
ზომებთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს;

 აცნობიერებს შესანახი მოწყობილობების მეხსიერებების შესაძლებლობებს.

მიმართულება: კვლევა და კომუნიკაცია

ის ტექნ. V.5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება
ინფორმაციის მოძიებისას და კვლევის პროცესში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმატის მქონე საცავებში (მაგალითად: მონაცემთა ბაზა,
ინტერნეტი, ფაილების სისტემა, ფაილი) ძიებისას, შეარჩევს და იყენებს შესაბამის ციფრულ
საშუალებებს;

 ინფორმაციისა და ციფრული მასალის ძიებისას იყენებს გავრცელებულ საძიებო სისტემებს
(მაგალითად: შეუძლია საძიებო სიტყვების, ფრაზებისა და მათი კომბინაციების ადეკვატურად
შერჩევა და გამოყენება, ეფექტიანად იყენებს საძიებო სისტემის ინტერფეისს);

 ინფორმაციის სანდოობის დასადგენად, ადარებს სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებულ ინფორმაციას;
 იყენებს ისტ-ს იდეებისა და ინფორმაციის ორგანიზებისას;
 ახენს მოძიებული ციფრული მასალისა და ინფორმაციის ინტერპრეტაციას და აფასებს ამ მასალას

იმის მიხედვით, თუ რამდენად სასარგებლო, სანდო, ადეკვატური და ზუსტია იგი;
 უთითებს ინფორმაციისა და ციფრული მასალის წყაროებს ან/და ავტორს.



ის ტექნ. V. 6. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა და გამოყენება
კომუნიკაციისა და თანამშრომლობისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს ტექსტური, გრაფიკული და აუდიო მასალის შესაქმნელი საშუალების შესაძლებლობებს
ციფრული მასალის საკომუნიკაციო ხარისხის გასაუმჯობესებლად (მაგალითად: ტექსტურ
რედაქტორში ასოების ზომების, სტილისა და ფერის შერჩევა, ტექსტის ენობრივი გამართულობა);

 იცავს საკომუნიკაციო საშუალებების კორექტულად გამოყენების წესებს.

სარეკომენდაციო შინაარსი

კომპიუტერისა და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების შემადგენელი ნაწილები და მათი
დანიშნულება:

1. კომპიუტერი, როგორც ინფორმაციის გადამამუშავებელი უნივერსალური მოწყობილობა.
კომპიუტერის აგებულება;

2. პროცესორი და მისი სწრაფქმედება. ოპერატიული და მუდმივი მეხსიერება და მათი
ურთიერთკავშირი;

3. შეტანის მოწყობილობები და მათი დანიშნულება:  კლავიატურა, თაგვი და მისი შემცვლელი
მოწყობილობა, მიკროფონი, სკანერი, ვებ-კამერა;

4. გამოტანის მოწყობილობები და მათი დანიშნულება:   მონიტორი, პრინტერი,
სპიკერები/ყურსასმენები;

5. მონაცემთა შესანახი მოწყობილობები:  მყარი დისკი, კომპაქტ-დისკი, DVD-დისკი, flash ბარათი;
6. პორტები და მიერთება: USB-პორტი, ქსელის პორტი, დენის წყაროს მიერთება, მონიტორის მიერთება,

სხვა შეტანა-გამოტანის მოწყობილობების მიერთება (იხ. ზემოთ).

კომპიუტერის ჩართვა/გამორთვა და სისტემის სხვადასხვა მდგომარეობა.

1. ჩართვა და სისტემის ჩატვირთვის ეტაპები;
2. გამორთვა და გადატვირთვა. მათ შორის განსხვავება. განსხვავება პროგრამულად გამორთვასა და

დენის წყაროდან გამორთვას შორის;
3. ოპერაციულ სისტემაში მომხმარებლის შესვლა და გამოსვლა;



4. სისტემის სხვადასხვა მდგომარეობა და მათ შორის განსხვავება (მაგალითად:  განსხვავება გამორთულ
მდგომარეობასა და დაზოგვის რეჟიმს შორის).

კლავიატურის სტრუქტურა და თაგვის შემადგენელი ნაწილები:

1. კლავიატურის ღილაკების ჯგუფები და მათი დანიშნულება;
2. ღილაკები, რომლებიც გამოიყენება სიმბოლოების (მათ შორის ციფრული) შესატანად. სასვენი

ნიშნების შესატანი ღილაკები;
3. ფუნქციური ღილაკები და მათი დანიშნულება;
4. სპეციალური ღილაკები (მაგალითად: CTRL, SHIFT, SPACEBAR, ALT, CAPS LOCK, TAB, INSERT,

DELETE) და მათი დანიშნულება;
5. თაგვის შემადგენელი ნაწილები და მათი დანიშნულება. თაგვის სხვადასხვა ტიპები;
6. თაგვის პროგრამული ინტერფეისი:  თაგვის კურსორი და მისი დანიშნულება.

მონაცემთა შენახვის საშუალებები. მეხსიერება და მისი ზომა:

1. მეხსიერების საზომი ერთეულები:  ბიტი, ბაიტი, კილობაიტი, მეგაბაიტი, გიგაბაიტი, ტერაბაიტი;
2. სიმბოლოთა წარმოდგენა ციფრულ მოწყობილობაში
3. მონაცემთა შენახვის საშუალებები და მათი შედარება სხვადასხვა პარამეტრით:  მონაცემების ჩაწერის

ტექნიკური ფორმა, მოცულობა, სიჩქარე;
4. მონაცემთა შენახვის საშუალებების ადეკვატურად შერჩევა (მაგალითად: დაარქივების მიზნით,

გადატანის მიზნით); საიმედოობა;
5. მონაცემთა მიღება-გადაცემის სიჩქარე და მისი საზომი ერთეულები. მონაცემთა მიღება-გადაცემის

სიჩქარის დადგენის (შეფასების) ხერხები.

ოპერაციული სისტემა და მისი ფუნქციები:
1. კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა. პროგრამული უზრუნველყოფის იერარქიული

სტრუქტურა;
2. ოპერაციული სისტემის დანიშნულება და მისი კომპონენტები;
3. ოპერაციული სისტემის სამომხმარებლო ინტერფეისის გრაფიკული ელემენტები და მათი

დანიშნულება.  გრაფიკული ელემენტებთან ინტერაქცია თაგვის საშუალებით;
4. სისტემის კონფიგურაციის განსაზღვრისა და რესურსების მართვის საშუალებები (მაგალითად: ახალი

პროგრამის ინსტალაცია და დეინსტალაცია, მყარი დისკის დეფრაგმენტაცია, ეკრანის პარამეტრების
განსაზღვრა);

5. მონაცემთა დაცვა და უსაფრთხოება. მომხმარებლების ავთენტიკაცია და ავტორიზაცია
(ავთენტიკაცია: მომხმარებლის რეგისტრაცია სისტემაში და მისი მონაცემების შემოწმება სისტემაში
შესვლისას;  ავტორიზაცია: დარეგისტრირებული მომხმარებლის უფლებების განსაზღვრა სისტემის
რესურსების წვდომისას).

6. სისტემის სტანდარტული სამომხმარებლო პროგრამები;
7. პროგრამის გაშვება და პროგრამის მუშაობის დასრულება.

ფაილების სისტემა და მასთან დაკავშირებული მოქმედებები:

1. მეხსიერების სტრუქტურა. ფიზიკური და ლოგიკური დისკები. დისკის ფორმატირება;



2. ფაილის და საქაღალდის ცნება:  ფაილი, როგორც მონაცემების შენახვის ძირითადი ერთეული;
საქაღალდე, როგორც ფაილების დაჯგუფების საშუალება. საქაღალდესთან დაკავშირებული
მოქმედებები: მაგალითად - შექმნა, წაშლა, კოპირება, გადაადგილება, დაარქივება;

3. ფაილების ტიპები მათში შენახული ციფრული მასალის ფორმატის მიხედვით (მაგალითად:
ტექსტური, გრაფიკული, აუდიო). ფაილის ატრიბუტები;

4. ფაილის ტიპებთან ასოცირებული პროგრამები;
5. ფაილის შექმნა ამა თუ იმ სამომხმარებლო პროგრამის გამოყენებით;
6. ფაილთან დაკავშირებული მოქმედებები: მაგალითად - ფაილის კოპირება, გადაადგილება, წაშლა,

წაშლილი ფაილის აღდგენა (”სანაგვე ყუთიდან”), დაარქივება. ფაილების დაჯგუფება საქაღალდეებში;
7. შენახული მასალის წაკითხვა პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისი ფუნქციების გამოყენებით

(მაგალითად: „Open, Import “).

ტექსტური რედაქტორის გამოყენება:

1. ტექსტის შეტანა ტექსტური რედაქტორის გამოყენებით;
2. ფონტის ცნება და ქართული ფონტების თავისებურებანი;
3. ტექსტის ფორმატირება:  ფონტის, პარაგრაფის ფორმატირება, სტილის განსაზღვრა;
4. მეხსიერების ბუფერი და მისი გამოყენება;
5. მართლწერის შემოწმების და ავტოკორექციის ფუნქციების გამოყენება;
6. ცხრილის ჩასმა და ინფორმაციის ორგანიზება ცხრილის საშუალებით;
7. სურათის ჩასმა სასურველ ადგილას;  გრაფიკული ელემენტების გამოყენება;
8. სიმბოლოების და ფორმულების ჩასმა სასურველ ადგილას;
9. დოკუმენტში ძიება და ტექსტის ერთი ფრაგმენტის მეორეთი ჩანაცვლება;
10. სხვადასხვა კლავიშის დანიშნულება. “ცხელი” კლავიშები;
11. გვერდის პარამეტრების განსაზღვრა; ბეჭდვისწინა დათვალიერება, დოკუმენტის ბეჭდვა.
12. დოკუმენტის სტრუქტურის განსაზღვრა;  სარჩევის, სანიშნეების  და ჰიპერბმულების შექმნა,

დოკუმენტში გადაადგილება;
13. მასალის შენახვა სხვადასხვა ფორმატში.

ელექტრონული ცხრილის გამოყენება:

1. ელექტრონული ცხრილის სტრუქტურა (უჯრები, სტრიქონები, სვეტები, უჯრების მისამართების
განსაზღვრის წესი) და ელექტრონულ ცხრილში გადაადგილება;

2. მონაცემთა შეტანა ელექტრონულ ცხრილში;
3. მონაცემთა ტიპები (ტექსტური, რიცხვითი, ფორმულა, თარიღი) და მათ შორის განსხვავება;
4. ცხრილის დაფორმატება, სტილის განსაზღვრა;
5. ფორმულების გამოყენება.  უჯრის შიგთავსის დამოკიდებულება სხვა უჯრების შიგთავსზე;
6. დიაგრამები და მათი სახეობები;
7. მონაცემების გაფილტვრა და დალაგება.
8. ფურცლის წაშლა და ახალი ფურცლის ჩამატება.
9. სხვადასხვა კლავიშების დანიშნულება. “ცხელი” კლავიშები.
10. გვერდის პარამეტრების განსაზღვრა. ბეჭდვისწინა დათვალიერება, დოკუმენტის ბეჭდვა.

გრაფიკული რედაქტორის გამოყენება:



1. სურათის შექმნა წინასწარ გამზადებული გრაფიკული ელემენტების (მაგალითად, გეომეტრიული
ფიგურების) კომბინირებით;

2. ფერის ცნება, ფერის პარამეტრები,  ფერის ციფრული გენერაცია: სხვადასხვა ფერის მიღება ფერის
პარამეტრების მოდიფიკაციით.

3. მოქმედებები გრაფიკულ ობიექტებზე გრაფიკული რედაქტორის ხელსაწყოების გამოყენებით.
4. განსხვავება სხვადასხვა გრაფიკულ ფორმატს შორის.

ინტერნეტი

1. ვებ-გვერდი და მისი შემადგენელი კომპონენტები;
2. დამისამართება ინტერნეტში და მისამართის სტრუქტურა;
3. ჰიპერბმული და მისი შესაბამისი მისამართი.
4. საძიებო სისტემის გამოყენება;  საძიებო ფრაზების სინტაქსი;
5. მასალის გადმოწერა ინტერნეტიდან;
6. ინტერნეტში განთავსებული მასალის გამოყენებასთან დაკავშირებული ეთიკური და საკანონმდებლო

ნორმები; საავტორო უფლებები.



VI კლასი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ისტ რესურსების შექმნა კვლევა და კომუნიკაცია

ის ტექნ. VI.1. მოსწავლეს შეუძლია
სხვადასხვა სახის ციფრული
საშუალების შერჩევა და გამოყენება
ციფრული მასალის შექმნისას.

ის ტექნ. VI.2. მოსწავლეს შეუძლია ისტ-
ის ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის
მიღების, შენახვისა და ორგანიზების
დროს.

ის ტექნ. VI.3. მოსწავლეს შეუძლია
სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების
შერჩევა და გამოყენება ინფორმაციის
მოძიებისას და კვლევის პროცესში.

ის ტექნ. VI.4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა
სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და
გამოყენება კომუნიკაციისა და
თანამშრომლობისათვის.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ისტ რესურსების შექმნა

ის ტექნ. VI.1. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება
ციფრული მასალის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს და აყალიბებს ციფრული მასალის სტრუქტურას; შეარჩევს მიზნის შესაფერის
სტრუქტურას და ამ სტრუქტურის შესაფერის ციფრულ საშუალებებს (მაგალითად: დინამიური



ცხრილისათვის, რომელიც შეიცავს ურთიერთდამოკიდებულ მონაცემებს - იყენებს ელექტრონულ
ცხრილს, ჩვეულებრივი ტექსტის დასამუშავებლად - მარტივ ტექსტურ რედაქტორს);

 აფასებს ციფრული საშუალებების შესაძლებლობებს და ადეკვატურად შეარჩევს ციფრულ
საშუალებებს ცნებების, ობიექტების და პროცესების გამოსახვისას;

 აუდიტორიის მოთხოვნების და საკუთარი (ან ჯგუფის) მიზნების გათვალისწინებით, ამზადებს
პრეზენტაციას/სლაიდებს საკუთარი (ან ჯგუფის) მოსაზრებების წარმოსაჩენად ან მუშაობის
შედეგის სადემონსტრაციოდ;

 გაიაზრებს განსხვავებას პრეზენტაციასა და სხვა სახის ვიზუალურ და საკითხავ მასალას შორის;
 ახდენს ტექსტური,  გრაფიკული და აუდიო მასალის ეფექტიანად კომბინირებას მიზნის

შესაფერისი ციფრული მასალის შექმნისას;
 ისტ-ის გამოყენებისას ახდენს სამუშაო პროცესის ავტომატიზაციას, დროის და სხვა რესურსების

ოპტიმალურად გამოყენების მიზნით (მაგალითად: ხშირად გამეორებადი მოქმედების
შესასრულებლად ქმნის და იყენებს მაკროსებს, ცვალებადი დოკუმენტში მონაცემების
გამოყენებისას ქმნის განახლებად ველებს);

 იყენებს ისტ-ს კანონზომიერების აღმოჩენისას და კანონზომიერების შექმნისას, მათ შორის
სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინებში ან/და რეალურ ვითარებაში (მაგალითად:
ბუნებისმეტყველებაში, ფინანსურ მონაცემებში (ფასების ცვლილება), რომელიმე პროცესის
შესაბამისი რიცხვითი მიმდევრობის შექმნა ელექტრონული ცხრილის გამოყენებით);

 საკუთარი ციფრული მასალის გავრცელების და უკუგების მიღების მიზნით შეარჩევს შესაფერის
საშუალებას და ხერხს. იყენებს უკუგების შედეგს და სხვების მონაწილეობას პროდუქტის
გასაუმჯობესებლად.

ის ტექნ. VI.2. მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის მიღების, შენახვის და
ორგანიზების დროს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაცემთა და ციფრული მასალის შენახვისას ადარებს და აფასებს სხვადასხვა მოწყობილობას
ან/და საცავს. მსჯელობს ერთი მათგანის უპირატესობის შესახებ მეორესთან შედარებით;

 სისტემატურად ახდენს მონაცემების დაარქივებას, მონაცემთა ოპტიმალურად შენახვისა და
დაზიანებული მონაცემების სწრაფად და მარტივად აღდგენის მიზნით. აფასებს დაარქივების
შესაძლებლობებს სხვადასხვა სახის მონაცემების შემთხვევაში (მაგალითად,შეკუმშვის
კოეფიციენტებს შორის განსხვავება ტექსტური ფაილის და გრაფიკული ფაილის შეკუმშვის
შემთხვევაში);

 მსჯელობს სხვადასხვა ციფრულ საშუალებას შორის მონაცემთა მიღება-გადაცემის ფუნქციების და
ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ;

 მსჯელობს ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმატს შორის განსხვავებაზე და მონაცემთა
შენახვისას შეარჩევს შესაფერის ფორმატს (მაგალითად: გრაფიკული მასალის შენახვისას: JPG, GIF,
BMP; ტექსტური მასალის შენახვისას: ჩვეულებრივი ტექსტი, RTF, ფორმატირებული დოკუმენტი);

 ინფორმაციის და ციფრული მასალის შენახვისას, წაკითხვისას და გადაცემისას აფასებს მასალის
ზომას და შეარჩევს შესაფერის საშუალებას და ხერხს;



 აფასებს შესანახი მოწყობილობის მეხსიერების შესაძლებლობებს და მსჯელობს ამ
შესაძლებლობების შესახებ.

მიმართულება: კვლევა და კომუნიკაცია

ის ტექნ. VI.3. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება
ინფორმაციის მოძიებისას და კვლევის პროცესში

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმატის მქონე საცავებში (მაგალითად: მონაცემთა ბაზა,
ინტერნეტი, ფაილების სისტემა, ფაილი) ძიებისას, ადარებს სხვადასხვა ციფრულ საშუალებას.
აფასებს და მსჯელობს ერთი საშუალების უპირატესობებზე მეორესთან შედარებით;

 ინფორმაციის და ციფრული მასალის ძიებისას ეფექტიანად იყენებს გავრცელებული საძიებო
სისტემების შესაძლებლობებს: ფლობს საძიებო სისტემის მაღალი დონის შესაძლებლობებს და
საძიებო ფრაზების სინტაქსს. აფასებს და მსჯელობს ერთი სისტემის უპირატესობაზე მეორესთან
შედარებით;

 აფასებს (მაგალითად, ადასტურებს ან უარყოფს) ინფორმაციის სანდოობას; მსჯელობს
ინფორმაციის სანდოობის შესახებ. კრიტიკულად აფასებს მონაცემებს გამოყენების,
ადეკვატურობის და აკურატულობის თვალსაზრისით;

 იყენებს ისტ-ს იდეების და ინფორმაციის ორგანიზებისას. (მაგალითად, იყენებს ცნებების რუკას
იდეების ორგანიზებისას და მთავარ იდეასა და დამხმარე დეტალებს შორის ურთიერთმიმართების
წარმოსაჩენად).

ის ტექნ. VI.4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა და გამოყენება
კომუნიკაციისათვის და თანამშრომლობისათვის

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს საკომუნიკაციო საშუალებებს იდეების, ინფორმაციის და ციფრული მასალის
გასავრცელებლად და მონაწილეობს ერთობლივ პროექტებში (მათ შორის ონლაინ პროექტებში)
ციფრული მასალის შესაქმნელად;

 იყენებს ისტ-ს ავტორებთან და ექსპერტებთან საკომუნიკაციოდ ციფრული ინფორმაციის
მოსაძიებლად, ციფრული მასალის შესაქმნელად და მისი ხარისხის გასაუმჯობესებლად;



 იცავს საკომუნიკაციო საშუალებების კორექტულად გამოყენების წესებს (მაგალითად: იცავს
ქსელის უსაფრთხოების წესებს, პირადი ხასიათის ინფორმაციის ხელშეუხებლობის ნორმებს,
ციფრული რესურსების მისაწვდომობის ნორმებს).

სარეკომენდაციო შინაარსი

ზოგადი ტექნიკური საკითხები

1. რესურსების (მაგალითად: ფაილის, საქაღალდის) დაცვა და უსაფრთხოების პარამეტრების განსაზღვრა.
რესურსების წვდომის განსაზღვრა (მაგალითად: გაზიარება, წვდომის შეზღუდვა).

2. რესურსის (მაგალითად: ფაილის საქაღალდის) დამალვა/გამოჩენა.
3. მონაცემების (მაგალითად: ფაილის, ფაილების ერთობლიობის, საქაღალდის, საქაღალდეების

ერთობლიობის) დაარქივება. დაარქივებისას შეკუმშვის ხარისხის განსაზღვრა.
4. სიმბოლოთა ASCII და Unicode კოდირება, მათ შორის განსხვავება და მსგავსება. „უხილავი“

სიმბოლოები და მათი დანიშნულება.
5. განსხვავება პროცესორის სიხშირესა და სწრაფქმედებას შორის. პროცესორის რეგისტრები და მათი

ზომა. პროცესორის შიდა მეხსიერება და მისი დანიშნულება.
6. სისტემური ფაილების ცნება. ზოგიერთი სისტემური ფაილი და მათი დანიშნულება.
7. პროცესის ცნება და პროცესის პრიორიტეტი. მიმდინარე პროცესები, მათი დათვალიერება. პროცესის

იძულებითი დასრულება.
8. სისტემის ადმინისტრირების ელემენტები (მაგალითად: მომხმარებლის რეგისტრაცია, მომხმარებლის

უფლებების განსაზღვრა, მოწყობილობების პარამეტრების დათვალიერება და ცვლილება, ზოგიერთი
სისტემური პროცედურის ავტომატიზაცია).

ტექსტური რედაქტორის გამოყენება

1. დოკუმენტის სტრუქტურის განსაზღვრა: სანიშნეები, სარჩევი, მთავარი დოკუმენტი, სქოლიო,
ციტირება და ბიბლიოგრაფია.

2. დოკუმენტის შაბლონი და მისი გამოყენება.
3. უკანასკნელი ქმედებების ავტომატურად  გაუქმება/გამეორება.
4. დიაგრამები და მათი გამოყენება.
5. კომენტარები და მათი გამოყენება.
6. მაკროსები: მაკროსის ჩაწერა, ცვლილებების შეტანა მზა მაკროსში, მაკროსის გამოყენება.
7. დინამიური მონაცემების ჩასმა დოკუმენტში და მათი ავტომატური განახლება.
8. ტექსტური ველი და სხვა სახის ფორმები.
9. დოკუმენტის დაცვა და უსაფრთხოების პარამეტრების განსაზღვრა.
10. დოკუმენტის გამოქვეყნება სხვადასხვა ფორმატში (მაგალითად: HTML, PDF, XML).
11. ტექსტური რედაქტორის გამოყენება ერთობლივი მუშაობის რეჟიმში.
12. ტექსტური რედაქტორის ინტეგრაცია სხვა ციფრულ საშუალებებთან.

ელექტრონული ცხრილის გამოყენება

1. სტრიქონის/სვეტის წაშლა/ჩამატება.
2. სურათის და სხვა გრაფიკული ელემენტების ჩასმა.
3. მონაცემების ფორმატის განსაზღვრა.
4. პირობითი დაფორმატება.
5. ფურცლის სახელის შეცვა.



6. უკანასკნელი ქმედებების ავტომატურად  გაუქმება/გამეორება.
7. შაბლონი, შაბლონის შექმნა და გამოყენება.
8. ფორმულები და ფუნქციების, ფორმულის/ფუნქციის შექმნა და გამოყენება.
9. მასივებთან დაკავშირებული ფორმულები, მათი შექმნა და გამოყენება.
10. მაკროსები, მაკროსის შექმნა და გამოყენება.
11. დოკუმენტის დაცვა და უსაფრთხოების პარამეტრების განსაზღვრა.
12. ელექტრონული ცხრილის გამოყენება ერთობლივი მუშაობის რეჟიმში.
13. მონაცემების ანალიზის ელემენტები.
14. ელექტრონული ცხრილის ინტეგრაცია სხვა ციფრულ საშუალებებთან.

გრაფიკული რედაქტორის გამოყენება

1. სახატავი არის კოორდინატთა სისტემა.
2. სურათის ზომები და გარჩევადობა, მათი შეცვლა.
3. წერტილოვან და ვექტორულ გრაფიკას შორის განსხვავება.
4. გეომეტრიული გარდაქმნები სურათის შემადგენელ გრაფიკულ ელემენტებზე (მაგალითად:

მობრუნება, სიმეტრია, გაჭიმვა).
5. ტექსტის ჩასმა სურათში სასურველ ადგილას.
6. ფერის ფილტრი და მისი გამოყენება.
7. გრაფიკული ეფექტები და მათი გამოყენება სურათის შემადგენელი გრაფიკული ელემენტების

მიმართ.
8. გრაფიკული ელემენტების იმპორტირება და მათი განთავსება სურათში.
9. სხვადასხვა გრაფიკული ფორმატები და სურათის ექსპორტირება სხვადასხვა გრაფიკულ ფორმატში.
10. ბეჭდვისწინა დათვალიერება და ბეჭდვა.

ინტერნეტი

1. ინტერნეტში სანავიგაციო საშუალება (ბრაუზერი) და მისი სამომხმარებლო ინტერფეისი: მისამართის
ველი, სანავიგაციო ღილაკები, ფანჯრის სტანდარტული მენიუ.

2. ვებ-გვერდის ენა. ვებ-გვერდის საწყისი კოდი და მისი ნახვა ბრაუზერის საშუალებით.
3. ვებ-გვერდის ენის ელემენტები, ვებ-გვერდის დაფორმატება და მისი შემადგენელი ნაწილების

კომბინირება (ვებ-გვერდის ენის ან რომელიმე ვებ-გვერდების რედაქტორის გამოყენებით).

პრეზენტაცია

1. ახალი პრეზენტაციის შექმნა, შაბლონზე დაფუძნებული პრეზენტაციის შექმნა.
2. პრეზენტაციის შენახვა სხვადასხვა ფორმატში.
3. ახალი სლაიდის სახეობის შერჩევა და პრეზენტაციაში ჩასმა.
4. ოპერაციები სლაიდებზე: წაშლა, რამდენიმე სლაიდის მონიშვნა, კოპირება, გადაადგილება.
5. უკანასკნელი ქმედებების ავტომატურად  გაუქმება/გამეორება.
6. სლაიდში ტექსტის დაფორმატება.
7. სლაიდში სურათის, დიაგრამის, გრაფიკული ელემენტის ჩასმა.
8. სლაიდში ცხრილის ჩასმა.
9. პრეზენტაციის ჩვენებისას ანიმაციის და სლაიდებს შორის გადასვლის ეფექტების გამოყენება.



10. სლაიდებს შორის გადასვლის ავტომატიზაცია. გადასვლის დროის განსაზღვრა.
11. პრეზენტაციის ინტეგრაცია სხვა ციფრულ საშუალებებთან.

თავი XLV

საგნობრივი პროგრამა სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, რაც სასკოლო განათლების ძირითად მიზანს
წარმოადგენს, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის
შესწავლა აღქმასა და გრძნობას აფაქიზებს, წარმოსახვის უნარს, შემოქმედებით მიდგომას და კრიტიკულ
აზროვნებას ავითარებს, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი საქმიანობა.

პიროვნების აღზრდა-განვითარებისთვის აუცილებელი შრომითი საქმიანობა ახალი სასწავლო გეგმის
მიხედვით ხელოვნების სწავლებასთან არის ინტეგრირებული. ამ ინტეგრირების საფუძველს სახვითი
ხელოვნების სწავლებაში გამოყენებით-დეკორატიული ხელოვნების ელემენტების ჩართვა წარმოადგენს.

საგნის სწავლებისას ყურადღება მახვილდება განწყობა-დამოკიდებულებების, პრაქტიკული,
შემოქმედებითი და კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების განვითარებაზე, ცოდნის გამოყენებაზე.

ბ) სახვითი და გამოყენებითი სწავლების მიზნები და ამოცანები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიზანია:

 მოსწავლის ჩაბმა შემოქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში და ამ გზით მისთვის მშვე-
ნიერების განცდის და წარმოსახვის უნარის განვითარება

 ხელოვნების ნიმუშების აღქმის უნარის ჩამოყალიბება და ამ ნიადაგზე მუდმივი ინტერესისა და
სიყვარულის გაღვივება ხელოვნებისადმი

 ხელოვნების უნივერსალური ენის შესწავლა და მისი საშუალებით ეროვნულ და მსოფლიო
კულტურულ ფასეულობებთან ზიარება, სამყაროს ერთიანობის განცდის ჩამოყალიბება

 გარემოს ესთეტიკური აღქმისა და მოწესრიგების უნარ-ჩვევების გამომუშავება
 შემოქმედებითი საქმიანობის ტექნიკურ საშუალებათა დაუფლება და შრომის უნარ-ჩვევის

ჩამოყალიბება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლების ამოცანებია:

შესაბამისი ფასეულობებისა და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება, ხელოვნებასთან და შრომით
საქმიანობასთან დაკავშირებული უნარ-ჩვევების განვითარება და აუცილებელი ცოდნის მიცემა
მოსწავლეებისათვის; კერძოდ:

ფასეულობები და
დამოკიდებულებები

უნარ-ჩვევები ცოდნა

პატივისცემის გრძნობის შემოქმედებითი სამყაროს შესახებ



განვითარება ეროვნული და
ზოგადსაკაცობრიო
კულტურის, ადამიანის
შრომის მიმართ;
თანაგანცდისა და
თანაგრძნობის უნარის
განვითარება;
შემწყნარებლური
დამოკიდებულების
ჩამოყალიბება სხვა
ადამიანების,
განსხვავებული აზრისა და
მსოფლმხედველობისადმი.

აზროვნებისა და გაგების
უნარის განვითარება;
ემოციური სფეროს
განვითარება; წარმოსახვის,
გემოვნებისა და
კრიტიკული აზროვნების
განვითარება; ხედვის,
სივრცითი წარმოდგენების,
დაკვირვების უნარის, მხედ-
ველობითი მეხსიერების და
ხელის მოტორიკის
განვითარება; შრომითი
უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბება;
საკომუნიკაციო უნარების
განვითარება; სახვით და
გამოყენებით ხელოვნებაში
პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების შეძენა.

წარმოდგენის
ჩამოყალიბება; საკუთარი
და სხვათა კულტურული
მემკვიდრეობის გაცნობა;
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნების ენის შესწავლა.

საგნის როლი სასკოლო განათლების ეროვნული მიზნის განხორციელებაში

თანამედროვე სკოლა მიზნად ისახავს ისეთი პიროვნების ფორმირებას, რომელიც მზად იქნება მთელი
სიცოცხლის მანძილზე იზრუნოს საკუთარი განვითარებისათვის. ამგვარ ადამიანს უნდა ახასიათებდეს:

1. კრიტიკული აზროვნება;
2. პრობლემათა გადაჭრის უნარი;
3. თვითგამოხატვის უნარი;
4. შემოქმედებითი აზროვნება;
5. სამოქალაქო ცნობიერება;
6. კომუნიკაციის უნარი;
7. კვლევა-ძიების უნარი;
8. თვითშეფასებისა და საკუთარი სასწავლო საქმიანობის წარმართვის უნარი.

სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას თავისი წვლილი შეაქვს ამგვარი პიროვნების ჩამოყალიბებაში.

1. კრიტიკული აზროვნება
ხელოვნების შესწავლის პროცესში მოვლენათა გააზრებისა და პრობლემათა წვდომის უნარის

ჩამოყალიბებას, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას ხელს უწყობს: ა)
მოსწავლეთა მიერ მხატვრული იდეების პროდუცირება, ბ) საკუთარი და სხვების შემოქმედების
დახასიათება, შეფასება და ანალიზი; გ) იმ როლის გააზრება, რომელსაც ასრულებს ეროვნული და
მსოფლიო კულტურების მემკვიდრეობა სხვადასხვა კონტექსტში.

2. პრობლემათა გადაჭრის უნარი
ხელოვნების სწავლებისას პრობლემათა გადაჭრის უნარის განვითარებას ხელს უწყობს: ა) სწავლის

პროცესში წარმოშობილი იდეების რეალიზაციის პრაქტიკა, ბ) საუკეთესო შედეგის მისაღწევად საჭირო



მასალის, იარაღის, გამომსახველობითი ხერხების თუ ტექნიკის შერჩევა და ეფექტური გამოყენება, გ)
დასახული ამოცანის გადაჭრისათვის აუცილებელი ინიციატივის და პასუხისმგებლობის გამოვლენა; გ)
სტრესის, იმედგაცრუებისა და მარცხის დაძლევა და დასახული მიზნისაკენ მტკიცედ სწრაფვა.

3. თვითგამოხატვის უნარი
ხელოვნების შესწავლის პროცესში მოსწავლის თვითგამოხატვას (შეხედულებები, იდეები, განწყობები,

გრძნობები) ხელს უწყობს:

ა) განსხვავებული მხატვრული მასალისა და ხერხების ათვისება-დაუფლება;
ბ) მხატვრული რესურსების (მასალისა და მეთოდების) თვითგამოხატვის პროცესთან დაკავშირება;
გ) თანაკლასელთა მხატვრულ შემოქმედებაში გარკვეული შეხედულებების, იდეების, განწყობებისა

და გრძნობების ამოცნობა და მათზე მსჯელობა;
დ) საკუთარ მხატვრულ ნამუშევარში გამოსახულ შეხედულებებზე, იდეებზე, განწყობებსა და

გრძნობებზე მსჯელობა.

4. შემოქმედებითი აზროვნება
ხელოვნების სწავლებისას მოვლენების მიმართ შემოქმედებითი მიდგომის უნარის განვითარებას

ხელს უწყობს: ორიგინალური მხატვრული იდეების გენერირება და მათი განხორციელებისათვის
არასტანდარტული გზების ძიება.

5. სამოქალაქო ცნობიერება
ხელოვნების სწავლებისას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის სურვილისა და უნარის,

ეროვნული თვითშეგნების გრძნობის განვითარებას ხელს უწყობს: კლასის, სკოლის და საზოგადოების
კულტურულ ცხოვრებასა და კეთილდღეობაში საკუთარი წვლილის შეტანა; კულტურული
მემკვიდრეობის და საზოგადოების წინაშე საკუთარი მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობის
გაცნობიერება.

6. კომუნიკაციის უნარი
ხელოვნების სწავლებისას კომუნიკაციის უნარის განვითარებას ხელს უწყობს: ა) საკუთარი და სხვისი

ნაწარმოებების შესახებ მსჯელობა, კამათი და პოზიციის დასაბუთება; ბ) სხვადასხვა საშუალებებით
(ხატვა, წერა, მსჯელობა) საკუთარი აზრისა და გრძნობების გამოხატვა; გ) ჯგუფური მუშაობისას
სხვებთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა და პრობლემურ საკითხებზე შეთანხმება; დ) კრიტიკული
თვალსაზრისის გამოთქმა და დასაბუთება.

7. კვლევა-ძიების უნარი
ხელოვნების სწავლებისას ინფორმაციის მოპოვებისა და გაანალიზების უნარის განვითარებას ხელს

უწყობს: ა) ინფორმაციის მრავალფეროვანი წყაროების გამოყენება, ბ) ინფორმაციის შეჯერება,
კრიტიკული შეფასება და ეფექტური ორგანიზაცია; გ) ინფორმაციის გამოყენება საკუთარი
შემოქმედებისათვის, კვლევისათვის, დამოუკიდებელი აზრის ჩამოყალიბებისათვის და სამოქმედო
გეგმის განსაზღვრისთვის.

8. თვითშეფასებისა და და საკუთარი სასწავლო საქმიანობის წარმართვის უნარი
ხელოვნების სწავლებისას თვითშეფასებისა და საკუთარი სასწავლო საქმიანობის წარმართვის უნარის

განვითარებას ხელს უწყობს: ა) საკუთარი შესაძლებლობებისა და მიღწევების სწორი შეფასება; ბ)
საკუთარი ემოციების გაცნობიერება და მათი მართვა; გ) უწყვეტი (მთელი სიცოცხლის მანძილზე)
სწავლის ჩვევის გამომუშავება; დ) საქმიანობის სწორად და ეფექტურად დაგეგმვის უნარი; ე)
განათლებისა და პროფესიული ზრდისათვის ხელსაყრელი პირობების გამოყენება.



გ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლების საფეხურების დახასიათება

დაწყებით საფეხურზე ხელოვნების, როგორც სასწავლო-აღმზრდელობითი დარგის, პედაგოგიურ
პოტენციალს მისი თვალსაჩინო-სახეობრივი ბუნება განსაზღვრავს. უმცროსკლასელებში, მათი
ასაკობრივი თავისებურებიდან გამომდინარე, თვალსაჩინო-პრაქტიკული აზროვნება და სამყაროს
ემოციური აღქმა სჭარბობს, ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია თამაშზე დაფუძნებული აქტივობა, რასაც
შესანიშნავად მიესადაგება ხელოვნების სხვადასხვა დარგის (ხატვა, მუსიკა) შესწავლის სპეციფიკა.

დაწყებით სკოლაში ხელოვნების სწავლება ძირითადად ბავშვის ემოციური და გონებრივი სფეროს,
შრომითი და საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას ემსახურება.

საბაზო საფეხურზე ხელოვნების დარგებში შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები მოზარდს საკუთარი
თავის ძიებისა და თვითდამკვიდრების პროცესს უადვილებს. ამავე დროს, მნიშვნელოვნად არბილებს იმ
გამძაფრებულ კრიტიკულ დამოკიდებულებას სამყაროს მიმართ, რომელიც ნიშანდობლივია ამ
ასაკისათვის, ვინაიდან ხელოვნების ნაწარმოების გაგების უნარი განსხვავებული აზრისა და
მსოფლმხედველობის მიმართ შემწყნარებლობასაც გულისხმობს.პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
დაუფლება-განვითარება ხელოვნების ნიმუშის ანალიზისას მასში გამოყენებული მხატვრული ხერხების,
ავტორის ჩანაფიქრის უკეთ გაგებას ემსახურება. მოსწავლეები ახორციელებენ აგრეთვე სხვადასხვა სახის
პროექტს. ყოველივე ეს ეხმარება მას არჩევანის გაკეთებაში ესთეტიკური საგნების ჯგუფიდან (იმ
შესაძლებლობის ფარგლებში, რასაც სკოლა შესთავაზებს.), რათა X, XI ან XII კლასებში მოხდეს შეძენილი
უნარ-ჩვევების და ცოდნის შემდგომი გაღრმავება და პროფესიული საფუძვლების ჩაყრა.

საშუალო საფეხურზე მოსწავლე მზად არის გაცნობიერებული არჩევანისათვის. ამ დროს მას
საშუალება ეძლევა, საკუთარი ინტერესების მიხედვით აირჩიოს და შეისწავლოს სხვადასხვა საგნობრივ
ჯგუფთან დაკავშირებული ერთ-ერთი საგანი.

დ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლების ორგანიზება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სამივე საფეხურზეა
გათვალისწინებული: დაწყებით და საბაზოზე - სავალდებულო (I-IX კლასები), ხოლო საშუალოზე - (X-
XII კლასები) არჩევითი საგნების სახით.

სახვით და გამოყენებით ხელოვნების სწავლებას I-VII კლასებში კვირაში 2 აკადემიური საათი ეთმობა.
VIII-IX კლასებში საგანი თითო სემესტრის მანძილზე ისწავლება და მისთვის კვირაში 3 აკადემიური
საათია განკუთვნილი: VIII კლასში – I, ხოლო IX კლასში - II სემესტრში.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლების მიმართულებების აღწერა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება სასწავლო გეგმის მიხედვით სამი მიმართულებით
იშლება:

1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება;
2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია;



3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში.

სწავლება ყველა მიმართულების ფარგლებში მიმდინარეობს პარალელურად და ერთმანეთთან
მჭიდრო ურთიერთკავშირში.

1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები იძენენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს; ეცნობიან და
ეუფლებიან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ელემენტებს, პრინციპებს, გამომსახველობით
ხერხებს, სხვადასხვა ტექნიკას, მასალას, იარაღსა და პროცედურებს.

მოსწავლეები ავითარებენ სხვადასხვა მოტივის ზეგავლენით წარმოშობილი იდეებისა და
ჩანაფიქრების ხორცშესხმის უნარს, რისთვისაც იყენებენ წარმოსახვას, ემოციებს, დაკვირვების უნარს,
მასალისადმი შემოქმედებით მიდგომას და სწავლის პროცესში მიღებულ ცოდნას.

2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები სწავლობენ ხელოვნების ნაწარმოების გაგებას და

შეფასებას, მის შესახებ აზრის ჩამოყალიბებას, ეჩვევიან საკუთარი ჩანაფიქრის ნათელ და მკაფიო
განმარტებას და სხვისი აზრის გულისყურით მოსმენას, ეუფლებიან კოლექტიური მუშაობის და
მსჯელობის მეთოდებს.

3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეცნობიან ქართული და მსოფლიო, ძველი და ახალი

ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს და ხალხური შემოქმედების ზოგიერთ დარგებს, არკვევენ მათ შინაარსსა
და დანიშნულებას, აკავშირებენ მათ ყოველდღიურ რეალობასთან და საკუთარ გამოცდილებასთან;
ეცნობიან მათი შექმნისა და შეფასების განსხვავებულ ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ და სხვა
კონტექსტებს.

ე) შეფასება სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში

შეფასების კომპონენტები

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

საშინაო დავალებები

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი დავალებების მიხედვით:
მასალის მოძიება, რეფერატი, პრაქტიკული სამუშაო.



მიმდინარე საკლასო დავალებები

მოიცავს შემდეგი ტიპის აქტივობებს:

1. კონკრეტული პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება ან ნამუშევრის შექმნა გარკვეულ თემაზე, რაც
შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 ორგანიზებულობა (სისტემურობა, დროის ლიმიტის დაცვა, საჭირო მასალის, აღჭურვილობის
ქონა);

 ტექნიკის, მასალის ფლობა;
 შემოქმედებითობა (გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი ხელწერის, ხედვის,

დემონსტრირება);
 თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს.

2. საკუთარი და სხვისი ნამუშევრების განხილვაში მონაწილეობა;

3. გარკვეული ეპოქის, შემოქმედის ან ხელოვნების ნიმუშის ანალიზში ან მის ირგვლივ მსჯელობაში
მონაწილეობა, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 აქტიური მონაწილეობა;
 საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარმოჩენა;
 სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება.

4. საკუთარი და სხვების ნამუშევრების პრეზენტაცია (აუდიტორიისთვის წარდგენა), რაც შეიძლება
შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, აუდიტორიასთან კონტაქტი;
 თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება;
 კითხვებზე ადექვატური პასუხის გაცემა.

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 სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების
წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს სახვით და გამოყენებით
ხელოვნებაში სტანდარტებით განსაზღვრულ შედეგებს.

შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები:

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა
მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში შემაჯამებელ
დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:

საკონტროლო/გამოცდა/ტესტირება/მაშტაბური ნამუშევარი/ გამოფენა/მოხსენება-რეფერატი (გარკვეული
ეპოქის, შემოქმედის შესახებ).

პროექტები



პროექტის სავარაუდო თემები:
ექსპოზიციის, ტელეგადაცემის, რადიოგადაცემის, სპექტაკლის მომზადება; გაზეთის, ჟურნალის,

წიგნის მაკეტის დამზადება; სკვერის კეთილმოწყობა, სკოლის, საკლასო ოთახის, ინტერიერის დიზაინის
შექმნა და სხვა.

პროექტის შესრულების დროს ფასდება შემდეგი აქტივობები:
პროექტის იდეის განსაზღვრა, პროექტის დაგეგმვა, ფუნქციების განაწილება; ორგანიზება, ფინანსური

გათვლა, სპონსორის მოძიება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მასალით მომარაგება, მუსიკალური
გაფორმება, რეჟისურა, სცენოგრაფია, მხატვრობა, დიზაინი: კოსტიუმი, დეკორაცია, გრიმი; რესურსის
შექმნა, წარმოდგენაში მონაწილეობა (მსახიობი, წამყვანი, გამნათებელი და ა.შ.), წარდგენა და სხვა.

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები

 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
 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.

რუბრიკების ნიმუშები:

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

თარიღი: სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებე-
ლი ქულა

ორგანიზებულო
ბა (დროის
ლიმიტის დაცვა,
საჭირო
აღჭურვილო
ბის ქონა)

0-1

მასალის, ტექნიკის
და მხატვრულ-
გამომსხველობითი
საშუალებების
ფლობა

0- 3

შემოქმედებითო-
ბა,
ანუ რამდენად
ეფექტურად
იყენებს ტექნიკას,
მასალას და
მხატვრულ-
გამომსახველობით
ხერხებს
ჩანაფიქრის
გადმოსაცემად

0- 4

თანამშრომ-
ლობა
ჯგუფური
მუშაობის
დროს

0-2

ქულათა
მაქსიმალური
რაოდენობა 10

1.
2.



3.
4.
5
6.
7.

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

თარიღი: სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა: ნატურმორტი

მასალა: აკვარელი, გუაში

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები
შემაჯამებელი

ქულა
კომპოზიცია

რამდენად
ახერხებს
დასახატი
ობიექტების
სასურათე
სიბრტყეზე
კომპოზიციურ
განაწილებას
(კომპოზიციუ
რი ბალანსის
დაცვას და
ა.შ.) და
ურთიერთ თა-
ნაფარდობის
გადმოცემას

0-2

ფორმა/
მოცულობა

რამდენად
იცავს საგნის
პროპორციებს
და რამდენად
ახერხებს მათი
მოცულობის
გადმოცემას
შუქ-ჩრდილის
საშუალებით

0-2

ფერი

რამდენად
შეესატყვისე
ბა ფერთა
გამა დასახატ
ობიექტებს,
ან რამდენად
შემოქმედე-
ბითად არის
გადაწყვეტი-
ლი ფერის
ამოცანა
ნამუშევარში

0-2

ფაქტურა

რამდენად
ახერხებს
დასახატი
ობიექტების
(საგნების,
დრაპირების
(ქსოვილის))
ფაქტურის
გადმოცემას

0-2

სივრცე

რამდენად
ახერხებს
სივრცის
ეფექტის
შექმნას
(წინა
პლანი, შუა
პლანი,
უკანა
პლანი
(ფონი))

0-2

ქულათა
მაქსიმალური
რაოდენობა
10

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.



ხელოვნების ნიმუშის ანალიზის შეფასება

თარიღი: ხელოვნების ნიმუში: ავტორი:

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები
შემაჯამებელი

ქულა

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

თარიღი: სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები
შემაჯამებე-

ლი ქულა
ორგანიზე-
ბულობა (დროის
ლიმიტის დაცვა,
საჭირო
აღჭურვილობის
ქონა)

0-1

მასალის,
ტექნიკის და
მხატვრულ-
გამომსახველო–
ბითი საშუა-
ლებების ფლობა

0- 3

შემოქმედები–
თობა,
ანუ რამდენად
ეფექტურად
იყენებს
ტექნიკას,
მასალას და
მხატვრულ-
გამომსახველო-
ბით ხერხებს
ჩანაფიქრის
გადმოსაცემად

0- 4

თანამშრომ–
ლობა
ჯგუფური
მუშაობის
დროს

0-2

ქულათა
მაქსიმალური
რაოდენობა 10

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.



აღწერს
ნამუშევარს

0- 3

აანალიზებს
კომპოზიციას და
მხატვრულ-
გამომსახველობით
საშუალებებს

0- 3

ასაბუთებს
საკუთარ
ინტერპრეტაციას

0- 4

ქულათა
მაქსიმალური
რაოდენობა 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

საპრეზენტაციო უნარების შეფასება

თარიღი: პრეზენტაციის სახეობა: მოხსენება-რეფერატი

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები
შემაჯამებელი

ქულა
სათქმელის
ნათლად და
გასაგებად
გადმოცემა,
კონტაქტი
აუდიტორიასთან

0- 3

თვალსაჩინოებისა
და ტექნიკური
საშუალებების
გამოყენება

0- 4

კითხვებზე
ადეკვატური
პასუხის გაცემა

0- 3

ქულათა
მაქსიმალური
რაოდენობა 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



თავი XLVI

საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

I კლასი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

გ.I.1. მოსწავლეს შეუძლია
გამოიყენოს სახვითი
ხელოვნების ერთი ან
რამდენიმე ძირითადი
ელემენტი და პრინციპი
ნამუშევრის შექმნისას.

ს.გ.I.2. მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს სხვადასხვა მასალას,
ტექნიკას და პროცედურას
ნამუშევრის შექმნისას.

ს.გ.I.3. მოსწავლე აკვირდება
გარემოში სხვადასხვა ფერს და
ფორმას და შეუძლია
დაკვირვების შედეგის ასახვა
ნამუშევარში.

ს.გ.I.4 . მოსწავლეს შეუძლია
ნამუშევრების შექმნა
შთაბეჭდილებებისა და
წარმოსახვის მეშვეობით.

ს.გ.I.5. მოსწავლეს შეუძლია
მარტივი შრომითი საქმიანობის
ელემენტარული უნარ-
ჩვევების გამომჟღავნება.

ს.გ.I.6. მოსწავლეს შეუძლია
მუშაობა ინდივიდუალურად
და სხვებთან ერთად.

ს.გ.I.7. მოსწავლეს შეუძლია
წარადგინოს
ინდივიდუალური და
ჯგუფური ნამუშევრები,
გამოთქვას აზრი საკუთარ და
თანაკლასელთა ნაშრომებზე.

ს.გ.I.8. მოსწავლე პატივს სცემს
საკუთარ და სხვის ნამუშევარს.

ს.გ.I.9. მოსწავლე
მონაწილეობს სხვადასხვა
სახის ღონისძიებაში.

ს.გ.I.10. მოსწავლე იცნობს
ელემენტარულ ტერმინებს და
შეუძლია მათი გამოყენება.

ს.გ.I.11. მოსწავლეს შეუძლია
განასხვავოს ერთმანეთისგან
ხელოვნების ზოგიერთი დარგი
და ჟანრი და დააკავშიროს
ისინი ყოველდღიურ
ცხოვრებასთან.

ს.გ.I.12. მოსწავლეს შეუძლია
დააკავშიროს ხელოვნების
ნაწარმოების შინაარსი
საკუთარ გამოცდილებასთან.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

ს.გ.I.1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ერთი ან რამდენიმე ძირითადი ელემენტი
და პრინციპი ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნამუშევარში იყენებს სხვადასხვა ტიპის ხაზს (სქელს და წვრილს, სწორს, ტალღოვანს, ტეხილს,

წყვეტილს, კონტურს);
 ფერების შეზავებით იღებს ახალ ფერებს;
 ქმნის მარტივ ორნამენტებს განმეორებადი ხაზების, ფერებისა და გეომეტრიული ფიგურებისაგან;
 ირჩევს სასურათე სიბრტყის ვერტიკალურ ან ჰორიზონტალურ პოზიციას მოცემულობის

შესაბამისად.

ს.გ.I.2. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და პროცედურას ნამუშევრის
შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ფანქრებს, პასტელს, ფლომასტერებს, გუაშის საღებავებს ფერწერული და გრაფიკული

ნამუშევრის შესაქმნელად;
 ფერადი ქაღალდებით, მუყაოთი, ბუნებრივი მასალით ქმნის აპლიკაციას, კოლაჟს;
 აწყობს მოზაიკას სხვადასხვა მასალით (ჭრის, ხევს, აწებებს ქაღალდებს, ფოთლებს და ა.შ.);
 ქმნის პლასტილინისგან მარტივ ფორმებს.

ს.გ.I.3. მოსწავლე აკვირდება გარემოში სხვადასხვა ფერს და ფორმას და შეუძლია დაკვირვების შედეგის
ასახვა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გარემოში ამოიცნობს და ასახელებს მარტივ გეომეტრიულ ფორმებს (სამკუთხედი, ოთხკუთხედი,

წრე) და გამოსახავს ნამუშევარში;
 ამოიცნობს, ასახელებს და გამოსახავს ნამუშევარში ბუნებაში არსებულ ფერებს და ფორმებს.

ს.გ.I.4 . მოსწავლეს შეუძლია ნამუშევრების შექმნა შთაბეჭდილებებისა და წარმოსახვის მეშვეობით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნამუშევარში ასახავს მიღებულ შთაბეჭდილებებს;
 გამოსახავს წარმოსახვით შექმნილ პერსონაჟებს;
 გამოსახავს წარმოსახვით გარემოს;
 ხატავს ლიტერატურული ნაწარმოების პერსონაჟებს და ეპიზოდებს.

ს.გ.I.5. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი შრომითი საქმიანობის ელემენტარული უნარ- ჩვევების
გამომჟღავნება.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გაკვეთილზე მოდის საჭირო აღჭურვილობით;
 ალაგებს სამუშაო ადგილს, რეცხავს და ინახავს სამუშაო იარაღებსა და მასალას;
 იცავს უსაფრთხოების წესებს;
 იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

ს.გ.I.6.მოსწავლეს შეუძლია მუშაობა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში;
 ცდილობს დასმული ამოცანის გადაჭრას დამოუკიდებლად და მეწყვილესთან ერთად.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ს.გ.I.7. მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები, გამოთქვას
აზრი საკუთარ და თანაკლასელთა ნაშრომებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საკუთარი და/ან ერთობლივი ნამუშევრის წარდგენისას განმარტავს, რას ასახავს ნამუშევარში;
 უსვამს თანაკლასელს კითხვებს მისი ნამუშევრის შესახებ;
 უზიარებს თანაკლასელებს შთაბეჭდილებებს წარმოდგენილი ნამუშევრის შესახებ (მომწონს, არ

მომწონს);
 უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
 აცდის სხვებს აზრის გამოთქმას.

ს.გ.I.8. მოსწავლე პატივს სცემს საკუთარ და სხვის ნამუშევარს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მხარს უჭერს და ამხნევებს თანაკლასელებს მუშაობის დროს;
 უფრთხილდება (არ აზიანებს) სხვის და საკუთარ ნამუშევრებს.

ს.გ.I.9. მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს საკლასო ზეიმში;
 მონაწილეობს საკლასო გამოფენაში;
 დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;
 დადის ექსკურსიებზე და ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას.

ს.გ.I.10. მოსწავლე იცნობს ელემენტარულ ტერმინებს და შეუძლია მათი გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ნამუშევარში და ასახელებს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მისთვის ნაცნობ

ელემენტებს;
 ჩამოთვლის მასალას და იარაღებს, რომლებიც გამოიყენა ნამუშევარში;



 საუბრისას სწორად იყენებს ელემენტარულ ტერმინებს, რეაგირებს მასწავლებლის კომენტარზე
(ესმის და ასრულებს მითითებას, მაგ., დახატოს პეიზაჟი ან პორტრეტი).

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.I.11. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს ერთმანეთისგან ხელოვნების ზოგიერთი დარგი და ჟანრი და
დააკავშიროს ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის ხელოვნების დარგებს (მხატვრობა, მუსიკა, კინო, თეატრი და სხვ.) და გამოყოფს

თითოეული დარგისთვის დამახასიათებელ მთავარ ნიშანს (ფერი, ბგერა, მოძრაობა);
 ასახელებს ხელოვნების ცალკეულ დარგთან დაკავშირებულ პროფესიებს;
 ჩამოთვლის საოპერო, საბალეტო, თეატრალურ წარმოდგენებს, რომლებსაც დასწრებია და

საუბრობს მიღებულ შთაბეჭდილებაზე;
 ჩამოთვლის სახვითი ხელოვნების ძირითად ჟანრებს (ნატურმორტი, პორტრეტი, პეიზაჟი);
 საუბრობს საყვარელ ილუსტრირებულ წიგნებზე;
 ასახელებს არქიტექტურულ ძეგლებსა და ქანდაკებებს, რომლებიც უნახავს.

ს.გ.I.12. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი საკუთარ
გამოცდილებასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ათვალიერებს ნაწარმოებებს, საუბრობს მათ შინაარსზე (სიუჟეტები, სცენები, მოვლენები და სხვ.)

და მათგან მიღებულ შთაბეჭდილებაზე;
 ასახელებს ცხოველებს, მცენარეებს, საგნებს, რომლებიც ასახულია ხელოვნების კონკრეტულ

ნაწარმოებში;
 ამოიცნობს ხელოვნების ნაწარმოებში ასახულ წელიწადის დროებს.

პროგრამის შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი (წვრილი, სქელი, სწორი, ტალღოვანი, ტეხილი, წყვეტილი; კონტური), ფერი (ძირითადი,
შედგენილი). კომპოზიციური განაწილების საფუძველი - ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური ფორმატის
შერჩევა, ფორმატზე გამოსახულების განაწილება.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:

სხვადასხვა ტიპის ხაზი და ფერი – მაგალითად, პირველყოფილი ადამიანის მხატვრობა (ლასკოს
გამოქვაბული), ვინსენტ ვან გოგის, ვასილი კანდინსკის, ხუან მიროს და სხვათა ნაწარმოებები.

მარტივი ორნამენტი (განმეორებადი ხაზების, ფერებისა და გეომეტრიული ფიგურებისგან შემდგარი) -
მაგალითად, ხევსურული ხალიჩისა და სამოსის ორნამენტი, ბერძნული მეანდრის მარტივი ვარიანტი და
სხვა.

მასალა და იარაღი:



ფანქარი (ფერადი, უბრალო), პასტელი, ფლომასტერი, გუაში, ფერადი ქაღალდი, მუყაო, პლასტილინი,
ბუნებრივი მასალა (ფოთოლი, გირჩა, მარცვლეული და სხვ.); ფუნჯი, მაკრატელი, წებო.

ტექნიკა და პროცედურა:

ფერწერა, გრაფიკა, აპლიკაცია, კოლაჟი, მოზაიკა; ძერწვა, დახევა, დაჭრა, დაწებება.
რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:

აპლიკაცია და კოლაჟი - მაგალითად, ანრი მატისის, პაბლო პიკასოს და სხვათა ნაწარმოებები; მოზაიკა
- პომპეის მოზაიკის ორნამენტული ფრაგმენტები და სხვა.
დაკვირვება გარემოზე:

ფორმის, ფერის, ხაზების ამოცნობა.

მხატვრული იდეების წყაროები

წარმოსახვა, საკუთარი ფანტაზიის მიხედვით შექმნილი სურათები; გარემოზე დაკვირვების შედეგად
მიღებული შთაბეჭდილებები, ზღაპრები, მხატვრული ლიტერატურა;

მხატვრული და ანიმაციური ფილმები; საკონცერტო, თეატრალური, საცირკო წარმოდგენა.

სავარაუდო თემები და აქტივობები:

“ფერთა სამეფო”, “შემოდგომა”, „სკოლა“, “მხიარული მატარებელი”, “ახალი წელი”, “წყალქვეშა
სამყარო”, “ჩემი ქალაქი/სოფელი” და სხვ.;

სავარჯიშოები ფერების შეზავებაზე ახალი ფერის მისაღებად; სავარჯიშოები პარალელური,
ვერტიკალური, ჰორიზონტალური, დახრილი ხაზებით; წერტილების შეერთებით გამოსახულების
მიღება; ჭიქის ძირის, ხელის მტევნის შემოხაზვა, გაფერადება; ნამუშევარში გეომეტრიული ფორმების
გამოყენება.

შრომითი საქმიანობა:

აღჭურვილობის მოტანა-მოწესრიგება, სამუშაო ადგილის დალაგება, დროის ლიმიტისა და
უსაფრთხოების წესების დაცვა.

მუშაობის სტრატეგია:

მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.

ღონისძიებები:

საკლასო გამოფენა, ზეიმი, ექსკურსიები მუზეუმებში, გალერეებში და ქალაქგარეთ კულტურული
მემკვიდრეობის გაცნობის მიზნით.

წარდგინება:

ნაცნობი აუდიტორიის წინაშე ნამუშევრის წარდგენა (საუბარი ნამუშევარზე), კითხვების დასმა,
პასუხის გაცემა, შთაბეჭდილებების გაზიარება, სხვისი აზრის ყურადღებით მოსმენა, პატივისცემის
გამჟღავნება სხვისი ნამუშევრის და აზრის მიმართ, ელემენტარული ტერმინების გამოყენება.



ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

ხელოვნების დარგების გაცნობა (სახვითი ხელოვნება, მუსიკა, კინო, თეატრი და სხვ.); ხელოვნების
დარგებზე და ნაცნობ ნიმუშებზე საუბარი; სახვითი ხელოვნების რამდენიმე ძირითადი ჟანრის გაცნობა
(პორტრეტი - ნიკო ფიროსმანი და სხვ. ნატურმორტი - ვინსენტ ვან გოგი და სხვ. პეიზაჟი - ელენე
ახვლედიანი და სხვ.); ვიზუალური მასალის დათვალიერება, საუბარი შთაბეჭდილებებზე, ნაწარმოების
შინაარსზე, მისი დაკავშირება საკუთარ გამოცდილებასთან; გამოყენებითი ხელოვნება - არქაული ხანის
ბერძნული კერამიკა.

II კლასი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

ს.გ.II.1. მოსწავლეს შეუძლია
გამოიყენოს სახვითი
ხელოვნების რამდენიმე
ძირითადი ელემენტი და
პრინციპი ნამუშევრის
შექმნისას.

ს.გ.II.2. მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს სხვადასხვა
მასალას, ტექნიკას და
პროცედურას ნამუშევრის
შექმნისას.

ს.გ.II.3. მოსწავლე
აკვირდება გარემოში
სხვადასხვა ფერს და ფორმას
და შეუძლია დაკვირვების
შედეგის ასახვა ნამუშევარში.

ს.გ.II.4. მოსწავლეს
შეუძლია ნამუშევრების
შექმნა შთაბეჭდილებებისა

ს.გ.II.7. მოსწავლეს
შეუძლია წარადგინოს
ინდივიდუალური და
ჯგუფური ნამუშევრები,
გამოთქვას აზრი და
შთაბეჭდილებები
საკუთარ და
თანაკლასელთა
ნაშრომებზე.

ს.გ.II.8. მოსწავლეს ესმის
და შეუძლია
წარმოაჩინოს, რომ
ხელოვნება არის იდეათა
გამოხატვის საშუალება.

ს.გ.II.9. მოსწავლე
პატივს სცემს საკუთარ და
სხვის ნამუშევარს.

ს.გ.II.10. მოსწავლე
მონაწილეობს სხვადასხვა
სახის ღონისძიებაში.

ს.გ.II.12. მოსწავლეს
შეუძლია განასხვავოს
ერთმანეთისგან
ხელოვნების ზოგიერთი
დარგი და ჟანრი და
დააკავშიროს ისინი
ყოველდღიურ
ცხოვრებასთან.

ს.გ.II.13. მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
ხელოვნების ნაწარმოების
შინაარსი ყოველდღიურ
ცხოვრებასა და საკუთარ
გამოცდილებასთან.



და წარმოსახვის მეშვეობით.

ს.გ.II.5. მოსწავლეს
შეუძლია მარტივი შრომითი
საქმიანობის
ელემენტარული უნარ-
ჩვევების გამომჟღავნება.

ს.გ.II.6. მოსწავლეს
შეუძლია მუშაობა
ინდივიდუალურად და
სხვებთან ერთად.

ს.გ.II.11. მოსწავლე
იცნობს ელემენტარულ
ტერმინებს და შეუძლია
მათი გამოყენება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

ს.გ.II.1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების რამდენიმე ძირითადი ელემენტი და
პრინციპი ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ტიპის ხაზს (ტეხილი, წყვეტილი, ტალღოვანი, სწორი და ა.შ.) და ფერს

ნამუშევარში განწყობილების (სიხარული, მოწყენილობა, შიში) გადმოსაცემად;
 ნამუშევარში იყენებს განსხვავებული სისქის კონტურს;
 ქმნის მარტივ ორნამენტებს - ხაზების, ლაქების, ფორმების და ფიგურების საშუალებით;
 სხვადასხვა ხერხით (ფორმით, ზომით, ფერით) გამოყოფს ნამუშევარში მთავარს;
 ჩამოთვლის ცისარტყელას ფერებს, განარჩევს ცივ და თბილ ფერებს და იყენებს მათ ნამუშევარში;
 გამოსახულებას ანაწილებს სასურათე სიბრტყეზე;
 გამოსახავს სიმეტრიულ და/ან ასიმეტრიულ ფორმებს.

ს.გ.II.2. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და პროცედურას ნამუშევრის
შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შერეული მასალითა და სხვადასხვა ტექნიკით ქმნის წიგნის სანიშნეებს, ღია ბარათებს, ნაძვისხის

სათამაშოებს და სხვ.;
 ქმნის მარტივ კონსტრუქციებს სხვადასხვა მასალის გამოყენებით, მაგალითად: მუყაო,

დაჭმუჭნული ქაღალდი, ლითონის ან პლასტმასის კოლოფები და სხვ.;
 ძერწავს გეომეტრიულ ფორმებს და ქმნის მათგან მარტივ კომპოზიციებს (სახლი, თოვლის ბაბუა

და სხვ.);
 ბუნებრივი და ხელოვნური მასალით ქმნის აპლიკაციას, კოლაჟს და მოზაიკას;
 ბუნებრივი და ხელოვნური მასალის (გირჩა, ტოტი, მძივი, ფოთოლი, მარცვლეული, პლასტილინი,

ხის ქერქი, ფუჩეჩი და სხვ.) გამოყენებით ქმნის სათამაშოს.



ს.გ.II.3. მოსწავლე აკვირდება გარემოში სხვადასხვა ფერს და ფორმას და შეუძლია დაკვირვების შედეგის
ასახვა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახავს ობიექტის ფორმას ნამუშევარში;
 ადეკვატურად შეარჩევს ობიექტის ფერს;
 ხატავს ნატურიდან (მაგ. მარტივ ნატურმორტს);
 გამოხატავს შესაბამისი ფერით დღე-ღამის სხვადასხვა მონაკვეთს, წელიწადის დროს;
 ხატავს მეხსიერებით.

ს.გ.II.4. მოსწავლეს შეუძლია ნამუშევრების შექმნა შთაბეჭდილებებისა და წარმოსახვის მეშვეობით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახავს დაკვირვების შედეგად მიღებულ შთაბეჭდილებებს (მაგ. წელიწადის დროები);
 ხატავს ფანტაზიით შექმნილ გარემოს და სიუჟეტებს;
 ქმნის ლიტერატურული ნაწარმოების მარტივ ილუსტრაციებს.

ს.გ.II.5. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი შრომითი საქმიანობის ელემენტარული უნარ- ჩვევების
გამომჟღავნება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გაკვეთილებზე მოდის საჭირო აღჭურვილობით;
 ინიშნავს დავალებებს;
 ალაგებს სამუშაო ადგილს, რეცხავს და ინახავს სამუშაო იარაღებსა და მასალას;
 იცავს უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის წესებს;
 იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

ს.გ.II.6. მოსწავლეს შეუძლია მუშაობა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში (ასრულებს მისთვის დაკისრებულ ფუნქციას);
 ცდილობს მოცემული ამოცანის გადაჭრას დამოუკიდებლად და მეწყვილესთან ერთად.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ს.გ.II.7. მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები, გამოთქვას
აზრი და შთაბეჭდილებები საკუთარ და თანაკლასელთა ნაშრომებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 უზიარებს თანაკლასელებს შთაბეჭდილებებს წარმოდგენილ ნამუშევარზე (მომწონს, არ მომწონს);
 უსმენს თანაკლასელებს და მასწავლებელს;
 სვამს კითხვებს წარმოდგენილ ნამუშევართან დაკავშირებით;
 აცდის სხვებს საუბრის დასრულებას;
 საუბრობს შთაბეჭდილებებზე, რომლებიც მიიღო სხვისი ნამუშევრიდან.



ს.გ.II.8. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის იდეათა გამოხატვის
საშუალება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს საკუთარ ჩანაფიქრზე, ნამუშევარში გადმოცემულ იდეებზე;
 საუბრობს იდეებზე რომლებიც მიიღო სხვისი ნამუშევრიდან;
 სვამს კითხვებს ნამუშევრის შინაარსთან დაკავშირებით;
 ასახელებს მიზეზს, რის გამოც შექმნა ესა თუ ის ნამუშევარი.

ს.გ.II.9. მოსწავლე პატივს სცემს საკუთარ და სხვის ნამუშევარს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მხარს უჭერს თანაკლასელებს და არის კეთილგანწყობილი მათი ნამუშევრებისა და აზრის მიმართ;
 უფრთხილდება (არ აზიანებს) საკუთარ და სხვის ნამუშევრებს.

ს.გ.II.10. მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს საკლასო ან სასკოლო ზეიმში;
 მონაწილეობს საკლასო გამოფენაში;
 დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;
 ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას ექსკურსიებზე.

ს.გ.II.11. მოსწავლე იცნობს ელემენტარულ ტერმინებს და შეუძლია მათი გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და ასახელებს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებში მისთვის ნაცნობ

ელემენტებს;
 ჩამოთვლის მასალას და ინსტრუმენტებს, რომლებიც გამოიყენა ნამუშევარში;
 ესმის მის მიერ გამოყენებული ტერმინის შინაარსი.

მიმართულება ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.II.12. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს ერთმანეთისგან ხელოვნების ზოგიერთი დარგი და ჟანრი და
დააკავშიროს ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის სახვითი ხელოვნების დარგებს (ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება და სხვ.) და გამოყოფს

თითოეულის მთავარ ელემენტს (ფერი, ხაზი, ფორმა და სხვ.);
 ამოიცნობს ნაწარმოების ჟანრს (პეიზაჟი, ნატურმორტი, პორტრეტი და სხვ.) და გამოყოფს ამ

ჟანრისთვის დამახასიათებელ მთავარ ნიშანს;
 საუბრობს საყვარელ ილუსტრირებულ წიგნებზე; განმარტავს, რატომ მოსწონს ესა თუ ის

ილუსტრაცია;



 საუბრობს ხელოვნების ნიმუშებზე, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდება
(არქიტექტურული ძეგლი, ქანდაკება და სხვ.) და გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას
(რომელი მოსწონს და რატომ).

ს.გ.II.13. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი ყოველდღიურ
ცხოვრებასა და საკუთარ გამოცდილებასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს ნამუშევრის შინაარსზე და მასში გამოხატულ განწყობილებაზე;
 ამოიცნობს ხელოვნების ნიმუშებში ნაცნობ სიუჟეტებს, სცენებს, საგნებს და მოვლენებს;
 ხელოვნების ნიმუშებში ამოიცნობს მისთვის ნაცნობ ცხოველებს, ფრინველებს, მცენარეებს, ყოფით

საგნებს, გარემოში ნანახ ობიექტებს, სატრანსპორტო საშუალებებს და სხვ.;
 ამოიცნობს პეიზაჟში გეოგრაფიულ ლანდშაფტს (მთა, ქედი, ზღვა, დაბლობი, უდაბნო და სხვ.).

პროგრამის შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი, კონტური, ფერი (ცივი, თბილი) ფორმა (სიმეტრიული, ასიმეტრიული); მარტივი ორნამენტის
შექმნა (ხაზების, ლაქების, ფორმების და ფიგურების საშუალებით); განწყობილების გადმოცემა ხაზით,
ფერით; კომპოზიციური განაწილების საფუძვლები (ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური სასურათე
სიბრტყის შერჩევა); სხვადასხვა ხერხით მთავარი ელემენტის გამოყოფა ნახატში; გამოსახულების
განაწილება სასურათე სიბრტყეზე.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
სხვადასხვა ტიპის ხაზი და განსხვავებული სისქის კონტური - მაგალითად, პირველყოფილი

ადამიანის მხატვრობა (მაგ. ალტამირას გამოქვაბული), ეგვიპტური კედლის მხატვრობა, ანრი მატისის,
პაულ კლეეს, და სხვათა ნაწარმოებები;
სხვადასხვა ხერხით (ზომა, ფერი, ფორმა) ნამუშევარში მთავარის გამოყოფა -მაგალითად, ნარმერის ფილა,
რაფაელ სანტი (“სიქსტეს მადონა”);

ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ფორმატზე ორიენტაცია - მაგალითად, პართენონის ფრიზის
რელიეფები, ლეონარდო და ვინჩის “საიდუმლო სერობა”, იან ვან ეიკის “არნოლფინების ოჯახი” და სხვ.

მასალა და იარაღი:

ფანქარი, პასტელი, გუაში, ფლომასტერი, პლასტილინი, ცვილი, ფერადი ქაღალდი, მუყაო, სხვადასხვა
მასალის კოლოფები, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა (გირჩა, ხის ქერქი, ფესვი, ტოტი, ფოთოლი,
ფუჩეჩი, მარცვლეული, ხავსი, ნიჟარა, ფერადი კენჭები, მძივები, ღილები, დაჭმუჭნული ქაღალდი,
პლასტმასი, ლითონი და სხვ.); ფუნჯი, მაკრატელი, წებო და სხვ.

ტექნიკა და პროცედურა:

ფერწერა, გრაფიკა, ძერწვა, აპლიკაცია, კოლაჟი, მოზაიკა, ქაღალდის პლასტიკა; დახევა, დაჭრა,
დაწებება, მოდელირება, კონსტრუირება.

დაკვირვება გარემოზე:



ხაზის, ფერის, ფორმის ამოცნობა.

მხატვრული იდეების წყაროები:

წარმოსახვა, გარემოზე დაკვირვების შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებები (ხატვა ფანტაზიით,
ნატურიდან და მეხსიერებით); ადაპტირებული მითოლოგია (ქართული, ბერძნული, ძველი
აღმოსავლეთის), მსოფლიოს შვიდი საოცრება, მხატვრული ლიტერატურა, მსოფლიოს სხვადასხავა
ქვეყნების ზღაპრები (მაგალითად: ჰანს ქრისტიან ანდერსენის, ძმები გრიმების ზღაპრები, იგავ-არაკები
და სხვ.); საბავშვო ლიტერატურის ილუსტრაციები (გ.ა.ვ. ტრაუგოტის ილუსტრაციები, მილნის “ვინი
პუჰის” შეპარდისეული ილუსტრაციები და სხვ.) მხატვრული და ანიმაციური ფილმები; საკონცერტო,
თეატრალური, საცირკო წარმოდგენები და სხვ.;

ეპიზოდები ზღაპრებიდან, საბავშვო ბიბლიიდან, ადაპტირებული მითოლოგიიდან (როგორც
ქართული, ასევე ბერძნული) და სხვ. ბერძნული მითების გაცნობა შესაბამისი კერამიკული მხატვრობის
ნიმუშების ჩვენებით.

სავარაუდო თემები:

“ზაფხულის არდადეგები”, “მეგობრობა”, “სოფელი შემოდგომაზე”, “შემოდგომის ნატურმორტი”,
“ახალი წლის ღამე”, “ზამთრის პეიზაჟი”, “შობა”, “აღდგომა”, “ბუნება გაზაფხულზე”, “ცირკში”,
“ზოოპარკში”, “ჩემი ეზო”, “ჩემი ქალაქის მოედანი”,  “ფანტასტიკური ქალაქი”, “საყვარელი გმირი”,
თემები საკუთარი ფანტაზიის მიხედვით.

შრომითი საქმიანობა:

აღჭურვილობის მოტანა-მოწესრიგება, დავალების ჩანიშვნა, სამუშაო ადგილის დალაგება, დროის
ლიმიტის, უსაფრთხოების წესებისა და ჰიგიენის დაცვა.

მუშაობის სტრატეგია:

მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.

ღონისძიებები:

სასკოლო ან საკლასო გამოფენა, ზეიმი, ექსკურსიები მუზეუმებში, გალერეებში, ქალაქგარეთ
კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობის მიზნით.

წარდგინება:

ნაცნობი აუდიტორიის წინაშე ნამუშევრის წარდგენა (საუბარი ნამუშევარზე), კითხვების დასმა,
პასუხის გაცემა, შთაბეჭდილებების გაზიარება, პატივისცემის გამჟღავნება სხვისი ნამუშევრის და აზრის
მიმართ, სხვისი აზრის ყურადღებით მოსმენა, ელემენტარული ტერმინების გამოყენება.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:



სახვითი ხელოვნების დარგების (ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება და სხვ.) და მათი ჟანრების (პეიზაჟი,
ნატურმორტი, პორტრეტი და სხვ.), ასევე არქიტექტურული ძეგლების გაცნობა; მსოფლიო ხელოვნების
მნიშვნელოვანი ნიმუშების ჩვენება:

ფერწერა - მაგალითად, კლოდ მონე, ოგიუსტ რენუარი, ვინსენტ ვან გოგი, ანრი მატისი და სხვ.
გრაფიკა - მაგალითად, ალბრეხტ დიურერი, ანრი მატისი, პაბლო პიკასო (გრაფიკული ნამუშევრები

(მაგ. “ხარები”)) და სხვ.
ქანდაკება - მაგალითად, ეგვიპტური, შუამდინარული, არქაული ბერძნული და სხვ.
არქიტექტურა - მაგალითად: ეგვიპტური პირამიდები, პართენონი, მცხეთის ჯვარი.
განწყობილების ამოცნობა - სანდრო ბოტიჩელი (“გაზაფხული”), ოგიუსტ რენუარი და სხვ.
საუბარი შთაბეჭდილებებზე, შინაარსზე, სიუჟეტებზე, ყოფით საგნებზე, გარემოში ნანახ მოვლენებსა

და ობიექტებზე.

გამოყენებითი ხელოვნება:
არქაული და ანტიკური ხანის კერამიკის ნიმუშები - ორნამენტი (გეომეტრიული, მცენარეული,

სპირალური და სხვა).

III კლასი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

ს.გ.III.1. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიყენოს
სახვითი ხელოვნების
რამდენიმე ძირითადი
ელემენტი და პრინციპი
ნამუშევრის შექმნისას.

ს.გ.III.7. მოსწავლეს
შეუძლია წარადგინოს
ინდივიდუალური და
ჯგუფური ნამუშევრები და
გაუზიაროს თანაკლასელებს
აზრი და იდეები.

ს.გ.III.11. მოსწავლეს
შეუძლია განასხვავოს
ერთმანეთისგან სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნების დარგები,
ზოგიერთი ჟანრი და
დააკავშიროს ისინი
ყოველდღიურ
ცხოვრებასთან.

ს.გ.III.2. მოსწავლეს
შეუძლია განავითაროს
სხვადასხვა მასალის,
ტექნიკის და პროცედურის

ს.გ.III.8. მოსწავლეს ესმის
და შეუძლია წარმოაჩინოს,
რომ ხელოვნება არის
იდეათა გამოხატვის

ს.გ.III.12. მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
ხელოვნების ნაწარმოების
შინაარსი სხვა საგნებში



გამოყენების უნარი
ნამუშევრის შექმნისას.

საშუალება. განვლილ მასალასთან.

ს.გ.III.3. მოსწავლე
აკვირდება გარემოში
საგნებს, ობიექტებს,
მოვლენებს და შეუძლია
დაკვირვების შედეგის
ასახვა ნამუშევარში.

ს.გ.III.9. მოსწავლე პატივს
სცემს საკუთარ და სხვის
ნამუშევარსა და აზრს.

ს.გ.III.13 . მოსწავლე ეცნობა
ადგილობრივ გარემოში
არსებულ ხელოვნების
ნიმუშებს.

ს.გ.III.4. მოსწავლეს
შეუძლია ნამუშევრების
შექმნა შთაბეჭდილებებისა
და წარმოსახვის მეშვეობით.

ს.გ.III.10. მოსწავლე
მონაწილეობს სხვადასხვა
სახის ღონისძიებაში.

ს.გ.III.5. მოსწავლეს
შეუძლია დაგეგმოს და
შეასრულოს მარტივი
სამუშაო.

ს.გ.III.6. მოსწავლეს
შეუძლია მუშაობა
ინდივიდუალურად და
სხვებთან ერთად.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

ს.გ.III.1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების რამდენიმე ძირითადი ელემენტი და
პრინციპი ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გადმოსცემს განწყობილებას მხატვრული ხერხების მეშვეობით (ხაზი, ფერი და ფორმა);
 ქმნის ფაქტურებს ნამუშევარში (სხვადასხვა ტიპის მონასმებით, დაფარული ზედაპირის

დაკაწვრით, თითების, ღრუბლის, ჩხირების, ჯაგრისის დახმარებით და სხვ.);
 იყენებს ცივ და თბილ ფერებს ნამუშევარში;
 ფერის ბორბალზე ამოიცნობს ძირითად, შედგენილ და კონტრასტულ ფერებს (წითელი-მწვანე,

ყვითელი-იასამნისფერი, ლურჯი-ნარინჯისფერი);
 სხვადასხვა ხერხით (ფორმით, ზომით, ფერით) გამოყოფს ნამუშევარში მთავარს;
 გამოსახულებას გააზრებულად ანაწილებს სასურათე სიბრტყეზე.

ს.გ.III.2. მოსწავლეს შეუძლია განავითაროს სხვადასხვა მასალის, ტექნიკის და პროცედურის
გამოყენების უნარი ნამუშევრის შექმნისას.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხატავს ფანქრით, პასტელით, აკვარელით, გუაშით, ნახშირით, ცარცით და სხვ.;
 ძერწავს მარტივ ფორმებს სხვადასხვა მასალით (თიხა, პლასტილინი, ცომი, ცვილი და სხვ.);
 სხვადასხვა მასალით ქმნის მარტივ გამოსახულებებს, კომპოზიციებს;
 მოძიებული და უკვე ნაცნობი მასალით (ხის ქერქი, ნიჟარა, მავთული, თოკი, ქაღალდი, მძივი,

მუყაო და სხვ.) ამზადებს მარტივ ნაკეთობებს და კონსტრუქციებს.

ს.გ.III.3. მოსწავლე აკვირდება გარემოში საგნებს, ობიექტებს, მოვლენებს და შეუძლია დაკვირვების
შედეგის ასახვა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნახატში გადმოსცემს გარემოზე დაკვირვების შედეგად მიღებულ შთაბეჭდილებას;
 ხატავს პორტრეტებს (მშობლები, თანატოლები და სხვ.);
 მეხსიერებით ხატვისას გამოსახავს ამა თუ იმ გარემოსთვის შესაბამის ობიექტებს და

დამახასიათებელ ნიშნებს;
 გამოხატავს შესაბამისი ფერით დღე-ღამის სხვადასხვა მონაკვეთს, წელიწადის დროს და ამინდს;
 გამოსახავს მარტივი გეომეტრიული ფორმებით აღძრულ ასოციაციებს.

ს.გ.III.4. მოსწავლეს შეუძლია ნამუშევრების შექმნა შთაბეჭდილებებისა და წარმოსახვის მეშვეობით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის სიუჟეტებს თავისუფალ თემაზე საკუთარი ფანტაზიით;
 ნამუშევარში გადმოსცემს სპექტაკლზე, კონცერტზე, ცირკში, ზოოპარკში, მუზეუმში, ექსკურსიაზე

ყოფნის დროს მიღებულ შთაბეჭდილებებს;
 გამოსახავს ცნობილი მხატვრების ნამუშევრების გაცნობის შედეგად გაჩენილ იდეებს (თემა,

სიუჟეტი, პერსონაჟი, მხატვრული ხერხი);
 ხატავს ლიტერატურული ნაწარმოების, ფილმის, მულტფილმის გმირებსა და ასევე, საკუთარი

წარმოსახვით შექმნილ პერსონაჟებს.

ს.გ.III.5. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს მარტივი სამუშაო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს საკლასო ოთახის, ეზოს დასუფთავება-გალამაზებაში;
 ინიშნავს დავალებებს;
 ამზადებს და ალაგებს სამუშაო იარაღებს და მასალას;
 იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

ს.გ.III.6. მოსწავლეს შეუძლია მუშაობა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში, ასრულებს სხვადასხვა ფუნქციას (ლიდერი, ჯგუფის წევრი);
 დასმულ ამოცანას გადაჭრის დამოუკიდებლად ან მეწყვილესთან ერთად;
 ითხოვს დახმარებას და იჩენს სხვების დახმარების ინიციატივას.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია



ს.გ.III.7. მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები და გაუზიაროს
თანაკლასელებს აზრი და იდეები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამბობს, რა მოსწონს ნამუშევარში, რა-არა, ცდილობს დაასაბუთოს საკუთარი პოზიცია;
 უსმენს მასწავლებელსა და თანაკლასელებს და ითვალისწინებს მათ აზრს;
 აღწერს ნაწარმოების შინაარსს;
 სვამს კითხვებს უცნობი ტერმინის ან სიტყვის მნიშვნელობის დასაზუსტებლად;
 ნამუშევარზე საუბრისას იყენებს სათანადო ტერმინებს;
 უზიარებს მეგობრებს დაკვირვების შედეგებსა და გამოცდილებას;
 სვამს და პასუხობს კითხვებს ნამუშევრის წარდგინების დროს;
 წარმოადგენს ნამუშევრებს აუდიტორიის წინაშე.

ს.გ.III.8. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის საშუალება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს ნამუშევრით აღძრულ შთაბეჭდილებებზე;
 საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა განწყობილებას უქმნის ესა თუ ის ფერი;
 ცდილობს ამოიცნოს ჩანაფიქრი და განწყობილება სხვათა ნამუშევრებში;
 განმარტავს, რისი ასახვა უნდოდა ნამუშევარში.

ს.გ.III.9. მოსწავლე პატივს სცემს საკუთარ და სხვის ნამუშევარსა და აზრს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 არ ხმაურობს თანაკლასელის ნამუშევრის წარდგინების დროს;
 აცდის სხვას საუბარს;
 მხარს უჭერს, ამხნევებს თანაკლასელებს, და კეთილგანწყობილია მათ მიმართ;
 უფრთხილდება საკუთარ და სხვის ნამუშევარს.

ს.გ.III.10. მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს საკლასო სპექტაკლში;
 მონაწილეობს საკლასო და სასკოლო ზეიმში;
 მონაწილეობს საკლასო და სასკოლო გამოფენაში;
 დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;
 დადის ექსკურსიებზე და ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას.

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.III.11. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს ერთმანეთისგან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების
დარგები, ზოგიერთი ჟანრი და დააკავშიროს ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ხელოვნების ცნობილ ნამუშევრებს და მიაკუთვნებს მათ შესაბამის დარგს (ფერწერა,

გრაფიკა, ქანდაკება, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება);



 საუბრობს საკუთარ დამოკიდებულებაზე ხელოვნების ამა თუ იმ დარგის მიმართ (რომელი
მოსწონს და რატომ);

 საუბრობს ამა თუ იმ ჟანრისთვის დამახასიათებელ ნიშნებზე.

ს.გ.III.12. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი სხვა საგნებში განვლილ
მასალასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ნასწავლი ლიტერატურული ნაწარმოების პერსონაჟებს და სიუჟეტებს ხელოვნების

ნიმუშებში;
 აკავშირებს სახვითი ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსს (მაგ., წელიწადის დროები) იმავე თემაზე

შექმნილ მუსიკალურ ნაწარმოებთან, რომელიც მუსიკის გაკვეთილზე მოისმინა;
 სვამს კითხვებს ნამუშევარში ასახული საგნებისა და მოვლენების შესახებ.

ს.გ.III.13. მოსწავლე ეცნობა ადგილობრივ გარემოში არსებულ ხელოვნების ნიმუშებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ადგილობრივ გარემოში არსებულ ხელოვნების ძეგლებზე;
 მსჯელობს ხელოვან ადამიანებზე და ხელოვნების ნიმუშებზე, რომლებითაც ცნობილია მისი

უბანი, სოფელი, დაბა, ქალაქი, რაიონი.

პროგრამის შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი, ფერი (ფერის ბორბალზე ძირითადი, შედგენილი და კონტრასტული ფერების ამოცნობა, ცივი და
თბილი ფერების გარჩევა); ფაქტურა, ფორმა, განწყობილების გადმოცემა ხაზის, ფერისა და ფორმის
საშუალებით; ძირითადის გამოყოფა ნახატში, გამოსახულების განაწილება სასურათე სიბრტყეზე.
რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:

ხაზი - (მაგ., რ. ფეტვიაშვილის გრაფიკა),; ფორმა, ფერი (ფერის ბორბალი, ძირითადი, შედგენილი და
კონტრასტული, ცივი და თბილი) - მაგალითად, კლოდ მონე, ედგარ დეგა, ანრი მატისი, ვინსენტ ვან
გოგი, პაბლო პიკასო (ცისფერი და ვარდისფერი პერიოდები), რობერ დელონე, აუგუსტ მაკე, ვასილი
კანდინსკი, ფრანც მარკი და სხვ.

ნამუშევარში ძირითადის გამოყოფა (ზომა, ფერი, ფორმა) - მაგ. შესაბამისი ნიმუშები ძველი ეგვიპტის
(მაგ. თებეს სამარხის კედლის მხატვრობა “ნადირობა ნილოსზე”, ტუტანჰამონის სამარხის ზარდახშის
მხატვრობა “ნადირობა ლომებზე”), შუამდინარეთის, ანტიკური საბერძნეთის ხელოვნებიდან; ელ გრეკო
(“მაცხოვრის კვართზე წილის ყრა”) და სხვა.

მასალა და იარაღი:

ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ფლომასტერი, ცარცი, ნახშირი, ფერადი ქაღალდი, ჟურნალ-
გაზეთები, მუყაო, პლასტილინი, თიხა, ცომი, ცვილი; ბუნებრივი თუ ხელოვნური მასალა (თოკი,
მავთული, საცობი, ნიჟარა, ხის ქერქი, ხავსი, ფერადი კენჭები, მძივები, ღილები, კოლოფები და სხვ.);
ფუნჯი, მაკრატელი, წებო და ა.შ.

ტექნიკა და პროცედურა:



ფერწერა, გრაფიკა, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდით მოდელირება, ფერადი ძაფებით მარტივი
კომპოზიციის შექმნა და სასურათე სიბრტყეზე დაწებება, ნიჟარების გაფერადება და მარტივი
კომპოზიციის შექმნა, ქვიშაზე ხატვა, წათლილი ფერადი ფანქრებიდან მორჩენილი ნაფცქვენებით
მარტივი გამოსახულებების შედგენა და სასურათე სიბრტყეზე კომპოზიციის შექმნა. მოზაიკა, კოლაჟი,
კონსტრუქცია; დახევა, დაჭმუჭვნა, დაჭრა, დაწებება და სხვ.

დაკვირვება გარემოზე:

საგნების, ობიექტებისა თუ მოვლენების ნიშან-თვისებათა (ფერის, ფორმის, ფაქტურის) ასახვა. ასევე,
დაკვირვების პროცესში აღძრული ასოციაციების, განწყობილებების, შთაბეჭდილებების და გაჩენილი
იდეების გადმოცემა.

იდეების წყაროები:

შთაბეჭდილებები გარემოზე დაკვირვებიდან; ფანტაზია; ზღაპრული, მითოლოგიური, ბიბლიური,
მხატვრული ნაწარმოებების პერსონაჟები და სიუჟეტები, მაგალითად: ბერძნული მითები, საბავშვო
ბიბლია, იგავ-არაკები, მოთხრობები და სხვ.; მსოფლიო ხელოვნების მნიშვნელოვანი ნიმუშების
დათვალიერება; მხატვრული და ანიმაციური ფილმები (“პიტერ პენი”, “რობინ ჰუდი”, “წუნა და
წრუწუნა”, “ჩხიკვთა ქორწილი”, „სიზმარა“, დისნეის მულტიპლიკაციური ფილმები და სხვ.);
მუსიკალური ნაწარმოებები: ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის “მთვარის სონატა”, ანტონიო ვივალდის
“წელიწადის დრონი”, კლოდ დებიუსის “მთვარის შუქი”, პეტრე ჩაიკოვსკის “მაკნატუნა”, სერგეი
პროკოფიევის “პეტია და მგელი” და სხვ.; სხვადასხვა სახის წარმოდგენა (თეატრალური, საცირკო და
სხვ.); ადგილობრივი და ოჯახური სადღესასწაულო ტრადიციები.

სავარაუდო თემები:

“მხიარული არდადეგები”, “ზღვაზე”, “მზის ჩასვლა”, “წვიმიანი დღე”, “ხედი ჩემი ფანჯრიდან”,
“შემოდგომის ტყე”, “საშობაო საჩუქარი”, “გაზაფხული მოვიდა”, “ზღაპრული ფრინველი“, “თეატრში”,
“მოგზაურობა აფრიკაში“, “ჯუნგლები”, “მოგზაურობა მატარებლით/თვითმფრინავით”, “მოგზაურობა
კოსმოსში”, “ოცნების ქალაქი”, თემები საკუთარი ფანტაზიის მიხედვით; ეპიზოდები და პერსონაჟები
მხატვრული ლიტერატურიდან და სხვ.

შრომითი საქმიანობა:

მონაწილეობა საკლასო ოთახის, ეზოს დასუფთავება-გალამაზებაში; დროის ლიმიტის, უსაფრთხოების
წესებისა და ჰიგიენის დაცვა.

მუშაობის სტრატეგია:

მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.

ღონისძიებები:



საკლასო და სასკოლო გამოფენა, შეხვედრა ხელოვანთან, ზეიმი, სპექტაკლი, ექსკურსიები (მუზეუმები,
გალერეები, არქეოლოგიური და ხუროთმოძღვრული ძეგლები და სხვა), კულტურული მემკვიდრეობის
გაცნობის მიზნით.

წარდგინება:

ნამუშევრის წარდგენა (საუბარი ნამუშევარზე, შეფასება), კითხვების დასმა, პასუხის გაცემა,
შთაბეჭდილებების, დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, პატივისცემის გამოხატვა სხვისი
ნამუშევრის და აზრის მიმართ, სხვისი აზრის ყურადღებით მოსმენა, სათანადო ტერმინების გამოყენება.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის ცნობილი ნიმუშების დათვალიერება, ამოცნობა და
მიკუთვნება კონკრეტული დარგისადმი (არქიტექტურა, ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, დეკორატიულ-
გამოყენებითი); ნაწარმოების მიკუთვნება ჟანრთან (ნატურმორტი, პეიზაჟი, პორტრეტი, ყოფითი და ა.შ.);
შინაარსის დაკავშირება სხვა საგნებში განვლილ მასალასთან; საუბარი ნამუშევრიდან მიღებულ
შთაბეჭდილებებზე; ნამუშევარში გადმოცემული განწყობილების ამოცნობა; ხელოვნების ადგილობრივი
ძეგლების, მოღვაწეების და მათი შემოქმედების გაცნობა.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
არქიტექტურა – მაგალითად, იშთარის კარიბჭე, კოლიზეუმი, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი,

ეიფელის კოშკი და სხვ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხუროთმოძღვრული ძეგლები - უფლისციხე,
ვარძია, ხერთვისი, ერეკლე მეორეს სასახლე თელავში და სხვ.

ქანდაკება – მაგალითად, ძველი სამყარო - ეგვიპტური, ბერძნული, რომაული.
ფერწერა – კნოსოსის სასახლის მხატვრობა, პომპეის ფრესკები, ტომაზო მაზაჩო, სანდრო ბოტიჩელი,

რაფაელ სანტი, პოლ სეზანი, პოლ გოგენი, ნიკო ფიროსმანი, დავით კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი და
სხვ.

გრაფიკა – ლეონარდო და ვინჩი, ალბრეხტ დიურერი ("კურდღელი"), ანრი მატისი, ჩინური და
იაპონური გრაფიკა და სხვ.

გამოყენებითი ხელოვნება:
ქართული და ბერძნული ანტიკური კერამიკა, ხალიჩები, არქეოლოგიური არტეფაქტები (მაგ.

კოლხური სამკაული, კოლუმბამდელი ამერიკის და აფრიკული ნიღბები, ჭურჭელი და სხვა ნაკეთობები.

IV კლასი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში



განვითარება
ს.გ.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია
გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების
ძირითადი ელემენტები და
პრინციპები ნამუშევრის
შექმნისას.

ს.გ.IV.2. მოსწავლე მიმართავს
სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და
პროცედურას ნამუშევრის
შექმნისას და შეუძლია
გამოავლინოს მათი
შესაძლებლობები.

ს.გ.IV.3. მოსწავლე აკვირდება
გარემოში საგნებს, ობიექტებს,
მოვლენებს, მათ შორის არსებულ
კავშირებს და შეუძლია მათი ასახვა
ნამუშევარში.

ს.გ.IV.4. მოსწავლეს შეუძლია
გრძნობებისა და იდეების ასახვა
ნამუშევარში.

ს.გ.IV. 5. მოსწავლეს შეუძლია
დაგეგმოს და შეასრულოს
სხვადასხვა სამუშაო.

ს.გ.IV.6. მოსწავლეს შეუძლია
ითანამშრომლოს სხვებთან,
როგორც საკუთარი, ისე საერთო
მიზნის მისაღწევად.

ს.გ.IV.7. მოსწავლეს
შეუძლია
წარადგინოს
ინდივიდუალური და
ჯგუფური
ნამუშევრები და
ისაუბროს მათში
გამოხატულ იდეებზე
და გამოყენებულ
მხატვრულ ხერხებზე.

ს.გ.IV.8. მოსწავლეს
ესმის და შეუძლია
წარმოაჩინოს, რომ
ხელოვნება არის
თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის
საშუალება.

ს.გ.IV.9. მოსწავლეს
შეუძლია კრიტიკის
დროს პატივისცემით
მოეკიდოს სხვის
ნამუშევარს და აზრს.

ს.გ.IV.10. მოსწავლე
მონაწილეობს
სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში.

ს.გ.IV.11. მოსწავლეს
შეუძლია შეადაროს
ერთმანეთს ხელოვნების
სხვადასხვა დარგი.

ს.გ.IV.12 . მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
ხელოვნების ნაწარმოების
შინაარსი სხვა საგნებში
განვლილ მასალასთან.

ს.გ.IV.13. მოსწავლე
იკვლევს მის გარშემო
არსებულ ხელოვნების
ნიმუშებს.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

ს.გ.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები
ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ტიპის ხაზს და შტრიხს;
 ფერების შეზავებით იღებს სასურველ ფერს (მაგ. მოყვითალო მწვანე, მოლურჯო მწვანე;
 თეთრის ან შავი ფერის დამატებით ცვლის ფერის სინათლის ხარისხს (ნათელი-ბნელი),

ტონალობას (ვარდისფერი, იასამნისფერი, ცისფერი და სხვ.);



 ფიგურის, ფორმის, ან ორნამენტის გამეორებით ქმნის რიტმულ კომპოზიციებს;
 ქმნის სიმეტრიულ და ასიმეტრიულ ნამუშევრებს კოლაჟის, აპლიკაციის, მოზაიკისა და სხვა

ტექნიკის გამოყენებით (პეპელა, ტყე და ა.შ.);
 ნახატზე მუშაობისას გადმოსცემს საგნის საერთო პროპორციას (ადამიანი სახლზე პატარაა, სახლი

მანქანაზე დიდია და სხვ.);
 არჩევს ნახატში წინა და უკანა პლანს და შეუძლია სივრცის ელემენტების მარტივად გამოსახვა

(ახლო საგნები უფრო დიდი, ხოლო შორეული საგნები უფრო მცირე ზომისაა.

ს.გ.IV.2. მოსწავლე მიმართავს სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და პროცედურას ნამუშევრის შექმნისას და
შეუძლია გამოავლინოს მათი შესაძლებლობები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის სხვადასხვა ფაქტურას (სხვადასხვა ტიპის მონასმებით, მუყაოს ნაჭრებით, ანაბეჭდებით,

დაფარული ზედაპირის დაკაწვრით, ასევე, თითებით, ღრუბლით და სხვ.);
 აქცევს შეცდომას (ხარვეზს, დეფექტს) ნამუშევრის ელემენტად;
 ქმნის დეკორატიულ და გამოყენებით ნამუშევრებს (თასები, მძივები, სათამაშოები, და სხვ.)

სხვადასხვა მასალით (ქსოვილი, მუყაო, მავთული, მეორადი რესურსები).

ს.გ.IV.3. მოსწავლე აკვირდება გარემოში საგნებს, ობიექტებს, მოვლენებს, მათ შორის არსებულ
კავშირებს და შეუძლია მათი ასახვა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხატავს თავის გარემოს - ქალაქს, სოფელს, სატრანსპორტო საშუალებებს (მატარებელს, მანქანას,

თვითმფრინავს), ხიდებს, შენობებს, მოედნებს და სხვ.;
 ხატავს ყოფით სცენებს (რთველი, დილა ოჯახში);
 აკვირდება, როგორ იცვლება ობიექტის ზომა დამკვირვებლისგან დაშორების მიხედვით და ასახავს

ნამუშევარში;
 ასახავს ნამუშევარში ბუნებაზე და ბუნების მოვლენებზე დაკვირვების შედეგებს (მაგ., გამოხატავს

შესაბამისი ფერით დღე-ღამის სხვადასხვა მონაკვეთს, წელიწადის დროს და ამინდს).

ს.გ.IV.4. მოსწავლეს შეუძლია გრძნობებისა და იდეების ასახვა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს გამომსახველობით ხერხებს ნამუშევარში ჩანაფიქრის უკეთ გადმოსაცემად;
 ქმნის წარმოსახვით სახეებს;
 გადმოსცემს ცხოვრებაში ნანახ საინტერესო სცენებს და ცდილობს ასახოს საკუთარი გრძნობები

მათ მიმართ.

ს.გ.IV. 5. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სამუშაო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას;
 იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას;
 ირჩევს სამუშაო იარაღებს, მასალას, აწესრიგებს მათ განსაზღვრული დროის მონაკვეთში;
 აღადგენს დაზიანებულ ნივთებს და სასკოლო ინვენტარს (წიგნი, რუკა) აფორმებს სხვადასხვა

საკლასო თუ სასკოლო ღონისძიებას, ქმნის მისალოც და მოსაწვევ ბარათებს, კედლის გაზეთს,
აფიშას ზეიმისათვის;



 სხვადასხვა მასალით ამზადებს ჩარჩოებს, ძერწავს ქოთნებს, თასებს/ფიალებს, წნავს კალათებს;
 ფერადი ცარცებით მოხატავს სკოლის ეზოს;
 ალაგებს და ალამაზებს საკლასო ოთახს და ეხმარება უფროსებს სკოლის ეზოს დასუფთავებაში.

ს.გ.IV.6. მოსწავლეს შეუძლია ითანამშრომლოს სხვებთან, როგორც საკუთარი, ისე საერთო მიზნის
მისაღწევად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში (ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღებაში, ფუნქციების

განაწილებაში);
 ჩართულია ერთობლივი მხატვრული ნამუშევრის შექმნის პროცესში;
 იჩენს სხვებთან თანამშრომლობის ინიციატივას და ხალისით ეხმარება თანაკლასელებს.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ს.გ.IV.7. მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები და ისაუბროს
მათში გამოხატულ იდეებზე და გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს საკუთარ და სხვათა ნამუშევრებში გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებსა და ელემენტებზე

(ჟანრი, მასალა, ტექნიკა, ფორმა, ფაქტურა და სხვ.);
 აღნიშნავს და ასაბუთებს, რა მოსწონს, რა - არა;
 ცდილობს შეფასებას, რამდენად შეძლო ჩანაფიქრის გადმოცემა ნამუშევარში;
 ხელოვნების ნამუშევარზე საუბრისას იყენებს შესაბამის ტერმინებს განვლილი მასალიდან;
 წარდგენის დროს სვამს კითხვებს და ადეკვატურად პასუხობს სხვის მიერ დასმულ შეკითხვებს;
 წარადგენს ნამუშევრებს აუდიტორიის წინაშე ავტორის და/ან ინტერპრეტატორის როლში.

ს.გ.IV.8.მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის საშუალება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის რამდენიმე მიზეზს, რატომ ქმნიან ადამიანები ხელოვნების ნაწარმოებებს;
 საუბრობს, თუ რისი გადმოცემა სურდა ნამუშევარში (ოცნება, ემოცია, აზრი, შთაბეჭდილება);
 მსჯელობს ხელოვნებაზე, როგორც გატაცებასა და პროფესიაზე.

ს.გ.IV.9.მოსწავლეს შეუძლია კრიტიკის დროს პატივისცემით მოეკიდოს სხვის ნამუშევარს და აზრს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვისი ნამუშევრის შეფასებისას ხმარობს კორექტულ გამოთქმებს;
 აცდის სხვას საუბარს კამათის დროს;
 მხარს უჭერს, ამხნევებს თანაკლასელებს და კეთილგანწყობილია მათ მიმართ.

ს.გ.IV.10. მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს თეატრალურ წარმოდგენებში, საკლასო და სასკოლო ზეიმებში და გამოფენებში;
 დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;



 დადის ექსკურსიებზე და ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას.

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.IV.11. მოსწავლეს შეუძლია შეადაროს ერთმანეთს ხელოვნების სხვადასხვა დარგი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნიმუშებს გამომსახველობითი ხერხების, მასალის,

ტექნიკის მიხედვით;
 ახასიათებს დარგებთან დაკავშირებულ პროფესიებს;
 ადარებს ხელოვნების დარგებს გრძნობის ორგანოებზე ზემოქმედების მიხედვით და დროში

ხანგრძლივობის თვალსაზრისით;
 აგროვებს ინფორმაციას ცნობილ არქიტექტურულ ძეგლებზე, ფერწერულ ნამუშევრებზე,

ქანდაკებებზე, დეკორატიულ-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნიმუშებზე და აცნობს
თანაკლასელებს.

ს.გ.IV.12. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი სხვა საგნებში განვლილ
მასალასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილ ხელოვნების ნიმუშსა და ლიტერატურულ ნაწარმოებს;
 ამოიცნობს მხატვრულ ნამუშევრებში ბუნების მოვლენებს, განსხვავებულ რელიეფს, მცენარეებს

და სხვ.;
 ამოიცნობს მხატვრულ ნამუშევარში სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს.

ს.გ.IV.13. მოსწავლე იკვლევს მის გარშემო არსებულ ხელოვნების ნიმუშებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგროვებს და აცნობს თანაკლასელებს ინფორმაციას მისი რეგიონის (ქალაქი, სოფელი,

დასახლება) ხელოვნების მოღვაწეებზე და მათ შემოქმედებაზე;
 იცნობს და აღწერს მის რეგიონში მდებარე ისტორიულ-არქიტექტურულ ძეგლებს;
 მსჯელობს იმის შესახებ, თუ როგორ აისახა გარემო და ეპოქა ხელოვნების ნაწარმოებში

(ნამუშევარში ჩანს კონკრეტული რეგიონის ლანდშაფტი,
არქიტექტურული ძეგლები, ეპოქისთვის დამახასიათებელი ნივთები და ა.შ.).

პროგრამის შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი (შტრიხი), ფერი (ფერების შეზავებით სასურველი ფერის მიღება, თეთრის ან შავი ფერის
დამატებით ფერის სინათლის ხარისხის ცვლილება (ნათელი-ბნელი), ტონალობა (ვარდისფერი,
იასამნისფერი, ცისფერი და სხვ.), ფაქტურა, განწყობილების გადმოცემა ხაზის და ფერის საშუალებით,
საერთო პროპორციების გადმოცემა, სივრცის გადმოცემის მცდელობა (წინა, შუა და უკანა პლანის გარჩევა
გამოსახულების ზომის, მკვეთრი და მკრთალი ფერების საშუალებით), სიმეტრია, ასიმეტრია.



რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
ხაზი (შტრიხი) - მაგ., ლეონარდო და ვინჩის, რემბრანდტ ჰარმენს ვან რეინის და ვინსენტ ვან გოგის

გრაფიკული ნამუშევრები და სხვ.
ფერების შეზავებით სასურველი ფერის (მაგ. მოყვითალო მწვანე, მოლურჯო მწვანე) მიღება; თეთრის

ან შავი ფერის დამატებით ფერის სინათლის ხარისხის ცვლილება (ნათელი-ბნელი), ტონალობა
(ვარდისფერი, იასამნისფერი, ცისფერი და სხვ.) – მაგ., ოდილონ რედონის ‘’პეგასი“, ’’ნიჟარა’’, ’’მუზა
პეგასზე’’, ანრი რუსოს “ვეფხვი ტროპიკულ შტორმში”; კლოდ მონეს “ბაღი ჟივერნიში”, “მებაჟეს სახლი
ვარენჟევილში”, “პარლამენტი, მზის ეფექტი წყალზე”; ვინსენტ ვან გოგის “ზეთის ხილის ბაღი”,
“ვარსკვლავებიანი ღამე”, “შუადღის ძილი” და სხვ.

მასალა, იარაღი:

ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, მარკერი, ფლომასტერი, მელანი, ნახშირი, ცარცი, ფერადი
ქაღალდი, მუყაო, ჟურნალ-გაზეთები, პლასტილინი, თიხა, ქსოვილი, თოკი, მავთული, მძივი, ღილი,
ნიჟარა, ფერადი კენჭები, ხის ქერქი, ხავსი, საცობი, ღრუბელი, ფუნჯი, ჩხირი, ლითონის, პლასტმასის
კოლოფები, სხვა ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა.

ტექნიკა და პროცედურა:

ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ანაბეჭდი, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდით მოდელირება,
მოზაიკა, კოლაჟი, კონსტრუქცია; დაჭრა, დაწებება, ღუნვა, გრეხვა დაწვნა.

იდეების გამოხატვა:

საგნებს შორის კავშირების, ასოციაციების გადმოცემა; იდეების წყაროები: ფანტაზია, ხელოვნების
ცნობილი ნიმუშები მსოფლიო ხელოვნების ისტორიიდან: ანტიკური სამყარო - ეგვიპტე, შუამდინარეთი,
საბერძნეთი; შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება, რენესანსი, XX საუკუნის რჩეული ხელოვნების
ნიმუშები (მაგალითად: პაბლო პიკასო, ჯორჯ ბრაკი, ანრი მატისი, პაულ კლეე, გუსტავ კლიმტი და სხვ.)
ადგილობრივი არქიტექტურის ძეგლები, შთაბეჭდილებები გარემოზე დაკვირვებიდან, მხატვრული
ლიტერატურა (ანდაზები, იგავ-არაკები, მოთხრობები, ანა კალანდაძის, ლადო ასათიანის და სხვათა
ლექსები), მუსიკა (ქართული და უცხოური ფოლკლორი, კამილ სენ-სანსი, მორის რაველი, ედუარდ
გრიგი), ფილმი, ანიმაცია (მაგ., დისნეის მულტიპლიკაციური ფილმები), სხვადასხვა სახის (მაგ.,
თეატრალური ან საცირკო) წარმოდგენა; ადგილობრივი სადღესასწაულო ტრადიციები, საბავშვო
თამაშები, ყოფითი სცენები.

სავარაუდო თემები:

“ზაფხულის ერთი დღე”, "ზამთრის არდადეგები", “დილა”, “ჩემი ოჯახი”, “ოჯახური ტრადიცია”,
“დაბადების დღე”, “პეპელა”, “ჩემი საყვარელი ცხოველი”, "ჩემი სკოლა", “ზღაპრების ქვეყანაში”,
“ჯადოსნური ტყე”, “წინათ და ახლა”, “მოგზაურობა დროში”, სერია: “მოგზაურობა დედამიწის გარშემო”,
“მოგზაურობა გემით/ თვითმფრინავით/მატარებლით...”, “სადგური”, “აეროპორტი”, “ნავსადგური”,
“ბიბლიოთეკა”, “მომავლის ტრანსპორტი”, “თეატრში”, “ქუჩაში”, “სპორტული შეჯიბრი”, ’’უცნაური
საფრენი აპარატი’’ და სხვ. (შეიძლება იყოს ადგილობრივი საწარმოს, ადგილობრივი არქიტექტურული
ძეგლის, ადგილობრივი და უცხოური ტრადიციის ამსახველი თემებიც) ასევე თემები საკუთარი
ფანტაზიის მიხედვით.

შრომითი საქმიანობა:



შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობის დაგეგმვა, დროის ლიმიტის, ჰიგიენისა და
უსაფრთხოების წესების დაცვა, მონაწილეობა საკლასო ოთახის, ეზოს დასუფთავება-გალამაზებაში;
დაზიანებული ნივთების და სასკოლო ინვენტარის (წიგნი, რუკა) აღდგენა – სხვადასხვა საკლასო თუ
სასკოლო ღონისძიების გაფორმება, მისალოცი და მოსაწვევი ბარათების, ჩარჩოების, თასების, მარაოს,
კედლის გაზეთის, ზეიმის აფიშის დამზადება და სხვ.

მუშაობის სტრატეგია:
მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.

ღონისძიებები:
საკლასო და სასკოლო გამოფენა, ზეიმი, სპექტაკლი, ექსკურსიები მუზეუმში, გალერეებში, ხელოვანის

სახელოსნოში, ქალაქგარეთ კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობის მიზნით (არქეოლოგიური და
ხუროთმოძღვრული ძეგლების დათვალიერება).

წარდგინება:
ნამუშევრის წარდგენა (საუბარი ნამუშევარზე, შეფასება), კითხვების დასმა, პასუხის გაცემა,

შთაბეჭდილებების, დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, პატივისცემის გამომჟღავნება სხვისი
ნამუშევრის და აზრის მიმართ, სხვისი აზრის ყურადღებით მოსმენა, სათანადო ტერმინების გამოყენება.
ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

სახვითი ხელოვნებისა და არქიტექტურის ცნობილი ნიმუშების დათვალიერება, ამოცნობა და
მიკუთვნება კონკრეტულ დარგთან, ჟანრთან; დარგების შედარება თითოეულის შესაძლებლობების
გათვალისწინებით; შინაარსის დაკავშირება სხვა საგნებში განვლილ მასალასთან - ლიტერატურა, ბუნება;
საუბარი შთაბეჭდილებებზე; განწყობილების ამოცნობა; ადგილობრივ გარემოში არსებული ხელოვნების
ნიმუშების კვლევა (ინფორმაციის შეგროვება უბანში, ქალაქში, სოფელში, რაიონში მცხოვრებ ხელოვნების
მოღვაწეებზე და იმაზე, თუ როგორ აისახება გარემო და ეპოქა მათ შემოქმედებაში).

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
არქიტექტურა – საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ხუროთმოძღვრული ძეგლები მაგალითად,

ნეკრესი, ბოლნისის სიონი, ძველი შუამთა და სხვ.; ეგვიპტური პირამიდები, ზიკურატი, ერეხთეონი,
ტაჯ-მაჰალი, პიზას კოშკი, სვანური კოშკი და სხვ.

ქანდაკება - ანტიკური სამყარო - ეგვიპტური, ბერძნული, რომაული; გოთური, რენესანსი,
თანამედროვე (მაგ., ფიდიასი, მიქელანჯელო ბუონაროტი, ოგიუსტ როდენი, ედგარ დეგა, ჯაკომეტი,
კლას ოლდენბურგი, იაკობ ნიკოლაძე, მერაბ ბერძენიშვილი და სხვ.).

ფერწერა - ჯოტო დი ბონდონე, ტომაზო მაზაჩო, რაფაელ სანტი, ლეონარდო და ვინჩი, მიქელანჯელო
ბუონაროტი, ვერმეერი, ელ გრეკო, დიეგო ველასკესი, ნიკო ფიროსმანი, დავით კაკაბაძე, ლადო
გუდიაშვილი, შალვა ქიქოძე, ელენე ახვლედიანი, ქეთევან მაღალაშვილი და სხვა.

გრაფიკა - მაგალითად, ანრი დე ტულუზ ლოტრეკი, პაბლო პიკასო, ჩინური და იაპონური გრაფიკა და
სხვ.

ილუსტრაციები: ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი - “პატარა უფლისწული”, ა.დ. რეიპოლსკის შარლ პერო -
“ლურჯწვერა”, სერგო ქობულაძის "ვეფხისტყაოსანი” და სხვ.
დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება – მაგალითად, კავკასიური და აღმოსავლური ხალიჩები; ძველი
ჩინური ფაიფური. ძველი, თანამედროვე ქართული კერამიკა ვებ-გვერდიდან: http://clayoffice.ge/ და სხვა.

V კლასი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სტანდარტი



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

ს.გ.V.1. მოსწავლეს შეუძლია
მიზანმიმართულად
გამოიყენოს სახვითი
ხელოვნების ელემენტები და
პრინციპები ნამუშევრის
შექმნისას.

ს.გ.V.2. მოსწავლე მიმართავს
სხვადასხვა მასალას,
ტექნიკას და პროცედურას
ნამუშევრის შექმნისას და
შეუძლია მათი
შემოქმედებითად გამოყენება.

ს.გ.V.3. მოსწავლე აკვირდება
გარემოში საგნებს,
ობიექტებს, მოვლენებს, მათ
შორის არსებულ კავშირებს
და შეუძლია მათი ასახვა
ნამუშევარში.

ს.გ.V.4. მოსწავლეს
შეუძლია გრძნობების და
იდეების ასახვა ნამუშევარში.

ს.გ.V.5. მოსწავლეს შეუძლია
დაგეგმოს და შეასრულოს
სხვადასხვა სახის სამუშაო.

ს.გ.V.6. მოსწავლეს შეუძლია
ითანამშრომლოს სხვებთან,
როგორც საკუთარი, ისე
საერთო მიზნის მისაღწევად.

ს.გ.V.7. მოსწავლეს
შეუძლია წარადგინოს
ინდივიდუალური და
ჯგუფური ნამუშევრები და
მიღებული ცოდნის
საფუძველზე იმსჯელოს
მხატვრული ნაწარმოების
შესახებ.

ს.გ.V.8. მოსწავლეს ესმის
და შეუძლია წარმოაჩინოს,
რომ ხელოვნება არის
თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის საშუალება.

ს.გ.V.9. მოსწავლე
მონაწილეობს სხვადასხვა
სახის ღონისძიებაში.

ს.გ.V.10 . მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნების სხვადასხვა
დარგის ნიმუშები
ისტორიულ, რელიგიურ და
სოციალურ კონტექსტთან.

ს.გ.V.11. მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
ხელოვნების ნაწარმოების
შინაარსი ისტორიასთან და
კულტურასთან.

ს.გ.V.12. მოსწავლე ეცნობა
ქართულ ხელოვნებას და
ხელოვნების მოღვაწეებს.

ს.გ.V.13 . მოსწავლე
აცნობიერებს, რა როლს
ასრულებს ხელოვნება
საზოგადოების
ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება



ს.გ.V.1. მოსწავლეს შეუძლია მიზანმიმართულად გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ელემენტები და
პრინციპები ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვადასხვაგვარი მონასმებით და ეფექტებით გადმოსცემს განწყობილებას და ქმნის ფაქტურებს;
 ცდილობს შუქ-ჩრდილის, ათინათის და დაცემული ჩრდილის საშუალებით გამოსახოს საგანთა

მოცულობა;
 ქმნის სიბრტყობრივ დეკორატიულ კომპოზიციებს;
 ნამუშევრის შექმნისას იყენებს კომპოზიციური განაწილების ძირითად ხერხებს მაგ.,

წონასწორობას, ხედვის წერტილს (მაგ. მოგზაურობა საჰაერო ბუშტით, ქვემოდან და ზემოდან
დანახული სამყარო, საგნები და სხვ.);

 ავლენს პერსპექტივის კანონების ელემენტარულ/საწყის ცოდნას - წინა და უკანა პლანის
გამოყენებით;

 სივრცის გამოსახატავად იყენებს ნახევარტონებს (წინა პლანი - მკვეთრი, უკანა პლანი მკრთალი);
 იყენებს ფერის გრადაციას;
 გამოსახავს ადამიანის ფიგურას ძირითადი პროპორციების გათვალისწინებით (მარტივად);
 სხვადასხვა მხატვრული ხერხით გადმოსცემს დინამიკას ნამუშევარში (ფიგურების მოძრაობა,

ქარი);
 აქცევს შეცდომას (ხარვეზს, დეფექტს) ნამუშევრის ელემენტად.

ს.გ.V.2.მოსწავლე მიმართავს სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და პროცედურას ნამუშევრის შექმნისას და
შეუძლია მათი შემოქმედებითად გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ატარებს ექსპერიმენტს ნაცნობი მასალით (სხვადასხვა გამოსახულებას, ორნამენტს ქმნის თიხაზე,

მინაზე, ლითონზე, ხეზე, ქსოვილზე საღებავით) და იღებს ანაბეჭდებს;
 კომპიუტერის საშუალებით ქმნის მარტივ გამოსახულებებს, ორნამენტებს, სხვადასხვაგვარ

ეფექტს;
 თავად ირჩევს მასალას და ტექნიკას (მაგ. ქსოვილს მოხატავს გუაშის და ტემპერის საღებავებით)

ნამუშევარში სასურველი ეფექტის მისაღწევად.

ს.გ.V.3. მოსწავლე აკვირდება გარემოში საგნებს, ობიექტებს, მოვლენებს, მათ შორის არსებულ
კავშირებს და შეუძლია მათი ასახვა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება, როგორ იცვლება ობიექტის ზომა, ფერი, სიმკვეთრე დამკვირვებლისგან დაშორების

მიხედვით და ასახავს ნამუშევარში;
 ხატავს პორტრეტს, ნატურმორტსა და პეიზაჟს ნატურიდან და მეხსიერებით მეტი დეტალის

გამოყენებით;
 გამოსახავს საკუთარ თავსა და სხვებს სხვადასხვა რეალურ და გამოგონილ სიტუაციაში მრავალი

დეტალის გამოყენებით.

ს.გ.V.4. მოსწავლეს შეუძლია გრძნობების და იდეების ასახვა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ირჩევს გამომსახველობით ხერხებს და მასალას ნამუშევარში ჩანაფიქრის უკეთ გადმოსაცემად;
 წარმოსახვით ქმნის პერსონაჟებს;
 ასახავს თავისი ცხოვრების საინტერესო, ან მნიშვნელოვან მომენტებს და ცდილობს გადმოსცეს

საკუთარი გრძნობები მათ მიმართ;
 გადმოსცემს ნამუშევარში გარკვეულ იდეას (მაგალითად, ქმნის პლაკატს ეკოლოგიურ ან სხვა

თემაზე);
 გამოსახავს ახლობელ ადამიანებს (ოჯახის წევრები, მეგობრები და სხვ.), საყვარელ

ლიტერატურულ გმირებს და ცდილობს მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გადმოცემას.

ს.გ.V.5. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის სამუშაო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას;
 ქმნის დეკორატიულ და გამოყენებით ნამუშევრებს;
 აკეთებს საკლასო ან საკუთარი ოთახის ინტერიერის ესკიზს;
 ქმნის/აფორმებს სასკოლო სტენდებს;
 დეკორატიულად აფორმებს სკოლის ეზოს მონაკვეთს;
 კინძავს და აახლებს სასკოლო ან საკლასო ბიბლიოთეკის წიგნებს;
 ხატავს და ამზადებს თეატრალური კოსტუმის და დეკორაციის დეტალებს (ქუდი, ნიღაბი).

ს.გ.V.6. მოსწავლეს შეუძლია ითანამშრომლოს სხვებთან, როგორც საკუთარი, ისე საერთო მიზნის
მისაღწევად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანამშრომლობს სხვებთან საერთო პრობლემის გადაჭრისას;
 ითხოვს დახმარებას საკუთარი იდეის განსახორციელებლად;
 ეხმარება სხვებს კონკრეტული ამოცანის შესრულებაში და საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს

მათგან დახმარებას;
 მონაწილეობს ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღებაში.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ს.გ.V.7. მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები და მიღებული
ცოდნის საფუძველზე იმსჯელოს მხატვრული ნაწარმოების შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს საკუთარ და/ან სხვის ნამუშევრებზე და ასაბუთებს, რატომ მოსწონს ან არ მოსწონს

რომელიმე მათგანი;
 კრიტიკის დროს პატივისცემით ეკიდება სხვის ნამუშევარს და აზრს;
 საუბრისას იყენებს შესაბამის ტერმინებს;
 ადეკვატურად პასუხობს აუდიტორიის მიერ დასმულ შეკითხვებს;
 ამოიცნობს ისტორიაში და ლიტერატურაში განვლილ თემებს და პერსონაჟებს;
 საუბრობს ნაწარმოების შინაარსზე;
 მსჯელობს ნამუშევრებში გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებსა და ელემენტებზე (ჟანრი, ტექნიკა,

მასალა, კოლორიტი, კომპოზიციური განაწილების პრინციპი და სხვ.).



ს.გ.V.8. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის საშუალება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშით აღძრულ განწყობილებებსა და გრძნობებზე;
 საუბრობს იმის შესახებ, თუ როგორ ზემოქმედებას ახდენს მასზე ესა თუ ის ფერი, ხაზი, ლაქა,

ფორმა;
 საუბრობს, რომ სხვადასხვა მასალითა და ტექნიკით განსხვავებული გრძნობებისა და იდეების

გადმოცემა შეიძლება.

ს.გ.V.9. მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს გამოფენაში;
 მონაწილეობს სპექტაკლის დადგმაში;
 მონაწილეობს სხვადასხვა სახის აქციებში (მაგ. გარემოს დაცვა);
 ხვდება ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებს.

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.V.10. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სხვადასხვა დარგის
ნიმუშები ისტორიულ, რელიგიურ და სოციალურ კონტექსტთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს ცნობილი არქიტექტურული ძეგლების ფუნქციურ დანიშნულებაზე (თავდაცვითი,

საკულტო, საყოფაცხოვრებო არქიტექტურა და სხვ.);
 გამოთქვამს მოსაზრებას, რომელი სოციალური ფენისთვის იყო განკუთვნილი გამოყენებითი

ხელოვნების ესა თუ ის ნიმუში;
 მსჯელობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ცალკეული ნიმუშის დანიშნულებაზე (სახვითი,

დეკორატიული, გამოყენებითი, რელიგიური, ესთეტიკური, საინფორმაციო).

ს.გ.V.11. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი ისტორიასთან და
კულტურასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ისტორიულ ან ლიტერატურულ პერსონაჟებსა და ისტორიულ მოვლენებს ხელოვნების

ნიმუშებში;
 აგროვებს ინფორმაციას რომელიმე ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებულ ხელოვნების

ნიმუშებზე;
 მოიძიებს და ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა კულტურაში ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილ

ნამუშევრებს.

ს.გ.V.12. მოსწავლე ეცნობა ქართულ ხელოვნებას და ხელოვნების მოღვაწეებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს მატერიალური კულტურის ძეგლებზე, რომლებიც უნახავს და გამოხატავს თავის

დამოკიდებულებას;



 აგროვებს და კლასის წინაშე წარადგენს ინფორმაციას ქართული ქანდაკებისა და არქიტექტურის
რამდენიმე ნიმუშზე;

 მოიძიებს ინფორმაციას რამდენიმე ცნობილი ქართველი მხატვრის, მოქანდაკის შესახებ და
წარადგენს კლასის წინაშე.

ს.გ.V.13. მოსწავლე აცნობიერებს, რა როლს ასრულებს ხელოვნება საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს მის ქალაქში/რაიონში/ქვეყანაში არსებულ კულტურულ დაწესებულებებს (მუზეუმი,

გალერეა, კინოთეატრი) და მსჯელობს მათ დანიშნულებაზე;
 აგროვებს ინფორმაციას და აანალიზებს ხელოვნების სფეროში ვინ და რით გაუთქვა სახელი მის

ქალაქს/სოფელს/ქვეყანას;
 აგროვებს და აცნობს თანაკლასელებს ინფორმაციას ცნობილი ხელოვანის შემოქმედებაზე და

მსჯელობს მის მნიშვნელობაზე.

პროგრამის შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი, ფერი (კონტრასტი, გრადაცია), შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა (სხვადასხვა ფაქტურის შექმნა), ფორმა,
მოცულობა; (განწყობილების გადმოცემა ხაზის და ფერის, სხვადასხვაგვარი მონასმების საშუალებით,
მთლიანობის და საერთო პროპორციების გადმოცემა); სივრცე (ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, ხედვის
წერტილი, წინა და უკანა პლანის გარჩევა საგნის ზომისა და ტონალობის საშუალებით); სიმეტრია, რიტმი,
წონასწორობა, სტატიკა და დინამიკა; კომპოზიციური განაწილების ძირითადი ხერხები.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
ხაზი – ანრი მატისი (მაგ. “თემები და ვარიაციები, ანელი”, შარლ ბოდლერის პორტრეტი, “დიდი სახე I,

ლიდია”) პაბლო პიკასო (მაგ. “მშვიდობის მტრედი”, “კორიდა”, “დონ კიხოტი”), რუსუდან ფეტვიაშვილის
გრაფიკა, აღმოსავლური და ჩინური კალიგრაფიის ნიმუშები და სხვ.

ფერი - ფაიუმის პორტრეტი, პიერო დელა ფრანჩესკა, პიტერ ბრეიგელი, ფრანს ჰალსი, ტერბორხი,
ადრეული (მცირე) ჰოლანდიელები; იმპრესიონოსტები და პოსტიმპრესიონისტები (ედუარდ მანე, კლოდ
მონე, ალფრედ სისლეი, ჟორჟ სერა, პოლ სეზანი, ვინსენტ ვან გოგი); ქართველი მხატვრები - დავით
კაკაბაძე, ელენე ახვლედიანი, მოსე თოიძე, ალექსანდრე ციმაკურიძე, დავით გველესიანი, გურამ
ქუთათელაძე, ედმუნდ კალანდაძე და სხვ.

კომპოზიციური განაწილების ძირითადი ხერხები - ლეონარდო და ვინჩის “საიდუმლო
სერობა”(პერსპექტივა, სიმეტრია, წონასწორობა); რაფაელ სანტის “რაინდის სიზმარი” (სიმეტრია,
წონასწორობა); ედგარ დეგას “ბალერინები” (ასიმეტრია); ეგვიპტური კედლის მხატვრობა, ფიდიასის
პანათენელთა მსვლელობა (ფრიზისებური კომპოზიცია, რიტმი); ფიროსმანი – “მეთევზე”, “მეეზოვე”,
ქეიფის სცენები (სტატიკა); ანრი მატისის “ცეკვა”, ჯაკომო ბალას ”გოგონა აივანზე“, ”ყელსაბამიანი
ძაღლის მოძრაობის რიტმი” (დინამიკა) და სხვა.

ხედვის წერტილი; პიტერ ბრეიგელი “მონადირეები თოვლზე”, კლოდ მონე “კაპუცინების ბულვარი
პარიზში”, დავით კაკაბაძე – იმერეთის პეიზაჟები, ვან გოგი “მეთევზეთა ნავები”, (ჰორიზონტის ხაზი).
რენე მაგრიტი “ადამიანის მდგომარეობა” და სხვა.

მასალა, იარაღი:



ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, ცარცი, ფერადი ქაღალდი, მუყაო,
ბეჭდური/პოლიგრაფიული პროდუქცია, პლასტილინი, თიხა, ქსოვილი, თოკი, მავთული, ლითონის,
პლასტმასის, მუყაოს კოლოფები, ბუნებრივი (მარცვლეული მოზაიკისთვის; საცობი, ფოთლები
ანაბეჭდისთვის) და ხელოვნური (მათ შორის, მეორადი) მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალითა და
იარაღით.

ტექნიკა, პროცედურა და პროცესები:

ფერწერის, გრაფიკის ტექნიკები (მონასმი, ლაქა, ანაბეჭდი, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდის ნაკეთობები,
მოზაიკა, კოლაჟი, მოდელირება, კონსტრუქცია, კომპიუტერული გრაფიკა; დაჭრა, დაწებება, ამოკაწვრა,
ღუნვა, გრეხვა, დაწვნა.

იდეების გამოხატვა:

ემოციებით აღძრული ასოციაციები და შთაბეჭდილებები, განწყობილების შექმნა მარტივი მიმიკის და
ჟესტიკულაციის გამოყენებით.

იდეების წყაროები:

საგნებს შორის კავშირების, ასოციაციების გადმოცემა; იდეების წყაროები: ფანტაზია, ხელოვნების
ცნობილი ნიმუშები მსოფლიო ხელოვნების ისტორიიდან, ადგილობრივი არქიტექტურის ძეგლები,
შთაბეჭდილებები გარემოზე დაკვირვებიდან, ისტორია, მითოლოგია, მხატვრული ლიტერატურა
(ანდაზები, იგავ-არაკები, მოთხრობები,), მუსიკა (ქართული და უცხოური ფოლკლორი,), ფილმი,
ანიმაცია, თეატრალური წარმოდგენა; ადგილობრივი სადღესასწაულო ტრადიციები, ყოფითი სცენები.
რეალურად მომხდარი საზოგადო მოვლენები, პირადი მნიშვნელობის მქონე ფაქტები და სხვა.

სავარაუდო თემები:

“მზის ჩასვლა ზღვაში”, “შემოდგომის/გაზაფხულის წვიმა”, “რთველი”, “მშობლიური კუთხე” “ქვის
ხანის ადამიანი”, “დინოზავრები”, “მითოლოგიური გმირები”, “სემირამიდას დაკიდული ბაღები”,
“საყვარელი ისტორიული გმირი”, ”დედამიწა - ჩემი სახლი”, ”ერთგულება”, "ექსკურსია", “მოგზაურობა
საჰაერო ბუშტით” და სხვ.

შრომითი საქმიანობა:

დეკორატიული და გამოყენებითი საგნები, წიგნები (აკინძვა, შეკეთება), თეატრალური რეკვიზიტი
(კოსტიუმისა და დეკორაციის დეტალები); მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.

კომუნიკაცია:

ნამუშევრის წარდგენა (მსჯელობა ჩანაფიქრზე, შესრულების პროცესზე, ნამუშევრის განსავითარებელ
და ძლიერ მხარეებზე, კავშირზე სხვა საგნებთან), კითხვების დასმა, პასუხის გაცემა, შთაბეჭდილებების,
დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, დამოკიდებულების გამოხატვა, შეფასება და მისი დასაბუთება,
პატივისცემის გამომჟღავნება სხვისი ნამუშევრის და აზრის მიმართ კრიტიკის დროს, სათანადო
ტერმინების გამოყენება; საუბარი ნამუშევრიდან მიღებულ ინფორმაციაზე; საკლასო და სასკოლო
გამოფენა, სპექტაკლი, აქცია, ექსკურსიები მუზეუმში, გალერეებში, ქალაქგარეთ.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:



სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების დათვალიერება, ამოცნობა, დაკავშირება ისტორიულ,
რელიგიურ და სოციალურ კონტექსტთან; საუბარი დეკორატიულ - გამოყენებითი საგნების
დანიშნულებაზე, ხელოვნების როლზე საზოგადოებრივ ადგილებში; შინაარსის დაკავშირება
ისტორიასთან, კულტურასთან; ინფორმაციის შეგროვება მათ ქალაქში, სოფელში, რაიონში მცხოვრებ
ხელოვნების მოღვაწეებზე და მათ შემოქმედებაზე.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
ფერწერა და გრაფიკა - ეჟენ დელაკრუა, დომინიკ ენგრი, ჟაკ-ლუი დავიდი, ონორე დომიე, უილიამ

ტერნერი, ფრანსისკო გოია, კამილ პისარო, პოლ სეზანი, ანრი დე ტულუზ ლოტრეკი, ჟორჟ სერა, პოლ
სინიაკი, ანდრე დერენი, მორის დე ვლამინკი, და სხვ..

ქანდაკება - მაგ., აღდგომის კუნძულის ქვის ქანდაკებები, აბუ-სიმბელის რამზესის კოლოსები, ჩინეთის
ტერაკოტის მეომრები, ბერძნული არქაული და კლასიკური ქანდაკება, შუმერული ქანდაკება,
მიქელანჯელოს ქანდაკებები, რაშმორის მთის კლდეში ნაკვეთი პორტრეტები, თავისუფლების ქანდაკება;

რელიეფები - ბოლნისის სიონი, მცხეთის ჯვარი, ნიკორწმინდა და სხვ.
არქიტექტურა - სთოუნჰენჯი, თერმები, პეტრა, სანტა-მარია დელ ფიორეს ტაძარი, საქართველოს

სხვადასხვა რეგიონის ხუროთმოძღვრული ძეგლები (გურჯაანის ყველაწმინდა, კვეტერა, ხახული, რკონი
და სხვ.) თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუშები: მაგ., კუალა-ლუმპურის ტყუპი ცათამბრჯენი და სხვ.

გამოყენებითი ხელოვნება:
ბედიის ბარძიმი, მამაის ტონდო, თამარ მეფის ჯვარი, ბრინჯაოს ხანის ქართული არტეფაქტები,

შუმერული, ეგვიპტური, შუამდინარეთის, ანტიკური ხანის, ადრე ქრისტიანული ხანის გამოყენებითი
ხელოვნების ნიმუშები; ჰერალდიკის მარტივი მაგალითები, ჩინური აბრეშუმი, ფაიფური; ეტრუსკული
კერამიკის ნიმუშები, სპარსული, ესპანური, ჰოლანდიური კერამიკული ფილები, აღმოსავლური
ხალიჩები და სხვა.

VI კლასი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული
უნარ-ჩვევების განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში



ს.გ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია
მიზანმიმართულად გამოიყენოს
სახვითი ხელოვნების ელემენტები და
პრინციპები ნამუშევრის შექმნისას.

ს.გ.VI.2. მოსწავლეს შეუძლია
მიზანმიმართულად აირჩიოს და
შემოქმედებითად გამოიყენოს
სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა და
პროცედურა ნამუშევრის შექმნისას.

ს.გ.VI.3. მოსწავლე აკვირდება
გარემოში ობიექტებს შორის
კავშირებს და შეუძლია მათი
თავისებურებების გადმოცემა
ნამუშევარში.

ს.გ.VI.4. მოსწავლე აცნობიერებს
სამყაროს, როგორც მრავალფეროვანი
გრძნობებისა და იდეების წყაროს და
შეუძლია მათი გამოსახვა
ნამუშევარში.

ს.გ.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია
დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა
სახის სამუშაო.

ს.გ.VI.6. მოსწავლეს შეუძლია
გუნდში მუშაობა შემოქმედებითი და
საორგანიზაციო პრობლემების
გადასაჭრელად.

ს.გ.VI.7. მოსწავლეს
შეუძლია წარადგინოს
ინდივიდუალური და
ჯგუფური
ნამუშევრები და სხვა
საგნებში მიღებული
ცოდნის საფუძველზე
იმსჯელოს
მხატვრული
ნაწარმოების შესახებ.

ს.გ.VI.8. მოსწავლეს
ესმის და შეუძლია
წარმოაჩინოს, რომ
ხელოვნება არის
თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის
საშუალება.

ს.გ.VI.9. მოსწავლეს
შეუძლია დაგეგმოს
და მონაწილეობა
მიიღოს სხვადასხვა
სახის ღონისძიებაში.

ს.გ.VI.10. მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნების
სხვადასხვა დარგის
ნიმუშები ისტორიულ,
რელიგიურ და
სოციალურ
კონტექსტთან.

ს.გ.VI.11. მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
ხელოვნების
ნაწარმოების შინაარსი
ისტორიასთან და
კულტურასთან.

ს.გ.VI.12. მოსწავლე
ეცნობა ქართულ
ხელოვნებას და
ხელოვნების
მოღვაწეებს.

ს.გ.VI.13. მოსწავლე
აცნობიერებს, რა როლს
ასრულებს ხელოვნება
საზოგადოების
ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება



ს.გ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია მიზანმიმართულად გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ელემენტები და
პრინციპები ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვადასხვაგვარი მონასმებით და ეფექტებით გადმოსცემს განწყობილებას და ქმნის ფაქტურებს;
 იყენებს ფერთა გრადაციას;
 იყენებს კონტრასტულ და მონათესავე ფერებს;
 შუქ-ჩრდილის, ათინათის და დაცემული ჩრდილის საშუალებით გამოსახავს საგანთა მოცულობას;
 ქმნის რთულ ორნამენტს ფორმების, ფერების, ხაზების, მონასმების გამეორებით;
 აკვირდება და ასახავს საგანთა თანაფარდობას და პროპორციას (მარტივად);
 ხატავს სივრცეს პერსპექტივის ძირითადი კანონების გამოყენებით (წინა, შუა და უკანა პლანი,

ნახევარტონები.);
 ქმნის მრავალფიგურიან კომპოზიციებს.

ს.გ.VI.2. მოსწავლეს შეუძლია მიზანმიმართულად აირჩიოს და შემოქმედებითად გამოიყენოს სხვადასხვა
მასალა, ტექნიკა და პროცედურა ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის მცირე ზომის ფორმებს სხვადასხვა მოძიებული მასალით;
 ასრულებს გრაფიკულ ნამუშევარს სხვადასხვა მასალით (ტუში, მელანი, ნახშირი და სხვ.);
 კომპიუტერის საშუალებით ქმნის მარტივ კომპოზიციებს;
 კონკრეტული მოცემულობის შესაბამისად თავად ირჩევს მასალას და ტექნიკას.

ს.გ.VI.3. მოსწავლე აკვირდება გარემოში ობიექტებს შორის კავშირებს და შეუძლია მათი
თავისებურებების გადმოცემა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხატავს პორტრეტებს, ნატურმორტსა და პეიზაჟს ნატურიდან და მეხსიერებით სახასიათო

ნიშნების გამოყენებით;
 გამოსახავს საკუთარ თავსა და სხვებს, სხვადასხვა დამახასიათებელი ნიშნების, დეტალების

გამოყენებით რეალურ თუ გამოგონილ სიტუაციაში.

ს.გ.VI.4. მოსწავლე აცნობიერებს სამყაროს, როგორც მრავალფეროვანი გრძნობებისა და იდეების წყაროს
და შეუძლია მათი გამოსახვა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის მისთვის საინტერესო რამდენიმე მოვლენას და ცდილობს საკუთარი

დამოკიდებულების გადმოცემას ნამუშევარში;
 იღებს იდეებს სხვა საგნებში განვლილი მასალიდან და გამოსახავს მათ ნამუშევარში;
 ნამუშევარში გადმოსცემს ბუნების მოვლენებზე დაკვირვების შედეგებს;
 ასახავს მსოფლიოში მომხდარ უახლეს მნიშვნელოვან მოვლენას და ცდილობს გადმოსცეს

საკუთარი დამოკიდებულება მის მიმართ.

ს.გ.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის სამუშაო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ამოცანის სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრავს სამუშაოს თანმიმდევრობას;
 მონაწილეობს ერთობლივი შემოქმედებითი და საორგანიზაციო გადაწყვეტილების მიღებაში;
 ანაწილებს ფუნქციებს შესასრულებელი სამუშაოს მიზნიდან გამომდინარე;
 განსაზღვრავს სამუშაოს შესრულების სავარაუდო დროს;
 განიხილავს გეგმის რამდენიმე ვარიანტს და შეარჩევს ერთ–ერთს;
 ქმნის ტანისამოსის, ავეჯის, სხვადასხვა ნივთის ესკიზს;
 ქმნის ინტერიერის (საკლასო ოთახი, სკოლის სპორტული დარბაზი, თავისი ოთახი) ესკიზებს;
 რგავს და უვლის ხეებს და ყვავილებს;
 აფორმებს სხვადასხვა საკლასო თუ სასკოლო ღონისძიებას;
 უმცროსკლასელებს ეხმარება ზეიმების გაფორმებაში, ინვენტარის შეკეთებაში, კლასის მოწყობაში;
 ზეიმებისა და თეატრალური წარმოდგენებისთვის ხატავს მარტივი დეკორაციების და კოსტუმების

დეტალების ესკიზებს და მონაწილეობს მათ დამზადებაში;
 სხვადასხვა მასალის გამოყენებით ქმნის მაკეტებს თეატრალური სპექტაკლისთვის;
 კონსტრუქტორის სქემების და დეტალების გამოყენებით აგებს მარტივ ელექტროსათამაშოს.

ს.გ.VI.6. მოსწავლეს შეუძლია გუნდში მუშაობა შემოქმედებითი და საორგანიზაციო პრობლემების
გადასაჭრელად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ანაწილებს გუნდში ფუნქციებს/მოვალეობებს;
 ითვალისწინებს და იყენებს გუნდელის/ების შესაძლებლობებს;
 ითხოვს დახმარებას და თანამშრომლობს სხვებთან კონკრეტული შემოქმედებითი პრობლემის

გადაჭრისას.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ს.გ.VI.7. მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები და სხვა
საგნებში მიღებული ცოდნის საფუძველზე იმსჯელოს მხატვრული ნაწარმოების შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს საკუთარ არჩევანზე და ჩანაფიქრზე, რომელიც შეიძლება ეფუძნებოდეს სხვა საგნებში

განვლილ მასალას;
 საუბრობს ნაწარმოების შინაარსზე;
 მსჯელობს საკუთარ და სხვის ნამუშევარში გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებსა და ელემენტებზე

(ჟანრი, ტექნიკა, მასალა, კოლორიტი, კომპოზიციური განაწილების პრინციპი და სხვ.);
 საუბრობს ნამუშევარში გადმოცემულ განწყობილებაზე;
 მსჯელობს საკუთარი ნამუშევრის სუსტ და ძლიერ მხარეებზე.

ს.გ.VI.8. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის საშუალება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ესაუბრება მეგობრებს ნახატებით;
 გამოთქვამს აზრს ავტორის ჩანაფიქრის შესახებ;
 საუბრობს ნამუშევრის შინაარსზე;
 საუბრობს ინფორმაციაზე, რომელიც მიიღო სპექტაკლიდან, ფილმიდან, ფერწერული/გრაფიკული

ნამუშევრებიდან, წიგნის ილუსტრაციებიდან.



ს.გ.VI.9. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, როდესაც მოსწავლე:
 განსაზღვრავს სხვადასხვა ღონისძიების თემას და მიზანს;
 აწყობს გამოფენას;
 მონაწილეობს სპექტაკლის დადგმაში;
 აწყობს და მონაწილეობს სხვადასხვა სახის აქციებში (მაგ. აქცია გარემოს დაცვის თემაზე);
 აწყობს შეხვედრებს ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებთან.

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.VI.10. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სხვადასხვა დარგის
ნიმუშები ისტორიულ, რელიგიურ და სოციალურ კონტექსტთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სხვადასხვა კულტურათა ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს;
 ასახელებს ცნობილი არქიტექტურული ძეგლების შექმნის მიზეზებს (პირამიდები, ჩინეთის

კედელი, ცათამბჯენების და სხვ.);
 მსჯელობს, როგორ აისახება სოციალური, ისტორიული და რელიგიური კონტექსტი ხელოვნების

ნიმუშის ვიზუალურ მხარეზე.

ს.გ.VI.11. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი ისტორიასთან და
კულტურასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ვიზუალური დეტალების მიხედვით (ნივთები, ტანსაცმელი, შენობები, ტრანსპორტი) ამოიცნობს,

რომელი ეპოქა და კულტურაა ასახული ნაწარმოებში;
 იკვლევს რომელიმე ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებულ ხელოვნების ნიმუშებს;
 მსჯელობს ხელოვნების ნიმუშებში ასახულ ისტორიულ თუ ლიტერატურულ პერსონაჟებზე და

საუბრობს მათ ხასიათზე.

ს.გ.VI.12. მოსწავლე ეცნობა ქართულ ხელოვნებას და ხელოვნების მოღვაწეებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგროვებს და აცნობს თანაკლასელებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ისტორიული პერიოდის

ქართული ხელოვნების ძეგლებზე (მაგ., საქართველოს ეკლესია-მონასტრები, ციხე-სიმაგრეები);
 მსჯელობს ქართული კედლის მხატვრობის ცნობილ ნიმუშებზე;
 ჩამოთვლის ქართული ხელოვნების სხვადასხვა დარგის (მინანქარი, ოქრომჭედლობა, ჭედურობა,

ხელნაწერთა მინიატურა და სხვ.) რამდენიმე ნიმუშს;
 იხატავს ქართული ჩუქურთმის ნიმუშებს.

ს.გ.VI.13. მოსწავლე აცნობიერებს, რა როლს ასრულებს ხელოვნება საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს ხელოვნებასთან დაკავშირებულ პროფესიებზე და მათ მნიშვნელობაზე;



 მსჯელობს ხელოვნებაზე, როგორც გატაცებასა და პროფესიაზე;
 ასახელებს მის ქალაქში/რაიონში/ქვეყანაში არსებულ კულტურულ დაწესებულებებს (მუზეუმი,

გალერეა, კინოთეატრი) და მსჯელობს მათ დანიშნულებაზე.

პროგრამის შინაარსი
სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი, ფერი (კონტრასტული, მონათესავე, გრადაცია), შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა;
პროპორციები; წერტილი); პერსპექტივა (წინა, შუა და უკანა პლანი, ხედვის წერტილი); სიმეტრია, რიტმი,
წონასწორობა, მთლიანობა, კონტრასტი, (განწყობილების გადმოცემა ხაზის და ფერის, სხვადასხვაგვარი
მონასმების საშუალებით).
რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:

ხაზი - სპარსული მინიატურა, ალფონს მუხა, ობრი ბერდსლეი, ლადო გუდიაშვილი, პეტრე ოცხელი
და სხვ.

ფერი - გერმანელი ექსპრესიონისტები (”ხიდი” და ლურჯი მხედარი” - ერნსტ ლუდვიგ კირხნერი,
ემილ ნოლდე, ვასილი კანდინსკი, ფრანც მარკი და სხვ.), ფოვისტი მხატვრები (ანდრე დერენი, მორის
უტრილო, ჟორჟ რუო და სხვ.), მარკ შაგალი, ამადეო მოდილიანი, ხაიმ სიუტინი, კაზიმირ მალევიჩი, პიტ
მონდრიანი, ჯეკსონ პოლოკი, მარკ როტკო და სხვ.

კომპოზიციური განაწილების ძირითადი ხერხები - ბერძნული ლარნაკების მოხატულობა, პიეტრო
პერუჯინო (“გასაღების გადაცემა”), ვატიკანის სტანცები; ნიკოლა პუსენი (“არკადიელი მწყემსები”), ედგარ
დეგას საბალეტო სერია და სხვ. (ასიმეტრია); გუსტავ კლიმტი (სტატიკა); სანდრო ბოტიჩელი
“გაზაფხული”, ანრი მატისის “ცეკვა” (დინამიკა); იან სტენი (მაგ. “ექიმის ვიზიტი”, “ძეობა”, “კვერცხების
ცეკვა”, “ოჯახური ლოცვა”, “გოგონების და ბიჭუნების სკოლა”, “წმ. ნიკოლოზის დღე”, “ავადმყოფი და
ექიმი”. პიტერ დე ჰოოხი, იან ვერმეერი, ჟან ფრანსუა მილლე, გიგო გაბაშვილი, ალექსანდრე
მრევლიშვილი, მოსე თოიძე, ოსკარ შმერლინგი (ყოფითი ჟანრი); ანდრეა მანტენია (ხედვის წერტილი);
სალვადორ დალის “ჯვარცმა”, რენე მაგრიტი (ჰორიზონტის ხაზი).

მასალა და იარაღი:

ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, ცარცი, ფერადი ქაღალდი, მუყაო,
პლასტილინი, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული; ლითონის, პლასტმასის კოლოფები, ბუნებრივი და
ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; სადურგლო, სამეთუნეო, საქსოვი, სამკერვალო
იარაღი.

ტექნიკა, პროცედურა და ტექნოლოგიები:

ფერწერა, გრაფიკა, გრაფიტი, ანაბეჭდი, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდის პლასტიკა, მოზაიკა, კოლაჟი,
კონსტრუქცია, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ნაქარგობა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები;

დაჭრა, დაწებება, ამოკაწვრა, ღუნვა, გრეხვა, დაწვნა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა.

ფერწერის, გრაფიკის ტექნიკები (მონასმი, ლაქა, ანაბეჭდი, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდის ნაკეთობები,
მოზაიკა, კოლაჟი, მოდელირება, კონსტრუქცია, კომპიუტერული გრაფიკა; დაჭრა, დაწებება, ამოკაწვრა,
ღუნვა, გრეხვა, დაწვნა.

იდეების გამოხატვა:
იდეების წყაროები: ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, შთაბეჭდილებები გარემოზე დაკვირვებიდან,

ასოციაციები, ფანტაზია, მხატვრული ლიტერატურა, მუსიკა, ფილმი კონცერტი, წარმოდგენა,
საინფორმაციო საშუალებები.



სავარაუდო თემები:
“წელიწადის ოთხი დრო”, “ზღაპრული ბაღი”, “საყვარელი ფილმის გმირი”, “ქართული ორნამენტის

მოტივები”, “ლეგენდების სამყარო”, “სამშობლო”, “გმირობა”, ემბლემა, ლოგო, ღერბი, დროშა,
ექსლიბრისი.
შრომითი საქმიანობა:

დეკორატიული და გამოყენებითი საგნები, წიგნები (აკინძვა), თეატრალური რეკვიზიტი (კოსტიუმისა
და დეკორაციის დეტალები); ინტერიერის ესკიზები, ინვენტარის შეკეთება, მისალოცი და მოსაწვევი
ბარათები, ზეიმების და თეატრალური წარმოდგენების აფიშა; მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან,
გუნდურად.
კომუნიკაცია:

ნამუშევრის წარდგენა აუდიტორიის წინაშე, (მსჯელობა ჩანაფიქრზე, ემოციაზე, მიზნებზე,
ამოცანებზე, შთაბეჭდილებების, დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, შეფასება და მისი დასაბუთება,
სათანადო ტერმინების გამოყენება;
საუბარი ნამუშევრიდან მიღებულ კულტურულ ინფორმაციაზე;
საკლასო და სასკოლო გამოფენა, სპექტაკლი, აქცია, შეხვედრები ხელოვნების მოღვაწეებთან, ექსკურსიები
მუზეუმში, გალერეებში, სახელოსნოებში, ქალაქგარეთ.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების დათვალიერება, ამოცნობა და დაკავშირება ქვეყნის

კულტურასთან; პირობითი და რეალისტური ნამუშევრების შედარება; ისტორიული და კულტურული
ასპექტის გავლენა ხელოვნების ნიმუშის შინაარსზე;

ინფორმაციის მოპოვება ხელოვნების ქართველ მოღვაწეებზე და მათ შემოქმედებაზე; ქართული
ხელოვნების დარგების გაცნობა: კედლის მხატვრობა, არქიტექტურა, მინანქარი, ოქრომჭედლობა,
ჭედურობა, მინიატურა და სხვ.

ხელოვნების როლის კვლევა საზოგადოების ცხოვრებაში.
სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების დათვალიერება, ამოცნობა, დაკავშირება ისტორიულ,

რელიგიურ და სოციალურ კონტექსტთან; საუბარი დეკორატიულ-გამოყენებითი საგნების
დანიშნულებაზე, ხელოვნების როლზე საზოგადოებრივ ადგილებში; შინაარსის დაკავშირება
ისტორიასთან, კულტურასთან; ინფორმაციის შეგროვება მათ ქალაქში, სოფელში, რაიონში მცხოვრებ
ხელოვნების მოღვაწეებზე და მათ შემოქმედებაზე.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
ფერწერა და გრაფიკა - ეგვიპტის კედლის მხატვრობა, ფაიუმის პორტრეტი, პომპეის ფრესკები,

რენესანსი - დაზგური და კედლის მხატვრობის ნიმუშები, დელაკრუა, ენგრი, დავიდი,
იმპრესიონისტები, პოსტიმპრესიონისტები. ქართული შუა საუკუნეების კედლის მხატვრობის ნიმუშები
(ბეთანია, ვარძია, გელათი, დავით გარეჯის მხატვრობა, სვანური სკოლა და სხვ.) ქართული დაზგური
მხატვრობის პირველი ნიმუშები (მაგ. თბილისური პორტეტული სკოლა).

ქანდაკება - ეგვიპტე, შუამდინარეთი, გოთიკა, რენესანსი, მე-19-20 სს. (მაგ. როდენი, მაიოლი, ბარლახი,
ბრანკუზი, ჯაკომეტი და სხვ.).

არქიტექტურა - აია სოფიას ტაძარი, წმ. პეტრეს ტაძარი, იერუსალიმის ტაძარი, ვერსალის სასახლე,
ერმიტაჟი, გაუდის არქიტექტურა, ქართული ხუროთმოძღვრება - სვეტიცხოველი, ალავერდი, ბაგრატის
ტაძარი, ოშკი, სამთავისი, გელათის მონასტერი, ბეთანია, ვარძია და სხვ.

გამოყენებითი ხელოვნება - შუმერული, ეგვიპტური, ანტიკური ხანის საყოფაცხოვრებო ნივთები და
სამკაული; ადრექრისტიანული ხანის გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები; ჰერალდიკის მაგალითები;
ჩინური აბრეშუმი; კოლხური ოქრომჭედლობა და სხვ.



თავი XLVII

საგნობრივი პროგრამა საბაზო საფეხურზე

VII კლასი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული
უნარ-ჩვევების განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

ს.გ.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია
შემოქმედებითად გამოიყენოს სახვითი
ხელოვნების ელემენტებისა და
პრინციპების ცოდნა კონკრეტული
პრობლემის გადასაჭრელად
ნამუშევრის შექმნისას.

ს.გ.VII.2. მოსწავლეს შეუძლია
მიზანმიმართულად აირჩიოს და
შემოქმედებითად გამოიყენოს
სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა
და პროცედურა ნამუშევრის შექმნისას.

ს.გ.VII.3. მოსწავლე აფართოებს
გარემოში ობიექტებს შორის არსებული
კავშირების ასახვის გზებს ნამუშევარში
და შეუძლია გადმოსცეს დეტალები.

ს.გ.VII.4. მოსწავლე აცნობიერებს
სამყაროს, როგორც მრავალფეროვანი
გრძნობებისა და იდეების წყაროს და
შეუძლია მათი ასახვა ნამუშევარში.

ს.გ.VII.5. მოსწავლეს შეუძლია
დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა
სახის სამუშაო.

ს.გ.VII.6. მოსწავლეს შეუძლია გუნდში
მუშაობა შემოქმედებითი და
საორგანიზაციო პრობლემების
გადასაჭრელად.

ს.გ.VII.7. მოსწავლეს
შეუძლია წარადგინოს
ინდივიდუალური და
ჯგუფური
ნამუშევრები და
მიღებულ ცოდნაზე
დაყრდნობით
გამოთქვას და
დაასაბუთოს
საკუთარი აზრი
ხელოვნების
ნაწარმოების შესახებ.

ს.გ.VII.8. მოსწავლეს
ესმის და შეუძლია
წარმოაჩინოს, რომ
ხელოვნება არის
თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის
საშუალება.

ს.გ.VII.9. მოსწავლე
კრიტიკის დროს
პატივისცემით
ეკიდება სხვის
ნამუშევარს და აზრს.

ს.გ.VII.10. მოსწავლე
მონაწილეობს
სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში.

ს.გ.VII.11. მოსწავლეს
შეუძლია ამოიცნოს და
შეადაროს ერთმანეთს
სხვადასხვა ეპოქისა
და კულტურის
ხელოვნების
ნიმუშები.

ს.გ.VII.12. მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
ხელოვნების
ნაწარმოების შინაარსი
ისტორიასთან და
კულტურასთან.

ს.გ.VII.13. მოსწავლე
ეცნობა ქართულ
ხელოვნებას და
ხელოვნების
მოღვაწეებს.

ს.გ.VII.14. მოსწავლე
იკვლევს, რა როლს
ასრულებს ხელოვნება
საზოგადოების
ცხოვრებაში.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

ს.გ.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია შემოქმედებითად გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და
პრინციპების ცოდნა კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს (შუქ-ჩრდილი, კონტრასტი, კომპოზიციური განაწილება, მონასმი,

ფაქტურა, კოლორიტი) ასოციაციების და ემოციების გადმოსაცემად;
 პეიზაჟის, ქუჩის (ლანდშაფტის) გამოსახვისას იყენებს ჰორიზონტის ხაზს;
 ნამუშევრის შექმნისას იყენებს კომპოზიციური განაწილების ძირითად ხერხებს მაგ., ხედვის

წერტილს, წონასწორობას, სიმეტრიას, ასიმეტრიას, სტატიკას, დინამიკას;
 გამოსახავს მრავალფიგურიან კომპოზიციებს;
 სხვადასხვაგვარი (წრიული, ვერტიკალური, ჰორიზონტალური, დიაგონალური) მონასმებით ქმნის

დიდი ზომის ნამუშევრებს;
 გამოსახავს ადამიანის ფიგურას ძირითადი პროპორციების გათვალისწინებით;
 სხვადასხვა მხატვრული ხერხით გადმოსცემს დინამიკას, სტატიკას ნამუშევარში (ფიგურების

მოძრაობა, ქარი);
 აქცევს შეცდომას ნამუშევრის ელემენტად;
 ხატავს სივრცეს პერსპექტივის ძირითადი კანონების გამოყენებით.

ს.გ.VII.2. მოსწავლეს შეუძლია მიზანმიმართულად აირჩიოს და შემოქმედებითად გამოიყენოს
სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა და პროცედურა ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს ტრადიციული ხელსაქმის რომელიმე სახეობას და ქმნის ნიმუშებს (ფარდაგი, თექა,

გობელენი, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე ჭრა, მეთუნეობა და სხვ.);
 ქმნის კომპოზიციებს სხვადასხვა მოძიებული მასალით;
 ასრულებს გრაფიკულ ნამუშევრებს სხვადასხვა მანერით (ხაზი, შტრიხი, მონასმი, სხვადასხვა

ზომის და ფორმის ფუნჯები, კალამი და მცენარის ღეროები);
 ირჩევს შესაბამის გამომსახველობით ხერხებს, მასალას, ტექნიკას და თემატიკას განწყობილების

გადმოსაცემად.

ს.გ.VII.3. მოსწავლე აფართოებს გარემოში ობიექტებს შორის არსებული კავშირების ასახვის გზებს
ნამუშევარში და შეუძლია გადმოსცეს დეტალები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხატავს შესაბამის გარემოში ადამიანებს, ფრინველებს, ცხოველებს და მცენარეებს ნატურიდან და

მეხსიერებით მეტი დეტალის გამოყენებით;
 ხატავს ყოფით სცენებს;



 ხატავს ნატურიდან და მეხსიერებით ოთახის ინტერიერს (საკუთარი ოთახის, საკლასო ოთახის და
სხვა).

ს.გ.VII.4. მოსწავლე აცნობიერებს სამყაროს, როგორც მრავალფეროვანი გრძნობებისა და იდეების
წყაროს და შეუძლია მათი ასახვა ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს თემებს იდეების და განწყობილებების გამოსახატავად;
 ხატავს გრძნობებით აღძრულ ასოციაციებს და შთაბეჭდილებებს;
 იყენებს სხვა საგნებში მიღებულ ცოდნას ნამუშევრის სიუჟეტისთვის;
 მარტივად გამოსახავს მიმიკას, ჟესტიკულაციას და დეტალებს (კოსტიუმი, აქსესუარები)

პორტრეტში ხასიათის გადმოსაცემად;
 იყენებს სხვადასხვა კულტურისა და პერიოდის მხატვრების ნამუშევრებს, როგორც წყაროს

საკუთარი ნამუშევრის შესაქმნელად;
 გადმოსცემს ნამუშევარში გარკვეულ, იდეას სიმბოლოების საშუალებით (მაგალითად ქმნის

კლასის, სკოლის, გუნდის ემბლემას).

ს.გ.VII.5. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის სამუშაო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განიხილავს სამუშაო გეგმის რამდენიმე ვარიანტს და შეარჩევს ერთ-ერთს;
 გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას და სამუშაო გრაფიკს, ანაწილებს ფუნქციებს,

აკონტროლებს სამუშაოს მიმდინარეობას, პრობლემის შემთხვევაში ცვლის სტრატეგიას;
 ქმნის ნაკეთობების დიზაინის ესკიზებს (სამოსი, ტრანსპორტი, სპორტული ინვენტარი და სხვ.);
 აკეთებს საკლასო ოთახის ინტერიერის ესკიზს;
 დეკორატიულად აფორმებს სკოლის ეზოს, კუთხეს;
 ხატავს და ამზადებს თეატრალური კოსტიუმის და დეკორაციის დეტალებს (ქუდი, ნიღაბი,

ფარდა, თაიგული);
 აფორმებს სხვადასხვა საკლასო თუ სასკოლო ღონისძიებას, ქმნის მისალოც და მოსაწვევ ბარათებს,

ჩარჩოებს, თასებს, კედლის გაზეთს, აფიშას ზეიმისათვის;
 აღადგენს დაზიანებულ ნივთებს და სასკოლო ინვენტარს (მერხი, რუკა);
 კინძავს და აახლებს სასკოლო ან საკლასო ბიბლიოთეკის წიგნებს.

ს.გ.VII.6. მოსწავლეს შეუძლია გუნდში მუშაობა შემოქმედებითი და საორგანიზაციო პრობლემების
გადასაჭრელად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ანაწილებს ფუნქციებს შესასრულებელი ამოცანის მიზნიდან გამომდინარე;
 განსაზღვრავს სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადას და იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის

აქტივობის შესრულებისას;
 მონაწილეობს ერთობლივი შემოქმედებითი და საორგანიზაციო გადაწყვეტილების მიღებაში.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია



ს.გ.VII.7. მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები და მიღებულ
ცოდნაზე დაყრდნობით გამოთქვას და დაასაბუთოს საკუთარი აზრი ხელოვნების ნაწარმოების
შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წარადგენს ნამუშევარს ფართო აუდიტორიის წინაშე (მაგ., სასკოლო გამოფენაზე);
 საუბრობს მსგავსებებზე და განსხვავებებზე საკუთარ და სხვების ნამუშევრებში;
 კორექტულია სხვის ნამუშევარზე საუბრისას;
 ჯგუფური ნამუშევრების წარდგენისას საუბრობს იმ მიზნებზე და ამოცანებზე, რომლებიც ჯგუფს

ჰქონდა დასახული (რამდენად მიაღწია ჯგუფმა დასახულ მიზანს (რა იყო წარმატებული და რას
გაითვალისწინებს ჯგუფი სამომავლოდ);

 საუბრობს ნამუშევრის შექმნის მოტივებზე;
 მსჯელობს ნამუშევარზე მასში გამოყენებული მხატვრული ხერხების მიხედვით;
 საკუთარი ნამუშევრის წარდგენისას საუბრობს ჩანაფიქრზე, ემოციებზე, რომელთა ასახვაც სურდა

და რამდენად მიაღწია დასახულ მიზანს (რა იყო წარმატებული და რას გაითვალისწინებს
სამომავლოდ).

ს.გ.VII.8. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის საშუალება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს ხელოვნების ნაწარმოებით აღძრულ პირველ შთაბეჭდილებაზე და განმარტავს, რამ

გამოიწვია ეს ემოცია (სიუჟეტმა, კომპოზიციამ, ფერმა, ფიგურათა გამომსახველობამ და სხვ.);
 აფასებს ხელოვანის ნაწარმოებს (საკუთარ ცოდნაზე და შთაბეჭდილებაზე დაყრდნობით);
 მსჯელობს, რა გაიგო ამა თუ იმ კულტურის შესახებ მისი ხელოვნების ნიმუშების გაცნობით.

ს.გ.VII.9. მოსწავლე კრიტიკის დროს პატივისცემით ეკიდება სხვის ნამუშევარს და აზრს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კორექტულია სხვის შეცდომებზე საუბრისას;
 ტოლერანტულია განსხვავებული იდეების, სტილის, მიდგომების მიმართ;
 კამათის დროს სხვასაც აცდის საუბარს.

ს.გ.VII.10. მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს სხვადასხვა ღონისძიების თემასა და მიზანს;
 აწყობს გამოფენას და მონაწილეობს მასში;
 მონაწილეობს სპექტაკლის დადგმაში;
 ხვდება ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებს;
 აწყობს და მონაწილეობს სხვადასხვა სახის აქციებში (მაგ., თამბაქოს მოწევის საწინააღმდეგო

აქცია).

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.VII.11. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და კულტურის
ხელოვნების ნიმუშები.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს სხვადასხვა ეპოქის და კულტურის ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს;
 არჩევს ერთმანეთისგან რეალისტურ და პირობით გამოსახულებებს;
 ამოიცნობს ამა თუ იმ კულტურის ხელოვნების ნიმუშების ზოგიერთ დამახასიათებელ ნიშანს;
 ასახელებს სხვადასხვა კულტურის ერთი დანიშნულების არქიტექტურის, სახვითი და

გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებს.

ს.გ.VII.12. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსი ისტორიასთან და
კულტურასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს იმის შესახებ, თუ რა გავლენა იქონია ისტორიულმა და კულტურულმა კონტექსტმა

ნამუშევრის შინაარსზე;
 ამოიცნობს ხელოვნების ნიმუშს, როგორც ამა თუ იმ კულტურის კუთვნილებას ვიზუალური

ელემენტების მიხედვით;
 ამოიცნობს ისტორიულ მოვლენას, რომელიც შემოქმედის შთაგონების წყაროდ იქცა.

ს.გ.VII.13. მოსწავლე ეცნობა ქართულ ხელოვნებას და ხელოვნების მოღვაწეებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს მატერიალური კულტურის ძეგლებზე, რომლებიც უნახავს და გამოხატავს თავის

დამოკიდებულებას;
 ადარებს ერთმანეთს საეკლესიო არქიტექტურის ცნობილ ძეგლებს;
 განიხილავს რამდენიმე ცნობილი ქართველი შემოქმედის (მხატვრის, მოქანდაკის, არქიტექტორის

) ნამუშევრებს.

ს.გ.VII.14. მოსწავლე იკვლევს, რა როლს ასრულებს ხელოვნება საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს ხელოვნების იმ დარგებზე, რომლებიც მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია;
 საუბრობს მუზეუმების და გალერეების როლზე ქალაქისა და ქვეყნის ცხოვრებაში;
 მსჯელობს ხელოვნების ცალკეული ნიმუშის (ქანდაკება, პლაკატი, აფიშა, რეკლამა)

დანიშნულებაზე საზოგადოებრივ ადგილებში.

პროგრამის შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი (წვრილი, სქელი, ტეხილი, წყვეტილი, ტალღოვანი), კონტური, ფერი (ძირითადი, შედგენილი,
ცივი, თბილი, ინტენსიური, ნახევარტონი, კონტრასტული) ფორმა (ორგანზომილებიანი (სიბრტყეზე),
სიმეტრიული, ასიმეტრიული); შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, მოცულობა; მთლიანობა, პროპორციები; სივრცე
(ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის წერტილი); ხედვის წერტილი; სიმეტრია, რიტმი,
წონასწორობა, კონტრასტი, დინამიკა, განწყობილების გადმოცემა ხაზის, ფერის, სხვადასხვაგვარი
მონასმის საშუალებით.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:



კლოდ მონეს (“თივის ზვინი, დილის თოვლის ეფექტი”) ჟორჟ დე ლა ტური და სხვ. (კონტრასტი, შუქ-
ჩრდილი); პოლ გოგენი, ენდი უორჰოლი, მორის ეშერი (”ცა და წყალი’’ შავ-თეთრი კონტრასტი) და სხვ.;
რემბრანდტ ჰარმენს ვან რეინი (მაგ., “ღამის გუშაგი”), ტიციან ვეჩელიო (მაგ., “მადონა ალუბლებით”),
პიტერ ბრეიგელ უფროსი (მაგ., “მონადირეები თოვლზე”), დიეგო ველასკესი, ედუარდ მანე (მაგ., “ბარი
“ფოლი-ბერჟერში”), ვასილი კანდინსკი, პიტ მონდრიანი და სხვ. (კომპოზიციური განაწილება); ვინსენტ
ვან გოგი, ჯეკსონ პოლოკი, ჯიბსონ ხუნდაძე, ედმონდ კალანდაძე, (მონასმი და ფაქტურა); პაოლო
ვერონეზე (მაგ. “მარდოხეის ტრიუმფი”), პიტერ პაულ რუბენსი (მაგ. “მინდვრიდან დაბრუნება”), კლოდ
ლორენის და ჯონ კონსტებლის პეიზაჟები, ენდრიუ ვაიეტი (მაგ.“კრისტინას სამყარო”) და სხვ.
(ჰორიზონტის ხაზი, ხედვის წერტილი, კომპოზიციური განაწილება) რომელიმე ქართული ტაძრის
კონქის მოხატულობა (მაგ. საფარა, გელათი), ანდრეი რუბლიოვის “სამება” (სიმეტრია); პერუჯინო,
ლეონარდო და ვინჩი (თავშეყრის წერტილი); დელფოსის მეეტლე, მირონის ბადროს მტყორცნელი
(სტატიკა); სკოპასის მენადა, ფუტურისტები - ჯაკომო ბალა, უმბერტო ბოჩონი, ჯინო სევერინი, კარლო
კარა; მარსელ დიუშანი (მაგ. “კიბეზე ჩამომავალი ნიუ”), ნატალია გონჩაროვა (მაგ. “ველოსიპედისტი”) და
სხვ. (რიტმი, დინამიკა); ნიკოლა პუსენი (მაგ. „გერმანიკის სიკვდილი“), ჟაკ-ლუი დავიდი (მაგ.
“ჰორაციუსების ფიცი”), კარლ ბრიულოვი (მაგ. „პომპეის დაღუპვა“) და სხვ. (ისტორიული ჟანრი).

მასალა და იარაღი:

ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, ქაღალდი, მუყაო, თიხა, ქსოვილი,
ძაფი, თოკი, მავთული, ლითონი, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით;
საქსოვი, სამკერვალო, სამეთუნეო, სადურგლო იარაღი.

ტექნიკა, პროცედურა, პროცესი, ტექნოლოგიები:

ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ანაბეჭდი, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდის პლასტიკა, კოლაჟი,
მოდელირება, კონსტრუქცია, კომპიუტერული ტექნოლოგიები; ამოკაწვრა, ღუნვა, გრეხვა, დაწვნა, ქარგვა,
ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა.

იდეების გამოხატვა:

საგნებსა და მათ ფუნქციებს შორის კავშირების, ასოციაციების გადმოცემა, დეტალების ამოცნობა და
ასახვა; იდეების წყაროები: ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, ბუნების მოვლენები, ცხოვრებაში ნანახი
სცენები, წარმოსახვა, მხატვრული ლიტერატურა, ფილმი, კონცერტი, წარმოდგენა, საინფორმაციო
საშუალებები.

სავარაუდო თემები:

“საყვარელი ლიტერატურული/ისტორიული გმირი”, “მითოლოგიური მოტივები”, “ლეგენდების
სამყარო”, „მხატვარი და მუზა“, „მშენებლობა“, თავისუფალი თემები და სხვ.

შრომითი საქმიანობა:

დეკორატიული და გამოყენებითი საგნების, თეატრალური რეკვიზიტის (კოსტიუმისა და დეკორაციის
დეტალები); ინტერიერის ესკიზების, მისალოცი და მოსაწვევი ბარათების, ზეიმების და თეატრალური
წარმოდგენების აფიშის შექმნა, წიგნების აკინძვა, ინვენტარის შეკეთება; მუშაობა დამოუკიდებლად,
მეწყვილესთან, გუნდურად.

კომუნიკაცია:



ნამუშევრის წარდგენა ფართო აუდიტორიის წინაშე (მსჯელობა ჩანაფიქრზე, ემოციაზე, მიზნებზე,
ამოცანებზე), შთაბეჭდილებების, დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, შეფასება და მისი
დასაბუთება, სათანადო ტერმინების გამოყენება;

საუბარი კონკრეტული კულტურის მახასიათებლებზე, ნამუშევრიდან მიღებულ ინფორმაციაზე;
საკლასო და სასკოლო გამოფენა, სპექტაკლი, აქცია, შეხვედრები ხელოვნების მოღვაწეებთან,

ექსკურსიები მუზეუმში, გალერეებში, ხელოვანის სახელოსნოში, ქალაქგარეთ.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების (ან მათი რეპროდუქციების) დათვალიერება, ამოცნობა
და დაკავშირება ეპოქასთან და კულტურასთან; ისტორიულ-რელიგიურ-კულტურული კონტექსტის
გავლენა მხატვრულ გადაწყვეტაზე; ინფორმაციის შეგროვება ხელოვნების ადგილობრივ მოღვაწეებზე და
მათი შემოქმედების ანალიზი; კულტურასთან დაკავშირებული დაწესებულებები (მუზეუმი, გალერეა,
საკონცერტო დარბაზი, კინოთეატრი);

გამოყენებითი ხელოვნება:
აზიური (მაგ., სპარსული, არაბული, ინდური, ჩინური, იაპონური) და ევროპული გამოყენებითი

ხელოვნების ნიმუშები (ტანისამოსი, საიუველირო ნაწარმი, ყოფითი დანიშნულების საგნები,
ინტერიერის ტრადიციული დიზაინი და სხვა).

VIII კლასი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

ს.გ.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია
შემოქმედებითად გამოიყენოს
სახვითი ხელოვნების
ელემენტებისა და პრინციპების
ცოდნა კონკრეტული
პრობლემის გადასაჭრელად
ნამუშევრის შექმნისას.

ს.გ.VIII.2. მოსწავლე იჩენს
ინიციატივას და ავითარებს
სხვადასხვა მასალის, ტექნიკის
და პროცედურის გამოყენების
უნარს ნამუშევრის შექმნისას.

ს.გ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია

ს.გ.VIII.7. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიყენოს
სახვითი ხელოვნების
ელემენტებისა და
პრინციპების ცოდნა
ხელოვნების
კონკრეტული ნიმუშის
ანალიზის დროს.

ს.გ.VIII.8. მოსწავლეს
ესმის და შეუძლია
წარმოაჩინოს, რომ
ხელოვნება არის
კომუნიკაციის და
კულტურის

ს.გ.VIII.10. მოსწავლეს
შეუძლია ამოიცნოს და
შეადაროს ერთმანეთს
სხვადასხვა ეპოქისა და
კულტურის ხელოვნების
ნიმუშები.

ს.გ.VIII.11. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
კონტექსტში განიხილოს
ხელოვნების ნიმუში.

ს.გ.VIII.12. მოსწავლე
ეცნობა ქართულ
ხელოვნებას და



ასახოს ნამუშევარში გარემოზე
დაკვირვების შედეგები,
განავითაროს
გამომსახველობითი ხერხები.

ს.გ.VIII.4. მოსწავლე
აცნობიერებს სამყაროს,
როგორც მრავალფეროვანი
გრძნობებისა და იდეების
წყაროს და აფართოებს მათი
ასახვის გზებს ნამუშევარში.

ს.გ.VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია
დაგეგმოს და შეასრულოს
სხვადასხვა სახის სამუშაო.

ს.გ.VIII.6. მოსწავლეს
შეუძლია მიმართოს
ინდივიდუალური და
ჯგუფური მუშაობის
სხვადასხვა სტრატეგიას.

თვითგამოხატვის
საშუალება.

ს.გ.VIII.9. მოსწავლეს
შეუძლია დაგეგმოს და
მონაწილეობა მიიღოს
სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში.

ხელოვნების მოღვაწეებს.

ს.გ.VIII.13. მოსწავლე
იკვლევს, რა როლს
ასრულებს ხელოვნება
საზოგადოების
ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

ს.გ.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია შემოქმედებითად გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და
პრინციპების ცოდნა კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ფერის გრადაციას, სხვადასხვა ტონალობას ნამუშევარში მოცულობის, სივრცის

გადმოსაცემად;
 ქმნის დეკორატიულ ნამუშევარს გრაფიკული ხერხებით (მაგ. კონტურით, ხაზით, შტრიხით);
 ქმნის სტილიზებულ მხატვრულ სახეებს;
 მიზანმიმართულად იყენებს კონტრასტულ და მონათესავე ფერებს;
 იყენებს ეფექტებს ასოციაციებისა და გრძნობების გადმოსაცემად.

ს.გ.VIII.2. მოსწავლე იჩენს ინიციატივას და ავითარებს სხვადასხვა მასალის, ტექნიკის და პროცედურის
გამოყენების უნარს ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შერეული ტექნიკით ქმნის გრაფიკულ და ფერწერულ ნამუშევრებს;
 ამზადებს დეკორატიულ-გამოყენებით საგნებს თიხის, ხის, ლითონის და სხვა მასალის

თვისებების გათვალისწინებით;



 ირჩევს თემატიკას, ტექნიკას, შესაბამის გამომსახველობით ხერხებს და მასალას განწყობილების
გადმოსაცემად;

 კომპიუტერის გამოყენებით ქმნის გამოსახულებებს, ეფექტებს, სხვადასხვა საგნის დიზაინს,
წიგნის მაკეტს.

ს.გ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია ასახოს ნამუშევარში გარემოზე დაკვირვების შედეგები, განავითაროს
გამომსახველობითი ხერხები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკვირდება და ასახავს ნამუშევარში, თუ როგორ იცვლება საგნის გამოსახულება

დამკვირვებლისგან დაშორების მიხედვით;
 გამოსახავს სახასიათო დეტალებს პეიზაჟის, პორტრეტის და ნატურმორტის ხატვის დროს;
 იყენებს სხვადასხვა გამომსახველობით ხერხს (შუქ-ჩრდილი, ფერი, კომპოზიციური განაწილება,

სხვადასხვაგვარი მონასმი) ნამუშევარში ბუნების მოვლენების გადმოსაცემად;
 ხატავს ნატურიდან და მეხსიერებით.

ს.გ.VIII.4. მოსწავლე აცნობიერებს სამყაროს, როგორც მრავალფეროვანი გრძნობებისა და იდეების
წყაროს და აფართოებს მათი ასახვის გზებს ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გადმოსცემს გრძნობებითა და ემოციებით გამოწვეულ ასოციაციებს, შთაბეჭდილებებს და იდეებს

ნამუშევარში;
 იყენებს სხვა საგნებში განვლილ მასალას ნამუშევრების სიუჟეტისათვის;
 იყენებს მიმიკას, ჟესტიკულაციასა და დეტალებს (კოსტიუმი, აქსესუარები) პორტრეტში ხასიათის

გადმოსაცემად.
 იყენებს სხვადასხვა კულტურისა და პერიოდის შემოქმედთა ნამუშევრებს, როგორც წყაროს

საკუთარი ნამუშევრის შესაქმნელად.

ს.გ.VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის სამუშაო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას;
 განსაზღვრავს იმ მოქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია დასახული მიზნის მისაღწევად;
 ქმნის წარმოსახვითი სახელმწიფოს გერბს, დროშას, ასევე, სკოლის, კლასის ლოგოს;
 ქმნის გარემოს დიზაინის ესკიზებს (ინტერიერი, ექსტერიერი, სკოლის ეზო, პარკი და სხვ.);
 აღადგენს სასკოლო ბიბლიოთეკის წიგნებს;
 ხატავს და ამზადებს სასკოლო წარმოდგენის კოსტიუმებისა და დეკორაციის დეტალებს;
 კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით ქმნის ზეიმებისა და თეატრალური წარმოდგენების

აფიშებს, მოსაწვევ და მისალოც ბარათებს;
 რგავს და უვლის მცენარეებს სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე;
 ქმნის ლანდშაფტის (პარკი,სკვერი და სხვ.) დიზაინის მარტივ ესკიზს.

ს.გ.VIII.6. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის სხვადასხვა
სტრატეგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და აზუსტებს ინფორმაციას მომავალი პროექტის დასაგეგმად;



 ანაწილებს გუნდში სამუშაოს/ფუნქციებს/მოვალეობებს;
 ითვალისწინებს და იყენებს გუნდელის/ების შესაძლებლობებს (პოტენციალს);
 ეხმარება კლასელებს შემოქმედებითი და საორგანიზაციო სიძნელეების გადალახვაში;
 ეხმარება სხვებს კონკრეტული ამოცანის შესრულებაში და საჭიროების შემთხვევაში მათგან

ითხოვს დახმარებას.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ს.გ. VIII.7. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების
ცოდნა ხელოვნების კონკრეტული ნიმუშის ანალიზის დროს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ნახატში გამოსახული ობიექტების კომპოზიციურ განაწილებაზე;
 აფასებს ნამუშევარს მასში გამოყენებული მხატვრული ხერხების მიხედვით;
 მსჯელობს ხელოვნების ნიმუშის ჟანრზე, თემაზე, მასალაზე, ტექნიკაზე;
 მსჯელობს ხელოვნების ნიმუშის კოლორიტზე;
 ამოიცნობს ხელოვნების ნიმუშის ეპოქალურ ნიშნებს;
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ხელოვნების ნიმუშს, საუბრობს რომელი უფრო მოსწონს და

ასაბუთებს, რატომ აძლევს მას უპირატესობას.

ს.გ.VIII.8. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის კომუნიკაციის და
კულტურის თვითგამოხატვის საშუალება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა კულტურის ხელოვნების ნიმუშებს: თემატიკის, სტილის,

კომპოზიციური წყობის, კოლორიტის მიხედვით;
 ასახელებს კონკრეტული კულტურის რამდენიმე მახასიათებელს, რომლებიც ასახულია

ნამუშევარში (სამოსი, არქიტექტურა, ჭურჭელი, ავეჯი და სხვ.);
 მოიძიებს მასალას რომელიმე მისთვის საინტერესო ქვეყნის კულტურის ძეგლებზე და წარუდგენს

თანაკლასელებს მოხსენების და თვალსაჩინო მასალის სახით;
 მსჯელობს, რა გაიგო ამა თუ იმ ერის შესახებ მისი ხელოვნების ნიმუშების გაცნობით.

ს.გ.VIII.9. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს სხვადასხვა ღონისძიების თემას და მიზანს;
 აწყობს გამოფენას (თავად შეარჩევს ნამუშევრებს, აწყობს ექსპოზიციას);
 მონაწილეობს სპექტაკლის დაგეგმვაში;
 აწყობს და მონაწილეობს სხვადასხვა სახის აქციაში (მაგ. გარემოს დაცვა);
 აწყობს შეხვედრებს ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებთან.

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.VIII.10. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და კულტურის
ხელოვნების ნიმუშები.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და კულტურის ხელოვნების ნიმუშებს და მსჯელობს მათ

საერთო და განმასხვავებელ ნიშნებზე;
 ადარებს ერთმანეთს რეალისტურ და პირობით გამოსახულებებს;
 მსჯელობს, თუ როგორ იცვლებოდა სახვითი ხელოვნება (თემატიკა, სტილი, ტექნოლოგია,

პროცედურა) დროსთან ერთად;
 ადარებს ერთმანეთს ერთი კულტურის ცნობილ ძეგლებს.

ს.გ.VIII.11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა კონტექსტში განიხილოს ხელოვნების ნიმუში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოსწავლე მიაკუთვნებს ხელოვნების ნიმუშს კონკრეტულ ეპოქასა თუ კულტურას და ასაბუთებს

თავის მოსაზრებას;
 მოსწავლე ხელოვნების ნიმუშს განიხილავს ისტორიული, რელიგიური, ეკონომიკური, თუ

პოლიტიკური კუთხით;
 მოსწავლე მსჯელობს, თუ როგორ აისახა სხვადასხვა კონტექსტი (ისტორიული, რელიგიური,

ეკონომიკური თუ პოლიტიკური) ხელოვნების ნიმუშის მხატვრულ მხარეზე.

ს.გ.VIII.12. მოსწავლე ეცნობა ქართულ ხელოვნებას და ხელოვნების მოღვაწეებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ისტორიული პერიოდის ქართული ხელოვნების

ძეგლებზე და აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების და თვალსაჩინო მასალის სახით;
 მსჯელობს ქართული კედლის მხატვრობის რამდენიმე ცნობილ ნიმუშზე;
 აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ხელოვნების დარგის (მინანქარი, ოქრომჭედლობა,

ჭედურობა, ხატწერა და სხვ.) რამდენიმე ნიმუშის შესახებ და აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების
და თვალსაჩინო მასალის სახით;

 ამოიცნობს რამდენიმე ქართველი მხატვრის ნამუშევარს და ადარებს ერთმანეთს შესრულების
მანერის მიხედვით.

ს.გ.VIII.13. მოსწავლე იკვლევს, რა როლს ასრულებს ხელოვნება საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს ინფორმაციას რამდენიმე ცნობილ კულტურულ ძეგლზე და მსჯელობს მათი გავლენის

შესახებ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე (მაგ. ეიფელის კოშკი, ნუი-იორკის სავაჭრო ცენტრი,
თავისუფლების ქანდაკება და ა.შ.);

 მოიძიებს ინფორმაციას სხვადასხვა ქვეყნის ლანდშაფტური დიზაინის ცნობილ ნიმუშებზე და
აცნობს თანაკლასელებს;

 მოიძიებს მასალას რომელიმე ცნობილი შემოქმედის ცხოვრებასთან ან მის კონკრეტულ
ნაწარმოებებთან დაკავშირებით და მსჯელობს, რა გავლენა იქონია საზოგადოების ცხოვრებაზე.

პროგრამის შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

სხვადასხვა ტიპის ხაზი, მონასმი; ფერი, ფორმა; შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, მოცულობა; მთლიანობა,
პროპორციები; სივრცე; პერსპექტივა; უკუპერსპექტივა, სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი,



დინამიკა (განწყობილების, ასოციაციების, ემოციების გადმოცემა სხვადასხვაგვარი ეფექტების
საშუალებით).

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
მიქელანჯელო მერიზი დე კარავაჯო (მაგ., “ვახშამი ემაუსში” და სხვ.), ანტონიო ალეგრი კორეჯო (მაგ.,

“შობა”), პიტერ ბრეიგელი უფროსი (მაგ., “გლეხური ქორწილი” და სხვ.), იან ვერმეერი (“სასიყვარულო
ბარათი”, “მოსამსახურე რძის დოქით”, “ოფიცერი და მომღიმარი ქალიშვილი”, “ფერწერის ხელოვნება”,
“გეოგრაფი”, “ასტრონომი”, “ქალიშვილი წერილით” და სხვ.), რემბრანდტ ჰარმენს ვან რეინი (მაგ., “ღამის
გუშაგი”, “უძღები ვაჟის დაბრუნება” და სხვ.), ფრანსისკო გოია (მაგ., “მეფე კარლოს IV-ის ოჯახი” და სხვ.),
ჟორჟ სერა (მაგ., “ბანაობა ანიერში”, “კვირა შუადღე კუნძულ გრანდ-ჟატზე” და სხვ.) (კომპოზიციური
განაწილება, შუქ-ჩრდილი, კოლორიტი); ვან ეიკი (“კანცლერ როლენის მადონა” (კომპოზიციური
განაწილება); ოგიუსტ დომინიკ ენგრი (ცივი კოლორიტი); პაბლო პიკასოს “მოტირალი ქალი”, იერონიმუს
ბოსხი (მაგ., “ილუზიონისტი”), პიტერ ბრეიგელი უფროსი (მაგ., “ბრმები” და სხვ.), დიეგო ველასკესისა და
პაბლო პიკასოს “მენინები”; ამადეო მოდილიანის, კის ვან დონგენის და მარი ლორანსენის პორტრეტები,
(სტილიზებული მხატვრული სახეები); უილიამ ტერნერი (კოლორიტი, ტონალობა სივრცის
გადმოსაცემად); ტიციან ვეჩელიო (მაგ., “პაპი პავლე III ალესანდრო და ოტავიო ფარნეზესთან ერთად”),
პიტერ პაულ რუბენსი (მაგ., “ელენა ფოურმანი შვილებით” და სხვ.) (კოლორიტი); ანრი ტულუზ
ლოტრეკის, არისტიდ ბრუიანისა და ჟანა ავრილის აფიშები კაბარესთვის (კონტრასტი); ალბრეხტ
დიურერი (მაგ., ჩანახატი “ჩემი აგნესა” და სხვ.), რაულ დიუფი (მაგ., ჩანახატი “ნავები”) (ხაზი); პიტ
მონდრიანი ’’ხრიზანტემა’’ (გრაფიკა); ალფრედ სისლეი (მაგ., “ბატების მწყემსი”) (წრიული მონასმები);
ვასილი კანდინსკი (დეკორატიული, რიტმული კომპოზიცია); ჯოვანი ანტონიო კანალეტოს პეიზაჟები,
ალფრედ სისლეი (მაგ., “ხიდი არჟანტეიში”, “გზა ლუვესიენში”), ჯორჯო დე კირიკო (“მელანქოლია და
ქუჩის საიდუმლო” (პერსპექტივა); მარკ შაგალი (მაგ., “მევიოლინე”, “დაბადების დღე” და სხვ.)
(ასოციაციების გადმოცემა, სიმბოლოები); ილია რეპინი (მაგ., “ზაპოროჟიელები წერილს წერენ თურქეთის
სულთანს”, “არ ელოდნენ” და სხვ.), ოგიუსტ რენუარის ‘’მინდორში” და სხვა) (ემოციების გადმოცემა).

არქიტექტურა და ქანდაკება: რომანული, გუთური, რენესანსული (რეიმსის, შარტრის, კელნის
კათედრალები; სანტა-მარია დელ ფიორეს ტაძარი ფლორენციაში; წმ. პეტრეს ტაძარი რომში.
დონატელოს, მიქელანჯელო ბუონაროტისა და ჯან ლორენცო ბერნინის ქანდაკებები; გიბერტის კარიბჭე,
როდენი (მაგ. “ჯოჯოხეთის კარიბჭე”, “კალეს მოქალაქეები” და სხვ.); კონსტანტინ ბრანკუზი; არისტიდ
მაიოლი, ერნსტ ბარლახი, ალბერტო ჯაკომეტი, პაბლო პიკასო და სხვ.

ლანდშაფტის დიზაინის ისტორიიდან (ჩინური, ფრანგული, ინგლისური პარკები და სხვა).

მასალა და იარაღი:

ტუში, მელანი, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, მუყაო, თიხა, ხე, ქსოვილი,
ლითონი, მავთული, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით.

ტექნიკა და პროცედურა:

ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ანაბეჭდი, ძერწვა, ქაღალდის პლასტიკა, კოლაჟი,
კონსტრუქცია, კომპიუტერული ტექნოლოგიები.

იდეების გამოხატვა:

საგნებსა და მათ ფუნქციებს შორის კავშირების, ასოციაციების გადმოცემა, მრავალი დეტალის
ამოცნობა და ასახვა; იდეების წყაროები: სხვადასხვა კულტურის, პერიოდის ხელოვნების ნიმუშები,



ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები (ალბრეხტ დიურერი, ეჟენ დელაკრუა, ონორე დომიე, ოგიუსტ
როდენი, ტულუზ ლოტრეკი, პაბლო პიკასო და სხვ.);

ბუნების მოვლენები, ცხოვრებაში ნანახი სცენები, წარმოსახვა, ისტორიული ფაქტები, მხატვრული
ლიტერატურა, ფილმი, წარმოდგენა (თეატრალური, საბალეტო, საოპერო დადგმა, კონცერტი და სხვ.),
საინფორმაციო საშუალებები.

სავარაუდო თემები:

რელიგიური დღესასწაულები, "სიყვარული", “გმირობა”, “საყვარელი მითოლოგიური/-
ისტორიული/ლიტერატურული პერსონაჟი”, თავისუფალი თემები; თემები საკუთარი ფანტაზიის
მიხედვით და სხვ.

შრომითი საქმიანობა:

დეკორატიული და გამოყენებითი საგნები, წიგნების აკინძვა, მაკეტის შექმნა, თეატრალური
რეკვიზიტი (კოსტიუმისა და დეკორაციის დეტალები); ინტერიერის ესკიზები, ინვენტარის შეკეთება,
სკოლის ეზოს დეკორატიული გაფორმება, მცენარეების დარგვა-მოვლა.

მუშაობის სტრატეგია:

მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.

კომუნიკაცია:

ნამუშევრის წარდგენა ფართო აუდიტორიის წინაშე, (მსჯელობა ჩანაფიქრზე, ემოციაზე, მიზნებზე,
ამოცანებზე), შთაბეჭდილებების, დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, შეფასება და მისი
დასაბუთება, სათანადო ტერმინების გამოყენება;

საუბარი ნამუშევრის შექმნის მოტივებზე, ჯგუფის მიერ დასახულ მიზნებზე; ნამუშევრის შეფასება
მხატვრული ხერხების მიხედვით; საუბარი სხვადასხვა კულტურის დამახასიათებელ ნიშნებზე,
ნამუშევრიდან მიღებულ ინფორმაციაზე;

გამოფენა, სპექტაკლი, აქცია, შეხვედრები ხელოვნების მოღვაწეებთან, ექსკურსიები.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების დათვალიერება, ამოცნობა და დაკავშირება ეპოქასთან
და კულტურასთან; პირობითი და რეალისტური ნამუშევრების შედარება; ხელოვნების ნიმუშის კვლევა
რელიგიურ, სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ასპექტში;

ინფორმაცია ხელოვნების ქართველ მოღვაწეებზე და მათ შემოქმედებაზე; ქართული ხელოვნების
დარგები: კედლის მხატვრობა, არქიტექტურა, მინანქარი, ოქრომჭედლობა, ჭედურობა;

ინფორმაცია ქართული და მსოფლიო არქეოლოგიური არტეფაქტების აღმოჩენების მნიშვნელობაზე.

IX კლასი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები



შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

ს.გ.IX.1. მოსწავლეს
შეუძლია
მიზანმიმართულად
აირჩიოს და
შემოქმედებითად
გამოიყენოს ხელოვნების
ელემენტები, პრინციპები,
სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა
და პროცედურა ნამუშევრის
შექმნისას.

ს.გ.IX.2. მოსწავლე
აცნობიერებს სამყაროს
როგორც მრავალფეროვანი
გრძნობებისა და იდეების
წყაროს და შეუძლია
შემოქმედებითად ასახოს
ნამუშევარში.

ს.გ.IX.3. მოსწავლეს
შეუძლია დაგეგმოს და
შეასრულოს სხვადასხვა
სახის სამუშაო.

ს.გ.IX.4. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიყენოს
სახვითი ხელოვნების
ელემენტებისა და
პრინციპების ცოდნა
ხელოვნების კონკრეტული
ნიმუშის ანალიზის დროს.

ს.გ.IX.5. მოსწავლეს
შეუძლია ამოიცნოს და
შეადაროს ერთმანეთს
სხვადასხვა ეპოქისა და
სტილის ნამუშევრები.

ს.გ.IX.6. მოსწავლე იკვლევს
და განმარტავს კონტექსტის
გავლენას კონკრეტულ
ნაწარმოებსა და ხელოვანის
შემოქმედებაზე.

ს.გ.IX.7. მოსწავლე იკვლევს
საქართველოს სხვადასხვა
კუთხის ხელოვნების
ნიმუშებს და შეუძლია
იმსჯელოს მათ შესახებ.

ს.გ.IX.8. მოსწავლე იკვლევს
ხელოვნების როლს
საზოგადოების
ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

ს.გ.IX.1. მოსწავლეს შეუძლია მიზანმიმართულად აირჩიოს და შემოქმედებითად გამოიყენოს
ხელოვნების ელემენტები, პრინციპები, სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა და პროცედურა
ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კოლორიტის საშუალებით გადმოსცემს განწყობილებას;
 იყენებს კონტრასტულ ფერებს ფერის ჟღერადობის გასაძლიერებლად და ემოციების

გადმოსაცემად;



 იყენებს მონასმებს, კონტრასტებს, აქცენტებს, დეტალებს, ფაქტურას, შერეულ მასალას
ნამუშევარში განწყობილების და იდეების გადმოსაცემად;

 ფერწერული ნამუშევრის შექმნისას იყენებს ტრადიციულ და არატრადიციულ იარაღებს და
ტექნიკას;

 ატარებს ექსპერიმენტს შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია და ა. შ.)
მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე (ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები,
მასალა).

ს.გ.IX.2. მოსწავლე აცნობიერებს სამყაროს როგორც მრავალფეროვანი გრძნობებისა და იდეების
წყაროს და შეუძლია შემოქმედებითად ასახოს ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა კულტურის და პერიოდის შემოქმედთა ნაწარმოებებს საკუთარი ჩანაფიქრის

გასახორციელებლად;
 ირჩევს თემას საკუთარი ემოციებისა და შთაბეჭდილებების საფუძველზე და ასახავს ნამუშევარში;
 შემოქმედებითად ასახავს გარემოზე დაკვირვების შედეგად აღძრულ შთაბეჭდილებებს, იდეებსა

და გრძნობებს.

ს.გ.IX.3. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის სამუშაო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გეგმავს სამუშაოს შესრულების ოპტიმალურ დროს, შემსრულებელთა რაოდენობას და, ამოცანის

სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსაზღვრავს სამუშაოს თანმიმდევრობას/ ფუნქციებს/მოვალეობებს;
 გეგმავს, რა მატერიალური რესურსები დასჭირდება შესასრულებელ სამუშაოს და როგორ

მოიძიებს ამ რესურსებს;
 ქმნის ნაკეთობების (სამოსი, ტრანსპორტი, ინვენტარი და სხვ.) და გარემოს (ინტერიერი,

ექსტერიერი, ეზო, პარკი და სხვ.) დიზაინის ესკიზებს კონკრეტულ სტილში (მაგ. ეთნო, კლასიკა,
რეტრო, მოდერნი, მინიმალიზმი, თავისუფალი და სხვ.);

 შეაკეთებს დაზიანებულ სასკოლო ინვენტარს;
 კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით ქმნის მოსაწვევი და მისალოცი ბარათების ესკიზებს, ასევე

ზეიმების და თეატრალური წარმოდგენების აფიშებს;
 ზეიმებისა და თეატრალური წარმოდგენებისათვის ხატავს და ასრულებს მასალაში

დეკორაციებისა და კოსტუმების ესკიზებს;
 კონსტრუქტორის სქემების და დეტალების გამოყენებით აგებს მარტივ ელექტროსათამაშოს.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ს.გ.IX.4. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების ცოდნა
ხელოვნების კონკრეტული ნიმუშის ანალიზის დროს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ შერჩეული კრიტერიუმების მიხედვით აფასებს ნამუშევარს;
 მსჯელობს იმის შესახებ, თუ რა ეფექტს აღწევს მხატვარი ფერის საშუალებით (მაგ. იწვევს

გარკვეულ ემოციას, ქმნის განწყობილებას, გამოკვეთს მთავარს, აძლიერებს ჟღერადობას);
 მსჯელობს, რა ეფექტს აღწევს მხატვარი შუქ-ჩრდილის გამოყენებით;



 გამოთქვამს მოსაზრებას ხელოვნების ნიმუშის მხატვრული ღირებულების შესახებ და ცდილობს
დაასაბუთოს საკუთარი აზრი.

მიმართულება: ხელოვნების ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.IX.5. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის
ნამუშევრები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიული პერიოდის ხელოვნებას რამდენიმე მახასიათებლის

მიხედვით (სტილი, თემა, ჟანრი);
 ახასიათებს XX საუკუნის ხელოვნების რამდენიმე მიმდინარეობის ცნობილ ნიმუშს;
 ამოიცნობს ქართული ხუროთმოძღვრების ცნობილ ნიმუშებს და ადარებს იმავე პერიოდის სხვა

ქვეყნის არქიტექტურულ ძეგლებს;
 კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე მსჯელობს მსგავსება-განსხვავებაზე, რომელიც არსებობს

სხვადასხვა პერიოდის ხელოვნებაში (ძველი, ახალი და თანამედროვე);
 ამოიცნობს კონკრეტული მხატვრის ნამუშევარს და მსჯელობს მისი შემოქმედების სტილსა და

მანერაზე.

ს.გ.IX.6. მოსწავლე იკვლევს და განმარტავს კონტექსტის გავლენას კონკრეტულ ნაწარმოებსა და
ხელოვანის შემოქმედებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვადასხვა ვიზუალური ელემენტების მიხედვით ამოიცნობს ეპოქას, რომელიც ასახულია

ნამუშევარში (ტანსაცმელი, ნივთები, ტრანსპორტი და სხვ.);
 აგროვებს ინფორმაციას იმ ისტორიულ პერიოდსა და მოვლენებზე, რომლებმაც გავლენა იქონია

კონკრეტული ხელოვანის შემოქმედებაზე და აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების და თვალსაჩინო
მასალის სახით;

 მსჯელობს, თუ რა გავლენა იქონია ამა თუ იმ ისტორიულმა მოვლენამ რომელიმე კონკრეტულ
ნამუშევარზე;

 მსჯელობს, თუ როგორ აისახება ეპოქის იდეური და სტილისტური ნიშნები ხელოვანის
შემოქმედებაზე.

ს.გ.IX.7. მოსწავლე იკვლევს საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნების ნიმუშებს და შეუძლია
იმსჯელოს მათ შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს ხელოვნების დარგებს, რომლებიც ნიშანდობლივია ქართული

ხალხური შემოქმედებისათვის (ხეზე კვეთა, ჭედურობა, ქარგვა, ქსოვა, თექა.);
 მსჯელობს, რა ხერხებით არის შენარჩუნებული და დაცული ქართულ ხელოვნებაში ხალხური

შემოქმედების ტრადიციები;
 ადარებს ქართული ხალხური შემოქმედების რომელიმე დარგის ნიმუშს სხვა ქვეყნის იმავე

დარგის ნიმუშთან;
 იკვლევს, რა მსგავსება და განსხვავებაა საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნების ნიმუშებს

შორის (არქიტექტურა, კედლის მხატვრობა და სხვ.).



ს.გ.IX.8. მოსწავლე იკვლევს ხელოვნების როლს საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს მისთვის ნაცნობ ხელოვნების მოღვაწეებზე და მათ წვლილზე საზოგადოების

ცხოვრებაში;
 აგროვებს ინფორმაციას კულტურის რომელიმე წარმომადგენლის მოღვაწეობაზე და მოძიებულ

მასალაზე დაყრდნობით ადგენს სახლ-მუზეუმის პროექტს;
 იკვლევს შემოქმედთა წარმატების/წარუმატებლობის მიზეზებს;
 იკვლევს, თუ რა გავლენა იქონია თანამედროვე საკომუნიკაციო და ტექნოლოგიურმა

საშუალებებმა ხელოვნების როლზე საზოგადოების ცხოვრებაში.

პროგრამის შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; მთლიანობა, პროპორციები; სივრცე; ხედვის
წერტილი; სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი (განწყობილების, ასოციაციების, ემოციების
გადმოცემა სხვადასხვაგვარი ეფექტების საშუალებით).

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
იერონიმუს ბოსხი, ანრი რუსო, მიხაილ ვრუბელი, ოდილონ რედონი, მარკ შაგალი, ედვარდ მუნკი,

ჯეიმს ენსორი, სალვადორ დალი, რენე მაგრიტი, ჯორჯო დე კირიკო, მაქს ერნსტი, ჰანს არპი
(წარმოსახვითი სამყარო); რაულ დიუფი (მაგ., “აფიშები ტრუვილში”, “რეგატა ჰენლიში”, “ორკესტრი”,
“დოღი ესკოტში”, “კაზინო ნიცაში”) ლადო გუდიაშვილი (სტილიზებული ნამუშევარი).

ქართული თეატრის მხატვრობა - ირაკლი გამრეკელი, პეტრე ოცხელი, ლადო გუდიაშვილი, ელენე
ახვლედიანი, კირილე ზდანევიჩი, სოლიკო ვირსალაძე და სხვ.

ჟან ტინგლი, ნიკი დე სენტ ფალი, თამარ კვესიტაძე (თოჯინები, მექანიკური სკულპტურები), ენტონი
გორმლი და სხვ.

მასალა და იარაღი:

ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, ფერადი ქაღალდი, მუყაო, თიხა,
ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული, ლითონის, პლასტმასის კოლოფები, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა;
ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; სადურგლო, სამეთუნეო, საქსოვი, სამკერვალო იარაღი.

ტექნიკა და პროცედურა:

ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ანაბეჭდი, ძერწვა, კოლაჟი, ფარდაგი, თექა, გობელენი,
ნაქარგობა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები;

ექსპერიმენტი შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია).

იდეების გამოხატვა:

იდეების წყაროები: ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, მხატვრული ლიტერატურა, შთაბეჭდილებები,
ასოციაციები, ფანტაზია.



სავარაუდო თემები:

“ქართული ორნამენტის მოტივები”, “ისტორიული და ლეგენდარული გმირები”, “სამშობლო”,
“გმირობა”, “ჯგუფური პორტრეტი”, თავისუფალი თემები, თემები სხვადასხვა საგანში განვლილი
მასალიდან.

შრომითი საქმიანობა:

ინვენტარის შეკეთება, საკლასო ოთახის გარემონტება-მოწყობა, დეკორატიული და გამოყენებითი
საგნები, მაკეტები თეატრალური სპექტაკლებისთვის, რეკვიზიტი (კოსტიუმისა და დეკორაციის
დეტალები); ინტერიერის, ტანისამოსის, ავეჯის, სხვადასხვა საგნის ესკიზები, მისალოცი და მოსაწვევი
ბარათები, ზეიმების და თეატრალური წარმოდგენების აფიშა; მარტივი ელექტროსათამაშო.

კომუნიკაცია:

ნამუშევრის წარდგენა, შეფასების კრიტერიუმების შერჩევა, ანალიზი;
საუბარი ნამუშევრიდან მიღებულ შთაბეჭდილებასა და ინფორმაციაზე.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

სხვადასხვა კულტურის/ისტორიული პერიოდის ხელოვნების ნიმუშების შედარება (სტილი, თემა,
ჟანრი და სხვ.) მიხედვით; მხატვრის ინდივიდუალური მანერა; ისტორიული პერიოდის, მოვლენების
გავლენა ხელოვნების ნიმუშზე; საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნება, ხალხური შემოქმედება;
ხელოვნების მოღვაწეების, კულტურასთან დაკავშირებული დაწესებულებების როლის კვლევა
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

შუასაუკუნეების ქართული ოქრომჭედლობა (მაგ., ანჩის ხატი, ხახულის კარედი ხატი, ლაკლაკისძეთა
ღვთისმშობლის ხატი), გუჯი ამაშუკელის საოქრომჭედლო ნაკეთობები;

არქიტექტურული დეკორი (ბოლნისის სიონი, მცხეთის ჯვარი, სამთავისი, ნიკორწმინდა და სხვა);
გამოყენებითი ხელოვნება: არტ-დეკოსა და არტ-ნუვოს სტილის ნაკეთობები; ქსოვილები, გობელენები

(მაგ., რაულ დიუფი); მ. ს. კუზნეცოვის ჭურჭელი; ფაბერჟეს საიუველირო ნაკეთობები; რენე ლალიკის
მინის ნაკეთობები.

თავი XLVIII

საგნობრივი პროგრამა მუსიკაში
1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

მუსიკა მოსწავლის მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდის საუკეთესო საშუალებაა. იგი ამდიდრებს მის
სულიერ სამყაროს, უყალიბებს საკუთარ დამოკიდებულებას სიკეთის, სილამაზის მიმართ. მუსიკა
აზიარებს მოსწავლეს ზოგადასაკაცობრიო ღირებულებებს და, ამავდროულად, ხელს უწყობს ეროვნული
ცნობიერების ჩამოყალიბებას. მუსიკას, ემოციურ ხასიათთან ერთად, შემეცნებითი ფუნქციაც აქვს და მისი
შესწავლა ხელს უწყობს არა მარტო ასოციაციური, არამედ ლოგიკური, ანალიტიკური აზროვნების
განვითარებასაც. ამასთან, მუსიკა აჩვევს მოსწავლეს გუნდურ მუშაობას, წესრიგს, დისციპლინას. გარდა



ამისა, როგორც საკუთარი დამწერლობის მქონე საკომუნიკაციო ენა, მუსიკა მოსწავლეს უქმნის ნებისმიერ
საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფართო შესაძლებლობებს.

ბ) მუსიკის სწავლების მიზნები და ამოცანები

მუსიკის სწავლების მიზანია:
 მოსწავლის ჩამოყალიბება განათლებულ, კულტურულ ადამიანად, მისთვის მუსიკის სფეროში

შესაბამისი ცოდნის მიცემის გზით;
 მოსწავლის მხატვრულ-მუსიკალური აღზრდა ხალხური და კლასიკური მუსიკის ნიმუშების

გაცნობის გზით;
 მისი ჩაბმა შემოქმედებით საქმიანობაში და ამისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარება.

ამ საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, ქართული ცეკვის სწავლება სკოლაში
ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას:
 მუსიკის მოსმენის ჩვევის ჩამოყალიბება;
 მუსიკალური ნაწარმოების მიმართ საკუთარი დამოკიდებულებისა და მუსიკალურ ხელოვნებაზე

მსჯელობის უნარის გამომუშავება;
 წარმოსახვით-ასოციაციური აზროვნების განვითარება;
 მუსიკალური სმენისა და მეხსიერების, რიტმის გრძნობის განვითარება;
 მუსიკალური დამწერლობის, როგორც უნივერსალური საკომუნიკაციო საშუალების შესწავლა.

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მუსიკის საგანი მოსწავლისთვის ზოგადი და არა პროფესიული
ცოდნის მიცემას ითვალისწინებს. ყველა ბავშვს განსხვავებული მუსიკალური მონაცემები აქვს, ამიტომ
კურსის სხვადასხვა მიმართულება მოსწავლეს საკუთარი ინტერესების განვითარებისა და წარმოჩენის
შესაძლებლობას აძლევს.

მუსიკის ასოციაციური ბუნება ხელს უწყობს საგნის ინტეგრაციას სხვა დისციპლინებთან, მაგალითად,
ვიზუალურ, თეატრალურ ხელოვნებასთან, ცეკვასთან, პოეზიასთან, მხატვრულ ლიტერატურასთან,
ისტორიასთან, მათემატიკასთან, ინფორმატიკასთან, ფიზიკასთან და ა. შ. რაც სასწავლო პროცესს
მიმზიდველობას ანიჭებს.

გ) მუსიკის სწავლება საფეხურების დახასიათება

მუსიკის სასწავლო გეგმის მიხედვით, მუსიკის სწავლება გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათ-
ლებლო სკოლის სამივე საფეხურზე: დაწყებით და საბაზო საფეხურზე სავალდებულო, ხოლო საშუალო
საფეხურზე არჩევითი საგნების სახით.

დაწყებით საფეხურზე განსაკუთრებით დიდია მუსიკის საგნის მნიშვნელობა, როდესაც ბავშვის
თანდაყოლილი, ბუნებრივი უნარები, მიდრეკილებები მთლიანად არ გამომჟღავნებულა და მათ გახსნა,
წარმართვა სჭირდება. ბავშვისთვის ახლობელი სხვადასხვა სახალისო აქტივობით ხდება მისი
დაინტერესება მუსიკით. ამ საფეხურზე მუსიკის საგანი ითვალისწინებს მოსწავლეთა შემოქმედებითი
უნარების ამოქმედებას, ერთობლივ შემოქმედებით პროცესებში მათ ჩართვას და მოცემულ საფეხურზე
გათვალისწინებული ცოდნის მიცემას.

საბაზო საფეხურზე მუსიკის გაკვეთილებზე შეძენილი ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები



მოზარდს საკუთარი თავის ძიებისა და თვითდამკვიდრების პროცესს უადვილებს. იგი საუკეთესო
საშუალებაა მოზარდის განვითარებისა და ინტერესების სწორად წარსამართავად და მნიშვნელოვნად
შეარბილებს იმ კრიტიკულ დამოკიდებულებას გარემოს მიმართ, რომელიც ნიშანდობლივია ამ
ასაკისათვის. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ხელოვნების ნაწარმოების გაგების უნარი განსხვავებული
აზრისა და მსოფლმხედველობის მიმართ შემწყნარებლობასაც გულისხმობს.

საშუალო საფეხურზე მოსწავლეს საშუალება ეძლევა საკუთარი ინტერესების მიხედვით აირჩიოს ერთ-
ერთი შეთავაზებული კურსი.

მუსიკის სასწავლო კურსის შემაჯამებელი შედეგები

დაწყებით და საბაზო საფეხურზე

დაწყებით საფეხურზე
საბაზო საფეხურზე

შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების საფუძველზე
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ვე

ვე
ბი

ექვსწლედის ბოლოს მოსწავლე:

იყენებს მუსიკალური ენის
ელემენტებს, სხეულის მოძრაობას
თვითგამოხატვისთვის;

თანამშრომლობს სხვებთან
როგორც საკუთარი, ისე საერთო
მიზნის მისაღწევად.

ცხრაწლედის ბოლოს მოსწავლე:

შემოქმედებითად იყენებს
მუსიკალური და დრამატული
ხელოვნების გამომსახველობით
ხერხებს თვითგამოხატვისთვის;

ჩართულია ინდივიდუალურ და
სხვადასხვა სახის ჯგუფურ მუშაობაში.
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გამოთქვამს და ასაბუთებს
საკუთარ აზრს მუსიკალური
ნაწარმოების შესახებ;

აცნობიერებს, რომ მუსიკა
კომუნიკაციისა და
თვითგამოხატვის საშუალებაა.

აანალიზებს მუსიკალური ხელოვნების
ნიმუშს, განმარტავს, რა მიზნით არის
გამოყენებული კონკრეტული
გამომსახველობითი ხერხი;

აცნობიერებს, რომ ხელოვნება
მსოფლმხედველობის გამოხატვისა და
კომუნიკაციის საშუალებაა.
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განიხილავს ქართული და
მსოფლიო მუსიკალური
ხელოვნების ცნობილ
ნაწარმოებებს, ხელოვნების
სხვადასხვა დარგს და მათ
კავშირებს.

ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა
ეპოქისა და სტილის ნაწარმოებებს და
მსჯელობს მათ შორის არსებულ
მსგავსება-განსხვავებებზე; ერთმანეთს
ადარებს და მსჯელობს განსხვავებულ
მუსიკალურ სტილზე,
მიმდინარეობაზე, შესრულების
მანერაზე; მუსიკის როლზე
საზოგადოების ცხოვრებაში, იცნობს
მუსიკალური ხელოვნების ცნობილ
წარმომადგენლებს.



დ) მუსიკის საგნის სწავლების ორგანიზება

მუსიკა, როგორც სავალდებულო საგანი,  I-IX კლასებში ისწავლება. მის სწავლებას I- III და V-VII
კლასებში ეთმობა 2, ხოლო IV კლასში - 1 აკადემიური საათი. VIII-IX კლასებში მუსიკა თითო სემესტრის
მანძილზე ისწავლება 3 საათის განმავლობაში: VIII კლასში - II, ხოლო IX კლასში - I სემესტრში.
მოცემული სქემა ასახავს მუსიკის საგნის საათობრივ განაწილებას კლასების მიხედვით:

კლასი
საათების

რაოდენობა I
სემესტრში

საათების
რაოდენობა II

სემესტრში

I 2 2

II 2 2

III 2 2

IV 1 1

V 2 2

VI 2 2

VII 2 2

VIII __ 3

IX 3 __

ე) მუსიკის სწავლების მიმართულებების აღწერა

მუსიკის სწავლება სამი მიმართულებით იშლება:
1. პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
2. კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია;
3. მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში.

სწავლება ყველა მიმართულების ფარგლებში მიმდინარეობს პარალელურად და ერთმანეთთან
მჭიდრო ურთიერთკავშირში.

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ და ჩამოუყალიბდებათ პრაქტიკული
ჩვევები, რომლებიც მათი შემოქმედებითი უნარების გახსნასა და ამოქმედებას ემსახურება.

მოსწავლეები გადმოსცემენ მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოებების ემოციურ-სახეობრივ შინაარსს,
ან თავიანთ გარემოში მიღებულ მუსიკალურ შთაბეჭდილებებს. ამისათვის არჩევენ და იყენებენ
გამოხატვის შესაფერის ფორმებს და გამომსახველობით ხერხებს, რომლებსაც მუსიკის გაკვეთილზე



გაეცნენ. გარდა ამისა, მუსიკის გაკვეთილზე მოსწავლეები ეუფლებიან დაგეგმვის, ორგანიზების,
ჯგუფური მუშაობის ჩვევებს.

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

მუსიკა, რომელიც აღიარებულია საკომუნიკაციო ენად, მრავალგვარი და მრავალჯერადი
ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეჩვევიან მუსიკის
მოსმენას, შეფასებას, აზრის ნათლად გამოთქმას, საკუთარი შეხედულების დასაბუთებას კამათის,
მსჯელობის დროს შესაფერისი წიგნიერი ენითა და ქცევის ნორმების დაცვით, ეუფლებიან ასევე
კოლექტიური მუშაობის მეთოდებს, უვითარდებათ შეფასებისა და თვითშეფასების უნარი. მოსწავლეები
ესწრებიან და მონაწილეობენ სხვადასხვა ღონისძიებაში. სწავლობენ, რომ მუსიკალური/ხელოვნების
ნაწარმოები ყოველთვის გამოხატავს გარკვეულ იდეას.

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები იღებენ ინფორმაციას მოსმენილი ნაწარმოებების -
ქართული (ხალხური და პროფესიული) და მსოფლიო მუსიკალური კულტურის ცნობილი ნიმუშების
შესახებ და აკავშირებენ მათ კულტურულ და ისტორიულ კონტექსტთან. ეს ინფორმაცია სხვადასხვა
ხერხით უკავშირდება ყოველდღიურ მოვლენებს, მოსწავლეების გამოცდილებას. ისინი ეცნობიან
ქართული და მსოფლიო მუსიკალური კულტურის წარმომადგენლებს – კომპოზიტორებსა და
შემსრულებლებს, მუსიკალურ საკრავებს, სხვადასხვა მუსიკალურ კოლექტივს.

ვ) შეფასება მუსიკაში

შეფასების კომპონენტები

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები:

 მუსიკალური ხელოვნების ნასწავლი ნიმუშების ცოდნა;
 მუსიკის ისტორიისა და თეორიის ზოგადი საკითხების ცოდნა;
 მუსიკალური დამწერლობის ცოდნა;
 მუსიკალური ტერმინოლოგიის ცოდნა;
 მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 შემოქმედებითობა;
 იმპროვიზაციულობა;
 მუსიკის მოსმენის ჩვევა;
 მუსიკალური სმენა;
 მუსიკალური მეხსიერება;
 რიტმის გრძნობა;
 წარდგენის (პრეზენტაციის) უნარი;
 სოციალური უნარები;
 საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარი;
 ტოლერანტობა.

ცოდნა და უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:
საშინაო დავალებები
 მასალის მოძიება;



 რეფერატის მომზადება;
 რეცენზიის დაწერა;
 ტექსტის (ლიტერატურული და სანოტო) დასწავლა;
 დავალების შესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით და ა. შ.

საკლასო დავალებები

 შემოქმედებით საქმიანობაში მონაწილეობა: სიმღერა, იმპროვიზაცია, მუსიკალურ-დრამატულ
კომპოზიციები, მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების შექმნა;

 კონცერტის, წარმოდგენის რეპეტიციებში მონაწილეობა;
 პროექტის მომზადება;
 მუსიკის მოსმენა და ამასთან დაკავშირებული დავალებების შესრულება;
 საკუთარი და სხვისი შესრულების / შემოქმედების  განხილვაში მონაწილეობა;
 მუსიკალური ნაწარმოების კონტექსტის განხილვა;
 სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვა და მომზადება;
 საკუთარი ნაშრომის, შემოქმედებითი საქმიანობის წარდგენა;
 სხვადასხვა დავალების შესრულებისას მუსიკალური დამწერლობის გამოყენება და ა. შ.

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს. ამ კომპონენტში
უნდა შემოწმდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების
შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა
შეძლოს მუსიკის სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად,
შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს მუსიკის სტანდარტებით განსაზღვრულ შედეგებს.

შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები:

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა
მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. მუსიკის შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:
 კონცერტი/ წარმოდგენა;
 ვიქტორინა;
 მოხსენება-რეფერატი;
 ლექცია-კონცერტი;
 პრეზენტაცია;
 ტესტირება;
 გამოცდა;
 პროექტი.

მოსწავლის მიერ შესრულებული პროექტის სავარაუდო თემები:

თემატური წარმოდგენის/კონცერტის გამართვა; ტელეგადაცემის, რადიოგადაცემის, სპექტაკლის
მომზადება; გაზეთის, ჟურნალის, სანოტო ალბომის მომზადება; კლიპის გადაღება სიმღერის,
მუსიკალური ნაწარმოების ან სხვა თემაზე; სკოლაში ცნობილი კომპოზიტორის, მომღერლის, რეჟისორის
მიწვევა, შეხვედრის ორგანიზება და წარმართვა და ა. შ.



მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები
 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
 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.

ნიმუში: მუსიკალური ნაწარმოების გაცნობა თანაკლასელებისთვის

მოამზადეთ პრეზენტაცია და გააცანით თქვენს თანაკლასელებს ინსტრუმენტული კონცერტის ნიმუში.
ამისათვის:

1. მოიძიეთ, მოისმინეთ და შეარჩიეთ დასახელებული ჟანრის ის მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც
მოგეწონათ;

2. თქვენი მიზანია შერჩეული მუსიკალური ნაწარმოების თანაკლასელებისთვის წარდგენა და მათი
დამოკიდებულების გამოწვევა;

3. შეარჩიეთ და გააცანით თანაკლასელებს ის ფრაგმენტები, სადაც  ძირითადი თემატური მასალა ჟღერს
როგორც სოლო საკრავთან, ასევე ორკესტრის პარტიაში; ასევე ის მონაკვეთები, სადაც მუსიკალური
მასალის განვითარება განსაკუთრებით საინტერესოდ გეჩვენებათ;

4. მოიძიეთ ფაქტობრივი მასალა შერჩეული ნაწარმოების შესახებ - ეპოქა, სტილი, კომპოზიტორი, ნა-
წარმოები (ჟანრი, სტილი, სოლო საკრავი, შემსრულებელთა შემადგენლობა), შემსრულებელი,
დირიჟორი, შემსრულებელთა კოლექტივი, დარბაზი (სურვილის მიხედვით);
 ეცადეთ, ისე გადაანაწილოთ მუსიკალური და ვერბალური მასალა, რომ მოსწავლეების მხრიდან

არ განელდეს ინტერესი. საჭიროებისამებრ გამოიყენეთ ვიზუალური მასალაც - ვიდეო ჩანაწერი,
ფოტო, სანოტო ტექსტი;

 პრეზენტაციის დროს, როგორც მოსალოდნელია, შერჩეულ ნაწარმოებთან დაკავშირებულ ყველა
საკითხს დაწვრილებით ვერ განიხილავთ. ეცადეთ, თქვენს მეგობრებს მოკლედ გააცნოთ
ნაწარმოებთან დაკავშირებული ძირითადი ინფორმაცია. პრეზენტაციის მომზადებისას
გაითვალისწინეთ მათი ინტერესები, ცოდნა; ყურადღება გაამახვილეთ იმ საკითხებზე,
რომლებიც ხელს შეუწყობს თქვენი მეგობრების მხრიდან ნაწარმოების  მიმართ ინტერესის
გაღვიძებას და მის უკეთ აღქმას;

 მოემზადეთ პრეზენტაციის ბოლო ნაწილის - კითხვა-პასუხისათვის. წინასწარ  განსაზღვრეთ
სავარაუდო კითხვები და ჩამოაყალიბეთ პასუხები. არ მოერიდოთ პარალელების გავლებას.
პასუხი, შესაძლებელია, მუსიკალური მასალითაც გასცეთ.  აქ გამოვლინდება, რამდენად კარგად
ფლობთ მასალას;

 ტექნიკური საკითხების მოსაგვარებლად დაიხმარეთ ასისტენტი.

კრიტერიუმები

1. მასალის ფლობა;
2. კომუნიკაცია;
3. საორგანიზაციო საკითხები;



4. შემოქმედებითობა.

1. მასალის ფლობა (ცოდნა და  უნარები) 0-3
 მოთხოვნის ადეკვატური მუსიკალური ნაწარმოების შერჩევა;
 ძირითადი თემატური მასალის (მთავარი და დამხმარე თემები) ამსახველი  მუსიკალური

ფრაგმენტების შერჩევა;
 მრავალფეროვანი ინფორმაციის წარდგენისას ნაწარმოებთან დაკავშირებული სხვადასხვა

საკითხის წარმოდგენა;
 კითხვებზე ამომწურავი პასუხის გაცემა.

2. კომუნიკაცია 0-3
 მუსიკალური ნაწარმოების მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების წარმოჩენა;
 მასალის აუდიტორიისთვის მისაწვდომი სახით წარდგენა და დაინტერესება;
 ინფორმაციის ნათლად, გასაგებად გადმოცემა;
 კითხვებზე პასუხის გაცემისას დაზუსტება.

3. საორგანიზაციო საკითხები 0-1
 ტექნიკური საკითხების მოგვარება.

4. შემოქმედებითობა 0-3
 ნაწარმოებთან დაკავშირებული ინფორმაციიდან გადარჩევა და თანაკლასელებისთვის გაცნობა;
 გამოსვლისას მასალის (აუდიო, ვიზუალური, ვერბალური) მონაცვლეობის  დაგეგმვა;
 ნაწარმოების მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა.

თავი XLIX

საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

I კლასი
მუსიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
კომუნიკაცია,

ინტერპრეტაცია
მუსიკალური ნაწარმოების

აღქმა კონტექსტში



მუს.I. 1. მოსწავლეს შეუძლია
მუსიკალური ენის ნასწავლი
ელემენტების ამოცნობა და
მათი გამოყენება რიტმულ-
ინტონაციურ სავარჯიშოებში.

მუს.I. 4. მოსწავლეს
შეუძლია საკუთარი
დამოკიდებულების
გამოხატვა მოსმენილი
მუსიკალური
ნაწარმოების  მიმართ.

მუს.I. 8. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენილი
ნაწარმოების
ყოველდღიურობასთან
დაკავშირება.

მუს.I.2. მოსწავლეს შეუძლია
სიმღერა მარტო და სხვებთან
ერთად.

მუს.I.5. მოსწავლეს შეუძლია
ნასწავლი მუსიკალური
ტერმინების გამოყენება.

მუს.I..9. მოსწავლე იცნობს
ნასწავლ მუსიკალურ
საკრავებს.

მუს.I.3. მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს გამოხატვის
სხვადასხვა ფორმას
გარკვეული განწყობილების
გადმოსაცემად.

მუს.I.6. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობის მიღება
სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში.

მუს.I.10. მოსწავლეს
შეუძლია განასხვავოს
გარემოში მოსმენილი
ხმები.

მუს.I.7. მოსწავლეს აქვს
უნარი, პატივისცემით
მოეკიდოს სხვის
შემოქმედებასა და აზრს.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

მუს.I.1. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ენის ნასწავლი ელემენტების ამოცნობა და მათი გამოყენება
რიტმულ-ინტონაციურ სავარჯიშოებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს გარემოში მუსიკალურ და არამუსიკალურ ბგერებს;
 განასხვავებს ხმამაღალ და ხმადაბალ ხმოვანებას;
 აჟღერებს ხმას, ინსტრუმენტს ხმამაღლა და ხმადაბლა, ხანგრძლივად და წყვეტილად, მოკლედ;
 ერთ ტონზე სიმღერით იმეორებს მარტივ რიტმულ ნახაზს, ცვლის ბგერათსიმაღლეს;
 განასხვავებს რიტმულ და არარიტმულ კაკუნს;
 ტაშით, კაკუნით იმეორებს მარტივ რიტმულ ნახაზს;
 ტაშით, ფეხის დარტყმით გამოყოფს ტაქტის ძლიერ დროს.

მუს.I.2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სიმღერით იმეორებს ბგერებს, მუსიკალურ ფრაზებს;
 ტაშით, სიმღერით აჰყვება მუსიკას, მასწავლებლის სიმღერას, აკომპანემენტს;



 მღერის მარტივ ერთხმიან სიმღერებს აკომპანემენტით ან მასწავლებელთან ერთად;
 მღერის მარტივ ერთხმიან სიმღერებს თანაკლასელებთან ერთად;
 სიმღერის დროს სწორად რეაგირებს მასწავლებლის მინიშნებებზე (ჩუმად, ხმამაღლა, ჩქარა, ნელა).

მუს.I.3. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს გამოხატვის სხვადასხვა ფორმას გარკვეული
განწყობილების გადმოსაცემად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხმის, მოძრაობის, მიმიკის, ჟესტის, ტაშის, ხმაურის საშუალებით გამოხატავს ამა თუ იმ

განწყობილებას;
 მოსმენილ მუსიკალურ ნაწარმოებს მიუსადაგებს სხვადასხვა თამაშობას (დახუჭობანა,

დამალობანა, ომობანა და ა. შ.) და ქმნის შესაბამის ტექსტს;
 სხეულის მოძრაობით გადმოსცემს მუსიკით გამოწვეულ ემოციას.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

მუს.I.4. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა მოსმენილი მუსიკალური
ნაწარმოების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოხატავს დადებით ან უარყოფით დამოკიდებულებას მოსმენილი ნაწარმოების მიმართ;
 განარჩევს ერთმანეთისგან ნაცნობ და უცნობ მელოდიას;
 მოსმენისას ტაშით, სიმღერით, მოძრაობით აჰყვება მუსიკას;
 მუსიკით გამოწვეულ განწყობილებას, ემოციას გადმოსცემს ნახატში.

მუს.I.5. მოსწავლეს შეუძლია ნასწავლი მუსიკალური ტერმინების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სწორად წარმოთქვამს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს;
 საჭიროების შემთხვევაში ელემენტარულად განმარტავს მათ;
 უცნობი ტერმინის, სიტყვის გაგებისას სვამს კითხვებს მათი მნიშვნელობის დაზუსტების მიზნით.

მუს.I.6. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს თამაშებში, კლასის ზეიმში, თემატურ ღონისძიებებში;
 ესწრება კონცერტებს, წარმოდგენებს.

მუს.I.7. მოსწავლეს აქვს უნარი, პატივისცემით მოეკიდოს სხვის შემოქმედებასა და აზრს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს ქცევის ნორმებს სხვისი სიმღერის, საუბრის დროს;



 მხარს უჭერს და ამხნევებს თანაკლასელს შემოქმედებით პროცესში (სიმღერა, ეტიუდი, ცეკვა,
დაკვრა, საკონცერტო გამოსვლა).

მიმართულება: მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

მუს.I.8. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ნაწარმოების ყოველდღიურობასთან დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ნასწავლ საბავშვო სიმღერებს;
 იხსენებს სად, რა გარემოში მოუსმენია ესა თუ ის მუსიკალური ნაწარმოები;
 იხსენებს თავის საყვარელ მუსიკალურ ნაწარმოებებს;
 მუსიკალური ნაწარმოების შინაარსთან დაკავშირებით სვამს კითხვებს, იხსენებს მსგავს სიუჟეტს,

პერსონაჟს;
 აკავშირებს მუსიკალურ ნაწარმოებთან შესაბამის ვიზუალურ მასალას და იხსენებს საკუთარ

შთაბეჭდილებებს (ფოტო, ვიდეო-ჩანაწერი...).

მუს.I.9. მოსწავლე იცნობს ნასწავლ მუსიკალურ საკრავებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის ნაცნობ მუსიკალურ საკრავებს;
 ამოიცნობს მათ ფორმის მიხედვით;
 განასხვავებს საკრავების ჟღერადობას.

მუს.I.10. მოსწავლეს შეუძლია განასხვაოს გარემოში მოსმენილი ხმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 არკვევს ხმის წარმოქმნის წყაროს (ტელეფონის ზარი, მანქანის მუხრუჭი..., ჩიტის ჭიკჭიკი,

ფოთლების შრიალი...) და ბაძავს მას;
 განსაზღვრავს ხმის ჟღერადობის ხანგრძლივობას (ხანგრძლივი, ხანმოკლე) და იმეორებს მას;
 გამოხატავს დამოკიდებულებას ხმის მიმართ (მოსწონს, არ მოსწონს).

პროგრამის შინაარსი

რიტმულ-ინტონაციური სავარჯიშოები:

 ბგერა (ხანმოკლე – ხანგრძლივი, მუსიკალური-არამუსიკალური...), ხმოვანების სიძლიერე
(ხმამაღალი - ხმადაბალი);

 მუსიკალური ენის ელემენტები: მელოდია (დიატონური); რიტმი (მეოთხედი და მერვედი
გრძლიობები, 2-4 ტაქტი), ორწილადი, სამწილადი მეტრი.

სიმღერა:

 სიმღერა თანხლებით;



 სიმღერა ინდივიდუალურად და თანაკლასელებთან ერთად;
 მარტივი ერთხმიანი სიმღერები საბავშვო, ხალხური და კლასიკური რეპერტუარიდან,

მაგალითად: "ჟუჟუნა წვიმა", "ჭრელო პეპელა", "ლალე", "მზე შინა"; მ. დავითაშვილი – "ჩიტო,
ჩიტო, ნაცარა", "ეს საწყალი კურდღელი", ლ. იაშვილი – "კრიჭი, კრიჭი"; გ. დარახველიძე -
"ფიფქები"; ი. გურგულია - "აჩუ, აჩუ"; ი. ბრამსი - "ნანა"; ვ. ა. მოცარტი - "ნანა"; ჯ. პიერპონტერი –
"Jinngle Bells";  "Twinkle Twinkle Little Star" და სხვ.

განწყობილების გადმოცემა:

 სიხარული, მწუხარება, შიში, გაბრაზება და ა. შ.;
 ხმით, მოძრაობით, მიმიკით, ჟესტით.

მუსიკალური ტერმინები:

 ხმამაღლა, ხმადაბლა, ჩქარა, ნელა;
 კომპოზიტორი, პიესა, კონცერტი, რეპეტიცია, ორკესტრი, გუნდი, დირიჟორი, სოლისტი,

აკომპანემენტი;
 ნასწავლი საკრავების სახელწოდებები.

ხმის წარმოქმნის წყარო:

 ბუნება, ქუჩა, სახლი.

ღონისძიებები:

 კლასის ზეიმი თემაზე - ახალი წელი, გაზაფხული, შემოდგომა.

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:

 ინფორმაცია: სიმღერის ტექსტი, სიუჟეტი, საინტერესო ეპიზოდები ცნობილი მუსიკოსების
ბიოგრაფიიდან.

ხალხური და კლასიკური საკრავები:

 სალამური, დოლი, გუდასტვირი;
 ფორტეპიანო, ვიოლინო, ფლეიტა, ქსილოფონი.

სარეკომენდაციო მოსასმენი მასალა:

 ხალხური სიმღერები, ფრაგმენტები კლასიკური ნაწარმოებებიდან, საბავშვო პროგრამული
პიესები, მაგალითად, ''მესტვირული'' გუდასტვირზე, "ნანა", "იავნანა", "ჭრელო პეპელა", "ჟუჟუნა
წვიმა მოვიდა" (სამხმიანი ვარიანტი); "ახ, ლაზარე, ლაზარე", "მზე შინა", საგალობელი "წმიდაო
ღმერთო", "ხორუმი" დოლზე, ოსური საცეკვაო ”სიმდი”, ფრანგული საბავშვო სიმღერა ”Frere
Jacques”; სპირიჩუელსი ”Ride the chariot”; ზ. ფალიაშვილი, ი. კეჭაყმაძე – საქართველოს
სახელმწიფო ჰიმნი; ზ. ფალიაშვილი - ცეკვა "ქართული" ოპერიდან "დაისი"; ს. ცინცაძე -



საკვარტეტო მინიატიურა "საჭიდაო"/"ლალე"/ "ინდი-მინდი"; რ. ლაღიძე - "ჰიმნი დედა ენას",
საორკესტრო პიესა "საჭიდაო"; ი. ს. ბახი - "გუდასტვირი", "ხუმრობა" (ფლეიტის სოლოთი)
სიუიტიდან #2; ქ. ვ. გლუკი - "მელოდია" ფლეიტისათვის ოპერიდან "ორფევსი"; ი. ჰაიდნი -
საფორტეპიანო სონატა HOB.37, რე მაჟორი, I ნაწილი; ვ. ა. მოცარტი - მენუეტი ფა მაჟორი; ე. გრიგი
- "მთის მეფის გამოქვაბული" სიუიტიდან "პერ-გიუნტი"; პ. ჩაიკოვსკი - ”პატარა გედების ცეკვა”
ბალეტიდან "გედების ტბა", "პატარა ჯარისკაცების მარში" ციკლიდან "საბავშვო ალბომი"; ნ.
რიმსკი-კორსაკოვი - "კელას გაფრენა"; კ. სენ-სანსი - "სპილო" ციკლიდან "ცხოველების
კარნავალი"; ლ. ბეთჰოვენი – "ზაზუნა" და ა. შ.

II კლასი
მუსიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია
მუსიკალური ნაწარმოების

აღქმა კონტექსტში

მუს.II.1. მოსწავლეს შეუძლია
მუსიკალური ენის ნასწავლი
ელემენტების ამოცნობა და
მათი გამოყენება რიტმულ-
ინტონაციურ
სავარჯიშოებში.

მუს.II.4. მოსწავლეს შეუძლია
საკუთარი
დამოკიდებულების
გამოხატვა მოსმენილი
მუსიკალური ნაწარმოების
მიმართ.

მუს.II.9. მოსწავლეს
შეუძლია განასხვავოს
შემოქმედებითი
პროფესიები და
დაუკავშიროს ისინი
ხელოვნების კონკრეტულ
ნიმუშებს.

მუს.II.2. მოსწავლეს შეუძლია
სიმღერა მარტო და სხვებთან
ერთად.

მუს.II.5. მოსწავლეს შეუძლია
ნასწავლი მუსიკალური
ტერმინების გამოყენება.

მუს.II.10. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენილი
ნაწარმოების
ყოველდღიურობასთან
დაკავშირება.

მუს.II.3. მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს გამოხატვის
სხვადასხვა ფორმას
გარკვეული განწყობილების
გადმოსაცემად.

მუს.II.6. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობის მირება
სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში.

მუს.II.7. მოსწავლეს აქვს
უნარი, პატივისცემით
მოეკიდოს სხვის

მუს.II.11. მოსწავლე იცნობს
ნასწავლ მუსიკალურ
საკრავებს.

მუს.II.12. მოსწავლეს
შეუძლია განასხვავოს
გარემოში მოსმენილი ხმები.



შემოქმედებასა და აზრს.

მუს.II.8. მოსწავლეს ესმის და
შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ
მუსიკა გრძნობებისა და

განწყობილებების გამოხატვის
საშუალებაა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

მუს.II.1. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ენის ნასწავლი ელემენტების ამოცნობა და მათი
გამოყენება რიტმულ-ინტონაციურ სავარჯიშოებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთ ტონზე სიმღერით იმეორებს მარტივ რიტმულ ნახაზს, ცვლის ბგერათსიმაღლეს, ტემპს;
 განასხვავებს ნელ და ჩქარ ტემპს;
 ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს მელოდიის, ტემპის, ხმოვანების სიძლიერის

მიხედვით;
 ტაშით, კაკუნით იმეორებს მარტივ რიტმულ ნახაზს;
 თანაკლასელებთან ერთად "უკრავს" სათამაშო ინსტრუმენტებისა ან/და სხვადასხვა საგნისგან

შემდგარ “ანსამბლში”, “ორკესტრში”.

მუს.II.2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხმას აყოლებს თანაკლასელების, მასწავლებლის სიმღერას, მუსიკალურ თანხლებას;
 სიმღერით იმეორებს მუსიკალურ ფრაზებს;
 ენაცვლება თანაკლასელებს სიმღერის ცალკეულ ფრაზებად შესრულებისას;
 მღერის თანაკლასელებთან ერთად პოპულარულ მელოდიებსა და ერთხმიან სიმღერებს;
 რეაგირებს მუსიკის მასწავლებლის მინიშნებებზე (ჩუმად, ხმამაღლა, ნელა, ჩქარა, ერთად,

თავიდან...).

მუს.II.3. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს გამოხატვის სხვადასხვა ფორმას გარკვეული განწყობილების
გადმოსაცემად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხმის, მოძრაობის, ცეკვის, მიმიკის, ჟესტის, თამაშის საშუალებით გამოხატავს ამა თუ იმ

განწყობილებას;



 გამოხატავს ამავე განწყობილებას ინსტრუმენტთან შეხების, ხმაურის, ტაშის, ნახატის
საშუალებით;

 მუსიკალური ნაწარმოებიდან მიღებული განწყობილების გადმოსაცემად სხვებთან ერთად
გაითამაშებს მარტივ ეტიუდებს შესაბამისი იმპროვიზაციული ტექსტის დამატებით;

 სხეულის მოძრაობით გადმოსცემს მუსიკით გამოწვეულ ემოციას.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

მუს.II.4. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა მოსმენილი მუსიკალური
ნაწარმოების მიმართ .

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოხატავს დადებით ან უარყოფით დამოკიდებულებას მოსმენილი ნაწარმოების მიმართ;
 იმეორებს მუსიკალურ საქცევს, მარტივ რიტმულ ნახაზს;
 განარჩევს ერთმანეთისგან ნაცნობ და უცნობ მელოდიას, ნაცნობ და უცნობ თემას;
 განმეორებითი მოსმენისას ტაშით, სიმღერით, ცეკვით აჰყვება მუსიკას, “დირიჟორობს”

მოსმენისას;
 მუსიკით გამოწვეულ განწყობილებას, ემოციას გადმოსცემს ნახატში და შეძლებისდაგვარად

აცოცხლებს ამ ნახატს.

მუს.II.5. მოსწავლეს შეუძლია ნასწავლი მუსიკალური ტერმინების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სწორად წარმოთქვამს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს;
 საჭიროების შემთხვევაში განმარტავს მათ;
 სვამს კითხვებს მისთვის უცნობი მუსიკალური საკრავის, ცნების სახელწოდების დაზუსტების

მიზნით.

მუს.II.6. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს კლასის ზეიმში, თემატურ ღონისძიებებში - ახალი წელი, გაზაფხული, შემოდგომა;
 ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს.

მუს.II.7. მოსწავლეს აქვს უნარი, პატივისცემით მოეკიდოს სხვის შემოქმედებასა და აზრს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს ქცევის ნორმებს სხვისი სიმღერის, საუბრის დროს;
 უფრთხილდება სხვის ნამუშევარს;
 ითვალისწინებს განსხვავებულ აზრს.



მუს.II.8. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ მუსიკა გრძნობებისა და განწყობილებების
გამოხატვის საშუალებაა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საუბრობს მუსიკის მოსმენით აღძრულ შთაბეჭდილებებზე;
 მუსიკალური ფრაგმენტის მელოდიას, დინამიკას, ტემპს, რიტმს უკავშირებს კონკრეტულ

განწყობილებას;
 ამოიცნობს თანაკლასელების მიერ სიმღერით, ღიღინით გადმოცემულ განწყობილებას, გრძნობას.

მიმართულება: მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

მუს.II.9. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს შემოქმედებითი პროფესიები და დაუკავშიროს ისინი
ხელოვნების კონკრეტულ ნიმუშებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასხვავებს კომპოზიტორის, მხატვრის, მოქანდაკის, პოეტის, მწერლის პროფესიებს და ასახელებს

მათთან დაკავშირებულ ერთ ან მეტ ნაწარმოებს;
 ამოიცნობს ხელოვნების ნაწარმოებებს თავის გარემოცვაში;
 ხელოვნების ნიმუშის ნახვის, მოსმენის შემდეგ ასახელებს ავტორის პროფესიას.

მუს.II.10. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ნაწარმოების ყოველდღიურობასთან დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იხსენებს სად, რა გარემოში მოუსმენია თავისი საყვარელი მუსიკალური ნაწარმოებები;
 ჰყვება მუსიკალურ ნაწარმოებთან დაკავშირებულ თქმულებას, ისტორიას, შინაარსს და პასუხობს

კითხვებს ამის გარშემო;
 სვამს კითხვებს მუსიკალური ნაწარმოების ავტორთან, სიუჟეტთან, ეპოქასთან, შემსრულებელთან

დაკავშირებით;
 იხსენებს, რომელი გმირის ასოციაციას იწვევს მუსიკალური ნაწარმოები;
 აკავშირებს მუსიკალურ ნაწარმოებთან ვიზუალურ მასალას (ფოტო, ვიდეო) და იხსენებს საკუთარ

შთაბეჭდილებებს.

მუს.II.11. მოსწავლე იცნობს ნასწავლ მუსიკალურ საკრავებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს საკრავს ფორმის მიხედვით;
 ამოიცნობს სოლო ჟღერადობის დროს;
 მოძრაობით ახდენს მათზე დაკვრის იმიტაციას.

მუს.II.12. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს გარემოში მოსმენილი ხმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ასხვავებს ბუნებრივ და ხელოვნურ ხმებს;
 სწორად განსაზღვრავს თითოეულ ხმას (ჭიკჭიკი, სტვენა, ღრჭიალი...).

პროგრამის შინაარსი

რიტმულ-ინტონაციური სავარჯიშოები:

 მუსიკალური ენის ელემენტები: მელოდია (დიატონური), რიტმი (ნახევარი, მეოთხედი, მერვედი
გრძლიობები, პაუზა), ხმოვანების სიძლიერე (დინამიური ნიუანსები), რიტმი, ტემპი (ჩქარი-ნელი),
კეთილხმოვანი, არაკეთილხმოვანი ჟღერადობა.

სიმღერა:

 სიმღერა თანხლებით;
 ერთხმიანი სიმღერები ხალხური, საბავშვო და კლასიკური რეპერტუარიდან, მაგალითად,

"ლაზარე", ”სალამი, ჩიტუნებო”, ”იავნანა”, ”მახსოვს პირველად”, "ეს აკვანი ხარატული"; მ.
დავითაშვილი – “მანანას სიმღერა”, გ. ცაბაძე – ”ანა-ბანა”, კინოფილმიდან "ვერის უბნის
მელოდიები"; ლ. იაშვილი – "კომში, კომში, კომარა", მ. ოთიაშვილი - ”ნოე ბაბუს კიდობანი”,
"ჟუჟუნა წვიმა", "ჭრელო პეპელა"; ლ. ბეთჰოვენი - "ზაზუნა", რ. როჯერსი - ”Do, Re, Mi”; "Alphabet",
სომხური საბავშვო სიმღერა ”Kerin Yekav Mer Baky” და სხვ.

განწყობილების გადმოცემა:

 ხმით, მოძრაობით, მიმიკით, ჟესტით, ცეკვით, თამაშით;
 ეტიუდების შესრულება.

მუსიკალური ტერმინები:

 მელოდია, რიტმი, გრძლიობა, პაუზა, რიტმი, ტემპი;
 ტემპები: Allegro - ჩქარა, Adagio - ნელა;
 დინამიური ნიუანსები: Forte - ხმამაღლა, Piano - ხმადაბლა;
 კომპოზიტორი, პიესა, კონცერტი, რეპეტიცია, ორკესტრი, დირიჟორი, სოლისტი, აკომპანემენტი,

ბალეტი, ოპერა;
 ნასწავლი საკრავების სახელწოდებები.

მუშაობის ფორმები:

 ინდივიდუალური და ჯგუფური.

ხმის წარმოქმნის წყარო:

 ბუნება, ქუჩა, საკონცერტო დარბაზი, სახლი.

ღონისძიებები:

 კლასის ზეიმი;



 საჯარო კონცერტი, წარმოდგენა.
მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:

 ინფორმაცია მუსიკალური ნაწარმოების შესახებ: ტექსტი, სიუჟეტი, ავტორი;
 შემოქმედებითი პროფესიების გაცნობა: მხატვარი, კომპოზიტორი, პოეტი და სხვ.

საკრავები:

 ფანდური, ჩონგური, დიპლიპიტო; არფა, ჩელო, გიტარა, ლიტავრები, საყვირი.

მოსასმენი მასალა:

 ხალხური სიმღერები, ფრაგმენტები ქართული და უცხოური ნაწარმოებებიდან, საბავშვო
მუსიკალური პროგრამული პიესები, სახასიათო ფრაგმენტები ცნობილი მუსიკალური
ნაწარმოებებიდან, მაგალითად, "ბატონებო", "სისა, ტურა", "შინა ვორგილ"; საგალობელი "შენ ხარ
ვენახი", მიკის თეოდორაკის -”სირტაკი”; ზ. ფალიაშვილი - "ცანგალა და გოგონა" ოპერიდან
"დაისი"; ვ. დოლიძე - ცეკვა "ქართული", სიკოს და საქოს კუპლეტები ოპერიდან "ქეთო და კოტე"; ს.
ცინცაძე - საკვარტეტო მინიატიურა - "სოფლური ცეკვა"/"მწყემსური"/"ცოლი გამიდიდგულდა"; გ.
ცაბაძე - "ოცდახუთსა დეკემბერსა" კინოფილმიდან "ვერის უბნის მელოდიები"; ი.ს. ბახი - მენუეტი
რე მინორი ”ანა მაგდალინას რვეულიდან”; ვ.ა. მოცარტი - "ღამის პატარა სერენადა", I ნაწილი; ლ.
ბეთჰოვენი - "ელიზესადმი", საფორტეპიანო მინიატიურა; ფ. შუბერტი - სიმღერა "კალმახი"; ე.
გრიგი - "ანიტრას ცეკვა" სიუიტიდან "პერ-გიუნტი"; რ. შუმანი - ”მამაცი მხედარი”; ი. ბრამსი -
"უნგრული ცეკვა" # 5; კ. სენ-სანსი - "აკვარიუმი" ციკლიდან "ცხოველების კარნავალი"; პ.
ჩაიკოვსკი – "ყვავილების ვალსი", "ტრეპაკი", "ნეაპოლური სიმღერა" საყვირის სოლოთი
ბალეტიდან "მაკნატუნა"; ს. პროკოფიევი - გავოტი "კლასიკური სიმფონიიდან", III ნაწილი; კ.
ჯოპლინი - "Maple leaf rag", რ. როჯერსი - მიუზიკლი ”მუსიკის ჰანგები” და სხვ.

III კლასი
მუსიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია
მუსიკალური ნაწარმოების

აღქმა კონტექსტში

მუს.III.1. მოსწავლეს შეუძლია
მუსიკალური ენის ნასწავლი
ელემენტების ამოცნობა და
მათი გამოყენება რიტმულ-
ინტონაციურ სავარჯიშოებში.

მუს.III.7. მოსწავლეს შეუძლია
საკუთარი დამოკიდებულების
გამოხატვა მოსმენილი
მუსიკალური ნაწარმოების
მიმართ.

მუს.III.12. მოსწავლეს
შეუძლია განასხვავოს
ხელოვნების დარგები და
ხელოვნებასთან
დაკავშირებული
პროფესიები.

მუს.III.2. მოსწავლეს შეუძლია
სიმღერა მარტო და სხვებთან
ერთად.

მუს.III.8. მოსწავლეს შეუძლია
ნასწავლი მუსიკალური
ტერმინების გამოყენება.

მუს.III.13. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენილი
ნაწარმოების



ყოველდღიურობასთან
დაკავშირება.

მუს.III.3. მოსწავლეს შეუძლია
მიმართოს გამოხატვის
სხვადასხვა ფორმას
გარკვეული განწყობილების
გადმოსაცემად.

მუს.III.9. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობის მიღება
სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში.

მუს.III.14. მოსწავლეს
შეუძლია ერთმანეთისგან
განასხვავოს ნასწავლი
მუსიკალური საკრავები.

მუს.III.4. მოსწავლეს შეუძლია
მუსიკალური დამწერლობის
ნასწავლი ნიშნების
ამოცნობა.

მუს.III.10. მოსწავლეს აქვს
უნარი, პატივისცემით
მოეკიდოს სხვის
შემოქმედებასა და აზრს.

მუს.III.5. მოსწავლეს შეუძლია
საკუთარი სასწავლო
საქმიანობის ორგანიზება.

მუს.III.11. მოსწავლეს ესმის და
შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ
მუსიკა გრძნობებისა და

განწყობილებების გამოხატვის
საშუალებაა.

მუს.III.6. მოსწავლეს შეუძლია
ჯგუფში მუშაობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

მუს.III.1. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ენის ნასწავლი ელემენტების ამოცნობა და მათი
გამოყენება რიტმულ-ინტონაციურ სავარჯიშოებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს მუსიკალური ბგერის ხანგრძლივობას გამღერების, ინსტრუმენტზე დაკვრის დროს;
 განასხვავებს ნელ და ჩქარ შესრულებას, ხმამაღალ და ხმადაბალ ხმოვანებას მუსიკალური

ფრაგმენტების მოსმენისას;
 განასხვავებს რეგისტრებს სხვადასხვა სიმაღლეზე გაჟღერებული მუსიკალური ფრაზის

მოსმენისას (მაღალი – დაბალი);
 განასხვავებს ორ- და სამწილად მეტრს ცეკვის, მოძრაობის საშუალებით (ვალსი, პოლკა);
 სიმღერისას, მუსიკის მოსმენისას გამოყოფს მახვილებით ტაქტის ძლიერ დროს;
 გამოხატავს მუსიკის რიტმს ფეხის დარტყმით, ტაშით;
 თანაკლასელებთან ერთად აჰყვება მუსიკას, '"უკრავს" სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს სათამაშო

ინსტრუმენტებისა და ყოველდღიური მოხმარების საგნებისგან შემდგარ “ანსამბლში”,
“ორკესტრში”.

მუს.III.2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სიმღერით იმეორებს მუსიკალურ ფრაზებს, მელოდიებს;
 თანაკლასელებთან ერთად ასრულებს პოპულარულ მელოდიებს, ერთხმიან და მარტივ ორხმიან

სიმღერებს მასწავლებლის დახმარებით;
 ასრულებს მრავალხმიანი სიმღერის ერთ ხმას გაბმული ბანის ფონზე;
 მღერის მარტივ სიმღერებს იმ უცხო ენაზე, რომელსაც სწავლობს;
 სწორად რეაგირებს სადირიჟორო ჟესტებზე (ჩუმად, ხმამაღლა, ნელა, ჩქარა, ერთად, თავიდან).

მუს.III.3. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს გამოხატვის სხვადასხვა ფორმას გარკვეული განწყობილების
გადმოსაცემად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხმის, მოძრაობის, ცეკვის, მიმიკის, ჟესტის, თამაშის საშუალებით გამოხატავს ამა თუ იმ

განწყობილებას;
 გამოხატავს ამავე განწყობილებას ინსტრუმენტთან შეხების, ხმაურის, ტაშის, ნახატის

საშუალებით;
 გაითამაშებს სხვებთან ერთად რაიმე ამბავს მუსიკალური ნაწარმოებიდან მიღებული

განწყობილების გადმოსაცემად;
 გაითამაშებს მარტივ ეტიუდებს შესაბამისი იმპროვიზაციული ტექსტის დამატებით;
 სხეულის მოძრაობით გადმოსცემს მუსიკით გამოწვეულ ემოციას.

მუს.III.4. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური დამწერლობის ნასწავლი ნიშნების ამოცნობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და ხატავს ვიოლინოს გასაღებს;
 განარჩევს და ასახელებს სანოტო სისტემის ხაზებს;
 ამოიცნობს, ასახელებს და წერს ნოტებს ხუთხაზიან სანოტო სისტემაზე.

მუს.III.5. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიტანს გაკვეთილისთვის საჭირო ნივთებს;
 აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;
 მონაწილეობს გამოკითხვაში;
 სვამს კითხვებს;
 ჩაიწერს დავალებას.

მუს.III.6. მოსწავლეს შეუძლია ჯგუფში მუშაობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მუშაობს სხვებთან ერთად;
 ეხმარება თანაკლასელებს;
 ყურს უგდებს განსხვავებულ აზრს;
 ემზადება ჯგუფური წარმოდგენისათვის.



მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

მუს.III.7. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა მოსმენილი მუსიკალური
ნაწარმოების მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს და ასახელებს ნაცნობ მელოდიას/მუსიკალურ თემას;
 მოსმენისას ტაშით, სიმღერით, მოძრაობით, ცეკვით აჰყვება მუსიკას;
 ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს მელოდიის, ტემპის, ხმოვანების სიძლიერის,

მეტრის მიხედვით;
 განასხვავებს ვოკალურ და ინსტრუმენტულ ნაწარმოებებს;
 იმეორებს მუსიკალურ საქცევს, მელოდიას, დამახასიათებელ რიტმულ ნახაზს
 “დირიჟორობს” მოსმენისას;
 მუსიკით გამოწვეულ განწყობილებას, ემოციას გადმოსცემს ნახატში.

მუს.III.8. მოსწავლეს შეუძლია ნასწავლი მუსიკალური ტერმინების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს და საჭიროების შემთხვევაში განმარტავს მათ;
 სვამს კითხვებს ახალი ტერმინის, სიტყვის მნიშვნელობის დაზუსტების მიზნით.

მუს.III.9. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს კლასის ღონისძიებებში;
 მონაწილეობს და ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს;
 დადის თეატრში, კონცერტზე, მუზეუმში.

მუს.III.10. მოსწავლეს აქვს უნარი, პატივისცემით მოეკიდოს სხვის შემოქმედებასა და აზრს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 დადებითად აფასებს თანაკლასელების მიერ გამოვლენილ ნებისმიერ უნარს – სიმღერა, ცეკვა,
ხატვა, რიტმის გრძნობა, წერის უნარი;

 აცდის სხვებს პასუხის დასრულებას;
 კორექტულია აზრის გამოთქმის დროს.

მუს.III.11. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ მუსიკა გრძნობებისა და განწყობილებების
გამოხატვის საშუალებაა.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საუბრობს იმაზე, რა განწყობილებას უქმნის ესა თუ ის მუსიკალური ნაწარმოები;
 მუსიკალური საკრავის ტემბრს უკავშირებს კონკრეტულ განწყობილებას;
 განწყობილების შესაბამისად ასრულებს ნაცნობ მელოდიას, სიმღერას;
 საუბრობს იმაზე, რისი გამოხატვა სურდა ავტორს კონკრეტულ ნაწარმოებში.

მიმართულება: მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

მუს.III.12. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს ხელოვნების დარგები და ხელოვნებასთან დაკავშირებული
პროფესიები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასხვავებს ხელოვნების სხვადასხვა დარგს - მუსიკას, მხატვრობას, ქანდაკებას, ცეკვას, პოეზიას;
 აკავშირებს ხელოვნების დარგებთან შესაბამის პროფესიებს და აღწერს მათ საქმიანობას

(მაგალითად, მუსიკა – კომპოზიტორი – წერს მუსიკას);
 ასახელებს ხელოვნების ამა თუ იმ დარგის ორ ან მეტ ნიმუშს და ამ დარგის გამომსახველ

საშუალებებს, მასალას.

მუს.III.13. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ნაწარმოების ყოველდღიურობასთან დაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სვამს კითხვებს მოსმენილ ნაწარმოებთან დაკავშირებით;
 პარალელს ავლებს მოსმენილ და წაკითხულ, ნანახ ნაწარმოებებს შორის;
 აკავშირებს მუსიკალური ნაწარმოებების სიუჟეტს, ტექსტს ყოველდღიურ მოვლენებთან

(მგზავრობა, თამაში, ამინდი...).
მუს.III.14. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთისგან განასხვავოს ნასწავლი მუსიკალური საკრავები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს საკრავებს სოლო ჟღერადობის დროს;
 განასხვავებს საკრავებს მასალის მიხედვით;
 ხატავს ინსტრუმენტს ან მის რომელიმე ნაწილს.

პროგრამის შინაარსი

რიტმულ-ინტონაციური სავარჯიშოები:

 მუსიკალური ენის ელემენტები: მელოდია (დიატონური, 4-8 ტაქტი), რიტმი (მთელი, ნახევარი,
მეოთხედი, მერვედი გრძლიობები, პაუზა), დინამიური ნიუანსები (Forte, Piano, Creschendo,
Diminuendo), ტემპი (Allegro, Adagio, Presto, Moderato), მეტრი (ორწილადი, სამწილადი),
კეთილხმოვანი, არაკეთილხმოვანი ჟღერადობა.



სიმღერა:

 სიმღერა თანხლებით;
 ერთხმიანი და მარტივი ორხმიანი სიმღერები, საბავშვო, ხალხური სიმღერები, მელოდიები

პოპულარული ნაწარმოებებიდან, მაგალითად, ”ცანგალა და გოგონა”, ”მუმლი მუხასა”, ”მოხევის
ქალო თინაო”, ”ვისია, ვისია ქალი ლამაზი”; ჯ. კახიძე - ”მზის სიმღერა”; მ. აროშიძე - ”კანფეტების
თოვლი”, ი. ბობოხიძე – "გოგო ანა"; ა. ბასილაია – "ცისარტყელები", "სოფლის მაშენებლები"; ჯ.
კახიძე, ვ. კახიძე – "ალილო"; ვ. გოკიელი – წითელქუდას სიმღერა; გ. ცაბაძე – "საათი"; მ.
დავითაშვილი - “პატარა გუგული”; გ. ჰუსეინი – ”Cücələrim" ("ჯუჯალარიმ"); ვ. შაინსკი - “От
улыбки"; ლ. ბეკმანი -”В лесу родилась ёлочка”; რ. როჯერსი - ”The Lonely Goatherd”;
შოტლანდიური სიმღერა - "My Bonnie"და სხვ.

განწყობილების გადმოცემა:

 ხმით, მოძრაობით, მიმიკით, ჟესტით, ცეკვით, თამაშით;
 ეტიუდების შესრულება.

მუსიკალური დამწერლობა:

 ვიოლინოს გასაღები;
 სანოტო ნიშნები ხუთხაზიან სისტემაზე;
 მთელი, ნახევარი, მეოთხედი გრძლიობის ნოტები.

მუსიკალური ტერმინები:

 მელოდია, რიტმი, გრძლიობა, პაუზა, რიტმი, ტემპი, ტემბრი;
 ტემპები: Allegro - ჩქარა, Adagio - ნელა, Presto - ძალიან ჩქარა, Moderato – ზომიერად;
 დინამიური ნიუანსები: Forte - ხმამაღლა, Piano - ხმადაბლა, creschendo - ხმოვანების გაძლიერება,

diminuendo - ხმოვანების შესუსტება;
 კომპოზიტორი, ფოლკლორი, პიესა, კონცერტი, რეპეტიცია, ორკესტრი, დირიჟორი, სოლისტი,

აკომპანემენტი, ბალეტი, ოპერა, თეატრალური/საოპერო/საბალეტო დასი, მოქმედება/აქტი,
ანტრაქტი, არია, ანსამბლი, დუეტი;

 ნასწავლი საკრავების სახელწოდებები.

მუშაობის ფორმები:

 ჯგუფური, წყვილში, ინდივიდუალური.

ღონისძიებები:

 კლასის ზეიმი;
 სკოლის საანგარიშო კონცერტი.

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:



 ინფორმაცია შესწავლილი და მოსმენილი ნაწარმოებების შესახებ: შექმნის ისტორია, სიუჟეტი,
ავტორი;

 განწყობილების ამოცნობა, საუბარი შთაბეჭდილებებზე;
 ხელოვნების დარგების გაცნობა: მუსიკა, მხატვრობა, ქანდაკება, პოეზია, მწერლობა... ამ დარგების

კონკრეტულ პროფესიებთან, ადამიანებთან დაკავშირება.

საკრავები:

 ხალხური და კლასიკური ინსტრუმენტების ამოცნობა ფორმით და ჟღერადობით, მაგალითად:
ჭიბონი, ჩანგი, დაირა, ჰობოი, ზარები, კონტრაბასი, სამკუთხედი.

რეკომენდებული მოსასმენი მასალა:

 ხალხური სიმღერები, ფრაგმენტები ქართული და უცხოური ნაწარმოებებიდან, საბავშვო
მუსიკალური პროგრამული პიესები, ფრაგმენტები ცნობილი მუსიკალური ნაწარმოებებიდან,
მაგალითად, დასაკრავი ჩონგურზე, "ქართლური მრავალჟამიერი"; ”თებრონე მიდის წყალზედა”,
”მორბის არაგვი”, საგალობელი "ღმერთი უფალი"; ზ. ფალიაშვილი - კიაზოს სცენა და მოწოდება
ხალხისადმი "თავისუფლება" ოპერიდან "დაისი", ცეკვა "ქართული" ოპერიდან "აბესალომ და
ეთერი"; დ. არაყიშვილი - აბდულ არაბის არიოზო, დუეტი რუსუდანთან და ცეკვები ოპერიდან
”თქმულება შოთა რუსთაველზე”; აფხაზური სიმღერა "სალუმან ახაწა" (ანსამბლ "ნანინას"
შესრულებით); ნ. სულხანიშვილი - "მესტვირული"; ჯ. კახიძე - "იავნანა" კინოფილმიდან "იავნანამ
რა ჰქმნა", ი. ს. ბახი - ბრანდენბურგის კონცერტი #2, III ნაწილი – ბლოკფლეიტა, ჰობოი; დ.
სკარლატი - სონატა, K. 159, დო მაჟორი; ა. ვივალდი - "გაზაფხული", I ნაწილი, კონცერტების
ციკლიდან "წელიწადის დრონი"; ვ. ა. მოცარტი - უვერტიურა ოპერისათვის "ფიგაროს ქორწინება";
ლ. ბეთჰოვენი - საფორტეპიანო კონცერტი #1, III ნაწილი; ე. გრიგი - "დილა" სიუიტიდან "პერ-
გიუნტი”; კ. დებიუსი - "თოჯინების კეკ-უოკი"; ი. შტრაუსი - "რადეცკი მარში" და სხვ.

IV კლასი
მუსიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-
ჩვევები

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია მუსიკალური
ნაწარმოების აღქმა
კონტექსტში

მუს.IV.1. მოსწავლეს
შეუძლია მუსიკალური
ენის ნასწავლი
ელემენტების გამოყენება
იმპროვიზაციულ
სავარჯიშოებში.

მუს.IV.7. მოსწავლეს შეუძლია
საუბარი მოსმენილი მუსიკალური
ნაწარმოების შესახებ.

მუს.IV.11. მოსწავლეს
შეუძლია განასხვავოს
მუსიკოსთა
სპეციალობები და
შეადაროს ისინი
ერთმანეთს.



მუს.IV.2. მოსწავლეს
შეუძლია სიმღერა მარტო
და სხვებთან ერთად.

მუს.IV.8. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა
სახის ღონისძიებაში.

მუს.IV.12. მოსწავლეს
შეუძლია განიხილოს
მოსმენილი მუსიკალური
ნაწარმოებები.

მუს.IV.3. მოსწავლეს
შეუძლია განსაზღვროს
და გადმოსცეს მისთვის
საინტერესო
განწყობილება, სიუჟეტი,
თემა.

მუს.IV.9. მოსწავლეს შეუძლია
ქცევის ნორმების დაცვა
კულტურულ ღონისძიებებზე
დასწრებისას.

მუს.IV.13. მოსწავლეს
შეუძლია განასხვავოს
ერთმანეთისგან
მუსიკალური საკრავები.

მუს.IV.4. მოსწავლეს
შეუძლია მუსიკალური
დამწერლობის ნასწავლი
ნიშნების ამოცნობა და
ჩაწერა.

მუს.IV.10. მოსწავლეს ესმის და
შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ
მუსიკა/ხელოვნება
თვითგამოხატვის საშუალებაა.

მუს.IV.5. მოსწავლეს
შეუძლია საკუთარი
სასწავლო საქმიანობის
ორგანიზება.

მუს.IV.6. მოსწავლეს
შეუძლია ჯგუფში
მუშაობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და იდეების გამოხატვა

მუს.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ენის ნასწავლი ელემენტების გამოყენება იმპროვიზაციულ
სავარჯიშოებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მუსიკის მოსმენის დროს განასხვავებს მაჟორსა და მინორს;
 მღერის უახლოეს ბგერებს ტონიკის გარშემო (ტონიკური ბგერის შემომღერება);
 სიმღერით იმეორებს ინტერვალებს კვინტის ფარგლებში;
 ნაცნობ მელოდიას შეურჩევს ტექსტს;
 ნაცნობ მელოდიას მღერის ნელა - ჩქარა (ტემპი), ხმამაღლა - ხმადაბლა (ხმოვანების სიძლიერე);
 არკვევს, ფორტეპიანოს რომელ რეგისტრში ჟღერს მუსიკალური ფრაგმენტი;



 ამოიცნობს ინსტრუმენტზე, ღიღინით, სხვა ტექსტზე შესრულებულ ნაცნობ მელოდიას;
 სიმღერის შესრულების/ მუსიკის მოსმენისას გამოყოფს მახვილებით ძლიერ დროს;
 უცვლელი მეტრის პირობებში ტაშით ან კაკუნით წარმოადგენს სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს;
 თანაკლასელთა მიერ გაბმულად გაჟღერებულ ტონს, მარტივ რიტმულ ფიგურას (ოსტინატო)

უხამებს საკუთარ ან სხვა ხმას (კაკუნი, საკრავი) მელოდიურ საქცევს, რიტმულ ფიგურას;
 თანაკლასელებთან ერთად "უკრავს" სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს სათამაშო ინსტრუმენტებისა და

ყოველდღიური მოხმარების საგნებისგან შემდგარ “ანსამბლში”, “ორკესტრში”.

მუს.IV.2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მღერის მაჟორსა და მინორს თანაკლასელებთან ერთად;
 თანაკლასელებთან ერთად მღერის ინტერვალებს კვინტის ფარგლებში;
 მღერის მარტო, წყვილში, გუნდში ერთხმიან და ორხმიან სიმღერებს ხალხური და კლასიკური

რეპერტუარიდან;
 მღერის იმ უცხო ენაზე, რომელსაც სწავლობს;
 მღერის დინამიური ნიუანსების დაცვით.

მუს.IV.3. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს და გადმოსცეს მისთვის საინტერესო განწყობილება,
სიუჟეტი, თემა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვებთან ერთად გაითამაშებს მარტივ სცენებს კონკრეტული მუსიკალური ნაწარმოების /

ფრაგმენტის განწყობილების გამოხატვის მიზნით;
 პანტომიმით გამოხატავს გარკვეულ განწყობილებას;
 ამოიცნობს თანაკლასელის მიერ გამოხატულ განწყობილებას;
 მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების შთაბეჭდილებით თხზავს ტექსტს;
 პერსონაჟის ხასიათს უსადაგებს მუსიკალურ ფრაგმენტს;
 კონკრეტულ ამბავს, სიუჟეტს უსადაგებს მისთვის ცნობილ მუსიკალურ ნაწარმოებს.

მუს.IV.4. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური დამწერლობის ნასწავლი ნიშნების ამოცნობა და ჩაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს და წერს ნოტებს ხუთხაზიან სანოტო სისტემაზე;
 ასხვავებს და ჩაწერს გრძლიობებს, პაუზებს (მთელი, ნახევარი, მეოთხედი, მერვედი);
 კლავიატურაზე ასახელებს ნასწავლ ოქტავებს;
 კითხულობს და ტაშით გამოხატავს მარტივ რიტმს.

მუს.IV.5. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და მოიტანს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ნივთებს;
 ჩაიწერს დავალებას;
 აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;



 მონაწილეობს გამოკითხვაში;
 სვამს კითხვებს;
 კონკრეტული ამოცანის შესაბამისად გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას.

მუს.IV.6. მოსწავლეს შეუძლია ჯგუფში მუშაობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცდილობს მეწყვილესთან ერთად ამოცანის გადაჭრას;
 მუშაობს ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად;
 ყურს უგდებს განსხვავებულ აზრს;
 მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

მუს.IV.7. მოსწავლეს შეუძლია საუბარი მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მუსიკის მოსმენის დროს ასრულებს სხვადასხვა დავალებას - მიანიშნებს ნაცნობი საკრავის,

ვოკალის შემოსვლას;
 ამოიცნობს ადრე მოსმენილი ნაწარმოებების ფრაგმენტებს;
 ასხვავებს ვოკალურ და ინსტრუმენტულ ტემბრებს;
 ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს ტემპის, ხმოვანების სიძლიერის, მეტრის,

საკრავთა ტემბრების მიხედვით;
 ზოგადად ახასიათებს შემსრულებელთა შემადგენლობას;
 იყენებს საუბრის დროს ნასწავლ ტერმინებს.

მუს.IV.8. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს კლასის კონცერტში, კარნავალში, მეჯლისში;
 მონაწილეობს და ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს;
 მონაწილეობს ვიქტორინაში;
 წარდგება აუდიტორიის წინაშე შემსრულებლის, შემოქმედის ან კონფერანსიეს როლში.

მუს.IV.9. მოსწავლეს შეუძლია ქცევის ნორმების დაცვა კულტურულ ღონისძიებებზე დასწრებისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხელს არ უშლის წარმოდგენის, კონცერტის, კინოფილმის მსვლელობას;
 წინასწარ შეთანხმებული წესების თანახმად გამოხატავს დამოკიდებულებას ნაწარმოების

დასრულების შემდეგ;
 წინასწარ შეთანხმებული წესების თანახმად იქცევა გამოფენაზე, მუზეუმში;
 აცდის სხვებს აზრის გამოთქმას მსჯელობის დროს.



მუს.IV.10. მოსწავლეს ესმის და წარმოაჩენს, რომ მუსიკა/ხელოვნება თვითგამოხატვის საშუალებაა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა განწყობილებას უქმნის ესა თუ ის მუსიკალური ნაწარმოები;
 რამდენიმე შეთავაზებული სათაურიდან შეარჩევს ერთ-ერთს მოსმენილი მუსიკალური

ნაწარმოებისთვის;
 საუბრობს მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენით გამოწვეულ შთაბეჭდილებებზე და იმ

ასოციაციებზე, რომელთაც იწვევს ეს ნაწარმოები;
 მსჯელობს იმის შესახებ, რისი გამოხატვა შეიძლება მელოდიის, სხვადასხვა გამომსახველობითი

ხერხის საშუალებით;
 ჩამოთვლის რამდენიმე მიზეზს, რომელთათვისაც ქმნიან ადამიანები ხელოვნების ნაწარმოებებს.

მიმართულება: მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

მუს.IV.11. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს მუსიკოსთა სპეციალობები და შეადაროს ისინი ერთმანეთს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს კომპოზიტორისა და შემსრულებლის პროფესიებს;
 ასახელებს კომპოზიტორის, პიანისტის, მევიოლინის, დირიჟორის, მომღერლის და ა. შ.

სპეციალობებს;
 იხსენებს, რომელი სპეციალობის მუსიკოსი უნახავს და მოუსმენია.

მუს.IV.12. მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს მოსმენილ ნაწარმოებებს განწყობილების მიხედვით;
 განასხვავებს სხვადასხვა სახის სპექტაკლს (საბალეტო, საოპერო, დრამატული);
 განასხვავებს კლასიკურ, ხალხურ და თანამედროვე მუსიკალურ ნაწარმოებებს;
 სვამს და უპასუხებს შეკითხვებს ნაწარმოების შინაარსთან, ავტორთან, ჟანრთან დაკავშირებით.

მუს.IV.13. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს ერთმანეთისგან მუსიკალური საკრავები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასხვავებს ხალხური მუსიკის საკრავებს კლასიკური მუსიკის ინსტრუმენტებისაგან;
 ხატავს ინსტრუმენტებს;
 ამოიცნობს საკრავებს სოლო და ერთობლივი ჟღერადობის დროს;
 გამოყოფს და ასახელებს საკრავის ცალკეულ ნაწილებს (ხემი, ჯორაკი, კლავიში...);
 ასაბუთებს თავის დამოკიდებულებას იმ ინსტრუმენტის მიმართ, რომელიც გამოარჩია სხვა

ინსტრუმენტებისაგან (მოსწონს მასზე შესრულების მანერა, ტემბრი, ფორმა...).

პროგრამის შინაარსი



იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:

 მუსიკალური ენის ელემენტების, საკრავების გამოყენებით;
 ბგერა, ხმოვანების სიძლიერე, რიტმი (ოსტინატო), ტემპი, მეტრი, რეგისტრი (მაღალი – საშუალო -

დაბალი), ტემბრი (ინსტრუმენტული, ვოკალური), კილო (მაჟორი, მინორი), ინტერვალები კვინტის
ფარგლებში, კეთილხმოვანი, არაკეთილხმოვანი ჟღერადობა, თანხმოვანება.

სიმღერა:

 თანხლებით და მის გარეშე;
 ინდივიდუალურად და გუნდურად;
 ერთხმიანი და მარტივი ორხმიანი სიმღერები საბავშვო, ხალხური რეპერტუარიდან, მელოდიები

პოპულარული ნაწარმოებებიდან, მაგალითად, ”თებრონე მიდის წყალზედა”, ”მორბის არაგვი”,
”ნანა”, ”გოგოვ, გოგოვ, შავთვალა”; ა. კერესელიძე – "წვიმა”; ი. გურგულია – “იავნანა”; გ. ცაბაძე _
”ოცდახუთსა დეკემბერსა”; ს. ცინცაძე – "სიმღერა შავ კატაზე"; ვ. კახიძე – “ანო და ვანო”; მ.
აროშიძე – "თუ, თუ, თუ"; გ. გორდეზიანი - "რა დილა თენდება"; ლ. ბეთჰოვენი - ”ოდა სიხარულს”
მე-9 სიმფონიის ფინალის თემა; ვ. შაინსკი - ”Песенка крокодила Гены"; ჯ. ლენონი, პ. მაკარტნი -
"Ob-La-Di, Ob-La-Da"; მ. გორდონი-ჰ. ვორენი – "Chattanooga Choo-Choo" და სხვ.

განწყობილების გადმოცემა:

 პანტომიმა;
 კომპოზიცია (სცენების გათამაშება).

სანოტო დამწერლობა:

 ნოტების ამოცნობა და ჩაწერა ხუთხაზიან სანოტო სისტემაზე, ვიოლინოს გასაღებში;
 მთელი, ნახევარი, მეოთხედი, მერვედი გრძლიობის ნოტების და პაუზების წაკითხვა და ჩაწერა,

მარტივი რიტმული ნახაზის გამოხატვა ტაშით.

მუსიკალური ტერმინები:

 მელოდია, რიტმი, გრძლიობა, პაუზა, რიტმი, ტემპი, ტემბრი, კილო (მაჟორი, მინორი), ტონიკა;
 ტემპები: Allegro - ჩქარა, Adagio - ნელა, Presto - ძალიან ჩქარა, Moderato – ზომიერად;
 დინამიური ნიუანსები: Mezzo Forte, Mezzo Piano;
 შესრულების ხერხები: სტაკატო, ლეგატო;
 კომპოზიტორი, ფოლკლორი, პიესა, კონცერტი, რეპეტიცია, ორკესტრი, დირიჟორი, სოლისტი,

აკომპანემენტი, ბალეტი, ოპერა, თეატრალური/საოპერო/საბალეტო დასი, მოქმედება/აქტი,
ანტრაქტი, არია, არიოზო, ანსამბლი, დუეტი, ტრიო. კვარტეტი;

 ნასწავლი საკრავების სახელწოდებები.

მუშაობის ფორმები:



 ინდივიდუალური, წყვილში, ჯგუფური.

ღონისძიებები:

 სკოლის საანგარიშო კონცერტი;
 კლასის კონცერტი;
 ვიქტორინა.

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:

 ინფორმაცია: შექმნის ისტორია, სიუჟეტი, ავტორი;
 განწყობილების ამოცნობა, საუბარი შთაბეჭდილებებზე;
 მუსიკოსთა სპეციალობების გაცნობა: კომპოზიტორი, მომღერალი, დირიჟორი, პიანისტი,

მევიოლინე, ვიოლონჩელისტი, ალტისტი და მათი კონკრეტულ ადამიანებთან დაკავშირება.

საკრავები:

 ამოცნობა ფორმით და ჟღერადობით;
 ხალხური და კლასიკური ინსტრუმენტები, მაგალითად, ჭიანური, ქნარი, დუდუკი, კლარნეტი,

ფაგოტი, ვალტორნა, კლავესინი.

სარეკომენდაციო მოსასმენი მასალა:

 ხალხური სიმღერები; ფრაგმენტები ბაროკოს, კლასიციზმის, რომანტიზმის ეპოქის, XX საუკუნის
მუსიკალური ხელოვნების ნიმუშებიდან, ნიმუშებიდან, ქართველ კომპოზიტორთა პოპულარული
ნაწარმოებებიდან, მაგალითად, "იმერული მგზავრული", "არამი დო შარიქა", მეგრული ”ალილო”,
"ასლანური მრავალჟამიერი", დასაკრავი ფანდურზე; საგალობელი "ჯვარსა შენსა", ო. დი კაპუა -
ნეაპოლური სიმღერა "O Sole mio", სომხური საცეკვაო "ბახტავარი"; ზ. ფალიაშვილი - ფრაგმენტები
ოპერიდან "დაისი"; მ. ბალანჩივაძე - მასხარას კუპლეტები ოპერიდან "დარეჯან ცბიერი"; ო.
თაქთაქიშვილი - "იუმორესკა" კამერული ორკესტრისთვის; ნ. გაბუნია - პიესები საფორტეპიანო
ციკლიდან "მოწაფის დღიური", დ. ტურიაშვილი - მიუზიკლი ”პეპი გრძელი წინდა”; ფ. კუპერენი -
"ტამბურინი"/"ჭიკჭიკი"/ "ჭორიკანა"; ი. ჰაიდნი - სიმფონია #103, I ნაწილი, ვ. ა. მოცარტი -
"თურქული მარში", საფორტეპიანო სონატიდან #11, III ნაწილი; ლ. ბეთჰოვენი - უვერტიურა ი. ვ.
გოეთეს დრამისათვის ”ეგმონტი”; ფ. შუბერტი - "სერენადა"; ფ. შოპენი - პოლონეზი #3, ლა მაჟორი;
პ. ჩაიკოვსკი - ფრაგმენტები ბალეტიდან "მაკნატუნა"; ს. პროკოფიევი - "გავოტი", თხზ. 25; გ.
მილერი - ფრაგმენტები მიუზიკლიდან "მზიური ველის სერენადა" და სხვ.

V კლასი
მუსიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით



პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია
მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა

კონტექსტში

მუს.V.1. მოსწავლეს შეუძლია
მუსიკალური ენის ნასწავლი
ელემენტებისა და საკრავების
გამოყენება იმპროვიზაციულ
სავარჯიშოებში.

მუს.V.7. მოსწავლეს შეუძლია
მოსმენილი მუსიკალური
ნაწარმოების განხილვა.

მუს.V.11. მოსწავლეს შეუძლია
ხელოვნების დარგების და
სინთეზურ ხელოვნებაში მათი
კავშირების განხილვა.

მუს.V.2. მოსწავლეს შეუძლია
სიმღერა მარტო და სხვებთან
ერთად.

მუს.V.8. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობის მიღება
სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში.

მუს.V.12. მოსწავლეს შეუძლია
განიხილოს მოსმენილი
მუსიკალური ნაწარმოებები.

მუს.V.3. მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს და გადმოსცეს
მისთვის საინტერესო
განწყობილება, სიუჟეტი, თემა.

მუს.V.9. მოსწავლეს შეუძლია
ქცევის ნორმების დაცვა
კულტურულ ღონისძიებებზე
დასწრებისას.

მუს.V.13. მოსწავლეს შეუძლია
განასხვავოს და დააჯგუფოს
მუსიკალური საკრავები.

მუს.V.4. მოსწავლეს შეუძლია
მარტივი რიტმული ნახაზის,
მელოდიის წაკითხვა და
გადაწერა.

მუს.V.10. მოსწავლეს ესმის და
შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ
მუსიკა/ხელოვნება კულტურის
თვითგამოხატვის საშუალებაა.

მუს.V.5. მოსწავლეს შეუძლია
საკუთარი სასწავლო
საქმიანობის ორგანიზება.

მუს.V.6. მოსწავლეს შეუძლია
სხვებთან თანამშრომლობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და იდეების გამოხატვა

მუს.V.1. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ენის ნასწავლი ელემენტების და საკრავების გამოყენება
იმპროვიზაციულ სავარჯიშოებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს მაჟორსა და მინორს;
 მღერის მაჟორულ და მინორულ სამხმოვანებას;



 სიმღერით აბოლოებს მასწავლებლის ან თანაკლასელის მიერ დაწყებულ მელოდიას, უპასუხებს
მუსიკალურ ფრაზას;

 სიმღერით იმეორებს ინტერვალებს ოქტავის ფარგლებში;
 ნაცნობ სიმღერას უცვლის ტექსტს;
 ნაცნობ მელოდიას მღერის სხვადასხვა ტონალობაში (სხვადასხვა სიმაღლეზე);
 ამოიცნობს ღიღინით, სხვა ტექსტზე, ინსტრუმენტზე შესრულებულ ნაცნობ სიმღერას;
 განასხვავებს ორ- და სამწილად მეტრს მუსიკის მოსმენის დროს;
 უცვლელი მეტრის პირობებში ტაშით ან კაკუნით წარმოადგენს სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს;
 თანაკლასელთა მიერ გაბმულად გაჟღერებულ ტონს (ოსტინატო), მარტივ რიტმულ ფიგურას

უხამებს საკუთარ ან სხვა (საკრავი, კაკუნი და სხვ.) ხმას, მელოდიურ საქცევს, რიტმულ ფიგურას;
 თანაკლასელებთან ერთად უკრავს სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს სათამაშო ინსტრუმენტებისა და

ყოველდღიური მოხმარების საგნებისგან შემდგარ “ანსამბლში”, “ორკესტრში”.

მუს.V.2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მღერის მაჟორსა და მინორს თანაკლასელებთან ერთად;
 თანაკლასელებთან ერთად მღერის ინტერვალებს ოქტავის ფარგლებში;
 მღერის მარტო, წყვილში, გუნდში ერთ- და ორხმიან სიმღერებს ხალხური და კლასიკური

რეპერტუარიდან;
 მღერის კანონის ტიპის სავარჯიშოებს;
 მღერის დინამიური ნიუანსების დაცვით.

მუს.V.3. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს და გადმოსცეს მისთვის საინტერესო განწყობილება,
სიუჟეტი, თემა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვებთან ერთად გაითამაშებს მარტივ სცენებს კონკრეტული მუსიკალური ნაწარმოების /

ფრაგმენტის განწყობილების გამოხატვის მიზნით;
 პანტომიმით გამოხატავს გარკვეულ განწყობილებას;
 ისმენს თანაკლასელთა აზრს საკუთარ შესრულებაზე;
 აფასებს თანაკლასელთა მიერ შესრულებულ თეატრალურ ეტიუდს;
 პერსონაჟის ხასიათს უსადაგებს მუსიკალურ ფრაგმენტს;
 კონკრეტულ ამბავს, სიუჟეტს უსადაგებს მისთვის ცნობილ მუსიკალურ ნაწარმოებს და

შეძლებისდაგვარად გაითამაშებს მას.

მუს.V.4. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი რიტმული ნახაზის, მელოდიის წაკითხვა და გადაწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კითხულობს და წერს ნოტებს ვიოლინოს, ბანის გასაღებში;
 ამოიცნობს ალტერაციის ნიშნებს;
 ასახელებს ოქტავებს;
 წერს, კითხულობს და ტაშით გადმოსცემს რიტმულ ნახაზს;
 ეყრდნობა სანოტო ტექსტს ნაწარმოების დასწავლის დროს.



მუს.V.5. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი სასწავლო საქმიანობისთვის ორგანიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ცალკეული ამოცანის გადასაჭრელად გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას;
 აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;
 სვამს კითხვებს;
 მონაწილეობს გამოკითხვაში.

მუს.V.6. მოსწავლეს შეუძლია სხვებთან თანამშრომლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მუშაობს სხვებთან ერთად ამოცანის გადასაჭრელად;
 საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას და ეხმარება სხვებს;
 ანაწილებს სამუშაო ფუნქციებს და მოვალეობებს.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

მუს.V.7. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების განხილვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს მოსმენილი ნაწარმოებების ფრაგმენტებს;
 გადმოსცემს თავის შთაბეჭდილებას სიტყვიერად, ნახატით;
 ახასიათებს შემსრულებელთა შემადგენლობას;
 ამოიცნობს მოსმენისას ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს;
 განასხვავებს ვოკალურ და ინსტრუმენტულ ტემბრებს;
 ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს მეტრის, საკრავთა, ხმის ტემბრების, კილოს

მიხრილობის (მაჟორი, მინორი) მიხედვით;
 იყენებს მუსიკალურ ტერმინებს საუბრის დროს.

მუს.V.8. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს კლასის სპექტაკლში, კარნავალში;
 მონაწილეობს და ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს;
 ესწრება შეხვედრა-საღამოებს: კომპოზიტორთან, შემსრულებელთან;
 თანაკლასელებთან ერთად ესწრება საჯარო კონცერტს, სპექტაკლს;
 დადის ექსკურსიებზე ხელოვანთა სახლ-მუზეუმებში;
 მონაწილეობს და წარმართავს ვიქტორინას;
 წარდგება აუდიტორიის წინაშე შემსრულებლის, ავტორის ან კონფერანსიეს როლში.

მუს.V.9. მოსწავლეს შეუძლია ქცევის ნორმების დაცვა კულტურულ ღონისძიებებზე დასწრებისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ხელს არ უშლის კონცერტის, კინოფილმის  მსვლელობას;
 წინასწარ შეთანხმებული წესების თანახმად გამოხატავს დამოკიდებულებას ნაწარმოების

დასრულების შემდეგ;
 წინასწარ შეთანხმებული წესების თანახმად იქცევა გამოფენაზე, მუზეუმში;
 კორექტულია აზრის გამოთქმის, ნაწარმოების განხილვის დროს;
 ტოლერანტულია განსხვავებული პოზიციის მიმართ.

მუს.V.10. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ მუსიკა/ხელოვნება კულტურის
თვითგამოხატვის საშუალებაა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საუბრობს, რა ინფორმაცია მიიღო რომელიმე ისტორიულ პერიოდზე იმ ეპოქის ხელოვნების
ნაწარმოების გაცნობით;

 საუბრობს, რა გაიგო ამა თუ იმ ხალხის კულტურის შესახებ მისი მუსიკის გაცნობით;
 საუბრობს სხვადასხვა კულტურის განმასხვავებელ ნიშნებზე, თავისებურებებზე;
 ამოიცნობს ქართული მუსიკის უცნობ ნიმუშებს სტილის მიხედვით.

მიმართულება: მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

მუს.V.11. მოსწავლეს შეუძლია ხელოვნების დარგების და სინთეზურ ხელოვნებაში მათი კავშირების
განხილვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახასიათებს ხელოვნების სინთეზური დარგების (კინო, თეატრი, მათ შორის, მუსიკალური
თეატრი) შემადგენელ ელემენტებს;

 ასახელებს ხელოვნების სინთეზურ დარგებთან დაკავშირებულ პროფესიებს და მათ თვალსაჩინო
წარმომადგენლებს;

 განარჩევს სხვადასხვა სახის სპექტაკლს (საბალეტო, საოპერო, დრამატული);
 იხსენებს სინთეზური ხელოვნების იმ ნიმუშებს, რომლებიც უნახავს და დასწრებია;
 ასახელებს იმ საკონცერტო და თეატრალურ დარბაზებს, სადაც წარმოდგენას დაესწრო;
 ჩამოთვლის უმაღლეს სასწავლებლებს, რომლებშიც აღიზრდებიან ხელოვნების სხვადასხვა

დარგის წარმომადგენლები.

მუს.V.12. მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს ქართულ ხალხურ და პროფესიულ ნაწარმოებებს;
 საუბრობს ნასწავლი ნაწარმოებების ავტორების შესახებ;
 ადარებს ნასწავლ ნაწარმოებებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას – ჟანრი, პროგრამა, ფორმა;
 განასხვავებს ხალხური მუსიკის პოპულარულ ნიმუშებს საქართველოს კუთხეებისა და ჟანრების

მიხედვით.



მუს.V.13. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს და დააჯგუფოს მუსიკალური საკრავები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს საკრავებს სოლო, ასევე ანსამბლში ჟღერადობის დროს;
 ხატავს ან ძერწავს საკრავებს;
 აჯგუფებს საკრავებს ბგერის მიღების წესის ან მასალის მიხედვით.

პროგრამის შინაარსი

იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:

 მუსიკალური ენის ელემენტების, საკრავების გამოყენებით;
 ბგერა, ხმოვანების სიძლიერე, რიტმი (ოსტინატო, პუნქტირული რიტმი), ტემპი, მეტრი,

რეგისტრი, ტემბრი, კილო (მაჟორი, მინორი), ტონალობა, ინტერვალები ოქტავის ფარგლებში,
თანხმოვანება, კეთილხმოვანი, არაკეთილხმოვანი ჟღერადობა (კონსონანსი, დისონანსი).

სიმღერა:

 თანხლებით და მის გარეშე;
 ინდივიდუალურად ანსამბლში და გუნდურად;
 ერთხმიანი და ორხმიანი სიმღერების შესრულება, მაგალითად, ”ჩელა”, ”ქალსა კაბა შეუკერავს”,

”ცოლი გამიდიდგულდა”, ”შავლეგო”, ვ. წერეთელი - ”სულიკო”, რ. ლაღიძე – "ჩემო კარგო
ქვეყანავ", ნ. გაბუნია - ”მეორე ლეგენდა”, ბ. გელოვანი – "ორი რეზო", ი. გურგულია – ”თეთრი
გვირილა”, ”ოდელია, დელა”, ფ. შუბერტი – "კალმახი", ჯ. ლენონი, პ. მაკარტნი - "Yellow
Submarine", რ. როჯერსი – "Blue Moon", ”ედელვაისი” და სხვ.

კომპოზიცია:

 განწყობილების გადმოცემა – პანტომიმა;
 სცენების გათამაშება.

მუსიკალური დამწერლობა:

 ნოტების ამოცნობა და ჩაწერა ვიოლინოს, ბანის გასაღებში მცირე, პირველ, მეორე ოქტავაში;
 მუსიკალური ფრაგმენტის გადაწერა;
 მთელი, ნახევარი, მეოთხედი, მერვედი, გრძლიობის ნოტები, პაუზები;
 მუსიკალური ჩანაწერის გამოყენება ნაწარმოების დასწავლის დროს.

მუსიკალური ტერმინები:

 მელოდია, რიტმი, გრძლიობა, პაუზა, რიტმი, ტემპი, ტემბრი, კილო (მაჟორი, მინორი), ტონალობა,
ტონიკა, მყარი, მერყევი საფეხურები;



 დინამიური ნიუანსები: Mezzo Forte, Mezzo Piano;
 შესრულების ხერხები: სტაკატო, ლეგატო;
 კომპოზიტორი, ფოლკლორი, ფოლკლორისტი, მუსიკოლოგი, პიესა, კონცერტი, რეპეტიცია,

ორკესტრი, დირიჟორი, ლოტბარი, სოლისტი, აკომპანემენტი, ბალეტი, კორდე-ბალეტი, ბალერინა,
ბალეტის მოცეკვავე, ოპერა, თეატრალური/საოპერო/საბალეტო დასი, მოქმედება/აქტი, ანტრაქტი,
არია, არიოზო, რეჩიტატივი, ანსამბლი, დუეტი, ტრიო. კვარტეტი, კვინტეტი, ჟანრი;

 ნასწავლი საკრავების სახელწოდებები.

მუსიკალური ფორმები:

 რონდო, კუპლეტური ფორმა.

მუსიკალური ნაწარმოებები:

 განსხვავებული ეპოქების ცნობილი ნაწარმოებების მოსმენა, ამოცნობა, შედარება;
 ქართული ხალხური მუსიკის მოსმენა, ამოცნობა.

ღონისძიებები:

 სკოლის კონცერტი;
 კლასის წარმოდგენა, კარნავალი, შეხვედრა-საღამოები;
 ვიქტორინა;
 საჯარო კონცერტზე, სპექტაკლზე დასწრება, ექსკურსია სახლ-მუზეუმში.

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:

 ინფორმაცია: შექმნის ისტორია, სიუჟეტი, ავტორის პიროვნება;
 განწყობილების ამოცნობა, საუბარი შთაბეჭდილებებზე;
 ხელოვნების დარგების კავშირი ხელოვნების სინთეზურ დარგებში: კინო, თეატრი... ამ

დარგებთან კონკრეტული პროფესიების, ადამიანებისა და ნიმუშების დაკავშირება;
 ინფორმაცია ნაწარმოების და ავტორის შესახებ – სიუჟეტი (პროგრამა, ლიბრეტო), ჟანრი,

ბიოგრაფიული ცნობები.

საკრავები:

 ამოცნობა ფორმით და ჟღერადობით;
 ხალხური და კლასიკური ინსტრუმენტები, მაგალითად, სტვირი, საზი, ტრომბონი, ორგანი,

ალტი და სხვ.

სარეკომენდაციო მოსასმენი მასალა:

 ხალხური სიმღერები; ფრაგმენტები ბაროკოს, კლასიციზმის, რომანტიზმის ეპოქის, XX საუკუნის
მუსიკალური ხელოვნების ნიმუშებიდან, ქართველ კომპოზიტორთა პოპულარული



ნაწარმოებებიდან, მაგალითად, გურული ”ხასანბეგურა”, "დილა", კახური "ალილო", მეგრული
"კირიალესა", ქართლ-კახური "გლესავ და გლესავ", საგალობელი "უფალი სუფევს", ავსტრიული
ხალხური სიმღერა იოდლით; ებრაული სიმღერა ”Hava Nagilah”; ზ. ფალიაშვილი - ფრაგმენტები
ოპერიდან "აბესალომ და ეთერი";  ა. მაჭავარიანი - ფრაგმენტები ბალეტიდან "ოტელო"; რ. ლაღიძე
- საფორტეპიანო პიესა "რონდო-ტოკატა"; ა. ბალანჩივაძე - საფორტეპიანო კონცერტი # 3; ი. ს. ბახი
– ტოკატა  და ფუგა ორგანისთვის რე მინორი; ჟ. ფ. რამო - პიესები კლავესინისათვის "ქათამი"/
"პრინცესა/ "ყბედი ქალი"/"ჩიტების გადაძახილი"; ა. ვივალდი - "ზაფხული", I ნაწილი,
კონცერტების ციკლიდან "წელიწადის დრონი"; ვ. ა. მოცარტი - სიმფონია #40, I ნაწილი; ლ.
ბეთჰოვენი - საფორტეპიანო სონატა # 1; ლ. დაკენი – "გუგული”; ჯ. როსინი - ფიგაროსა და დონ
ბაზილიოს არიები ოპერიდან "სევილიელი დალაქი", ფ. მენდელსონი -"უსიტყვო სიმღერები",
საქორწილო მარში საორკესტრო უვერტიურიდან "სიზმარი ზაფხულის ღამეს"; ჯ. ვერდი - მარში
ოპერიდან "აიდა"; ა. ხაჩატურიანი - "ცეკვა ხმლებით" ბალეტიდან "გაიანე"; ა. რიბნიკოვი - მუსიკა
კინოფილმიდან "ბურატინოს თავგადასავალი", რეი ჩარლზი - "ამერიკა" და სხვ.

VI კლასი
მუსიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
კომუნიკაცია,

ინტერპრეტაცია
მუსიკალური ნაწარმოების

აღქმა კონტექსტში

მუს.VI.1. მოსწავლეს
შეუძლია იმპროვიზაციულ
სავარჯიშოებში
მონაწილეობა.

მუს.VI.7. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენილი
მუსიკალური ნაწარმოების
განხილვა და შეფასება.

მუს.VI.10. მოსწავლე იცნობს
ქართული და

მსოფლიო მუსიკალური

ხელოვნების ცნობილ

ნიმუშებსა და

წარმომადგენლებს.

მუს.VI.2. მოსწავლეს
შეუძლია სიმღერა მარტო და
სხვებთან ერთად.

მუს.VI.8. მოსწავლეს
შეუძლია მონაწილეობის
მიღება სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში.

მუს.VI.11. მოსწავლეს შეუძლია
შეადაროს ერთმანეთს
მუსიკალური ნაწარმოებები.

მუს.VI.3. მოსწავლეს
შეუძლია განსაზღვროს და
გადმოსცეს მისთვის
საინტერესო განწყობილება,
სიუჟეტი, თემა.

მუს.VI.9. მოსწავლეს ესმის
და შეუძლია წარმოაჩინოს,
რომ მუსიკა/ხელოვნება
კომუნიკაციის საშუალებაა.

მუს.VI.12. მოსწავლე
იცნობს სხვადახვა ტიპის
ანსამბლისა და ორკესტრის
შემადგენლობას.



მუს.VI.4. მოსწავლეს
შეუძლია მუსიკალური
დამწერლობის გამოყენება.

მუს.VI.5. მოსწავლეს
შეუძლია საკუთარი
სასწავლო საქმიანობის
წარმართვა.

მუს.VI.6. მოსწავლეს
შეუძლია სხვებთან
თანამშრომლობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და იდეების გამოხატვა

მუს.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია იმპროვიზაციულ სავარჯიშოებში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთსა და იმავე მელოდიურ საქცევს აჟღერებს მაჟორსა და მინორში;
 მაჟორული და მინორული სამხმოვანების ბგერებზე თხზავს რიტმულ და ინტონაციურ მოდელებს;
 სიმღერით აბოლოებს მასწავლებლის ან თანაკლასელის მიერ დაწყებულ მელოდიას, უპასუხებს

მუსიკალურ ფრაზას;
 მღერის ინტერვალებს ოქტავის ფარგლებში;
 განსაზღვრავს მისთვის ნაცნობი სიმღერის საწყის ინტერვალს;
 ნასწავლ ლექსს შეურჩევს/შეთხზავს მელოდიას;
 მოცემულ მელოდიურ საქცევს მღერის სხვადასხვა საფეხურიდან (დიატონური სეკვენცია);
 ტაშით/კაკუნით და სიმღერით წარმოადგენს მისთვის ნაცნობ ორ- და სამწილადი სტრუქტურის

მელოდიებს;
 თანაკლასელებთან მონაცვლეობით ტაშით ქმნის რიტმულ კომპოზიციებს;
 გაბმულად შესრულებულ რიტმულ ფიგურას, ჰარმონიულ თანმიმდევრობას სიმღერით უხამებს

სხვადასხვა მელოდიურ ხმას, რიტმულ ფიგურას.

მუს.VI. 2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანაკლასელებთან ერთად მღერის აკორდებს;
 მღერის მარტო, წყვილში, გუნდში ერთ- და ორხმიან სიმღერებს ხალხური და კლასიკური

რეპერტუარიდან;
 მღერის კანონის ტიპის სავარჯიშოებს, სიმღერებს;
 არჩევს და იყენებს სხვადასხვა გამომსახველობით ხერხს მუსიკალური ნაწარმოების

შესრულებისას.



მუს.VI. 3. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს და გადმოსცეს მისთვის საინტერესო განწყობილება,
სიუჟეტი, თემა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვებთან ერთად გაითამაშებს მარტივ სცენებს კონკრეტული მუსიკალური ნაწარმოების /

ფრაგმენტის განწყობილების გამოხატვის მიზნით;
 პანტომიმით გამოხატავს გარკვეულ განწყობილებას;
 ისმენს თანაკლასელთა აზრს საკუთარ შესრულებაზე;
 აფასებს თანაკლასელთა მიერ შესრულებულ თეატრალურ ეტიუდს;
 პერსონაჟის ხასიათს უსადაგებს მუსიკალურ ფრაგმენტს;
 კონკრეტულ ამბავს, სიუჟეტს უსადაგებს მისთვის ცნობილ მუსიკალურ ნაწარმოებს და

შეძლებისდაგვარად გაითამაშებს მას იმპროვიზებული ტექსტის გამოყენებით;
 კონკრეტული მუსიკალური ფრაზების საკრავებს შორის გაჟღერებისას ქმნის ტექსტურ დიალოგს.

მუს.VI.4. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური დამწერლობის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 კითხულობს და წერს ნოტებს ვიოლინოს, ბანის გასაღებში;
 ამოიცნობს და იყენებს ალტერაციის ნიშნებს;
 ჩაწერს ტაშით ან კაკუნით გადმოცემულ რიტმულ ნახაზს;
 ნაწარმოების, მისი ფრაგმენტის გადაწერის დროს არ უშვებს შეცდომებს;
 მცირე ფორმის საფორტეპიანო ნაწარმოების/ფრაგმენტის მოსმენისას თვალს ადევნებს სანოტო

ჩანაწერს;
 იყენებს სანოტო სისტემის ცოდნას ნაწარმოების დასწავლის, კომპიუტერულ პროგრამებზე

მუშაობისას.

მუს.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი სასწავლო საქმიანობის წარმართვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს გაკვეთილისათვის საჭირო მუსიკალურ, ლიტერატურულ და ვიზუალურ მასალას;
 ცალკეული ამოცანის გადასაჭრელად გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას;
 გაკვეთილის, რეპეტიციის შემდეგ უვლის მუსიკალურ ინსტრუმენტებს, აუდიო – ვიდეო

აპარატურას, ფირებს.

მუს.VI.6. მოსწავლეს შეუძლია სხვებთან თანამშრომლობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ანაწილებს ჯგუფში სამუშაოს, ფუნქცია-მოვალეობებს;
 ითვალისწინებს და იყენებს ჯგუფის წევრების შესაძლებლობებს;
 ეხმარება სხვებს კონკრეტული ამოცანის შესრულებაში და საჭიროების შემთხვევაში თავად

ითხოვს დახმარებას;
 კამათის დროს ისმენს და ითვალისწინებს ჯგუფის წევრის არგუმენტს;
 აფასებს საკუთარ და სხვის მიერ გაწეულ სამუშაოს.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია



მუს.VI.7. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების განხილვა და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს ნაწარმოებს, მის ფრაგმენტს;
 გადმოსცემს თავის შთაბეჭდილებას სიტყვიერად, ნახატით, ჩანაწერის სახით;
 ახასიათებს შემსრულებელთა შემადგენლობას;
 ამოიცნობს მოსმენისას ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს;
 ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს მეტრის, საკრავთა, ხმის ტემბრების, კილოს

მიხრილობის მიხედვით;
 მსჯელობს მუსიკალური ნაწარმოების შესრულებაზე;
 იყენებს ნაცნობ მუსიკალურ მასალას ღონისძიებების გაფორმებისას.

მუს.VI.8. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს კლასის სპექტაკლში, კარნავალში, მეჯლისში;
 მონაწილეობს და ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს;
 ესწრება შეხვედრა-საღამოებს: კომპოზიტორთან, შემსრულებელთან;
 თანაკლასელებთან ერთად ესწრება საჯარო კონცერტს, სპექტაკლს;
 დადის ექსკურსიებზე ხელოვანთა სახლ-მუზეუმში;
 მონაწილეობს და ადგენს კითხვარს ვიქტორინისთვის;
 წარდგება აუდიტორიის წინაშე შემსრულებლის, შემოქმედის ან კონფერანსიეს როლში;
 ეხმარება უმცროსკლასელებს ზეიმის მუსიკალურ გაფორმებაში.

მუს.VI.9. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ მუსიკა/ხელოვნება კომუნიკაციის საშუალებაა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აცნობიერებს, რომ მუსიკა მას ეხმარება ადამიანებთან ურთიერთობაში;
 აცნობიერებს, რომ მუსიკის ერთობლივი მოსმენა ადამიანებში მსგავს განცდებს ბადებს;
 საუბრობს იმაზე, რომ წინა ეპოქაში შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოები/ხელოვნების ნიმუში

მისთვის დღესაც გასაგებია;
 იხსენებს მუსიკალურ და ხელოვნების სხვა დარგის ნაწარმოებებს, რომლებშიც მსგავსი იდეებია

გამოხატული;
 საუბრობს იმაზე, რომ მუსიკა გამოიყენება კინოში, თეატრში, საინფორმაციო საშუალებებში.

მიმართულება: მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

მუს.VI.10. მოსწავლე იცნობს ქართული და მსოფლიო მუსიკალური ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებსა და
წარმომადგენლებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვადასხვა ხერხით გადმოსცემს ცნობილი მუსიკალური ნაწარმოების თემას, რიტმულ სურათს

და ამოიცნობს მას მოსმენისას;



 საუბრობს კომპოზიტორების შემოქმედების შესახებ;
 უსმენს და ამოიცნობს ცნობილ მუსიკოს-შემსრულებელს სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით

(ხმის ტემბრით, რეპერტუარის მიხედვით...);
 მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ნაწარმოების, კომპოზიტორის,

შემსრულებლის შესახებ.

მუს.VI.11. მოსწავლეს შეუძლია შეადაროს ერთმანეთს მუსიკალური ნაწარმოებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ნასწავლ ნაწარმოებებს ადარებს ერთმანეთს;
 ადარებს ერთი და იმავე ჟანრის სხვადასხვა ნაწარმოებს და საუბრობს მათ დამახასიათებელ

ნიშნებზე (სავარაუდო შემადგენლობა, სოლო საკრავი);
 ახასიათებს ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს;
 განასხვავებს ხალხური მუსიკის პოპულარულ ნიმუშებს საქართველოს კუთხეების მიხედვით;
 საუბრობს იმის შესახებ, რატომ მოეწონა ესა თუ ის ნაწარმოები.

მუს.VI.12. მოსწავლე იცნობს სხვადახვა ტიპის ანსამბლისა და ორკესტრის შემადგენლობას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასხვავებს და აჯგუფებს საკრავებს ბგერის მიღების წესის, მასალის მიხედვით;
 ხატავს ან ძერწავს საკრავებს, ორკესტრს, შემსრულებლებს;
 განასხვავებს სიმფონიური, კამერული, სასულე, სიმებიანი ორკესტრის შემადგენლობას;
 განიხილავს ანსამბლის სხვადასხვა შემადგენლობას.

პროგრამის შინაარსი

იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:

 მუსიკალური ენის ელემენტების, საკრავების გამოყენებით;
 ბგერა, ხმოვანების სიძლიერე, რიტმი (ოსტინატო, სინკოპა, პუნქტირული რიტმი), ტემპი, მეტრი,

რეგისტრი, ტემბრი, კილო (მაჟორი, მინორი), ტონალობა, ინტერვალები ოქტავის ფარგლებში,
დიატონური სეკვენცია.

სიმღერა:

 თანხლებით და მის გარეშე;
 ინდივიდუალურად, ანსამბლში და გუნდში;
 ერთხმიანი, ორხმიანი და მარტივი სამხმიანი სიმღერები, მაგალითად, "შინა ვორგილ", "ჩონგური",

”ქრისტე აღსდგა”, "მრავალჟამიერ" (საგალობელი), ”ციცინათელა”, ი. გურგულია - ”საქანელა”, ი.
ბობოხიძე – "ფიფქები", ს. ცინცაძე - “ტოროლა”, რ. ლაღიძე - ”სიმღერა თბილისზე”, ვ. აზარაშვილი
- “დინამო”, ჯ. ჰერმანი – "Hello, Dolly", ე. დი კაპუა - "O Sole mio", ლ. რიჩი -”Endless Love” და სხვ.

კომპოზიცია, სპექტაკლი:



 სცენების გათამაშება;
 დასრულებული ფორმით წარდგენა.

მუსიკალური დამწერლობა:

 ალტერაციის ნიშნების ამოცნობა და გამოყენება;
 მუსიკალური ფრაგმენტის გადაწერა;
 მუსიკალური ჩანაწერის გამოყენება ნაწარმოების დასწავლის, კომპიუტერულ პროგრამებზე

მუშაობის, მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენის დროს.

მუსიკალური ტერმინები:

 მელოდია, რიტმი, გრძლიობა, პაუზა, რიტმი, ტემპი, ტემბრი, კილო (მაჟორი, მინორი), ტონალობა,
ტონიკა, მყარი, მერყევი საფეხურები, კვინტური წრე;

 დინამიური ნიუანსები: Mezzo Forte, Mezzo Piano;
 შესრულების ხერხები: სტაკატო, ლეგატო;
 კომპოზიტორი, ფოლკლორი, ფოლკლორისტი, მუსიკისმცოდნე, პიესა, კონცერტი, რეპეტიცია,

ორკესტრი, დირიჟორი, ლოტბარი, რეგენტი, მესა, სოლისტი, აკომპანემენტი, ბალეტი, კორდე-
ბალეტი, ბალერინა, ბალეტის მოცეკვავე, ბალეტმაისტერი, ადაჯო, პა დე დე,
თეატრალური/საოპერო/საბალეტო დასი, მოქმედება/აქტი, ანტრაქტი, ოპერა, არია, არიოზო,
რეჩიტატივი, ანსამბლი, დუეტი, ტრიო, კვარტეტი, კვინტეტი, ჟანრი;

 ორკესტრი (სიმფონიური, კამერული, სასულე, სიმებიანი), ჯგუფები.

მუსიკალური ფორმები:

 მარტივი სამნაწილიანი, კუპლეტური, რონდო, ვარიაციული.

მუსიკის მოსმენა:

 განსხვავებული ეპოქების ცნობილი ნაწარმოებების მოსმენა, ამოცნობა;
 ქართული ხალხური მუსიკის მოსმენა, ამოცნობა.

ღონისძიებები:

 სკოლის კონცერტი;
 კლასის სპექტაკლი, კარნავალი, მეჯლისი, შეხვედრა - საღამოები;
 ვიქტორინა;
 საჯარო კონცერტზე, სპექტაკლზე დასწრება;
 ექსკურსია ხელოვანის სახლ-მუზეუმში.

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:

 განწყობილების ამოცნობა, შთაბეჭდილებების გაზიარება, საკუთარ შეხედულებებზე საუბარი;
 ინფორმაცია ნაწარმოების და ავტორის შესახებ – პროგრამა (სიუჟეტი, ლიბრეტო), ეპოქა, სტილი,

ჟანრი, ბიოგრაფიული ცნობები;



 ინფორმაცია შემსრულებლების შესახებ.

სარეკომენდაციო მოსასმენი მასალა:

 ხალხური სიმღერები; ფრაგმენტები ბაროკოს, კლასიციზმის, რომანტიზმის ეპოქის მუსიკალური
ხელოვნების ნიმუშებიდან, ქართველ კომპოზიტორთა პოპულარული ნაწარმოებებიდან,
მაგალითად, "წინწყარო", იმერული ”ნადური”, მეგრული "ოდოია", რაჭული ”ალილო”, სვანური
"ლილე"; საგალობელი "ქრისტე აღსდგა", ბრაზილიური სიმღერა "გვანტანა მერა"; ვ. დოლიძე -
ფრაგმენტები ოპერიდან "ქეთო და კოტე", ნ. გაბუნია - "იგავი" ინსტრუმენტული ანსამბლისა და
სოლისტებისათვის (ფრაგმენტები); ი. კეჭაყმაძე - გუნდი "ლაშარის გზაზე" საგუნდო ციკლიდან
"ფშაური ჩანახატები" ა. კალანდაძის ლექსებზე; ვ. აზარაშვილი - "ნოქტიურნი" კამერული
ორკესტრისათვის; ი. ს. ბახი - სავიოლინო კონცერტი ლა მინორი; ლ. ბეთჰოვენი - სიმფონია #5, I
ნაწილი; თემა და ექვსი ვარიაცია, ფა მაჟორი; ფ. შოპენი - მაზურეკი, თხზ. 33 #2, რე მაჟორი/ თხზ.
24 #2, დო მაჟორი, ვალსი #7 დო დიეზ მინორი; ჟ. ბიზე - უვერტიურა, ტორეადორის კუპლეტები,
ბავშვთა გუნდი ოპერიდან "კარმენი"; ჰ. ბერლიოზი - ფრაგმენტები ”ფანტასტიკური
სიმფონიიდან”; კ. სენ-სანსი - "ინტროდუქცია და რონდო კაპრიჩიოზო"; ჯ. ვერდი – კვარტეტი
ოპერიდან "რიგოლეტო"; ვ. ა. მოცარტი – პაპაგენოს და პაპაგენას დუეტი, ღამის დედოფლის არია
ოპერიდან "ჯადოსნური ფლეიტა", ა. ლერნერი, ფ. ლოუ - ფრაგმენტები მიუზიკლიდან "ჩემი
მშვენიერი ლედი" და სხვ.

თავი L

საგნობრივი კომპეტენციები საბაზო საფეხურზე

VII კლასი
მუსიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-
ჩვევები

კომუნიკაცია,
ინტერპრეტაცია

მუსიკალური ნაწარმოების
აღქმა კონტექსტში

მუს.VII.1. მოსწავლეს
შეუძლია იმპროვიზაციის
პროცესში მონაწილეობა.

მუს. VII .5. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენილი
მუსიკალური
ნაწარმოების
გაანალიზება.

მუს.VII.7. მოსწავლე იცნობს
და შეუძლია ქართული და
მსოფლიო მუსიკალური
ხელოვნების ცნობილი
ნიმუშების დახასიათება.



მუს.VII.2. მოსწავლეს
შეუძლია სიმღერა
თანაკლასელებთან ერთად.

მუს.VII.6. მოსწავლეს
შეუძლია გააცნოს
თანაკლასელებს
მუსიკალური
ხელოვნების ნიმუში ან
მუსიკოსის
შემოქმედება.

მუს.VII.8. მოსწავლე
აღიქვამს მუსიკას, როგორც
ინფორმაციისა და
კომუნიკაციის საშუალებას.

მუს.VII.3. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
დავალების შესრულება
მუსიკალურ-
კომპიუტერული
პროგრამების
გამოყენებით.

მუს.VII.4. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
პროექტში მონაწილეობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

მუს.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია იმპროვიზაციის პროცესში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მღერის მელოდიურ საქცევს სეკვენციური გადაადგილებით;
 სიმღერით აბოლოებს მასწავლებლის ან თანაკლასელის მიერ დაწყებულ მელოდიას, უპასუხებს

მუსიკალურ ფრაზას, რიტმულ ფიგურას;
 ნასწავლ ლექსს შეურჩევს მელოდიას;
 შეუწყობს ხმას თანაკლასელის მიერ ნამღერ მელოდიას.

მუს.VII. 2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა თანაკლასელებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მღერის გუნდში ერთხმიან, ორხმიან და მარტივ სამხმიან სიმღერებს ხალხური და კლასიკური

რეპერტუარიდან;
 მღერის კანონის ტიპის სავარჯიშოებს, სიმღერებს;
 არჩევს სხვადასხვა გამომსახველობით ხერხებს მუსიკალური ნაწარმოების შესრულებისას;
 ასრულებს მუსიკალური ნაწარმოებების ფრაგმენტებს / სიმღერებს და ეყრდნობა სანოტო

ჩანაწერს.



მუს.VII. 3. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა დავალების შესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცნობს მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამის სხვადასხვა შესაძლებლობას (მუსიკის ჩაწერა,

ფაქტურის, ტემბრის შერჩევა, რიტმული თანხლება);
 მოცემული დავალების შესრულებისას იყენებს თეორიულ ცოდნას (მუსიკის ანბანი, ფორმა,

ჰარმონია).

მუს.VII.4. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროექტში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს თეორიულ მასალას, ქმნის რესურსს;
 მონაწილეობს კონცერტის, წარმოდგენის, ტელე/რადიო გადაცემის დადგმაში, ჟურნალის

მომზადებაში;
 მონაწილეობს პროექტის წარდგენაში.

მიმართულება: კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

მუს. VII .5. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენით გამოწვეულ შთაბეჭდილებაზე;
 განსაზღვრავს მუსიკალური ნაწარმოების ჟანრს (ოპერა, ბალეტი, სიმფონია, ინსტრუმენტული

კონცერტი...), სტილს (კლასიკური, ხალხური, თანამედროვე);
 მოსმენის დროს ახასიათებს მუსიკის გამომსახველობით საშუალებებს;
 საუბრის დროს იყენებს მუსიკალურ ტერმინოლოგიას;
 ამოიცნობს მუსიკალურ ნაწარმოებებს მოსმენისას.

მუს.VII. 6. მოსწავლეს შეუძლია გააცნოს თანაკლასელებს მუსიკალური ხელოვნების ნიმუში ან
მუსიკოსის შემოქმედება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შეარჩევს მისთვის საინტერესო მუსიკალურ ნაწარმოებს/შემსრულებელს /კომპოზიტორს;
 მოიძიებს და ამუშავებს ინფორმაციას მუსიკალური ნაწარმოების, კომპოზიტორის,

შემსრულებლის შესახებ;
 აცნობს თანაკლასელებს მოძიებულ ინფორმაციას, საკუთარ შთაბეჭდილებას მუსიკალური

ნაწარმოების, ამა თუ იმ მუსიკოსის შესახებ.

მიმართულება: მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

მუს.VII.7. მოსწავლე იცნობს და შეუძლია ქართული და მსოფლიო მუსიკალური ხელოვნების ცნობილი
ნიმუშების დახასიათება.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ერთი და იმავე ჟანრის სხვადასხვა ნაწარმოებს, საუბრობს მათ დამახასიათებელ

ნიშნებზე (სავარაუდო შემადგენლობა, სოლო საკრავი...);
 ადარებს ერთი და იმავე ჟანრის სხვადასხვა ნაწარმოებს;
 ახასიათებს ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს;
 განასხვავებს ხალხური მუსიკის პოპულარულ ნიმუშებს საქართველოს კუთხეების მიხედვით;
 ადარებს სხვადასხვა დიალექტის ერთი და იმავე ჟანრის ხალხურ სიმღერებს;
 საუბრობს იმის შესახებ, რატომ მოეწონა ესა თუ ის ნაწარმოები, იყენებს მუსიკალურ

ტერმინოლოგიას.

მუს.VII.8. მოსწავლე აღიქვამს მუსიკას, როგორც ინფორმაციისა და კომუნიკაციის საშუალებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს მუსიკის როლზე ადამიანის ცხოვრებაში (საგალობელი, ნანა, მწყემსის სალამური,

მრავალჟამიერი...);
 აცნობიერებს, რომ მუსიკა ეხმარება მას ადამიანებთან ურთიერთობაში;
 მუსიკის ერთობლივი მოსმენა ადამიანებში მსგავს განცდებს ბადებს;
 საუბრობს იმაზე, რომ წინა ეპოქაში შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოები/ხელოვნების ნიმუში

მისთვის დღესაც გასაგებია;
 მსჯელობს, რა გაიგო ამა თუ იმ კულტურის შესახებ მისი მუსიკის გაცნობით;
 მსჯელობს, როგორ გამოიყენება მუსიკა სხვა სფეროებში – კინო, თეატრი, საინფორმაციო

საშუალებები.
პროგრამის შინაარსი

იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:

 ტექსტის შეცვლა/შერჩევა მელოდიისათვის;
 მუსიკის შერჩევა პოეტური ტექსტისათვის;
 ხმის შეწყობა.

სიმღერა:

 კანონის ტიპის მელოდიების შესრულება გუნდში;
 სიმღერა თანხლებით და მის გარეშე;
 ერთხმიანი, ორხმიანი და მარტივი სამხმიანი  სიმღერები ქართული და მსოფლიო ხალხური და

პროფესიული  რეპერტუარიდან, მაგალითად, ”სისატურა” (მეგრული), ”იმერული მგზავრული”,
”ქრისტე აღდგა მკვდრეთით” (სადა კილო), ”Silent Night”, კ. სენ-სანსი - ”Ave Maria” და ა. შ.

მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამები:

 Print Music, Song Writer, Note Pad, Logic, Cubase;
 დავალებების შესრულება.

პროექტებში მონაწილეობა:



 თეორიული მასალის მოძიება, რესურსის შექმნა;
 პროექტის მომზადებასა და წარდგენაში მონაწილეობა.

მუსიკის თეორია და ისტორია:

 მუსიკალური ჟანრები (ოპერა, ბალეტი, სიმფონია, ინსტრუმენტული კონცერტი...);
 მუსიკალური სტილები (კლასიკური, ხალხური, თანამედროვე);
 მუსიკალური ტერმინოლოგია.

სარეკომენდაციო მოსასმენი მასალა:

 ხალხური სიმღერები; ფრაგმენტები ბაროკოს, კლასიციზმის, რომანტიზმის ეპოქის, XX ს-ის
მუსიკალური ხელოვნების ნიმუშებიდან, ქართველ კომპოზიტორთა პოპულარული
ნაწარმოებებიდან, მაგალითად, გურული "ჩვენ მშვიდობა", ”ნადური”, ქართლ-კახური "ზამთარია",
მეგრული "აბა, ულა", საგალობელი "წმინდა ნინოს ტროპარი", კორსიკული ტრადიციული სიმღერა
Letter’a mamma/Paghjella.”Tanti passi. . .”, აზერბაიჯანული მუღამი ”Qarabağ Şikəstəsi”; ო.
თაქთაქიშვილი _ ფრაგმენტები ოპერიდან "მინდია", შ. მშველიძე _ სიმფონიური პოემა
"ზვიადაური", I ნაწ., ბ. კვერნაძე - საორკესტრო "ცეკვა ფანტაზია", გ. ყანჩელი - კინომუსიკა; ი.ს.
ბახი - იტალიური კონცერტი, ვ. ა. მოცარტი - "რეკვიემი", ლ. ბეთჰოვენი - საფორტეპიანო სონატა #
8, კონცერტი ვიოლინოსა და ორკესტრისათვის; ფ. შუბერტი - "დაუმთავრებელი სიმფონია", პ.
ჩაიკოვსკი - IV სიმფონია, IV ნაწილი; ჯ. ვერდი - ფრაგმენტები ოპერიდან "ტრავიატა", რ. ვაგნერი -
უვერტიურა ოპერისთვის "ტანჰოიზერი", ფ. ლისტი - უნგრული რაფსოდია #2, 6; ა. დვორჟაკი -
კონცერტი ჩელოსა და ორკესტრისათვის; მ. რაველი - "ბოლერო", ჯ. პუჩინი - კალაფის არია
ოპერიდან ”ტურანდოტი”; ი. ქსენაკისი - ”Metastasis”; J. Lacalle – Amapola, H. Ashman/A. Menken -
Under The Sea, J.Livingston-R.Evans - Mona Lisa, L. Bart - ფრაგმენტები მიუზიკლიდან "Oliver",
Michael Jackson - Billy Jean, Metallica - Enter Sandman და სხვ.

VIII კლასი
მუსიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-
ჩვევები

კომუნიკაცია,
ინტერპრეტაცია

მუსიკალური ნაწარმოების
აღქმა კონტექსტში

მუს.VIII.1. მოსწავლეს
შეუძლია იმპროვიზაციის
პროცესში მონაწილეობა.

მუს. VIII .5. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენილი
მუსიკალური ნაწარმოების
გაანალიზება.

მუს.VIII.7. მოსწავლე
იცნობს და შეუძლია
ქართული და მსოფლიო
მუსიკალური ხელოვნების
ცნობილი ნიმუშების
დახასიათება.



მუს.VIII.2. მოსწავლეს
შეუძლია სიმღერა
თანაკლასელებთან ერთად.

მუს.VIII.6. მოსწავლეს
შეუძლია გააცნოს
თანაკლასელებს
მუსიკალური ხელოვნების
ნიმუში ან მუსიკოსის
შემოქმედება.

მუს.VIII.8. მოსწავლე
აღიქვამს მუსიკას,
როგორც ინფორმაციისა და
კომუნიკაციის საშუალებას.

მუს.VIII.3. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
დავალების შესრულება
მუსიკალურ-
კომპიუტერული
პროგრამების
გამოყენებით.

მუს.VIII.4. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
პროექტში მონაწილეობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

მუს.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია იმპროვიზაციის პროცესში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მღერის მელოდიურ საქცევს სეკვენციური გადაადგილებით;
 სიმღერით აბოლოებს მასწავლებლის ან თანაკლასელის მიერ დაწყებულ მელოდიას, უპასუხებს

მუსიკალურ ფრაზას, რიტმულ ფიგურას;
 ნასწავლ ლექსს შეურჩევს მელოდიას;
 შეუწყობს ხმას თანაკლასელის მიერ ნამღერ მელოდიას.

მუს.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა თანაკლასელებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მღერის გუნდში ორ- და სამხმიან სიმღერებს ხალხური და კლასიკური რეპერტუარიდან;
 მღერის კანონის ტიპის სავარჯიშოებს, სიმღერებს;
 არჩევს სხვადასხვა გამომსახველობით ხერხს მუსიკალური ნაწარმოების შესრულებისას;
 ასრულებს მუსიკალური ნაწარმოებების ფრაგმენტებს / სიმღერებს და ეყრდნობა სანოტო

ჩანაწერს.



მუს.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა დავალების შესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცნობს მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების სხვადასხვა შესაძლებლობას (მუსიკის ჩაწერა,

ფაქტურის, ტემბრის შერჩევა, რიტმული  და აკორდული თანხლება);
 მოცემული დავალების შესრულებისას იყენებს თეორიულ ცოდნას (მუსიკის ანბანი, ფორმა,

ჰარმონია);
 ქმნის მარტივ მუსიკალურ კომპოზიციებს.

მუს.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროექტში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მონაწილეობს პროექტის მიზნის განსაზღვრასა და დაგეგმვაში;
 მოიძიებს თეორიულ მასალას, ქმნის რესურსს;
 მონაწილეობს კონცერტის, წარმოდგენის, ტელე/რადიო გადაცემის დადგმაში, ჟურნალის

მომზადებაში;
 მონაწილეობს პროექტის წარდგენასა და შეფასებაში.

მიმართულება: კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

მუს.VIII.5. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენით გამოწვეულ შთაბეჭდილებაზე;
 განსაზღვრავს მუსიკალური ნაწარმოების ჟანრს (ოპერა, ბალეტი, სიმფონია, ინსტრუმენტული

კონცერტი...), სტილს (კლასიკური, ხალხური, თანამედროვე);
 მოსმენის დროს ახასიათებს მუსიკის გამომსახველობით საშუალებებს;
 ახასიათებს შემსრულებელთა შემადგენლობას: ინსტრუმენტული (დიდი და კამერული

ორკესტრი, კამერული ანსამბლი), ვოკალური, ვოკალურ-ინსტრუმენტული (დიდი და კამერული
შემადგენლობა);

 საუბრის დროს იყენებს სახელოვნებო/ მუსიკალურ ტერმინოლოგიას;
 ამოიცნობს მუსიკალურ ნაწარმოებებს მოსმენისას.

მუს.VIII.6. მოსწავლეს შეუძლია გააცნოს თანაკლასელებს მუსიკალური ხელოვნების ნიმუში ან
მუსიკოსის შემოქმედება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შეარჩევს მისთვის საინტერესო მუსიკალურ ნაწარმოებს / შემსრულებელს /კომპოზიტორს;
 მოიძიებს და ამუშავებს ინფორმაციას მუსიკალური ნაწარმოების, კომპოზიტორის,

შემსრულებლის შესახებ;
 წარადგენს მოძიებულ ინფორმაციას, საკუთარ შთაბეჭდილებას მუსიკალური ნაწარმოების, ამა

თუ იმ მუსიკოსის შესახებ;
 მოიძიებს მუსიკალურ (აუდიო-ვიდეო) მასალას, საჭირო აპარატურას და იყენებს მას

პრეზენტაციის დროს.



მიმართულება: მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

მუს.VIII.7. მოსწავლე იცნობს და შეუძლია ქართული და მსოფლიო მუსიკალური ხელოვნების
ცნობილი ნიმუშების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ერთი და იმავე ჟანრის სხვადასხვა ნაწარმოებს და საუბრობს მათ დამახასიათებელ

ნიშნებზე;
 ადარებს სხვადასხვა დიალექტის ერთი და იმავე ჟანრის ხალხურ სიმღერებს;
 ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე ავტორის / ეპოქის ნაწარმოებებს (დამახასიათებელი ჟანრები,

სტილი, თემატიკა, ხელწერა...);
 ახასიათებს ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს და ადარებს ამ ფორმით დაწერილ მუსიკალურ

ნაწარმოებებს;
 უპასუხებს ცნობილი კომპოზიტორის, შემსრულებლის ბიოგრაფიასთან, შემოქმედებასთან

დაკავშირებულ შეკითხვებს.

მუს.VIII.8. მოსწავლეს აღიქვამს მუსიკას, როგორც ინფორმაციისა და კომუნიკაციის საშუალებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს მუსიკალურ სტილებს კულტურისა და ეპოქის მიხედვით;
 მსჯელობს, რა გაიგო ამა თუ იმ კულტურისა და ეპოქის შესახებ კონკრეტული მუსიკალური

ნაწარმოების გაცნობით;
 საუბრობს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება კონკრეტული მუსიკალური განწყობილების,

კომპოზიტორის ჩანაფიქრის გამოხატვა მუსიკალური გამომსახველობის სხვადასხვა ხერხის
საშუალებით;

 განიხილავს მუსიკის როლს ხელოვნების სხვა დარგებისთვის.
პროგრამის შინაარსი

იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:

 მელოდიური საქცევის სეკვენციური გადაადგილება;
 ნასწავლი ლექსისთვის მელოდიის შერჩევა;
 ხმის შეწყობა.

სიმღერა:

 კანონის ტიპის მელოდიების შესრულება გუნდში;
 სიმღერა თანხლებით და მის გარეშე;
 ორხმიანი და სამხმიანი სიმღერები ქართული და მსოფლიო ხალხური და პროფესიული

რეპერტუარიდან, მაგალითად, "დიდი ხნიდან გაგიცანი" (გურული), "ქართველო, ხელი ხმალს
იკარ" (ქართლ-კახური), "წმიდაო ღმერთო" (სადა კილო), ვ. ა. მოცარტი - ”Die Nachtigall”, the Beatles
- ”Can't Buy Me Love” და ა. შ.



მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამები:

 Logic, Cubase, Finale;
 დავალებების შესრულება;
 მარტივი კომპოზიციების შექმნა.

პროექტებში მონაწილეობა:

 თეორიული მასალის მოძიება, რესურსის შექმნა;
 პროექტის მომზადებაში, წარდგენასა და შეფასებაში მონაწილეობა.

მუსიკის თეორია და ისტორია:

 მუსიკალური ჟანრები (ოპერა, ბალეტი, სიმფონია, ინსტრუმენტული კონცერტი...);
 მუსიკალური სტილები (კლასიკური, ხალხური, თანამედროვე);
 შემსრულებელთა შემადგენლობა: ინსტრუმენტული (დიდი და კამერული ორკესტრი, კამერული

ანსამბლი), ვოკალური, ვოკალურ-ინსტრუმენტული (დიდი და კამერული შემადგენლობა);
 მუსიკალური/ სახელოვნებო ტერმინოლოგია.

სარეკომენდაციო მოსასმენი მასალა:

 ხალხური სიმღერები; ფრაგმენტები ბაროკოს, კლასიციზმის, რომანტიზმის, XX საუკუნისა და
ქართველ კომპოზიტორთა პოპულარული ნაწარმოებებიდან, მაგალითად, აჭარული ოთხხმიანი
ნადური, მეგრული "კუჩხი ბედინერი", კახური "ჭონა",  საგალობელი "შენ ხარ ვენახი"
(ფალიაშვილის ვარიანტი); სარდინიული მრავალხმიანი სიმღერა Actores Alidos – Chelu e
mare/Tralallera, ინდური რაგა ”Harikambhoji”; ა. მაჭავარიანი - სავიოლინო კონცერტი, ს. ნასიძე -
სიმფონია "ფიროსმანი" (ფრაგმენტები), მ. შუღლიაშვილი - ”ეგზერსისი” ფორტეპიანოსთვის; გ. ფ.
ჰენდელი - გუნდი “Alleluia” ორატორიიდან "მესია", ფ.  შოპენი - ბალადა #1, ჯ. ვერდი -
ფრაგმენტები ოპერიდან "აიდა", "რეკვიემი" (ფრაგმენტები), რ. ვაგნერი - "ვალკირიების გაფრენა",
ტეტრალოგია ”ნიბელუნგების ბეჭედი”, ოპერიდან "ვალკირია"; პ. ჩაიკოვსკი - კონცერტი
ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის # 1; ფ. მენდელსონი - კონცერტი ვიოლინოსა და
ორკესტრისათვის; კ. დებიუსი - პრელუდია "პეკის ცეკვა", საფორტეპიანო პიესა "მთვარის შუქი"; ი.
სტრავინსკი - "რუსული ცეკვა" ბალეტიდან "პეტრუშკა" (საფორტეპიანო ვერსია); ა. შონბერგი -
კამერული სიმფონია, დ. შოსტაკოვიჩი - კონცერტი ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის # 1; ჯ.
კეიჯი - ”წყლის თამაში”; ფ. სინატრა -” New York, New York”, A. Barozzo – "Brazil", The Beatles –
"Can's buy my Love", J. Styne - ფრაგმენტები მიუზიკლიდან "Funny Girl", Sting - Shape Of My Heart,
Motley Crue – ”Home sweet home” და სხვ.

IX კლასი
მუსიკა

სტანდარტი



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კომუნიკაცია,
ინტერპრეტაცია

მუსიკალური
ნაწარმოების აღქმა

კონტექსტში

მუს. IX.1. მოსწავლეს
შეუძლია იმპროვიზაციის
პროცესში მონაწილეობა.

მუს. IX. 5. მოსწავლეს
შეუძლია მოსმენილი
მუსიკალური
ნაწარმოების
გაანალიზება.

მუს.IX.8. მოსწავლეს
შეუძლია მუსიკალური
ნაწარმოების
სტრუქტურული და
სახეობრივი მხარეების
დახასიათება.

მუს. IX.2. მოსწავლეს
შეუძლია სიმღერა
თანაკლასელებთან ერთად.

მუს. IX. 6. მოსწავლეს
შეუძლია გააცნოს
თანაკლასელებს
მუსიკალური ხელოვნების
ნიმუში ან მუსიკოსის
შემოქმედება.

მუს.IX.9. მოსწავლე
აცნობიერებს მუსიკის
როლს საზოგადოების
ცხოვრებაში.

მუს.IX.3. მოსწავლეს
შეუძლია კომპოზიციების
შექმნა მუსიკალურ-
კომპიუტერული
პროგრამების
გამოყენებით.

მუს.IX.7. მოსწავლეს
შეუძლია საკუთარი და
სხვისი შემოქმედების
განხილვა.

მუს. IX.4. მოსწავლეს
შეუძლია სასწავლო
პროექტში მონაწილეობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

მუს. IX. 1. მოსწავლეს შეუძლია იმპროვიზაციის პროცესში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სიმღერით და დაკვრით უხამებს სხვადასხვა მელოდიურ ხმებს, რიტმულ ფიგურებს

თანაკლასელის მიერ შესრულებულ რიტმულ ფიგურას, მარტივ აკორდულ თანმიმდევრობას;
 თანაკლასელებთან ერთად ქმნის მუსიკალურ-დრამატულ ეტიუდებს, კომპოზიციებს ხმის,

ინსტრუმენტის, მოძრაობის საშუალებით.



მუს. IX. 2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა თანაკლასელებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასრულებს ორხმიან და სამხმიან ქართულ ხალხურ და სხვა ხალხთა სიმღერებს;
 ასრულებს მუსიკალური ნაწარმოებების ფრაგმენტებს / სიმღერებს და ეყრდნობა სანოტო

ჩანაწერს.

მუს. IX. 3. მოსწავლეს შეუძლია კომპოზიციების შექმნა მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 დასახული მიზნის შესაბამისად იყენებს კომპიუტერულ პროგრამებს (მუსიკის ჩაწერა, ფაქტურის,

ტემბრის შერჩევა, აკორდული თანხლება);
 იყენებს თეორიულ ცოდნას (მუსიკის ანბანის, მუსიკალური ფორმის, ჰარმონიის საკითხები)

კომპოზიციის შექმნის დროს;
 ქმნის მუსიკალურ კომპოზიციებს;
 მუსიკალურ კომპოზიციაში ასახავს მხატვრული ლიტერატურის, სახვითი და თეატრალური

ხელოვნების ნიმუშებით გამოწვეულ შთაბეჭდილებებს.

მუს. IX. 4. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროექტში მონაწილეობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს პროექტის მიზანს;
 გეგმავს პროექტს და ანაწილებს ფუნქციებს;
 მოიძიებს თეორიულ მასალას, ქმნის რესურსს;
 მონაწილეობს კონცერტის, წარმოდგენის, ტელე/რადიო გადაცემის დადგმაში, ჟურნალის

მომზადებაში;
 მონაწილეობს პროექტის წარდგენასა და შეფასებაში.

მიმართულება: კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

მუს.IX.5. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენით გამოწვეულ შთაბეჭდილებაზე;
 ახასიათებს მუსიკალურ ნაწარმოებს ფორმის, ჟანრის, სტილის და მუსიკალურ-

გამომსახველობითი საშუალებების მიხედვით;
 საუბრის დროს იყენებს სახელოვნებო/ მუსიკალურ ტერმინოლოგიას;
 ამოიცნობს მუსიკალურ ნაწარმოებებს მოსმენისას.

მუს.IX.6. მოსწავლეს შეუძლია გააცნოს თანაკლასელებს მუსიკალური ხელოვნების ნიმუში ან მუსიკოსის
შემოქმედება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 შეარჩევს მისთვის საინტერესო მუსიკალურ ნაწარმოებს / შემსრულებელს /კომპოზიტორს;
 მოიძიებს და ამუშავებს ინფორმაციას მუსიკალური ნაწარმოების, კომპოზიტორის,

შემსრულებლის შესახებ;



 მოხსენების / სტატიის სახით წარმოადგენს მოძიებულ ინფორმაციას, საკუთარ შთაბეჭდილებას
მუსიკალური ნაწარმოების, ამა თუ იმ მუსიკოსის შესახებ;

 მოიძიებს მუსიკალურ (აუდიო-ვიდეო) მასალას, საჭირო აპარატურას და იყენებს მას
პრეზენტაციის დროს;

 წარმართავს დისკუსიას, სვამს და უპასუხებს კითხვებს;
 ავრცელებს მოძიებულ მასალას; ქმნის არქივს სხვებთან ერთად.

მუს.IX.7. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი და სხვისი შემოქმედების განხილვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს გაკვეთილზე შესრულებული შემოქმედებითი დავალების, საჯარო, სკოლის
კონცერტის განხილვაში;

 წერს რეცენზიას საჯარო, სკოლის კონცერტზე;
 კორექტულია აზრის გამოთქმის დროს.

მიმართულება: მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში

მუს. IX.8. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ნაწარმოების სტრუქტურული და სახეობრივი მხარეების
დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნასწავლ ნაწარმოებებს ადარებს ერთმანეთს – ჟანრი, სტილი, ეპოქა, ავტორი;
 ნაწარმოებების შედარების საფუძველზე განასხვავებს ავტორის ხელწერას;
 ადარებს სხვადასხვა შესრულებას და საუბრობს ”ინტერპრეტაციაზე”;
 საუბრობს მუსიკალური ნაწარმოების სახეობრივ შინაარსზე (ლირიკული, დრამატული, ეპიკური,

გმირულ-დრამატული, სკერცოზული, გროტესკული და ა.შ.);
 საუბრობს მუსიკალური ნაწარმოების კომპოზიციურ აგებულებაზე;
 მსჯელობს ხალხური სიმღერის მახასიათებლებზე (დიალექტი, ჟანრი, თემატიკა,

შემსრულებელთა შემადგენლობა).

მუს.IX.9. მოსწავლე აცნობიერებს მუსიკის როლს საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს სტილებს კულტურისა და ეპოქის მიხედვით;
 საუბრობს ხალხური მუსიკის სოციალურ დანიშნულებაზე (ყოფასთან კავშირი, კოლექტიური

შემსრულებლობა, ზეპირი გადაცემის ტრადიცია, ანონიმურობა, მუდმივი ცვალებადობა);
 აცნობიერებს პროფესიული მუსიკის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ კომპონენტებს:

კომპოზიტორი, შემსრულებელი, მსმენელი;
 მსჯელობს მუსიკის როლზე ხელოვნების სხვა დარგებში;
 ადარებს მუსიკასთან დაკავშირებულ ტრადიციულ და თანამედროვე პროფესიებს – პროდიუსერი,

რეჟისორი, დიჯეი, ხმის ოპერატორი;



 ახასიათებს თანამედროვე ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს და მათ ზეგავლენას მუსიკალურ
ხელოვნებაზე;

 განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს მუსიკის შესწავლით მიღებული ცოდნა და უნარები სხვადასხვა
პროფესიაში;

 იკვლევს მუსიკის გავრცელების/გადაცემის საშუალებებს (მომღერალთა ოჯახები, მგალობელთა სკოლები...
სანოტო დამწერლობის სხვადასხვა სისტემები, მაგალითად, ქართული ნევმური დამწერლობა...) სხვადასხვა
ისტორიულ პერიოდში;

 მსჯელობს საზოგადოების ცხოვრებაში მუსიკის როლის შესახებ კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე
(ჰიმნის როლი და მნიშვნელობა სახელმწიფოსთვის; დ. შოსტაკოვიჩის VII სიმფონია ლენინგრადის
ბლოკადის დროს; "მარსელიეზა" საფრანგეთის რევოლუციის დროს; “შავლეგო”, “ჩემო კარგო ქვეყანავ” 80-
იანი წლების ეროვნული მოძრაობის დროს...).

პროგრამის შინაარსი

იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:

 ტექსტის შეცვლა, შერჩევა მელოდიისათვის;
 მუსიკის შერჩევა პოეტური ტექსტისათვის;
 ხმის შეწყობა.

სიმღერა:

 კანონის ტიპის მელოდიების შესრულება გუნდში;
 სიმღერა თანხლებით და მის გარეშე;
 ორხმიანი და  სამხმიანი სიმღერების შესრულება გუნდში;
 რეპერტუარის შერჩევა;
 გამომსახველობითი ხერხების შერჩევა;
 ორხმიანი და სამხმიანი სიმღერები ქართული და მსოფლიო ხალხური და პროფესიული

რეპერტუარიდან, მაგალითად, "ასლანური მრავალჟამიერი" (რაჭული), "ნანილა" (სვანური), "შენ
ხარ ვენახი", L. Guglielmi – "La Vie en Rose", ფ. ლისტი - "Christus ist geboren" და ა. შ.

მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამები:

 Sibelius, Finale, Cubase, Logic;
 დავალებების შესრულება;
 კომპოზიციის შექმნა.

მუსიკალური ნაწარმოებები:

 ფრაგმენტები სხვადასხვა ეპოქის კომპოზიტორთა ცნობილი ნაწარმოებებიდან;
 ქართული ხალხური და პროფესიული ნაწარმოებების მოსმენა, ამოცნობა.

პროექტებში მონაწილეობა:



 პროექტის დაგეგმვა და ანალიზი;
 პროექტის მომზადება, წარდგენა.

მუსიკის თეორია და ისტორია:

 ჟანრი, სტილი, ეპოქა;
 მხატვრული მუსიკალური მიმართულებების თვალსაჩინო წარმომადგენლები;
 მუსიკალური ნაწარმოების სახეობრივი შინაარსი (ლირიკული, დრამატული, ეპიკური, გმირულ-

დრამატული, სკერცოზული, გროტესკული და ა.შ.);
 მუსიკალური ნაწარმოების კომპოზიცია: ინსტრუმენტული ფორმები (სამნაწილიანი, რონდო,

ვარიაციები, სონატური, სუიტა, სონატურ-სიმფონიური ციკლი); ვოკალური ფორმები
(კუპლეტური, გამჭოლი ფორმები).

ხალხური მუსიკა:

 დიალექტი, ჟანრი, თემატიკა, შემსრულებელთა შემადგენლობა;
 ხალხური მუსიკის სოციალური დანიშნულება (ყოფასთან კავშირი, კოლექტიური

შემსრულებლობა, ზეპირი გადაცემის ტრადიცია, ანონიმურობა, მუდმივი ცვალებადობა).

სარეკომენდაციო მოსასმენი მასალა:

 ხალხური სიმღერები; ფრაგმენტები ბაროკოს, კლასიციზმის, რომანტიზმის, იმპრესიონიზმის, XX
საუკუნისა და ქართველ კომპოზიტორთა პოპულარული ნაწარმოებებიდან, მაგალითად,
"შემოქმედური ნადური", გრძელი კახური მრავალჟამიერი, რაჭული "მაღლა მთას მოდგა უცხო
ფრინველი", საგალობელი "წმიდაო ღმერთო” (ზ. ფალიაშვილის ვარიანტი), აფრიკული
მრავალხმიანობის ნიმუში “Yangissa”/“Banga Banga”/”Bobangi”, ავსტრალიური ხალხური სიმღერა
”Mum’s Choice”; ბ. კვერნაძე - სიმღერები, კინომუსიკა, გ. ყანჩელი - ვოკალურ-სიმფონიური სუიტა
"სტიქსი" (ფრაგმენტები); ლ. ბეთჰოვენი - საფორტეპიანო კონცერტი #5, რ. შტრაუსი - სიმფონიური
პოემა "დონ ჯოვანი" (ფრაგმენტები), ლ. ბეთჰოვენი - IX სიმფონია (ფრაგმენტები); პ. ჩაიკოვსკი –
ფრაგმენტები ოპ. "პიკის ქალი", გ. მალერი - V სიმფონია, IV ნაწილი - Adagietto; კ. ორფი - "კარმინა
ბურანა" (ფრაგმენტები), ბ. ბარტოკი – მუსიკა სიმებიანების, დასარტყამი საკრავებისა და
ჩელესტასთვის; დ. შოსტაკოვიჩი - სიმებიანი კვარტეტი #3, III ნაწილი, V სიმფონია,  I ნაწილი; დ.
ბრუბეკი - ჯაზური კომპოზიცია “Take Five”,  G.Weiss-B. Thiele - ”What a Wonderful World”, J.
Herman's Show – ”Hello Dolly”, G. Gershvin – ”Porgy and Bess” (ფრაგმენტები), L. Weber "Super Star"
(ფრაგმენტები), A. Cooper - School's Out for this summer და სხვ.

თავი LI

საგნობრივი პროგრამა ქართულ ცეკვაში

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი



ხალხური ცეკვა ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია. იგი, როგორც სავალდებულო
დისციპლინა, მნიშვნელოვნად გაამდიდრებს ზოგადი განათლების სისტემას.

ქართული ხალხური ცეკვის შესწავლა ემსახურება მოსწავლის ფიზიკურ და ესთეტიკურ განვითარებას,
მოზარდ თაობაში ზოგადი კულტურის აღზრდას - დახვეწილი გემოვნების, ღირსების გრძნობის,
შრომისმოყვარეობის, კორექტული ქცევის, აგრეთვე საკუთარი თავის ფლობის უნარის განვითარებას.

ქართული ცეკვა მკვეთრად გამოხატული ხასიათითა და მუხტით უვითარებს მოსწავლეს ეროვნულ
თვითშეგნებას და უყალიბებს ტრადიციისადმი პატიცისცემის გრძნობას.

ბ) ქართული ცეკვის სწავლების მიზნები და ამოცანები

ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია:

 ქართული ცეკვის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება;
 საცეკვაო-შემოქმედებითი უნარის განვითარება;
 პლასტიკური გამომსახველობის, კოორდინაციის, მოძრაობის კულტურის გამომუშავება,

ტანადობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

ამ საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, ქართული ცეკვის სწავლება სკოლაში ითვალისწინებს
შემდეგი ამოცანების გადაჭრას:

 მოტორული მეხსიერებისა და რიტმის გრძნობის განვითარება;
 საკუთარი სხეულის ფლობისა და მუსიკის ხასიათის გადმოცემის უნარის განვითარება;
 ქართული ხალხური ცეკვის ძირითადი ელემენტების შესწავლა;
 ქართული საცეკვაო კულტურის ზოგადი გაცნობა;
 მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით პროცესში.

გ) ქართული ცეკვის საგნის სწავლების ორგანიზება

საგანი ისწავლება დაწყებით საფეხურზე, IV კლასში, კვირაში 1 საათის განმავლობაში (სულ 33 სთ.).

დ) ქართული ცეკვის სწავლების მიმართულებების აღწერა

ცეკვის სწავლება ორი მიმართულებით იშლება:

1. პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;

2. კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია.

სწავლება ორივე მიმართულების ფარგლებში პარალელურად და ერთმანეთთან მჭიდრო

ურთიერთკავშირში მიმდინარეობს.



პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები გაეცნობიან და შეისწავლიან ქართული ცეკვის
ელემენტებს, გამოუმუშავდებათ და ჩამოუყალიბდებათ პრაქტიკული ჩვევები, რომლებიც მათი
პლასტიკური გამომსახველობისა და საცეკვაო-იმპროვიზაციული უნარების განვითარებას ემსახურება.

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეჩვევიან სხვის მიერ შესრულებული ცეკვის განხილვას,
აზრის ნათლად გადმოცემას შესაფერისი ტერმინოლოგიის გამოყენებითა და ქცევის ნორმების დაცვით.
მოსწავლეები მონაწილეობენ ერთობლივ შემოქმედებით პროცესში, ესწრებიან და მონაწილეობენ
სხვადასხვა ღონისძიებაში, იღებენ ინფორმაციას შესწავლილი ცეკვების შესახებ.

თავი LII

საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

IV კლასი

ქართული ცეკვა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

ქ.ც.IV.1. მოსწავლე იცნობს და შეუძლია
ქართული ცეკვის ელემენტების
გამოყენება.

ქ.ც.IV.6. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვა სხვისი
ცეკვის მიმართ.

ქ.ც.IV.2. ცეკვის დროს მოსწავლეს ქ.ც.IV.7. მოსწავლეს შეუძლია ცეკვის



შეუძლია კოორდინაციის დაცვა. ნასწავლი ტერმინოლოგიის გამოყენება.

ქ.ც.IV.3. მოსწავლეს შეუძლია ცეკვა
ინდივიდუალურად და სხვებთან
ერთად.

ქ.ც.IV.8. მოსწავლეს შეუძლია ნასწავლი
ქართული ცეკვების ამოცნობა და
დახასიათება.

ქ.ც.IV.4. მოსწავლეს შეუძლია
იმპროვიზაცია მოსმენილი მუსიკალური
მასალის საფუძველზე.

ქ.ც.IV.5. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი
სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

ქ.ც.IV.1. მოსწავლე იცნობს და შეუძლია ქართული ცეკვის ელემენტების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ცეკვის ნაცნობ ელემენტებს;

 ცეკვის დროს ასრულებს ძირითად სვლებს;

 სათანადოდ გადმოსცემს ცეკვის ხასიათს;

 იყენებს გასმებისა და ჩაკვრების ნაირსახეობებს;

 ასრულებს მარტივ ცერილეთებს, მუხლილეთებს;

 ცეკვის დროს სწორად ორიენტირებს სივრცეში.

ქ.ც.IV.2. ცეკვის დროს მოსწავლეს შეუძლია კოორდინაციის დაცვა.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამართულად უჭირავს სხეული;

 არ იძაბება მოძრაობის შესრულებისას;

 სხვადასხვა სათვალავზე იწევა ერგცერებზე;

 ასრულებს ერთ-, ორ- და სამდაკვრით მოძრაობებს;

 ჩერდება ცალ და ორ ფეხზე სხვადასხვა მდგომარეობაში.

ქ.ც.IV.3. მოსწავლეს შეუძლია ცეკვა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ცეკვის დროს მოძრაობს სწორხაზობრივად, დიაგონალურად, ხვეულად, რკალისებურად, წრეზე,
ფრონტალურად, საგიტალურად;

 ასრულებს ცეკვის მოძრაობებს, ილეთებს, კომბინაციებს, ფრაგმენტებს, მარტივ კომპოზიციებს
ინდივიდუალურად, წყვილში, ჯგუფურად;

 სხვებთან ერთად მონაწილეობს საფერხულო ცეკვებში;

 სინქრონულად მოძრაობს პარტნიორთან, ჯგუფთან;

 სხვებთან ერთად ცეკვის დროს იცავს სათანადო დისტანციას;

 არ არღვევს მთლიანობას მასობრივი ცეკვის დროს.

ქ.ც.IV.4. მოსწავლეს შეუძლია იმპროვიზაცია მოსმენილი მუსიკალური მასალის საფუძველზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოძრაობით აჰყვება ცეკვას, გადმოსცემს რიტმს;

 მუსიკის ხასიათს გადმოსცემს მოძრაობით;

 შეთავაზებული ილეთებიდან შეარჩევს ამ ცეკვისათვის შესაფერისს;

 მისთვის უცნობ მუსიკაზე ცეკვის დროს იყენებს სხვა ცეკვისათვის დამახასიათებელ ელემენტებს.

ქ.ც.IV.5. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 დროულად ცხადდება რეპეტიციაზე;

 მოაქვს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ნივთები;

 აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;

 მონაწილეობს გამოკითხვაში.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ქ.ც.IV.6. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა სხვისი ცეკვის მიმართ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოხატავს დადებით ან უარყოფით დამოკიდებულებას ნანახი ცეკვის მიმართ;

 განარჩევს ერთმანეთისგან ნაცნობ და უცნობ ცეკვას;

 გამოთქვამს აზრს, რამდენად შეესაბამება მის მიერ ნანახი ცეკვა მუსიკალურ თანხლებას,
სთავაზობს კონკრეტული ფრაგმენტის შესრულების საკუთარ ვარიანტს;

 კორექტული ფორმით გადმოსცემს საკუთარ დამოკიდებულებას.

ქ.ც.IV.7. მოსწავლეს შეუძლია ცეკვის ნასწავლი ტერმინოლოგიის გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სწორად წარმოთქვამს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს;

 საჭიროების შემთხვევაში განმარტავს მათ;

 სვამს კითხვებს მისთვის უცნობი ილეთის, მოძრაობის დასახელების, ტერმინის დაზუსტების
მიზნით.

ქ.ც.IV.8. მოსწავლეს შეუძლია ნასწავლი ქართული ცეკვების ამოცნობა და დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ცეკვას მუსიკის მოსმენისას;

 იცნობს და ასახელებს ნასწავლი ცეკვების დამახასიათებელ ილეთებს;

 ახასიათებს ნასწავლ ცეკვებს შემსრულებელთა შემადგენლობის, შინაარსის, ჟანრის მიხედვით;

 ცეკვების მიხედვით განასხვავებს კოსტიუმებს;

 ასახელებს ცეკვის მუსიკალური თანხლებისათვის საჭირო მუსიკალურ საკრავებს.



პროგრამის შინაარსი

ფრაგმენტები ცეკვებიდან:

1. ”დავლური-ქართული”;

2. შერჩევით: ”აჭარული”, ”მთიულური” და ა. შ.

ცეკვის ელემენტები:

 ძირითადი სვლები (წინსვლა, უკუსვლა, გვერდზე სვლა);

 გასმები;

 ჩაკვრების ნაირსახეობები;

 მარტივი ცერილეთები.

ვარჯიში:

 ძელთან და შუა დარბაზში;

 მაღალ ერგცერზე აწევ-დაწევა (8, 4, 2, 1 თვლაზე);

 თავისუფალი ფეხის ერგცერის დაკვრა იატაკზე (2, 1 თვლაზე);

 ერგცერების რიგ-რიგობით დაკვრა იატაკზე;

 სამდაკვრითი მოძრაობა.

გასმების მოსამზადებელი ვარჯიშები:

 სადა, სრიალა გასმა;

 სადა ჩაკვრის მოსამზადებელი ვარჯიში.

თავი LIII

საგნობრივი პროგრამა სპორტში

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

სპორტი და ფიზიკური განათლება აუცილებელი პირობაა პიროვნების ჰარმონიული
განვითარებისთვის, რაც დაწყებითი და საბაზო განათლების ძირითად მიზანს წარმოადგენს. მოზარდს
დაწყებითი კლასებიდანვე უნდა ჩავუნერგოთ ფიზიკური აქტივობის აუცილებლობის შეგნება. მან უნდა
გააცნობიეროს, რომ ჯანმრთელობა ნიშნავს არა რომელიმე დაავადების არქონას, არამედ ამ დაავადების



თავიდან აცილებას, რაც ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვით არის შესაძლებელი. მას უნდა ესმოდეს, რომ
ფიზიკური აქტივობა სიცოცხლის გახანგრძლივების, სოციალური და მატერიალური კეთილდღეობის
საწინდარია.

სპორტის სასწავლო გეგმის მოთხოვნებმა რადიკალურად უნდა შეცვალოს მოსწავლეთა
დამოკიდებულება ამ საგნის მიმართ. მოსწავლეებს მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ სპორტული
აქტივობების დროს, რადგან მათ დამოუკიდებლად უწევთ შეჯიბრებების დროს წამოჭრილი
სიტუაციური პრობლემების გადაჭრა, მყისიერი გადაწყვეტილებების მიღება და სოციალური
ინტერაქციის დამყარება თანაგუნდელებთან. სპორტული სახეობების მრავალფეროვნება ვაჟებს და
გოგონებს ერთნაირად აძლევს საშუალებას, გამოავლინონ და განავითარონ თავიანთი ფიზიკური
უნარები. სკოლაში შეძენილი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები მოსწავლეებს
გაჰყვებათ მთელი ცხოვრების მანძილზე, რაც არის მყარი საფუძველი იმისა, რომ ისინი გახდნენ აქტიური
და შრომისუნარიანი მოქალაქეები. ჯანმრთელი და შრომისუნარიანი მოსახლეობა კი პოზიტიურ
გავლენას ახდენს ქვეყნის თავდაცვის უნარზე, ეკონომიკასა და კეთილდღეობაზე.

სპორტის, როგორც საგნის, შემოღება სკოლებში არ გულისხმობს სპორტულ საქმიანობაში მხოლოდ
წარმატებული მოსწავლეების ჩართვას. უნდა შეიქმნას პირობები, რომ ყველა მოსწავლემ შეძლოს
მონაწილეობის მიღება სპორტულ ვარჯიშსა და შეჯიბრებებში. სპორტისა და ფიზიკური განათლების
ხალისიანმა და შედეგიანმა გაკვეთილებმა უნდა დაარწმუნოს მოსწავლეები საკუთარი ფიზიკური
უნარების განვითარების შესაძლებლობასა და აუცილებლობაში, ხელი შეუწყოს მათ თვითდამკვიდრებას.

სპორტი და ფიზიკური განათლების საგნის სწავლების გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა
ფსიქო-ფიზიკურ განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის, როგორც ფასეულობის, განმტკიცებას და
შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. ესენია: სამართლიანი თამაში, გუნდური სულისკვეთება,
ინდივიდუალური და გუნდური თვითგამოხატვა, ურთიერთდახმარება, შინაგანი დისციპლინა,
ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა, პასუხისმგებლობის განაწილება და ლიდერობა, არაძალადობრივი
ურთიერთქმედება, კოლეგიალობა, ურთიერთგაგება.

ნარკოტიკების მოხმარების პრევენციის თვალსაზრისით, სპორტული თამაშები გულისხმობს შემდეგი
უნარ-ჩვევებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებას: მიღწევის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, წაგების
ღირსეულად მიღება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, როგორც ფასეულობის, აღქმა და ცხოვრებაში დანერგვა,
საკუთარი ძალებით სიამოვნების მიღება, საკუთარი თავის პოვნა და თვითდამკვიდრება, ჯანსაღ
გუნდთან (თანატოლთა წრესთან) იდენტობის განცდა და ა.შ.

სოციალური მარგინალიზაციის პრევენციის თვალსაზრისით, სპორტული თამაშები გულისხმობს
არადისკრიმინაციულ მიდგომას, ანუ სოციალურად დაუცველი ბავშვების (მათ შორის, დევნილი, ობოლი
და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების) ინტეგრირებას საზოგადოებაში სოციალურად დაცულ
თანატოლებთან ერთობლივი გუნდური მუშაობის და ამ გზით მათ შორის გაუცხოების გადალახვის
საშუალებით.

სპორტული თამაშები გულისხმობს გენდერული თანასწორობის განმტკიცებას სხვადასხვა სპორტულ
თამაშში გოგონებისა და ბიჭების თანასწორუფლებიანი მონაწილეობის გზით.



სკოლას მოეთხოვება სპორტის გაკვეთილებზე და სასკოლო შეჯიბრებებზე შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების ჩართვა (ფიზიკური პრობლემების მქონე მოსწავლეები,
საინვალიდო ეტლით მოსარგებლე მოსწავლეები, გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე
მოსწავლეები, მხედველობისა და სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეები და სხვ.) მათთვის
შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის საფუძველზე.

ბ) საგნის სწავლემის მიზნები

სპორტის სწავლების მიზანია:

 ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ
განვითარებას;

 გააცნობიერებინოს მას ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში;
 გამოუმუშავოს მას ისეთი სამოქალაქო უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა დამოუკიდებლად

გადაწყვეტილებების მიღება, პასუხისმგებლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა,
შემწყნარებლობა და სხვ.

გ) საგნის სწავლების საფეხურების დახასიათება

სპორტს, როგორც სასწავლო დისციპლინას, თავისი სპეციფიკა გააჩნია სკოლის სამივე (დაწყებით,
საბაზო და საშუალო) საფეხურზე.

დაწყებითი საფეხური (I-VI კლასები)

დაწყებით საფეხურზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ბავშვის ზოგად ფიზიკურ
მომზადებას და იმ საბაზისო მოძრაობითი უნარ-ჩვევების შეძენას, რომლებიც დაეხმარება მათ, აქტიური
მონაწილეობა მიიღონ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საბაზო და საშუალო საფეხურზე.

მიზნები და ამოცანები:

 ჯანსაღი ცხოვრების წესის გაცნობა და მისი დაცვა;
 დამოუკიდებელი მოტორული ქმედებების სტიმულირება და ფორმირება;
 მარტივი ფიზიკური ვარჯიშების ტექნიკის ათვისება;
 ზოგადგანმავითარებელ ვარჯიშთა კომპლექსების შესწავლა და გამოყენება;
 სწორი მოძრაობითი უნარ-ჩვევების გამომუშავება;

სკოლის დაწყებით საფეხურზე მოსწავლე ეჩვევა დამოუკიდებლობას. ამისათვის საჭიროა მან იცოდეს:

 ამა თუ იმ ვარჯიშის ან მოძრაობის პრაქტიკული მნიშვნელობა და ფიზიკური
განვითარებისათვის მისი აუცილებლობა. გაკვეთილის დაწყებისას მოსწავლეები უნდა
დავარწმუნოთ იმაში, რომ მოცემული ვარჯიში მნიშვნელოვანია. მაგ., თუ საუბარია
მოქნილობაზე, უნდა ვისაუბროთ მოქნილობის პრაქტიკულ მნიშვნელობაზე, ე.ი. წინა
პლანზე უნდა წამოვწიოთ ამა თუ იმ ვარჯიშის მნიშვნელობის გააზრებული მოტივაცია,



დაწყებული მარტივი მოძრაობის შესწავლით და დამთავრებული ცხოვრების ჯანსაღი
წესით.

 მოძრაობის (მოქმედების) დანიშნულება. მაგ., თუ საუბარია მოქნილობაზე ან სისწრაფეზე,
მოსწავლემ უნდა შეძლოს ვარჯიშების კომპლექსებში გარკვეული კანონზომიერების დანახვა
და დამოუკიდებლად შესრულება, ან არსებულის გართულება.

 ვარჯიშების შესრულების რიგითობის დაცვა გაკვეთილზე. მოსწავლეებს უნდა ავუხსნათ,
თუ რატომ არის ზოგადგანმავითარებელი და სპეციალური ვარჯიშები აუცილებელი და
რატომ უნდა ტარდებოდეს ისინი გაკვეთილის დასაწყისში. მოსწავლეები უნდა
ხვდებოდნენ, რომ სივრცეში ორიენტაციის გასავითარებელი ვარჯიში (მაგ. დაბრკოლებებს
შორის სირბილი) წინ უნდა უსწრებდეს, ვთქვათ, კალათბურთის თამაშს, ადგილზე სირბილი
- მოძრავ თამაშებს და ა.შ.

დაწყებით საფეხურზე მუშაობის მეთოდები.

I-VI კლასებში წარმოუდგენელია მოსწავლეებში შემოქმედებითი და ფიზიკური აქტივობის
განვითარება, თუ სწავლების პროცესს აკლია ემოციურობა. ამიტომ, გაკვეთილზე უპირატესობა თამაშებსა
და ჯგუფებს შორის შეჯიბრებებს უნდა დაეთმოს. ხალისიანი შეჯიბრება, თუნდაც მარტივი წახალისების
თანხლებით, კარგი სტიმულია ყველა მოსწავლის სასწავლო პროცესში ჩასაბმელად.

სასწავლო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს მათი ფიზიკური მაჩვენებლებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისაკენ. მოსწავლეს,
რომელმაც გაიარა ფიზიკური აღზრდის სასწავლო პროგრამა, უნდა შეეძლოს გამომუშავებული მოტორული უნარ-ჩვევების დამოუკიდებლად
გამოყენება.

თამაშის, როგორც ერთ-ერთი პედაგოგიური მეთოდის, გამოყენებით სწავლა უფრო სახალისო და

მოტივაციური ხდება. V-VI კლასებში მხიარული თამაშები აუმჯობესებს მოსწავლეთა მოძრაობით

ჩვევებს, ამაღლებს მათ მიერ სიტუაციის გაანალიზების უნარს, უვითარებს ფანტაზიას, დროისა და

სივრცის შეგრძნებას.

საბაზო საფეხური (VII-IX კლასები)

საბაზო საფეხურზე სპორტის სწავლების ძირითადი მიზნები და ამოცანებია:

- მოსწავლეთა ჯანმრთელობის განმტკიცება და ყოველმხრივი ფიზიკური განვითარება;
- სპორტულ აქტივობებში დამოუკიდებლობის გამოვლენის ხელშეწყობა და ორგანიზება;
- არჩეული სპორტის სახეობაში სპორტული ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფისათვის საჭირო სპეციალური

ფიზიკური მომზადებისა და შესაძლებლობების განვითარება;
- სპორტის არჩეულ სახეობაში მოძრაობებისა და მოქმედებების ტექნიკის შესწავლა და სრულყოფა;
- სპორტული წვრთნის ჰიგიენა და ტრავმატიზმის პროფილაქტიკა;
- ფიზიკური მომზადების თვითშეფასება;
- თვითკონტროლისა და უსაფრთხოების წესების დაცვა.

საბაზო საფეხურზე მუშაობის მეთოდები.

VII-IX კლასებში სპორტის გაკვეთილებზე დროის განაწილება ხდება წვრთნის კონკრეტული ამოცანების
შესაბამისად. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ფიზიკურ მომზადებას, ხოლო ტექნიკურ მომზადებას -
დაახლოებით 50%. გამოკვეთილია ინტეგრალური მომზადების მნიშვნელობაც. ეს განპირობებულია წვრთნის
კომპონენტების (ფიზიკური, ტექნიკური, ტაქტიკური მომზადების) გაერთიანების აუცილებლობით, სათამაშო და
საშეჯიბრო პირობებში მათი ეფექტურად გამოყენების მიზნით.



სწავლების ამ ეტაპზე დიდ მნიშვნელობას იძენს მოსწავლის პიროვნულ და სოციალურ ფასეულობათა
ჩამოყალიბება: მოვალეობის გრძნობა, შეუპოვრობა, პირადი პასუხისმგებლობა, გუნდური მუშაობის უნარი,
შეჯიბრების წესების დაცვა და სპორტული სულისკვეთების გაღვივება. წვრთნის პროცესში განისაზღვრება
მოსწავლეთა ფსიქოლოგიური სტატუსი. მათ უჩნდებათ საკუთარი თავის რწმენა, უვითარდებათ თვითშემეცნების,
თვითშეფასებისა და თვითკონტროლის უნარი.

საშუალო სკოლა (X-XII კლასები)

საშუალო საფეხურზე სპორტის სწავლების ძირითადი მიზნები და ამოცანებია:

 ცხოვრების ჯანსაღი წესის დაცვა;
 დამოუკიდებელი სპორტული აქტივობისა და შემოქმედებითი მიდგომის სტიმულირება გაკვეთილზე

და გაკვეთილების შემდეგ;
 ფიზიკური სრულყოფისაკენ სწრაფვა;
 არჩეულ სპორტის სახეობებში ტექნიკისა და ტაქტიკის სრულყოფა;
 არჩეულ სათამაშო სპორტის სახეობებში თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური

მომზადების შესაბამისი ფუნქციების განსაზღვრა;
 მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მომზადება და წვრთნის შედეგების ანალიზის უნარის

გამომუშავება;
 მოსწავლეების საშეჯიბრო პროცესში მასიურად ჩაბმის მოტივაციის გაღვივება.

საშუალო სკოლის საფეხურზე მუშაობის მეთოდები.

სწავლების პროცესში მასწავლებელი უზრუნველყოფს მოსწავლეებში ემოციურობის, სიხალისისა
და სიმხნევის განვითარებას, დატვირთვების რეგულირებას, სპორტული შეჯიბრებებით მოსწავლეთა
დაინტერესებას. პედაგოგი ურჩევს, თუ სპორტის რომელ სახეობაში შეძლებს ახალგაზრდა თავისი
შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენას.

სპორტული აქტივობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს უწყობს მოსწავლეთა ნებისყოფის
განმტკიცებას, მიზანსწრაფულობას, სამართლიანობის გრძნობის გამომუშავებას, ჯგუფში და
კოლექტივში ადაპტირებას და ა.შ.

მოსწავლეთა ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით მასწავლებელი უნდა
უზრუნველყოფდეს სპორტული ჩვევების ჩამოყალიბებას, ტაქტიკურ გადაწყვეტილებათა მიღებას.
მასწავლებელს უნდა შეეძლოს წვრთნის პროცესისადმი კონსტრუქციული მიდგომა, გაკვეთილების
მიმდინარეობისას ადეკვატური კომენტარებისა და ინსტრუქციების მიცემა, ჩანაწერების გაკეთება
მოსწავლეთა სპორტული აქტივობების შესახებ, წახალისებისა და გაკიცხვა-დასჯის მეთოდების
გამოყენებით სამართლიანობის დაცვა და ეფექტური ზეგავლენის მოხდენა მოსწავლეთა წვრთნის
პროცესზე.

მესამე საფეხურზე სკოლაში სპორტის მასწავლებლის ძირითადი ფუნქციაა მოსწავლეთა
მოტორული უნარ-ჩვევების კომპლექსური განვითარება, ინტეგრალური მომზადება, რაც, ძირითადად,
საკონტროლო შეჯიბრებებით განისაზღვრება. ყოველი საწვრთნო გაკვეთილი მასწავლებელმა უნდა
ჩაატაროს პოზიტიური გუნება-განწყობით.



დ) საგნის სწავლების ორგანიზება

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში სპორტის საგანი სამივე საფეხურზეა გათვალისწინებული.
ყოველ საფეხურზე სპორტი შეისწავლება როგორც სავალდებულო საგანი.

საბაზო-საშუალო საფეხურზე სპორტის სახეობების ჩამონათვალიდან სკოლა ირჩევს მინიმუმ სამს
(3), რაც შესაძლებლობას მისცემს გოგონებსა და ბიჭებს, თანაბრად დაეუფლონ გუნდურ ან
ინდივიდუალურ სპორტის სახეობებს.

თითოეული სპორტის სახეობისათვის საბაზო და საშუალო საფეხურის სახელმძღვანელოები
დაიწერება სამი დონის მიხედვით (I, II და III). მასწავლებელი კონკრეტული კლასის საჭიროებების
გათვალისწინებით შეარჩევს შესაბამის დონეს და ამ დონის მიხედვით წარმართავს სასწავლო პროცესს.
ასე რომ, თითოეული დონის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ კლასში. მაგალითად, თუ
მოსწავლეები მე-10 კლასში იწყებენ კალათბურთის სწავლას, მასწავლებელი სწავლებას წარმართავს
კალათბურთის სახელმძღვანელოს პირველ დონის მიხედვით.

სპორტის სახეობების ჩამონათვალი

სათამაშო სახეობები:

1. ფეხბურთი;
2. კალათბურთი;
3. ფრენბურთი;
4. ხელბურთი;
5. რაგბი;
6. ჩოგბურთი;
7. მაგიდის ჩოგბურთი;
8. ბადმინტონი;
9. ბალახის ჰოკეი;
10.ჭადრაკი.

ორთაბრძოლის სახეობები:

11.ქართული ჭიდაობა
12.ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა;
13. თავისუფალი ჭიდაობა;
14.ძიუდო;
15.სამბო;



16.აღმოსავლური ორთაბრძოლები.

ინდივიდუალური სახეობები:

17.მძლეოსნობა;
18.სპორტული ტანვარჯიში
19.მხატვრული ტანვარჯიში;
20.სპორტული აკრობატიკა;
21.სპორტული აერობიკა;
22.ცურვა;
23.სათხილამურო სპორტი;
24.ფიგურული ციგურაობა;
25.სპორტული ცეკვები (ლათინო-ამერიკული პროგრამა);
26. თანამედროვე ცეკვები.

სპორტის სახეობის არჩევისას სკოლამ უნდა გაითვალისწინოს სპეციალისტის კვალიფიკაცია,
არსებული ინფრასტრუქტურა, რეგიონის თავისებურებები და ადგილობრივი ტრადიციები. იმ
შემთხვევაში, თუ სკოლას არა აქვს სპორტული დარბაზი/მოედანი, სასურველია, სკოლის
ადმინისტრაციამ მოიფიქროს სოფელში/დასახლებაში/ქალაქში არსებული სპორტული
ინფრასტქურტურის გამოყენების შესაძლებლობა.

სპორტის გაკვეთილები მასწავლებელმა ისე უნდა დაგეგმოს, რომ ფიზიკურ, ტექნიკურ, ტაქტიკურ
და ფსიქოლოგიურ მომზადებასთან ერთად მოსწავლეს მიაწოდოს ცოდნა ჯანსაღი ცხოვრების წესის
შესახებ.

ე) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

სპორტის სწავლების დაწყებით საფეხურის მიმართულებებია:

1. ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. მოსწავლეები ეცნობიან, თუ რა კავშირია ფიზიკურ აქტივობას,
ჯანმრთელობასა და ფიზიკურ განვითარებას შორის; ითავისებენ ჯანმრთელი ცხოვრების წესს;
უვითარდებათ უსაფრთხოების დაცვის უნარ-ჩვევები.

2. მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები. მოსწავლეები ითვისებენ სხვადასხვა სახის მოტორულ
უნარ-ჩვევებს; სახალისო და გასართობი მოძრავი თამაშების საშუალებით ანვითარებენ ძირითად
ფიზიკურ თვისებებსა და ეუფლებიან სპორტის სახეობების ტექნიკის საბაზისო ელემენტებს.

3. აქტიური მონაწილეობა. მოსწავლეები ეჩვევიან დისციპლინას, სხვისი აზრის გულისყურით
მოსმენას; იცავენ სოციალურ გარემოში წარმატებულად არსებობისათვის აუცილებელ წესებს.

სპორტის სწავლების საბაზო და საშუალო საფეხურების მიმართულებებია:

1. ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. მოსწავლეები ეცნობიან, თუ რა კავშირია ფიზიკურ აქტივობას,
ჯანმრთელობასა და ფიზიკურ განვითარებას შორის; ითავისებენ ჯანმრთელი ცხოვრების წესს;
უვითარდებათ უსაფრთხოების დაცვის უნარ-ჩვევები.



2. მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები. მოსწავლეები ითვისებენ სხვადასხვა სახის მოტორულ
უნარ-ჩვევებს; ანვითარებენ ფიზიკურ თვისებებს; ჩაბმულნი არიან სპორტის სხვადასხვა
სახეობაში.

3. აქტიური მონაწილეობა სპორტში. სპორტული სახეობების დაუფლების შესაძლებლობის
მიხედვით მოსწავლეები ეცნობიან შესაბამისი სავარჯიშო კომპლექსების მოდიფიკაციას, ძირითად
სპორტულ სახეობებს (ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, მძლეოსნობა, ტანვარჯიში);
აქტიურად მონაწილეობენ სასკოლო, რაიონულ და ა.შ. სპორტულ შეჯიბრებებში, სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი ლაშქრობებისა და სხვა ღონისძიებების დაგეგმვაში, რაც ხელს უწყობს
მოსწვლეთა შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას,
თვითკონტროლისა და სხვათა კონტროლის მექანიზმების გამომუშავებას, სპორტული თამაშის
ძირითადი წესების შესწავლას, პატიოსანი თამაშის წესებისა და ტოლერანტობის უნარ-ჩვევების
დამკვიდრებას.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ჩართულობა

სპორტის გაკვეთილებზე

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები სპორტის საგნობრივ პროგრამაში
ჩასართავად საჭიროებენ დამატებით/სპეციალურ მომსახურებას, მათ შორის, მოსწავლის
შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შეფასებას, ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირებას, გარემოს
ადაპტირებას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას და სხვ.

სკოლა ვალდებულია უზრუნველყოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლეთა ჩართვა სპორტულ აქტივობებსა და ფიზიკური განათლების გაკვეთილებში, მიუხედავად
მათი ფიზიკური, შემეცნებითი, სოციალური, ემოციური თუ სხვა მახასიათებლებისა.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა დგება მასწავლებლის/მასწავლებლების, სპეციალისტთა
გუნდისა და მშობლების აქტიური მონაწილეობით წინასწარი დაკვირვებისა თუ შეფასების საფუძველზე
და ითვალისწინებს სრულ ინფორმაციას ბავშვის ქცევითი, კომუნიკაციური ჩვევების, შესაძლებლობებისა
და მისთვის საჭირო მომსახურების შესახებ. შეზღუდული შესაძლებლობების უნარის მქონე მოსწავლეებს
უნდა შევთავაზოთ სასწავლო აქტივობები, რომლებიც მათ საჭირო უნარებისა და შესაძლებლობების
განვითარებისა და ინდივიდუალური რესურსების გამოვლენის საშუალებას მისცემს. ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმა ეყრდნობა ეროვნულ სასწავლო გეგმას და ითვალისწინებს მოსწავლის ყველა
საგანმანათლებლო საჭიროებას, ამ საჭიროების დაკმაყოფილების გზებსა და დამატებით აქტივობებს,
რომლებიც აუცილებელია გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად.

თავი LIV

საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე

I კლასი



სპორტი

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნარ-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.I.1. მოსწავლეს შეუძლია
დაიცვას პირადი ჰიგიენისა
და უსაფრთხოების
ელემენტარული წესები.

სპ.I.2. მოსწავლეს აქვს
უნარი გამოავლინოს
ფიზიკურ აქტივობაში
მონაწილეობისათვის
აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევები
(გადაადგილება - ხტომა,
რბენა; მანიპულირება -
გადაგდება, დაჭერა;
წონასწორობის შენარჩუნება
- გადახტომა, დახტომი.

სპ.I.3. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობის მიღება
ჯანმრთელობის
შენარჩუნებისა და
გაკაჟებისათვის აუცილებელ
რეგულარულ ფიზიკურ
აქტივობებში.

სპ.I.4. ფიზიკურ
აქტივობებში მონაწილეობის
საფუძველზე მოსწავლეს
აქვს უნარი გამოავლინოს
ისეთი სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი უნარ-
ჩვევები, როგორებიცაა:
მიზნის დასახვა,
ადამიანებთან
ურთიერთობა, სხვისი
ინტერესების
გათვალისწინება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება



სპ.I.1. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხოების ელემენტარული წესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ჩამოთვლის ჯანმრთელობისათვის მავნე საკვებს;
 აღწერს კბილებისა და სხეულის მოვლის პროცედურებს;
 აღწერს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის (მათ შორის, ელექტროტექნიკის) უსაფრთხო ექსპლუატაციის

წესებს;
 საუბრობს, რა პოტენციური საფრთხე შეიძლება ელოდეს სახლში, სკოლაში და გარემოში (ხანძარი,

სხეულის დაზიანება, მზის არასასურველი ზეგავლენა, საკვებით მოწამვლა და ა.შ.);
 ჩამოთვლის იმ ადამიანებს, რომელთაც შეუძლიათ დახმარების გაწევა (მეხანძრე, ექიმი,

პოლიციელი) და აღწერს, როგორ უნდა დაუკავშირდეს მათ (ასახელებს საპატრულო პოლიციის,
სახანძროს, სასწრაფო დახმარების ტელეფონის ნომრებს);

 ასახელებს თამაშისათვის უსაფრთხო (სახლის, სკოლის ეზო, სპორტული დარბაზი) და საშიშ
(მდინარე, სამანქანო გზა, ნაგვის ბუნკერი) ადგილებს;

 საუბრობს, როგორ უნდა მოიქცეს უცნობ პირებთან ურთიერთობისას;
 ასახელებს კომპიუტერისა და ტელევიზორის დადებით და უარყოფით მხარეებს.

მიმართულება: მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები

სპ.I.2. მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ფიზიკურ აქტივობაში მონაწილეობისათვის აუცილებელი
მოძრაობითი უნარ-ჩვევები (მაგ., გადაადგილება - ხტომა, რბენა; მანიპულირება - გადაგდება,
დაჭერა; წონასწორობის შენარჩუნება - გადახტომა, დახტომი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იწყებს ან წყვეტს მოძრაობას (სიარული, რბენა, ხტომა) მასწავლებლის ნიშანზე;
 მითითების თანახმად მოძრაობს (მიდის, მირბის, ხტის) სხვადასხვა მიმართულებით: მარტო,

სხვებთან ერთად და სიჩქარის ცვლით;
 მოძრაობს სხვადასხვა ტრაექტორიით (სწორ ხაზზე, წრიულად, ზიგზაგისებურად);
 ერთი ან ორი ხელით ტყორცნის მიზანში სხვადასხვა ზომის ბურთებს;
 ერთი ან ორი ხელით იჭერს მიწოდებულ სხვადასხვა ზომის ბურთებს;
 იცავს წონასწორობას ხტომის დროს;
 ცალ ფეხზე მდგომი იცავს წონასწორობას რაიმე საყრდენის ან აღჭურვილობის გარეშე;
 ასრულებს რიტმულ მოძრაობებს მუსიკის თანხლებით.

მიმართულება: აქტიური მონაწილეობა



სპ.I.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და გაკაჟებისათვის
აუცილებელ რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა სახის ფიზიკურ აქტივობაში (ტანვარჯიში,
მძლეოსნობა, ცეკვა, მოძრავი თამაშები და შეჯიბრებები);

 ასრულებს მასწავლებლის ინსტრუქციებს, ყურადღებით ეკიდება და ითვისებს ახალ მოძრაობებს.

სპ.I.4. ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ისეთი
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა, ადამიანებთან
ურთიერთობა, სხვისი ინტერესების გათვალისწინება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს თამაშის წესებს;
 აცნობიერებს და იცავს გუნდური თამაშის წესებს;
 არის თავაზიანი და ცდილობს გაითვალისწინოს სხვისი ინტერესები;
 ცდილობს გაუფრთხილდეს სხვა მოთამაშეებსა და სპორტულ ინვენტარს;
 ამჟღავნებს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას განსაკუთრებული საჭიროების მქონე

თანატოლებისადმი.

II კლასი

სპორტი

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნარ-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.II.1. მოსწავლეს შეუძლია
დაიცვას პირადი ჰიგიენისა
და უსაფრთხოების
ელემენტარული წესები.

სპ.II.2. მოსწავლეს შეუძლია
ფიზიკურ აქტივობაში
მონაწილეობისათვის
აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევების წარმოჩენა
(გადაადგილება: რბენა,
დაბალი სიმაღლიდან
ჩამოხტომა; მანიპულირება:

სპ.II.3. მოსწავლეს შეუძლია
მიიღოს მონაწილეობა
ძირითად ფიზიკურ
აქტივობებში, რომლებიც
აუმჯობესებს მის
ჯანმრთელობას.



ტყორცნა, დაჭერა, მიზანში
სროლა; წონასწორობის
შენარჩუნება: სწორ ხაზზე
სიარული, ცალ ფეხზე
დგომა).

სპ.II.4. ფიზიკურ
აქტივობებში მონაწილეობის
საფუძველზე მოსწავლეს
აქვს უნარი გამოავლინოს
ისეთი სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი უნარ-
ჩვევები, როგორებიცაა:
მიზნის დასახვა,
გადაწყვეტილების მიღება,
პრობლემის გადაჭრა,
ადამიანებთან
ურთიერთობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

სპ.II.1. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხოების ელემენტარული წესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სისტემატურად იხეხავს კბილებს და იბანს ხელებს;
 აღწერს ამა თუ იმ სახის (ტკბილი, ცხიმიანი, მლაშე...) საკვების მნიშვნელობას ადამიანის

ჯანმრთელობისათვის;
 აღწერს ძირითადი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის უსაფრთხო გამოყენების წესებს;
 იცის, რა სახის ტრანსპორტი ესაჭიროება;
 აღწერს ქუჩაში სიარულისა და ტრანსპორტით სარგებლობის წესებს;
 საჭიროების შემთხვევაში ტელეფონით უკავშირდება მშობლებს და ახლობლებს, საპატრულო

პოლიციას, სახანძროს და სასწრაფო დახმარების სამსახურებს;
 იცის ადეკვატური ქცევის წესები ბუნებრივი კატაკლიზმების დროს (მიწისძვრა, მეწყერი, ზვავი,

წყალდიდობა);
 ასახელებს სახლის, სკოლის, უახლოესი მეგობრის მისამართებსა და ტელეფონის ნომრებს.

მიმართულება: მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები



სპ.II.2. მოსწავლეს შეუძლია ფიზიკურ აქტივობაში მონაწილეობისათვის აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევების წარმოჩენა (გადაადგილება: რბენა, დაბალი სიმაღლიდან ჩამოხტომა;
მანიპულირება: ტყორცნა, დაჭერა, მიზანში სროლა; წონასწორობის შენარჩუნება: სწორ ხაზზე
სიარული, ცალ ფეხზე დგომა).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ერთმანეთს უნაცვლებს სხვადასხვა მოძრაობას (გაქცევა და გადახტომა, სირბილისას
მიმართულების სწრაფი ცვლა, სხვადასხვა მიმართულებით გადაადგილება მასწავლებლის
ნიშანზე);

 ფეხს არტყამს გაჩერებულ ან გაგორებულ ბურთს, ცვლის ფეხს, აწოდებს ბურთს სხვა მოთამაშეს ან
ტყორცნის სამიზნისაკენ მოკლე ან საშუალო მანძილიდან;

 ფეხით ატარებს ბურთს მოკლე დისტანციაზე;
 მოძრაობს და ბურთს ხელით ატარებს (კალათბურთელის მოძრაობა);
 ხტის ცალ ფეხზე და ხტომისას ცვლის ფეხს მასწავლებლის ნიშანზე.

მიმართულება: აქტიური მონაწილეობა

სპ.II.3. მოსწავლეს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ძირითად ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც
აუმჯობესებს მის ჯანმრთელობას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აქტიურად მონაწილეობს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ვარჯიშებში, ცეკვებში;
 თამაშისას იცავს მიღებულ წესებს (საჭიროებისამებრ მოაქვს ან გამოყენების შემდეგ ინახავს

ინვენტარს, მზად არის ჩაერთოს თამაშში, იცვამს შესაბამის სპორტულ ტანსაცმელს);
 ასრულებს მასწავლებლისგან მიღებულ შესაბამის დავალებებს, მითითებებსა და ინსტრუქციებს.

სპ.II.4. ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ისეთი
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა, გადაწყვეტილების
მიღება, პრობლემის გადაჭრა, ადამიანებთან ურთიერთობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იცავს სპორტულ დარბაზში/მოედანზე ქცევის წესებს;
 იცავს თამაშის წესებს;
 თამაშისას ითვალისწინებს თანაგუნდელებისა და მასწავლებლის ინტერესებს, საჭიროების

შემთხვევაში, ეხმარება მათ;
 თამაშისას უფრთხილდება სხვა მოთამაშეებს;
 არ აზიანებს ინვენტარს;
 სთავაზობს თანაგუნდელებს წამოჭრილი პრობლემის გადაწყვეტის გზებს (როგორ გაინაწილონ

თამაშის დროს ფუნქციები, როგორ დაარეგულირონ მოთამაშეებს შორის წარმოქმნილი
კონფლიქტი და სხვ.);

 ამჟღავნებს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას განსაკუთრებული საჭიროების მქონე
თანატოლებისადმი.



III კლასი

სპორტი

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნარ-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.III.1. მოსწავლეს
შეუძლია დაიცვას პირადი
ჰიგიენისა და
უსაფრთხოების წესები.

სპ.III.2. მოსწავლეს შეუძლია
ფიზიკურ აქტივობაში
მონაწილეობისათვის
აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევების წარმოჩენა
(გადაადგილება: გაქცევა,
გამოდევნება;
მანიპულირება: დარტყმა,
მიზანში სროლა;
წონასწორობის შენარჩუნება:
სხეულის სხვადასხვა
მიმართულებით მოძრაობა,
ტრიალი).

სპ.III.3. მოსწავლეს
შეუძლია მიიღოს
მონაწილეობა ძირითად
ფიზიკურ აქტივობებში,
რომლებიც აუმჯობესებენ
მის ჯანმრთელობას.

სპ.III.4. ფიზიკურ
აქტივობებში მონაწილეობის
საფუძველზე მოსწავლეს
აქვს უნარი გამოავლინოს
ისეთი სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი უნარ-
ჩვევები, როგორებიცაა:
მიზნის დასახვა,
გადაწყვეტილების მიღება,
პრობლემის გადაჭრა,
ადამიანებთან
ურთიერთობა.

სპ.III.5. მოსწავლეს
შეუძლია დააკავშიროს
ფიზიკური აქტივობა
სხეულის
მდგომარეობასთან.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

სპ.III.1. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხოების წესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ჩამოთვლის, რა სახის საკვები უნდა აირჩიოს ჯანმრთელობისა და ფიზიკური აქტივობის
შენარჩუნების მიზნით;

 აღწერს სხეულის სისუფთავისა და კბილების სიჯანსაღის მნიშვნელობას ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის;

 აღწერს ფიზიკური აქტივობის დადებით გავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე;
 აღწერს, ფიზიკური აქტივობისას როგორ უნდა დაიცვას თავი მსუბუქი ტრავმებისაგან;
 აღწერს საგზაო უსაფრთხოების დაცვის ძირითად წესებს (გადასასვლელი, შუქნიშანი);
 აღწერს თამბაქოსა და ალკოჰოლის უარყოფით ზეგავლენას ადამიანის ფიზიკურ განვითარებაზე.

მიმართულება: მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები

სპ.III.2. მოსწავლეს შეუძლია ფიზიკურ აქტივობაში მონაწილეობისათვის აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევების წარმოჩენა (გადაადგილება: გაქცევა, გამოდევნება; მანიპულირება: ფეხით
დარტყმა, მიზანში სროლა; წონასწორობის შენარჩუნება: სხეულის სხვადასხვა მიმართულებით
მოძრაობა, ტრიალი).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ფიზიკური აქტივობისას ერთმანეთს უხამებს სხვადასხვა მოძრაობას, ცვლის სიჩქარესა და
მიმართულებას;

 მოძრაობს სხვადასხვა მიმართულებით, გვერდს უვლის დაბრკოლებებს, ხელიდან უსხლტება
მოწინააღმდეგეს;

 გადაადგილდება ბურთთან ერთად (კენწლავს ხელით ან ფეხით);
 ირჩევს ოპტიმალურ სიჩქარეს და გზას მიზნის მისაღწევად ბურთით ან მის გარეშე;
 ახვედრებს ბურთს მიზანში ან აწოდებს ადგილზე მდგომ პარტნიორს;
 აკეთებს ცრუ მოძრაობებს ბურთით ან მის გარეშე;
 მსუბუქ ბურთს (ან ბუშტს) არ აძლევს მიწაზე დაშვების საშუალებას (კენწლავს თავით, ხელით,

ფეხით, მხრით);
 მოკლე მანძილიდან გამორბენით გადახტება დაბალ სიმაღლეზე;
 ინარჩუნებს წონასწორობას ხარიხაზე;
 მოძრაობს ტანით სხვადასხვა მიმართულებით (ღერძზე ან ტანვარჯიშულ კედელზე ვარჯიშის

დროს).



მიმართულება: აქტიური მონაწილეობა

სპ.III.3. მოსწავლეს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ძირითად ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც
აუმჯობესებენ მის ჯანმრთელობას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აქტიურად მონაწილეობს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ვარჯიშებში, ცეკვებსა და თამაშებში;
 აქტიურად ერთვება სკოლისა და ეზოს თამაშებში;
 არდადეგების დროს იყენებს სკოლაში მიღებულ ცოდნას სპორტის დარგში და უზიარებს სხვებს.

სპ.III.4. ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ისეთი
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა,
გადაწყვეტილების მიღება, პრობლემის გადაჭრა, ადამიანებთან ურთიერთობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 თამაშისას იცავს დადგენილ წესებს;
 ითვალისწინებს თანაგუნდელის ინტერესებს;
 აქვს საკუთარი წარმოდგენები ბავშვთა უფლებებსა და მოვალეობებზე;
 პატივს სცემს როგორც საკუთარი, ასევე მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეებს და უფრთხილდება

სპორტულ ინვენტარს;
 ისახავს მიზანს (მინდა ვისწავლო ვარჯიში და ტექნიკა, მინდა ვიყო უფრო სწრაფი და ა.შ.) და

მასწავლებელთან ერთად გეგმავს მიზნის მიღწევის გზებსა და საშუალებებს.
სპ.III.5. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ფიზიკური აქტივობა სხეულის მდგომარეობასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს გავარჯიშებული სხეულის თავისებურებებს (ლამაზი ტანი, ძლიერი კუნთები, ფიზიკური
გამძლეობა);

 აღწერს ვარჯიშამდე, ვარჯიშის დროს და ვარჯიშის შემდეგ საკუთარ ფიზიკურ მდგომარეობას
(სუნთქვა, გულისცემა).

IV კლასი

სპორტი

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნარ-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.IV.1. მოსწავლეს
შეუძლია დაიცვას
პირადი ჰიგიენისა და

სპ.IV.2. მოსწავლეს შეუძლია
ფიზიკურ აქტივობაში
მონაწილეობისათვის
აუცილებელი მოძრაობითი

სპ.IV.3. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობა მიიღოს ძირითად
ფიზიკურ აქტივობებში,



უსაფრთხოების
წესები.

უნარ-ჩვევების წარმოჩენა
(გადაადგილება: გაქცევა,
გამოდევნება; მანიპულირება:
ფეხით დარტყმა, დაჭერა;
წონასწორობის შენარჩუნება:
სხეულის სიმძიმის გადატანა
ერთი ფეხიდან მეორეზე, ან
ერთი ხელიდან მეორეზე).

რომლებიც აუმჯობესებენ მის
ჯანმრთელობას.

სპ.IV.4. ფიზიკურ აქტივობებში
მონაწილეობის საფუძველზე
მოსწავლეს აქვს უნარი
გამოავლინოს ისეთი
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი
უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა:
მიზნის დასახვა,
გადაწყვეტილების მიღება,
მიზანდასახული მოქმედება,
პრობლემის გადაჭრა,
ადამიანებთან ურთიერთობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

სპ.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია დაიცვას პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხოების წესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს ადამიანისათვის ჯანმრთელობის მნიშვნელობას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის
უპირატესობას;

 ასახელებს ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენს რაციონალური ტანადობის განვითარებაზე
(დიეტა, ვარჯიში);

 გადაადგილებისას იცავს მოძრაობის უსაფრთხოების წესებს;
 ცნობს და იყენებს გრაფიკულ პირობით ნიშნებს (პიქტოგრამებს), რომლებიც ხელს უწყობს

ადამიანის სწორ და უსაფრთხო ორიენტირებას საზოგადოებრივ ადგილებში;
 აღწერს თამბაქოს ხანმოკლე და გრძელვადიან ზეგავლენას აქტიური და პასიური მწეველის

ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე;
 ჩამოთვლის იმ ფაქტორებს (ტელევიზია, რეკლამა, გარემო), რომლებიც გავლენას ახდენს

ადამიანის გადაწყვეტილებაზე, იყოს თუ არა თამბაქოს მწეველი.

მიმართულება: მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები



სპ.IV.2. მოსწავლეს შეუძლია ფიზიკურ აქტივობაში მონაწილეობისათვის აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევების წარმოჩენა (გადაადგილება: გაქცევა, გამოდევნება; მანიპულირება: ფეხით
დარტყმა, დაჭერა; წონასწორობის შენარჩუნება: სხეულის სიმძიმის გადატანა ერთი ფეხიდან
მეორეზე, ან ერთი ხელიდან მეორეზე).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 რიტმული ვარჯიშის დროს ერთმანეთს უხამებს სხვადასხვა სახისა და სისწრაფის მოძრაობებს,
მუსიკის თანხლებით ცვლის რიტმს;

 იყენებს გუნდური თამაშებისთვის (ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ხელბურთი, რაგბი)
აუცილებელ ძირითად ელემენტებს;

 რბენის დროს სხვადასხვა მანძილიდან მიზანში ტყორცნის ბურთს, გადასცემს სხვა მოთამაშეს;
 დრიბლინგისას აჩერებს ბურთს, ფეხით გადასცემს სხვა მოთამაშეს;
 ხელებით ეკიდება ძელზე, ტანვარჯიშულ კედელზე და ბაგირზე, აიწევს, ქანაობს, ცვლის ხელს,

გადაადგილდება ხელების მონაცვლეობით;
 ინარჩუნებს წონასწორობას ტანვარჯიშულ სკამზე, დვირზე გავლისას, ასრულებს სხვადასხვა

სახის ვარჯიშებს ტანვარჯიშულ კედელზე;
 დაბალი სიმაღლიდან ჩამოხტომისას იცვლის დახტომის ადგილს და მიმართულებას.

მიმართულება: აქტიური მონაწილეობა

სპ.IV.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ძირითად ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც
აუმჯობესებენ მის ჯანმრთელობას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ ფიზიკურ აქტივობებში;
 მასწავლებელთან ერთად გეგმავს და რეგულარულად ასრულებს მისი მიზნებიდან ან

ჯანმრთელობისა და სხეულის აღნაგობიდან გამომდინარე აუცილებელ ფიზიკურ ვარჯიშებს.

სპ.IV.4. ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ისეთი
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა,
გადაწყვეტილების მიღება, მიზანდასახული მოქმედება, პრობლემის გადაჭრა, ადამიანებთან
ურთიერთობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გეგმავს ფიზიკურ აქტივობას, განსაზღვრავს მიზანს და ადგენს სამოქმედო გეგმას (განსაზღვრავს,
ვინ შეიძლება დაეხმაროს მიზნის მიღწევაში, როგორ უნდა გაიგოს, მიაღწია თუ არა მიზანს);

 იცავს თამაშის წესებს და ეტიკეტს; ღირსეულად ხვდება როგორც მოგებას, ისე წაგებას;
 პატივისცემით ეპყრობა სხვა მოთამაშეებს (საუბრობს თავაზიანად, ყურს უგდებს სხვის აზრს,

კორექტულია კამათის დროს);



 ხალისით მონაწილეობს ფიზიკურ აქტივობებში შეზღუდული ფიზიკური უნარის მქონე
თანატოლებთან, სხვა სქესის, უფროსი და უმცროსი ასაკის პარტნიორებთან ერთად;

 კორექტულად ამბობს უარს მისთვის არასასურველ შემოთავაზებაზე; ასახელებს არგუმენტებს
საკუთარი პოზიციის დასასაბუთებლად.

V კლასი

სპორტი

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნარ-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.V.1. მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს ჯანმრთელობა,
როგორც საზოგადოებაში
წარმატებული არსებობის
ერთ-ერთი საწინდარი.

სპ.V.2. მოსწავლეს
ფიზიკური აქტივობისას
შეუძლია წარმოაჩინოს
ყველა ძირითადი და
აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევები
(გადაადგილება,
მანიპულირება,
წონასწორობის
შენარჩუნება).

სპ.V.3. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობა მიიღოს
ფიზიკურ აქტივობებში,
რომლებიც აუმჯობესებს მის
ჯანმრთელობა.

სპ.V.4. ფიზიკურ
აქტივობებში მონაწილეობის
საფუძველზე მოსწავლეს
აქვს უნარი გამოავლინოს
ისეთი სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი უნარ-
ჩვევები, როგორებიცაა:
მიზნის დასახვა,
გადაწყვეტილების მიღება,
მიზანდასახული მოქმედება,
პრობლემის გადაჭრა,
ადამიანებთან
ურთიერთობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

სპ.V.1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ჯანმრთელობა, როგორც საზოგადოებაში წარმატებული
არსებობის ერთ-ერთი საწინდარი.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განმარტავს, რატომ არის მისი კეთილდღეობა დამოკიდებული ჯანმრთელობაზე და რა
უარყოფითი შედეგები მოაქვს სუსტ ჯანმრთელობას (სუსტი აღნაგობა, სწავლაში ჩამორჩენა,
დაბალი სპორტული მაჩვენებლები);

 განმარტავს, რა არის კალორია, მისი ფუნქცია და დანიშნულება;
 ამოიცნობს იმ ფაქტორებს (ნდობა, კეთილსინდისიერება, მზრუნველობა), რომლებიც

განაპირობებს ჯანმრთელ ურთიერთობას ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა და, ზოგადად, ადამიანებს
შორის;

 აღწერს ალკოჰოლის ხანმოკლე და ხანგრძლივ ზემოქმედებას ორგანიზმზე;
 აღწერს, როგორ უნდა აარიდოს თავი (უარის თქმა, წამოსვლა) ადამიანმა ზეწოლას, როდესაც მას

სთავაზობენ ალკოჰოლის მიღებას ან თამბაქოს მოწევას.

მიმართულება: მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები

სპ.V.2. მოსწავლეს ფიზიკური აქტივობისას შეუძლია წარმოაჩინოს ყველა ძირითადი და აუცილებელი
მოძრაობითი უნარ-ჩვევევა (გადაადგილება, მანიპულირება, წონასწორობის შენარჩუნება).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ერთმანეთს უხამებს სხვადასხვა სახის და სისწრაფის მოძრაობებს (რბენა, გადახტომა, ჩამოხტომა,
ვიწრო საყრდენზე წონასწორობის შენარჩუნება, სხვადასხვა ზომის, ფორმისა და სიმძიმის საგნების
დაჭერა, მიზანში ტყორცნა, მანძილის განსაზღვრა);

 იყენებს სხვადასხვა გუნდური თამაშის (ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ხელბურთი,
რაგბი) ძირითად ილეთებს, წესებს, ხმოვან სიგნალებს;

 მუსიკის თანხლებით ასრულებს რიტმულ და ცეკვით მოძრაობებს;
 გადაადგილებისას იჭერს და ზუსტად გადასცემს ბურთს თანაგუნდელს.

მიმართულება: აქტიური მონაწილეობა

სპ.V.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც აუმჯობესებს მის
ჯანმრთელობას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ ფიზიკურ აქტივობებში;
 რეგულარულად ასრულებს ფიზიკურ ვარჯიშებს, ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე;
 ვარჯიშის ან ფიზიკური აქტივობის დროს იცავს უსაფრთხოების წესებს;
 ამოწმებს საკუთარ მიღწევებს სასწავლო წლის განმავლობაში დროის გარკვეული ინტერვალებით.



სპ.V.4. ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ისეთი
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა, გადაწყვეტილების
მიღება, მიზანდასახული მოქმედება, პრობლემის გადაჭრა, ადამიანებთან ურთიერთობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასრულებს თავის ფუნქციას და იღებს პასუხისმგებლობას გუნდურ თამაშებში მონაწილეობის
დროს;

 ცდილობს იყოს ლიდერი გუნდში, ამასთანავე, ითვალისწინებს თამაშში მონაწილეთა ინტერესებს;
 ყურადღებას იჩენს სხვების მიერ გამოჩენილი ინიციატივის მიმართ და გამოთქვამს საკუთარ აზრს

მის თაობაზე;
 ხალისით მონაწილეობს ფიზიკურ აქტივობებში შეზღუდული ფიზიკური უნარის მქონე

თანატოლებთან, სხვა სქესის, უფროსი და უმცროსი ასაკის პარტნიორებთან ერთად;
 ინტერესს იჩენს უმცროსი ასაკის ბავშვების პრობლემების მიმართ, ასწავლის მათ თამაშის

ტექნიკას;
 წინააღმდეგობას უწევს ნარგავების დაზიანებას ეზოში ან მის გარეთ, ნაგვის დაყრას, ცხოველების

მიმართ სასტიკ მოპყრობას და მსგავს მოქმედებებს.

VI კლასი

სპორტი

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნარ-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს ჯანმრთელობა,
როგორც საზოგადოებაში
წარმატებული არსებობის
ერთ-ერთი საწინდარი.

სპ.VI.2. მოსწავლეს
განვითარებული აქვს
საკუთარი და სხვების
უსაფრთხოების დაცვისა და
კრიტიკული სიტუაციებიდან
თავის დაღწევის უნარი.

სპ.VI.3. მოსწავლეს შეუძლია
ფიზიკური აქტივობისას
ყველა ძირითადი და
აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევის წარმოჩენა
(გადაადგილება,
მანიპულირება,
წონასწორობის
შენარჩუნება).

სპ.VI.4. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობა მიიღოს
ფიზიკურ აქტივობებში,
რომლებიც აუმჯობესებს მის
ჯანმრთელობას.

სპ.VI.5. ფიზიკურ
აქტივობებში მონაწილეობის
საფუძველზე მოსწავლეს
აქვს უნარი გამოავლინოს
ისეთი სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი უნარ-
ჩვევები, როგორებიცაა:
მიზნის დასახვა,



გადაწყვეტილების მიღება,
მიზანდასახული მოქმედება,
პრობლემის გადაჭრა,
ადამიანებთან
ურთიერთობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

სპ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ჯანმრთელობა, როგორც საზოგადოებაში წარმატებული
არსებობის ერთ-ერთ საწინდარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ჩაბმულია რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში;
 აცნობიერებს და განმარტავს, თუ რა ზეგავლენას ახდენს ნარკოტიკების მოხმარება ადამიანის

ჯანმრთელობაზე;
 განმარტავს, რა გავლენა აქვს მასმედიას, საზოგადოებასა და ოჯახს ადამიანის არჩევანზე, დაიცვას

ჯანსაღი ცხოვრების წესი.
სპ.VI.2. მოსწავლეს განვითარებული აქვს საკუთარი და სხვების უსაფრთხოების დაცვისა და

კრიტიკული სიტუაციებიდან თავის დაღწევის უნარი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს უსაფრთხოების წესებს, რომლებიც უნდა დაიცვას მზეზე გარუჯვის, ზღვაში ან მდინარეში
ბანაობის, თხილამურებით სრიალის, ლაშქრობის ან მთაში მოგზაურობის დროს;

 აღწერს, როგორ უნდა აღმოუჩინოს სხვებს პირველადი დახმარება მსუბუქი ტრავმის დროს;
 აღწერს, რა რეაქცია უნდა ჰქონდეს სკოლაში, ქუჩაში თუ სხვა ადგილებში უეცრად წარმოქმნილ

საფრთხესა და კრიტიკულ სიტუაციებზე (ჩხუბი, ძალადობა, ხანძარი და სხვ.).

მიმართულება: მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები

სპ.VI.3. მოსწავლეს შეუძლია ფიზიკური აქტივობისას ყველა ძირითადი და აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევის წარმოჩენა (გადაადგილება, მანიპულირება, წონასწორობის შენარჩუნება).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს გუნდური თამაშებისათვის საჭირო (ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი და სხვ.)
ძირითად ტექნიკურ ელემენტს;

 ასრულებს მარტივ აკრობატულ ილეთებს (კოტრიალები, ხარიხაზე დაყრდნობით გადახტომა და
სხვ.);

 გუნდური თამაშებისას მიზნის მისაღწევად იყენებს სტრატეგიას და მიმართავს სხვადასხვა
ტაქტიკურ სვლას;



 ასრულებს რიტმულ მოძრაობებს სხვადასხვა სასპორტო ინვენტარის გამოყენებით (სახტუნაო
თოკი, ბურთი, რგოლი და სხვ.);

 თამაშისას აქტიურად იყენებს სხვადასხვა ხელმისაწვდომ საგანს (თოკი, ხარიხა, ძელი და სხვ.);
 დარბის სხვადასხვა დისტანციაზე;
 აქტიური ვარჯიშით აუმჯობესებს ადრე ათვისებულ ძირითად მოტორულ უნარ-ჩვევებს;
 აქტიური თამაშის წინ ასრულებს მოსამზადებელ ვარჯიშებს.

მიმართულება: აქტიური მონაწილეობა

სპ.VI.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც აუმჯობესებს მის
ჯანმრთელობას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ ფიზიკურ აქტივობებში;
 მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებში;
 მონაწილეობას იღებს სპორტულ ლაშქრობებში;
 რეგულარულად ასრულებს ფიზიკურ აქტივობებს, ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე;
 ვარჯიშის ან ფიზიკური აქტივობის დროს იცავს უსაფრთხოების წესებს;
 ამოწმებს საკუთარ მიღწევებს დროის გარკვეულ ინტერვალებში.

სპ.VI.5. ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ისეთი
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა, გადაწყვეტილების
მიღება, მიზანდასახული მოქმედება, პრობლემის გადაჭრა, ადამიანებთან ურთიერთობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ხალისით მონაწილეობს ფიზიკურ აქტივობებში შეზღუდული ფიზიკური უნარის მქონე
თანატოლებთან, სხვა სქესის, ეროვნების, აღმსარებლობის, უფროსი და უმცროსი ასაკის
პარტნიორებთან ერთად;

 გუნდური თამაშებისას იცავს დისციპლინას, აკონტროლებს საკუთარ ქცევებს და ემოციებს;
 მოქმედებს თანაგუნდელებთან შეთანხმებულად საერთო სპორტული მიზნის მისაღწევად;
 აქტიურად მონაწილეობს გარემოს დასუფთავებაში, უვლის ნარგავებს, ზრუნავს შინაურ

ცხოველებზე;
 სპორტული ლაშქრობების დროს ზრუნავს სუსტებზე და უმცროსებზე;
 სისტემატურად ადევნებს თვალყურს მედიის საშუალებით სპორტის ახალ ამბებს და ინფორმაციას
უზიარებს სხვებს; აქტიურად განიხილავს და აანალიზებს სპორტის სიახლეებს.

თავი LV

საგნობრივი კომპეტენციები საბაზო საფეხურზე

VII - IX კლასი



სპორტი

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნარ-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.VII-IX.1. მოსწავლეს
შეუძლია გაითავისოს
ჯანსაღი ცხოვრების წესი,
როგორც ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობისა
და საზოგადოებაში
წარმატების მიღწევის ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი
პირობა.

სპ.VII-IX.2. მოსწავლეს აქვს
უნარი დაააკავშიროს ფიზიკური
აქტივობა საკუთარ
ფიზიოლოგიურ და
ფსიქოლოგიურ
განვითარებასთან.

სპ.VII-IX.3. მოსწავლეს შეუძლია
გააცნობიეროს უსაფრთხოების
დაცვის აუცილებლობა და
დაეუფლოს რთული
სიტუაციიდან გამოსვლის
საშუალებებს.

სპ.VII-IX.4. მოსწავლეს
შეუძლია სპორტული
აქტივობისას წარმოაჩინოს
ყველა ძირითადი და
აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევა.

სპ.VII-IX.5. მოსწავლეს
შეუძლია მონაწილეობა
მიიღოს სპორტულ
აქტივობებში, რომლებიც
აუმჯობესებს მის
ჯანმრთელობას.

სპ.VII-IX.6. სპორტულ
აქტივობებში მონაწილეობის
საფუძველზე მოსწავლეს
აქვს უნარი გამოავლინოს
ისეთი სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი უნარ-
ჩვევები, როგორებიცაა:
მიზნის დასახვა,
გადაწყვეტილების მიღება,
მიზანდასახული მოქმედება,
პრობლემის გადაჭრა,
ადამიანებთან
ურთიერთობა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება



სპ.VII-IX.1. მოსწავლეს შეუძლია გაითავისოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორც ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და საზოგადოებაში წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი პირობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სპორტული ფორმის შენარჩუნების მიზნით ჩაბმულია რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში;
 აცნობიერებს საკვების რაოდენობისა და ხარისხის ზეგავლენას ჯანმრთელობაზე და საერთო

ფიზიკურ მდგომარეობაზე, დაბალანსებული კვების არსს (კალორიების სიჭარბე და დეფიციტი);
 ასახელებს ჭარბი წონისა და ექიმის მეთვალყურეობის გარეშე ჩატარებული დიეტის (გასახდომი

დიეტის) შესაძლო საფრთხეებს;
 აღწერს, თუ რა ზეგავლენას ახდენს ფსიქოაქტიური ნივთიერებების - ნარკოტიკების, ალკოჰოლის,

ფსიქოტროპული მედიკამენტებისა და თამბაქოს მოხმარება ადამიანის ფიზიკურ და ფსიქიკურ
ჯანმრთელობაზე, მის სოციალურ სტატუსზე.

სპ.VII-IX.2. მოსწავლეს აქვს უნარი დააკავშიროს ფიზიკური აქტივობა საკუთარ ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ
განვითარებასთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აცნობიერებს ფიზიკური აქტივობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის კავშირს სხეულისა (საყრდენ-
მამოძრავებელი სისტემის) და შინაგანი ორგანოების (გულსისხლძარღვთა, სასუნთქი გზების,
საკვების მომნელებელი, გამომყოფი სისტემა) ნორმალურად ფუნქციონირებასთან;

 მსჯელობს ადამიანის ფსიქიკაზე ჯანმრთელობისათვის მავნე ნივთიერების ზეგავლენის შესახებ
(აპათია, აგრესია, დეპრესია, ყურადღების გაფანტვა, მეხსიერების უნარის დაქვეითება და სხვ.).

 აკავშირებს სხეულის აღნაგობის ცვლილებას ფიზიკურ აქტივობასთან და ჯანსაღი ცხოვრების
წესთან;

 აცნობიერებს სპორტული შეჯიბრებების გავლენას და კავშირს მოზარდის ფსიქო-
ფიზიოლოგიური სტატუსის ფორმირებასთან.

სპ.VII-IX.3. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობა და დაეუფლოს რთული
სიტუაციიდან გამოსვლის საშუალებებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აანალიზებს მოსალოდნელ საფრთხეს სხვადასხვა პოტენციურად საფრთხის შემცველ ადგილებსა
და სიტუაციებში;

 ადეკვატურად რეაგირებს სკოლაში, ქუჩაში თუ სხვა ადგილებში უეცრად წარმოქმნილ საფრთხესა
და კრიტიკულ სიტუაციებზე (ძალადობა, ხანძარი, ავტოავარია და სხვ.) და მიმართავს შესაბამის
სამსახურებს (პოლიცია, სასწრაფო დახმარება, სახანძრო დაცვა);

 უარს ამბობს მისთვის არასასურველ შემოთავაზებაზე, ასაბუთებს და იცავს საკუთარ პოზიციას;



 ლაშქრობებზე იცავს როგორც პირად, ასევე თანაგუნდელთა უსაფრთხოებას და იყენებს
უსაფრთხოების დაცვის საყოველთაოდ მიღებულ წესებს;

 ერიდება ტრავმატიზმის მხრივ საშიშ სიტუაციებს და ადგილებს (მთა, კლდე, ყინული, მდინარე
და სხვ.);

 იყენებს ტყეში ორიენტირების მეთოდებს (კომპასის გამოყენება, აზიმუტისა და მხარეების
განსაზღვრა), შეუძლია დროებითი თავშესაფრის მოძებნა ან აგება და ვარგისი საკვების მოპოვება;

 აღმოუჩენს სხვას პირველად სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას შესაბამისი სამედიცინო
საშუალებების გამოყენებით.

მიმართულება: მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები

სპ.VII-IX.4. მოსწავლეს შეუძლია სპორტული აქტივობისას წარმოაჩინოს ყველა ძირითადი და
აუცილებელი მოძრაობითი უნარ-ჩვევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აქტიური ვარჯიშობით აუმჯობესებს ადრე ათვისებულ ძირითად მოტორულ უნარ-ჩვევებს;
 მონაწილეობს გუნდურ თამაშებში, როგორც გუნდის სრულუფლებიანი წევრი;
 დაუფლებულია სპორტის ძირითად სახეობებსა და სპორტულ თამაშებს;
 აქტიურად იყენებს მუსიკალურ თანხლებას და ცეკვის ილეთებს ვარჯიშის დროს (აერობიკა,

რიტმიკა, სპორტული ცეკვა);
 შეჯიბრისა და ვარჯიშების წინ ასრულებს მოსამზადებელ ვარჯიშებს;
 გონებრივი შრომით განვითარებული დაღლილობის შემთხვევაში, აღდგენის მიზნით

უპირატესობას ანიჭებს აქტიურ დასვენებას (მოძრავი თამაშები, სახალისო სპორტული თამაშები
და ა.შ).

მიმართულება: აქტიური მონაწილეობა სპორტში

სპ.VII-IX.5. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს სპორტულ აქტივობებში, რომლებიც
აუმჯობესებს მის ჯანმრთელობას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ სპორტის სახეობებში;
 მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა სახის სპორტულ შეჯიბრებებში;
 მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და სირთულის ლაშქრობებში;
 რეგულარულად ასრულებს ფიზიკურ ვარჯიშებს ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე;
 ამოწმებს საკუთარ მიღწევებს დროის გარკვეულ ინტერვალში;
 აწარმოებს ჩანაწერებს მიმდინარე სპორტული აქტივობებისა და აქედან გამომდინარე ფიზიკური

მდგომარეობის შესახებ.

სპ.VII-IX.6. სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს
ისეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა,



გადაწყვეტილების მიღება, მიზანდასახული მოქმედება, პრობლემის გადაჭრა,
ადამიანებთან ურთიერთობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ხალისით მონაწილეობს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში შეზღუდული ფიზიკური უნარის მქონე
თანატოლებთან, სხვა სქესის, უფროსი და უმცროსი ასაკის ბავშვებთან ერთად;

 გუნდური თამაშებისას იცავს დისციპლინას, არეგულირებს საკუთარ ქცევებს და ემოციებს, არ
ჰყვება პროვოკაციას;

 ადეკვატურად აღიქვამს მოგებას და წაგებას, ზომიერია გრძნობათა გამოხატვისას;
 მოქმედებს სხვებთან შეთანხმებულად საერთო სპორტული მიზნის მისაღწევად;
 გულისხმიერად ეპყრობა სხვების მიერ შეთავაზებულ იდეებს, ცდილობს გამოთქვას საკუთარი

მოსაზრება;
 ისახავს მიზანს და ცდილობს ამ მიზნის განხორციელებას;
 აქტიურად მონაწილეობს გარემოს დაცვაში, უვლის ნარგავებს, ზრუნავს ცხოველებზე;
 ასაკით უმცროსებს უხსნის გარემოში ქცევის წესებს (ნაგვის დაყრა, ნარგავების დაზიანება,

ცხოველების მოვლა);
 სპორტული ლაშქრობების დროს ზრუნავს სუსტებსა და უმცროსებზე;
 აქტიურად განიხილავს და აანალიზებს სპორტის სიახლეებს.

თავი LVI

საგნობრივი კომპეტენციები საშუალო საფეხურზე

X - XII კლასი

სპორტი

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნარ-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.X-XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია გააცნობიეროს
სპორტისა და ცხოვრების
ჯანსაღი წესის
აუცილებლობა, როგორც
ფიზიკური და სულიერი
ჯანმრთელობის და, აქედან
გამომდინარე,
საზოგადოებაში
წარმატებული ინტეგრირების

სპ.X-XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიჩინოს
ინტერესი მის მიერ
არჩეული სპორტის
სახეობის მიმართ.

სპ.X-XII.4. მოსწავლეს
შუძლია დაეუფლოს ყველა
ძირითად და აუცილებელ

სპ.X-XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია აქტიური
მონაწილეობა მიიღოს
საზოგადოებრივი
ცხოვრების ყველა სფეროში.



აუცილებელი პირობა.

სპ.X-XI.2. მოსწავლეს
შეუძლია სრულად
გააცნობიეროს
მოსალოდნელი საფრთხე,
რომელიც საზოგადოებაში
ინტეგრირებას ახლავს თან.

მოძრაობით უნარ-ჩვევას.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

სპ.X-XII.1. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის აუცილებლობა,
როგორც ფიზიკური და სულიერი ჯანმრთელობის და, აქედან გამომდინარე, საზოგადოებაში
წარმატებული ინტეგრირების აუცილებელი პირობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 თავისუფალი დროის დიდ ნაწილს სხეულის ფიზიკურ განვითარებას უთმობს;
 ფლობს ინფორმაციას სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, როგორც მსოფლიო პრობლემის

შესახებ, მათი გავრცელების, გართულების, პრევენციის გზებზე; აივ/შიდსზე და მასთან
დაკავშირებულ სოციალურ (სტიგმა-დისკრიმინაცია) ასპექტებზე.

სპ.X-XI.2. მოსწავლეს შეუძლია სრულად გააცნობიეროს მოსალოდნელი საფრთხე, რომელიც
საზოგადოებაში ინტეგრირებას ახლავს თან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მაქსიმალურად არიდებს თავს ისეთ ადამიანებთან ურთიერთობას, რომლებიც შემჩნეული ჰყავს
ნარკოტიკების, ტოქსიკური ნივთიერებებისა და ალკოჰოლის მოხმარებაში ან კანონსაწინააღმდეგო
ქმედებებში;

 თავს არიდებს კონფლიქტურ სიტუაციებს (ჩხუბი, საქმის გარჩევა, უბნებს ან სამეგობროებს შორის
კონფლიქტები);

 არასასურველი შედეგების (ვენერიული დაავადებები, შიდსი, არასასურველი ორსულობა)
თავიდან აცილების მიზნით თავს იკავებს სექსუალური ურთიერთობებისაგან.


მიმართულება: მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები

სპ.X-XII.3. მოსწავლეს შეუძლია გამოიჩინოს ინტერესი მის მიერ არჩეული სპორტის სახეობის მიმართ.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გამოხატავს განსაკუთრებულ ინტერესს სპორტის რომელიმე სახეობის მიმართ;
 ეუფლება სპორტის ამორჩეულ სახეობას და აღწევს გარკვეულ წარმატებებს კვალიფიციური

მწვრთნელის დახმარებით და სისტემატური ვარჯიშით;
 მონაწილეობას იღებს სპორტულ შეჯიბრებებში.

სპ.X-XII.4. მოსწავლეს შეუძლია დაეუფლოს ყველა ძირითად და აუცილებელ მოძრაობით უნარ-ჩვევას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აქტიური ვარჯიშობით აუმჯობესებს ადრე ათვისებულ ძირითად მოტორულ უნარ-ჩვევებს;
 მონაწილეობს გუნდურ თამაშებში, როგორც გუნდის სრულუფლებიანი წევრი;
 დაუფლებულია ძირითად სპორტის სახეობებსა და სპორტულ თამაშებს;
 იცის სტილით ცურვა, თხილამურებით სრიალი, ველოსიპედის ტარება;
 აქტიურად იყენებს მუსიკალურ თანხლებას და ცეკვის ილეთებს ვარჯიშის დროს (აერობიკა,

რიტმიკა, სპორტული ცეკვა);
 აქტიური თამაშის წინ ასრულებს მოთელვით ვარჯიშებს;
 შეძენილი სამოძრაო უნარ-ჩვევების ბაზაზე, შეჯიბრებების დროს შექმნილი რთული

სიტუაციების შესაბამისად, ახერხებს ახალი მოძრაობების შესრულებას (სპორტულ
ექსტრაპოლაციას).


მიმართულება: აქტიური მონაწილეობა სპორტში

სპ.X-XII.5 . მოსწავლეს შეუძლია აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივი ცხოვრების
ყველა სფეროში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ჩართულია სხვადასხვა საზოგადოებრივ (გარემოს დაცვის, ბავშვთა უფლებების დაცვის,
ხანდაზმულებზე მზრუნველობის) გაერთიანებაში;

 ინიციატივას იჩენს სასკოლო ან საუბნო, საზოგადოებრივად სასარგებლო სპორტული
ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარებაში;

 გაგებით ეკიდება სხვების მიერ შეთავაზებულ იდეებს, ცდილობს გამოთქვას საკუთარი
მოსაზრება;

 ასაკით უმცროსებს უხსნის სპორტული აქტივობის მნიშვნელობას და მოუწოდებს მათ სპორტულ
შეჯიბრებებში მონაწილეობისაკენ;

 საჭიროების შემთხვევაში აქტიურად ეხმარება მასწავლებელს სპორტული ღონისძიებების
ორგანიზაცია-ჩატარებაში;

 ხალისით მონაწილეობს ფიზიკურ აქტივობებში შეზღუდული ფიზიკური უნარის მქონე
თანატოლებთან, სხვა სქესის, ეროვნების, აღმსარებლობის, უფროსი და უმცროსი ასაკის
პარტნიორებთან ერთად.

თავი LVI1

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება”

XI კლასი
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი



აღნიშნული საგნის სწავლება დაეხმარება მოსწავლეებს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხების
გაცნობიერებაში და გამოუმუშავებს მათ ქუჩაში მოძრაობის კულტურას. საგზაო მოძრაობის წესების დაცვის
მეშვეობით, მოსწავლეები შეძლებენ თავიდან აირიდონ ქუჩაში მოძრაობის დროს შესაძლო უსიამოვნო
ინციდენტები, არ შეუქმნიან საფრთხეს საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს.
სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, ჩვენს ქვეყანაში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად წლის
განმავლობაში საშუალოდ 1000 ადამიანი იღუპება, რამდენჯერმე მეტი ადამიანი იღებს ჯანმრთელობის სხვადასხვა
ხარისხის დაზიანებას. თუ გავითვალისწინებთ დაზარალებული ადამიანების ოჯახის წევრებისა და ახლობლების
რაოდენობას, მივიღებთ რამდენიმე ათეულ ათას ადამიანს, ვინც მნიშვნელოვანი სტრესი განიცადა უსაფრთხო
მოძრაობის ნორმების დარღვევის შედეგად; გასათვალისწინებელია აგრეთვე მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი,
რაც ამ შემთხვევებს ახლავს თან. საგზაო მოძრაობის წესების სრულფასოვნად გააზრება და მათი დაცვა ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი წინაპირობაა აღნიშნული სამწუხარო შედეგების თავიდან ასაცილებლად.
სახლიდან გამოსვლისთანავე ადამიანი ერთვება ქუჩაში მოძრაობის პროცესში და საგზაო მოძრაობის მონაწილე
ხდება. საგზაო მოძრაობის მონაწილე – ესაა პირი, რომელიც იმყოფება სატრანსპორტო საშუალებაში (მძღოლი,
მგზავრი) ან გადაადგილდება ფეხით (ქვეითი). აქედან გამომდინარე, საგზაო მოძრაობის წესების ცოდნა
სავალდებულოა ყველა ამ პირისთვის.
აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 17 წელს მიღწეული პირები,
რომლებსაც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი ექნებათ კურსი „საგზაო ნიშნები და მოძრაობის
უსაფრთხოება”, მშობლების წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში, დაშვებულნი იქნებიან მართვის მოწმობის
მისაღებ გამოცდებზე და კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეზღუდვებით, მიიღებენ სატრანსპორტო
საშუალების მართვის უფლებას.
ბ) საგნის სწავლების მიზანი
საგნის „საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება” სწავლების მიზანია:
□ მიაწოდოს მოსწავლეს ინფორმაცია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მნიშვნელობის, მისი
მარეგლამენტირებელი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებისა და საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ნორმების შესახებ.
მოსწავლემ უნდა იცოდეს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სფეროში დამკვიდრებული ძირითადი ტერმინების
განმარტება; მძღოლის, მგზავრის და ქვეითის მოვალეობანი საგზაო მოძრაობის დროს, საგზაო ნიშნებისა და
მონიშვნების მნიშვნელობა, სატრანსპორტო საშუალებების სავალ ნაწილზე განლაგების წესი, გზაჯვარედინების
გავლის რიგითობა, ქუჩაში მოძრაობის მარეგულირებლის სავალდებულო სიგნალები, დასაშვები სიჩქარის ნორმები
სხვადასხვა კატეგორიის საავტომობილო გზებზე და ა.შ.
აღნიშნული კურსის შესწავლა დაეხმარება მოსწავლეს სრულფასოვნად შეაფასოს საგზაო მოძრაობის დროს

არსებული პოტენციური საფრთხეები და კანონის მოთხოვნების სრული დაცვით, თავიდან აიცილოს უსიამოვნო
ინციდენტები.
გ) კურსის სწავლების ორგანიზება
სასწავლო კურსი გათვლილია 52 აკადემიურ საათზე. პირველ სემესტრში საგანი ისწავლება კვირაში ერთსაათიანი

დატვირთვით, მეორე სემესტრში – ორსაათიანი დატვირთვით. კურსი გამიზნულია ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების მე-11 კლასის მოსწავლეებისათვის.
კურსის სწავლება მიმდინარეობს შემდეგი პრინციპით: ერთი საათი ეთმობა თეორიული მასალის გაცნობას,

მომდევნო საათი – პრაქტიკული სავარჯიშოების (ტესტების) შესრულებას. სასწავლო წლის ბოლოს, დრო ეთმობა
მხოლოდ კომპლექსური ტესტების შესრულებას.

სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

კანონმდებლობა და
სახელმწიფო პოლიტიკა

საგზაო მოძრაობის ნიშნები მძღოლის მოვალეობები პირველადი სამედიცინო
დახმარება

ს.ნ.XI.1. მოსწავლეს
შეუძლია დაასაბუთოს
საგზაო მოძრაობის
უსაფრთხოების
კონვენციების არსებობის

ს.ნ.XI.3. მოსწავლეს შეუძლია
საგზაო ნიშნების სხვადასხვა
ჯგუფის განსხვავება და მათი
მნიშვნელობის გაცნობიერება.
ს.ნ.XI.4. მოსწავლეს შეუძლია

ს.ნ.XI.5. მოსწავლეს შეუძლია
გააცნობიეროს მძღოლის
ზოგადი უფლება -
მოვალეობები.
ს.ნ.XI.6. მოსწავლეს შეუძლია

ს.ნ.XI.10. მოსწავლეს
შეუძლია აღწეროს
პირველადი სამედიცინო
დახმარების ძირითადი
ღონისძიებები



აუცილებლობა.
ს.ნ.XI.2. მოსწავლეს
შეუძლია იმსჯელოს
სახელმწიფო პოლიტიკის
შესახებ საგზაო
უსაფრთხოების სფეროში.

გააცნობიეროს მოძრაობის
წესები ჰორიზონტალური და
ვერტიკალური მონიშვნების
გათვალისწინებით.

სწორი რეაგირება სპეციალურ
სიგნალებზე.
ს.ნ.XI.7. მოსწავლეს შეუძლია
გააცნობიეროს საგზაო
მოძრაობის ძირითადი
მოთხოვნები და საგზაო-
სატრანსპორტო შემთხვევების
თავიდან აცილების გზები.
ს.ნ.XI.8. მოსწავლეს შეუძლია
დაასაბუთოს სასწავლო
სვლის, მგზავრთა
გადაყვანისა და ტვირთის
გადაზიდვის ძირითადი
წესების მნიშვნელობა საგზაო
უსაფრთხოებისთვის.
ს.ნ.XI.9. მოსწავლეს შეუძლია
განმარტოს დამატებითი
მოთხოვნები ველოსიპედის,
მოპედისა და საჭაპანო
ოთხთვალის მიმართ.

დაზარალებულის უგონო
მდგომარეობაში ყოფნის,
სხვადასხვა სახის
ჭრილობებისა და
სისხლენების, აგრეთვე
რიგი ტრავმული
დაზიანებების არსებობის
დროს.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება – კანონმდებლობა და სახელმწიფო პოლიტიკა
ს.ნ. XI.1. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კონვენციების არსებობის
აუცილებლობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● მიმოიხილავს კონვენციის შემუშავების ისტორიას;
● მსჯელობს საგზაო ნიშნების უნიფიცირების აუცილებლობის შესახებ.

ს.ნ. XI.2. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს სახელმწიფოს პოლიტიკის შესახებ საგზაო უსაფრთხოების სფეროში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ასახელებს და განმარტავს ძირითად ტერმინებს და მსჯელობს იმის თაობაზე, თუ რას არეგულირებს
საქართველოს კანონი ,,საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების" შესახებ;
● მიმოიხილავს კანონის ძირითად თავებს;
● მსჯელობს სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის რეგულაციის აუცილებლობის შესახებ;
● ასახელებს სხვადასხვა კატეგორიის მართვის უფლების სახეებს და შეუსაბამებს მათ სატრანსპორტო საშუალებებს;
● აცნობიერებს საგზაო უსაფრთხოების სფეროში ქუჩაში მოძრაობის მონაწილეთა ცოდნის ამაღლების
მნიშვნელობას;
● თანაკლასელებთან ერთად შეიმუშავებს პროექტს მის რეგიონში/ქალაქში საგზაო შემთხვევების შესამცირებლად
(მაგ., მოიძიებს მის რეგიონში /ქალაქში საგზაო შემთხვევების სტატისტიკურ ინფორმაციას, განსაზღვრავს საგზაო
შემთხვევების გამომწვევ ძირითად პრობლემებს და შეიმუშავებს მისი გადაჭრის გზებს).

მიმართულება – საგზაო მოძრაობის ნიშნები
ს.ნ. XI.3. მოსწავლეს შეუძლია საგზაო ნიშნების სხვადასხვა ჯგუფის განსხვავება და მათი მნიშვნელობის

გაცნობიერება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ცნობს და განასხვავებს საგზაო ნიშნების ჯგუფებს ფერის, ფორმისა და დანიშნულების მიხედვით;
● ასახელებს კონკრეტული ვითარების შესაბამის საგზაო მოძრაობის წესებს (მაგ., განმარტავს, თუ რატომ არის
წარმოდგენილი რომელიმე აკრძალვის ნიშანი ამა თუ იმ ადგილას);
● განალაგებს საგზაო ნიშნებს საგზაო მოდელზე მოძრაობის რეგულირების მიზნით.
ს.ნ. XI.4. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს მოძრაობის წესები ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნების
გათვალისწინებით.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ცნობს და ასახელებს ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნების დანიშნულებას;
● ასახელებს, რა ადგილებზე არის აუცილებელი ჰორიზონტალური/ვერტიკალური მონიშვნები.

მიმართულება – მძოლის მოვალეობები
ს.ნ. XI.5. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს მძღოლის ზოგადი უფლება-მოვალეობები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ასახელებს დოკუმენტებს, რომლებიც თან უნდა ჰქონდეს მძღოლს მანქანის მართვისას;
● განმარტავს მძღოლის უფლება-მოვალეობებს საგზაო პოლიციასთან ურთიერთობისას (მაგ., იცის, საგზაო
მოძრაობის დარღვევის შემთხვევაში რა დოკუმენტაცია უნდა წარუდგინოს პოლიციელს, როგორ უნდა გაჩერდეს
პოლიციის მოთხოვნაზე, მისთ.);
● განმარტავს მძღოლის უფლება-მოვალეობებს ფეხით მოსიარულესთან ურთიერთობისას ( მაგ., რა შემთხვევებში
უნდა დაუთმოს მას გზა, სხვ.);
● მსჯელობს სატრანსპორტო საშუალების საექსპლუატაციოდ დაშვებისა და მოძრაობის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ.

ს.ნ. XI.6. მოსწავლეს შეუძლია სწორი რეაგირება სპეციალურ სიგნალებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ცნობს და ასახელებს სპეციალურ სიგნალებს (მაგ., სახანძრო სიგნალს, სხვ.);
● ასახელებს სწორი რეაგირების ფორმებს სპეციალურ სიგნალებზე;
● ამოიცნობს მარეგულირებლის ჟესტებს და ასახელებს მასზე რეაგირების წესებს.

ს.ნ. XI.7. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს საგზაო მოძრაობის ძირითადი მოთხოვნები და საგზაო-
სატრანსპორტო შემთხვევების თავიდან აცილების გზები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ასახელებს მოძრაობის დაწყებისა და მანევრირების ძირითად წესებს;
● ასახელებს და აცნობიერებს სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგების წესებს სავალ ნაწილზე;
● ასახელებს სხვადასხვა გზაზე სიჩქარის შეზღუდვებს;
● მსჯელობს საფრთხის წარმოშობის შემთხვევაში სათანადო აუცილებელი ზომების მიღების შესახებ;
● აფასებს კონრეტულ სიტუაციებს (მაგ., ვიდეომასალაზე ან მოდელზე აფასებს, ვინ მოძრაობს სწორად და/ან ვინ
არღვევს წესებს);
● ასაბუთებს გასწრების დაწყებამდე აუცილებელი ზომებისა და გასწრებისას აკრძალული მანევრების
მნიშვნელობას საგზაო უსაფრთხოებისთვის;
● ასახელებს სატრანსპორტო საშუალების დგომის/გაჩერების წესებს და აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას საგზაო
უსაფრთხოებისთვის;
● ჩამოთვლის რეგულირებად და არარეგულირებად გზაჯვარედინსა და ავტომაგისტრალზე მოძრაობის ძირითად
წესებს;
● აცნობიერებს მოძრაობისას ქვეითთა ფაქტორს და სწორად ასახელებს რეაგირების წესებს;
● ჩამოთვლის დასახლებულ და დაუსახლებელ პუნქტებში ხმოვანი სიგნალების გამოყენების ძირითად წესებს და
მოძრაობის ძირითად პრინციპებს;
● ჩამოთვლის არასაკმარისი ხილვადობის, დღე-ღამის ნათელ და ბნელ დროს საგზაო სანათების გამოყენების
ძირითად წესებს;
● მსჯელობს რკინიგზის გადასასვლელზე გადასვლის წესების მნიშვნელობის შესახებ;
● ასაბუთებს ბუქსირების აკრძალვის წესების მნიშვნელობას.

ს.ნ. XI.8. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს სასწავლო სვლის, მგზავრთა გადაყვანის და ტვირთის გადაზიდვის
ძირითადი წესების მნიშვნელობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ასახელებს, სად არის ნებადართული სასწავლო სვლა;
● მსჯელობს ოსტატისთვის აუცილებელი მოთხოვნების შესახებ;
● მოსწავლე მსჯელობს C და D კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე მძღოლის ძირითად უფლებებზე;



● მოსწავლე ასახელებს C და D კატეგორიის მძღოლის მართვის მოწმობის მისაღებ გამოცდაზე დასაშვებ პირობებს (
მაგ., ასაკობრივ შეზღუდვებს, სხვ.);
● მოსწავლე ჩამოთვლის და მსჯელობს მგზავრთა გადაყვანის, ტვირთის გადაზიდვის წესებსა და აკრძალვებზე.

ს.ნ. XI.9. მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს დამატებითი მოთხოვნები ველოსიპედის, მოპედის და საჭაპანო
ოთხთვალის მიმართ.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ჩამოთვლის ველოსიპედის, მოპედის და საჭაპანო ოთხთვალის გადაადგილების წესებსა და აკრძალვებს;
● ადარებს ამ წესებს მსუბუქი ავტომობილით მოძრაობის წესებს.

მიმართულება – პირველადი სამედიცინო დახმარება
ს.ნ. XI.10. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს პირველადი სამედიცინო დახმარებისთვის საჭირო ღონისძიებები
დაზარალებულის უგონო მდგომარეობაში ყოფნის, სხვადასხვა სახის ჭრილობებისა და სისხლდენების არსებობის,
აგრეთვე რიგი ტრავმული დაზიანებების დროს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ასახელებს პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენამდე უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის
აუცილებელ ღონისძიებებს;
● ჩამოთვლის დაშავებულის მდგომარეობის სწრაფი შეფასების ეტაპებს;
● მსჯელობს დაშავებულის გადაყვანის ძირითადი ხერხების შესახებ და თანაკლასელებთან ერთად ახდენს მათ
დემონსტრირებას;
● ჩამოთვლის შოკური მდგომარეობის ძირითად გარეგნულ ნიშნებს;
● ჩამოთვლის ქალა-ტრავმის ძირითად სახეებს და მათ ნიშნებს;
● ჩამოთვლის სისხლდენის შემთხვევაში ლახტის დადების ძირითად წესებს და თანაკლასელებთან ერთად ახდენს
მოდელზე მათ სიმულაციას;
● ასახელებს ღია და დახურული მოტეხილობების სიმპტომებს და მსჯელობს განსახორციელებელი ღონისძიებების
შესახებ.

მიმართულება – ავტომობილის აგებულება
ს.ნ. XI.11. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს მანქანის აგებულება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
● ჩამოთვლის მანქანაში არსებულ სისტემებს;
● აყალიბებს რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინებაც უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალების
უსაფრთხო მართვას.

პროგრამის შინაარსი
საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ.

● საგზაო ნიშნებისა და საგზაო მოძრაობის წესების წარმოშობის ისტორია;

● საერთაშორისო კონვენციები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხებზე;

● ავტომანქანის აგებულება;

● საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ და მასში გამოყენებული ტერმინები;

● სახელმწიფოს პოლიტიკა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სფეროში. საგზაო მოძრაობის
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოთხოვნები;

● საგზაო ნიშნები და მათი დახასიათება;

● გამაფრთხილებელი ნიშნები;



● საგზაო ნიშნები და მათი დახასიათება – პრიორიტეტის ნიშნები, ამკრძალავი ნიშნები;

● საგზაო ნიშნები და მათი დახასიათება – მიმთითებელი ნიშნები;

● საგზაო ნიშნები და მათი დახასიათება – საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები;

● საგზაო ნიშნები და მათი დახასიათება – საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები;

● საგზაო ნიშნები და მათი დახასიათება – სერვისის ნიშნები;

● საგზაო ნიშნები და მათი დახასიათება – დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები (დაფები);

● საგზაო მონიშვნები – ჰორიზონტალური მონიშვნები;

● საგზაო მონიშვნები – ვერტიკალური მონიშვნები;

● საგზაო მოძრაობის წესები – მძღოლის ზოგადი მოვალეობები;

● სატრანსპორტო საშუალებათა საექსპლუატაციოდ დაშვება;

● თანამდებობის პირთა ვალდებულებები;

● სატრანსპორტო საშუალებებზე დასამაგრებელი საცნობი ნიშნები;

● სპეციალური სიგნალების გამოყენება;

● ქვეითისა და მგზავრის მოვალეობები;

● შუქნიშნისა და მარეგულირებლის სიგნალები;

● საავარიო შუქური სიგნალიზაცია;

● მოძრაობის დაწყება, მანევრირება;

● სატრანსპორტო საშუალების განლაგება სავალ ნაწილზე;

● მოძრაობის სიჩქარე;

● გასწრება, შემხვედრის გვერდის აქცევა;

● სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება და დგომა;

● გზაჯვარედინის გავლა;

● ქვეითთა გადასასვლელი და სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება;

● მოძრაობა რკინიგზის ლიანდაგზე;

● მოძრაობა ავტომაგისტრალზე. მოძრაობა საცხოვრებელ ზონაში;



● სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებათა პრიორიტეტი;

● გარე სანათი ხელსაწყოებითა და ხმოვანი სიგნალებით სარგებლობა;

● ბუქსირება;

● სასწავლო სვლა;

● მგზავრთა გადაყვანა;

● ტვირთის გადაზიდვა;

● დამატებითი მოთხოვნები ველოსიპედის, მოპედის, საჭაპანო ოთხთვალის მოძრაობისა და პირუტყვის
გადარეკვის მიმართ;

● რეკომენდაციები დაზარალებულისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის
პროცედურებთან დაკავშირებით.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 13 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ - ვებგვერდი,
13.09.2011 წ.

IV კარი

თავი LVII

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი,
03.09.2013წ.

საათობრივი ბადე არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების საბაზო-საშუალო
საფეხურებისთვის

მე-7 კლასი

არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო

მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I II

1
ქართული, როგორც მეორე
ენა(არაქართულენოვანი
სკოლებითვის/სექტორებისთვის

5 4 5

2 მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის) 5 4 5

3 მათემატიკა 4 4 6

4 პირველი უცხოური ენა 3 2 3

5
მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

0-3 2 2

6 საქართველოს და მსოფლიო ისტორია 3 2 3



7 გეოგრაფია 2 2 3

8 ბიოლოგია 3 2 3

9 სპორტი 2

10 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 2 3

11 მუსიკა 2 2 2

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

სულ 10 ან 11

არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

31-34

მე-8 კლასი

არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა

სემესტრი
I II

1

ქართული, როგორც მეორე ენა

(არაქართულენოვანი
სკოლებითვის/სექტორებისთვის)

5 4 5

2
მშობლიური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

5 4 5

3 მათემატიკა 4 4 6

4 პირველი უცხოური ენა 3 2 3

5
მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

0-3 2 2

6 საქართველოს და მსოფლიო
ისტორია

3 2 3

7 გეოგრაფია 1.5

I სემესტრი -
კვირაში 1

საათი; II
სემესტრი -
კვირაში 2 სთ

1 3

8 სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება

0.5
I სემესტრში
კვირაში 1
საათი

9 ბიოლოგია 2 2 3

10 ფიზიკა 2 2 3

11 სპორტი 2

12 სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება

1.5

ისწავლება I
სემესტრში 2სთ,
II სემესტრში - 1
სთ.

2 2

13 მუსიკა 1.5 ისწავლება I 2 2



სემესტრში 1
სთ, II
სემესტრში - 2
სთ.

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

სულ 12
ან 13

არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

31-34

მე-9 კლასი

არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი
დავალების

სავალდებულო
მინიმალური
რაოდენობა

სემესტრი

I II

1
ქართული, როგორც მეორე ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებითვის/სექტორებისთვის

5 4 5

2 მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის) 5 4 5

3 მათემატიკა 4 4 6

4 პირველი უცხოური ენა 3 2 3

5
მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

0-3 2 2

6 საქართველოს ისტორია 4 3 4

7 გეოგრაფია 2 2 3

8 სამოქალაქო განათლება 2 2 3

9 ბიოლოგია 2 2 3

10 ფიზიკა 2 2 3

11 ქიმია 2 2 3

12 სპორტი 2

13 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1.5

ისწავლება I
სემესტრში 1 სთ,
II სემესტრში - 2
სთ.

3

14 მუსიკა 1.5

ისწავლება I
სემესტრში 2სთ,
II სემესტრში - 1
სთ.

2

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

სულ 13
ან 14

არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

36-39



მე-10 კლასი

არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი
დავალების

სავალდებულო
მინიმალური
რაოდენობა
სემესტრი
I II

ქართული ენა და ლიტერატურა 5 4 5

1
ქართული, როგორც მეორე ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებითვის/სექტორებისთვის

5 4 5

2
მშობლიური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

4-5 4 5

3 მათემატიკა 5 4 6

4 პირველი უცხოური ენა 2-3
ჯამში ორ უცხოურ
ენას უნდა
ეთმობოდეს 5 სთ
კვირაში.
არაქართულენოვან
სკოლაში/სექტორზე
თუ ისწავლება
მხოლოდ ერთი
უცხოური ენა, მას
ეთმობა 3 საათი

2 3

5
მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

0-2 2 2

6 ისტორია 2 2 3

7 გეოგრაფია 2 2 3

8 სამოქალაქო განათლება 4/0
ისწავლება I
სემესტრში - კვირაში
4 საათი

2

9 ბიოლოგია 2 2 3

10 ფიზიკა 2 2 3

11 ქიმია 2 2 3

12 სპორტი 2

13 სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება

0/2
ისწავლება II
სემესტრსი - კვირაში
2 საათი

2

14 მუსიკა 0/2
ისწავლება II
სემესტრში - კვირაში
2 საათი

1

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

სულ 13
ან 14

არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

33-36

მე-11 კლასი



არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი
დავალების

სავალდებულო
მინიმალური
რაოდენობა
სემესტრი

I II

1
ქართული, როგორც მეორე
ენა(არაქართულენოვანი
სკოლებითვის/სექტორებისთვის

5 4 5

2 მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის) 4-5 4 5

3 მათემატიკა 5 4 6

4 პირველი უცხოური ენა 2-3
არაქრთულენოვან
სკოლაში/სექტორზე
თუ ისწავლება
მხოლოდ ერთი
უცხოური ენა, მას
ეთმობა 3 საათი

2 3

5
მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

0-2 2 2

6 საქართველოს და მსოფლიო ისტორია 3 2 3

7 გეოგრაფია 3 2 3

8 ფიზიკა 3 3 4

9 ქიმია 3 3 4

10 სპორტი 1.5
I სემესტრი - კვირაში

2 სთ, II სემესტრი -
კვირაში 1 სთ.

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის
უსაფრთხოება

1.5
I სემესტრი - კვირაში
1 სთ, II სემესტრი -
კვირაში 2 სთ.

არჩევითი საგნები

11

და

12

 ბიოლოგია,
 გლობალური პრობლემების

გეოგრაფია,
 ეკონომიკა,
 სახელმწიფო და მოქალაქეობა,
 სამართალი,
 მუსიკა,
 სახვითი და გამოყენებითი

ხელოვნება- პრაქტიკული კურსი,
 ხელოვნების ისტორია -

თეორიული კურსი,
 ხაზვა,
 თეატრალური ხელოვნება.

2

და

2

2 2

2 2

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

სულ 11
ან 12

არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

36-38

მე-12 კლასი



არაქართ საგანი
საათების

რაოდენობა
კვირაში

აბიტური შენიშვნა

შემაჯამებელი
დავალების
სავალდებულო
მინიმალური
რაოდენობა

სემესტრი

I II

1 ქართული, როგორც მეორე ენა 4 1 2 3

2 მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

4 3 4

3 მათემატიკა 3 1 4 4

4 პირველი უცხოური ენა 2 1 არაქრთულენოვან
სკოლაში/სექტორზე
თუ ისწავლება
მხოლოდ ერთი
უცხოური ენა, მას
ეთმობა 3 სთ

3 2

5
მეორე უცხოური ენა
(არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

0-2 2 2

6 საქართველოს და მსოფლიო ისტორია 2 1 1 1

7 გეოგრაფია 1

8 სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება

0,5 ისწავლება I
სემესტრში

1

9 ბიოლოგია 2

10 ფიზიკა 2

11 ქიმია 1 1 2 2

12 სპორტი 1

არჩევითი საგნები

13

 ბიოლოგია,
 ფიზიკა,
 ქიმია,
 გლობალური პრობლემების

გეოგრაფია,
 ეკონომიკა,
 სახელმწიფო და

მოქალაქეობა,
 სამართალი,
 მუსიკა,
 სახვითი და გამოყენებითი

ხელოვნება- პრაქტიკული
კურსი,

 ხელოვნების ისტორია -
თეორიული კურსი,

 ხაზვა,
 თეატრალური ხელოვნება.

2

1 1

1 1

1 1

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

13
არაქართულენოვანი

სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

30-32 I სემესტრში

29-31 II სემესტრში



თავი LVIII

2011-2012 სასწავლო წლის საგნობრივი პროგრამები საბაზო - საშუალო საფეხურზე

საგნობრივი პროგრამა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

VII კლასის სტანდარტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ.VII.1. მოსწავლე ისმენს
უცნობი ინფორმაციის
შემცველ ტექსტებს და
წარმოადგენს ზეპირ
ინფორმაციას აუდიტორიის
წინაშე.

ქართ.VII.2. მოსწავლე ისმენს
და აფასებს სხვათა
მეტყველებას მათი
საკომუნიკაციო ამოცანის
გათვალისწინებით.

ქართ.VII.3. მოსწავლე ცვლის
სამეტყველო ქცევას
საკომუნიკაციო ამოცანისა და
აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ.VII.4. მოსწავლე
მონაწილეობს საკლასო და
სასკოლო დისკუსიებში.

ქართ.VII.5. მოსწავლე
ამოიცნობს  და  იყენებს
ზეპირმეტყველების ძირითად
ენობრივ მახასიათებლებს.

ქართ.VII.6. ამოიცნობს და
შესაბამისად იყენებს ზეპირი
კომუნიკაციის სტრატეგიებს.

ქართ.VII.7. მოსწავლე
კითხულობს სხვადასხვა ტიპის
ტექსტებს. გამოხატავს და ხსნის
საკუთარ დამოკიდებულებას
მათ მიმართ.

ქართ.VII.8. მოსწავლე
ამოიცნობს ტექსტის
შესაბამისობას კონკრეტულ
მიზანსა და აუდიტორიასთან.

ქართ.VII.9. მოსწავლე
აანალიზებს ტექსტს
სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით.

ქართ.VII.10. იყენებს კითხვის
მიზნის შესაბამის სტრატეგიებს.

ქართ.VII.11. მოსწავლე ქმნის
წერილობით ტექსტებს
სხვადასხვა მიზნით.

ქართ.VII.12. მოსწავლე
ირჩევს წერილობითი
ტექსტის ფორმასა და სტილს
მიზნისა და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ.VII.13. მოსწავლე იცავს
წერილობითი ტექსტის
ორგანიზაციის წესებსა და
ენობრივ ნორმებს.

ქართ.VII.14. მოსწავლე
მიმართავს წერის
სტრატეგიებს ნაწერის
ეფექტური
ორგანიზებისათვის.



სარეკომენდაციო შინაარსი
VII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
ენისა და ტექსტის ურთიერთმიმართება. გრამატიკის სწავლებაში ფუნქციურ-სემანტიკური მიდგომის უპირატესობა,
რაც ენობრივი მოვლენების ღრმა და მრავალმხრივ შესწავლას გულისხმობს მათი ფუნქციონირების თვალსაზრისით;
ენის გაკვეთილებზე ყურადღება უნდა დაეთმოს არა მხოლოდ ენის სისტემის აღწერა-კლასიფიკაციას, არამედ
სამეტყველო ამოცანის შესატყვისი სწორი, აზრობრივად ზუსტი, სტილისტურად და სიტუაციურად მართებული
ენობრივ-გამომსახველობითი ხერხების ძიებას. შესაბამისად, გრამატიკული მასალა შერჩეული უნდა იქნას იმ
სამეტყველო ამოცანების გათვალისწინებით, რაც მითითებულია სტანდარტში და, ბუნებრივია, უნდა
ისწავლებოდეს არა იზოლირებულად, არამედ შესასწავლი ტექსტების სტილურ და შინაარსობრივ
მახასიათებლებთან ერთად.

თემატიკა:
ზოგადი ცნობები ქართული ენის შესახებ. ქართული ენის ბუნება. ქართული ენის ადგილი მსოფლიო ენათა შორის.
ქართული ენის ბგერითი შედგენილობა. ბგერა. მხატვრული ტექსტის ბგერითი ორგანიზაცია: ალიტერაცია,
ასონანსი, რითმა. რითმის სახეები, გარითმვის ხერხები. ბგერა და აზრი. ბგერწერის აზრობრივი ფუნქცია.
ინტონაცია. ინტონაციის ძირითადი ელემენტები: ლოგიკური მახვილი, პაუზა, მელოდიკა, მეტყველების ტემპი,
ხმის ტემბრი; ტიპობრივი სინტაქსური კონსტრუქციების (კითხვითი, თხრობითი და სხვა წინადადებების)
ინტონაციური ნახაზი. მხატვრული ნაწარმოების ინტონაციური ანალიზი და გამომეტყველებითი კითხვა.
ლოგიკური მახვილი. ლოგიკური მახვილი, როგორც სიტყვის გამოყოფისა და ხაზგასმის საშუალება წინადადებაში,
მნიშვნელოვანი ადგილებისა - ტექსტში.
პაუზა. პაუზა და მისი აზრობრივი დატვირთვა. ლოგიკური (აზრობრივი) და ფსიქოლოგიური პაუზები (გახსენების,
გაჩუმების, დაძაბულობის პაუზები). პაუზის აღნიშვნა წერილობით ტექსტში.
წერილობითი ტექსტის გრაფიკულ-გამომსახველობითი საშუალებები. წერილობითი ტექსტის სტრუქტურა.
სიტყვათა და სტრიქონთა განლაგება. სასვენი ნიშნები. ვიზუალური ეფექტები: ტექსტის ფიგურული განლაგება,
შრიფტის შეცვლა, საკვანძო სიტყვების გამოყოფა.
ორთოგრაფია. ორთოგრაფიის დაცვა _ წერილობითი ტექსტის აუცილებელი მახასიათებელი. ორთოგრაფიული
ლექსიკონი. ორთოგრაფიის დარღვევა, როგორც მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხი.
პუნქტუაცია. პუნქტუაცია და აზრი. პუნქტუაცია და ინტონაცია. Pპუნქტუაციის ნიშნების სტილისტური
შესაძლებლობები. პუნქტუაციის ნიშნებზე უარის თქმა, როგორც მხატვრული ხერხი.
ლექსიკოლოგია. სიტყვათწარმოების თავისებურებანი ქართულ ენაში. სიტყვათწარმოების მოდელი, როგორც ენის
ლექსიკური მარაგის გამდიდრების საშუალება. სიტყვა მხატვრულ ტექსტში. სიტყვის გადატანითი მნიშვნელობა.
სინონიმები, ომონიმები, ანტონიმები, დიალექტიზმები, ჟარგონი, არქაიზმები, ნეოლოგიზმები, პროფესიული
ლექსიკა და მათი გამოყენება მხატვრულ ტექსტში.

VIII კლასში ყურადღება დაეთმობა მორფოლოგიის საკითხებს, არსებითი სახელის, ზედსართავი სახელის, ზმნის და
სხვა მეტყველების ნაწილების გამომსახველობით შესაძლებლობებს, IX კლასში კი - სინტაქსური კონსტრუქციების
გამომსახველობით შესაძლებლობებს (დეტალურად იხილეთ შესაბამისი კლასების სტანდარტებთან).

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი ცნებები: ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია. საკომუნიკაციო სიტუაცია (ვინ, ვის, რას, სად, როდის,
რატომ, რისთვის). საკომუნიკაციო ამოცანა. კომუნიკაციის ადრესატი (აუდიტორია). კომუნიკაციის სახეები:
არაოფიციალური, ოფიციალური. სამეტყველო ქცევა. ზეპირი მეტყველება: ხმა, ინტონაცია, ჟესტი, მიმიკა. მოსმენის
ორი ძირითადი ხერხი. ზეპირი მეტყველების სტრატეგიები. კითხვა: გაცნობითი, ძიებითი და შესწავლითი კითხვის
ხერხები.



3. ტექსტი, როგორც ენობრივი ერთეული
ძირითადი ცნებები. ტექსტი. ტექსტის თემა, სათაური, საკვანძო სიტყვები, მთავარი აზრი (იდეა), ინტონაცია,
დიალოგი, მონოლოგი, ჟანრი, სტილი, მეტყველების ტიპები. ტექსტის გადმოცემა (მოკლედ, ვრცლად), თხრობა.
მეტყველების ფუნქციური ტიპები. აღწერა, თხრობა, მსჯელობა.
ტექსტის ფუნქციური ტიპები. სასაუბრო (მეგობრული წერილი, საუბარი, დისკუსია); სამეცნიერო
(სახელმძღვანელოებში წარმოდგენილი სასწავლო ტექსტები, ენციკლოპედიების და ცნობარების სტატიები);
ოფიციალურ-საქმიანი (განცხადება, რეკლამა, ახსნა-განმარტება, რეზიუმე, ანოტაცია, ინსტრუქცია, ოფიციალური
წერილი); მხატვრული (მითი, ზღაპარი, ლეგენდა, ლექსი, იგავი, მოთხრობა, ნოველა); პუბლიცისტური
(საინფორმაციო ქრონიკა, საგაზეთო სტატია, ბიოგრაფია, გამოხმაურება).

4. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
ისევე, როგორც ენობრივი, ლიტერატურული მასალაც უნდა შეირჩეს სტანდარტში დასმული ამოცანების
გათვალისწინებით. კერძოდ, იმისათვის, რომ ლიტერატურულმა ნაწარმოებმა მიიზიდოს მოზარდი, აღუძრას
წაკითხულის ირგვლივ მსჯელობისა და კამათის სურვილი, პირველ რიგში, ის მისთვის გასაგები ენით უნდა იყოს
დაწერილი; შემდეგ - მისთვის საინტერესო თემას უნდა ეხებოდეს და, ბოლოს - გამოკვეთილი და ნათელი
სტრუქტურით უნდა გამოირჩეოდეს. ეს უკანასკნელი მახასიათებელი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც
მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს, როგორ “იგება” ტექსტი. მაგალითად, სტანდარტში დასმული ერთ-ერთი ამოცანის
მიხედვით, მოსწავლე თხრობითი ტექსტის სტრუქტურაში უნდა ერკვეოდეს (უნდა ამოიცნოს თხრობითი ტექსტის
სტრუქტურა, უნდა შეეძლოს ზეპირი და წერილობითი თხრობა), ამიტომ სასურველია შეირჩეს გამოკვეთილი
სტრუქტურის მქონე თხრობითი ტექსტები, გამოკვეთილი შესავლით, შუა ნაწილით და დასასრულით.
პოეტური ნაწარმოებებიდან უნდა შეირჩეს გამოკვეთილი ბგერწერული ეფექტების მქონე ტექსტები, რაც ხელს
შეუწყობს ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებების: რითმის, ასონანსის, ალიტერაციის შესწავლას.
ჟანრობრივი მახასიათებლების მიხედვით VII კლასში რეკომენდებულია მითების, ზღაპრები, ლეგენდების,
მოთხრობების, ნოველების, იგავებისა და ლექსების შესწავლა.

პროგრამის საყრდენს, ბუნებრივია, ქართული კლასიკური და თანამედროვე ლიტერატურა წარმოადგენს, მაგრამ
დასაშვებია უცხოური ლიტერატურის საუკეთესო თარგმანების გამოყენებაც.

ლიტმცოდნეობითი ასპექტები: რითმა, რიტმი, ალიტერაცია, გაპიროვნება, შედარება, მეტაფორა, სხვადასხვა
ფუნქციურ სტილი (სასაუბრო, მხატვრული, პუბლიცისტური, საქმიანი); ტექსტის ფუნქციური ტიპები (თხრობა,
აღწერა, მსჯელობა); აფორიზმი; აბზაცის დანიშნულებას პროზაულ ტექსტებში; სტილისტური ეფექტების
შემქმნელი მხატვრული საშუალებანი (განმეორება, პარალელიზმი...).

VIII კლასის სტანდარტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ.VIII.1. მოსწავლე ისმენს
მსჯელობას კონკრეტულ
საკითხებზე და წარმოადგენს
საკუთარ თვალსაზრისს
აუდიტორიის წინაშე.

ქართ.VIII.2. მოსწავლე ისმენს
და აფასებს ორატორის
გამოსვლას საკომუნიკაციო
ამოცანისა და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ.VIII.5. მოსწავლე
კითხულობს ტექსტებს
(მხატვრულს და
არამხატვრულს), რომლებიც
შეიცავენ გარკვეულ
თვალსაზრისს ან
მსჯელობას კონკრეტულ
საკითხებზე და გამოხატავს
საკუთარ
დამოკიდებულებას
წაკითხულის მიმართ.

ქართ.VIII.10. წერილობით
გადმოსცემს საკუთარ
თვალსაზრისს, მსჯელობს
კონკრეტულ საკითხზე
სათანადო არგუმენტების
მოხმობით.

ქართ.VIII.11. მოსწავლე
ირჩევს წერილობითი
ტექსტის ფორმასა და
სტილს მიზნისა და
აუდიტორიის



ქართ.VIII.3. მოსწავლე
ამოიცნობს და იყენებს
მსჯელობის ძირითად
ენობრივ მახასიათებლებს.

ქართ.VIII.4. მოსწავლე
ირჩევს და იყენებს ზეპირი
გამოსვლის მომზადების
სტრატეგიებს.

ქართ.VIII.6. მოსწავლე
აანალიზებს ტექსტის
შესაბამისობას კონკრეტულ
მიზანსა და
აუდიტორიასთან.

ქართ.VIII.7. მოსწავლე
აანალიზებს ნაწარმოების
ფუნქციონირების
მნიშვნელოვან ასპექტებს.

ქართ.VIII.8.მოსწავლეიყენებ
ს ენობრივი
მახასიათებლების ცოდნას
ტექსტების სტრუქტურის
ასახსნელად.

ქართ.VIII.9. მოსწავლე
იყენებს კითხვის მიზნის
შესაბამის სტრატეგიებს
(გაცნობითი, შესწავლითი,
ძიებითი კითხვა).

გათვალისწინებით.

ქართ.VIII.12. სხვადასხვა
ტიპის ტექსტების
შესაქმნელად მოსწავლე
მართებულად იყენებს
ენობრივ-გრამატიკულ
სტრუქტურებსა და
ხერხებს.

ქართ.VIII.13. მოსწავლე
მიმართავს წერის
სტრატეგიებს ნაწერის
ეფექტური
ორგანიზებისათვის.

სარეკომენდაციო შინაარსი
VIII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
ზოგადი ცნობები ქართული ენის შესახებ. ენის რაობა და ფუნქციები; ენა და აზროვნება; ენა და მეტყველება; ენათა
ოჯახები; ქართული და მისი მონათესავე ენები; ქართული სალიტერატურო ენა და კილოები.
ლექსიკოლოგიური ასპექტები: სპეციფიკური ლექსიკა, სიტყვის პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით
ხმარება; ერთ- და მრავალმნიშვნელობიანი სიტყვები; სიტყვის მნიშვნელობის გაფართოება-დავიწროება, სიტყვის
კონტექსტური მნიშვნელობა; ფრაზეოლოგიზმები, მყარი შესიტყვებები; არასალიტერატურო ფორმების, ჟარგონისა
და ბარბარიზმების არაკონვენციონალური გამოყენების ასპექტები; ლექსიკონებზე მუშაობა.
გრამატიკული ასპექტები: ბრუნვის ფორმათა გამოყენება ზმნური კონსტრუქციების კონტექსტში: სახელობითი,
მოთხრობითი, მიცემითი ბრუნვების ფუნქციონირება; ზედსართავი სახელი და არსებითი სახელის ნათესაობითი
ბრუნვა - მსაზღვრელი (მსაზღვრელის გამოყენება სხვადასხვა დატვირთვით - ინფორმაციულ ტექსტში, მხატვრულ
ტექსტში (ეპითეტი, მეტაფორა); რიცხვში შეთანხმების საკითხები (რიცხვითი სახელი - არსებითი სახელი; სახელი -
ზმნა); წოდებითი ბრუნვის საკითხი (საკუთარ და საზოგადო სახელებთან); ჩვენებითი ნაცვალსახელი (ეს - ეგ - ის,
ასეთი - მასეთი - ისეთი; ასე - ეგრე - ისე დაპირისპირება), მეტყველების პროცესში ამ ერთეულთა გამოყენების
ასპექტები; კუმშვა-კვეცის საკითხები მხოლობითი-მრავლობითის კონტექსტში; ზმნის დროითი და სივრცული
პარამეტრები (ზმნიზედა ზმნისწინი) და ბრუნვის ფორმები (მოქმედებითი, ვითარებითი ბრუნვები, თანდებულიანი
ფორმები - ზმნიზედურ კონსტრუქციებში); დროისა და მოვლენათა თანმიმდევრობის აღმნიშვნელი ენობრივ-
გრამატიკული ერთეულები (პირველად, ჯერ, შემდეგ, ბოლოს, დასასრულს; მაშინ, როდესაც, დიდი ხნის წინათ და ა.
შ.); ზმნის დროები (წარსულის, აწმყოსა და მომავლის გამომხატველი ზმნური ფორმები); გარკვეული მოდალობების
გამომხატველი ზმნური ფორმები; ზმნის პირები და ნაცვალსახელთა სისტემასთან მიმართება; ზმნის პირის
ნიშნებთან დაკავშირებული მართლწერის საკითხები; ქცევის არსი (ობიექტებთან მიმართებით). ქცევის ფუნქციები
(როგორ ჩაენაცვლება თანდებულიანი სახელი: აშენებს თავისთვის - იშენებს; აშენებს სხვისთვის - უშენებს);
კონტაქტი და მასთან დაკავშირებული მართლწერის წესები (რატომ გააკეთებინა, დააწერინა და არა გააკეთებია,
დააწერია); გვარი (კონვერსიის არსის გააზრება და ფუნქციები ტექსტში); ზმნის დრო და შიდა კილოურ-ასპექტური
დიფერენციაცია (სრული, უსრული, კილოური სხვაობა: ვკეცე, ვკეცე, ვერ დავკეცე ტიპისა და სხვა.).

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები



ძირითადი ცნებები: ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის ცალმხრივი (ზეპირი გამოსვლა აუდიტორიის წინაშე)
და მრავალმხრივი (კამათი, დისკუსია) ფორმები; საკომუნიკაციო სიტუაციის ელემენტები (ადრესატი, ადრესანტი)
და მათი ფუნქციური მიმართება; საკომუნიკაციო ამოცანა, მისი გავლენა ტექსტის ფორმაზე; ზეპირი კომუნიკაციის
არავერბალური ხერხები (ინტონაცია, ჟესტი, მიმიკა, ხმის სხვადასხვა დონე, პაუზა მეტყველებაში, მეტყველების
სიჩქარე); კომუნიკაციის სახეები: არაოფიციალური, ოფიციალური.
მეტყველების ტიპები. მსჯელობა, დისკუსია,
ტექსტის სახეები. მიმოხილვითი ხასიათის ტექსტები; ნარკვევი, საგაზეთო სტატია, მარტივი პროექტი, ახსნა-
განმარტებითი ხასიათის ტექსტები, ანგარიში, ჩანახატი, სცენარი როლური თამაშებისათვის, მცირე ზომის
მოთხრობები.
სტრატეგიები. მოსმენისა და მეტყველების სტრატეგიები (პრობლემის განსაზღვრა, მოსაზრების ჩამოყალიბება,
არგუმენტის დასახელება); კითხვის სტრატეგიები (მარკირების სისტემა, ინფორმაციის გადამოწმება,
ენციკლოპედიებითა და ლ;ექსიკონებით საგებლობა რეზიუმისა და ცხრილების შედგენა), წერის სტრატეგიები
(დაგეგმვა, მასალის შეგროვება, ნაწერის გადამუშავება, რედაქტირება, კორექტირება).

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
სტანდარტში ასახული ამოცანების გათვალისწინებით სასურველია შეირჩეს იმგვარი ლიტერატურული
ნაწარმოებები, რომლებშიც გამოკვეთილი თემატიკა შეესატყვისება მოსწავლეთა შინაგან სამყაროს, მათ
მოთხოვნილებებსა და ინტერესთა სფეროს. ტექსტებმა და მათში ასახულ საკვანძო, სადავო საკითხებზე მსჯელობამ
ხელი უნდა შეუწყოს მოზარდში რეფლექსური აზროვნების ჩვევების გამომუშავებას; მხატვრული აზროვნების
უნარის განვითარებას, თვითშემეცნების სურვილის გაღვივებას.
ისევე, როგორც VII კლასში, პროგრამის საყრდენს ამ ეტაპზეც წარმოადგენს ქართული კლასიკური და თანამედროვე
მწერლობა, უცხოური ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშებთან ერთად.

IX კლასის სტანდარტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ.IX.1. მოსწავლე ისმენს
და წარმოადგენს
აუდიტორიის წინაშე
სხვადასხვა
თვალსაზრისებს სადავო ან
პრობლემურ საკითხზე.

ქართ.IX.2. ისმენს და
აფასებს დისკუსიის
მონაწილეთა მეტყველებას
საკომუნიკაციო ამოცანისა
და აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ.IX.3. მოსწავლე
მსჯელობს განსხვავებული
ტექსტების ენობრივ
თავისებურებებზე.

ქართ.IX.4. მოსწავლე
ამოიცნობს და იყენებს
დისკუსიისა და კამათის
ძირითად ენობრივ

ქართ.IX.6. მოსწავლე
კითხულობს ტექსტებს
(მხატვრულს და
არამხატვრულს),
რომლებიც შეიცავენ
სხვადასხვა თვალსაზრისს
პრობლემურ ან სადავო
საკითხებზე და გამოხატავს
საკუთარ
დამოკიდებულებას
წაკითხულის მიმართ.

ქართ.IX.7. მოსწავლე
იყენებს ენობრივი
მახასიათებლების ცოდნას
ტექსტების სტრუქტურის
ასახსნელად.

ქართ.IX.8. მოსწავლე
იყენებს კითხვის მიზნის
შესაბამის სტრატეგიებს.

ქართ.IX.9. მოსწავლე
წერილობით გადმოსცემს
საკუთარ თვალსაზრისს
სადავო ან პრობლემურ
საკითხებზე; აჯამებს
განსხვავებულ
შეხედულებებს მოცემულ
საკითხზე.

ქართ.IX.10. მოსწავლე
წერილობით გადმოსცემს
დეტალურ ინფორმაციას,
განსხვავებულ
თვალსაზრისს.

ქართ.IX.11. მოსწავლე
ირჩევს წერილობითი
ტექსტის ფორმასა და
სტილს მიზნისა და
აუდიტორიის
გათვალისწინებით.

ქართ.IX.12. მოსწავლე



მახასიათებლებს.

ქართ.IX.5. მოსწავლე
იყენებს დისკუსიისა და
კამათის ტრატეგიებს.

იცავს წერილობითი
ტექსტის სტრუქტურას და
ენობრივ ნორმებს.

ქართ.IX.13. მოსწავლე
მიმართავს წერის
სტრატეგიებს ნაწერის
ეფექტური
ორგანიზებისათვის.

სარეკომენდაციო შინაარსი
IX კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
ლექსიკოლოგიური ასპექტები: სინონიმია და ანტონიმია; ფრაზეოლოგიზმები და მყარი შესიტყვებანი;
ეტიმოლოგია.
გრამატიკული ასპექტები: ზმნური კონსტრუქციები და მარტივი წინადადება (ქართული ენის სპეციფიკა - ოთხი
მთავარი წევრისგან შემდგარი წინადადება); ზმნის ცენტრალური როლი ქართულ წინადადებაში (პირთა მართვა);
ზმნის დრო-კილოთა ფორმების ურთიერთმიმართების საკითხი რთულ წინადადებებში (დროზე რომ მოვსულიყავი,
სახლში დამხვდებოდი...); ზმნისწინი და მისი ფუნქციები (მიმართულება, ასპექტი, სიტყვაწარმოება); ქვემდებარე-
შემასმენლისა და სახელის მსაზღვრელთან შეთანხმება;  სახელდებითი და უქვემდებარო წინადადებების
მხატვრული ფუნქცია; ინფორმაციის დამაზუსტებელი და სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველი
განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები (დანართი, ჩართული); ნომინალური წინადადებები, პირობით-
შედეგობითი კონსტრუქციები; მონოტონური და დინამიური მეტყველებისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური
კონსტრუქციები.
თხრობითი, კითხვითი, ძახილის წინადადებების სტრუქტურა; მარტივი გავრცობილი და გაუვრცობელი,
თანწყობილი, ქვეწყობილი წინადადებების ძირითადი ნიშნები; სასაუბრო, სამეცნიერო, მხატვრული, ოფიციალურ-
საქმიანი, პუბლიცისტური სტილისათვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები; განკერძოებული
სიტყვები და გამოთქმები; პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი; სასვენი ნიშნების ხმარება ციტირებისა და დიალოგის
გადმოცემის დროს; მართლწერისა და ორთოგრაფიის ნორმები.
შერწყმული წინადადება და მისი ფუნქციები; კავშირების როლი რთულ წინადადებაში - ამა თუ იმ კავშირის
შერჩევის ეფექტურობა; უკავშირო შეერთების მიზეზი და მიზანი; თანწყობის და ქვეწყობის არსი; ქვეწყობილ
წინადადებებში მისათითებელი სიტყვებისა და წევრ-კავშირების ფუნქციები (წევრ-კავშირთა როლი მხატვრულ
ნაწარმოებებში);  სიტყვა - წინადადება - ტექსტი);  წინადადება - როგორც გრამატიკის უმაღლესი ერთეული, მაგრამ
ტექსტის ლინგვისტიკის უმარტივესი ერთეული; აბზაცი. აღწერის, თხრობისა და მსჯელობის სინტაქსი. რა
თავისებურებებია დამახასიათებელი თითოეული მათგანისთვის? მიზეზ-შედეგობრივი მსჯელობისთვის
დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები, შესაბამისი კავშირები, გრამატიკული ფორმები, სპეციალური
ლექსიკა (მაგალითად, «რადგან ... «; «თუ ... მაშინ», «მაშასადამე», «ესე იგი», «აქედან გამომდინარე...» და სხვა);
ანალოგიაზე დამყარებული მსჯელობისთვის მსჯელობისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები,
კავშირები, ლექსიკა (მაგალითად: «შესაბამისად», «გათვალისწინებით», «მსგავსად», «როგორც, ... ისე» და სხვა);
ინდუქციაზე დამყარებული მსჯელობისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები, კავშირები,
მოდალური სიტყვები.

2. ენის  კომუნიკაციური ასპექტები
ძირითადი ცნებები: ჯგუფური დისკუსია და მისი სტრატეგიები, განსხვავებული თვალსაზრისების ჩამოყალიბება
დისკუსიაზე გასატანად, დრამატული მონოლოგი, როლური ტექსტები, რადიო და სატელევიზიო ინტერვიუ,
ტექსტი და კონტექსტი, ტექსტი და ფონური ინფორმაცია;  დისკუსიების, დებატების, პოლიტიკური / რიტორიკული
გამოსვლების, დრამატული მონოლოგის, აუდიტორია და მისი სოციალურ-კულტურული ინტერესები, და ა.შ.
მსჯელობა და მსჯელობის სახეები, მიზეზ-შედეგობრივი, ანალოგიაზე დამყარებული, ინდუქციური), ზეპირი



მოხსენების მომზადება და წარმოდგენა კონკრეტული აუდიტორიის მიზნის, სოციალურ-კულტურული დონის,
თავისებურებების, ინტერესების გათვალისწინებით.

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
სწავლების ამ ეტაპზე მოზარდთა ასაკობრივი ფსიქოლოგიისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების
გათვალისწინებით უნდა მოხდეს შედარებით რთული და მრავალფეროვანი ლიტერატურული მასალის შერჩევა.
შერჩეულმა მხატვრულმა ტექსტებმა ხელი უნდა შეუწყოს მოზარდთა დამოუკიდებელი, შემეცნებითი,
შემოქმედებითი და მხატვრულ-ესთეტიკური გემოვნების განვითარებას.
ლიტერატურული ტექსტები უნდა გამოირჩეოდეს აქტუალური (როგორც მხატვრული, ისე ყოფითი
თვალსაზრისით) პრობლემატიკით, რათა მოზარდს მიეცეს მისთვის მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხებზე
მსჯელობის, აგრეთვე განსხვავებული და სხვადასხვაგვარი თვალსაზრისის გამოთქმის საშუალება.

სასურველია, სახელმძღვანელოში შევიდეს სხვადასხვა ეპოქის ლიტერატურული ტექსტები, რომლებიც
მოზარდთათვის თვალსაჩინოს გახდის ლიტერატურაში ასახული კონკრეტული პრობლემის სხვადასხვა
კულტურულ კონტექსტში, სხვადასხვაგვარად გააზრების აუცილებლობას.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოზარდს შეექმნას გარკვეული თეორიული წარმოდგენა ლიტერატურის, როგორც
სოციოკულტურული ფენომენის შესახებ, შეძლოს ყოფითი რეალობისა და მხატვრული გამონაგონის
ურთიერთმიმართების თავისებურებების გაცნობიერება.
თანამედროვე ქართულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებთან ერთად სასურველია უცხოური ლიტერატურის (როგორც
პოეტური, ისე პროზაული ტექსტები) იმ ნიმუშების წარმოდგენაც, რომლებიც ტიპოლოგიისა და პრობლემატიკის
თვალსაზრისით მსგავსებას ამჟღავნებენ სწავლების ამ ეტაპისათვის შერჩეულ მხატვრულ ნაწარმოებებთან.

X კლასის სტანდარტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ზეპირმეტყველება კითხვა წერა
ქართ.X.1. მოსწავლე
მონაწილეობს საკლასო და
სასკოლო დისკუსიებში.
ქართ.X.2. კამათის დროს
მოსწავლე მიმართავს
შესაბამის ტაქტიკას და იცავს
სამეტყველო ქცევის ეთიკურ
ნორმებს.
ქართ.X.3. აუდიტორიის წინაშე
მოხსენებით გამოსვლისას
მოსწავლე იყენებს   ზეპირი
კომუნიკაციის ეფექტიანობის
გასაძლიერებელ ხერხებს.
ქართ.X.4. მოსწავლე
აანალიზებს და აფასებს
თანაკლასელების ზეპირ
მოხსენებებს.
ქართ.X.5. მოსწავლე
ამოიცნობს და შესაბამისად
იყენებს ზეპირი კომუნიკაციის
სტრატეგიებს.

ქართ.X.6. მოსწავლე
კითხულობს და აანალიზებს
სხვადასხვა ტიპის ტექსტებს
ფუნქციონირებისა და
ორგანიზების
თვალსაზრისით.
ქართ.X.7. მოსწავლე

ქართ.X.11. მოსწავლე წერს
თხზულებას სხვადასხვა
მიზნით და სხვადასხვა
აუდიტორიისათვის.
ქართ.X.12. მოსწავლე ქმნის
მხატვრულ ტექსტს
მოცემული პირობის ან
მოდელის მიხედვით.
ქართ.X.13. მოსწავლე წერს
სასწავლო რეფერატს ერთი ან
რამდენიმე წყაროს
მიხედვით.
ქართ.X.14. მოსწავლე ადგენს
ტექსტის კონსპექტს
შესაბამისი წესების დაცვით.
ქართ.X.15. მოსწავლე წერს
გამოხმაურებას წაკითხულ
წიგნზე ან მხატვრულ
ნაწარმოებზე.
ქართ.X.16. მოსწავლე
მიმართავს წერის
სტრატეგიებს ნაწერის
ეფექტური
ორგანიზებისათვის.



განასხვავებს  ტექსტში
ფაქტობრივ, კონცეპტუალურ
და ქვეტექსტურ
ინფორმაციას.
ქართ.X.8. მოსწავლე
კითხულობს სხვადასხვა
ჟანრის მხატვრულ
ნაწარმოებებს,
პუბლიცისტურ თხზულებებს
და გამოხატავს საკუთარ
დამოკიდებულებას.
ქართ.X.9. მოსწავლე
კითხულობს, აანალიზებს
სხვადასხვა ჟანრის
მხატვრულ ნაწარმოებს.
ქართ.X.10. მოსწავლე იყენებს
კითხვის მიზნის შესაბამის
სტრატეგიებს.

სარეკომენდაციო შინაარსი
X კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. ტექსტის ფუნქციური ანალიზი; ტექსტის სტილისტიკა
ტექსტის განსაზღვრება. ენისა და ტექსტის ურთიერთმიმართება. ენა და მეტყველება. ტექსტი და მეტყველება.
წინადადებათა აზრობრივი გადაბმის ტიპები: ჯაჭვური და პარალელური კავშირები. წინადადებათა შეკავშირების
ხერხები მეტყველებაში: ლექსიკური განმეორება, ნაცვალსახელები, სინონიმური ლექსიკა.
ტექსტის ერთეულები: წინადადება, რთული სინტაქსური ერთეული (პროზაული სტროფი). პროზაული სტროფის
კომპოზიცია (დასაწყისი, შუა ნაწილი, დასასრული). ფრაგმენტი და მისი სახეები. თავი, როგორც  ტექსტის
სტრუქტურული ნაწილი. აბზაცი, როგორც ტექსტის კომპოზიციური ერთეული. აბზაცის ტიპები.
მეტყველების ტიპების კლასიფიკაცია აგებულების მიხედვით: პირველი პირის მეტყველება, მისი თავისებურებანი
მეტყველების ფუნქციური სტილების მიხედვით. მეორე პირის მეტყველება, მისი გამოყენების სფეროები და
თავისებურება. მესამე პირის მეტყველება, მისი გამოყენება სხვადასხვა ფუნქციურ სტილში.
ტექსტების კლასიფიკაცია სხვისი ნათქვამის გადმოცემის მიხედვით: Pპირდაპირი ნათქვამი, ირიბი ნათქვამი,
არასაკუთარი-პირდაპირი ნათქვამი. მათი ფუნქცია, სტილისტური თავისებურებანი და გამოყენების სფეროები.
ტექსტების კლასიფიკაცია მეტყველების მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით: მონოლოგი, მისი სტრუქტურული
და სტილისტური თავისებურებანი. მონოლოგის სახეები. დიალოგი; მისი სტრუქტურული და სტილისტური
თავისებურებანი, გამოყენების სფეროები. პოლილოგი.
მეტყველების ფუნქციური ტიპები. აღწერა, მისი სტრუქტურული და სტილისტური თავისებურებანი. თხრობა და
მისი სტილისტური ფუნქციები. მსჯელობა, მისი სტილისტური თავისებურება, დანიშნულება. მეტყველების
ფუნქციური ტიპების შერევა მხატვრულ და პუბლიცისტურ თხზულებებში.
ტექსტების კლასიფიკაცია წინადადებათა შორის კავშირების მიხედვით. ტექსტები ჯაჭვური, პარალელური და
შერეული კავშირებით.
ტექსტების ფუნქციურ-სტილური ტიპოლოგია. სასაუბრო, სამეცნიერო, ოფიციალურ-საქმიანი, მხატვრული,
პუბლიცისტური მეტყველება.
ინდივიდუალური სტილი. ზოგიერთი ინდივიდუალური სტილის დახასიათება (შერჩევით). აბზაცი და
ინდივიდუალური სტილი.

2. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა



მხატვრული ნაწარმოებები უნდა შეირჩეს სტანდარტში დასმული ამოცანების გათვალისწინებით. ვინაიდან აქცენტი
კეთდება მხატვრული ნაწარმოების ზეპირ და წერილობით ანალიზზე, სასურველია გამოკვეთილი სტრუქტურისა
და მცირე მოცულობის ტექსტების არჩევა, რათა შესაძლებელი იყოს მათი დეტალური ანალიზი. ამ თვალსაზრისით,
სრულიად შესაძლებელია დავეყრდნოთ, როგორც XIX საუკუნის ქართულ ლიტერატურას, რომელიც
ტრადიციულად ისწავლებოდა X კლასში; თუმცა, აუცილებელი იქნება იმის გათვალისწინება, როგორ გაგრძელდება
სწავლება XI და XII კლასებში; შესაძლებელია, სტანდარტში დასმული ამოცანების გათვალისწინებით შეირჩეს
სხვადასხვა პერიოდის ლიტერატურა თემატური, ჟანრობრივი ან რაიმე სხვა პრინციპის მიხედვით.

3. ტექსტის ტიპები
სასაუბრო (დისკუსია, ზეპირი მოხსენება); სამეცნიერო (სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები,
რეფერატი); პუბლიცისტური (ესე, საგაზეთო სტატიები, სხვადასხვა პერიოდის პუბლიცისტიკა; ბიოგრაფია)
ტექსტები; მხატვრული ნაწარმოებები (ლექსი, მოთხრობა, ნოველა, პოემა).

XI კლასის სტანდარტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ზეპირმეტყველება კითხვა წერა

ქართ.XI.1. მოსწავლე
წარმოადგენს საჯარო
მოხსენებას (ზეპირი
გამოსვლა)
კონკრეტული მიზნით
კონკრეტული აუდიტორიის
წინაშე.

ქართ.XI.2. მოსწავლე ისმენს
და კრიტიკულად აფასებს
საჯარო გამოსვლებს.

ქართ.XI.3. მოსწავლე
ამოიცნობს და იყენებს
საჯარო გამოსვლის
ეფექტიანობის
გასაძლიერებელ
საშუალებებს.

ქართ.XI.4. მოსწავლე
იყენებს ზეპირი
კომუნიკაციის სტრატეგიებს
საჯარო გამოსვლის
მომზადების დროს.

ქართ.XI.5. მოსწავლე
კითხულობს და აანალიზებს
სხვადასხვა პერიოდის
ტექსტებს მათში ასახული
ინფორმაციის, თემების,
იდეების და
პრობლემატიკის
თვალსაზრისით.

ქართ.XI.6. აანალიზებს,
როგორ გამოიყენება
მხატვრული /
არამხატვრული ტექსტი
ელემენტები მისი
ინტერპრეტაციის დროს.

ქართ.XI.7. აანალიზებს
მხატვრული ნაწარმოების
ენობრივ საშუალებებს
ფუნქციონირების
თვალსაზრისით.

ქართ.XI.8. მოსწავლე ირჩევს
და იყენებს კითხვის
ეფექტურ სტრატეგიებს.

ქართ.XI.9. მოსწავლე წერს
მხატვრული ნაწარმოების
ანალიზს.

ქართ.XI.10. მოსწავლე
წერს სხვადასხვა სახის
ესეს.

ქართ.XI.11. მოსწავლე
წერს რეცენზიას
წაკითხულ წიგნზე ან
მხატვრულ ნაწარმოებზე.

ქართ.XI.12. მოსწავლე
წერს სხვადასხვა ხასიათის
არამხატვრულ ტექსტებს.

ქართ.XI.13. სხვადასხვა
ტიპის ტექსტების
შესაქმნელად მოსწავლე
ადეკვატურად იყენებს
სათანადო ენობრივ-
გრამატიკულ
საშუალებებს.

ქართ.XI.14. მოსწავლე
იყენებს წერის
სტრატეგიებს ნაწერის
ეფექტური
ორგანიზებისათვის.

სარეკომენდაციო შინაარსი



XI კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
ლექსიკოლოგიური ასპექტები: პროფესიული და დარგობრივი ლექსიკა; დიალექტიზმების, არქაიზმების,
ნეოლოგიზმების გამოყენება
გრამატიკული ასპექტები: დროში თანამიმდევრობისა (შემდეგ, მერე, მანამ...სანამ, მას შემდეგ, რაც...) და სივრცული
განლაგების გამომხატველი ზმნიზედები, სიტყვათშეხამებანი და სიტყვა-კავშირები; მიზეზ-შედეგობრივი
ურთიერთობის ამსახველი ენობრივ-გრამატიკული (ლექსიკური, მორფოლოგიური, სინტაქსური) საშუალებანი;
მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობის გამომხატველი მოდალური სიტყვები, კავშირები და
წინადადების წყობა; ეპიკური და სცენური თხრობისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები;
მხატვრული ნაწარმოების სტილის განმსაზღვრელი ფონოლოგიური (ალიტერაცია, ასონანსი), და სემანტიკური
ფიგურები (მეტაფორა, ევფემიზმი, მეტანომია), სინტაქსური ფიგურები; თხრობითი, მსჯელობითი და აღწერითი
ხასიათის ტექსტისთვის დამახასიათებელი სინტაქსური კონსტრუქციები და ამ კონსტრუქციების კავშირები, ზმნა-
შემასმენლის დრო-კილოთა ფორმები, ჩართული სიტყვები და გამონათქვამები, ანაფორული ნაცვალსახელები და
ზმნიზედები, სიტყვის ლექსიკური და სემანტიკური განმეორებები, სინონიმური და ანტონიმური ჩანაცვლებები,
ავტორისეული პოზიციის გამომხატველ დამხმარე ზმნების სტრუქტურა და ფუნქციები;

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
ზეპირი მოხსენება (საჯარო გამოსვლა). მოხსენების მიზანი, მოხსენების დაგეგმვა და მომზადება. ძირითადი
თვალსაზრისები, არგუმენტები, დასკვნები. ზეპირი გამოსვლის აუდიტორია, მისი ცოდნის დონე და ინტერესები.
ზეპირი გამოსვლის ეფექტის გამაძლიერებელი სტრატეგიები.
ტექსტის ტიპები. სხვადასხვა ხასიათის რეცენზია, პირადი და ოფიციალური წერილები, ოქმი, საინფორმაციო
ანგარიში.

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა
სწავლების ამ ეტაპზე შეირჩევა სხვადასხვა პერიოდის შედარებით რთული და მრავალფეროვანი ლიტერატურული
მასალა, რათა მოსწავლემ შეძლოს სხვადასხვა პერიოდის ტექსტების ანალიზი და შედარება მათში ასახული
ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და პრობლემატიკის თვალსაზრისით. გააცნობიეროს, თუ რა თემები, იდეები და
პრობლემებია დამახასიათებელი ამა თუ იმ ეპოქისათვის, რა გავლენას ახდენს კონკრეტული ეპოქა ლიტერატურულ
ნაწარმოებში ასახული პრობლემის გადაჭრის გზებზე, რა ღირებულებებისა და ფასეულობების კონტექსტში უნდა
განიხილებოდეს ეს პრობლემები. შერჩეული ტექსტები ჟანრობრივადაც მრავალფეროვანი უნდა იყოს: პოეზიის
საუკეთესო ნიმუშებთან ერთად უნდა ისწავლებოდეს ეპიკური და დრამატული ჟანრის ნაწარმოებები,
პუბლიცისტიკა, მემუარული და ავტობიოგრაფიული თხზულებები, ლიტერატურული ესეები, შესაძლებელია
პოლიჟანრული ნაწარმოებების შეტანაც.

ქართული ლიტერატურის ნიმუშებთან ერთად სასურველია უცხოური ლიტერატურის (როგორც პოეტური, ისე
პროზაული ტექსტები) იმ ნიმუშების წარმოდგენაც, რომლებიც იმავე ეპოქაშია შექმნილი და ტიპოლოგიისა და
პრობლემატიკის თვალსაზრისით ახლოს დგანან სწავლების ამ ეტაპისათვის შერჩეულ მხატვრულ ნაწარმოებებთან.

XII კლასის სტანდარტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ზეპირმეტყველება კითხვა წერა
ქართ. XII. 1. მოსწავლე წარ-
მოადგენს სასწავლო პროექტს
აუდიტორიის წინაშე.

ქართ. XII. 2. მოსწავლე
კრიტიკულად აანალიზებს და

ქართ. XII. 5. მოსწავლე
კითხულობს და აანალიზებს
სხვადასხვა პერიოდის, ქვეყნისა და
კულტურის ტექსტებს მათში
ასახული ინფორმაციის, თემების,
იდეებისა და პრობლემატიკის

ქართ. XII. 11. მოსწავლე
წერს გამოკვლევას
(მცირე მოცულობის
სამეცნიერო ნაშრომს)
წინასწარ შერჩეულ
თემაზე.



აფასებს თანაკლასელთა მიერ
წარმოდგენილ სასწავლო
პროექტებს.

ქართ. XII. 3. მოსწავლე
ამოიცნობს და იყენებს სასწავ-
ლო პროექტის პრეზენტაციის
შესაბამის ხერხებს.

ქართ. XII. 4. მოსწავლე იყენებს
სხვადასხვა სტრატეგიას სას-
წავლო პროექტის პრეზენტა-
ციისათვის.

თვალსაზრისით.

ქართ. XII. 6. მოსწავლე ადარებს
ერთმანეთს სხვადა-სხვა ტექსტში
ასახულ ფასე-ულობებსა და
შეხედულებებს.

ქართ. XII. 7. მოსწავლე აანალიზებს
კულტურული, სოციალური და
ისტორიული ფასეულობების
გავლენას ტექსტსა და მის
ინტერპრეტაციაზე.

ქართ. XII. 8. მოსწავლე აანალიზებს
მხატვრული სახის შესაქმნელ
ენობრივ საშუალებებს.

ქართ. XII. 9. მოსწავლე
აანალიზებს, რა ეფექტს ახდენს
ავტორის ენობრივი არჩევანი
მკითხველზე საკუთარი და სხვების
ინტერპრეტაციების შედარების
საფუძველზე.

ქართ. XII. 10. მოსწავლე ირჩევს და
იყენებს კითხვის ეფექტურ
სტრატეგიებს.

ქართ. XII. 12. მოსწავლე
წერს სასწავლო
რეფერატს რამდენიმე
წყაროს მიხედვით.

ქართ. XII. 13. მოსწავლე
წერს მხატვრული
ნაწარმოების ანალიზს.

ქართ. XII. 14. მოსწავლე
იყენებს წერის სათანადო
სტრატეგიებს.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება
გრამატიკული ასპექტები: სტილის რაობა; ტავტოლოგია და პარონომაზია, კალკი, ატროფია; ფუნქციური სტილის
გამოყენება და დანიშნულება; ენათმეცნიერული და პოეტური სტილისტიკა; მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური
ანალიზი; რიტორიკული შეკითხვების არსი და სტრუქტურა; მიზეზშედეგობრივი კონსტრუქციები, პირობითი
წინადადებები, დროთა თანამიმდევრობისა და ლოგიკური ურთიერთმიმართების გამომხატველი
სიტყვათშეხამებები და წინადადების წყობა; ენა, როგორც მხატვრულ სახეთა შექმნის საშუალება; მხატვრულ სახეთა
შექმნის ენობრივი მექანიზმი; პოეზიის ენა; პოეტური ლოგიკა; პირდაპირი, ირიბი და არასაკუთრივი პირდაპირი
ნათქვამი; არასაკუთრივი პირდაპირი ნათქვამის ქვესახეობები; ტექსტის რედაქტირებისთვის აუცილებელი
გრამატიკული, პუნქტუაციური და ორთოგრაფიული წესები და ნორმები.

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები
სასწავლო პროექტი. პროექტის დაგეგმვა, წინასწარი კვლევები და მათი შედეგები; პროექტის წერილობითი
გაფორმება და პრეზენტაცია.

ტექსტის ტიპები: სასწავლო პროექტის ტექსტი., გამოკვლევა (მცირე მოცულობის სამეცნიერო ნაშრომი), სასწავლო
რეფერატი.

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა



XII კლასის ბოლოს მოსწავლეს ჩამოყალიბებული უნდა ჰქონდეს ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც მას უმაღლეს
სასწავლებელში წარმატებით სწავლის საშუალებას მისცემს ანუ სწავლების ამ ეტაპზე აქცენტი კვლევითი უნარ-
ჩვევების ფორმირებაზე კეთდება. თუ XI კლასში მოსწავლეს საშუალება ჰქონდა შეესწავლა, გაეანალიზებინა და
შეედარებინა სხვადასხვა პერიოდის შედარებით რთული და მრავალფეროვანი ლიტერატურული მასალა მათში
ასახული ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და პრობლემატიკის თვალსაზრისით, XII კლასში იმავე საქმიანობას ის
ახორციელებს სხვადასხვა პერიოდის, ქვეყნისა და კულტურის ტექსტების საფუძველზე. მან უნდა იკვლიოს და
გააანალიზოს მსგავსი ან ერთნაირი პრობლემა სხვადასხვა ქვეყნისა და კულტურის ტექსტებში, კულტურული,
სოციალური და ისტორიული ფასეულობების გავლენა ტექსტში განვითარებულ კონფლიქტსა და პრობლემების
გადაჭრის გზებზე. ამიტომ დამამთავრებელ კლასში იზრდება ნათარგმნი ლიტერატურის ხვედრითი წილი (უნდა
გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მოსწავლე ამ დროისათვის უნდა ფლობდეს რომელიმე ერთ უცხოურ ენას მაინც, რაც
მას საშუალებას მისცემს, შეადაროს ორიგინალი თარგმანს). ჟანრობრივად და თემატურად მრავალფეროვან
ლიტერატურულ მასალასთან ერთად სწავლების ამ ეტაპზე შესაძლებელი და სასურველიცაა ლიტერატურული
კრიტიკის, სამეცნიერო და კვლევითი ხასიათის, საკითხის კვლევის ისტორიის ამსახველი მასალების შემოტანაც.“;

რეკომენდებულ მწერალთა ჩამონათვალი:

იაკობ ხუცესი;
გიორგი მერჩულე;
იოანე საბანისძე;
დავით აღმაშენებელი;
შოთა რუსთაველი;
სულხან-საბა ორბელიანი;
დავით გურამიშვილი;
ბესიკ გაბაშვილი;
ალექსანდრე ჭავჭავაძე;
გრიგოლ ორბელიანი;
ნიკოლოზ ბარათაშვილი;
გიორგი ერისთავი;
ილია ჭავჭავაძე;
აკაკი წერეთელი;
ალექსანდრე ყაზბეგი;
ვაჟა-ფშაველა;
დავით კლდიაშვილი;
ვასილ ბარნოვი;
ნიკო ლორთქიფანიძე;
ლეო ქიაჩელი;
კონსტანტინე გამსახურდია;
მიხეილ ჯავახიშვილი;
გრიგოლ რობაქიძე;
გერონტი ქიქოძე;
დემნა შენგელაია;
გალაკტიონ ტაბიძე;
ტიციან ტაბიძე;
პაოლო იაშვილი;
კოლაუ ნადირაძე;
ტერენტი გრანელი;
ვალერიან გაფრინდაშვილი;
პოლიკარპე კაკაბაძე;
გიორგი ლეონიძე;
იოსებ გრიშაშვილი;
სიმონ ჩიქოვანი;



ნიკო სამადაშვილი;
ლადო ასათიანი;
მირზა გელოვანი;
ლევან გოთუა;
გიორგი შატბერაშვილი;
გურამ რჩეულიშვილი;
ჭაბუა ამირეჯიბი;
ანა კალანდაძე;
მუხრან მაჭავარიანი;
გივი გეგეჭკორი;
ნოდარ დუმბაძე;
არჩილ სულაკაური;
რეზო ინანიშვილი;
რეზო ჭეიშვილი;
ნაირა გელაშვილი;
ნოდარ წულეისკირი;
ოთარ ჭილაძე;
ჯემალ ქარჩხაძე;
გურამ გეგეშიძე;
თამაზ ბიბილური;
გურამ დოჩანაშვილი;
შოთა ჩანტლაძე;
ბესიკ ხარანაული;
ლია სტურუა;
გურამ ასათიანი;
ოთარ ჩხეიძე;
ვლადიმერ სიხარულიძე;
ჯემალ თოფურიძე;
ნუგზარ შატაიძე;
აკა მორჩილაძე.



საგნობრივი პროგრამები საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს გეოგრაფიასა და სხვა
საზოგადოებრივ  მეცნიერებებში

VII კლასის სტანდარტი  საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიასა და გეოგრაფიაში

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
დრო და სივრცე გარემო და

ეკონომიკა
სახელმწიფო
მმართველობა და
პოლიტიკა

ადამიანი და
საზოგადოება

კულტურა და
რელიგია

ისტ.გეო.VII.1.
ესმის
წელთაღრიცხვის
სისტემა;
აკავშირებს
მოვლენებსა და
ფაქტებს
ისტორიულ
ეპოქასთან.

ისტ.გეო.VII.2.
ინფორმაციის
მოსაპოვებლად
კითხულობს
სხვადასხვა
ისტორიულ-
გეოგრაფიულ
საშუალებებს.

ისტ.გეო.VII.3.
განსაზღვრავს
გეოგრაფიული
ობიექტების და
ტერიტორიების
ადგილმდებარეო
ბას რუკაზე.

ისტ.გეო.VII.4.
ხსნის, თუ რა
გავლენას ახდენს
ბუნებრივი
პირობები
დასახლების
ტიპებსა და
მეურნეობის
განვითარებაზე.

ისტ.გეო.VII.5.
მსჯელობს
ბუნებრივი
რესურსების
რაციონალურ და
მრავალმხრივ
გამოყენებაზე.

ისტ.გეო.VII.6.
აანალიზებს
ეკონომიკასა და
ბუნებაში
მეცნიერულ-
ტექნიკური
პროგრესით
გამოწვეულ
ცვლილებებს.

ისტ.გეო.VII.7.
ახასიათებს და
ადარებს
ერთმანეთს
განსხვავებულ
სახელმწიფო
მმართველობის
ფორმებს
სოციალურ
სტრუქტურებს.

ისტ.გეო.VII.8.
მსჯელობს
პოლიტიკური
მოღვაწის
მნიშვნელობაზე
ქვეყნის
ისტორიაში.

ისტ.გეო.VII.9.
ახასიათებს და
ადარებს
ერთმანეთს
განსხვავებულ
სოციალურ
სტრუქტურებს.

ისტ.გეო.VII.10.
მსჯელობს
განსხვავებულ
კულტურებსა
და ეპოქებში
დამკვიდრებულ
წესებზე,
ნორმებსა და
კანონებზე.

ისტ.გეო.VII.11.
იკვლევს, თუ რა
გავლენას ახდენს
ბუნებრივი
პირობები,
სოციალური
გარემო და
ეკონომიკური
ურთიერთობები
ადამიანის ყოფაზე.

ისტ.გეო.VII.12.
აანალიზებს, თუ რა
მნიშვნელობა აქვს
რელიგიას
საზოგადოების
ცხოვრებაში.

სარეკომენდაციო შინაარსი
VII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. დრო და კალენდარი
2. ისტორიული და გეოგრაფიული გარემო
3. შრომა და ტექნოლოგიები
4. დასახლების ტიპები და ყოფა - გამოქვაბულიდან ცათამბჯენამდე
5. მარტივი სოციალური ჯგუფებიდან თანამედროვე სახელმწიფომდე
6. წესები, კანონები და მართლმსაჯულება



7. მრავალღმერთიანობიდან - ერთღმერთიანობამდე

VIII კლასის სტანდარტი საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიაში

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

dro da
sivrce

garemo da
socialuri
sistemebi

saxelmwifo
mmarTveloba
da politika

adamiani da
sazogadoeba

kultura da
religia

ისტ.VIII .1.
მოსწავლე
აკავშირებს
ისტორიულ
მოვლენებსა და
ფაქტებს
შესაბამის
ისტორიულ
ეპოქებთან.

ისტ.VIII .2.
ახასიათებს
ურბანიზაციის
პროცესს
ისტ.VIII .3.
ახასიათებს
მნიშვნელოვან
მოგზაურობებსა
და მათ შედეგებს
ისტ.VIII .4.
მსჯელობს
კომუნიკაციების
განვითარებაზე
უძველესი
დროიდან დღემდე
ისტ.VIII .5.
მსჯელობს
მნიშვნელოვანი
პოლიტიკური და
ეკონომიკური
პროცესებით
გამოწვეულ
სოციალურ
ცვლილებებზე
ისტ. VIII .6.
ასაბუთებს
ვაჭრობის
მნიშვნელობას
კეთილდღეობის
გასაუმჯობესებლა
დ

ისტ.VIII .7.
შეისწავლის
კონფლიქტების
მიზეზებს,
განვითარებასა და
შედეგებს.
ისტ.VIII .8.
ახასიათებს
კავკასიის რეგიონს.
ისტ.VIII .9.
მსჯელობს
სახელმწიფოში
მმართველობის
ფორმისა და
პოლიტიკური
რეჟიმის
ურთიერთკავშირის
შესახებ.
ისტ.VIII .10.
იკვლევს
დემოკრატიული
სახელმწიფოს
საფუძვლებს
ისტ. VIII .11.
მსჯელობს
სახელმწიფოსთვის
კანონის
უზენაესობის
მნიშვნელობაზე

ისტ.VIII .12.
აანალიზებს
ადამიანის
უფლებების
საფუძვლებს და
მათი
განვითარების
ისტორიულ
პირობებს.
ისტ.VIII .13.
ახასიათებს
საზოგადოებაში
მშვიდობიანი
თანაარსებობისთვ
ის საჭირო
პირობებს
ისტ.VIII .14.
იკვლევს
ადამიანის
ურთიერთობებს
საზოგადოებაში

ისტ.VIII .15.
შეისწავლის
ხელოვნებისა
და განათლების
განვითარების
საფუძვლებს.
ისტ.VIII .16.
იკვლევს
საზოგადოების
განვითარების
კულტურულ
საფუძვლებს.

სარეკომენდაციო შინაარსი
VIII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. რეგიონალიზმი
2. კონფლიქტები და მათი მოგვარება
1) სახელმწიფო - მოწყობა, მმართველობა,  პოლიტიკური რეჟიმები
2) სამართლიანი სამყარო და მშვიდობიანი თანაარსებობა



3) კანონის უზენაესობა და კანონიერება
4) კომუნიკაცია, ვაჭრობა, მოგზაურობა, მიგრაცია
5) ხელოვნება
6) განათლება

VIII კლასის სტანდარტი საქართველოსა და მსოფლიოს გეოგრაფიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

dro da sivrce garemo da socialuri sistemebi
saxelmwifo mmarTveloba da

politika

გეო. VIII 1.
აანალიზებს
რუკებს და სხვა
გეოგრაფიულ
საშუალებებს
(ფოტოებს,
გრაფიკებს,
ცხრილებს,
დიაგრამებს,
სქემებს); ადგენს
მარტივ ანალოგებს.
გეო. VIII 2.
განსაზღვრავს
ტერიტორიების
ადგილმდებარეობა
ს რუკაზე და
აანალიზებს მის
მნიშვნელობას.

გეო. VIII 3. შეისწავლის მოსახლეობის
დემოგრაფიულ მახასიათებლებს და
უკავშირებს მათ ქვეყნის განვითარების
პერსპექტივას.
გეო. VIII 4. ახასიათებს მოსახლეობის
გეოგრაფიულ (განსახლების)
თავისებურებებსა და მიგრაციის
პროცესს.
გეო. VIII 5. ახასიათებს ურბანიზაციის
პროცესს.
გეო. VIII 6. ახასიათებს მნიშვნელოვან
მოგზაურობებსა და მათ შედეგებს.
გეო. VIII 7. მსჯელობს ტრანსპორტის
განვითარებაზე უძველესი დროიდან
დღემდე.
გეო. VIII 8. მსჯელობს ვაჭრობის
როლზე ეკონომიკის განვითარებაში.
გეო. VIII 9. მსჯელობს კულტურისა და
განათლების სივრცე-დროით
თავისებურებებზე.
გეო. VIII 10. მსჯელობს
მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და
ეკონომიკური პროცესებით გამოწვეულ
სოციალურ ცვლილებებზე

გეო. VIII 11. მსჯელობს გარემოში
კონფლიქტებით გამოწვეულ
ცვლილებებზე.
გეო. VIII 12. ახასიათებს მსოფლიოს
რეგიონების გამოყოფის პრინციპებს
და ქვეყნების კლასიფიკაციის
მნიშვნელოვან კრიტერიუმებს.
გეო. VIII 13. ახასიათებს კავკასიის
რეგიონს.
გეო. VIII 14. მსჯელობს
საერთაშორისო ორგანიზაციების
მნიშვნელობაზე.

7)

სარეკომენდაციო შინაარსი
VIII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

8) რეგიონალიზმი
 მდიდარი და ღარიბი ქვეყნები
1) საერთაშორისო ორგანიზაციები
2) კონფლიქტების ხასიათი და მათი შედეგები
3) კომუნიკაცია, ვაჭრობა, მოგზაურობა
4) მოსახლეობა, განსახლება, მიგრაცია, ურბანიზაცია
5) ხელოვნება და განათლება



IX კლასის სტანდარტი საქართველოს ისტორიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

გარემო და
ეკონომიკა

სახელმწიფო მმართველობა
და პოლიტიკა

ადამიანი და
საზოგადოება

კულტურა და რელიგია

ისტ.IX. 1.
მოსწავლე
აანალიზებს
სხვადასხვა
ეპოქაში
საქართველოში
ეკონომიკური
ურთიერთობები
ს განვითარებას

ისტ.IX. 2. მოსწავლე
აანალიზებს საქართველოში
მმართველობითი
სტრუქტურებს უძველესი
დროიდან დღემდე
ისტ.IX. 3. მოსწავლე
აანალიზებს საგარეო და
საშინაო ფაქტორების
გავლენას ქართული
სახელმწიფოს წარმოშობასა
და განვითარებაზე

ისტ.IX. 4. მოსწავლე
იკვლევს
საქართველოში
სოციალურ
ურთიერთობებს
უძველესი დროიდან
დღემდე

ისტ.IX. 5. მოსწავლე
იკვლევს საქართველოში
არსებულ რელიგიებს.
ისტ.IX. 6. მოსწავლე
იკვლევს ქართულ
კულტურას უძველესი
დროიდან დღემდე

სარეკომენდაციო შინაარსი
IX კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:
1.საქართველო უძველესი დროიდან ელინისტური ხანის დასაწყისამდე
ა) ქვის ხანა
ბ) ბრინჯაოს ხანა
გ) ქართველთა ეთნოგენეზი
2. საქართველო ძვ.წ. III ს-დან ახ.წ. IV ს-მდე
ა) მახლობელი აღმოსავლეთი და ქართლის სამეფო ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობების შემდეგ (ძვ. წ. III-II სს)
ბ) რომის სახელმწიფო და მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნები ძვ. წ. II-I სს-ში
გ) ქართლი ახ. წ. I-III სს-ში (რომი და პართია)
დ) დასავლეთ საქართველოს სამეფოები ახ. წ. I-III სს-ში
6) საქართველო IV-X სს-ში

ა) ქრისტიანობა ქართლში
ბ) საქართველო და მისი მეზობელი სახელმწიფოები IV-V სს-ში
გ) ბიზანტია-ირანის ომები და საქართველო VI-VII სს-ში
დ) არაბები და საქართველო
ე) ქართული სამეფო-სამთავროები VIII-X სს-ში
7) ერთიანი ქართული სახელმწიფო XI-XII სს-ში
ა) საქართველო X ს-ის ბოლოს და XI ს-ის პირველ ნახევარში
ბ) თურქ-სელჩუკები და საქართველო
გ) დავით IV აღმაშენებელი
დ) საქართველო XII ს-ის შუა ხანებში
ე) თამარ მეფე
5. საქართველო XIII ს. _ XV ს-ის I ნახევარში
ა) მონღოლები და საქართველო
ბ) გიორგი V ბრწყინვალე
გ) თემურ-ლენგის ლაშქრობები
დ) საქართველო XV ს-ის I ნახევარში
6. ქართული სამეფო-სამთავროები XV ს.-ის II ნახევარსა _ XVIII ს.-ში
ა) პოლიტიკური ვითარება XV ს-ის შუა ხანების მახლობელ აღმოსავლეთში და საქართველოს დაშლა სამეფო-
სამთავროებად
ბ) საქართველო XVIს-სა და XVIII ს-ის პირველ ნახევარში
გ) ქართლ-კახეთის და იმერეთის სამეფოები XVIII ს-ის II ნახევარში
7. საქართველო XIX ს. _ XX ს.-ის პირველ ოცწლეულში



ა) რუსული მმართველობის დამყარება და ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობა XIX ს-ის I ნახევრის
საქართველოში
ბ) ბატონყმობის გაუქმება და მისი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები
გ) თერგდალეულები
დ) დასები და პარტიები
ე) პოლიტიკური ვითარება XX ს-ის პირველ ოცწლეულში და I მსოფლიო ომი
8.საქართველო 1918-1921 წწ-ში
ა) საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა
ბ) საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა
9.საქართველო 1921-1991 წწ-ში
ა) ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა და სტალინიზმი
ბ) დიდი სამამულო ომი და სტალინის მმართველობის ბოლო წლები
გ) სტალინიზმიდან სტაგნაციამდე (1953-1985)
დ) გარდაქმნა და საბჭოთა კავშირის დაშლა

10.საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა.

IX კლასის სტანდარტი საქართველოსა და მსოფლიოს გეოგრაფიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

დრო და სივრცე გარემო და სოციალური სისტემები სახელმწიფო მმართველობა და
პოლიტიკა

გეო.IX.1. რუკების და
სხვა გეოგრაფიული
საშუალებების
(ფოტოები, გრაფიკები,
ცხრილები, დიაგრამები
და სხვა) დახმარებით
ახასიათებს ადგილს,
მოვლენასა და
პროცესებს; ადგენს
თემატურ რუკებს.

გეო.IX.2. ახასიათებს და აანალიზებს
საქართველოს ბუნებრივ პირობებს;
გეო.IX.3. უკავშირებს საქართველოს
ძირითად ბუნებრივ და ანთროპოგენულ
ლანდშაფტებს მათ სამეურნეო გამოყენებას;
გეო.IX.4. აანალიზებს საქართველოში
გეოეკოლოგიური პრობლემების წარმოქმნის
ბუნებრივ და ანთროპოგენურ წყაროებს;
გეო.IX.5. მოსახლეობის დემოგრაფიულ
მაჩვენებლებსა და დინამიკურ
მახასიათებლებს უკავშირებს ქვეყნის
ეკონომიკურ აქტივობას;
გეო.IX.6. აანალიზებს საქართველოს
მოსახლეობის მიგრაციის და ურბანიზაციის
პროცესებს და აკეთებს პროგნოზებს;
გეო.IX.7. აანალიზებს ქართული
ტრადიციების გეოგრაფიულ
თავისებურებებს;

გეო.IX.8. განიხილავს
საქართველოს მდებარეობას და
ადგენს ქვეყნისათვის მის
მნიშვნელობას;
გეო.IX.9. აანალიზებს
საქართველოში მეურნეობის
სტრატეგიულ დარგებს და
მათი განვითარების
პერსპექტივებს;
გეო.IX.10. განსაზღვრავს
საქართველოს ადგილს
მსოფლიოში სოციალურ-
ეკონომიკური პარამეტრების
მიხედვით.

სარეკომენდაციო შინაარსი
IX კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

3. თვალსაჩინოებების გამოყენება და შედგენა
4. საქართველოს ტერიტორიის ფორმირება
1. საქართველოს მდებარეობა და საზღვრები
2. საქართველოს ბუნება (მნიშვნელოვანი ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები)
3. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები
4. მოსახლეობა (გეოგრაფია, დემოგრაფია, მიგრაცია, ურბანიზაცია)



5. საქართველოს სახასიათო ბუნებრივი (მთის, ბარის, ზღვისპირა, ტყის) და ანთროპოგენული (რურალური,
ურბანული) ლანდშაფტები

6. საქართველოს ინფრასტრუქტურა
7. საქართველოს კულტურული მრავალფეროვნება
8. საქართველო და ჰუმანური განვითარების ინდექსი
9. საქართველოს გარემოსდაცვითი პრობლემები და სტიქიური მოვლენები
10. საქართველოს ბუნების დაცვა (სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი, დაცული

ტერიტორიები, წითელი წიგნი და სხვა).

IX კლასის სტანდარტი სამოქალაქო აღზრდაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მოქალაქეობა მმართველობა ეკონომიკა
მოქ.IX.1. მოსწავლე მსჯელობს
საქართველოს მოქალაქის
უფლებებზე, თავისუფლებებსა
და კონსტიტუციურ
მოვალეობებზე.
მოქ.IX.2. მოსწავლე შეისწავლის
მოქალაქის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ ცხოვრებაში
მონაწილეობის ფორმებსა და
საშუალებებს.
მოქ.IX.3. მოსწავლე იკვლევს
საზოგადოებაში სამართლიანი
ურთიერთობების
ხელისშემშლელ და
ხელშემწყობ ფაქტორებს.
მოქ.IX.4. მოსწავლე აფასებს
ადამიანისა და საზოგადოების
როლს სოციალური
პრობლემების გადაწყვეტაში.

მოქ.IX.5. მოსწავლე იკვლევს
დემოკრატიული სახელმწიფოს
საფუძვლებს.
მოქ.IX.6. მოსწავლე
განასხვავებს საქართველოს
ხელისუფლების შტოებსა და
მათ ფუნქციებს; მსჯელობს მათ
ურთიერთკავშირზე.
მოქ.IX.7. მოსწავლე მსჯელობს
მმართველობის
დემოკრატიულობაზე
საქართველოში.

მოქ.IX.8. მოსწავლე ერთმანეთისგან
განასხვავებს ადამიანის სურვილებს,
შესაძლებლობებსა და ობიექტურ
რესურსებს.
მოქ.IX.9. მოსწავლე იკვლევს
ადამიანის ეკონომიკური საქმიანობის
ძირითად სფეროებსა და მათ
ურთიერთკავშირს.
მოქ.IX.10. მოსწავლე გეგმავს თავის
მომავალ საქმიანობას და კარიერას.

სარეკომენდაციო შინაარსი:
IX კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

11. სურვილები და მოთხოვნილებები
12. ადამიანის უფლებების მორალური საფუძვლები და ისტორია
1. კონფლიქტის განვითარებისა და მოგვარების გზები
2. სამართლიანი სამყარო და მშვიდობიანი თანაარსებობა
3. დემოკრატიის საფუძვლები და მისი მნიშვნელობა საზოგადოების განვითარებაში
4. დემოკრატია საქართველოში
5. მოქალაქის მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
6. სამართალი და მორალი
7. მოსახლეობის სოციალური სტრუქტურა
8. დემოკრატიული მმართველობის პრინციპები
9. ხელისუფლების დანაწილება და მართვის დონეები
10. კანონიერება და მართლწესრიგი
11. არჩევანი და კონკურენცია
12.ჩემი კარიერა
13.ბაზრები და ფასების რეგულირება
14.მოგება და ვალდებულება – გადასახადები



15.ბიუჯეტი – შესაძლებლობები, ვალდებულებები და სურვილები.

X კლასის სტანდარტი ისტორიის შესავალში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ისტორიული ინტერპრეტაცია და
კვლევა

კომუნიკაცია

ისტ.X.1. მოსწავლე აანალიზებს და
აფასებს ერთი და იმავე
ისტორიული მოვლენის
განსხვავებულ ინტერპრეტაციებს.

ისტ.X.2. მოსწავლე აანალიზებს
პირველად და მეორად წყაროებს.

ისტ.X.3. მოსწავლე გეგმავს და
ატარებს ისტორიულ კვლევას.

ისტ.X.4. მოსწავლე წერს ისტორიულ
თემას.

სარეკომენდაციო შინაარსი
X კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. შესავალი
16. რა არის ისტორია?
17. ისტორიის დამხმარე დისციპლინები
 ისტორიული წყაროების მოკლე მიმოხილვა: წერილობითი, ნივთიერი, ეთნოგრაფიული, ზეპირი,

ლინგვისტური, კინო-, ფოტო-, ფონოდოკუმენტები
 მსოფლიოსა და საქართველოში ისტორიული აზრის განვითარების მოკლე მიმოხილვა (ძველი სამყაროსა და

შუა საუკუნეების მემატიანეები, ახალი ეპოქის ისტორიკოსები, XIX-XX საუკუნეების ისტორიკოსები).

2. როგორ ვიმუშაოთ წიგნზე (სქოლიოს, საძიებლების, სარჩევის გამოყენება)
3. როგორ ვიმუშაოთ არქივებში, ბიბლიოთეკებში, მუზეუმებში
4. როგორ იკვლევენ ისტორიკოსები და როგორ იწერება ისტორიული თემა
 პირველად და მეორად წყაროებზე მუშაობა
 კვლევის დაგეგმვა და ორგანიზება
 ისტორიული თემის დაწერა

X კლასის სტანდარტი გეოგრაფიის მეცნიერების შესავალსა და გეოგრაფიულ კვლევაში

შესავალი:
აღნიშნული კურსის მიზანია, გავაცნოთ მოსწავლეს გეოგრაფიის მეცნიერების საფუძვლები და კვლევის

მეთოდები. კურსი აგებულია იმგვარად, რომ მოსწავლემ შეძლოს, საკუთარი ინტერესების და ასაკობრივი
შესაძლებლობების შესაბამისად გეოგრაფიული საკითხის დამოუკიდებელი კვლევა და საკუთარი ნამუშევრის
პრეზენტაცია (აუდიტორიის წინაშე ადვილად აღსაქმელი ფორმით წარმოჩენა). შეძლოს მომავალში გეოგრაფიული
ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენება.

გეოგრაფიის აღნიშნულ კურსში გამოიყოფა ორი ძირითადი მიმართულება: გეოგრაფიული კვლევა და
კომუნიკაცია;

მიმართულებების დახასიათება:
1. გეოგრაფიული კვლევა. ამ მიმართულების მთავარი მიზანია, მოზარდმა გააცნობიეროს გეოგრაფიისა და
გეოგრაფიული ცოდნის მნიშვნელობა ადამიანის საქმიანობის სხვადსხვა სფეროებისათვის. გაეცნოს გეოგრაფიული
კვლევების ტრადიციულ (აღწერითი, შედარებით-გეოგრაფიული, კარტოგრაფიული) და უახლეს (მათემატიკური,
აეროკოსმოსური, გეოინფორმაციული) მეთოდებს. შეისწავლოს გეოგრაფიული პროგნოზირების და მოდელირების



საკითხები. შეძლოს შესაბამის პრობლემასთან დაკავშირებული თეორიული მასალის და წყაროების მოძიება; საველე
პირობებში ინფორმაციის შეგროვება, მასალის ორგანიზაცია, ანალიზი და გეოგრაფიული თემის სტრუქტურის
შემუშავება.
2. კომუნიკაცია. ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლემ შეძლოს რუკებისა და სხვა გეოგრაფიული საშუალებების
ანალიზი და მათი ანალოგების შექმნა; შეიძინოს გეოგრაფიული კვლევის ინდივიდუალური და ჯგუფური
(სამუშაოს განაწილება, ჯგუფური განხილვა და სხვ.) მუშაობის უნარ-ჩვევები; ინდივიდუალური მუშაობის
პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების დასაძლევად მიმართოს საკითხით დაინტერესებულ თანატოლებს; კვლევის
პროცესში დაამყაროს ურთიერთობები იმ პირებთან და ორგანიზაციებთან, რომელთაგანაც შესაძლებელია
სასურველი ინფორმაციის მიღება. შეძლოს სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიისთვის პრეზენტაციის მომზადება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
გეოგრაფიული კვლევა კომუნიკაცია
გეო.X.1.განსაზღვრავს პრობლემას,
გეოგრაფიული კვლევის მიზანს,
მისი გადაჭრის გზებს და
მიმართულებას.
გეო.X.2.აგროვებს გეოგრაფიული
კვლევისთვის საჭირო ინფორმაციას.
გეო. X.3. გეოგრაფიული კვლევის
განსახორციელებლად აანალიზებს
და ამუშავებს მოპოვებულ
ინფორმაციას.

გეო.X.4. იყენებს რუკებს და სხვა
გეოგრაფიულ საშუალებებს
ინფორმაციის მოსაძიებლად და
საკუთარი მოსაზრებების
გამოსახატავად.
გეო. X.5. ავლენს გეოგრაფიული
კვლევის შედეგების წარმოჩენისათვის
აუცილებელ უნარ-ჩვევებს.

სარეკომენდაციო შინაარსი
X კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. შესავალი
 გეოგრაფიის შესწავლის ობიექტი და მიზნები.
 თანამედროვე გეოგრაფიული მეცნიერების სისტემა.
 გეოგრაფიის ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში.
 გეოგრაფიული იდეების ჩამოყალიბების (ფორმირების) ისტორია.
 გეოგრაფიის და გეოგრაფიული ცოდნის მნიშვნელობა

2. გეოგრაფიული კვლევა და მისი ორგანიზაცია.
დამოუკიდებელი გეოგრაფიული კვლევის უნარ-ჩვევების დაუფლება.
 გეოგრაფიული კვლევის მეთოდები: ტრადიციული (აღწერილობითი, შედარებით-გეოგრაფიული,

კარტოგრაფიული) და თანამედროვე (მათემატიკური, აეროკოსმოსური, გეოინფორმაციული, მოდელირება)
 გეოგრაფიული პროგნოზირება
 პრობლემის აღქმა და შერჩევა
 დაკვირვება
 ჰიპოთეზების წამოყენება
 გეოგრაფიული თემის სტრუტურული ორგანიზაცია
 მონაცემთა ორგანიზაცია და ანალიზი
 პრობლემის გადაჭრა

3. კომუნიკაცია
 რუკა და გეოგრაფიული საშუალებები
 თემის დამუშავების პროცესში ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევების დაუფლება (სამუშაოს დანაწილება,

ინდივიდუალური შესრულება, ჯგუფური განხილვა და სხვ.).



 გეოგრაფიული თემის დაწერა.
 დამუშავებული გეოგრაფიული თემის პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა.

X კლასის სტანდარტი სამოქალაქო აღზრდაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მოქ.X. მიმართულებები
პიროვნული განვითარება ადამიანი და საზოგადოება მოქალაქე და სახელმწიფო

მოქ.X.1. აანალიზებს
საკუთარ პიროვნულ
თვისებებს.
მოქ.X.2. განსაზღვრავს
საკუთარ ადგილსა და
მნიშვნელობას
საზოგადოებაში.
მოქ.X.3. გეგმავს თავის
მომავალს.

მოქ.X.4. შეისწავლის და
აანალიზებს თანამედროვე
საზოგადოებისთვის
მნიშვნელოვან მოვლენებსა
და პროცესებს.
მოქ.X.5.
საზოგადოებისთვის
მნიშვნელოვან
საკითხებთან
დაკავშირებით
გამოიმუშავებს და იცავს
საკუთარ პოზიციას,
აფასებს სხვა პოზიციებს.
მოქ.X.6. თანამშრომლობს
თანატოლებთან და
მოზრდილებთან საერთო
ინტერესების
განსახორციელებლად.

მოქ.X.7. აანალიზებს
დემოკრატიული
საზოგადოებისთვის
დამახასიათებელი
ინსტიტუტების
ფუნქციებს.
მოქ.X.8. მონაწილეობს
საზოგადოების
კეთილდღეობის
ხელშემწყობ
საქმიანობაში.

სარეკომენდაციო შინაარსი
X კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

 ადამიანი სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებში
 თვითშეფასება და მიზანდასახულობა
1. სამაგალითო პიროვნებები
2. შრომის ბაზარი და ტენდენციები
3. განათლების მიღებისა და პროფესიული მომზადების შესაძლებლობები
4. შრომის უფლებები საკუთარ ქვეყანაში და საზღვარგარეთ
5. სრულწლოვანება და ქორწინება
6. ოჯახი და სხვა სოციალური ჯგუფები
7. სოციალურად დაუცველები
8. თანამშრომლები და ლიდერები
9. კონფლიქტები და მათი მოგვარება
10. შეუზღუდავი და შეზღუდული ურთიერთობები
11. თანატოლებისა და უფროსების საზოგადოება
12. დემოკრატიული მმართველობის მოდელი
13. სინამდვილე და მისი შეფასება
14. საზოგადოებრივი აზრი და გადაწყვეტილებები
15. თანასწორობა - უმრავლესობა და უმცირესობა
16. მონაწილეობის კულტურა



17. კორუფცია და გულგრილობა
18. სასამართლო და სამართალდამცავები – ადამიანის უფლებების დაცვის საშუალებები
19. საზოგადოებრივი დაკვეთა და სახელმწიფო ვალდებულებები
20. მოქალაქე და მოხელე - პასუხისმგებლობათა განაწილება

XI კლასის სტანდარტი საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

გარემო და ეკონომიკა სახელმწიფო
მმართველობა და
პოლიტიკა

ადამიანი და
საზოგადოება

რელიგია და
კულტურა

ისტ.XI.1. აანალიზებს
საქართველოსა და
მსოფლიოში
მნიშვნელოვან
ეკონომიკურ
ცვლილებებს
ისტ.XI.2. მოსწავლე
აანალიზებს
რესურსების და
ეკონომიკის
ურთიერთგავლენას

ისტ.XI.3. მოსწავლე
აანალიზებს
მმართველობითი
სტრუქტურების
ჩამოყალიბებასა და
ცვლილებებს.
ისტ.XI.4. მოსწავლე
იკვლევს საქართველოსა
და მსოფლიოში საშინაო
და საგარეო
პოლიტიკურ
პროცესებს.

ისტ.XI.5. მოსწავლე
იკვლევს
სოციალური
სტრუქტურების
ურთიერთმიმართებე
ბს.

ისტ.XI.6. მოსწავლე
აანალიზებს
რელიგიის გავლენას
მატერიალურ და
სულიერ
კულტურაზე.
ისტ.XI.7. მოსწავლე
იკვლევს სხვადასხვა
კულტურის
ურთიერთობასა და
ურთიერთგავლენას.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XI კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. პრეისტორიული ეპოქა
2. ძველი აღმოსავლეთი და საქართველო
3. საქართველო და მსოფლიო ანტიკურ ეპოქაში
4. საქართველო და მისი მეზობლები IV-VII სს-ში
5. არაბები; არაბთა ბატონობა საქართველოში
6. საქართველო, მახლობელი აღმოსავლეთი და ევროპა X-XVსს-ში
7. XV-XVIII საუკუნეები
ა) საქართველო და მეზობლები (ირანი, თურქეთი, რუსეთი)
ბ) ბიზანტიის დაცემა, დას. Eევროპა და აშშ-ს შექმნა
8. XIX საუკუნე
ა) საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში
ბ) ევროპა და აშშ

XI კლასის სტანდარტი მსოფლიოს გეოგრაფიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

დრო და სივრცე სახელმწიფო მმართველობა
და პოლიტიკა

გარემო და სოციალური
სისტემები

გეო.XI.1. აკავშირებს
პოლიტიკური რუკის
ფორმირებას მსოფლიოში
მიმდინარე
მნიშვნელოვან
პროცესებთან.

გეო.XI.2. აანალიზებს ქვეყნების
ადგილს მსოფლიოში რიგი
სოციალური და ეკონომიკური
პარამეტრების მიხედვით.

გეო.XI.3. აანალიზებს
ტერიტორიული და

გეო.XI.4. იკვლევს
მსოფლიოს მოსახლეობის
განსახლების
თავისებურებებს და
აანალიზებს დემოგრაფიულ
ვითარებას.



გეოპოლიტიკური ფაქტორების
გავლენას საზოგადოების
განვითარებაზე.

გეო.XI.5. ქვეყნების
კლასიფიკაციის
საფუძველზე აანალიზებს
მათ განვითარების
პერსპექტივებს.
გეო.XI.6. ადარებს ქვეყნებს
სხვადა-სხვა
მახასიათებლების მიხედვით
და მსჯელობს მსგავსება-
განსხვავების მიზეზებზე.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XI კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1.პოლიტიკური რუკის ფორმირების ეტაპები
I ეტაპი _ ძველი (უძველესი დროიდან V ს-მდე)
II ეტაპი _ შუა საუკუნეების (V ს-დან XV ს-მდე)
III ეტაპი _ ახალი (XVI ს-დან XX ს-ის დასაწყისამდე)
IV ეტაპი _ უახლესი (I მსოფლიო ომიდან 90-იან წწ-მდე)
თანამედროვე ეტაპი (XXს-ის 90-იანი წწ-დან დღემდე)

2.მსოფლიოს დემოგრაფიული ვითარება (ისტორიული წარსულიდან დღემდე)
რასები, ეთნიკური და რელიგიური სტრუქტურა (გავრცელება)
რეგიონების და ქვეყნების სოციალურ-დემოგრაფიული კლასიფიკაცია (სიცოცხლის ხანგრძლივობა,
შობადობა, მოკვდაობა, ჯანდაცვის და განათლების დონე)
დემოგრაფიული გადასვლა
დემოგრაფიული პოლიტიკა

3.პოლიტიკური გეოგრაფია და გეოპოლიტიკა
ქვეყნები მმართველობის ფორმის და ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობის მიხედვით
ქვეყნები საერთაშორისო სტატუსის და საგარეო პოლიტიკური კურსის მიხედვით
მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სამხედრო-პოლიტიკური და ეკონომიკური ორგანიზაციები

(გაერთიანებები)
ქვეყნები სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის მიხედვით (ჰუმანური განვითარების ინდექსი)

4.გაეროს ქვეყნების ტიპოლოგია:
21. შვიდეულის ქვეყნები
22. დასავლეთ ევროპის სხვა განვითარებული ქვეყნები, ისრაელი, სარი, ავსტრალია და ახალი

ზელანდია
 ახალი ინდუსტრიის ქვეყნები
 აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები
 რუსეთი და ყოფილი სსრკ-ს ქვეყნები (ბალტიისპირეთის გარდა)
 ჩინეთი
 დიდი ფართობის და ჭარბი მოსახლეობის განვითარებადი ქვეყნები (ინდოეთი, პაკისტანი,

ინდონეზია)
 ნავთობექსპორტიორი ქვეყნები, განვითარებული ტურიზმის, ტრანზიტის და პლანტატორული

მეურნეობის მცირე ქვეყნები
 განვითარებადი ქვეყნები (1000 აშშ დოლარი ერთ სულ მოსახლეზე)
 უღარიბესი ქვეყნები (საშუალოდ 100 აშშ დოლარი ერთ სულ მოსახლეზე)



XII კლასის სტანდარტი საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ბუნება და ეკონომიკა სახელმწიფო
მმართველობა და

სოციალური
სტრუქტურები

პოლიტიკა კულტურა და
რელიგია

ისტ.XII.1.
აანალიზებს XX
საუკუნეში
საქართველოსა და
მსოფლიოში
მნიშვნელოვან
ეკონომიკურ
ცვლილებებს
ისტ.XII.2. მოსწავლე

აანალიზებს
რესურსების და
ეკონომიკის
ურთიერთგავლენას

ისტ.XII.3. მოსწავლე
აანალიზებს XX
საუკუნეში
მმართველობით
სტრუქტურებში
მომხდარ ცვლილებებს.

ისტ.XII.4. მოსწავლე
იკვლევს სოციალური
სტრუქტურების
ურთიერთმიმართებებს
XX საუკუნეში.

ისტ.XII.5. მოსწავლე
იკვლევს XX
საუკუნეში
საქართველოსა და
მსოფლიოში საშინაო
და საგარეო
პოლიტიკურ
პროცესებს.

ისტ.XII.6. მოსწავლე
იკვლევს სხვადასხვა
კულტურის
ურთიერთობასა და
ურთიერთგავლენას.

ისტ.XII.7. მოსწავლე
მსჯელობს
მსოფლიო და
ქართული
კულტურის
განვითარების
ტენდენციებზე.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. საქართველო და მსოფლიო XXს-ის დასაწყისში;
2. I მსოფლიო ომი და პარიზის სამშვიდობო კონფერენცია;
3. საქართველო 1918-1921 წლებში;
4. საქართველო და მსოფლიო 1921-1939 წლებში;
5. II მსოფლიო ომი და საქართველო;
6. მსოფლიო და საქართველო 1945-1985 წწ-ში;
7. “პერესტროიკა” და სსრკ-ს დაშლა;
8. საქართველო მსოფლიო თანამეგობრობის წევრი.
შენიშვნა:  სტანდარტში განსაზღვრული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია ამ შინაარსის სწავლებით.

არჩევითი კურსების სტანდარტები საზოგადოებრივ მეცნიერებებში

XII კლასის სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის გლობალური პრობლემების გეოგრაფია

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

გეო.XII. მიმართულებები
დრო და სივრცე სახელმწიფო მმართველობა და

პოლიტიკა
გარემო და სოციალური

სისტემები



გეო.XII.1.იკვლევს
გლობალიზაციის
პროცესების სივრცე-
დროით ასპექტებს

გეო.XII.2.იკვლევს პოლიტიკური
ხასიათის გლობალურ პრობლემებს.
გეო.XII.3.აანალიზებს გლობალური
პრობლემების გადაჭრაში
ლოკალურ, რეგიონალურ და
საერთაშორისო დონეებზე
შემუშავებული კოორდინირებული
პოლიტიკის აუცილებლობას.
გეო.XII.4.აანალიზებს გლობალურ
პრობლემებს და მსჯელობს მათი
გადაჭრის შესაძლო გზებზე

გეო.XII.5.იკვლევს სოციალურ-
ეკონომიკური ხასიათის
გლობალურ პრობლემებს.
გეო.XII.6.იკვლევს ბუნებრივი
და ანთროპოგენული ხასიათის
გლობალურ პრობლემებს.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

 გლობალიზაციის პროცესი
 გლობალური პრობლემების წარმოქმნა
1. გლობალური პრობლემების ურთიერთკავშირები
 კაცობრიობის მდგრადი განვითარების პერსპექტივა

 უმნიშვნელოვანესი გლობალური პრობლემები
 მშვიდობა და განიარაღება
2. ტერორიზმი
 ეთნიკური კრიზისი
 ჩამორჩენილობის დაძლევა
 დემოგრაფიული
 ენერგეტიკული
 სანედლეულო
 სასურსათო
 ურბანიზაცია
 ჯანდაცვა
 ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება
 ეკოლოგიური (ატმოსფეროს, ჰიდროსფეროს, პედოსფეროს)
 მსოფლიო ოკეანესთან დაკავშირებული
 სტიქიური კატაკლიზმები
 ტექნოგენური კატასტროფები

XI ან XII კლასების სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის ეკონომიკა

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება - ეკონომიკა

ეკ.XI-XII.1. აანალიზებს სხვადასხვა ბაზრების ურთიეთკავშირსა და მოთხოვნა-მიწოდების
წონასწორობის პირობებს.
ეკ.XI-XII.2. ასაბუთებს ვაჭრობის მნიშვნელობას კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის.



ეკ.XI-XII.3. შეისწავლის კონკურენციის წარმოშობის მიზეზებს და მსჯელობს მისი
ხელისშემშლელი თუ ხელისშემწყობი ფაქტორების შესახებ.
ეკ.XI-XII.4. აანალიზებს საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის შესაძლებლობებს.
ეკ.XI-XII.5. აფასებს საერთაშორისო ურთიერთობების მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკის
განვითარებისთვის.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XI-XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

 როგორ იღებენ ადამიანები რაციონალურ გადაწყვეტილებებს
 ცხოვრების დონე – საქონლისა და მომსახურეობის წარმოება
1. ინფლაცია თუ უმუშევრობა
2. ურთიერთდამოკიდებულება და ვაჭრობიდან მიღებული სარგებლობა
3. მოთხოვნა, მიწოდება და სამთავრობო პოლიტიკა
4. გადასახადები და მათი გავლენა ბაზარზე
5. მომხმარებლები, მწარმოებლები და ბაზრების ეფექტიანობა
6. სამომხმარებლო და მწარმოებლის დანაზოგი
7. ფასების ცვლილება და ბაზრის წონასწორობა
8. კეთილდღეობა - როგორ მოქმედებს გადასახადი ბაზრის მონაწილეებზე
9. ექსპორტი და იმპორტი
10. რაზეა დამოკიდებული სავაჭრო პოლიტიკა
11. მრავალმხრივი მიდგომა თავისუფალი ვაჭრობისადმი
12. საზოგადოებრივი საქონელი და რესურსები
13. საგადასახადო სისტემა – ეფექტიანობა და სამართლიანობა
14. ფირმები და კომპანიები კონკრეტულ ბაზრებზე
15. შემოსავლების განაწილება
16. უთანასწორობა და ეკონომიკური მობილურობა
17. შრომის სტიმულები
18. სიღარიბე და სოციალური დაზღვევა
19. მშპ და ეკონომიკური კეთილდღეობა
20. მშპ და ცხოვრების დონე სხვადასხვა ქვეყნებში
21. ცხოვრების ღირებულება
22. მონეტარული სისტემა
23. ეკონომიკაზე მოქმედი მოვლენები და ფაქტორები
24. მაკროეკონომიკური პოლიტიკა

XI ან XII კლასების სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის მოქალაქეობა (პრაქტიკული სამართალი)

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება - მოქალაქეობა

მოქ.XI-XII.1. აანალიზებს მოქალაქეობის სოციალურ საფუძვლებს.
მოქ.XI-XII.2. შეიმუშავებს და იცავს საკუთარ პოზიციას კანონიერების კულტურის
განვითარების შესახებ.
მოქ.XI-XII.3. იკვლევს მოქალაქის შესაძლებლობებს სამართლებრივ სახელმწიფოში.
მოქ.XI-XII.4. თანამშრომლობს მოზრდილებთან და თანატოლებთან საზოგადოებისთვის
სასარგებლო საქმიანობაში.
მოქ.XI-XII.5. შეისწავლის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და სახელმწიფო
მმართველობის ურთიერთკავშირს.

სარეკომენდაციო შინაარსი



XI-XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

25. ღირებულებები და მისწრაფებები
26. პიროვნება საზოგადოებაში – ინტერესები, სოციალური როლები და ქცევა
1. სამართალდარღვევა და მისი ტიპები
2. კანონიერება და მართლწესრიგი
3. სამართლის დარგები და მათი როლი საზოგადოების განვითარებაში
4. სახელმწიფოსა და სამართლის განვითარება საქართველოში
5. საქართველოს მოსახლეობის სტრუქტურა
6. საქართველოს კონსტიტუცია და მისი საფუძვლები
7. საქართველოს ხელისუფლება – სახელმწიფო ორგანოები და მათი ფუნქციები
8. გამოყენებითი სამართალი და სამოქალაქო პრაქტიკა
9. საზოგადოებრივი აზრი და სახელმწიფო მმართველობა
10. სამართლებრივი სახელმწიფო და მისი ნიშნები
11. დემოკრატიის არსი და მისი ძირითადი ინსტიტუტები
12. საერთაშორისო სამართალი და მისი მნიშვნელობა

XI-XII კლასების სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის სახელმწიფო

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება - მმართველობა

სახ.XI-XII.1. აანალიზებს პოლიტიკური იდეებისა და სახელმწიფო მმართველობის
ურთიერთკავშირს.
სახ.XI-XII.2. განიხილავს საქართველოს სოციალური და პოლიტიკური სისტემის ძირითად
თავისებურებებსა და ურთიერთკავშირს.
სახ.XI-XII.3. აფასებს საქართველოში სახელმწიფოებრიობის განვითარების მნიშვნელოვან
ეტაპებს.
სახ.XI-XII.4. იკვლევს დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და სახელმწიფო
მმართველობის ურთიერთკავშირს.
სახ.XI-XII.5. აფასებს საერთაშორისო ურთიერთობების მნიშვნელობას სახელმწიფოს
განვითარებისთვის.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XI-XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

13. ღირებულებები და მისწრაფებები
14. პიროვნება საზოგადოებაში – ინტერესები, სოციალური როლები და ქცევა
1. პოლიტიკური ცხოვრება და არჩევნები
2. საზოგადოებრივი აზრი და სახელმწიფო მმართველობა
3. სახელმწიფოსა და სამართლის განვითარება საქართველოში
4. საქართველოს მოსახლეობის სტრუქტურა
5. საქართველოს კონსტიტუცია და მისი საფუძვლები
6. საქართველოს ადმინისტარციულ-ტერიტორიული მოწყობა
7. საქართველოს ხელისუფლება – სახელმწიფო ორგანოები და მათი ფუნქციები
8. სამართლებრივი სახელმწიფო და მისი ნიშნები
9. დემოკრატიის არსი და მისი ძირითადი ინსტიტუტები
10. სახელმწიფოს ძლიერების ახალი მახასიათებლები და გლობალიზაცია
11. საერთაშორისო სამართალი და მისი მნიშვნელობა
12. საქართველო და საერთაშორისო საზოგადოება.



საგნობრივი პროგრამა მათემატიკაში

VII კლასის სტანდარტი მათემატიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები და
ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. VII.1. კითხულობს,
გამოსახავს, ადარებს და
ალაგებს რაციონალური
რიცხვებს პოზიციური
სისტემის გამოყენებით

მათ. VII.2. სხვადასხვა
ხერხით ასრულებს
მოქმედებებს
რაციონალურ
რიცხვებზე

მათ. VII.3. აფასებს
რაციონალურ
რიცხვებზე
მოქმედებათა შედეგს

მათ. VII.4.
ერთმანეთთან
აკავშირებს ზომის
სხვადასხვა
ერთეულებს და იყენებს
მათ ამოცანების
ამოხსნისას

მათ. VII.5. ამოიცნობს და
გამოსახავს სიდიდეებს
შორის
პირდაპირპროპორციულ
დამოკიდებულებას

მათ. VII.6. ამოცანის
ამოხსნისას იყენებს
სიმრავლურ ცნებებსა და
ოპერაციებს

მათ.VII.7. ამარტივებს
ალგებრულ
გამოსახულებას და
ხსნის წრფივ
განტოლებას

მათ.VII.8. განავრცობს
და აანალიზებს
ობიექტების პერიოდულ
მიმდევრობას ან/და
მუდმივი ნაზრდის
მქონე რიცხვით
მიმდევრობას

მათ. VII.9. ამოიცნობს
გეომეტრიულ
ფიგურებს, ადარებს
მათ სახეობებს და
ახდენს
კლასიფიცირებას

მათ. VII.10.
წარმოადგენს
გეომეტრიულ
ობიექტებს ამოცანის
კონტექსტის
შესაბამისად

მათ. VII.11. ახდენს
გეომეტრიულ
გარდაქმნებს და
იყენებს მათ ფიგურათა
თვისებების
დასადგენად

მათ. VII.12. იყენებს
კოორდინატების
მეთოდს
ორიენტაციისათვის

მათ. VII.13. ხსნის
გეომეტრიულ
ამოცანებს
სამკუთხედებთან
დაკავშირებული
ცნებებისა და ფაქტების
გამოყენებით

მათ. VII.14. მოიპოვებს
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად საჭირო
თვისებრივ და
რაოდენობრივ
მონაცემებს

მათ.VII.15.ა წესრიგებს
და წარმოადგენს
თვისებრივ და
რაოდენობრივ
მონაცემებს დასმული
ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით

მათ. VII.16. აკეთებს
თვისებრივ და
რაოდენობრივ
მონაცემთა
ინტერპრეტაციას და
ანალიზს ამოცანის
კონტექსტის
გათვალისწინებით

სარეკომენდაციო შინაარსი
VII კლასის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1.რიცხვები და მოქმედებები



მთელი რიცხვები და არითმეტიკული მოქმედებები მთელ რიცხვებზე.
წილადები, ათწილადები და ზოგიერთი კავშირი მათ შორის.
პროცენტი (100-ზე ნაკლები ან ტოლი და 1-ზე მეტი ან ტოლი პროცენტი); კავშირები: ერთიდაიგივე მთელის
პროცენტი და ნაწილი.
რიცხვების შედარება და არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის შეფასება.
რიცხვის პროპორციულ ნაწილებად დაყოფა (მაგ. 2 : 3 : 5).
რიცხვების უმცირესი საერთო ჯერადი და უდიდესი საერთო გამყოფი; რიცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლა.
რიცხვის ნატურალურმაჩვენებლიანი ხარისხი
ნაშთით გაყოფა, ნაშთი და გაყოფადობის ნიშნებიდან ზოგიერთი.
ზომის ერთეულები, ზომის ერთეულებს შორის კავშირები და ზომის ერთეულების გამოყენება: მასშტაბი; ერთი
სისტემის ერთეულის სხვა სისტემის შესაბამისი ერთეულით გამოსახვა.
ფასდაკლება/ფასის გაზრდა (თანმიმდევრობითი და ერთჯერადი ფასდაკლებების/ფასების ზრდის ერთმანეთთან
შედარება) და მარტივი ხარჯთაღრიცხვა.
2.კანონზომიერებები და ალგებრა
პირდაპირპროპორციული დამოკიდებულება და მისი გამოსახვა გრაფიკის და ცხრილის საშუალებით.
სიმრავლეთა თეორიის ცნებები, ოპერაციები და შესაბამისი აღნიშვნები სასრული სიმრავლეების შემთხვევაში.
ტექსტური ამოცანების ამოხსნა წრფივი განტოლებების გამოყენებით.
არაუმეტეს ორი ცვლადის შემცველი წრფივი ან მეორე ხარისხის გამოსახულებების გამარტივება და მნიშვნელობის
გამოთვლა.
პერიოდული მიმდევრობები და მუდმივი ნაზრდის მქონე რიცხვითი მიმდევრობები.
3.გეომეტრია და სივრცის აღქმა
წერტილები, წრფეები და სიბრტყეები: მიმართებები მათ შორის.
გეომეტრიული ფიგურები: კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნით (მაგ. ამოზნექილი და არაამოზნექილი, ბრტყელი და
სივრცული).
კუთხეები: ელემენტები, ზომა, კლასიფიკაცია, თვისებები.
სამკუთხედები: ელემენტები, კლასიფიკაცია, თვისებები, ტოლობის ნიშნები.
გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: პარალელური გადატანა, ღერძული სიმეტრია, სამკუთხედები
(ელემენტები, კლასიფიკაცია, თვისებები, ტოლობის ნიშნები).
კოორდინატთა სისტემა; ორიენტირება სიბრტყეზე, გარდაქმნების გამოსახვა.
აგების უმარტივესი ამოცანები: მოცემული სამკუთხედის ტოლი სამკუთხედის, კუთხის ბისექტრისი, მონაკვეთის
შუამართობის აგება.
4.მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: გაზომვა და დაკვირვება; გამოკითხვა;სტატისტიკური ექსპერიმენტი.
თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ორგანიზაცია: მონაცემების კლასიფიკაცია (გარდა ინტერვალებად
დაჯგუფებისა); მონაცემთა დალაგება ზრდადობა-კლებადობით ან ლექსიკოგრაფიული მეთოდით.
მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისებრივი ნიშნები: მონაცემთა რაოდენობა,
პოზიცია და თანმიმდევრობა ერთობლიობაში, მონაცემთა სიხშირე; განმეორების ტიპის კანონზომიერებანი;
გამორჩეული (მაგ., ექსტრემალური, იშვიათი) მონაცემები.
მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემებისთვის: სია, ცხრილი,
პიქტოგრამა, წერტილოვანი, მესერული, ხაზოვანი, სვეტოვანი დიაგრამები.
მონაცემთა შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემებისთვის:
ცენტრალური ტენდენციის საზომები - საშუალო, მოდა; მონაცემთა გაფანტულობის საზომი - გაბნევის დიაპაზონი.

VIII კლასის სტანდარტი მათემატიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები და
ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა



მათ. VIII.1. იყენებს
პოზიციურ სისტემას
და რიცხვის ჩაწერის
სტანდარტულ
ფორმას

მათ.VIII.2. ასრულებს
მოქმედებებს
რაციონალურ
რიცხვებზე და
აფასებს მოქმედებათა
შედეგს

მათ. VIII.3. იყენებს
მსჯელობა-
დასაბუთების
ზოგიერთ ხერხს

მათ. VIII.4. ხსნის
გამოთვლებთან
დაკავშირებულ
ამოცანებს

მათ. VIII.5. ამოიცნობს,
აანალიზებს და
გამოსახავს სიდიდეებს
შორის წრფივ
დამოკიდებულებას

მათ. VIII.6. აგებს,
გამოსახავს და იკვლევს
შესაბამისობას ორ
სიმრავლეს შორის

მათ. VIII.7. იყენებს
განტოლებათა
სისტემებს და
უტოლობებს
პრობლემის გადაჭრისას

მათ. VIII.8. იყენებს
ფიგურათა თვისებებს
ფიგურათა სახეობების
შედარებისა და
კლასიფიცირებისთვის

მათ. VIII.9. პოულობს
ფიგურის ან/და მისი
ელემენტების ზომებს

მათ. VIII.10. ასაბუთებს
გეომეტრიული
დებულებების
მართებულობას

მათ. VIII.11.
მოიპოვებს მონაცემებს
და წარმოადგენს მათ
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით

მათ. VIII.12.
ამოიცნობს
შემთხვევით
მოვლენებს და
ითვლის
ხდომილობათა
ალბათობებს

მათ. VIII.13.
ფარდობით სიხშირესა
და ალბათობას შორის
კავშირის გამოყენებით
აფასებს
ხდომილობათა
ალბათობებს და
მსჯელობს
ხდომილობათა
მოსალოდნელობის
შესახებ

სარეკომენდაციო შინაარსი
VIII კლასის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1.რიცხვები და მოქმედებები
რაციონალური რიცხვები და მათი ეკვივალენტური ფორმებით ჩაწერა.
1-ზე ნაკლები / 100-ზე მეტი პროცენტი.
რიცხვის ჩაწერის სტანდარტული ფორმა და მისი კავშირი პოზიციურ სისტემასთან.
მთელმაჩვენებლიანი ხარისხი
არითმეტიკული ფესვი რიცხვიდან; კუბური ფესვი რიცხვიდან.
რიცხვებისა და რიცხვითი გამოსახულებების (მათ შორის ხარისხების ან არითმეტიკული ფესვების შემცველი
გამოსახულებების) შედარება.
არითმეტიკული მოქმედებები რიცხვებზე; მოქმედებების შედეგის შეფასება.
ნაშთით გაყოფა; ნაშთი და გაყოფადობის ნიშნები.
ზომის ერთეულები, მათ შორის კავშირები და გამოყენება: მიმართება სიგრძისა და ფართობის ერთეულებს შორის;
ერთი სისტემის ერთეულის სხვა სისტემის შესაბამისი ერთეულით გამოსახვა
"სამომხმარებლო არითმეტიკა": მარტივად დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი; სხვადასხვაგვარი ფასდაკლება;
მარტივი ხარჯთაღრიცხვა
2.კანონზომიერებები და ალგებრა
წრფივი დამოკიდებულება და მისი გამოსახვა გრაფიკის, ცხრილის და განტოლების საშუალებით.
შესაბამისობები სასრულ სიმრავლეებს შორის და მათი გამოსახვის ხერხები; სიმრავლის ანასახი და წინასახე.
ორუცნობიან წრფივ განტოლებათა სისტემები და მათი გამოყენება ტექსტური ამოცანების ამოხსნისას.
ერთუცნობიანი წრფივი უტოლობები.
3.გეომეტრია და სივრცის აღქმა
ოთხკუთხედები: ელემენტები, კლასიფიკაცია, თვისებები.



მართკუთხედის, პარალელოგრამის, ტრაპეციის, წესიერი მრავალკუთხედის ფართობი, მართი პრიზმისა და წესიერი
პირამიდის ზედაპირის ფართობი.
პითაგორას თეორემა.
კოორდინატთა სისტემა: ორ წერტილს შორის მანძილი სიბრტყეზე, გამოყენება ფიგურათა თვისებების კვლევაში.
გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: მობრუნება, გარდაქმნათა კომპოზიციები, მათი გამოყენება ფიგურათა
ტოლობის დასადგენად.
4.მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: კითხვარის/ანკეტის შედგენა და რესპონდენტთა გამოკითხვა
(წარმომადგენლობითი ჯგუფის შერჩევის გარეშე); შემთხვევითი ექსპერიმენტი, შემთხვევითობის წარმომქმნელი
მოწყობილობები - მონეტა, ურნა, კამათელი, რულეტი.
მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისებრივი ნიშნები: მონაცემთა ფარდობითი
სიხშირე მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი: წრიული დიაგრამა ფარდობითი სიხშირის დიაგრამა.
ალბათობა: აუცილებელი და შეუძლებელი ხდომილობანი, მოცემული ხდომილობის საწინააღმდეგო ხდომილობა;
ვარიანტების დათვლის ხერხების გამოყენება შემთხვევითი ექსპერიმენტის აღსაწერად (მაგალითად, ხისებრი
დიაგრამა ან სხვა სქემები); ხდომილობის ალბათობა, ალბათობის თვისებები; ფარდობით სიხშირესა და ალბათობას
შორის კავშირი და განსხვავება.

IX კლასის სტანდარტი მათემატიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები
და ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. IX.1. ადარებს
რაციონალურ
რიცხვებს და ახდენს
მათ კლასიფიკაციას

მათ. IX.2. სხვადასხვა
ხერხით ასრულებს
მოქმედებებს
რაციონალურ
რიცხვებზე და აფასებს
ამ მოქმედებების
შედეგს

მათ. IX.3. იყენებს
მსჯელობა-
დასაბუთების
ზოგიერთ ხერხს

მათ. IX.4. ხსნის
გამოთვლებთან და
რაოდენობის
შეფასებასთან
დაკავშირებულ
ამოცანებს

მათ. IX.5.
პრობლემების
გადაჭრისას იყენებს
დისკრეტული
მათემატიკის
ელემენტებს

მათ. IX.6. იყენებს
ფუნქციებს და მათ
თვისებებს
სიდიდეებს შორის
დამოკიდებულების
აღსაწერად და
გამოსაკვლევად

მათ. IX.7. იყენებს
განტოლებათა
სისტემებს და
უტოლობებს
პრობლემის
გადაჭრისას

მათ. IX.8.
პოულობს/აფასებს
ფიგურების ან მათი
ელემენტების ზომებს და
იყენებს მათ
პრაქტიკული
პრობლემების
გადაჭრისას

მათ. IX.9. იკვლევს და
იყენებს გეომეტრიულ
გარდაქმნებს და მათ
კომპოზიციებს

მათ. IX.10. იყენებს
წერტილთა
გეომეტრიული ადგილის
ცნებას ობიექტთა
გამოსახვისა და მათი
თვისებების აღსაწერად

მათ. IX.11. აწესრიგებს
და წარმოადგენს
მონაცემებს დასმული
ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით

მათ. IX.12.
ითვლის/აფასებს
დამოუკიდებელ
ხდომილობათა
ალბათობებს
შემთხვევითი
ექსპერიმენტებისათვის
დაბრუნებით და
დაბრუნების გარეშე

მათ. IX.13. აკეთებს
მონაცემთა ანალიზს და
აყალიბებს დასკვნებს

სარეკომენდაციო შინაარსი
IX კლასის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:



1.რიცხვები და მოქმედებები
რაციონალური რიცხვთა სიმრავლე და მისი ქვესიმრავლეები (ნატურალურ და მთელ რიცხვეთა სიმრავლეები).

ირაციონალურ რიცხვებთან გაცნობა (მაგ. 2 ).
არითმეტიკული მოქმედებები და მათი შედეგის შეფასება.
ფესვის ამოღება; ფესვის შემცველი მარტივი რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის შეფასება.
სხვადასხვა სახით მოცემული რიცხვების შედარება.
პროპორცია და უკუპროპორცია.
ნაშთთა არითმეტიკის ელემენტები (გაცნობის წესით: "ბოლო ციფრის არითმეტიკა", ნაშთით გაყოფა)
ზომის ერთეულები, მათ შორის კავშირები და გამოყენება: ფართობისა და მოცულობის ერთეულებს შორის
მიმართებები.
"სამომხმარებლო არითმეტიკა": მარტივად და რთულად დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი; ხარჯთაღრიცხვა;
სხვადასხვა გადასახადი, ფასდაკლება, ამორტიზაცია.

2.კანონზომიერებები და ალგებრა
წრფივი ფუნქცია, კვადრატული ფუნქცია მათი გრაფიკები და თვისებები: ზრდადობა/კლებადობა,
ნიშანმუდმივობის შუალედები, ნულები, მოცემულ ინტერვალზე მაქსიმუმის/მინიმუმის წერტილები და შესაბამისი
მნიშვნელობები, განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე.
ერთუცნობიან უტოლობათა სისტემები.
ორუცნობიან განტოლებათა სისტემები (ერთი განტოლება მაინც წრფივია, ხოლო მეორის ხარისხი არ აღემატება
ორს).
ოპტიმიზაციის ამოცანები გრაფების გამოყენებით (ალგორითმების გარეშე).
არითმეტიკული/გეომეტრიული პროგრესია და ზოგიერთი სხვა რეკურენტული წესით მოცემული მიმდევრობა.
3.გეომეტრია და სივრცის აღქმა
მსგავსი მრავალკუთხედები.
ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები მართკუთხა სამკუთხედში.
გეომეტრიული გარდაქმნები და მათი კომპოზიციები: მსგავსების გარდაქმნა, მიმართებები გარდაქმნათა
კომპოზიციებს შორის.
წრეწირი და წრე: მათთან დაკავშირებული მონაკვეთები და მათი თვისებები, ცენტრალური და ჩახაზული
კუთხეები.
წრეწირის სიგრძე და წრის ფართობი (დამტკიცების გარეშე).
გეომეტრიული ადგილის ცნება და მისი გამოყენება აგების ამოცანებში.
ვექტორები სიბრტყეზე: შეკრება, სკალარზე გამრავლება.
4. სტანდარტი მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
მონაცემთა ორგანიზაცია: რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფება ინტერვალთა კლასებად
მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი რაოდენობრივი და დაჯგუფებული მონაცემებისთვის: ფოთლებიანი
ღეროების მსგავსი დიაგრამა; სიხშირული პოლიგონი, ჰისტოგრამა
შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები რაოდენობრივი მონაცემებისთვის: ცენტრალური ტენდენციის საზომი –
მედიანა; მონაცემთა გაფანტულობის საზომი - საშუალო კვადრატული გადახრა.
ალბათობა: ელემენტარული და რთული ხდომილობანი; ალბათობათა ჯამისა და ნამრავლის ფორმულების
გამოყენება დამოუკიდებელ ხდომილობათა ალბათობების გამოსათვლელად.

X კლასის სტანდარტი მათემატიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები და
ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. X.1. განასხვავებს
ნამდვილ რიცხვთა
ქვესისისტემებს

მათ. X.6. იკვლევს
ფუნქციის თვისებებს
და იყენებს მათ

მათ. X.9. ფლობს და
იყენებს გეომეტრიულ
ფიგურათა

მათ. X.13. მოიპოვებს
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად საჭირო



მათ. X.2. აკავშირებს
სხვადასხვა პოზიციურ
სისტემებს / ნამდვილ
რიცხვთა
ქვესიმრავლეებს
ერთმანეთთან

მათ. X.3. ასრულებს
მოქმედებებს ნამდვილ
რიცხვებზე და აფასებს
მათ შედეგს

მათ. X.4. იყენებს
მსჯელობა -
დასაბუთების
სხვადასხვა ხერხს
მათ. X.5. წყვეტს
პრაქტიკული
საქმიანობიდან
მომდინარე
პრობლემებს

სიდიდეებს შორის
დამოკიდებულების
შესასწავლად
მათ. X.7. იყენებს
განტოლებათა და
უტოლობათა
სისტემებს
მოდელირების
საშუალებით
პრობლემის
გადაჭრისას
მათ. X.8. იყენებს
დისკრეტული
მათემატიკის
ელემენტებს
პრობლემის
მოდელირებისა და
ანალიზისთვის.

წარმოდგენისა და
დებულებათა
ფორმულირების
ხერხებს
მათ. X.10.პ ოულობს
ობიექტთა ზომებსა და
ობიექტთა შორის
მანძილებს
მათ. X.11. ასაბუთებს
გეომეტრიული
დებულებების
მართებულობას
მათ. X.12. იკვლევს
ფიგურათა
გეომეტრიულ
გარდაქმნებს სიბრტყეზე
და იყენებს მათ
გეომეტრიული
პრობლემების
გადაჭრისას

თვისებრივ და
რაოდენობრივ
მონაცემებს
მათ. X.14. აწესრიგებს
და წარმოადგენს
თვისებრივ და
რაოდენობრივ
მონაცემებს დასმული
ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით
მათ. X.15. აღწერს
შემთხვევითობას
ალბათური
მოდელების
გამოყენებით
მათ. X.16. იყენებს
სტატისტიკურ და
ალბათურ ცნებებს /
თვალსაზრისებს
ყოველდღიურ
ვითარებებში

სარეკომენდაციო შინაარსი
X კლასის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1.რიცხვები და მოქმედებები
ნამდვილ რიცხვთა ქვესიმრავლეები (რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეები): ირაციონალური
რიცხვის მიახლოება რაციონალური რიცხვების მიმდევრობით.
ათობითისგან განსხვავებული რიცხვითი სისტემები: ათობითისაგან განსხვავებულ სისტემაში რიცხვების ჩაწერის
პრაქტიკული მაგალითები (მაგ. ორობით სისტემაში); კავშირები სხვადასხვა პოზიციურ სისტემებს შორის (მაგ.
ათობითი პოზიციური სისტემაში მოცემული რიცხვის წარმოდგენა ორობით სისტემაში და პირიქით).
ათობით სისტემაში მოცემული რიცხვის ჩაწერა სტანდარტული ფორმით; სტანდარტული ფორმით მოცემული
რიცხვის ჩაწერა ათობით პოზიციურ სისტემაში.
სხვადასხვა სახით მოცემული რიცხვების შედარება/დალაგება.
არითმეტიკული მოქმედებები ნამდვილ რიცხვებზე
ნამდვილი რიცხვების დამრგვალება და არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის შეფასება
რაციონალურ-მაჩვენებლიანი ხარისხი და მისი თვისებები
ნაშთების არითმეტიკის ელემენტები (გაცნობის წესით, "ბოლო ციფრის არითმეტიკა")
ზომის ერთეულები: კუთხის რადიანული ზომა.

2.კანონზომიერებები და ალგებრა

წრფივი, მოდულის შემცველი, კვადრატული და
x
k)x(f  ფუნქციები.

სიმრავლის ცნება; ოპერაციები სასრულ სიმრავლეებზე: თანაკვეთა, გაერთიანება, სიმრავლის დამატება; ვენის
დიაგრამები.
ფუნქციის განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე.
ფუნქციის ზრდადობა/კლებადობისა და ნიშანმუდმივობის შუალედები.
ფუნქციის ნულები და მაქსიმუმის/მინიმუმის წერტილები და შესაბამისი მნიშვნელობები.



ორუცნობიან განტოლებათა ისეთი სისტემები, რომელშიც ერთი განტოლება წრფივია ხოლო მეორის ხარისხი არ
აღემატება ორს.
ორუცნობიან წრფივ უტოლობათა სისტემა.
გრაფები (არამკაცრად – როგორც წირებით შეერთებული წერტილები სიბრტყეზე), მათი ზოგიერთი სახეობა და
თვისება გაცნობის წესით: ორიენტირებული/არაორიენტირებული, ციკლები, გრაფის ორი წვეროს შემაერთებელი
გზები.
რიცხვითი მიმდევრობის მოცემის რეკურენტული ხერხი.
3.გეომეტრია და სივრცის აღქმა
ფიგურათა მსგავსება და მსგავსების ნიშნები.
ორ წერტილს შორის მანძილის ფორმულა კოორდინატებში.
გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: ღერძული სიმეტრია, მობრუნება, ჰომოთეტია, პარალელური გადატანა;
გეომეტრიული გარდაქმნების კომპოზიციები.
მრავალწახნაგები და მათი ნიშან-თვისებები.
4.მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
მონაცემთა წყაროები და მონაცემთა მოპოვების ხერხები მეცნიერებაში (საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული,
სოციალური, ტექნიკური მეცნიერებები), წარმოებაში, მართვაში, ეკონომიკაში, განათლებაში, სპორტში, მედიცინაში,
მომსახურებასა და სოფლის მეურნეობაში: დაკვირვება, ექსპერიმენტი, მზა კითხვარით გამოკითხვა
მონაცემთა კლასიფიკაცია და ორგანიზაცია: თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემები; მონაცემთა დალაგება
ზრდადობა-კლებადობით ან ლექსიკოგრაფიული მეთოდით
მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისებრივი ნიშნები: მონაცემთა რაოდენობა,
პოზიცია და თანმიმდევრობა ერთობლიობაში; მონაცემთა სიხშირე და ფარდობითი სიხშირე
მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისებრივი და რაოდენობრივი (მათ შორის დაჯგუფებული
მონაცემებისთვის): სია, ცხრილი, პიქტოგრამა; დიაგრამის ნაირსახეობანი (წერტილოვანი, მესერული, ხაზოვანი,
სვეტოვანი, წრიული)
შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისებრივი და დაუჯგუფებელი რაოდენობრივი მონაცემებისთვის:
ცენტრალური ტენდენციის საზომები (საშუალო, მოდა, მედიანა); მონაცემთა გაფანტულობის საზომები (გაბნევის
დიაპაზონი, საშუალო კვადრატული გადახრა)
ალბათობა: შემთხვევითი ექსპერიმენტი, ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე (სასრული სივრცის შემთხვევა);
შემთხვევითობის წარმომქმნელი მოწყობილობები (მონეტა, კამათელი, რულეტი, ურნა); ხდომილობის ალბათობა,
ალბათობების გამოთვლა ვარიანტების დათვლის ხერხების გამოყენებით
ფარდობით სიხშირესა და ალბათობას შორის კავშირი

XI კლასის სტანდარტი მათემატიკაში

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები და
ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა



მათ. XI.1. აკავშირებს
რიცხვთა პოზიციურ
სისტემებს / ნამდვილ
რიცხვთა სიმრავლეებს
ერთმანეთთან
მათ. XI.2. სხვადასხვა
ხერხით ასრულებს
მოქმედებებს ნამდვილ
რიცხვებზე და აფასებს
ამ მოქმედებების
შედეგს
მათ. XI.3. იყენებს
მსჯელობა-
დასაბუთების
სხვადასხვა ხერხს
მათ. XI.4. წყვეტს
პრაქტიკული
საქმიანობიდან
მომდინარე
პრობლემებს

მათ. XI.5. იყენებს
ფუნქციებსა და მათ
თვისებებს რეალური
ვითარების
მოდელირებისას და
მის შესასწავლად
მათ. XI.6. იყენებს
გრაფიკულ,
ალგებრულ მეთოდებს
ან/და ტექნოლოგიებს
ფუნქციის /
ფუნქციათა ოჯახის
თვისებების
შესასწავლად
მათ. XI.7. იყენებს
დისკრეტული
მათემატიკის ცნებებსა
და აპარატს
მოდელირებისას და
პრობლემების
გადაჭრისას

მათ. XI.8. ასრულებს
ოპერაციებს
ვექტორებზე და იყენებს
ვექტორებს
გეომეტრიული და
საბუნებისმეტყველო
პრობლემების
გადაჭრისას
მათ. XI.9. იყენებს
დედუქციურ /
ინდუქციურ მსჯელობას
და/ან ალგებრულ
ტექნიკას გეომეტრიულ
დებულებათა
დასამტკიცებლად
მათ. XI.10. ახასიათებს
გეომეტრიულ
გარდაქმნებს და იყენებს
მათ გეომეტრიული
პრობლემების
გადაჭრისას
მათ. XI.11. იყენებს
სივრცული ფიგურის
კვეთებსა და გეგმილებს
სივრცული ფიგურის
შესასწავლად

მათ. XI.12. მოიპოვებს
დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად საჭირო
მონაცემებს
მათ. XI.13.
წარმოადგენს
მონაცემებს დასმული
ამოცანის
ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით
და ახდენს მათ
ინტერპრეტაციას
მათ. XI.14. აღწერს
შემთხვევითობას
ალბათური მოდელების
საშუალებით
მათ. XI.15. აკეთებს
მონაცემთა ანალიზს და
აყალიბებს დასკვნებს

სარეკომენდაციო შინაარსი
XI კლასის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1.რიცხვები და მოქმედებები
ნამდვილ რიცხვთა ქვესისტემები (რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეები)
სხვადასხვა პოზიციური სისტემები და მათ შორის კავშირები.
სხვადასხვა სახით მოცემული რიცხვების შედარება/დალაგება.
ალგებრული მოქმედებები ნამდვილ რიცხვებზე
ნამდვილი რიცხვის დამრგვალება და არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის შეფასება, არითმეტიკული
მოქმედებების შედეგის მიახლოებითი მნიშვნელობის პოვნა
რიცხვის ხარისხი და ლოგარითმი (ნებისმიერი ფუძით)
ნაშთების არითმეტიკის ელემენტები.
უსასრულოდ დიდი და უსასრულოდ მცირე სიდიდეები და მათზე მოქმედებები (არამკაცრად)
მიმდევრობის ზღვარი (არამკაცრად)
2.კანონზომიერებები და ალგებრა
ტრიგონომეტრიული, უბან-უბან წრფივი, საფეხურებრივი, მაჩვენებლიანი, ლოგარითმული ფუნქციები:
განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე; ნულები, მაქსიმუმები და მინიმუმები; ზრდადობის/კლებადობის
და ნიშანმუდმივობის შუალედები.
ფუნქციის პერიოდულობა და პერიოდი.
ფუნქციის გრაფიკის გეომეტრიული თვისებები.
წრფივი პროგრამირების ამოცანები სიბრტყეზე.



მათემატიკური ინდუქცია და მისი გამოყენება რეკურენტული წესით მოცემული რიცხვითი მიმდევრობის ზოგადი
წევრის ფორმულის მისაღებად (მაგ. არითმეტიკული/გეომეტრიული პროგრესია).
3.გეომეტრია და სივრცის აღქმა
წრფეებს შორის, წრფესა და სიბრტყეს შორის, სიბრტყეებს შორის მიმართებები სივრცეში.
ვექტორები და მათზე ოპერაციები (შეკრება, სკალარზე გამრავლება, სკალარული/ვექტორული ნამრავლი).
ვექტორებისა და ვექტორული ოპერაციების გამოსახვა კოორდინატებში.
გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: გადაადგილებები და მსგავსების გარადქმნები.
ფიგურის (მრავალკუთხედის, წრის) ინვარიანტები გეომეტრიული გარდაქმნის მიმართ.
სივრცული ფიგურის კვეთები და გეგმილები.
4.მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: კითხვარის/ანკეტის შედგენა და რესპონდენტთა გამოკითხვა
(წარმომადგენლობითი ჯგუფის შერჩევის გარეშე)
მონაცემთა კლასიფიკაცია და ორგანიზაცია: რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფება სასრული რაოდენობის
ინტერვალთა კლასებად
მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისებრივი ნიშნები: ტიპური და გამორჩეული
(მაგ., ექსტრემალური, იშვიათი) მონაცემები; სიხშირეთა განაწილება; დაგროვილი სიხშირე, დაგროვილი
ფარდობითი სიხშირე; მონაცემთა პოზიციის მახასიათებელი - რანგი.
მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემებისთვის: დიაგრამის
ნაირსახეობანი (ფოთლებიანი ღეროების მსგავსი დიაგრამები, ჰისტოგრამა, სიხშირული პოლიგონი, ოგივა,
დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა დიაგრამა)
შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისებრივი და დაუჯგუფებელი რაოდენობრივი მონაცემებისთვის:
მონაცემთა გაფანტულობის საზომები (სტანდარტული გადახრა)
ალბათობა: ოპერაციები ხდომილობებზე (ხდომილობათა გაერთიანება, თანაკვეთა); დამოუკიდებელ ხდომილებათა
ალბათობების გამოთვლა ჯამის ალბათობისა და კომბინატორული ანალიზის გამოყენებით; გეომეტრიული
ალბათობა მონაკვეთზე და ბრტყელ ფიგურაზე

XII კლასის სტანდარტი მათემატიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და
მოქმედებები

კანონზომიერებები და
ალგებრა

გეომეტრია და სივრცის
აღქმა

მონაცემთა ანალიზი,
ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. XII.1. წყვეტს
პრაქტიკული
საქმიანობიდან
მომდინარე
პრობლემებს

მათ. XII.2. ახდენს
მსჯელობა-
დამტკიცების
პროცესისა და მისი
შედეგის ანალიზს

მათ. XII.3. იკვლევს და
ადგენს ფუნქციის ან
ფუნქციათა ოჯახის
თვისებებს და ახდენს
ამ თვისებების
ინტერპრეტირებას
კონტექსტთან
მიმართებაში

მათ. XII.4. იყენებს
დისკრეტული
მათემატიკის
მეთოდებს
მოდელირებისას და
პრობლემების
გადაჭრისას

მათ. XII.5.
პოულობს/აფასებს
ფიგურების ან მათი
ელემენტების ზომებს
და იყენებს მათ
პრაქტიკული
პრობლემების
გადაჭრისას

მათ. XII.6. იკვლევს და
იყენებს ზოგიერთ
ფაქტს არევკლიდური
გეომეტრიიდან

მათ. XII.7. განასხვავებს
შერჩევის მეთოდს
პოპულაციის სრული
აღწერისაგან და
მსჯელობს შერჩევის
მიხედვით პოპულაციის
შესახებ დასკვნების
გამოტანის
შესაძლებლობაზე

მათ. XII.8. წარმოადგენს
მონაცემებს დასმული
ამოცანის ამოსახსნელად
ხელსაყრელი ფორმით
და ახდენს მათ
ინტერპრეტაციას

მათ. XII.9. აღწერს
შემთხვევითობას



ალბათური მოდელების
საშუალებით

მათ. XII.10. აკეთებს
მონაცემთა ანალიზს და
აყალიბებს დასკვნებს

სარეკომენდაციო შინაარსი
XII კლასის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1.რიცხვები და მოქმედებები
მონაცემთა დაშიფვრის რომელიმე ალგორითმი.
ინფორმაციისა და რიცხვთა თეორიების აქტუალურობა და გამოყენებები თანმედროვე საზოგადოებაში
ლოგარითმული სკალა
2.კანონზომიერებები და ალგებრა
პოლინომიალური, წილად-წრფივი, კვადრატული/კუბური ფესვის შემცველი ფუნქციები.
ვარიანტების დათვლის ხერხები და ფორმულები, კომბინატორული ფორმულები.
ორი სიმრავლის დეკარტული ნამრავლი; ორ სიმრავლეს შორის ასახვა, შებრუნებული ასახვა, სიმრავლის წინასახე.
გრაფები და ხისებრი დიაგრამები: გრაფის განსაზღვრება სიმრავლურ ენაზე; გრაფის გამოსახვის ალგებრული და
გეომეტრიული ხერხები.

3.გეომეტრია და სივრცის აღქმა
ზომებს შორის ფუნქციური დამოკიდებულება.
ვექტორები სივრცეში.
არაევკლიდური გეომეტრიის (მაგალითად სფერული) ელემენტები.
4.მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
მონაცემთა შეგროვების საშუალებანი: შერჩევითი მეთოდი, შერჩევა და ვარიაციული მწკრივი; შერჩევის რიცხვითი
მახასიათებლები (მედიანა, საშუალო მნიშვნელობა, საშუალო კვადრატული გადახრა)
მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისებრივი ნიშნები: დაწყვილებული
მონაცემები, კორელაცია
მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემებისთვის. გაფანტულობის
დიაგრამა, მისადაგების წირი
ალბათობა: პირობითი ალბათობა, ხდომილობათა დამოუკიდებლობა.; ალბათობათა ჯამისა და ნამრავლის
ფორმულები; დიდ რიცხვთა კანონი (გაცნობის წესით).

საგნობრივი პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

VII კლასის სტანდარტი ბიოლოგიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ცოცხალი სამყარო

ბიოლ. VII. 1. მოსწავლე განარჩევს სიცოცხლის ძირითად ფორმებს და გამოვლინებებს
ბიოლ. VII. 2. მოსწავლე ახასიათებს ორგანიზმების მრავალფეროვნებას
ბიოლ. VII. 3. მოსწავლე ახასიათებს ეკოსისტემის კომპონენტებს და მათ შორის არსებულ კავშირებს
ბიოლ. VII. 4. მოსწავლე მსჯელობს დედამიწაზე სიცოცხლის განვითარების თავისებურებათა



შესახებ

სარეკომენდაციო შინაარსი
VII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

უჯრედი (ზოგადი მონაცემები აგებულების შესახებ - გარსი, ცოტოპლაზმა, ბირთვი)
ორგანიზმი;
ერთუჯრედიანი და მრავალუჯრედიანი ორგანიზმები

სიცოცხლის თვისებების გამოვლინება (მოძრაობა, კვება, სუნთქვა, გამოყოფა, ზრდა, გამრავლება,
გაღიზიანებადობა).

ორგანიზმთა მრავალფეროვნება;
სამეფოების ზოგადი დახასიათება;
საქართველოს ბიომრავალფეროვნების ზოგიერთი ტიპობრივი წარმომადგენელი;
სახეობა.

ეკოსისტემა, თანასაზოგადოება, პოპულაცია, ინდივიდი;
ეკოსისტემის კომპონენტები - ბიოტური და აბიოტური;
კვებითი ჯაჭვი;
პროდუცენტი, კონსუმენტი (ბალახისმჭამელი, ხორცისმჭამელი, ნაირმჭამელი), რედუცენტი;
ორგანიზმების გარემოსთან შეგუება;
ბუნებრივი და ხელოვნური ეკოსისტემები;
ადამიანის ზემოქმედება ბუნებრივ ეკოსისტემებზე.
პრეისტორიული სამყარო;
ნამარხი ორგანიზმები.

VIII კლასის სტანდარტი ბიოლოგიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ცოცხალი სამყარო

ბიოლ.VIII.1. მოსწავლე აკავშირებს უჯრედის სტრუქტურას ფუნქციასთან

ბიოლ.VIII.2. მოსწავლე იკვლევს ორგანიზმების განვითარების თავისებურებებს

ბიოლ. VIII. 3. მოსწავლე აღწერს ეკოსისტემებში ენერგიის გადაცემასა და ნივთიერებათა
მიმოქცევას

ბიოლ. VIII. 4. ორგანიზმების მრავალფეროვნებას უკავშირებს ევოლუციის პროცესს

სარეკომენდაციო შინაარსი
VIII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

სიცოცხლის ორგანიზაციის დონეები.
უჯრედი - ორგანიზმის სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეული.
უჯრედის ძირითადი სტრუქტურული კომპონენტები. ვირუსის, პროკარიოტული და ეუკარიოტული უჯრედების
სტრუქტურული ერთეულები.
უჯრედის შემადგენელი ორგანული და არაორგანული ნივთიერებები. დიფუზია, ოსმოსი.
მიტოზი. მეიოზი. სქესობრივი და უსქესო გამრავლება. სასიცოცხლო ციკლი.



კვებითი კავშირები. ფოტოსინთეზი. ავტოტროფული და ჰეტეროტროფული ორგანიზმები;
წყლისა და ელემენტების მიმოქცევა ეკოსისტემაში;
ბუნებრივი გადარჩევა. ადაპტაცია. ხელოვნური გადარჩევა. კულტურული მცენარეები და შინაური ცხოველები.

VIII კლასის სტანდარტი ფიზიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
ფიზიკური მოვლენები

ფიზ. VIII.1. მოსწავლე ახასიათებს სხეულთა მოძრაობას

ფიზ.VIII.2. მოსწავლე აღწერს ნივთიერების სამ აგრეგატულ მდგომარეობას

ფიზ.VIII. 3. მოსწავლე მსჯელობს ადვილად დაკვირვებადი ძალების და მათი მოქმედების
შედეგების შესახებ

ფიზ.VIII.4. მოსწავლე ახასიათებს წნევას

სარეკომენდაციო შინაარსი
VIII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

მოძრაობის სახეები (წრფივი, მრუდწირული, რხევითი, ბრუნვითი). ტრაექტორია, გადაადგილება, წრფივი თანაბარი
მოძრაობის სიჩქარე, საშუალო და მყისი სიჩქარე, სიჩქარის ერთეულები.

ნივთიერების სამი აგრეგატული მდგომარეობა. ერთი აგრეგატული მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა.
ფიზიკური მახასიათებლების ცვლილება ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობების ცვლილების დროს.

მასა, მასის ერთეულები

ნივთიერების სიმკვრივე, სიმკვრივის ერთეული.

სხეულთა ურთიერთქმედება. სიმძიმის, ხახუნის, დრეკადობის ძალები, ჰუკის კანონი
სხეულთა ტივტივი, ცურვა, ჩაძირვა. ამომგდები ძალა, არქიმედეს კანონი

წნევა. აირის წნევა. წნევა სითხეებში, მისი დამოკიდებულება სითხის გვარობასა და სვეტის სიმაღლეზე.
ზიარჭურჭელი. პასკალის კანონი. ჰიდრავლიკური მანქანა. ატმოსფერული წნევა.

IX კლასის სტანდარტი ბიოლოგიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ცოცხალი სამყარო

ბიოლ.IX.1. მოსწავლე აკავშირებს ადამიანის ორგანიზმის ზოგიერთ ანატომიურ და
ფიზიოლოგიურ თავისებურებას ერთმანეთთან

ბიოლ.IX.2. მოსწავლე განმარტავს მემკვიდრეობითობის და ცვალებადობის
თავისებურებებს

ბიოლ.IX.3. მოსწავლე იკვლევს გარემო ფაქტორების ზეგავლენას ორგანიზმის
ჯანმრთელობაზე და მსჯელობს მდგრადი განვითარების მნიშვნელობის



შესახებ.

ბიოლ.IX.4. მოსწავლე მსჯელობს ანთროპოგენეზის შესახებ

სარეკომენდაციო შინაარსი
IX კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

ორგანოთა სისტემები, მათი ზოგადი აგებულება და ფუნქციები;
ასაკობრივი ცვლილებები;

გენები - მემკვიდრეობითი ნიშნის მატარებლები, მათი გადაცემა თაობებში;
გენური, ქრომოსომული დაავადებები;
ფენოტიპი;
მემკვიდრული ცვალებადობა;
მოდიფიკაციური ცვალებადობა;
სქესის განსაზღვრის ქრომოსომული მექანიზმი.

მდგრადი განვითარების პრინციპები;
გარემო და ადამიანის ჯანმრთელობა.

ორგანოთა სისტემების ევოლუციური განვითარება;
ანთროპოგენეზი.

IX კლასის სტანდარტი ფიზიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ფიზიკური მოვლენები

ფიზ. IX. 1. მოსწავლე აღწერს სხეულთა აჩქარებულ მოძრაობას

ფიზ. IX. 2. მოსწავლე აღწერს სხეულთა მოძრაობას და ურთიერთქმედებებს

ფიზ. IX. 3. მოსწავლე ახასიათებს სხეულთა წონასწორობას

ფიზ. IX. 4. მოსწავლე ახასიათებს დამუხტულ სხეულთა ურთიერთქმედებას

ფიზ. IX. 5. მოსწავლე აღწერს ელექტრული დენის სითბურ, ქიმიურ და მაგნიტურ
მოქმედებას

სარეკომენდაციო შინაარსი
IX კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობა, სიჩქარე, აჩქარება და გადაადგილება თანაბარაჩქარებული მოძრაობის
დროს, აჩქარების ერთეული. სიჩქარისა და აჩქარების გრაფიკები.

მრუდწირული მოძრაობა. სიჩქარე მრუდწირული მოძრაობისას. ბრუნვის სიხშირე, პერიოდი.

მოძრაობის ფარდობითობა, სიჩქარეთა შეკრება.



სხეულთა ინერტულობა, მასა. ათვლის ინერციული სისტემები, ნიუტონის კანონები. სიმძიმის ძალა. მასა და წონა.
მსოფლიო მიზიდულობის კანონი. იმპულსი, იმპულსის მუდმივობის კანონი.

სიმძიმის ცენტრი, წონასწორობა (მდგრადი, არამდგრადი, განურჩეველი).

ბერკეტი. მექანიკის ოქროს წესი. ძალის მომენტი.

ორგვარი ელექტრული მუხტი. ელექტრული ველი, ელ. ველის ძალწირები, დამუხტული სხეულების
ურთიერთქმედება. ელ. მოვლენები ბუნებაში.

ელექტრული დენი. ელექტროგამტარები და იზოლატორები. დენის წყაროები. დენის სითბური და ქიმიური
მოქმედება.

მაგნიტური ველი, წრფივი დენის მაგნიტური ველი, ველის ძალწირები, დენის მაგნიტური მოქმედება.

IX კლასის სტანდარტი ქიმიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ქიმიური მოვლენები
ქიმ.IX.1.მოსწავლე აღწერს ნივთიერებათა თვისებებს და მსჯელობს მათი ცვლილებების
შესახებ.
ქიმ.IX.2.მოსწავლე განასხვავებს ნივთიერებას და ნარევს, ფლობს ნარევის კომპონენტებად
დაყოფის მეთოდებს.
ქიმ.IX.3.მოსწავლე განასხვავებს ფიზიკურ და ქიმიურ მოვლენებს.
ქიმ.IX.4.მოსწავლე ახასიათებს ჰაერს.
ქიმ.IX.5.მოსწავლე აღწერს წყლის თვისებებს, მსჯელობს ხსნარების თავისებურებების
შესახებ.
ქიმ.IX.6. მოსწავლე აღწერს კავშირს მარტივ და რთულ ნივთიერებებს შორის.
ქიმ.IX.7. მოსწავლე იყენებს პერიოდულ სისტემას ელემენტთა დასახასიათებლად.
ქიმ.IX.8. მოსწავლე ნივთიერებათა თვისებებს უკავშირებს ატომის ელექტრონულ

აღნაგობას და ქიმიური ბმის ხასიათს.
ქიმ.IX.9. მოსწავლე აწარმოებს რაოდენობრივ გამოთვლებს ქიმიური ამოცანების

ამოსახსნელად.

სარეკომენდაციო შინაარსი
IX კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

ქიმიის საგანი.
ნივთიერება და მისი თვისებები.
ნივთიერების შედგენილობა – მოლეკულა, ატომი.
ნივთიერება და ნარევი, ნარევის კომპონენტებად დაყოფა და რაოდენობრივი შედგენილობის დადგენა.

ნივთიერებათა ცვლილებები - ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, გამომწვევი მიზეზები, ქიმიური რეაქცია,
ქიმიური რეაქციის გარეგნული ნიშნები.
ქიმიურ ლაბორატორიაში მუშაობის უსაფრთხოების წესები.
ქიმიური ელემენტი, ქიმიური სიმბოლო, ვალენტობა, ქიმიური ფორმულა.
მარტივი და რთული ნივთიერება, ნივთიერების მასის მუდმივობის კანონი, ქიმიური განტოლების შედგენა,
ნივთიერების შედგენილობის მუდმივობის კანონი.



ფარდობითი ატომური მასა, ფარდობითი მოლეკულური მასა, ნივთიერების რაოდენობის ერთეული – მოლი,
მოლური მასა, ქიმიური გამოთვლები მათი საშუალებით.
ჰაერი და მისი კომპონენტები. მათი თვისებები და გამოყენება.
ჟანგვა და წვა, ალი.
ჰაერის დაბინძურების მიზეზები და მათი აცილების გზები.

წყალი, მისი ფიზიკური და ქიმიური თვისებები.
წყლის გაწმენდა.
წყალი ბუნებაში და მისი მნიშვნელობა.
ხსნარები, ხსნადობა და ხსნადობის პირობები, გახსნილ ნივთიერებათა მასური წილი.
მარტივი და რთული ნივთიერებები: მეტალები და არამეტალები, ოქსიდები, ფუძეები, მჟავები და მარილები, მათი
მიღების ხერხები და თვისებები. კავშირი სხვადასხვა კლასის ნაერთებს შორის.
ქიმიური რეაქციის ტიპები: შეერთების, დაშლის, ჩანაცვლების და მიმოცვლის. ნივთიერების რაოდენობა _ მოლი,
მოლური მასა.
ავოგადროს კანონი. აირის მოლური მოცულობა, აირის ფარდობითი სიმკვრივე, მოცულობითი წილი.
ატომის ბირთვის შედგენილობა. ატომური რიცხვი და მასური რიცხვი. იზოტოპი.
ქიმიური ელემენტების ატომებში ელექტრონების განაწილება. ელექტრონული ფორმულები (პერიოდული სისტემის
პირველი 20 ელემენტი), ლუისის სიმბოლოები.
ქიმიური ელემენტების პერიოდული სისტემა და პერიოდულობის კანონი.
პერიოდულობის კანონის აღმოჩენა, მისი თანამედროვე ფორმულირება.
პერიოდული სისტემა და ატომის აღნაგობა. პერიოდული სისტემის აგებულება: ჯგუფები და პერიოდები.

Xკლასის სტანდარტი ბიოლოგიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ცოცხალი სამყარო

ბიოლ.X.1. მოსწავლე აანლიზებს მემკვიდრული ინფორმაციის შენახვის, გადაცემისა და რეალიზაციის
მექანიზმებს

ბიოლ.X.2. მოსწავლე აფასებს გენეტიკაში დაგროვილი ცოდნის მნიშვნელობას, მსჯელობს მისი
გამოყენების პერსპექტივებზე

სარეკომენდაციო შინაარსი
X კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

მემკვიდრეობითობის მოლეკულური საფუძველი.
მატრიცული ტიპის რეაქციები - რეპლიკაცია, ტრანსლაცია, ტრანსკრიფცია. გენეტიკური კოდი.
გენები და მათი მნიშვნელობა ორგანიზმებისათვის.
გენები, როგორც მემკვიდრეობის ერთეული.
გენთა აქტივობის რეგულაცია.
გენთა დამოუკიდებელი მოქმედება. დომინირება და რეცესიულობა. შეჭიდული გენები. გენთა მრავლობითი
მოქმედება.
გენეტიკური ცვალებადობა. მისი მიზეზები: მუტაციები, რეკომბინაცია.
შემთხვევითი და კანონზომიერი მოვლენები გენეტიკაში.
ნიშან-თვისებაზე მოქმედი ფაქტორები - გენოტიპი და გარემო პირობები.
მეცნიერები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს გენეტიკის განვითარებაში. ექსპერიმენტები და
მონაცემების ინტერპრეტაცია. მათი აღმოჩენების მნიშვნელობა.



თანამედროვე გენეტიკური ტექნოლოგიები და მათი მნიშვნელობა.
გენური ინჟინერია.  (პლაზმიდები, რესტრიქტაზები, ვექტორები)
გენურ ინჟინერიასთან დაკავშირებული ბიოტექნოლოგიები.
გენეტიკური ტესტი.
გენეტიკის როლი სასამართლო ექსპერტიზის პრაქტიკაში.
გენური თერაპიის პერსპექტივები და მნიშვნელობა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
ღეროვანი უჯრედები მათი გამოყენების შესაძლებლობები.
გენბანკები და მათი შექმნის საჭიროება.
გენმოდიფიცირებული ორგანიზმები და ბიოლოგიური უსაფრთხოება.
ბიოლოგიური ეთიკა.

X კლასის სტანდარტი ფიზიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ფიზიკური მოვლენები

ფიზ. X. 1. მოსწავლე იკვლევს ელქტრულ და მაგნიტურ მოვლენებს
ფიზ. X. 2. მოსწავლე აკავშირებს მეცნიერულ აღმოჩენებს ფიზიკაში ყოველდღიურობასთან

სარეკომენდაციო შინაარსი
X კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

ელექტროსტატიკა
ელექტრული ველი, დამუხტული სხეულების ურთიერთქმედება.
კულონის კანონი. დიელექტრიკული შეღწევადობა. ელ. ველის დაძაბულობა, სუპერპოზიციის პრინციპი. ელ.
სტატიკური ველის მუშაობა. ელ. ველის პოტენციალი. პოტენციალთა სხვაობა.
ელქტროტევადობა, კონდენსატორი, ბრტყელი კონდენსატორის ელექტროტევადობა.
ელექტრული დენი
დენის ძალა, ძაბვა, გამტარის წინაღობა, კუთრი წინაღობა. წინაღობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. ომის
კანონი წრედის უბნისათვის. გამტართა პარალელური და მიმდევრობითი შეერთება. დენის მუშაობა და სიმძლავრე.
ჯოულ-ლენცის კანონი. დენის წყაროს ემძ, დენის წყაროს შიგა წინაღობა. ომის კანონი სრული წრედისათვის.
ელექტრული დენი სითხეში, აირში და ვაკუუმში.
ნახევარგამტარი, ელ. დენი ნახევარგამტარში.
მაგნიტური ველი
მაგნიტური ველი, დენიანი გამტარების ურთიერთქმედება.

X კლასის სტანდარტი ქიმიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ქიმიური მოვლენები

ქიმ. X. 1. მოსწავლე იკვლევს ქიმიური რეაქციის მიმდინარეობის კანონზომიერებას

ქიმ. X. 2. მოსწავლე ახასიათებს ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესს
ქიმ. X. 3. მოსწავლე ანსხვავებს მნიშვნელოვან მეტალებსა და არამეტალებს, მსჯელობს მათი

გამოყენების შესახებ
ქიმ. X. 4 მოსწავლე აღწერს ორგანულ ნაერთებს, მსჯელობს მათი მნიშვნელების შესახებ

სარეკომენდაციო შინაარსი



X კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

ქიმიური რეაქციის სითბური ეფექტი, ეგზოთერმული და ენდოთერმული რეაქციები.
ქიმიური რეაქციის სიჩქარე და მასზე მოქმედი ფაქტორები.
კატალიზი და კატალიზატორი. ფერმენტები.
ელექტროლიტური დისოციაცია, ელექტროლიტები და არაელექტროლიტები.
ტუტეების, მჟავებისა და მარილების ელექტროლიტური დისოციაცია.
ელექტროლიტური დისოციაციის ხარისხი, სუსტი, საშუალო და ძლიერი ელექტროლიტები.
იონური ტოლობები.
მეტალთა მდებარეობა ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში.
მეტალური ბმა, მეტალთა აქტიურობის მწკრივი, მეტალის კრისტალური სტრუქტურა.
მეტალთა ფიზიკური და ქიმიური თვისებები.
შენადნობები, მათი შედგენილობა, თვისებები და გამოყენება.
არამეტალთა და მათ ნაერთთა ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება.

ორგანულ ნაერთთა კლასები, მათ წარმომადგენელთა აგებულება, თვისებები და გამოყენება. კავშირი ორგანულ
ნაერთთა კლასებს შორის.
ბუნებრივი და სინთეზური ორგანული ნაერთები.
პოლიმერები და მათი მონომერები.

XI კლასის სტანდარტი ფიზიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ფიზიკური მოვლენები

ფიზ.XI.1. მოსწავლე აღწერს სხეულის მოძრაობას შესაბამისი განტოლებებით.

ფიზ.XI.2. მოსწავლე ადგენს რხევებისა და ტალღების ზოგად კანონზომიერებებს.

ფიზ.XI.3. მოსწავლე აანალიზებს ცვლადი ელექტრული და მაგნიტური ველების
თვისებებს და ხსნის მათ კავშირს ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან.

ფიზ.XI.4. მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას.

ფიზ.XI.5. მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ-კინეტიკური
თეორიის და თერმოდინამიკის კანონების დახმარებით.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XI კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

სიბრტყეზე მოძრაობა
მოძრაობა წრეწირზე, ბრუნვის სიხშირე, პერიოდი; ცენტრისკენული აჩქარება;
მსოფლიო მიზიდულობის კანონი, თავისუფალი ვარდნა. გასროლილი სხეულის მოძრაობა. პირველი და მეორე
კოსმოსური სიჩქარეები. ხელოვნური თანამგზავრები;
სხეულის მოძრაობა დახრილ სიბრტყეზე, გადაბმული სხეულების მოძრაობა.

რხევები და ტალღები
ჰარმონიული რხევა და მისი მახასიათებლები;
მექანიკური ტალღები და მათი გავრცელება სხვადასხვა გარემოში.



ელექტრომაგნიტური მოვლენები
მაგნიტური ველის ნაკადი. ელექტრომაგნიტური ინდუქცია, ლენცის წესი, ამპერის ძალა, ლორენცის ძალა, თვითინ-
დუქცია; ელექტრული რხევები, რხევითი კონტური. ცვლადი დენი, ძაბვისა და დენის ეფექტური მნიშვნელობები,
ცვლადი დენის სიმძლავრე, ცვლადი დენის გენერატორი, ტრანსფორმატორი, კავშირი ცვლად ელექტრულ და
მაგნიტურ ველებს შორის, ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალა.

სინათლის გავცელება, სინათლის ორმაგი ბუნება
სინათლის გავრცელების სიჩქარე, მისი გაზომვის გზები;
სინათლის ტალღური ბუნება, დისპერსია, ინტერფერენცია, დიფრაქცია, პოლარიზაცია;
სინათლის კვანტური ბუნება: ფოტოეფექტი, ფოტოეფექტის კანონები. ფოტონები.

თერმოდინამიკა
მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის საფუძვლები;
ტემპერატურა, იდეალური აირი; იდეალური აირის კანონები;
მუშაობა თერმოდინამიკაში, შინაგანი ენერგია. თერმოდინამიკის I და II კანონი. სითბური ძრავების მქკ.

XI კლასის სტანდარტი ქიმიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ქიმიური მოვლენები
ქიმ.XI.1. მოსწავლე აღწერს ატომის აღნაგობას.
ქიმ.XI. 2. მოსწავლე პერიოდულ სისტემაში ელემენტის ადგილმდებარეობას აკავშირებს მისი

ატომის აღნაგობასთან.
ქიმ.XI. 3. მოსწავლე ნივთიერებათა თვისებებს უკავშირებს ატომის ელექტრონულ აღნაგობას და

ქიმიური ბმის ხასიათს.
ქიმ.XI. 4. მოსწავლე ახასიათებს ჟანგვა-აღდგენით პროცესებს.
ქიმ.XI. 5. მოსწავლე ახასიათებს ელექტროლიზის მოვლენას და მის როლს ტექნიკასა და

მრეწველობაში.
ქიმ.XI.6. მოსწავლე განსაზღვრავს  ქიმიური  წონასწორობის  გადახრის

მიმართულებას.
ქიმ.XI. 7. მოსწავლე ახასიათებს ქიმიურ ელემენტებსა და მათ ნაერთებს, მსჯელობს მათი

მნიშვნელობის შესახებ.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XI კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

თანამედროვე წარმოდგენა ატომის აღნაგობაზე. ატომბირთვის შედგენილობა, იზოტოპის ცნება.
კვანტური რიცხვები და ორბიტალები. უმცირესი ენერგიის პრინციპი. პაულის პრინციპი. ჰუნდის წესი.
ელექტრონული კონფიგურაცია. s-, p- და d- ელემენტები.

პერიოდული სისტემის ჯგუფები და პერიოდები (ატომთა ელექტრონული აღნაგობის მოხედვით).
ელექტროუარყოფითობა.
ჟანგვის რიცხვი. ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების კლასიფიკაცია. ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების ტოლობების
შედგენა.
ქიმიური ბმის ტიპები: კოვალენტური (არაპოლარული და პოლარული), იონური და მეტალური. დონორულ-
აქცეპტორული ბმის წარმოქმნის მექანიზმი. წყალბადური ბმა. ელექტრონული ორბიტალების ჰიბრიდიზაცია. - და
 ბმები.
ელექტროლიზი, მისი როლი წარმოებაში.
შექცევადი და შეუქცევადი რეაქციები. ქიმიური წონასწორობა, ლე-შატელიეს პრინციპი. ქიმიურ წონასწორობაზე
მოქმედი ფაქტორები (კონცენტრაცია, ტემპერატურა, წნევა).



ელემენტები: წყალბადი, ჰალოგენები, ჟანგბადი, გოგირდი, აზოტი, ფოსფორი, ნახშირბადი, სილიციუმი, ნატრიუმი,
კალიუმი, მაგნიუმი, კალციუმი, ალუმინი, რკინა, მანგანუმი. მათი მნიშვნელოვანი ნაერთები, მიღება, თვისებები,
გამოყენება.

XII კლასის სტანდარტი ქიმიაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ქიმიური მოვლენები

ქიმ.XII. 1. მოსწავლე ახასიათებს ორგანულ ნაერთებს, მსჯელობს მათი მნიშვნელობის შესახებ.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

ორგანული ნაერთების აღნაგობის თეორია. ელექტრონული ღრუბლების ჰიბრიდიზაცია ორგანულ ნაერთებში.
ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია. იზომერიის ცნება (ჯაჭვის, ჯერადი ბმების მდებარეობის, ცის- და ტრანს-
იზომერია).
ალკანები: ჰომოლოგიური რიგი, აღნაგობა, ნომენკლატურა, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება.
ალკენები: ჰომოლოგიური რიგი, აღნაგობა, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება. მარკოვნიკოვის
წესი.
ალკინები: ზოგადი დახასიათება. აცეტილენი - აღნაგობა, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება.
არენები: ბენზოლი - აღნაგობა, მიღება, თვისებები და გამოყენება. ტოლუოლი. ატომთა ურთიერთგავლენა
ტოლუოლის მაგალითზე.
ნახშირწყალბადების ჰიდროქსიწარმოებულები: ალკანოლები - ჰომოლოგიური რიგი, მიღება, ფიზიკური და
ქიმიური თვისებები, გამოყენება. ეთილენგლიკოლი და გლიცერინი. ფენოლი. მათი თვისებები და გამოყენება.
ალდეჰიდები: ჰომოლოგიური რიგი, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება.
კეტონები: აცეტონი.
კარბონმჟავები: ჰომოლოგიური რიგი, მიღება, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება. ჭიანჭველმჟავა,
ძმარმჟავა. წარმოდგენა პალმიტინის და სტეარინის მჟავებზე.
ესტერები: ესტერიფიკაციის და ჰიდროლიზის რეაქციები.
ცხიმები: თხევადი და მყარი ცხიმები, თვისებები და გამოყენება.
ნახშირწყლები: მონო-, დი- და პოლისაქარიდების წარმომადგენლები: გლუკოზა, მისი ციკლური ფორმები და
ქიმიური თვისებები; ფრუქტოზა, საქაროზა, სახამებელი და ცელულოზა, მათი ზოგადი დახასიათება.
ამინები: თვისებები და გამოყენება.
ამინომჟავები: აღნაგობა და თვისებები. პეპტიდური ბმა.
ცილები: აგებულება, როლი ბუნებაში.
მაღალმოლეკულური ნაერთები: პოლიმერი, მონომერი, ელემენტარული რგოლი, პოლიმერიზაციის ხარისხი.
პოლიმერიზაციის და პოლიკონდენსაციის რეაქციები.

XII კლასის სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის საგანში ბიოლოგია
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
ცოცხალი სამყარო



ბიოლ.არჩ. XII. 1. მოსწავლე ახასიათებს ეკოსისტემაში მიმდინარე ნივთიერებათა მიმოქცევის და
ენერგიის ცვლის პროცესებს

ბიოლ.არჩ. XII. 2. მოსწავლე იკვლევს ეკოლოგიური ფაქტორების ზეგავლენას ეკოსისტემების
ფორმირებაზე

ბიოლ.არჩ. XII. 3. მოსწავლე ამყარებს კავშირს უჯრედის სტრუქტურას, ქიმიურ შედგენილობასა და
ფუნქციას შორის

ბიოლ.არჩ. XII. 4. მოსწავლე ახასიათებს მემკვიდრეობითობას და ცვალებადობას
ბიოლ.არჩ. XII. 5. მოსწავლე იყენებს ევოლუციის კონცეფციას ორგანულ სამყაროში მიმდინარე

ცვლილებების ასახსნელად

სარეკომენდაციო შინაარსი
XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

ბიოსფერო. ეკოსისტემა. ეკოლოგიური ფაქტორები (ბიოტური, აბიოტური, ანტროპოგენური). კვებითი კავშირები.
ეკოლოგიური პირამიდა (რიცხვთა, ბიომასის, ენერგიის).
პოპულაცია. მისი მახასიათებლები. პოპულაცია, როგორც ევოლუციის ერთეული. სახეობა.
უჯრედი. უჯრედის ქიმური შედგენილობა (არაორგანული და ორგანული ნივთიერებები). პლასტიკური და
ენერგეტიკული ცვლა. სუნთქვა/ ფოტოსინთეზი. მატრიცული რეაქციები.
ზრდა და გამრავლების ფორმები (სქესობრივი და უსქესო).
მიტოზი. მეიოზი. ონტოგენეზი.

ნიშან-თვისებების დამემკვიდრება. დათიშვის მოვლენა. გენთა დამოუკიდებელი განაწილება. გენთა შეჭიდულობა.
მემკვიდრული დაავადებები.
ნიშან-თვისებების ცვალებადობა (მემკვიდრული ცვალებადობა, მოდიფიკაციური ცვალებადობა).
ევოლუცია. ევოლუციის პროცესზე მოქმედი ფაქტორები. ბუნებრივი გადარჩევა. მუტაციები. გენების დრეიფი.
მიგრაციები.
ევოლუციის შედეგები. ორგანიზმების შეგუებულობა. სახეობათა მრავალფეროვნება.
ანთროპოგენეზი.
ხელოვნური გადარჩევა. თანამედროვე ბიოტექნოლოგიები. გენური ინჟინერია.

XII კლასის სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის საგანში ფიზიკა
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ფიზიკური მოვლენები



ფიზ.არჩ. XII.1. მოსწავლე აღწერს ატომის აგებულების შესახებ წარმოდგენების
განვითარებას

ფიზ.არჩ. XII.2. მოსწავლე აღწერს რადიოაქტივობას და რადიოაქტიური გამოსხივების სახეებს

ფიზ.არჩ. XII.3. მოსწავლე აღწერს ბირთვის აღნაგობას და მსჯელობს ბირთვული ურთიერთქმედების
შესახებ

ფიზ.არჩ. XII.4. მოსწავლე აღწერს ფარდობითობის თეორიის ძირითად პრინციპებს

ფიზ.არჩ. XII.5. მოსწავლე აფასებს ფიზიკის როლს თანამედროვე საზოგადოების
განვითარებაში

სარეკომენდაციო შინაარსი
XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

რეზერფორდის ცდა, ატომის პლანეტარული მოდელი, ბორის პოსტულატები;

ატომის ბირთვის აღნაგობა, ბირთვული ძალები;

რადიოაქტივობა, α-, β- და γ- გამოსხივება;

ბირთვული რეაქტორი, ჯაჭვური რეაქცია; თერმობირთვული რეაქციები.

ფარდობითობის თეორიის ელემენტები;

თანამედროვე ფიზიკის განვითარების ტენდენციები:
ა. თანამედროვე საკომუნიკაციო სისტემები, ლაზერი;
ბ. ენერგიის თანამედროვე წყაროები
გ. წარმოდგენები სამყაროს წარმოშობისა და ევოლუციის შესახებ;

XII კლასის სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის საგანში ქიმია
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ქიმიური მოვლენები

ქიმ.არჩ. XII.1. მოსწავლე იკვლევს ნავთობქიმიის მნიშვნელობას.
ქიმ.არჩ. XII.2. მოსწავლე განიხილავს პოლიმერების მნიშვნელობას ყოფა-ცხოვრებასა და

მრეწველობაში. ახასიათებს ცილებს.
ქიმ.არჩ.  XII.3. მოსწავლე აფასებს მეტალებისა და მათი შენადნობების მნიშვნელობას.
ქიმ.არჩ. XII.4. მოსწავლე შეისწავლის ქიმიის როლს სოფლის მეურნეობაში.
ქიმ.არჩ. XII.5. მოსწავლე აღწერს ატომის აღნაგობასა და რადიოაქტიურობას.
ქიმ.არჩ. XII.6. მოსწავლე იკვლევს ელექტროქიმიის როლს ადამიანის საქმიანობაში.
ქიმ.არჩ. XII.7. მოსწავლე შეისწავლის ქიმიის როლს ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში.



სარეკომენდაციო შინაარსი
XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

როგორ მივიღოთ საწვავი?
 ბენზინისა და დიზელის დანიშნულება.
 საწვავი, როგორც ენერგიის წყარო.
 ბენზინის შესახებ უფრო დაწვრილებით.
 ბენზინის მიღება, სასურველი ოქტანური რიცხვის მიღწევა.
 საწვავი და გამონაბოლქვი აირების პრობლემა.
 მეთანოლი – მომავლის საწვავი?
 რა ალტერნატიულ გზას გვთავაზობენ მეცნიერები?

პოლიმერები და XXI საუკუნე.
 საუბრები პოლიეთილენზე (აღმოჩენა, მისი როლი...)
 მაღალი სიმტკიცის პოლიმერები – დიდი მიღწევა მრეწველობისათვის.
 ელექტროგამტარი პოლიმერები – ანომალია თუ თავისებურება?
 ჭკვიანი (მეხსიერების მქონე) პოლიმერები.
 პოლიმერები და ეკოლოგია.
 ბიოპოლიმერები – ხსნის გზა ეკოლოგიური პრობლემებისგან.
 პოლიმერები ინფორმაციის გადაცემისა და შენახვის სამსახურში.

რა საიდუმლოს მალავენ ცილები?
 ცილების აღნაგობა.
 გენური ინჟინერია.
 ცილების სივრცული მოდელი.
 ევოლუციის დაჩქარება.
 ფერმენტები.

ფოლადი. მეტალები. შენადნობები.
 რა არის ფოლადი?
 ფოლადის წარმოება.
 მეტალების კოროზია
 რატომ არ იჟანგება ყველა ფოლადი?
 მეტალთა შენადნობები ყოფაცხოვრებაში.
 მეტალების  მეორადი გამოყენება.

ქიმია + აგრონომია = აგროქიმია.
 რას ველოდებით სოფლის მეურნეობიდან?
 რისგან შედგება ნიადაგი? (ქიმია)
 რას საჭიროებენ მცენარეები?
 ეროზია.
 სილიკატები – თიხა.
 ნიადაგის ორგანული ნაერთები.
 როგორ ხვდებიან საჭირო იონები ნიადაგში?
 ნიადაგი და pH.
 ნეიტრალიზაციის რეაქცია ნიადაგში.
 ნაყოფიერი ნიადაგების მოვლა.
 მკვებავი ელემენტების ცირკულაცია ნიადაგში.
 აზოტის ცირკულაცია.



 ნიადაგის განაყოფიერება.
 სასუქები.
 პესტიციდები და ეკოლოგია.

ატომი და რადიოაქტიურობა.
 რა არის რადიოაქტიურობა? (ისტორიული რაკურსით)
 α- გამოსხივება.
 β- გამოსხივება.
 γ- გამოსხივება.
 ნახევარდაშლის რეაქციები.
 ბირთვული რეაქციები.

ელექტროქიმია.
 ელექტრული დენი და ქიმიური რეაქცია.
 ქიმიური რეაქცია და ელექტრული დენი.
 რატომ გაიაფდა ალუმინი?
 პოლიმერი + ლითიუმის იონი = თანამედროვე უმცირესი ზომის ბატარეა.
 ელექტროქიმიური რეაქციები ხელოვნების სამსახურში (გალვანური       დაფარვები).
 ელექტროლიზი და  მომავლის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი (წყალბადის ძრავები).

კომპიუტერი ქიმიის სამსახურში.
 ელემენტთა პერიოდული სისტემის ელექტრონული ვერსია.
 ვირტუალური ქიმიური ლაბორატორია.
 ორ – და სამგანზომილებიანი მოლეკულების მოდელების კონსტრუირება.
 პოპულარული ქიმიური ინტერნეტ- რესურსები.

რამდენად საშიშია ოზონი?
 რა არის ოზონი?
 როგორ მიიღება ოზონი?
 როგორ მივიღოთ ოზონი?
 ოზონი ჩვენს სამსახურში (რადიაციის შეკავება,  ჩამდინარე და სასმელი  წყლების   გაწმენდა და ა.შ. ).
 ოზონის ხვრელი და ეკოლოგია.
 პარფიუმერია და საყოფაცხოვრებო მაცივრები – ოზონის მტერი.

ქიმია მოდისა და დიზაინის სამსახურში?
 რას გვთავაზობს ბუნება  (ბუნებრივი ბოჭკოები)?
 ადამიანი ბაძავს ბუნებას  (ხელოვნური ბოჭკოები).
 სინთეზური ბოჭკოები – მეცნიერთა საჩუქარი კაცობრიობას.
 ფერი ჩვენი შეკვეთით.



საგნობრივი პროგრამა უცხოურ ენებში
საბაზო - საშუალო საფეხურის I დონის სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება:

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.I.1. მოსწავლე ისმენს და
იგებს საერთაშორისო სიტყვებს,
მარტივ ფრაზებს, გამოთქმებს.

უცხ.ს.I. 2. მოსწავლე ეუფლება
უცხოური ენისათვის
დამახასიათებელ ფონოლოგიურ
სისტემას.

უცხ.ს.I. 3. მოსწავლე ისმენს და
იგებს მარტივ მითითებებს და
სავარჯიშოს ინსტრუქციებს.

უცხ.ს.I. 4. მოსწავლე ისმენს და
იგებს ნაცნობ თემატიკაზე
აგებულ მცირე ზომის ტექსტს
(დიალოგს/მონოლოგს).

უცხ.ს.I. 5. მოსწავლე მიმართავს
სხვადასხვა სტრატეგიებს
შინაარსის გაგების
გასაადვილებლად.

უცხ.ს.I. 6. მოსწავლე
კითხულობს ანბანს.

უცხ.ს.I. 7. მოსწავლე ფლობს
ხმამაღალი კითხვის
ელემენტარულ უნარს.

უცხ.ს.I. 8. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს საჯარო
წარწერებს (გამაფრთხილებელი
წარწერა, გაჩერების/ქუჩის
სახელი, მაღაზიის/საჯარო
შენობის დასახელება სხვა).

უცხ.ს.I. 9. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
სავარჯიშოს პირობას.

უცხ.ს.I. 10. მოსწავლე
კითხულობს ოფიციალაური/
ადმინისტრაციული ხასიათის
დოკუმენტებს, ფორმულარებს
(კვირის განრიგი,
გაკვეთილების ცხრილი, ანკეტა,
სავიზიტო ბარათი, პირადობის
მოწმობა, ბილეთი და სხვა).

უცხ.ს.I. 11. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს ყოფითი
ხასიათის ინფორმაციულ
ტექსტს.
ა) კატალოგი, ბ) სამარშრუტო
გეგმა, გ) მენიუ, დ)
კულინარული რეცეპტი.

უცხ.ს.I. 12. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს მარტივ
კორესპონდენციას: სხვადასხვა
ხასიათის ღია ბარათს
(მისალოცი, მოსაწვევი,
მოწვევის სამადლობელო და
სხვა), მარტივ შეტყობინებას.

უცხ.ს.I. 16. მოსწავლე
გამოწერს ასოებს,
სიტყვებს, წინადადებებს.

უცხ.ს.I.17. მოსწავლე
ავსებს გაკვეთილების
ცხრილს, კვირის/დღის
განრიგს, ანკეტას.

უცხ.ს.I.18. მოსწავლე
ნიმუშის მიხედვით წერს
ღია ბარათს.

უცხ.ს.I.19. მოსწავლე
ნიმუშის მიხედვით წერს
მარტივი ყოფითი
ხასიათის ინფორმაციულ
ტექსტებს (კატალოგი,
მენიუ, კულინარული
რეცეპტი).

უცხ.ს.I. 20. მოსწავლე
მოდელის მიხედვით წერს
მცირე ზომის აღწერით
ტექსტს.

უცხ.ს.I. 21. მოსწავლე
იცავს წერილობითი
ტექსტის სტრუქტურას,
იძენს ელემენტარულ
ენობრივ-გრამატიკულ
უნარ-ჩვევებს და
ცდილობს ფუნქციურად
გამოიყენოს ისინი.

უცხ.ს.I. 22. მოსწავლე
მიმართავს წერის
სტრატეგიებს ნაწერის
გაუმჯობესების მიზნით.



უცხ.ს.I. 13. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს მცირე
ზომის თხრობით ტექსტს.

უცხ.ს.I. 14. მოსწავლე
ამოიცნობს ტექსტის
სტრუქტურულ
მახასიათებლებს და ნასწავლ
ენობრივ-გრამატიკულ
ფორმებს.

უცხ.ს.I. 15. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას შინაარსის გაგების
გასაადვილებლად.

მიმართულება:

ლაპარაკი კულტურათა
დიალოგი

უცხოური ენის
პრაქტიკული გამოყენება

სწავლის სწავლა

უცხ.ს.I.23.
მოსწავლე
ეუფლება
უცხოური ენის
ფონოლოგიურ
სისტემას.

დიალოგური
მეტყველება
უცხ.ს.I.24.
მოსწავლე
მონაწილეობს
მარტივ
ინტერაქციაში.

მონოლოგური
მეტყველება
უცხ.ს.I.25.

მოსწავლე აღწერს

უცხ.ს.I.28. მოსწავლე
ამოიცნობს
ინფორმაციას
კულტურის
სფეროდან.

უცხ.ს.I.29. მოსწავლე
იჩენს ინტერესს და
ავლენს
ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
კულტურული
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.I.30. მოსწავლე
უცხოურ ენაზე
განახორციელებს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტს (მაგ.,
კულინარული
რეცეპტების კრებული,
სკოლის მოსწავლეთა
ნახატების/ნაკეთობების
კატალოგი საითზე
დასადებად
უცხოენოვანი
მოსწავლეების
საყურადღებოდ,
მარშრუტი რეგიონის
ღირსშესანიშანობების
დასათვალიერებლად
უცხოენოვანი
ტურისტებისათვის და

უცხ.ს.I..31. მოსწავლე
მასწავლებლის
დახმარებით განჭვრეტს
შესასრულებელი
დავალების მოთხოვნებს.

უცხ.ს.I..32. მოსწავლე
იძენს სტრატეგიულ
უნარებს წარმატებული
სწავლების
უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.I..33. მოსწავლე
იყენებს რესურსებს
სასწავლო საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით.

უცხ.ს.I.34. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა



გარემოს.

უცხ.ს.I.26.
მოსწავლე იძენს
ელემენტარული
ენობრივ-
გრამატიკული
უნარ-ჩვევები და
ცდილობს
ფუნქციურად
გამოიყენოს
ისინი.

უცხ.ს.I.27.
მოსწავლე
მიმართავს
სტრატეგიებს
მეტყველების
უნარის
ხელშეწყობის
მიზნით.

სხვა). ხერხს ლექსიკური
მარაგის
განსამტკიცებლად და
გასამდიდრებლად.

უცხ.ს.I.35. მოსწავლე
იყენებს სტრატეგიებს
გრამატიკის იოლად
ათვისების ხელშეწყობის
მიზნით
(გასაადვილებლად).

უცხ.ს.I.36. მოსწავლე
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან
შედეგების
გაუმჯობესების მიზნით.

საბაზო- საშუალო საფეხურის II დონის სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება:
მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.II. 1. მოსწავლე ისმენს და
იგებს მასწავლებლის
მითითებებსა და სავარჯიშოს
ინსტრუქციებს.

უცხ.ს.II. 2. მოსწავლე ისმენს და
იგებს ნაცნობ თემატიკაზე აგებულ
ტექსტს (დიალოგს/მონოლოგს).

უცხ.ს.II. 3. მოსწავლე ისმენს და
იგებს საინფორმაციო
აუდიოჩანაწერებს.
ა. ამინდის პროგნოზი.
ბ. სპორტის ახალი ამბები.

უცხ.ს.II 4. მოსწავლე ისმენს და
იგებს საზოგადოებრივი
თავშეყრის ადგილებში
გაკეთებულ განცხადებებს.

უცხ.ს.II. 5. მოსწავლე ისმენს და

უცხ.ს.II. 7. მოსწავლე იძენს
ხმამაღალი კითხვის უნარს.

უცხ.ს.II. 8. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს საჯარო
წარწერებს (გამაფრთხილებელი
წარწერა, ინფორმაცია ყიდვა-
დაქირავების შესახებ,
მემორიალური დაფა,
სხვადასხვა ტიპის აბრა და
სხვა)

უცხ.ს.II. 9. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
სავარჯიშოს პირობას.

უცხ.ს.II. 10. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს მარტივ
კორესპონდენციას (სხვადასხვა
ხასიათის ღია ბარათი, პირადი
წერილი).

უცხ.ს.II.17. მოსწავლე
ნიმუშის მიხედვით წერს
სხვადასხვა შინაარსის ღია
ბარათს.

უცხ.ს.II.18. მოსწავლე
სწერს წერილს თანატოლს,
ახლობელს (ხელნაწერ ან
ელექტრონულ ვერსიას).

უცხ.ს.II.19. მოსწავლე
ქმნის სარეკლამო
ხასიათის ინფორმაციულ
ტექსტს (ბუკლეტი, აფიშა).

უცხ.ს.II.20. მოსწავლე
ნიმუშის მიხედვით წერს
ყოველდღიურ
ცხოვრებასთან
დაკავშირებულ
ინფორმაციული ხასიათის



იგებს მარშრუტს.

უცხ.ს.II. 6. მოსწავლე შინაარსის
გაგების გაადვილების მიზნით
იყენებს სათანადო სტრატეგიებს.

უცხ.ს.II. 11. მოსწავლე პრესაში
ეცნობა ყოველდღიურ
ცხოვრებასთან დაკავშირებულ
ინფორმაციული ხასიათის
ტექსტებს (მაგალითად,
საქმიანი განცხადება,
ინტერვიუ, ტელეპროგრამა,
დაიჯესტი) და იგებს
ექსპლიციტურად მოცემულ
ინფორმაციას.
კითხულობს და იგებს საქმიან
განცხადებებს
კითხულობს და იგებს
ინტერვიუს, რეპორტაჟს:
კითხულობს და იგებს
ტელეპროგრამას.
დ. კითხულობს და იგებს
დაიჯესტს:

უცხ.ს.II. 12. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
სარეკლამო ხასიათის ტექსტს
(ტურისტული ბუკლეტი, აფიშა,
ანონსი).

ცხ.ს.II. 13. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
შემეცნებით ტექსტს სხვადასხვა
თემაზე (კულტურისა და
საბუნებისმეტყველო
სფეროებიდან).

უცხ.ს.II.14. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
თხრობით ტექსტს
(ცხოვრებისეული ისტორია,
მოგონება, დღიური).

უცხ.ს.II. 15. მოსწავლე
ამოიცნობს ტექსტის
სტრუქტურულ
მახასიათებლებს და ნასწავლ
ენობრივ ფორმებს.

უცხ.ს.II. 16. მოსწავლე
განსაზღვრავს კითხვის მიზანს
და შესაბამისად იყენებს
კითხვის სხვადასხვა ტექნიკას
(გაცნობითი, შესწავლითი,
ძიებითი).

ტექსტებს (მაგალითად,
საქმიანი განცხადება,
ინტერვიუ,
ტელეპროგრამა).

უცხ.ს.II.21. მოსწავლე
იცავს წერილობითი
ტექსტის სტრუქტურას,
ფლობს და ფუნქციურად
იყენებს ელემენტარულ
ენობრივ-გრამატიკულ
ფორმებს.

უცხ.ს.II.22. მოსწავლე
მიმართავს წერის
სათანადო სტრატეგიებს.



ა. მიმართვას გაცნობითი
კითხვის ტექნიკას ზოგადი
შინაარსის გასაგებად:
ბ. მიმართავს შესწავლითი
კითხვის ტექნიკას ტექსტის
დამუშავების მიზნით:
გ. მიმართავს ძიებითი კითხვის
ტექნიკას ტექსტში
კონკრეტული ინფორმაციის
მოსაძიებლად:

მიმართულება:
ლაპარაკი კულტურათა დიალოგი უცხოური ენის

პრაქტიკული
გამოყენება

სწავლის სწავლა

უცხ.ს.II.23. მოსწავლე
ეუფლება უცხოური ენის
ფონოლოგიურ სისტემას.

დიალოგური
მეტყველება

უცხ.ს.II.24. მოსწავლე
მონაწილეობს
ინტერაქციაში.

უცხ.ს.II.25. მოსწავლე
თავს ართმევს
სატელეფონო საუბარს.

მონოლოგური
მეტყველება

უცხ.ს.II.26. მოსწავლე
გაბმულად ლაპარაკობს.

უცხ.ს.II.27. მოსწავლე
მეტყველებისას
ფუნქციურად იყენებს
ნასწავლ ენობრივ-
გრამატიკულ ფორმებს.

უცხ.ს.II.28. მოსწავლე
იყენებს
ზეპირმეტყველების
სათანადო სტრატეგიებს.

უცხ.ს.II.29. მოსწავლე
ამოიცნობს ინფორმაციას
კულტურის სფეროდან.

უცხ.ს.I.30. მოსწავლე
იჩენს ინტერესს და
ავლენს ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
უცხოენოვანი ქვეყნის
კულტურული და
სოციოკულტურული
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.II.31. მოსწავლე
უცხოურ ენაზე
განახორციელებს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტს (მაგ.,
გამოფენა;
სადღესასწაულო
სუფრა; ტურისტული
ბროშურის შექმნა
უცხოელებისთვის და
მერიის ვებგვერდზე
დადება;
დამეგობრება
მსოფლიოს
რომელიმე კუთხის
ისეთ კლასთან,
რომელიც იმავე ენას
სწავლობს და სხვა).

უცხ.ს..II.32.
მოსწავლე
მასწავლებლის
დახმარებით
განჭვრეტს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნებს.

უცხ.ს.II.33.
მოსწავლე იძენს
სტრატეგიულ
უნარებს
წარმატებული
სწავლების
უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.II.34.
მოსწავლე იყენებს
რესურსებს სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობის
მიზნით.

უცხ.ს.II.35.
მოსწავლე მიმართავს
სხვადასხვა ხერხს
ლექსიკური მარაგის
განსამტკიცებლად
და
გასამდიდრებლად.

უცხ.ს.II.36.
მოსწავლე იყენებს



სტრატეგიებს
გრამატიკის
ათვისების
ხელშეწყობის
მიზნით
(გასაადვილებლად).

უცხ.ს.II. 37.
მოსწავლე
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან
შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით.

საბაზო - საშუალო საფეხურის III დონის სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება:
მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.III. 1. მოსწავლე ისმენს და
იგებს უცხოენოვან
თანამოსაუბრეთა შორის
მიმდინარე ინტერაქციას
(დიალოგი, მონოლოგი,
ინტერვიუ) ყოველდღიურ
ცხოვრებასთან დაკავშირებულ
თემებზე.

უცხ.ს.III. 2. მოსწავლე ისმენს და
იგებს მოკლე ინსტრუქციებს,
შეტყობინებებს, საზოგადოებრივი
თავშეყრის ადგილებში
გაკეთებულ განცხადებებს.

უცხ.ს.III. 3. მოსწავლე ისმენს და
იგებს საინფორმაციო
აუდიოგადაცემებს.

უცხ.ს.III. 4. მოსწავლე მიმართავს
სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი
ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და მოსმენის
უნარის გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.III. 5. მოსწავლე იგებს
კორესპონდენციას
(ოფიციალური ხასიათის ღია
ბარათი, პირადი წერილი, ან
მისი ელექტრონული ვერსია).

უცხ.ს.III. 6. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
სხვადასხვა თემაზე შექმნილ
შემეცნებით ტექსტს
(ისტორიული, კულტურული,
არქეოლოგიური,
გეოგრაფიული და სხვა).

უცხ.ს.III. 7. იგებს
ბიოგრაფიული ხასიათის
ტექსტებს (ბიოგრაფია,
ბიოგრაფიული ცნობარი).

უცხ.ს.III. 8. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს მცირე
ზომის თხრობითი ხასიათის
ტექსტს (ადაპტირებული
მოთხრობა, მოგონება, ამბავი,
დღიური).

უცხ.ს.III. 9. მოსწავლე
ამოიცნობს ტექსტის

უცხ.ს.III. 12. მოსწავლე წერს
სხვადასხვა ტიპის
ტექსტებს, სადაც
დეტალურად
აღწერს საკუთარ
გამოცდილებას.
ა)წერს წერილს უცხოელ
თანატოლს (ხელნაწერ ან
ელექტრონულ ვერსიას).
ბ)წერს პირად წერილებს
ახლობელს (ხელნაწერ ან
ელექტრონულ ვერსიას).
გ) წერს დღიურს.

უცხ.ს.III. 13. მოსწავლე
სხვადასხვა თემაზე
(ისტორიული,
კულტურული,
ეკოლოგიური და სხვა) წერს
შემეცნებითი ხასიათის
მცირე ზომის ტექსტს.

უცხ.ს.III. 14. წერისას
მოსწავლე იცავს ტექსტის
სტრუქტურას, იძენს და
ცდილობს ფუნქციურად
გამოიყენოს საბაზისო
ენობრივ-გრამატიკულ



სტრუქტურულ
მახასიათებლებს, ნასწავლ
ენობრივ-გრამატიკულ
ფორმებსა და მათ ფუნქციას
შინაარსიან კონტექსტში.

უცხ.ს.III. 10. მოსწავლე
ხმამაღლა კითხულობს
ტექსტს/ნაწყვეტს.

უცხ.ს.III. 11. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას საკითხავი
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და
კითხვის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

უნარ-ჩვევები.

უცხ.ს.III.15. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას წერითი
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად
და წერითი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად.

მიმართულება:
ლაპარაკი კულტურათა დიალოგი უცხოური ენის

პრაქტიკული
გამოყენება

სწავლის სწავლა

დიალოგური მეტყველება

უცხ.ს.III.16. მოსწავლე
მონაწილეობს
ინტერაქციაში

უცხ.ს.III.17. მოსწავლე
თავს ართმევს ყოფით
საკომუნიკაციო
სიტუაციას.

მონოლოგური
მეტყველება

უცხ.ს.III.18. მოსწავლე
ლაპარაკობს გაბმულად.

უცხ.ს.III.19. მოსწავლე
იძენს და ცდილობს
ფუნქციურად გამოიყენოს
საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკული უნარ-
ჩვევები.

უცხ.ს.III.20. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას სამეტყველო

უცხ.ს.III..21. მოსწავლე
იცნობს სამიზნე
ქვეყნის/ქვეყნების
კულტურულ რეალიებს.

უცხ.ს.III.22. მოსწავლე
იჩენს ინტერესს და
ავლენს ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
უცხოურენოვანი
კულტურული და
სოციოკულტურული
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.III.23.
მოსწავლე უცხოურ
ენაზე
განახორციელებს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტს (მაგ.,
გამოფენა;
სადღესასწაულო
სუფრა; ტურისტული
ბროშურის შექმნა
უცხოელებისთვის და
მერიის ვებგვერდზე
განთავსება;
დამეგობრება
მსოფლიოს
რომელიმე კუთხის
ისეთ კლასთან,
რომელიც იმავე ენას
სწავლობს და სხვა).

უცხ.ს.III.24.
მოსწავლე
მასწავლებლის
დახმარებით
განჭვრეტს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნებს.

უცხ.ს.III.25.
მოსწავლე იძენს
სტრატეგიულ
უნარებს
წარმატებული
სწავლების
უზრუნველსაყოფ
ად.

უცხ.ს.III.26.
მოსწავლე
იყენებს
რესურსებს
სასწავლო
საქმიანობის
ხელშეწყობის
მიზნით.



ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად
და ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.III.27.
მოსწავლე
მიმართავს
სხვადასხვა ხერხს
ლექსიკური
მარაგის
განსამტკიცებლა
დ და
გასამდიდრებლა
დ.

უცხ.ს.III.28.
მოსწავლე
იყენებს
სტრატეგიებს
გრამატიკის
ათვისების
ხელშეწყობის
მიზნით
(გასაადვილებლა
დ).

უცხ.ს.III.29.
მოსწავლე
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთა
ნ,
მასწავლებლებთა
ნ, მეწყვილესთან
შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით.

საბაზო - საშუალო საფეხურის IV დონის სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება:
მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.IV. 1. მოსწავლე ისმენს და
იგებს უცხოენოვან
თანამოსაუბრეთა შორის
მიმდინარე ინტერაქციას
(დიალოგი, ინტერვიუ),
მონოლოგს ცხოვრებისეულ
თემებზე.

უცხ.ს.IV. 2. მოსწავლე ისმენს და
იგებს ინსტრუქციებს,
შეტყობინებას,
საზოგადოებრივი თავშეყრის

უცხ.ს.IV. 5. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
მრავალსაფეხურია
ინსტრუქციებს
(კომპლექსური დავალების
ინსტრუქცია, რჩევა-
დარიგება, თამაშის წესები,
რეკომენდაციები და სხვა).

უცხ.ს.IV. 6. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
სხვადასხვა თემაზე

უცხ.ს.IV. 12. მოსწავლე წერს
სხვადასხვა ტიპის ტექსტებს,
სადაც დეტალურად აღწერს
საკუთარ გამოცდილებას
(პირადი წერილი, ესე).
ა)წერს წერილს უცხოელ
თანატოლს (ხელნაწერ ან
ელექტრონულ ვერსიას).
ბ)წერს პირად წერილებს
ახლობელს (ხელნაწერ ან
ელექტრონულ ვერსიას).
გ)წერს ესეს, წერილს სასკოლო ან



ადგილებში გაკეთებულ
განცხადებებს.

უცხ.ს.IV. 3. მოსწავლე ისმენს და
იგებს რადიოგადაცემებს
(საინფორმაციო ბიულეტენი,
ტურისტული რეპორტაჟი,
ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე.

უცხ.ს.IV. 4. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას მოსასმენი
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და
მოსმენის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

შექმნილ შემეცნებით
ტექსტს (ისტორიული,
კულტურული,
არქეოლოგიური,
გეოგრაფიული და სხვა)

უცხ.ს.IV. 7. იგებს
ბიოგრაფიული ხასიათის
ტექსტებს (ბიოგრაფია,
ავტობიოგრაფია, მოგონება,
დღიური, როგორც
ავტობიოგრაფიული
ტექსტი)

უცხ.ს.IV. 8. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
ადაპტირებულ მოთხრობას
(ან ნაწყვეტს
მოთხრობიდან).

უცხ.IV. 9. მოსწავლე
აანალიზებს ტექსტს
სტრუქტურული
მახასიათებლების
მიხედვით, ამოიცნობს
ენობრივ-გრამატიკულ
ფორმებსა და მათ ფუნქციას
შინაარსიან კონტექსტში.

უცხ.IV. 10. მოსწავლე
ხმამაღლა კითხულობს
ტექსტს/ნაწყვეტს.

უცხ.ს.IV. 11. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას საკითხავი
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად
და კითხვის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

ახალგაზრდული (ნაბეჭდი თუ
ელექტრონული)
ჟურნალისთვის, სადაც
გადმოსცემს საკუთარ
შთაბეჭდილებებს (მაგალითად,
მოგზაურობის
შთაბეჭდილებები,
გამოხმაურება ნანახ
სპექტაკლზე/ჩატარებულ
ღონისძიებაზე და სხვა).

უცხ.ს.IV. 13. მოსწავლე წერს
პრაგმატული ხასიათის
ინფორმაციულ ტექსტს
(ტურისტული გზამკვლევი,
ინფორმაციული ბუკლეტი).

უცხ.ს.IV. 14. წერისას მოსწავლე
იცავს ტექსტის სტრუქტურას,
იძენს და
ცდილობს ფუნქციურად
გამოიყენოს საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკული უნარ-ჩვევები.

უცხ.ს.IV. 15. მოსწავლე
ცდილობს გამოიყენოს წერის
ეფექტური სტრატეგიები წერის
პროცესის ყველა ეტაპზე
(მოსამზადებელი, ტექსტის
შედგენა, ტექსტის
გაუმჯობესება) შედეგის
გასაუმჯობესებლად.

მიმართულება:
ლაპარაკი კულტურათა

დიალოგი
უცხოური ენის
პრაქტიკული
გამოყენება

სწავლის სწავლა

დიალოგური
მეტყველება

უცხ.ს.IV. 22.
მოსწავლე იცნობს
სამიზნე

უცხ.ს.IV. 26. მოსწავლე
უცხოურ ენაზე
განახორციელებს

უცხ.ს.IV. 27. მოსწავლე
დამოუკიდებლად
განჭვრეტს



უცხ.ს.IV.16.
მოსწავლე
მონაწილეობს
ინტერაქციაში .

უცხ.ს.IV. 17.
მოსწავლე თავს
ართმევს ყოფით
საკომუნიკაციო
სიტუაციას.

მონოლოგური
მეტყველება

უცხ.ს.IV. 18.
მოსწავლე
ლაპარაკობს
გაბმულად მისთვის
ნაცნობ თემებზე.

უცხ.IV. 19.
წარმოადგენს ზეპირ
მოხსენებას მისთვის
საინტერესო თემაზე.

უცხ.ს.IV. 20.
მოსწავლე იძენს და
ფუნქციურად იყენებს
საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკულ უნარ-
ჩვევებს.

უცხ.ს.IV. 21.
მოსწავლე მიმართავს
სხვადასხვა
სტრატეგიას
სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად და
ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად.

ქვეყნის/ქვეყნების
კულტურულ
რეალიებს.

უცხ.ს.IV. 23.
მოსწავლე იცნობს
სამიზნე
ქვეყნის/ქვეყნების
სოციოკულტურულ
რეალიებს.

უცხ.ს.IV. 24.
მოსწავლე იჩენს
ინტერესს და ავლენს
ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
კულტურული
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.IV. 25.
მოსწავლე
ტოლერანტულია
კულტურული და
ინდივიდუალური
განსხვავებების
მიმართ.

სხვადასხვა ტიპის
პროექტს (მაგ., ზეიმის
მოწყობა, შეხვედრები
იმავე
ქალაქში/რეგიონში
მოღვაწე
უცხოურენოვანებთან –
მეფუნთუშე, მეწარმე,
ადგილობრივი
მუზეუმის კატალოგის
უცხოენოვანი ვერსიის
შექმნა მერიის
ვებგვერდზე
განსათავსებლად და
სხვა ).

შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნებს.

უცხ.ს.IV. 28. მოსწავლე
იყენებს სტრატეგიულ
უნარებს
წარმატებული
სწავლების
უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.IV. 29. მოსწავლე
იყენებს რესურსებს
სასწავლო საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით.

უცხ.ს.IV. 30. მოსწავლე
ამუშავებს
ინფორმაციას მისი
დამახსოვრებისა და
ეფექტურად
გამოყენების
ხელშესაწყობად.

უცხ.ს.IV. 31. მოსწავლე
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან
შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით.

საბაზო - საშუალო საფეხურის V დონის სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით



მიმართულება:
მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.V. 1. მოსწავლე ისმენს და
იგებს უცხოენოვან
თანამოსაუბრეთა შორის
მიმდინარე ინტერაქციას
(დიალოგი, ინტერვიუ),
მონოლოგს.

უცხ.ს.V. 2. მოსწავლე ისმენს და
იგებს რადიო-ტელეგადაცემებს,
აუდიოჩანაწერებს და ზეპირ
გამოსვლას ნაცნობ ან მისთვის
საინტერესო თემატიკაზე
(რეპორტაჟი, დოკუმენტური
გადაცემა, ლექცია).

უცხ.ს.V. 3. მოსწავლე მიმართავს
სხვადასხვა სტრატეგიას
მოსასმენი ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და მოსმენის
უნარის გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.V. 4. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
სხვადასხვა თემაზე შექმნილ
შემეცნებით ტექსტს
(ისტორიული, კულტურული,
არქეოლოგიური,
გეოგრაფიული, ეკოლოგიური
და სხვა).

უცხ.ს.V. 5. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
საგაზეთო პუბლიკაციებს
მისთვის საინტერესო
აქტუალურ თემებზე
(მაგალითად, ინტერნეტის/
მობილურის/მპ3-ის
დადებითი და უარყოფითი
მხარეები, უსაფრთხო სკოლა,
როკ-მუსიკა, განსხვავება
ბიჭებსა და გოგონებს შორის
და სხვა);

უცხ.ს.V. 6. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
ადაპტირებულ მოთხრობას/
ნოველას.

უცხ.ს.V. 7. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
კომიქსს.

უცხ.ს.V. 8. მოსწავლე
ამოიცნობს ტექსტის
სტრუქტურულ
მახასიათებლებს,
ნასწავლ ენობრივ-

გრამატიკულ ფორმებსა და
მათ ფუნქციას შინაარსიან
კონტექსტში.

უცხ.ს.V. 9. მოსწავლე
ხმამაღლა კითხულობს
ტექსტს/ნაწყვეტს.

უცხ.ს.V. 10. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას საკითხავი
ამოცანების ეფექტურად

უცხ.ს.V. 12. მოსწავლე წერს
ახსნა-განმარტებით ბარათს,
განცხადებას,
წერილს კონკრეტულ
პრობლემურ სიტუაციასთან
დაკავშირებით.

უცხ.ს.V. 13. მოსწავლე წერს
სხვადასხვა ტიპის ტექსტს
(ესე, წერილი
სასკოლო ან
ახალგაზრდული
ჟურნალისთვის) აქტუალურ
თემაზე/საკითხზე
(მაგალითად, მოსწავლე და
მობილური ტელეფონი,
მოსწავლეთა
დამოკიდებულება სკოლის
მიმართ, წიგნი და
ინტერნეტი და სხვა).
ა)წერს სარეკლამო ხასიათის
ტექსტს (ტურისტული
გზამკვლევი,
ინფორმაციული ბუკლეტი).

უცხ.ს.V. 14. წერისას
მოსწავლე ქმნის ტექსტის
სტრუქტურას, იძენს და
ფუნქციურად იყენებს
საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.V. 15. მოსწავლე იძენს
და იყენებს წერის ეფექტურ
სტრატეგიებს წერის
პროცესის ყველა ეტაპზე
(მოსამზადებელი, ტექსტის
შედგენა, ტექსტის
გაუმჯობესება).



გადაჭრის ხელშესაწყობად და
კითხვის უნარის
გასაუმჯობესებლად.
უცხ.ს.V. 11. მოსწავლე
ეუფლება სქემატური
ჩანაწერების სხვადასხვა
ტექნიკას.

მიმართულება:
ლაპარაკი კულტურათა

დიალოგი
უცხოური ენის
პრაქტიკული
გამოყენება

სწავლის სწავლა

დიალოგური
მეტყველება

უცხ.ს.V. 16. მოსწავლე
მონაწილეობს
ინტერაქციაში
მისთვის ნაცნობ
თემებზე, საკითხებზე.

უცხ.ს.V.17. მოსწავლე
თავს ართმევს ყოფით
საკომუნიკაციო
სიტუაციას.

მონოლოგური
მეტყველება

უცხ.ს.V. 18. მოსწავლე
ლაპარაკობს
გაბმულად მისთვის
ნაცნობ თემებზე.

უცხ.ს.V. 19.
წარმოადგენს ზეპირ
მოხსენებას
(პრეზენტაციას)
მისთვის საინტერესო
თემაზე

უცხ.ს.V. 20. მოსწავლე
იძენს და
ფუნქციურად იყენებს
საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკულ უნარ-
ჩვევებს.

უცხ.ს. V. 21. მოსწავლე

უცხ.ს.V. 22.
მოსწავლე იჩენს
ინტერესს და ავლენს
ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
კულტურული
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.V. 23. მოსწავლე
უცხოურ ენაზე
განახორციელებს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტს (მაგ.,
სასწავლო მგზავრობა იმ
ადგილბში, რომლებიც
ამა თუ იმ მწერალს,
მოღვაწეს უკავშირდება;
ექსკურსია-გიდობის
გაწევა
უცხოენოვანებისთვის
და სხვა).

უცხ.ს.V. 24.
მოსწავლეები
ამუშავებენ
უცხოურენოვან
წყაროებს/ტექსტებს
შემდგომი
გამოყენებისათვის
(მაგალითად, მასალის
მოძიება-შეგროვება
სასკოლო პროექტების
განსახორცილებლად).

უცხ.ს. V. 25. მოსწავლე
დამოუკიდებლად
განჭვრეტს
შესასრულებელი
დავალების
მოთხოვნებს.

უცხ.ს. V. 26. მოსწავლე
იყენებს სტრატეგიულ
უნარებს
წარმატებული
სწავლების
უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.V. 27. მოსწავლე
იყენებს რესურსებს
სასწავლო საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით.

უცხ.ს.V. 28. მოსწავლე
ამუშავებს
ინფორმაციას მისი
დამახსოვრებისა და
ეფექტურად
გამოყენების
ხელშესაწყობად.

უცხ.ს.V. 29. მოსწავლე
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
მასწავლებელთან,
მეწყვილესთან
შედეგების
გაუმჯობესების
მიზნით.



მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას
სამეტყველო
ამოცანების
ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და
ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად.

საბაზო - საშუალო საფეხურის VI დონის სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება:
მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.VI. 1. მოსწავლე ისმენს და
იგებს სხვადასხვა ტიპის
აუდიოჩანაწერებს ნაცნობ
თემატიკაზე (რეპორტაჟი,
დოკუმენტური გადაცემა, ლექცია,
დისკუსია, ინტერვიუ).

უცხ.ს.VI. 2. მოსწავლე მიმართავს
სხვადასხვა სტრატეგიას
მოსასმენი
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და
მოსმენის
უნარის გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.VI. 3. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
სხვადასხვა თემაზე შექმნილ
შემეცნებით ტექსტს
(ისტორიული,
კულტურული,
არქეოლოგიური,
გეოგრაფიული,
ეკოლოგიური და სხვა).

უცხ.ს.VI. 4. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
საგაზეთო პუბლიკაციებს
რომლებიც შეიცავენ
გარკვეულ თვალსაზრისს,
მსჯელობას კონკრეტულ
პრობლემასთან
დაკავშირებით (მაგალითად,
რეკლამის როლი
თანამედროვე
საზოგადოების ევოლუციაში,
გარემოს დაბინძურება,
სამომხმარებლო
საზოგადოება, ძალადობა
სკოლებში და სხვა);

უცხ.ს.VI. 5. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
ადაპტირებული მოთხრობას,
ნოველას.

უცხ.ს.VI. 6. მოსწავლე
კითხულობს და იგებს
კომიქსს.

უცხ.ს.VI. 11. მოსწავლე წერს
სხვადასხვა ტიპის საქმიან
წერილებს.
ა)წერს სამოტივაციო წერილს
ბ)ადგენს ეგრეთწოდებულ ჩV-
ს
გ) წერს საქმიან წერილს
ინფორმაციის მოპოვების
მიზნით (მაგალითად,
კონკურსის, გაცვლითი
პროგრამის, სასწავლო
პროგრამის პირობების
დასაზუსტებლად და სხვა)
დ) წერს საქმიან წერილს
უკმაყოფილების გამოხატვის
მიზნით (მაგალითად, წერს
წერილს ახლაგაზრდულ
ჟურნალის რედაქციას,
რომელმაც არასწორი
ინფორმაცია გამოაქვეყნა, წერს
მაღაზიას, რომლის
გამყიდველმა ნივთი არ
დაიბრუნა და სხვა).

უცხ.ს.VI. 12. მოსწავლე წერს
სხვადასხვა ტიპის ტექსტს
(ესე, წერილი სასკოლო ან
ახალგაზრდული
ჟურნალისთვის) აქტუალურ
თემაზე/საკითხებზე
(მაგალითად, კომპიუტერული
თამაშები, განსხვავებები
თაობებს შორის და სხვა).



უცხ.ს.VI. 7. მოსწავლე
კითხულობს და აანალიზებს
მხატვრული ლიტერატურის
(პოეზიის, პოემის, დრამის,
მოთხრობის და სხვა)
ნაწყვეტს, მინიატურას.

უცხ. VI. 8. მოსწავლე
აანალიზებს ტექსტს
სტრუქტურული და
ენობრივი
მახასიათებლების
მიხედვით.

უცხ.ს.VI. 9. მოსწავლე
ხმამაღლა კითხულობს
ტექსტს/ნაწყვეტს.

უცხ.ს.VI. 10. მოსწავლე
ფლობს და იყენებს
სტრატეგიებს ტექსტის
სიღრმისეულად შესწავლის
მიზნით.

უცხ.ს.VI. 13. წერისას
მოსწავლე ქმნის ტექსტის
სტრუქტურას, ფლობს და
ფუნქციურად იყენებს
საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.VI. 14. მოსწავლე
ფლობს და იყენებს წერის
ეფექტურ სტრატეგიებს წერის
პროცესის ყველა ეტაპზე
(მოსამზადებელი, ტექსტის
შედგენა, ტექსტის
გაუმჯობესება).

მიმართულება:
ლაპარაკი კულტურათა

დიალოგი
უცხოური ენის
პრაქტიკული
გამოყენება

სწავლის სწავლა

დიალოგური
მეტყველება

უცხ.ს.VI. 15. მოსწავლე
მონაწილეობს
ინტერაქციაში მისთვის
ნაცნობ თემატიკაზე.

უცხ.ს.VI. 16. მოსწავლე
თავს ართმევს ყოფით
საკომუნიკაციო
სიტუაციას.

მონოლოგური
მეტყველება

უცხ.ს.VI.17. მოსწავლე
აკეთებს მცირე ზომის
მოხსენებას

უცხ.ს.VI. 21.
მოსწავლე იჩენს
ინტერესს და ავლენს
ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
კულტურული
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.VI. 22. მოსწავლე
უცხოურ ენაზე
განახორციელებს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტს (მაგ., ფილმი
უცხოურ ენაზე;
უცხოურ ენაზე
გაზეთის შექმნა და
გავრცელება,
შეხვედრის მოწყობა
ხელოვანთან;
ვებგვერდის შექმნა და
სხვა).

უცხ.ს.VI. 23.
მოსწავლეები
ამუშავებენ
უცხოურენოვან
წყაროებს/ტექსტებს

უცხ.ს.VI. 24.
მოსწავლე ფლობს
სტრატეგიულ უნარ-
ჩვევებს წარმატებული
სწავლების
ხელშესაწყობად და
ენების ათვისების
გასაადვილებლად.



(დაახლოებით 2-3
წუთიანი) ისეთ
აქტუალურ საკითხზე,
რომლებსაც საკითხავ
ტექსტებში გაეცნო.

უცხ.ს.VI. 18.
წარმოადგენს ზეპირ
მოხსენებას
(პრეზენტაციას)
აქტუალური
საკითხის, პრობლემის
გარშემო.

უცხ.ს.VI. 19. მოსწავლე
ფლობს და
მეტყველებისას
ფუნქციურად
იყენებს საბაზისო
ენობრივ-გრამატიკულ
უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.VI. 20. მოსწავლე
ფლობს სტრატეგიებს
სამეტყველო
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის
ხელშესაწყობად და
ზეპირი მეტყველების
უნარის
გასაუმჯობესებლად

შემდგომი
გამოყენებისათვის
(მაგალითად, მასალის
მოძიება-შეგროვება
სასკოლო პროექტების
განსახორცილებლად).

საბაზო - საშუალო საფეხურის VII დონის სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მოსმენა კითხვა წერა

უცხ.ს.VII.1. მოსწავლე
ისმენს და იგებს კომპლექსური
შინაარსის სხვადასხვა ტიპის
აუდიო/ვიდეოჩანაწერს
აქტუალურ ან მისთვის
საინტერესო თემატიკაზე
(შემეცნებითი ხასიათის
გადაცემა, დებატები, ზეპირი
გამოსვლა, რეპორტაჟი,
ტელეჟურნალი და სხვა).

უცხ.ს.VII 3. მოსწავლე
კითხულობს, იგებს და
აანალიზებს საგანმანათლებლო
ინტერესებთან დაკავშირებულ
უცხოენოვან ტექსტებს
(სამეცნიერო-პოპულარული
სტატია, ესე, საგაზეთო
პუბლიკაცია, ბუკლეტი,
რეპორტაჟი და სხვა).
უცხ.ს.VII.4. მოსწავლე

უცხ.ს.VII.8. მოსწავლე წერს
სხვადასხვა ტიპის საქმიან
წერილს.
უცხ.ს.VII.9. მოსწავლე წერს
მოხსენებას.
უცხ.ს.VII.10. მოსწავლე წერს
სხვადასხვა ტიპის ტექსტს (ესე,
წერილი სასკოლო ან
ახალგაზრდული
ჟურნალისთვის) აქტუალურ



უცხ.ს.VII.2. მოსწავლე
მიმართავს სხვადასხვა
სტრატეგიას მოსასმენი
ამოცანების ეფექტურად
გადაჭრის ხელშესაწყობად და
მოსმენის უნარის
გასაუმჯობესებლად.

კითხულობს, იგებს და
აანალიზებს მხატვრულ
ტექსტებს (ადაპტირებული
მოთხრობა, ნოველა, მინიატურა,
პოეზიის, თანამედროვე პროზის
ნაწყვეტები)
უცხ. VII.5. მოსწავლე აანალიზებს
ტექსტს სტრუქტურული და
ენობრივი მახასიათებლების
მიხედვით.
უცხ.ს.VII.6. მოსწავლე ხმამაღლა
კითხულობს ტექსტს/ნაწყვეტს.
უცხ.ს.VII.7. მოსწავლე ფლობს და
იყენებს სტრატეგიებს ტექსტის
სიღრმისეულად შესწავლის
მიზნით.

თემაზე/საკითხებზე
(მაგალითად, ძალადობა
სკოლაში, ეკოლოგია და სხვა).
უცხ.ს.VII.11. წერისას
მოსწავლე ქმნის ტექსტის
სტრუქტურას, ფლობს და
ფუნქციურად იყენებს
საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს.
უცხ.ს.VII.12. მოსწავლე ფლობს
და იყენებს წერის ეფექტურ
სტრატეგიებს წერის პროცესის
ყველა ეტაპზე
(მოსამზადებელი, ტექსტის
შედგენა, ტექსტის
გაუმჯობესება).

mimarTulebebi

laparaki kulturaTa
dialogi

ucxouri enis
praqtikuli
gamoyeneba

swavlis swavla

უცხ.ს.VII.13. მოსწავლე
მონაწილეობს
ინტერაქციაში მისთვის
ნაცნობ თემატიკაზე.
უცხ.ს.VII.14. მოსწავლე
თავს ართმევს ყოფით
საკომუნიკაციო სიტუაციას.
უცხ.ს.VII.15. მოსწავლე
აკეთებს მცირე ზომის
მოხსენებას (დაახლოებით
2-3 წუთიანი) ისეთ
აქტუალურ საკითხზე,
რომლებსაც საკითხავ
ტექსტებში გაეცნო.
უცხ.ს.VII.16. წარმოადგენს
ზეპირ მოხსენებას
(პრეზენტაციას)
აქტუალური საკითხის,
პრობლემის გარშემო.
უცხ.ს.VI.17. მოსწავლე
ფლობს და მეტყველებისას
ფუნქციურად იყენებს
საბაზისო ენობრივ-
გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს.
უცხ.ს.VII.18. მოსწავლე
ფლობს სტრატეგიებს
სამეტყველო ამოცანების

უცხ.ს.VII.19.
მოსწავლე იჩენს
ინტერესს და ავლენს
ტოლერანტულ
დამოკიდებულებას
კულტურული
თავისებურებების
მიმართ.

უცხ.ს.VII.20. მოსწავლე
უცხოურ ენაზე
განახორციელებს
სხვადასხვა ტიპის
პროექტს
(მაგ.,თეატრალური პიესის
დადგმა;
მულტიპლიკაციური
ფილმის შექნა;
რეპორტაჟის მომზადება
და გაშვება ვიდეოს
საშუალებით და სხვა).

უცხ.ს.VII.21.
მოსწავლეები თარგმნიან
უცხოურენოვან
წყაროებს/ტექსტებს ან
ამუშავებენ მათ
სხვადაინტერესებულ
პირთათვის (მაგ.,
თანაგუნდელისთვის) ან
შემდგომი
გამოყენებისათვის.

უცხ.ს.VII.22. მოსწავლე
ფლობს სტრატეგიულ
უნარ-ჩვევებს
წარმატებული
სწავლების
ხელშესაწყობად და
ენების ათვისების
გასაადვილებლად.



ეფექტურად გადაჭრის
ხელშესაწყობად და ზეპირი
მეტყველების უნარის
გასაუმჯობესებლად.

ფრანგული ენა
სარეკომენდაციო შინაარსი

საბაზო-საშუალო საფეხურის I და II დონეების სტანდარტებში მოცემული შდეგების მიღწევა შესაძლებელია
მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

პანორამა
სამეტყველო ფუნქციები:
სოციალურ ურთიერთობები;
ინფორმაციის გაცვლა;
აღწერა/დახასიათება;
გემოვნება;
შეფასება;
საჭიროების, მოთხოვნილების გამოხატვა;
გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა;
დროში ორიენტირება;
სივრცეში ორიენტირება;
ლოგიკური კავშირების გამოხატვა;
აუცილებლობა, ვალდებულება;
ინტერაქცია საკლასო ოთახში.

ლექსიკა
ინდივიდი – სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები, ჰიგიენა, ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა,

კვება, პროფესია/ხელობა, შეფასება და ემოციური რეაქციები;
ინდივიდის გარემოცვა – ადამიანები, ოჯახი, ცხოველთა სამყარო, ბუნება, ბუნების მოვლენები, გეოგრაფიული

დასახელებები, ეროვნება, ქალაქი/სოფელი, საცხოვრებელი ადგილი, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები, სკოლა,
სასკოლო ნივთები, სასწავლო საგნები, სავაჭრო ობიექტები, სურსათი, კვების ობიექტები, ტრანსპორტი, ფოსტა,
კულტურული ობიექტები;

დღესასწაულები და ზეიმები;
აქტივობები – შინ, სკოლაში, სპორტი, დასვენება და გართობა, მგზავრობა/გადაადგილება;
ორიენტირები - დრო, სივრცე, მახასიათებლები, ნიშან-თვისებები, რიცხვები.

გრამატიკა
სოციო-კულტურული და კულტურული თემატიკა

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

სოციალურ ურთიერთობები:
მისალმება Salut ! Bonjour! Bonjour monsieur/ madame!

Bonsoir!

დამშვიდობება Salut ! Au revoir !
Bonne nuit! À bientôt !

მოკითხვა Ça va ? Ça va bien? Comment ça va ?



Comment allez-vous ? Pas mal, merci
პიროვნების წარდგენა C’est  Niko! Voilà Sandrine !

Je te présente mon meilleur ami Nicolas!

თავაზიანი მიმართვა Du chocolat, s’il te plaît !
Est-ce que je peux vous poser quelques questions ?
Pardon, monsieur, La rue de La Paix ?

მობოდიშება Pardon !Excuse-moi, je suis désolé!
მადლობის გადახდა Merci !Merci à vous ! De rien! Merci beaucoup! Je vous remercie!

Pas de quoi!

კეთილი სურვილების გამოხატვა,
მილოცვა

Joyeux anniversaire! Joyeux Noël ! Bon anniversaire!Bonne journée!
Bon appétit!
Je te félicite! Mes compliments ! Mes félicitations!

წახალისება/შექება Bravo!  Super! C'est bien, c'est très bien! C'est chouette! Bon courage!
აზრის მიწოდება/ შეთავაზება/
მიპატიჟება

Tu viens avec nous ? On y va ?
Je t’invite chez moi ce soir. . . Si on allait se promener au parc ?

ინტერაქცია სუფრასთან Qu’est-ce que tu veux/prends ? Je prends/veux . . .
Tiens ! Tu en veux ? Sers-toi! Et comme boisson, je prends  ...!  Passe-
moi le menu, s'il te plaît!Je vais choisir le dessert!

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Vous désirez ?
Je voudrais .../ Je cherche ...
Ça coûte combien? Ça coûte/fait 12 euros.

ტელეფონით საუბარი Allô! Qui est à l'appareil? ? Ici Marie ! Allo, je voudrais parler à ...   .
Ne quittez pas, je vous le  passe. . .

ინტერაქცია მიმოწერისას Salut Lucas! Bonjour Françoise! A bientôt! Amitiés.... Cordialement...
დათანხმება, უარის თქმა Super! Avec plaisir ! C'est une bonne idée! Pas maintenant!

C'est gentil, mais je n'ai pas le temps. Volontiers!

ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემების შესახებ Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Nina et toi ? Tu t'appelles

comment? Tu as quel âge, Marie? Où habites-tu ? En Géorgie, à
Tbilissi.
Moi, c’est Nicolas; Quel âge as-tu ? J’ai 8 ans. Quel est ton prénom ?
Mon prénom c’est . . .
Tu es né quand? En février. . .
Tu es né quand? Quelle est ton adresse ?  Quel est ton numéro de
téléphone ?

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ D’où es-tu ? Je suis de Géorgie
Il vient de Géorgie. . .
Quelle est sa nationalité ? Il est géorgien

ცხოველების, საგნების შესახებ შესახებ Qu'est-ce que c'est? C’est  mon stylo! Qu'est-ce qu'il sait faire? . . .
À quoi ça sert une marque-page?

პროფესიის\ხელობის შესახებ Quel est son métier? Elle est médecin. Je veux être pilote! Qu’est-ce
que  tu voudrais devenir ?



ჯანმრთელობის შესახებ Il va bien. Je vais mal. Je suis malade. Elle a mal à la gorge; Il a guéri.
Il a de la fièvre; Elle a une grippe

ამინდის შესახებ Quel temps fait-il? Il fait froid; Il pleut. . . Il gèle; Le ciel est gris/
couvert; Il y a un arc-en-ciel
Il grêle;

Il fait moins 100; Il y a du brouillard; Le ciel se dégage; Il pleut fort/à
verse;

სურვილის შესახებ Tu veux une banane? Qu'est-ce que tu veux? J’ai envie de . . .
J'aimerais . . .

იმის შესახებ თუ რა აქვს, ვინ/რა ჰყავს Tu as . . . ? J'ai . . . Tu n'as pas de stylo; Tu as des frères? Oui, j'ai un
frère.

აღწერა/დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა Elle a les yeux de quelle couleur ? Elle a les yeux bruns;

Elle a un pull bleu; Il est gros/maigre/jeune . . . Comment est-elle?
Elle est blonde; Son papa a des moustaches; Cette femme est très
belle; Elle  porte une jupe noire et une chemise bleu marine.
Il mesure 1m 83, il pèse 120 kilos.

ადამიანის ხასიათი Comment est-il? Il est gentil/méchant/timide. . .
Il est sympa/amusant. . .
Tu es fort en quoi ? Je suis fort en histoire

საგნის აღწერა Comment est  sa table ? Elle est ronde/carré ? Ma cuisine est très
petite.
En quoi est cette table ? Comment est l’eau ?  L’eau est assez/trop/très
chaude. Ça pèse combien ?

შეფასება
აზრის, შთაბეჭდილების
დამოკიდებულების გამოხატვა

Comme c'est beau! C'est bon! C’est super! C’est nul ! Comme c’est
joli /beau!
C’est bon /mauvais ! Je trouve que c’est  pas mal ! Je l’adore ! Il a l’air
gentil! Ça me plaît; Ça te plaît? Il n'a pas peur; Je suis triste; Elle est
fâchée. . . J’aime le chocolat, il n’aime pas la salade;
Je n’aime pas les maths; J’aime faire du skis;
J’aime bien le Rock ! Je déteste ça ! Je préfère la musique classique;

გრძნობების, ემოციური რეაქციების
გამოხატვა

Je suis fatigué;  J'ai froid/ chaud . . . Il n'a pas peur; Je suis triste; Elle
est  fâchée. . Youpi ! Zut, il pleut!
Je suis content/mécontent/fâché; ça m’est égal!
elle est triste.

დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება Quelle heure est-il ? Il est 5 heures et demie.

Il est minuit; Aujourd’hui, je vais au stade.
Maintenant, je mange; Quel jour sommes-nous? . . tes parents arrivent
quand ? – Vendredi
C’est quelle date ?- Le 27 août; Mon anniversaire est en février; En
été/au printemps, je vais au bord de la mer.
Le train part à 21 h 27; En 1789, les Parisiens ont pris La Bastille; -
Quand  passes-tu chez-moi ?
-Aujourd’hui !/ cet après-midi…

ქრონოლოგია D’abord je fais mes devoirs, après je dîne, puis je vais jouer.



Tout d'abord je réfléchis, ensuite je réponds!
სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა Au-dessus de la table, il y a une lampe; Sa maison est près du musée; Il

est chez Nina.
Ta voiture est loin d’ici ?-Non, tout près .. .

მიმართულება/დანიშნულების ადგილი Je vais au Canada/en France; Je viens de France.
Il va à Paris; Je vais au nord de Paris.
Pour allez à la place de la  mairie, s’il vous plaît ? - Tournez à gauche;
Continuez tout droit! Prenez la deuxième rue à droite! Va vers le sud
…

ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია Pourquoi es-tu triste ? Parce qu’il pleut.

აუცილებლობა, ვალდებულება, Lève-toi! Levez-vous!
Répète! Écoute et réponds!  Découpe! Colle! . . . Il faut venir à l’école
à 9 heures;  Nous devons partir à 9 heures;

ინტერაქცია საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
მოსწავლის მიმართვები/შეკითხვები

Fermez vos livres/cahiers !  Va au tableau ! Essuyer le
tableau ! Travaille avec ton voisin/ta voisine! Qui est absent/présent ?
Vous êtes prêts ?  Vous avez fini ? Regardez ! Écoutez ! Ça
s’écrit comment, s’il vous plaît ? Vous pouvez répétez, s’il vous plait ?
Je ne comprends pas ! J’ai compris !  Je ne sais pas !
Barrez les lettres qui ne se prononcent pas!
Ecris en français! Rédigez les réponses!
Rédige une lettre! Jouez les scènes!
Conjuguer le verbe ! C’est clair ? Est-ce que vous pouvez traduire ? Ça
ce dit comment en français ? Comment on prononce ? Vous pouvez
épeler, s’il vous plaît ?

ლექსიკა
ინდივიდი მაგალითები

სხეული Le corps, Le corps, la tête, le cou, la gorge, un œil, des yeux, le nez, les oreilles, les
dents, les cheveux,  une main, le bras,  un pied, le ventre, une jambe..le dos, un
genou, l' épaule,  les coudes, les moustaches...

გარეგნობა Beau, grand, petit,  mince, joli, très sportif, élégant, âgé . . . Un homme roux,
musclé, ventru, robuste, elle est brune, châtaigne, noire,  bronzée, des cheveux
frisés, court, long …

ხასიათი gentil, méchant timide,. .. Intelligent, drôle, sympathique,
ტანსაცმელი/აქსესუარები Des vêtements, un chapeau, un pull, un short, des baskets, un pyjama, des

chaussettes, une jupe, un tee-shirt, un pull, des chaussures, une veste, une robe, un
jeans, une chemise
Une  veste, un bonnet, les habits, un costume, un imperméable, un pantalon…

ჰიგიენა Se laver, se brosser les dents, se peigner, prendre une douche/bain, une brosse à
dent, sale, propre...
Se brosser, se peigner,  prendre le bain, se doucher, se coiffer. . .

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა Être malade, avoir mal à. . .  être en bonne santé, le docteur, le médecin, la grippe



… La pharmacie, l’hôpital,  la maladie, le dentiste, examiner, guérir,  avoir de la
fièvre, être enrhumé

კვება (კერძები, ჭურჭელი) Un croissant, une tartine, une tasse, une assiette, une cuiller, un couteau . .
déjeuner, dîner, la soupe, les frittes, la salade, un dessert, sucré,  un saladier, une
casserole . . . Le plat chaud, l'entrée, le sandwich, les frites, une saucisse, un pain
au chocolat, une tarte,  la cuillère à soupe/ à café, une carafe, une bouteille,  la
cafetière, une théière...

*პროფესია/ხელობა/
საქმიანობა

Un journaliste, un ingénieur,  un ouvrier, un garagiste, un pompier, un paysan . . .

შეფასება და ემოციური
რეაქციები

Adorer, aimer, détester, pleurer, rire. . .,  être mécontent/triste
/joyeux/satisfaits/fâché…

ინდივიდის გარემოცვა მაგალითები

ადამიანები Un homme, une femme, un copain, une copine, un ami, une amie,  le magicien,
le clown, . . Une fille, un fils, un garçon, un monsieur, une dame. .

ოჯახი, ნათესავები Un frère, une sœur, la mère (maman), le père (papa)... La famille, la grand-mère
(mamie), le grand-père(papi), la tante, l’oncle, les parents, le cousin, la cousine. .
.

ცხოველთა სამყარო Des animaux de la ferme/domestique/sauvage, un âne, un boeuf,  un oiseau,  un
lion, une chèvre, un renard, une oie, un canard,  un chien, un chat, une vache,
un poisson, une poule.....
Un veau,  une girafe, un chameau, un singe, la mouche, un papillon, un pigeon,
un  moineau, un corbeau, un lion,  un loup, un renard … Une bête, un insecte,
sauvage, aboyer, miauler, ronronner, roucouler, mugir…

ბუნება L’arbre, la fleur, l’étoile, des plantes, l’herbe, la montagne,  le lac, la vague, le
paysage, la forêt, le bois, le champ,  la rivière. . . La nature, le fleuve, un
continent, l’océan, l’équateur, l’étoile polaire, une île, un mont, des rochers, une
chaîne de montagne, un massif, un désert, une cascade…

ბუნების მოვლენები Faire chaud/ du vent/beau/froid/mauvais, la pluie, la neige, neiger, pleuvoir. . .
Un temps  chaud/ froid, neiger, pleuvoir, le vent souffle,  geler, un arc-en-ciel . .
. Degré, la température, la brume, le brouillard, le ciel se couvre/ se dégage . .

გეოგრაფიული დასახელებები,
ეროვნება

La France, Paris, un Français, La Géorgie, Tbilissi, un Géorgien, La Russie,
Moscou, un Russe, l'Afrique, un Africain....
Marseille, un marseillais, les alpes, les Pyrénées, la côte d’azur, les pays

francophones, la Côte d’Ivoire, le Sénégal. ..
ქალაქი/სოფელი La capitale, le centre, la mairie, le trottoir, une avenue, une rue, un quartier, un

arrondissement, un édifice, un immeuble, une statue. . . Une autoroute, un café,
une publicité, une tour, un château, la campagne, la ferme, une église, un
cimetière, le pays, le chemin, la route, la région. . .

საცხოვრებელი ადგილი Une  maison, Un appartement, une chambre, la salle de séjour, la cuisine, la salle
de bains, les toilettes, le cabinet,  un étage, le couloir... L’étage, le rez-de-
chaussée, la maison de campagne, le toit, le mur, une pièce,  la fenêtre, la porte,
une chambre, un jardin. . . Le plancher, le plafond, le couloir, la cuisine, la salle
à manger, le salon, le bureau, les toilettes, l’escalier, l’ascenseur, l’échelle, le
balcon …

ავეჯი,
საყოფაცხოვრებო ნივთები

Une chaise, une table, un lit, un poster, un jeu vidéo, les lunettes de soleil, un
parapluie, un réveil, une montre  ...Un bureau, un fauteuil, un lit, un coussin,



une couverture, une lampe, une armoire, une radio, la télé, un album... Un
aspirateur, un frigo, une machine à laver, un aquarium, une pendule, un tapis,
un placard,  un CD, une cassette, un disque, une vidéo, un magnétophone...

სკოლა/ სკოლის პერსონალი L’école, la classe, la cour,  la cantine, les élèves, le professeur, le tableau, la craie,
la récréation, Le tableau, la craie, les affaires scolaire,  l’éponge, le pupitre,
l’alphabet,  un professeur, un écolier, la maîtresse, une leçon . . . La sonnerie,  la
salle de classe/de gym, la salle de dessin, la salle de musique, la bibliothèque, la
piscine, le surveillant…

სასწავლო საგნები Le français, les maths, la géographie, la gym, le dessin, la musique , l’école, la
classe, la cour,  la cantine, les élèves, le professeur, le tableau, la craie, la
récréation. . . L’algèbre, la géométrie, l’écriture, la lecture, l’atelier… Le chant,
l'orthographe, la dictée, l’instruction civique, l’histoire, les sciences. . .

სავაჭრო
ობიექტები/პერსონალი

Un marché, un supermarché, un marchand un magasin, le vendeur, le client. . .
La pharmacie, le pharmacien, L'épicerie, l'épicier, le poissonnier, la papeterie, la
boucherie, le boucher, la librairie, la caisse, le caissier . . .

სურსათი La banane, une orange, un abricot, un fromage, une pomme, une pêche, une
poire, du chocolat, une glace,...
le yaourt, la viande, le miel, la salade, la carotte, le raisin, la tomate, les
concombres, un coca, une limonade, un jus d’orange . les céréales, du pain grillé,
le beurre, la confiture, le thé, le jus,
le croissant, le gâteau, des fruits, des légumes, du fromage, des frites, des
bonbons.. . les prunes, la pastèque, le melon, la fraise, le citron, les mandarine, la
cerise, le chou, un oignon, une pomme de terre,  l’aubergine, des fruits de
saison, les haricots. . .

კვების ობიექტები, პერსონალი La cantine, le restaurant, le café, le MC Donald , le réfectoire, le café, le
restaurant, le menu, le serveur... La terrasse de café, une table réservée, la
commande, le garçon, le cuisinier …

ტრანსპორტი/
პერსონალი

Le métro, le bus, l'avion, le taxi, le vélo, le bateau, la voiture, le train, l’auto, une
moto, une bicyclette , e billet, la carte orange, le garage, l'aéroport, une station,
l'arrêt, le passager, le chauffeur,

ფოსტა/
პერსონალი

La poste, la lettre, le facteur, le timbre, une enveloppe... Le PTT, le guichet, le
courrier, le colis,  un employer de poste, un paquet…

კულტურული ობიექტები Le cinéma, le théâtre,  le zoo,  La galerie, une exposition, une affiche, un film,
une pièce,  la comédie musicale, un acteur, une actrice, comédien …

მაგალითები
დღესასწაულები და
ზეიმები

Le Noël, le père Noël, un cadeau, les guirlandes, le sapin décoré, les bougies...Le jour des
rois, l’Épiphanie, tirer le roi, cacher la fève, la galette, coiffer le roi, la renne d’une
couronne, la fête des mères, une carte postale, faire la fête Le bal, le carnaval, le masque,
Le 14 juillet, Pâques, les œufs en chocolats, les cloches, Mardi Gras, se déguiser, défiler...

ყოველდღიური აქტივობები
შინ Dormir, boire, manger, se réveiller, se lever, se laver, faire ses devoirs, s'habiller,  se

disputer, regarder la télé, ranger, faire sa toilette, s'amuser, raconter, parler, rester,
aider, couper en morceau, ajouter, mélanger, verser... Se coucher, se reposer, faire la
chambre/son lit,  faire la cuisine apporter, oublier, mettre le couvert, cuire, saler,
poivrer
se parfumer, se maquiller...



გარეთ Venir, aller, sortir, entrer, monter, descendre, partir, tomber . . . Amener, emmener,
marcher, acheter, vendre, entendre, attendre, se dépêcher, grimper, glisser, lancer,
attraper. . .

სკოლაში Calculer,  lire, écrire, dessiner, apprendre, écouter, copier, répéter, poser/répondre
aux questions, réciter sa leçon, effacer le tableau, découper, coller, colorier...
Recevoir une bonne/mauvaise note, la recréation,  commettre/ corriger les fautes,
expliquer, comprendre, commencer, terminer aller à la cour/la cantine,  la narration,
la révision, la correction ...

სპორტი Jouer au foot / au tennis, gagner/perdre un match, faire du sport/du tennis, la
compétition, le médaille d’or/d’argent/de bronze, les jeux olympiques, le champion,
le championnat, la piscine, le stade,  remporter la victoire, une équipe,  marquer le
but / panier…

არდადეგები/დასვენება და
გართობა

Aller en vacances, se promener, danser, nager,  jouer aux cartes/à un jeu vidéo, aller à
l'excursion...Les vacances d’été/d'hivers,  décorer, fabriquer qqch, visiter un musée,
faire une collection, participer à un jeu, à un concours

მგზავრობა/
გადაადგილება

Prendre le métro, aller à pied/en vélo/en bus, voyager, se garer, stationner, freiner,
rouler  . . . S'acheter des billets/tickets, prendre un billet aller-retour,  l'arrivée, le
départ  ...

ორიენტირები მაგალითები
დრო
დროში ლოკალიზება Janvier, février, mers, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre,

décembre, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le matin,
l'après-midi, le soir, la nuit, midi/minuit, une heure, un quart, moins le quart, et
quart, une minute, une seconde, aujourd'hui, maintenant, demain, après, plus
tard . . .Hier, avant-hier, demain, après-demain, tôt, tard. . . Près, puis, être en
avance, être en retard, être à l'heure, plus tard,  jamais, toujours, souvent, bientôt.
. .

სივრცე
ქვეყნის მხარეები Le nord, le sud, l’est, l’ouest , nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest
ადგილმდებარეობა Sur, sous, dans . . .Devant, derrière, là-bas, près de, loin de, chez, à droite/gauche

... Chez, ici, là . .  À coté de, au-dessous, au -dessus, en haut, en bas, en face, dehors,
dedans, partout  ….

მახასიათებლები
ფერი Rouge, bleu, vert, jaune, noir, blanc, brun, bleu ciel, marron, orange, rose,

violet...Une couleur foncé/clair, ... verdir, rougir, jaunir...
ზომა, ფორმა Grand, petit, gros, court,  haut,  rectangulaire, large, étroit Immense, énorme,

minuscule, rectangulaire, triangulaire, plat, ovale. .
წონა, რაოდენობა,
ტემპერატურა
შემადგენლობა

Léger, lourd, un kilo. un kilo,  peser, beaucoup de..., peu de.., assez de ...  En bois,
en fer, en verre, en papier, en cuire, en étoffe…
une tonne, un gramme, mesurer. . .

ნიშან-თვისებები Vieux, chaud, froid, tiède, lourd, léger, bien, mauvais, belle, très petit Nouveau,
ancien, assez bien, trop chaud, démodé, chic, branché...

რიცხვები De 11 à 100; zéro, Des ordinaux ; premier, deuxième, (second), troisième,… de 100
à 1000, pair, impair. une dizaine, une quinzaine….



გრამატიკა

 განუსაზღვრელი არტიკლი (un, une, des)
 განსაზღვრული არტიკლი (le, la, l', les)
 შერწყმული არტიკლი (au, aux, à la;  à l', du, de la, de l', des)
 ნაწილობითი არტიკლი (du, de la, de l', des)
 კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები ერთი და ერთზე მეტი მფლობელის აღმნიშვნელი (mon,

ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs)
 ჩვენებებითი ზედსართავი სახელები (ce, cet, cette, ces)
 რაოდენობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები
 რიგობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელი
 ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება

ზოგადი წესი – ზედს. + e, court- courte. . .
არ იცვლება – jaune/jaune. . .
იცვლება დაბოლოება – er-ère; if-ive; eux-euse. . .
ცალკეული შემთხვევები – beau-belle . . .

 არსებითი და ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება
ზოგადი წესი – არს. + s, crayon –crayons. . .
არ იცვლება – vieux/vieux . . .
ცალკეული შემთხვები – al-aux; eau+x . . .

 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები (je, tu, il/elle, nous, vous,

ils/elles)
 მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარის და დამატების ფუნქციით (moi, toi, lui/elle,nous,

vous, eux/elles)
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა ზოგიერთი წინდებულის და ზმნიზედით გამოყენებით (le chien est

sous la table, elle est ici)
 პირის ნაცვალსახელი on
 უარყოფა მარტივ და რთულ დროსთან დროსთან (ne - verbe – pas/rien/jamais/plus/ni … ni, que. . . )
 კითხვის დასმა

 ინტონაციით
მტკიცებით ფორმაზე საქცევის "est-ce que"-ს დამატებით
ინვერსიით

 კითხვის დასმა ნაცვალსახელებით, კითხვითი ზედსართავებით და კითხვითი ზმნიზედით (Qui
est-ce, comment est ta voiture? quelle robe veux-tu?)

 რაოდენობის გამომხატველი ზმნიზედები (beaucoup,  assez, trop. . . )
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა წინდებულების და ზმნიზედების გამოყენებით (en, près/loin de, à

coté de, là-bas. . . )
 დროის გამოხატვა წინდებულების და ზმნიზედებით გამოყენებით (avant, après, maintenant. . . )
 ზმნის დროები – I, II და III ჯგუფის ზმნის უღლება აწმყოში ( L'indicatif présent) , ბრძანებითში

(l'impératif présent), უახლოეს მომავალში (Le futur proche), უახლეს წარსულში (passé récent),
წყვეტილი (passé composé), ნამყო უწყვეტელი (imparfait), მომავალი (futur)

 შეთანხმების წესები
 ზედსართავი სახელის არსებითთან შეთანხმება რიცხვსა და სქესში
 être-ით ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის შეთანხმება ქვემდებარესთან (elle est

venue)



სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა
(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია ინფორმაციის ქართულად

მიწოდება)

 დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაულის დასახელება და თავისებურებები
 ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა და სხვა)
 პურობა (კვების რეჟიმი, ფრანგი მოზარდის ტიპიური საუზმე, რამდენიმე ტიპიური კერძის დასახელება.

. . )
 ქცევის ეტიკეტი (გადაკოცნის წესი, მისალმებისას პიროვნების დასახელება, მიმართვის ფორმები -

madame, mademoiselle, monsieur da sxva); ჟესტიკულაცია;
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება;
 სკოლა - (რა საგნები ისწავლება, სასკოლო კვირის და დღის განრიგი. . . );
 გავრცელებული საკუთარი სახელები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;
 რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე;
 რამდენიმე ფრანგულენოვანი ქვეყანა (დასახელება და რუკაზე მითითება);
 იგავ-არაკები, ლეგენდები; ცნობილი ნაწარმოებები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი, ავტორი)
(სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ ნაწარმოებს)
 რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი . . .);
 ცნობები ფრანგულ-ქართული ურთიერთობიდან.

ფრანგული ენა
სარეკომენდაციო შინაარსი

საბაზო-საშუალო საფეხურის III, IV, V, VI დონეების სტანდარტებში მოცემული შდეგების მიღწევა შესაძლებელია
მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

პანორამა

სამეტყველო ფუნქციები

სოციალური ურთიერთობები – მისალმება, დამშვიდობება, მოკითხვა, პიროვნების წარდგენა,თავაზიანი
მიმართვა, მობოდიშება, მადლობის გადახდა, მილოცვა, კეთილი სურვილების გამოხატვა, წახალისება/შექება
შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება, უარის თქმა, შეხვედრის დანიშვნა, დათანხმება, უარის თქმა, ინტერაქცია
სუფრასთან, ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში, დაჯავშვნა, ინტერაქცია მგზავრობისას, მიმოწერა (მიმართვის,
გამომშვიდობების კლიშეები,

პოზიციის გამოხატვა, სხვისი აზრის გაზიარება ან უარყოფა, სატელეფონო საუბარი.
ინფორმაციის გაცვლა - პირადი მონაცემების შესახებ; სახელი, გვარი, ასაკი, მისამართი, ეროვნებისა და

წარმომავლობის შეასახებ, თავისუფალი დროის გატარება, პროფესის /ხელობის შესახებ, ჯანმრთელობის შესახებ,
ამინდის შესახებ, სურვილის საჭიროების, მოთხოვნილების შესახებ.

აღწერა დახასიათება - ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა, ხასიათი, საგნის აღწერა, დადებითი და უარყოფითი
შეფასებები.

ემოციური რეაქციების გამოხატვა - სიხარული, კმაყოფილობა, ბრაზი, უკმაყოფილობა, სინანული, გაკვირვება,
ინტერესი, ინდეფერენტულობა.



დროში ორიენტირება - დროში ლოკალიზება (საათი, დღე-ღამის მონაკვეთი, თარიღი, წელიწადის დრო),
ქრონოლოგია, სიხშირე, თანადროულობა, ხანგრძლივობა.

სივრცეში ორიენტირება - ადგილმდებარეობის მითითება, გზის, მიმართულების, დანიშნულების ადგილის
მითითება.

ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა.
ლოგიკური კავშირები - მიზეზი, შედეგი, ოპოზიცია, პირობითობა.

ლექსიკა

ინდივიდი – სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი, აქსესუარები, ჰიგიენა, ჯანმრთელობა ავადმყოფა,
შეფასება და ემოციური რეაქციები.

აქტივობები- აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები, ტელეფონით სარგებლობა, დასვენება, გართობა, სპორტი,
მგზავრობა, გადაადგილება, საფინანსო ოპერაციები.

ინდივიდის გარემოცვა - ადამიანი, ცხოვრებისეული ეტაპები, ოჯახი, საზოგადოება და სახელმწიფო, განათლება
კვების ობიექტები, პერსონალი, ტრანსპორტი, პერსონალი, ბანკი, პერსონალი, კულტურის ობიექტები, სპორტი.

მედია - ტელევიზია/რადიო, პრესა, ინტერნეტი.
ორიენტირები - დრო (საათი, დღის მონაკვეთები, კვირის დღეები, თვეები, წელიწადის დროები, წელი... აწმყო,

წარსული, მომავალი ინამავლობა მერმინდელობა, მერმინდელობა, სისწრაფე, სიხშირე, ხანგრძლივობა), სივრცე,
მახასიათებლები (ფერი, ზომა, წონა, შემადგენლობა), რაოდენობა.

ინტერაქცია საკლასო ოთახში.

გრამატიკა
კულტურა

სამეტყველო ფუნქციები
სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

III, IV, V, VI დონეებისათვის
სოციალური ურთიერთობები

მისალმება/ დამშვიდობება
Salut ! A bientôt ! A demain ! Bonne nuit!  À ce soir! À  tout à l'heure!   À
plus tard!

პიროვნების წარდგენა Je vous présente ... enchanté!
C’est  l’ami de . . .  Vous êtes bien monsieur Dupont ?

თავაზიანი მიმართვა Je voudrais . . . ! Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me dire ...
J’aimerais. . . Est-ce que je pourrais de te demander un service?

მობოდიშება Je suis désolé!
Pardonnez-moi ! Je vous demande pardon!

Veuillez m'excuser!
მადლობის გადახდა Pas de quoi! Je vous en prie! J'en suis reconnaissant!

Je  vous remercie sincèrement! Merci à vous !

მილოცვა, კეთილი სურვილების
გამოხატვა

Je te souhaite une bonne fête! Bon après-midi! - Á vous de même; Mes
meilleurs voeux! Je te félicite  ... Mes félicitations pour... Mes
compliments. . .

წახალისება/შექება Continue comme ça ! Chapeau ! Bon courage ! Je suis fier de toi !
Continue comme ça!

შეთავაზება, დაპატიჟება, Pourquoi pas? Avec joie!



დათანხმება, უარის თქმა D'accord ! Chic! Super!
Oui, merci (c'est gentil)
C'est une bonne idée.
Je ne peux pas! Volontiers! Chouette! Vous pouvez venir?  J'aimerais bien
mais.....Je te propose de...  Si tu es libre...
Je n'ai pas le temps!
Si on allait …Une autre fois !
C'est avec plaisir que je t'invite/ te propose de... J'accepte avec joie ton
invitation/ ta proposition! ça me ferait plaisir. C'est vraiment trop gentil
mais...

შეხვედრის დანიშვნა,
დათანხმება, უარის თქმა

On peut se voir quand ?
On se voit à 4 heures?
D’accord ! C'est parfait!
Je ne peux pas. Je suis occupé!
J'aimerais vous rencontrer.  Si tu es d'accord, je te propose de... Je
voudrais un rendez-vous avec .... Lundi à 4 heures, ça vous convient? ça
me convient! ça me va parfaitement! Est-ce qu'il est possible de prendre
un rendez-vous avec...
Ce n'est pas possible!
Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous

ინტერაქცია სუფრასთან Est-ce que vous voulez… Prenez encore un peu de . . . Est-ce que je peux
en reprendre ! Goûtez ce . . ., c'est
Non, merci, c'est assez!  excellent ! Sers-toi !
Je peux goûter?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში Quel est le prix de...? C’est cher ! Ce n’est pas cher ! Vous n'avez pas
moins cher? Le pull, c’est combien ? Est-ce que je peux essayer ?
Combien je vous dois?
Cette veste est soldée.
Vous payez comment? par chèque? Non, par la carte bancaire.

დაჯავშვნა
- Je voudrais commander/ réserver une table pour 4 personnes/ deux
billets/places (un allez- retours) pour ... N'oubliez pas de confirmer et
retirer vos billets une demie heure avant le spectacle.
Une place pour fumeur ou non-fumeur ? Coté fenêtre ou coté couloir ?

ინტერაქცია მგზავრობისას Vous descendez à la prochaine station. Je prends le métro.
Pour aller à Port Doré,  il y  a un changement (une  correspondance).
N'oublier pas de composter votre billet. Je prends la direction Créteil,
c'est direct! Mon train n'était pas direct, j'ai dû changer deux fois! Si on
voyageais en/à....

მიმოწერა (მიმართვის,
გამომშვიდობების კლიშეები)

Madame ... Monsieur ... Cher Daniel.... Ma chère....
A bientôt!  amicalement.... Avec mes meilleures salutations...
Je vous embrasse.
Bien affectueusement, Bien à toi... Je t'embrasse...Grosses bises....
Bisous... Dans l'attente de. . . En vous remerciant par avance. . .
Je vous prie d'agréer, M
Salutations distinguées, Monsieur, mes salutations les meilleures.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

პოზიციის გამოხატვა, სხვისი აზრის
გაზიარება ან უარყოფა

Je suis d’accord !
Je ne suis pas d’accord ! Oui, c’est vrai/ tu as raison ! Elle a tort !



A mon avis ...  D'après moi... Vous n'êtes pas d'accord ?
Oui, mais..., Je crois que..... ,
Moi, je pense que...Je trouve qu'il a raison! Selon moi...
Voici un exemple de cela... Je suis sûr(e) que ......
Il y a une autre explication; Cette idée me semble inacceptable ! Je
partage l'avis de....Je ne dis pas que... mais cependant...

სატელეფონო საუბარი
Je t’appelle ce soir. Qui est à l’appareil C'est de la part de qui? De la part
de . . . Ne quittez pas, je vous la passe.  Bonjour, je suis bien au 01 45 67
34 09 ? Vous avez fait un mauvais numéro. . On peut me contacter au
....Vous vous êtes trompé de numéro. Patientez, s'il vous plaît ! Laissez le
message après le bip sonore.
Je peux vous rappeler un peu plus tard.....

ინფორმაციის გაცვლა

პირადი მონაცემების შესახებ;
სახელი, გვარი, ასაკი, მისამართი

Quelle est votre adresse?
J'habite 1, avenue Kazbeg, deuxième entrée, deuxième étage,
appartement 37. Ton numéro fixe/portable? . . .  Votre date/ lieu de
naissance. Votre domicile. Votre situation de famille…

ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ Tu es de quel pays ? Je suis/viens de . . .  Vous êtes originaire de quel

pays ? Vous êtes de quelle nationalité ?

თავისუფალი დროის გატარება
Comment passes-tu ton temps libre ? Quel est ton passe-temps favori ?
Quel est ton loisir ? Où passes-tu ton week-end?

პროფესის /ხელობის შესახებ Quelle est votre profession? Quel est votre métier?
Qu’est-ce que tu voudrais
faire/devenir ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie?

ჯანმრთელობის შესახებ Il a guéri.
Il faut que tu consultes le médecin. Que ressentez-vous?  De quoi
souffrez-vous?
Quels sont les symptômes?

სურვილის საჭიროების,
მოთხოვნილების შესახებ

Je voudrais partir.
J’ai besoin de. . .  Elle a envie de . . . Je souhaiterais/ aimerais que tu
partes. Je désire de/que...
Je rêve de /que...

აღწერა /დახასიათება

ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა,
ხასიათი

Elle porte . . . Comment est-il physiquement ?   Elle est habillée à la
mode... Sa mère est rousse; elle a des cheveux courts et frisés,
elle est mince; Il a de grandes oreilles et un nez pointu.

შეფასებები C'est bon! Comme c’est beau ! J’aime/ adore ce film! J'ai détesté. . .  Je
n’aime pas du tout! Comment tu trouves ce
spectacle? C'est parfait ! Ça ne m'a tellement plu!
Qu'en dites vous? Qu'en pensez vous? C'était fort original!

ემოციური რეაქციების გამოხატვა
სიხარული, აღფრთოვანება
კმაყოფილობა,

Quel bonheur ! Génial! Extraordinaire! Enfin! Quelle chance!
Sensationnel ! C'est admirable ! Je suis plein d'admiration!



ბრაზი, უკმაყოფილობა, სინანული,
აღშფოთება, გაღიზიანება

Ça suffit ! Arrête ! À quoi ça ressemble!  Je n'en peux plus ! C'est
inadmissible! laisse-moi tranquille ! Je suis vraiment désolé /déçu ...
Je regrette beaucoup de...
Je suis scandalisé/indigné!...C'est une honte! Je n'en peux plus ! Laissez-
moi tranquille! c'est monstrueux!

გაკვირვება C'est étonnant ! Ce n'est pas vrai! C'est incroyable! Ça alors ! C'est bizarre
Je n'en reviens pas !

ინტერესი Cela m'intéresse beaucoup ! C’est passionnant ! Ça me passionne! Je suis
vraiment curieux de savoir. . . ça m'intéresse vivement ...

ინდეფერენტულობა Ça m'est égal ! Ça ne m'intéresse pas ! Comme tu veux!
Tant pis! Je m'en fous !Je suis neutre.
Ça me laisse indifférent.

დროში ორიენტირება
ქრონოლოგია D’abord. . . . après . . .  puis. . . ensuite . . .

En premier lieu/ tout d'abord, il faut cueillir des olives, ensuite les laver
et à la fin les presser pour obtenir l'huile . . . Auparavant, il y avait une
forêt ici, maintenant on a coupé presque tous les arbres.

სიხშირე -Monsieur,  vous prenez souvent le train ?- chaque samedi. Elle travaille
4 jours par semaine.
Il vient chez nous assez fréquemment.

თანადროულობა Quand il se lave, il fredonne.
Il coupait l'oignon en sifflotant. Pendant qu'il voyageait, nous avons
terminé la construction de sa maison.
Il parlait et en même temps il regardait la télé.
Il s'est baigné dans la mer, tandis que/alors qu'il pleuvait très fort

ხანგრძლივობა Il a vécu en France pendant 3 ans. Elle  travaille de 9 heures à 6 heures. .
.  ça fait longtemps qu’il est parti.
Durant cette période, il faisait son boulot.

სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობის მითითება En haut /bas de. . . Où se trouve . . . ? Á deux cents mètres d'ici!. . .

გზის, მიმართულების,
დანიშნულების ადგილის მითითება

Il est parti à destination de Rome

აუცილებლობა, ვალდებულება,
აკრძალვა

Il est nécessaire de . . . Je te permets/t'interdis de . . .
Il est obligatoire de. . . . Faites attention... Nous devons . . . Défense de ....
Il est interdit de .....    Il est permis de ....
Vous êtes prié de . . .Je suis obligé de . . .

ლოგიკური კავშირები
მიზეზი, შედეგი, მიზანი Pourquoi . . .  Pour quelle raison. . . Parce que . . .  à cause de . . . C'est

pourquoi...
ოპოზიცია Il n’est pas venu, car il est malade. grâce à .....     C'est pour cela... Comme

. . . Puisque . . . Par conséquent. . .Si bien que . . pour que. . . afin
que. . . .

პირობითობა Au contraire . .  En revanche/par contre  . . . Cependant . . Or. . .
Dépêche-toi, autrement/ sinon on va manquer le train!

ინტერაქცია საკლასო ოთახში



მასწავლებლის მითითებები
მოსწავლის მიმართვა/შეკითხვა

Faites des hypothèses. . . Travaillez par pair/en groupe ! C’est clair ?
Jouez les scènes! Imaginez/rédigez les réponses!  Vous avez fini? Vous
pouvez répéter, s’il vous plaît? Je ne comprends pas ! J’ai compris . . .
Comment dire en français. . Est-ce que vous pouvez traduire, s'il vous
plaît? Vérifiez vos réponses! Qu'en pensez-vous! Réfléchissez bien et
répondez! Cochez la bonne réponse! Justifiez votre réponse! Préparez vos
arguments et présentez-les!. Notez les informations! Comparez vos
opinions! Argumentez! Nuancez! Défendez votre point de vue avec des
arguments!. . .

ლექსიკა
ინდივიდი

სხეული La tête, le cou, le visage, le front, les yeux, le nez, la langue, les
cheveux,  les oreilles, les dents, la bouche, les lèvres, les bras, la
main, les jambes, le dos,  le pied . Le corps humain, la colonne
vertébrale, l'estomac, le ventre, le cœur, le foie, le sang , la
poitrine...

გარეგნობა Avoir des cheveux longs/ ondulés/frisés/ en queue de cheval,
être moustachu, chauve, blond, brun, roux,
être maigre/ mince/ronde/joli/ laid/gros un visage
rond/allongé/carré,
des yeux bleu, marron, noir.  Avoir la taille fine,  être mignon/
ravissant/ superbe/ magnifique/ séduisante...

ტანსაცმელი, აქსესუარები la veste,  l'imperméable, le manteau, le blouson, le maillot de
bain, la chemise de nuit, une écharpe, une ceinture, une
doudoune, des lunettes (de soleil), des gants, une bague, un
bijou, collier, un bracelet  le chapeau, la casquette, des lunettes,
des gants,  la montre, les sandales, les pantoufles, les bottes, les
baskets ,la chemise à fleur/ à carreaux/ à rayures/ à pois, le
chemisier, le noeud papillon, la ceinture, les bretelles, le sac à
main, le parapluie, les bijoux, la boucle d'oreille, le collier, la
bague, le bracelet, la broche,...

ჰიგიენა Se maquiller, se démaquiller,  se brosser, se rincer, s'essuyer, se
sécher, le lait démaquillant, la mousse à raser, se raser, l'après
rasage, le coupe-ongle, le parfum, l'eau de toilette, le rasoir, le
gel de douche, la crème, se coiffer...

ჯანმრთელობა
ავადმყოფობა

Avoir mal à... être malade/
avoir de la fièvre/ une douleur,
tousser, examiner,  ausculter, transpirer,
garder le lit, aller mieux... Avoir  mauvaise  convalescence, se
sentir fatigué/ crevé mine/  une mine superbe, avoir une
angine/un Un anti-inflammatoire, un somnifère, avoir la
diarrhée/la nausée, se faire une entorse   rhume/une otite, être
en
Être en bonne/ excellente santé. . .

ხასიათი

souriante, drôle, sévère, bête, sympathique, doux, fou,
amusant, calme, bruyant, nerveux, poli, impoli, bavard,
travailleur, curieux, généreux, réaliste, rêveur, orgueilleux,
ambitieux  avoir un bon/mauvais caractère. . . Chaleureux,
agressif,   dynamique, féminine, imprudent, maladroit,



organisé, prétentieux, cultivé, créatif, amical, agressif,
optimiste . . .Assidu, entreprenant, ignorant, sociable,
dépensier, libéral, conformiste,  autoritaire, avoir le sens de
l'humour, stressé, hypocrite...

შეფასება და ემოციური რეაქციები

Sourire, rire, pleurer, se fâcher,  être fâché/ content/
mécontent/ heureux, préférer, plaire (ça me plaît), trouver
facile/difficile/ mauvais/ beau, trouver excellent/ intéressant,
aimer, adorer, détester, préférer
avoir peur de ... Se calmer, s'énerver, se sentir heureux,
être  surpris/ ravi/ joyeux/ satisfait/ triste/ étonné,
trouver  pas mal/ agréable/ désagréable,
aimer bien/ beaucoup/
déplaire. . . Se réjouir, s'irriter, s'en foutre, craindre, être irrité/
furieux/ en colère/ déçu/ gai, trouver banal/original,
aimer pas trop/pas du tout /pas tellement/ pas beaucoup,  avoir
horreur de

ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი, la personne, les gens, le monde, le vieux, l'étranger... Un riche, un pauvre, un

aveugle, un sourd, un citoyen, l'adolescent, l'adulte, une  personne âgée, le
bébé, le nouveau-né... Mineur, majeur, un clochard, un chômeur, un
handicapé, un SDF, un intellectuel, un malentendant...

ცხოვრებისეული
ეტაპები

L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse... La naissance, le troisième
âge, la mort, le décès...

ოჯახი le fils aîné/ unique, la nièce, le neveu, le cousin . . . Les beaux-parents,  le
gendre, la belle fille, les jumeaux,  la fille adoptive, un mariage,  les noces...

გეოგრაფული დასახელებები,
ეროვნება, წარმომავლობა

L’Angleterre, un Anglais, la Suisse, un Suisse, la Belgique, un belge, la Bretagne,
un breton, la Colombie, le Maroc, les Pays-Bas, les Etats-Unis,  Paris, un
Parisien. L'Hexagone, l'Amérique du nord, l'Amérique du sud, l'Europe, l'Asie,
l'Océanie, l'Antarctique, l'Afrique, l'Australie, l'Egypte, l'égyptien, le Mexique,
le mexicain, le Japon, le japonais,
le Brésil, le brésilien... La Bretagne, le breton, la Bourgogne, le bourguignon,
l'Alsace, l'alsacien, les pays de la Loire, le Midi, les Pyrénées, les Alpes, la Côte
d'Azur, l'Île de France, l'Aquitaine, la Normandie...

სოფელი/ქალაქი le champ, la ferme, le sentier, le chemin, le potager, le cimetière, le hangar,  les
machines agricoles,  le bétail, les volailles, l'étable, l'écurie le pommier, le
cerisier, la vigne, les vendanges... le gratte-ciel, le quartier, l'arrondissement, la
banlieue, le faubourg, le quai, le parking, le square, la statue, le bassin, la
fontaine, une boutique, l'éclairage, la cathédrale.. .une usine, un atelier,
l'hôpital, l'allée, la pelouse, le gazon, l'illumination, la publicité, le passage
souterrain, l'édifice, un monument, un banc…

სურსათი la viande de boeuf/ d'agneau/ de veau/ de porc,   du poulet, du poisson, Un
rosbif, un bifteck, une entrecôte, un steak, la confiture, le miel, le jus de fruit,
le concombre, la tomate, une orange, la banane, la salade, l'haricot, la fraise, le
raisin, Le camembert, le roquefort,  le fromage de chèvre, du saucisson, du pâté,
de la saucisse, le jambon cuit/fumé, des fruits de mer, des cornichons...

ფოსტა, პერსონალი Le bureau de  poste, le PTT, le timbre, un employé de poste, l'enveloppe,  la
carte postale, un colis, le facteur, une carte postale, le courrier, le colis, un



paquet, un employer de poste...
საზოგადოება და სახელმწიფო La république, le drapeau (tricolore), le hymne- "La Marseillaise", la devise de

la république (Liberté, Egalité, Fraternité), la langue nationale/régionale, l'Etat,
la Constitution, le président, le premier ministre, le pouvoir, le parlement, la
mairie, l'hôtel de ville, la superficie... La Déclaration de droits de l'homme et du
citoyen, la frontière, Conseil d'Etat, la société, l'élection, l'administration, le
fonctionnaire, le département, la capitale régionale, l'arrondissement, le
canton, la commune, la région, la loi, l'armée, la guerre, la monnaie unique
européenne, l'économie, l'industrie, l'agriculture, le gouvernement, le
patrimoine national/mondial. . L'assemblée nationale, le Sénat, le député, le
sénateur, le pouvoir exécutif/législatif,  la grève, le gréviste, le  syndicat, la
manifestation,
la douane, un partie politique (de gauche/ de droite), la carte électorale, (voter),
la campagne électorale, le Code pénal/ civil, la décentralisation...

განათლება
l'école primaire/secondaire, passer un examen, le redoublement,  le
baccalauréat (le bac), l'élève, le collège, le lycée, le collégien,  le lycéen,
échouer à un examen, être collé, le brevet scolaire ... l'enseignements
secondaire, l'apprentissage, le collège professionnel, une épreuve,  les études
supérieures, l'université, l'institut,  le conseiller principal d'éducation, la vie
scolaire, l'intolérance, les conflits scolaires, associations des parents d'élèves,l'
évaluation nationales .. . Le premier cycle, le second cycle, Bac+3, BTS, DEUG,
DEA, DESS, l'Ecole supérieure, les Grandes écoles (ENA, HEC, Sciences Po,
Normale sup), l'année universitaire, la faculté (fac)...

კვების ობიექტები, კერძები,
პერსონალი,

une cafétéria, le café, le chef cuisinier, le garçon de café, le menu, la carte, le
dessert, un plat, le plat du jour... Un bistro, la crêperie,  une entrée, un hors
d'œuvre, les frittes, la serveuse, l'apéritif, le croque-monsieur, la pizza, la
choucroute, le couscous, le fois gras, un hors d'œuvre, les crudités, le boeuf
bourguignon, les escargots, les cuisses de grenouille, les moules .........

ტრანსპორტი, პერსონალი Le voyageur, la station, l'arrêt, le wagon, le quai, l'horaire, un guichet, un
billet, un ticket, le car, un train, le TGV, le RER, la voiture, la SNCF, le
contrôleur, bureau de renseignement, la sortie l'entrée... la ligne, la voie,  le
quai, une correspondance, une amande, un aller-retour, un allez simple, une
place assise, une première/ seconde classe, fumeurs/ non-fumeurs,  la direction,
le composteur...

კულტურის ობიექტები/
პერსონალი-დასამატებელია

la salle de concert/d'exposition, un comédien, une actrice...
Le rap,  le groupe de musique pop, le rock,  le décor, le réalisateur, le metteur
en scène,  une pièce, la boîte de nuit, le tub, la Fnac, centre
culturel/scientifique, jardin de plantes, médiathèque, festival de Canne

სპორტი
La station de sports d'hiver, une coupe, une compétition, un sportif, une
médaille, le record,  l'équipe gagnante, l'arbitre, un entraîneur, un joueur, un
athlète, le match, le cycliste,  le gardien de but, l'adversaire, le match nul, un
joueur, la deuxième mi-temps, l'équipe gagnante, le gardien de but, la victoire,
un entraîneur, la compétition, le championnat, le champion. . . Les sports de
combat (boxe, judo, karaté), les sports individuels (alpinisme, cyclisme, tennis),
les sports d'équipes (basket-ball, football, rugby, volley-ball), un adversaire. . .

მედია

ტელევიზია/ Une émission, un guide de programme, les infos, la météo, un reportage, un



რადიო présentateur, la station  de radio, une audience, la RFI, la publicité, une pièce
radio, le plateau de télévision,  le bulletin d'information/météo ... Une chaîne, un
logo, France 3, La 5 - ARTE, M6, un documentaire, un téléfilm, la télé par
satellite (TPS), le canal satellite, les chaînes thématiques, genre d'émission,
magazine télévisé (scientifique,   sur l'histoire), film, fiction, sport, documentaire,
divertissement, le jeu télévisé, le courrier de lecteurs,  l'envoyé spéciale Le sous-
titrage, le film diffusé en v.o. où doublé, le scénario,  rediffusion d'une
émission,le forum, sagas familial, une série policière,  une équipe rédactionnelle,
monter des actualités/des débats/des entretiens...  , le JT (journal télévisé). . .

პრესა
Un  journal, une revue, un article, un titre, un sous- titre, un chapeau, publier,  la
rubrique, à la Une,  le mensuel, l'hebdomadaire, le journalier, le quotidien, les
faits divers, le vol, le cambriolage, l'accident, l'assassinat,  la victime,
l'enlèvement, l'incendie, distribution de prix, la nomination  ... La publication, le
journal d'actualité/ sportif, dossier actu, enquête, l'écologie, la pollution
industrielle/ de  l'air/ de l'eau/du sol, préserver/ protéger l'environnement,
l'inondation, la sécheresse,  le tremblement de terre,   les catastrophes terrestres,
l'éruption de lave, les dangers, Okapi, Phosphore... Des grands journaux
nationaux, la presse régionale/ locale/ nationale, la presse féminine, Le Monde, le
Figaro, Le Télérama, la catastrophe écologique, les gaz d'échappement, la marée
noire, une décharge, les changements climatique,  le réchauffement planétaire,
des déchets ménagers, industriels, radioactifs...

ინტერნეტი L'ordinateur, le clavier, la touche, le moniteur, la souris, le modem, le logiciel, la
disquette, le CD, démarrer, le dossier, le fichier, se connecter, le site, surfer,
rechercher, télécharger, le mèl, le courriel, la pièce jointe, @ (arobase), la boîte
de réception, le forum sur Internet, copier, coller, le destinataire, l'expéditeur, les
internautes, le virus... Des données, des options, une échelle, la barre d'outils,
supprimer, renommer, l'installation,  le menu, le bouton, imprimer, la case,
formater, sélectionner, le pointeur, la gestion, les classeurs, l'affichage,
personnaliser, enregistrer,  verrouiller...

ორიენტირები
დრო

საათი, დღის მონაკვეთები,
კვირის დღეები, თვეები,
წელიწადის დროები, წელი...

Une minute, une heure, une demie heure, un quart d'heure, trois quart d'heure,
midi, minuit, la semaine, les saisons, le soir, la nuit, l'été, l'année, le
printemps… Tôt, tard, de bonne heure,  à temps, être en retard/en avance/ à
l'heure, la journée,  la matinée, la soirée, le trimestre, la décade...

აწმყო Aujourd'hui... Maintenant...  A présent...

წარსული
Hier, mercredi dernier/ passé, avant-hier . . .  A cette époque,  autrefois, avant. .
Jadis, naguère, tout à l'heure...

მომავალი Demain, après-demain., bientôt. . . Le  mardi  prochain/suivant... Dans le futur,
à l'avenir, d'ici-là...

წინსწრება Avant, d'abord... Depuis, jusque-là, en premier lieu... Auparavant, Il y a 5  jours,
ce jour-là, 4  jours plus tôt, la veille, l'avant-veille, ce matin-là, à ce moment là...

მერმინდელობა Après, ensuite, puis... Par la suite, dans la suite, dans 10 jours, à la fin... 2  jours
plus tard, le lendemain,  le surlendemain...

სისწრაფე Aussitôt, tout de suite... Immédiatement, tout de suite... Tout à coup, enfin...

სიხშირე Souvent, rarement, chaque matin... De temps en temps,  X  jours  par semaine/
mois... Fréquemment...



ხანგრძლივობა De... à...., longtemps, tout le temps, pendant... Depuis, en même temps,  dés ...,
à partir de..., 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, lors... Durant, tandis que..., alors
que..., entre-temps

სივრცე/ ადგილმდებარეობა
Se trouver au sommet/au nord/ au bord de ..., le nord, le sud, l'est, l'ouest,
près/loin de..., à droite, à gauche, à coté de..., tout près de..., en haut, en bas, par
terre. . Au-dessus, en dessous, dehors, dedans, partout,  nul part,
à l'extérieur, à l'intérieur,
autour de ...
Aux alentours...

მახასიათებლები
ფერი, ზომა, წონა,
შემადგენლობა

Bleu ciel, une couleur foncé/clair, immense, énorme, en bois/en
fer/laine/coton/cuir/soie,  beau, ancien, vieux, nouveau, frais, tiède, lourd, assez
bien, plat, rond, ovale, rectangulaire, rapide, lent... Rougeâtre, superbe,
magnifique, extraordinaire, grisâtre, verdâtre, en plastique/caoutchouc/
polystyrène/argent/ cuivre/ or/ pierre/ plastique/ synthétique/ velours/ verre...
Revêche, lisse, lisible, rouillé, surprenant, adapté, étouffé, simple, sophistiqué,
romantique, plat...

რაოდენობა
Beaucoup de, peu de, assez, un kilo, un litre de, un demi-litre, une tranche de,
un morceau de, un quart, la moitié, un pot de, un peu, un tout petit peu, un
verre... Une livre, une demi livre, une douzaine,  moindre une bouteille de, un
flacon de..., un paquet de, une botte, un tube de... Une plaque de, une quantité,
un tas de...,  nombreux..., un tiers de..., un quart de ..., un groupe, une bande,
une foule, une rangée, un demi, un morceau, un quart, un verre

აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური
აქტივობები

Etudier, raconter, comprendre, penser, apprendre, décrire, expliquer, toucher,
connaître, choisir,  exprimer son point de vue, argumenter, s'intéresser.. Goûter,
entendre, discuter, prendre part à une discussion, se rappeler, réfléchir,
dialoguer, découvrir, faire un choix, se souvenir, conseiller, donner des conseils,
s'exprimer, affirmer.... Contempler, saisir, percevoir, comparer, reconnaître,
renseigner, juger, faire des hypothèses, faire des comparaisons

ტელეფონით სარგებლობა Appeler, rappeler, composer le numéro, faire un mauvais numéro, se tromper de
numéro décrocher, raccrocher. . . Envoyer/laisser un message, éteindre,
Introduire/insérer la carte de téléphone, avoir  la communication.... recharger,
verrouiller, activer, être en ligne, introduire le code personnel, passer un coup
de fil... avoir quelqu'un au téléphone

დასვენება, გართობა Aller au cinéma/ au musée/ au théâtre, regarder la télé, écouter de la musique/
la radio, passer ses vacances au bord de la mer/ dans les montagnes... Regarder sa
chaîne/ son émission préférée, jouer aux échecs/ aux cartes, lancer les dés, faire
une partie de... bricoler, fabriquer, sortir le soir, peindre, filmer, se balader, aller
au sport d'hiver... Fêter/célébrer la victoire de son équipe préférée, voyager,
faire de l'escalade/ de la randonnée/ de l'alpinisme  ...

სპორტი Gagner/perdre un match, pratiquer/ faire du sport/du tennis/du football,
remporter la victoire/le championnat...  S'exercer, attaquer, s'entraîner, arbitrer,
donner un coup de sifflet, marquer (un but, un panier), passer (le ballon)...
Devenir le champion de l'Europe, vaincre son adversaire, battre le record,



participer à un tournoie d'échecs...
მგზავრობა, გადაადგილება Prendre le train/le métro/ le bus/le bateau/un taxi, voyager en avion, à pied, à

vélo, à cheval, descendre à la station, avoir une correspondance, manquer/rater
son train... S'acheter des billet/ des tickets/, un carnet de ticket, changer de
ligne/ de direction, composter son billet, se garer, stationner...

ფულის აღება და გაცემა Payer par chèque/ en espèce/ en liquide, régler la consommation, toucher son
salaire... Changer d'argent, convertir, rembourser, prêter, prendre le crédit, être
fauché... Être ruiné, payer la dette, faire faillite, emprunter, recevoir des
intérêts, investir

დღესასწაულები და ზეიმები
La fête de  Noël, le père Noël,  l'Arbre de Noël, un cadeau, les guirlandes, le bal, le carnaval, le masque, l'anniversaire,
Pâques, les œufs en chocolats, les cloches, le Mardi Gras, se déguiser, défiler,  le jour des rois, l’Épiphanie, tirer le roi ,
cacher la fève, la galette, coiffer le roi, la renne d’une couronne,  une carte postale, faire la fête,le jour de l’an, le
réveillon, la branche de gui, le poisson d’avril, le 14 juillet, un feu d’artifice, un défilé militaire, la Fête de la Musique,
la Pentecôte, le Noël,  Paques, la Fête du travail, l'Ascension, la Pentecôte, la Fête des mères, La Fête nationale,
l'assomption, le Toussaint, l'Armistice, la fête religieuse/ fixe/ mobile, la fête civile/ nationale, une soirée, un pot, un
cocktail, un cadeau, féliciter, des voeux, le souhait, recevoir/ offrir un cadeau,un banquet, un jour férié, organiser,
souhaiter, porter un toast...
. . .

გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს. ამიტომ, სასურველია, მისი

კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის
აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს
საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო
სიტუაციებში მიწოდება, დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც
კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე

მრავალფეროვანი აქტივობებისა Dდა სავარჯიშოების შეთავაზება

 განუსაზღვრელი არტიკლი (un, une, des)
 განსაზღვრული არტიკლი (le, la, l', les)
 შერწყმული არტიკლი (au, aux, à la;  à l', du, de la, de l', des)
 ნაწილობითი არტიკლი (du, de la, de l', des)
 კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები ერთი და ერთზე მეტი მფლობელის აღმნიშვნელი (mon,

ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs)
 კუთვნილებითი ზედსართავი ხმოვნით და მუნჯი "h" დაწყებული მდედრობითი სახელების წინ
 კუთვნილების გამოხატვის სამი ფორმა:

 à + სახელი (c'est à ma sœur)
 à + მახვილიანი პირის ნაცვალსახელი
 არსებითი სახელი + de

 ჩვენებებითი ზედსართავი სახელები (ce, cet, cette, ces)



 რაოდენობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები
 რიგობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელი
 განუსაზღვრელი ზედსართავი სახელი tout
 ზედსართავი სახელების მდედრობითი სქესის წარმოება

ზოგადი წესი – ზედს. + e, court- courte. . .
არ იცვლება – jaune/jaune. . .
იცვლება დაბოლოება – er-ère; if-ive; eux-euse. . .
ცალკეული შემთხვევები – beau-belle . . .

 ზედსართავები, რომელთაც ორი ფორმა აქვთ მამრობით სქესში (nouveau-nouvel)
 არსებითი და ზედსართავი სახელების მრავლობითი რიცხვის წარმოება

ზოგადი წესი – არს. + s, crayon –crayons. . .
არ იცვლება – vieux/vieux . . .
ცალკეული შემთხვები – al-aux; eau+x . . .

 შედარება – შედარებითი და აღმატებითი ხარისხები (plus/moins/aussi . . que ; autant . . que, le plus, le
moins. . .); შედარებითი ხარისხის არაწესიერი ფორმები (meilleur და სხვა);

 უმახვილო პირის ნაცვალსახელები (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
 მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარის და დამატების ფუნქციით (moi, toi, lui/elle, nous,

vous, eux/elles)
 პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი და ირიბი დამატების ფუნქციით
 პირის ნაცვალსახელი on
 ნაცვალსახელი y და en
 ადგილმდებარეობის გამოხატვა წინდებულების და ზმნიზედის გამოყენებით (le chien est sous la

table, elle est ici)
 რაოდენობის გამოხატვა ზმნიზედების გამოყენებით (beaucoup, assez, trop. . .)
 დროის გამოხატვა წინდებულების და ზმნიზედების გამოყენებით (avant, après, maintenant. . .)
 I, II და III ჯგუფის ზმნები
 უკუქცევითი ზმნები
 ზმნები, რომლებიც être-ით იბრუნვის
 დამხმარე ზმნები avoir და être
 ნახევრად დამხმარე ზმნები (devoir, pouvoir, sembler, être en train de)
 ზმნის პასიური ფორმა
 ზმნის კილო და დრო – აწმყო ( L'indicatif présent) , ბრძანებითი (l'impératif présent), უახლოესი

მომავალი (Le futur proche), უახლესი წარსული (passé récent), წყვეტილი (passé composé), ნამყო
უწყვეტელი (imparfait), მომავალი (futur simple), წინარე წარსული (plus-que-parfait), მარტივი
წარსული (passé simple), მიმღეობა (participe), გერუნდივი (gérondif), პირობითი აწმყო (conditionnel
présent), კავშირებითი (subjonctif présent avec les constructions exprimant la nécessité, le souhait,
l'hésitation- il faut que  .. ., je souhaite que . . .je ne pense/crois pas que ) სურვილის და საჭიროების
გამოხატვა

 უარყოფა მარტივ და რთულ დროსთან (ne - verbe – pas/rien/jamais/plus/ni … ni, que. . . )
 კითხვის დასმა (ინტონაციით; მტკიცებით ფორმაზე საქცევის "est-ce que"-ს დამატებით;

ინვერსიით)
 კითხვის დასმა ნაცვალსახელებით, კითხვითი ზედსართავებით და კითხვითი ზმნიზედით (Qui

est-ce, comment est ta voiture? quelle robe veux-tu?)
 რთული თანწყობილი წინადადება შემდეგი კავშირებით: et, ou. mais, ni, car, parce que, donc,

cependant, en effet, c'est pourquoi, par conséquent, en revanche, cependant, d'une part . . . d'autre part
 რთული ქვეწყობილი წინადადება შემდეგი კავშირებით: qui, que, si, quand, lorsque, puisque, parce

que,



 შეთანხმების წესები
 ზედსართავი სახელის არსებითთან შეთანხმება რიცხვსა და სქესში
 avoir – ით ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის შეთანხმება დამატებასთან
 être-ით ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის შეთანხმება ქვემდებარესთან (elle est

venue)
 დროთა შეთანხმება

 პირობითი დაქვემდებარებული წინადადების ზმნის შეთანხმება მთავარი
წინადადების
ზმნასთან, როცა ეს უკანასნელი თხრობით კილოშია (si tu veux, tu peux; si tu termines à temps, nous
irons au cinéma.)

 ისეთი მოქმედების გამოხატვა, რომელიც
მოცემულ მოქმედების თანადროულია, (simultanéité- je savais

qu'il luttait)
წინ უსწრებს მოქმედებას (antériorité- je savais qu'il avait lutté)
მოსდევს მოქმედებას (postériorité- je savais qu'il lutterait)
ირიბი ნათქვამი (discourt rapporté) – დროთა შეთანმხმება;
დროის აღმნიშვნელი სიტყვების სათანადოდ გამოყენება
პირდაპირი ნათქვამის ირიბში გადაყვანისას (მაგ. demain - le
lendemain; hier - la veille და სხვა)

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა

 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება; მონაწილეობა

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ურთიერთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები
სხვა);

 ფრანკოფონია;
 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები (წითელი ჯვარი, ექიმები საზღვრებს გარეშე და

სხვა)
 გეოგრაფიული ცნობები ქვეყნის შესახებ;
 ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 დედაქალაქი, მისი ისტორია, მისი ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, მომღერალი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და

ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 სოციალური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში;
 სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები;
 ეკოლოგია;
 ცნობები საფრანგეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

საბაზო-საშუალო საფეხურის VII დონის სტანდარტში მოცემული შდეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ
შინაარსზე დაყრდნობით:



პანორამა
სამეტყველო ფუნქციები:
 მოსაზრებებისა და დამოკიდებულებების გამოხატვა
 ემოციებისა და გრძნობების გამოხატვა
 ინტერაქცია აქტივობებისა და მოქმედებების დროს
 ზეპირი გამოსვლის/თხრობის სტრუქტურირება
 ინტერაქციის აგება
 ლოგიკური კავშირები
 ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი

leqsika

 ინდივიდი: სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები/ აქტივობები, ჰიგიენა/აქტივობები,
ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა/ აქტივობები, შეფასება და ემოციური რეაქციები;

 ინდივიდის გარემოცვა: ადამიანი/ცხოვრების ეტაპები, ოჯახი/ნათესავები, ბუნება და ბუნების
მოვლენები/აქტივობები, გეოგრაფიული დასახელებები/ ეროვნებები, რელიგიური მრწამსი, საზოგადოება
და სახელმწიფო, ქალაქი და სოფელი/აქტივობები, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები/აქსესუარები,
განათლება, სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები, სურსათი/ აქტივობები, კვების
ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები, ტრანსპორტი/ პერსონალი/აქტივობები, კულტურის
ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები, მომსახურების ობიექტები/პერსონალი/ აქტივობები, ბანკი, მედია,
ტელეკომუნიკაციები/ინტერნეტი/ტელეფონით საუბარი;

 აქტივობები: გართობა/თავისუფალი დრო/სპორტი/აქტივობები, აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები;
 დღესასწაულები და ზეიმები

gramatika
sociokulturuli da kulturuli Tematika

სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

მოსაზრებებისა და
დამოკიდებულებების გამოხატვა
საკუთარი თვალსაზრისის გამოხატვა À mon avis,… De mon point de vue,… En ce qui me

concerne,… Il me semble que … Selon nous,… Je crois que…
Personnellement,… Mon sentiment c'est que…

დათანხმება Bien entendu. Sans aucun/moindre doute. Complètement.
Totalement/Sans réserves. Je partage ton idée/ton analyse/ton
sentiment/ton raisonnement/tes conclusions.

უარყოფა Je désapprouve cette décision. Il/C'est inadmissible/
inacceptable/intolérable d'accepter sa présence après ce qu'il a
fait. Je proteste contre cette décision.

რაიმეს ცოდნის/არცოდნის გამოხატვა Je suis au courant de ses habitudes. Oui, j'en ai été informé.
J'ignore ce qu'il veut faire. Je n'ai pas le moindre idée de sa date
d'arrivée. Je ne connais pas cet homme. Je ne suis pas au courant
de ces derniers événements.

რაიმეს გახსენება/დავიწყება Je me souviens de son nomJe me rappelle ses beaux yeux verts.
Je n'ai pas oublié de fermer le gaz. Je ne me souviens plus de
…Je n'ai plus le (moindre) souvenir de ce repas. J'ai un trou de
mémoire. Ça ne me revient pas.

დარწმუნებულობის/ეჭვის
გამოხატვა

Je suis (absolument/tout à fait/complètement)
sûr/certain/convaincu/persuadé de Je me demande si c'est une
bonne idée. Je doute fort qu'il en soit capable. J'ai des doutes sur
sa santé mentale. Cette histoire paraît tout à fait



invraisemblable. Il est apparemment en retard.
რაიმეს კეთების უნარი Je suis capable de… Je suis en mesure de… J'ai la capacité de…

Je suis en état de... Nous avons les moyens de...
რაიმეს კეთების განზრახვა J'ai l'intention d'arrêter de fumer. J'ai prévu de revenir à 18

heures. Je tiens à répondre moi-même.
ვალდებულება, აკრძალვა Je dois (absolument/obligatoirement) rentrer avant minuit. J'ai à

finir ce livre avant ce soir. Il est interdit d'interdir. Passage
obligatoire. Entrée interdite.

ბრალდება, თავის დადანაშაულება,
აღიარება, ბრალდების უარყოფა

C'est de sa faute si tout est arrivé. C'est à cause de … Je suis
responsable de ... Il est pour quelque chose dans l'accident de sa
sœur. J'assume la responsabilité de cet échec. Je reconnais avoir
roulé trop vite.
Je nie toute responsabilité dans l'accident. Je n'ai rien à voir avec
cette affaire.

ბოდიშის მოხდა Je vous présente mes excuses pour cet incident. Je suis
(vraiment/ sincèrement…) navré/confus/désolé de vous avoir
fait attendre. Je suis impardonnable d'avoir oublié de vous
rappeler. Je ne voulais pas te/vous blesser/faire de la peine…

ემოციებისა და გრძნობების
გამოხატვა
სიამოვნების, სიხარულის,
ბედნიერების გამოხატვა

Ça m'a fait tellement plaisir que vous soyez venu. Je suis fou de
joie! Qu'est-ce qu'on est bien! Je voudrais exprimer ma joie de
vous accueillir tous ici.

სევდის, უხალისობის გამოხატვა Je suis déprimé/triste/malheureux/démoralisé…C'est
déprimant/désolant/accablant… Je n'en peux plus. J'ai le moral
zéro. J'en ai ras le bol. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air en
forme!

თანაგრძნობის გამოხატვა Je (te) comprends. Je sais ce que c'est. Je sais ce que tu ressens.
Mon pauvre chéri/chou/vieux..! Je suis de tout cœur avec toi.
Toutes mes condoléances!

იმედგაცრუების გამოხატვა Je suis déçu des résultats des élections. C'est une grande
déception pour moi. Et dire que j'y croyais!

შიშის, წუხილის, შფოთვის
გამოხატვა

Je suis angoissé/paniqué/terrifié/terrorisé/stressé/
effrayé… C'est l'horreur/l'angoisse/la panique!

შვების გამოხატვა On l'a échappé belle! C'était rien finalement! Quel soulagement!
Ça m'enlève un poids!

კმაყოფილების/უკმაყოფილების
გამოხატვა

Impeccable! Ça me convient parfaitement. C'est exactement ce
que j'attendais de lui.
Il ne me manquait plus que ça! Il y a quelque chose qui
t'ennuie/te gêne/te pose problème/te déplaît?

მრისხანების, ცუდ ხასიათზე ყოფნის
გამოხატვა

Ça va pas, non? Tu exagères! Ça dépasse les limites! Je suis
irrité/agacé/exaspéré/furieux… Ça dépasse les bornes! J'en ai
assez/marre/ras le bol/plein le dos de…

რაიმეს მიმართ ინტერესის გამოხატვა Je commence à m'intéresser à la politique. Je suis sensible à son
charme. C'est (tout à fait)
intéressant/passionnant/fascinant/exaltant de…
Ah ben dis donc!

გაკვირვების/ გულგრილობის
გამოხატვა

Je trouve ça surprenant/étonnant/incroyable… Je ne m'y
attendais pas.
Bof! Et alors? Ça me laisse indifférent/froid. Peu importe.



მადლიერების გამოხატვა, მადლობის
გადახდა

Merci mille fois! Ça me touche beaucoup que… C'est gentil
d'avoir pensé à nous. Je vous  suis reconnaissante de votre
soutien.

ინტერაქცია აქტივობებისა და
მოქმედებების დროს
ვინმესთვის რაიმეს გაკეთების
თხოვნა/მოთხოვნა

Il faut/Il faudrait (absolument/impérativement/ vraiment)  que
tu viennes. J'exige/J'ordonne que … Ce serait bien si quelqu'un
allait à sa rencontre. Tu pourrais me donner un coup de main?
Aurais-tu l'obligeance/l'amabilité/la gentillesse de…

ვინმესთვის რაიმეს შეთავაზება Je vous invite au café? Pourquoi on n'irait pas manger au
restaurant? Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma? Je serais
heureux de vous compter parmi nous.

ვინმესთვის დახმარების შეთავაზება Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ça va, tu te
débrouilles tout seul? Je peux te donner un coup de main? Puis-
je vous être utile?

შეთავაზებაზე პასუხის გაცემა Il faut que j'y réfléchisse. C'est à voir. Je préférerais qu'on en
reparle demain. Il m'est impossible de …

რჩევა Moi, à ta place, je partirais tout de suite. Si j'étais toi, je serais
plus prudente. On ferait mieux de s'en aller. Tu pourrais essayer
un autre pantalon. Juste un petit conseil: attends qu'elle te
rappelle.

მუქარა Je te préviens/te promets/t’avertis que si tu fais ça, tu ne me
reverras plus.

დაპირება Promis juré, je te téléphonerai demain ! Je t’assure, je viendrai
samedi. Tu peux me faire confiance, je posterai ta lettre.

საყვედური Tu vois comment tu es ? Comment peux-tu dire des choses
pareilles ?

ზეპირი გამოსვლის/თხრობის
სტრუქტურირება
განსახილველი საკითხების წარდგენა Au début/Tout d’abord/D’abord… En premier lieu…, en

deuxième lieu… Par la suite,… Ensuite,… Je terminerai par…
En conclusion,…
Le dernier point/problème/… abordé/traité/examiné/
analysé/présenté/… sera…

ხაზგასმა, გამოკვეთა Soulignons/Signalons/Remarquons/…(le fait) que ... Il faut
remarquer/signaler/souligner/…que… J’insiste sur le fait que ...
Il faut remarquer que ... .

ერთი საკითხიდან მეორეზე
გადასვლა

Passons/Je passe maintenant au deuxième point de l’ordre du
jour. Après avoir examiné/considéré/ vu/…,
considérons/voyons/examinons/… Le point/La question/…
suivant(e), c'est… .

ახალი თემის, სიუჟეტის
შეთავაზება/უარყოფა

Pour passer à autre chose, voyons le temps qu’il va faire pour
demain. Bon, pour changer de sujet, si on parlait de tes projets.
Parlons plutôt d’autre chose.

საპირისპირო თვალსაზრისის
შემოტანა

Mais, cependant, toutefois, néanmoins, pourtant, au contraire,
contrairement à, par contre, inversement, à l'opposé, face à…

თემიდან გადახვევა Entre parenthèses j’ajouterai…
Je reprends/continue/ferme les parenthèses. Revenons à nos
moutons.

მაგალითის მოყვანა Je prendrai l'exemple suivant: … Pour mieux me faire



comprendre, je vais prendre un exemple:… Ça me fait penser à
… Pour être plus clair, imaginons que …

სხვისი ნათქვამის გადმოცემა Il dit/écrit/pense que l’habitude est une seconde nature. Il
estime/prétend/affirme/considère… que… Il espère/regrette/
avoue… que…

ციტირება Je cite : « … ». « … ». Fin de citation. Je rapporte ce que Michel a
dit/écrit : « … ». Comme on dit : « … »

შეჯამება/დასკვნის გაკეთება En résumé, … Pour résumer, … Je résume en un mot/en
quelques mots/rapidement…En un mot, … En deux mots, … En
conclusion, … Pour conclure, …  Pour terminer, … Finalement,
… En somme/En définitive/ Bref/Donc/Enfin…

ინტერაქციის აგება
საუბრის წამოწყება/სიტყვის აღება Je voudrais ajouter/dire/préciser/expliquer que… À mon avis, …

Écoutez, … Je voudrais te parler. Tu as quelques
minutes/quelques instants/un instant… ? Il faut que je te parle.
J’ai quelque chose à te dire.

ახალი თემის, სიუჟეტის
შეთავაზება/უარყოფა

Pour passer à autre chose, voyons le temps qu’il va faire pour
demain. Bon, pour changer de sujet, si on parlait de tes projets.
Alors qu’est-ce que vous avez comme remarque à faire sur ces
projets?
Parlons plutôt d’autre chose.

სიტყვის ან ფრაზის ძებნა/
შესწორება/გახსენება/შეცვლა

Fraise, euh non, pardon, pas fraise, framboise. Dans son livre il
dit… attends ça va me revenir. Je ne sais pas/plus comment ça se
dit/ça s’appelle/on appelle ça. Je ne connais pas ce mot.
Comment dit-on « … » en français?

დარწმუნება/გადამოწმება, რომ
თანამოსაუბრემ სწორად გაგიგოთ

C’est clair? Tu comprends? Tu me suis? Tu vois ce que je veux
dire? Je me suis fait comprendre? En autres termes… Cela
signifie/a comme sens/a comme équivalent…

დარწმუნება/გადამოწმება, რომ
თანამოსაუბრეს სწორად გაუგეთ

Comment? Pardon? Excusez-moi, je n’ai pas bien
entendu/compris/suivi. Que veux dire…? Qu’est-ce que tu
entends par…? Quel sens donnes-tu à….? En somme…?

ლოგიკური კავშირები
მიზეზი/შედეგი À cause de, en raison de, faute de, par manque de, en/par

conséquence, de ce fait, de cette manière, pour cela, de sorte
que…

ოპოზიცია/დათმობა Au contraire, à l’opposé de, au lieu de, tandis que, pourtant,
toutefois, malgré tout, quand même, tout de même…

პირობა En cas de, au cas où, si, à condition que, sans quoi…
მიზანი En vue de, dans le but de, pour que, afin que…
ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი

Vous réglez comment, en espèce ou par chèque? Comment
remplir un chèque? -Comment retirer de l’argent aux
distributeurs automatiques? – Introduisez votre carte, composez
votre code secret, puis validez, choisissez votre montant,
veuillez patienter, vous pouvez retirer votre carte et prendre
votre argent.

leqsika

ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები
სხეული



Un corps humain, un squelette, un organe, un
muscle, une omoplate, une phalange, une pupille, un
intestin, une rate, une artère, une salive, une bile, un
tendon, un biceps, une tempe, une narine, une
paupière, une mâchoire, un thorax, une hanche, une
aisselle, une paume, un pouce, un index, un poing, un
orteil…

გარეგნობა
Une allure, une attitude, une cicatrice, une perruque,
des lentilles, un dentier, une prothèse…
bossu, handicapé, nain, géant, frontal, hâlé, mat…
se tenir debout/à quatre pattes, ramper, boiter,
charger…

ხასიათი
Affectueux, agacé, anxieux, astucieux, audacieux,
coléreux, conciliant, désespéré, embarassé, embêté,
émerveillé, exaspéré, irritable, prétentieux,
respectueux, sociable, sournois, vaniteux …
chagriner, contrarier, déprimer, enchanter, exciter,
révolter…

ტანსაცმელი/აქსესუარები/აქტივობები
Une chemiserie, une lingerie, une tenue, un
habillement,  une confection, un collant, un
survêtement, des pantoufles, un lacet, un talon, une
taille, une pointure…
retirer, enlever, aller bien/mal…

ჰიგიენა/აქტივობები
Une hygiène, une propreté, des soins, des produits
d'entretien, une brosse, un mouchoir, un papier
hygiénique, un gant de toilette, un gel-douche, un
déodorant, un sèche-cheveux…
corporel, dentaire, sain, malsain, hygiénique, propre,
net…
nettoyer, désodoriser, s'épiler, se couper les
cheveux…

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა/აქტივობები
Une affection, une migraine, une tension, un
éternuement, un vertige, une malaise, un
évanouissement, un plombage, un rétablissement,
une convalescence, une varicelle, une coqueluche,
une maladie de la vache folle, une hépatite, un
microbe, une bactérie, un virus, un symptôme, une
contagion, un diagnostic, un infarctus, une fracture,
une inflammation…
bien portant, invalide, bénin, fiévreux, chronique,
aigu…
être en bonne santé, éternuer, perdre connaissance,
se rétablir, attraper, transmettre, vacciner…

შეფასება და ემოციური რექაციები
Exaspéré, stressé, à bout de nerfs, scandaleux, inouï,



abasourdi, effaré, ému, abattu, accablé, bouleversé…
manifester/extérioriser/cacher/dissimuler ses
émotions, être aux anges, déborder de bonheur, avoir
le moral à zéro, bouder, contrarier, décevoir, envier,
exciter, haïr, irriter, se méfier, mépriser, supporter,
surprendre, vexer…

ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები
ადამიანი/ცხოვრების ეტაპები

Un être humain, le genre humain, une espèce, la
naissance, l’enfance, la jeunesse, l’adolescence,
l’adulte, la vieillesse, le troisième âge…
naître, mourir, être, vivre, exister…

ოჯახი/ნათესავები
Un membre,  un lien de parenté, un parent
proche/éloigné, un orphelin, un enfant/parent
adoptif…
une union, un mariage, une rupture, une séparation,
un divorce, un célibat, un concubinage, un pacte de
solidarité, un adultère, un compagnon, une
compagne, un concubin, un fiancé, un divorcé…
familial, monoparental, recomposé, maternel,
paternel, fraternel…

ბუნება და ბუნების მოვლენები/ აქტივობები
Un étang, une clairière, une prairie, un ruisseau, une
chute, une cascade, un torrent, une vallée, l’humidité,
des précipitations, une pression atmosphérique, une
inondation, un ouragan, un typhon, un verglas…
bruiner, pleuvoir à seaux…

გეოგრაფიული დასახელებები/ეროვნებები/
რელიგიური მრწამსი

L'océan Atlantique/Pacifique/ Arctique, la mer du
Nord/ Méditerranée…
le globe, le pôle, (Nord/Sud), l’équateur,
l'hémisphère…
Suisse, irakien, polonais, belge…
une croyance, un culte, une confession, un
mouvement religieux, le christianisme, le
catholicisme, l’hindouisme, l’islam, le judaïsme, la
religion orthodoxe…
un abbé, un curé, un pape, un patriarche, un moine,
un prêtre, un rabbin…
une cathédrale, une église, une messe, une prière, le
Noël, les Pâques…
croyant, non-croyant, pratiquant, non-pratiquant…
croire, pratiquer, célébrer, prier, prêcher…

საზოგადოება და სახელმწიფო
Un État, une nation, un pays, un pouvoir, une
autorité, une constitution, une loi, une justice, une
démocratie, une dictature, une monarchie, des



élections, un vote, une majorité, un parti, un
mouvement, un électeur, un parlementaire, la
justice, la tolérance, l’inégalité…
législatif, exécutif, électoral…
voter, élire, gouverner, légiférer, exécuter…

ქალაქი და სოფელი/აქტივობები
L'urbanisme, l'industrie, l'agriculture, l'artisanat, la
banque, l'hôtel de ville, la zone industrielle,
l'exploitation agricole…
produire, consommer, acheter, vendre, cultiver,
élever, arroser, cueillir…

საცხოვრებელი ადგილი/აქტივობები
Un immeuble, une résidence secondaire, un
logement, une HLM, meublé, équipé, la climatisation,
l'aération, la location, le loyer…
résider, loger, vivre, occuper, louer, emménager,
déménager, héberger…

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები/აქსესუარები
Un fauteuil, un canapé, un placard, une commode, un
aspirateur, un réfrigérateur, une tapisserie, un rideau,
une cuisinière…

განათლება
Un campus, un restaurant universitaire, un classeur,
un marqueur, une formation continue, un
baccalauréat,  une licence, un mastère, un doctorat,
LMD, un programme, un cours, une matière, une
discipline, une option, la lecture, l’écriture, la
géographie, une interrogation, une épreuve, un
diplôme…
S’inscrire, enseigner, éduquer, évaluer…

სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი /აქტივობები
Un hypermarché, une grande surface, une boutique,
un gérant, un marchand, un commerçant, un
vendeur, un caissier…
Régler, dépenser, commander, réserver, compter,
calculer…

სურსათი/აქტივობები
L’alimentation, la nourriture, la boisson, la baguette,
le bœuf, l’agneau, la charcuterie, le poisson, les
crustacés, le chou-fleur, les légumes, l’épinard, le
bouillon…
conserver, congeler, avaler, cuisiner, cuire, rôtir,
griller, pêcher, découper…

კვების ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები
Un café, un restaurant, un bar, une brasserie, une
auberge, une cantine, un self-service...
un cuisinier, un serveur, un barman, un  garçon, un
maître d’hôtel, un gérant…
réserver, commander, prendre, servir, apporter,
emporter, consommer, payer…



ტრანსპორტი/პერსონალი/აქტივობები
Un voyage, le transport, un vol, un trajet, un train, le
métro, un wagon, un autocar, un hélicoptère…
un porteur, un contrôleur, un employé, un douanier,
un chauffeur, un pilote, une hôtesse, un garagiste, un
mécanicien…
rater, embarquer, composter, enregistrer, expédier,
conduire, piloter…

კულტურის
ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები

Une salle, un cinéma, un théâtre, un music-hall, un
cabaret, un musée, une galerie…
un metteur en scène, un comédien, un spectateur, un
chef d’orchestre, un flûtiste, un sculpteur, un
dessinateur…
regarder, entendre, assister à, interpréter, exécuter…

მომსახურების ობიექტები/პერსონალი/
აქტივობები

Un bureau de poste, une caisse d’épargne,  une
agence, la police…
commissaire, inspecteur, agent de police…
employer, conseiller, expédier, mettre à la boîte,
affranchir, se connecter, faxer, rembourser…

ბანკი
Une banque, un guichet, un guichet électronique, un
comptoir, un distributeur, l’argent liquide, les
espèces, un chèque, une carte bancaire, une carte de
crédit, un carnet de chèques, un numéro de compte,
un prêt, une empreinte…
introduire, composer le code secret, patienter,
retirer, déposer, virer, ouvrir, fermer, emprunter,
rembourser, toucher/verser des intérêts…

მედია
Une communication, un moyen d’information, les
médias, la presse, la télévision, la radio, l’édition, la
publicité, un journal, un magazine, une revue, un
quotidien, un éditorial, un entretien, en direct, en
différé, une version originale, une version sous-titrée,
une diffusion, un réseau…
médiatique, audiovisuel, télématique, multimédia
quotidien, numérique, digital…
annoncer, diffuser, enregistrer, émettre, suivre,
recevoir…

ტელეკომუნიკაციები/ინტერნეტი/ტელეფონით
საუბარი



Un appel, une conversation, un téléphone,  un
portable, une touche, un clavier, un répondeur,
l’Internet, un informaticien, un message, un courrier
électronique, un fichier, un site, un mot de passe, une
connexion, un forum…
être en ligne, attendre, rappeler, laisser un message,
se tromper de numéro, raccrocher, épeler, se
connecter, effacer des données, traiter le texte,
sauvegarder/copier les documents…

აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

გართობა/თავისუფალი დრო/ სპორტი/
აქტივობები

Se passionner pour, se distraire, s'occuper, se
détendre, bricoler, construire, courir, sortir, voyager,
gagner, perdre, miser, collectionner, fabriquer, boxer,
skier,tirer, s'entraîner…

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები
Réfléchir, concevoir, conclure, déduire, supposer,
constater, prouver, expérimenter, conceptualiser,
généraliser, postuler, démontrer, vérifier…

დღესასწაულები და ზეიმები

La Saint Sylvestre, la fête légale, le 1er mai, la fête du
travail, offrir du muguet, des feux d’artifice, fleurir
un monument, déposer des fleurs sur les tombes, des
chrysanthèmes, la bûche de Noël, la dinde aux
marrons, la Chandeleur, sauter les crêpes, la Saint
Valentin, des fiançailles, conviviale…
commémorer, célébrer…

გრამატიკა
არსებითი სახელი, დეტერმინანტები და არსებითი სახელის შემცვლელები /
Le nom, les déterminants et les substituts du nom
 არსებითი სახელი : მდედრობითი სქესისა და მრავლობითი რიცხვის წარმოება / le nom : la

formation du féminin et du pluriel
 არტიკლები / les articles
 პირის ნაცვალსახელები / les pronoms personnels
 ჩვენებითი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები / les adjectifs et pronoms

démonstratifs
 კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები / les adjectifs et pronoms

possessifs
 განუსაზღვრელი ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები / les adjectifs et pronoms

indéfinis
 კითხვითი და ძახილის ზედსართავი სახელები და ნაცვალსახელები / les adjectifs et



pronoms interrogatifs et exclamatifs
 მიმართებითი ნაცვალსახელები / les pronoms relatifs
 თვისებითი ზედსართავი სახელები : მდედრობითი სქესისა და მრავლობითი რიცხვის

წარმოება / les adjectifs qualificatifs : la formation du féminin et du pluriel
 რაოდენობითი და რიგობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები / les adjectifs numéraux

cardinaux et ordinaux

ზმნა / Le verbe
 ზმნის სამი ჯგუფი / les trois groupes de verbes
 კილო, დრო / mode, temps
 აქტიური და პასიური ფორმები / forme active / forme passive
 ნაცვალსახელოვანი ფორმა / forme pronominale
 უპირო ფორმა / forme impersonnelle

თხრობითი კილო და მისი დროები / Le mode indicatif et ses temps
 აწმყო / l’indicatif présent
 უახლოესი მომავალი / le futur proche / futur immédiat
 უახლოესი წარსული / le passé récent / passé immédiat
 ნამყო უწყვეტელი / l’imparfait
 ნამყო წყვეტილი / le passé composé
 ნამყო დროის მიმღეობა / le participe passé
 ნამყო წინარე წარსული / le plus-que-parfait
 მარტივი წარსული / le passé simple
 მომავალი / le futur simple
 წინარე მომავალი /le futur antérieur
 თხრობით კილოში დროთა შეთანხმება / la concordance des temps à l’indicatif

ზმნის სხვა კილოები / Les modes personnels autres que l’indicatif
 კავშირებითი კილოს აწმყო დრო / le subjonctif présent
 პირობითი კილოს აწმყო დრო / le conditionnel présent
 პირობითი კილოს წარსული დრო / le conditionnel passé
 ბრძანებითი კილო / l’impératif présent

უპირო კილოები : ინფინიტივი (საწყისი ფორმა) და მიმღეობა / Les modes impersonnels : infinitif et
participe :
 ინფინიტივური კილო, ინფინიტივური წინადადება / le mode infinitif, la préposition

infinitive
 მიმღეობითი კილო / le mode participe

 აწმყო დროის მიმღეობა / le participe présent
 გერუნდივი / le gérondif
 ზმნური ზედსართავი სახელები / l’adjectif verbal

ფორმაუცვლელი სიტყვები / Les mots invariables
 წინდებულები / Les prépositions
 ზმნიზედები / Les adverbes
 კავშირები /Les conjonctions
 შორისდებულები /Les interjections

ორიენტაცია სივრცესა და დროში / Se situer dans l’espace et dans le temps
 ორიენტაცია სივრცეში / se situer dans l’espace
 ორიენტაცია დროში / se situer dans le temps



წინადადების ტიპები / Les différents types de phrases
 კითხვითი წინადადება / la phrase interrogative
 უარყოფითი წინადადება / la phrase négative
 ძახილის წინადადება / la phrase exclamative
 მარტივი წინადადება / la phrase simple
 რთული წინადადება / la phrase complexe

 შერწყმული წინადადება / la phrase juxtaposée
 თანწყობილი წინადადება / la phrase coordonnée
 ქვეწყობილი წინადადება / la phrase subordonnée

 პირდაპირი ნათქვამი / ირიბი ნათქვამი / le discours direct – le discours rapporté/indirect
 გამოყოფა / la mise en relief

ლოგიკური და დროის გამომხატველი მაკავშირებლები / Les relations logico-temporelles
 დროის გამოხატვა / l’expression du temps მიზეზის გამოხატვა / l’expression de la cause
 შედეგისა და მიზნის გამოხატვა / l’expression de la conséquence et du but
 წინააღმდეგობისა და დათმობითობის გამოხატვა / l’expression de l’opposition et de la

concession
 პირობისა და ვარაუდის გამოხატვა / l’expression de la condition et de l’hypothèse

 პირობითობის აღმნიშვნელი წინადადებები « si » კავშირით (ჰიპოთეზა)
 ინტენსივობისა და შედარების გამოხატვა / l’expression de l’intensité et de la comparaison

სიტყვათწარმოება – Formation des mots

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა
 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება, განათლების სისტემა;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

მონაწილეობა, ურთიერთობები, გატაცებები, პრესა, გადაცემები, ფილმები);
 ფრანკოფონია;
 ევროპის კავშირი;
 საერთაშორისო ორგანიზაციები (ONU, OTAN, UNESCO, UNICEF);
 გლობალიზაცია (კულტურათა მრავალფეროვნება, ევროპა და ენები);
 ქვეყნის ზოგადი მიმოხილვა (გეოგრაფიული ცნობები, მოსახლეობა, რეგიონალური

თავისებურებები და ღირსშესანიშნაობები);
 ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 დედაქალაქი, მისი ისტორია და ღირსშესანიშნაობები ;
 ისტორია – მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები, მოვლენები, ცნობილი ისტორიული

პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგები და მიმდინარეობები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და

ფრაგმენტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერები, მომღერლები, სპორტსმენები...);
 მეცნიერება და რელიგია;
 სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები (ინფორმატიკა, ტელეფონი . . .);
 სოფლის მეურნეობა და ინდუსტრიალიზაცია;
 სამყარო და პლანეტათა სისტემა;
 ეკოლოგიური პრობლემები (ცხოველებისა და გარემოს დაცვა, გენმოდიფიცირებული

პროდუქტები);
 ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში (უმუშევრობა,

გენდერული საკითხი, ემიგრანტები . . .);



 ადამიანის უფლებათა დაცვა ;
 ოჯახი და სოციალური ურთიერთობები ;
 საკვები, სამზარეულო;
 ტურიზმი, მოდა ;
 მასმედია;
 ცნობები საფრანგეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

გერმანული ენა
სარეკომენდაციო შინაარსი

საბაზო-საშუალო საფეხურის I და II დონეების სტანდარტებში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია
მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

პანორამა:
1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები);
2. ლექსიკა;
3. გრამატიკა;
4. სოციოკულტურა და კულტურა.

1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები):
1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება;
1.2. ინფორმაციის გაცვლა;
1.3. აღწერა\დახასიათება;
1.4. გემოვნების გამოხატვა;
1.5. შეფასება;
1.6. საჭიროების\მოთხოვნილების გამოხატვა;
1.7. გრძნობების\ემოციური რეაქციების გამოხატვა;
1.8. შეგრძნებების გამოხატვა;
1.9. დროში ორიენტირება;
1.10. სივრცეში ორიენტირება;
1.11. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა;
1.12. ნებართვა-ვალდებულება\აკრძალვა;
1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში;
1.14. სხვადასხვა.

1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები)

რუბრიკა ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები
 სოციალური ურთიერთობების

დამყარება
მისალმება  Guten Tag!

 Hallo!
 Guten Morgen!/Morgen!
1.1. Tag!
 Guten Abend!

დამშვიდობება  Auf Wiedersehen!
 Tschüs!



 Wiedersehen!
 Bis morgen!
 Gute Nacht!
 Mach's gut!

მოკითხვა  Wie geht’s?
 (Danke)Gut!
 Wie geht es dir?
 Es geht.
 Mir geht es gut\schlecht.

თავაზიანი მიმართვა  Bitte, . . .
 Herr...
 Frau...
 Was möchten Sie?

შეთავაზება  Trinkst du (vielleicht) eine Cola?
 Spielst du mit?
 Wollen wir ins Kino gehen?
 Komm, wir spielen Karten!
 Hast du Lust auf Kuchen?
 Kommst du mit?

მობოდიშება  Entschuldigung!
 Verzeihung!
 Entschuldigen Sie, bitte!

მადლობის გადახდა  Danke!/Danke schön!
 Vielen Dank!
 Nichts zu danken!
 Danke sehr!
 Keine Ursache!

კეთილი სურვილების გამოხატვა\
მილოცვა

 Frohe Weihnachten!
 Ein Glückliches Neues Jahr!
 Schlaf schön\gut!
 Frohe Ostern!
 Alles Gute zu...
 Gute Besserung!
 Herzlichen Glückwunsch zum   Geburtstag!
 Viel Spaß!
 Schönes Wochenende!

წახალისება\შექება  Gut!
 Sehr gut!
 Warum nicht?!
 Schon besser!
 Prima!/Super!/Cool!
 Ausgezeichnet!
 Toll!
 Geil!



ინტერაქცია სუფრასთან  Guten Appetit!
 Etwas mehr, bitte!
 Lecker!
 Schmeckt’s?
 Greif zu!
 Möchtest du noch...?
 Haben Sie schon bestellt\gewählt?
 Herr Ober!
 Bitte die Speisekarte!

ტელეფონით საუბარი  Hallo!
 Hier Christian Maurer!
 Kann ich, bitte (mit) Erika sprechen?
 Ich sage ihm\ihr Bescheid!
 Ruf (rufen Sie) später an.
 Auf Wiederhören!

დათანხმება\უარი  Ja/Ja, bitte/Ja, gut.
 Nein/Nein, danke.
 Ja, gerne/Ja, klar.
 Doch.
 Na gut.
 Gar nicht!
 Ok.
 Na ja!/Na gut.
 Nein, tut mir Leid.
 Ach ja!

დამშვიდება  Macht nichts!
 Kein  Problem!
 Keine Sorge!

გაფრთხილება  Vorsicht!
 Pass auf!
 Achtung!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: გვარი, სახელი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის
ნომერი, დაბადების დღე

 Wie heißt du ?
 Ich heiße Paul!
 Wie alt bist du?
 Ich bin neun (Jahre alt).
 Woher kommst du?
 Ich komme aus...
 Ich wohne in der Kirchenstraße.
 Ich wohne in Berlin.
 Meine Telefonnummer ist...
 Wann hast du Geburtstag?
 Am 20.Mai.

იდენტიფიცირება  Wer ist das



ადამიანის\საგნის  Das ist ein Junge.
 Was ist das?
 Das ist ein Heft.

ჯანმრთელობის შესახებ  Was fehlt dir?
 Was tut dir weh?
 Ich habe Fieber.
 Mir tut der Kopf weh.
 Ich bin krank.
 Ich habe Bauchschmerzen.

საქმიანობის შესახებ  Was machst du?
 Ich schwimme.
 Wir machen die Aufgaben.
 Tue das nicht!
 Wie macht  man das?

ამინდის შესახებ  Wie ist das Wetter heute?
 Es regnet/schneit.
 Die Sonne scheint.
 Ist es heute windig\neblig. . . ?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტზე  Was kostet . .?
 Wieviel kostet. . ?
 Bitte, ein Kilo. . .?
 Wiegt das ein Pfund?
 Wünschen Sie ...?
 Wieviel macht das?
 Das ist preiswert\günstig!

1.3. აღწერა\
დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა  Peter ist blond.

 Heike ist hübsch.
 Er hat blaue Augen.
 Sie hat schwarzes Haar.

ადამიანის ხასიათი  Ist Peter nett?
 Paul ist frech.
 Er ist langweilig.
 Sie ist höflich.

საგნის აღწერა  Das Haus ist groß.
 Der Hof ist klein.
 Wie ist das Zimmer?
 Das Zimmer ist hell.
 Die Jacke ist braun.
 Mein Fahrrad ist kaputt.
 Der Teppich ist bunt.
 Das Gebäude ist hoch\niedrig.

1.4. გემოვნების გამოხატვა



გემოვნების გამოხატვა  Ich mag Tiere.
 Ich liebe meine Eltern.
 Das mag ich gar nicht.
 Das ist mein Lieblingsbuch.
 Ich hasse es.
 Er trinkt lieber Cola.
 Am liebsten esse ich Kuchen.

1.5. შეფასება
დადებითი\უარყოფითი  Richtig!

 Falsch!
 Stimmt!
 Stimmt nicht!
 Völlig richtig!
 Du hast recht.

1.6. საჭიროების\
მოთხოვნილების\სურვილის
გამოხატვა
საჭიროების\
მოთხოვნილების\სურვილის
გამოხატვა

 Ich brauche Hustentropfen.
 Wir wollen heute ins Kino!
 Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!

1.7. გრძნობების\ემოციური
რეაქციების გამოხატვა
სიხარული  Wie schön!

 Wunderbar!
 Das ist ja toll!

ბრაზი/უკმაყოფილება  Blödsinn!
 Dummes Zeug!
 Furchtbar!
 Schrecklich!
 Na so was!
 Was soll das?
 Auf keinen Fall!
 Bist du verrückt?

გაკვირვება  Warum?
 Wirklich?
 Wieso. .?
 Echt?
 Ehrlich?
 Unmöglich!

სინანული  Schade!
 Tut mir Leid!
 Leider. . .
 Schade, daß. . .

ინტერესი  Das ist interessant.



 Das interessiert mich.
 Ich interessiere mich für...

ინდეფერენტულობა  Ich habe keine Lust.
 Das ist mir egal.
 Das interessiert mich nicht.

1.8. შეგრძნებების გამოხატვა  Ich bin müde.
 Ich habe Hunger\Durst.
 Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

1.9. დროში ორიენტირება
დროში განთავსება  Wie spät ist es?

 Wieviel Uhr ist es?
 Es ist halb acht.
 Es ist genau elf.
 Es ist Viertel vor\nach sieben.
 Um wieviel Uhr kommt der Bus?
 Gleich!
 Moment (mal)!
 Welcher Tag ist heute?
 Was haben wir heute?
 Heute ist der 1. Januar.
 Am Samstag fahren wir weg.
 Im März beginnt der Frühling.
 Plötzlich...
 Nachmittags gehen wir spazieren.
 Sonntags sind wir alle frei.
 Am Vormittag trinken wir zusammen Tee.
 Das wollte ich gerade sagen.
 Einen Augenblick, bitte!

ქრონოლოგია  Nach dem Regen scheint die Sonne.
 Endlich bist du da.
 Die kommende (nächste) Woche fangen die Ferien an;
 Vor dem Mittagessen wäscht man die Hände.
 Am nächsten Tag schreiben wir eine Mathearbeit;

სიხშირე  Wie oft spielst du Fußball?
 Es regnet selten.
 Manchmal geht er spazieren.
 Ab und zu ruft sie mich an.

ხანგრძლივობა  Wie lange dauert das Konzert?
 Bleibst du lange daheim?

1.10. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა  Hier!

 Da!
 Dort.
 Rechts\links.



 Oben\unten.
 Vorn\hinten.
 Wo ist die Tasche?
 Wo liegt das Rathaus, bitte?
 Geradeaus und rechts.

მიმართულება  Hierher!
 Wohin fährt der Bus?
 Nach vorne.
 Nach hinten.
 Fahren Sie die Straße entlang!
 Biegen Sie um die Ecke!

1.11.ლოგიკური კავშირების
გამოხატვა
მიზეზი\შედეგი\
ოპოზიცია

 Es ist kühl, aber nicht kalt.
 Ich esse, weil ich Hunger habe.

1.12.ნებართვა\ვალდებულება\
აკრძალვა

 Darf ich anfangen?
 Wir müssen uns beeilen.
 Du darfst Eis essen.
 Das darf man nicht!
 Rauchen  verboten!
 Soll ich anfangen?

1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
მასწავლებლის
მითითებები/ მოსწავლის
მიმართვები

 Wer fehlt?
 Du bist dran!
 Bist du fertig?
 Wie, bitte?
 Noch einmal, bitte!
 Hör, bitte, auf!
 Hör zu!
 Das weiß ich!
 Ich kann. . .
 Ich verstehe nicht!
 Sprich, bitte, lauter!
 Setz dich!
 Nimm Platz!
 Setzt euch!
 Das kann ich!
 Hilf mir, bitte!
 Ergänze, bitte...
 Bist du so weit?
 Ist das korrekt?
 Keine Ahnung!



 Kann jemand helfen?
 Wiederholen Sie, bitte!
 Wie schreibt man das?
 Wie sagt man...?

1.14. სხვადასხვა  Was ist los?
 Also. . .
 Na also!
 Alles klar!
 Nicht wahr?
 Gott sei Dank!

2. ლექსიკა:
2.1. ინდივიდი;
2.2. ინდივიდის გარემოცვა;
2.3. ყოველდღიური აქტივობები;
2.4. ინდივიდის ორიენტირები;
2.5. დღესასწაულები და ზეიმები.

რუბრიკა მაგალითები
2.1. ინდივიდი
სხეული das Gesicht; die Stirn; das Auge; die Nase, das Ohr; die Wange; der Mund;

die Lippe; der Zahn; das Haar; der Rücken; die Schulter; die Brust; der
Arm; die Hand; der Finger; der Bauch; das Bein; der Fuß;

გარეგნობა hübsch; schön; komisch; groß; klein; dick; kräftig; schlank; stark; schwach;
blaue\schwarze\grüne Augen haben; Brille tragen; glattes\ lockiges\
blondes\ rotes\ braunes\schwarzes\ Haar haben;

დახასიათება klug; dumm; faul; nett; frech; böse; lustig; höflich; unhöflich; mutig;
schüchtern; vorsichtig; ruhig; freudig; gut gelaunt; ärgerlich;
unterschiedlich; ähnlich;

ტანსაცმელი\აქსესუარები das Kleid; das Hemd; der Rock; die Bluse; die Hose; die Jeans; die Schuhe;
die Tasche; der Anzug; die Weste; die Jacke; der Mantel; der Regenmantel;
der Gürtel; die Mütze; der Knopf; der Schmuck; die Kette; die Halskette;
der Ring; das Armband; der Ohrring;

ჰიგიენა die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta; die Zahnbürste; das Waschbecken;
die Dusche; der Kamm; der Fön; der Rasierer; der Spiegel; das Parfüm; der
Lippenstift;

ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა der Arzt; das Fieber; der Schnupfen; der Husten; das Rezept; die Arznei;
das Krankenhaus; die Wunde; der Unfall; der Verletzte; der Chirurg; die
Krankenschwester; der Verband;

ემოციური რეაქციები lachen; weinen; gefallen; lieben; mögen (mag); lächeln; Lust haben; gern
haben; sich freuen; enttäuscht sein;

2.2. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანები der Junge; das Mädchen; das Baby; das Kind; der Mann; der Herr; die Frau;

der Nachbar; die –in; der Freund; die –in;
ოჯახი, ნათესავები die Mutter; der Vater; die Eltern; der Bruder; die Schwester; die

Großmutter;  der Großvater; der Ehemann; die Ehefrau; die Oma; der
Opa; der Onkel; die Tante; die Kusine; der Neffe;

ცხოველთა სამყარო das Tier; der Hund; die Katze; das Pferd; der Esel; die Kuh; die Gans; die



Ente; der Vogel; der Wolf; der Hase; der Igel; der Löwe; der Affe; der
Elefant; der Bär; der Pinguin; der Adler; das Krokodil; die Eidechse; die
Schlange; die Schildkröte; der Frosch; die Mücke; die Spinne; die Ameise;
der Käfer;

ზღაპრის სამყარო და სათამაშოები der Ball; die Puppe; der Teddybär; die Spielkiste; das Märchen; die Sage;
der Gnom; der König; die –in; der Prinz; die -in; der Zauberer; die Fee; der
Elf; die Hexe;

ბუნება der Himmel; die Sonne; der Mond; der Stern; der Baum; die Blume; das
Meer; der Fluß; der Bach; der See; der Wald; das Blatt; das Gras; das Feld;
der Berg; die Wiese;

ბუნების მოვლენები das Wetter; der Regen; der Donner; der Blitz; die Wolke; der Regenbogen;
die Hitze; regnen; scheinen; der Frost; der Schnee; der Schneemann; der
Nebel; der Wind; das Wetterbericht; schneienen; frieren; tauen;

დედამიწა (გეოგრაფია) georgisch; deutsch; Deutschland; Georgien; Österreich; die Schweiz;
Berlin; Wien; die Welt; das Land; der Erdteil; Europa; Afrika; Australien;
Nordamerika; Südamerika; Donau; der Deutsche; der Georgier; der
Franzose; die Wüste; der Äquator; der Dschungel; der Nordpol; der Südpol;
Japan; China; Kanada; Frankreich; die USA; die Niederlande;

ქალაქი die Stadt; die Straße; das Gebäude; das Rathaus; der Dom; die Kirche; der
Platz; das Denkmal; die Brücke;die Großstadt; der Stadtteil; der
Marktplatz; der Bürgersteig; die Ampel;  die Unterführung; die
Fußgängerzone; die Fabrik;

სოფელი das Dorf; der Garten; der Bauer; die Bäuerin; die Landschaft; der Weg; die
Wiese; der Bauernhof; der Weinberg; das Getreide; der Apfelbaum; das
Blumenbeet; das Gemüsebeet; die Mauer; die Scheune; die Mühle;

საცხოვრებელი ადგილი das Haus; die Wohnung; das Zimmer; die Wand; die Tür; das Fenster; der
Fußboden; die Treppe; der Aufzug; die Küche; das Badezimmer; die
Toilette; das Schlafzimmer; der Keller; die Garage; der Dachboden;

საყოფაცხოვრებო ნივთები das Bild; die Uhr; der Stuhl; der Tisch; der Sessel; das Sofa; das Bett; der
Schrank; die Lampe; die Glühbirne; der Teppich; der Vorhang; der
Fernseher; der Topf; die Pfanne;  das Geschirr; das  Besteck; der Besen; der
Heizkörper; der Computer;

სკოლა\პერსონალი die Schule; der Schüler; die Schülerin; der Lehrer; die Lehrerin; der
Mitschüler; das Klassenzimmer; das Schuljahr; der Unterricht; die Pause;
der Pausenhof; die Turnhalle; das  Schwimmbad; die Ferien; die
Osterferien;  die Sommerferien; der Ausflug; das Ferienlager;

სასკოლო ნივთები das Buch; das Heft; die Tafel; die Kreide; der Bleistift; die Schultasche; das
Etui; das Lineal; der Kugelschreiber;

სასკოლო საგნები Deutsch; Georgisch; Mathematik(Mathe); Musik; das Fach; Geschichte;
Erdkunde; Sport; die Sprache; das Alphabet; das Wort; der Satz; die
Grammatik; die Übung;

სავაჭრო ობიექტები\პერსონალი der Laden; das Geschäft; der Markt; der Supermarkt; das Kaufhaus; die
Apotheke; der Blumenladen; die Buchhandlung; die Boutique; das
Kaufhaus;  das Geld; die Theke; die Kasse; der Kassierer; die -in; der
Verkäufer; die -in; die Flasche; die Dose; die Packung; das Sonderangebot;

სურსათი das Brot; das Wasser; der Tee;  der Käse; die Pizza; der Saft; das Fleisch; der
Schinken; das Kotelett; der Fisch; die Wurst; das Würstchen; die Salami;
die Cola; der Quark; die  Butter; das Ei; die Milch; das Gemüse; die
Kartoffel; die Tomate; die Zwiebel; das Obst; der Apfel; die Kirsche; die
Banane; die Pflaume; die Erdbeere; das Öl; der Pfeffer; das Mehl; der Senf;



der Zucker; der Honig; das Mehl; der Essig; die Sahne; der Kaffee;
კვება და კვების ობიექტები der Teller; das Messer; die Gabel; der Löffel; die Serviette; das Glas; die

Teekanne; die Tischdecke; das Frühstück; das Mittagessen; das
Abendessen; die Suppe; der Braten; der Kuchen; die Vorspeise; das
Hauptgericht; die Nachspeise; das Cafe; das Restaurant; die Speisekarte; die
Vorspeise; das Hauptgericht; die Nachspeise; das Getränk; der Kellner (der
Ober); das Trinkgeld;

ფოსტა\პერსონალი das Postamt; die Post; der Brief; der Briefumschlag; der Briefträger; der
Briefkasten; die Adresse; die Postleitzahl; die Briefmarke;

კულტურის ობიექტები\პერსონალი der Park; das Karusell; die Rutschbahn; die Schaukel; das Picknick; der
Zoo; der Käfig; der Zoowärter; das Kino; die Eintrittskarte; die Leinwand;
der Film; der Zeichentrickfilm; der Schauspieler; der Star; der Regisseur;
das Theater; die Bühne; das Theaterstück; die Oper; der Sänger; das Ballett;
die Disco; der Disc-Jockey;die Tanzfläche;

2.3. ყოველდღიური აქტივობები
შინ და გარეთ sein; haben; machen; wohnen; essen; trinken; gehen; laufen; rennen;

leben; schlafen; sitzen; liegen; stehen; kochen; suchen; kaufen; verkaufen;
einkaufen; anbieten; wiegen; zahlen; tragen; träumen sich setzen; sich
hinlegen; aufstehen; sich waschen; sich duschen; baden; sich
anziehen/ausziehen; sich befinden; legen; helfen; telefonieren; anrufen;
auflegen; wählen; sich melden; treffen; warten; bestellen; wünschen;
bezahlen;

მგზავრობა fahren; fliegen; reisen; bremsen; halten; überholen; parken; sich beeilen;
sich verspäten; abfahren; abholen; einsteigen; aussteigen; umsteigen;
reservieren; sich beeilen; starten; landen; überholen;

სკოლაში lernen; lesen;  schreiben; sprechen; hören; sagen; geben; nehmen; fragen;
antworten; rechnen; denken; erzählen; unterrichten; sich interessieren;
sich erinnern; studieren;

სპორტი turnen; werfen; fangen; Sport treiben; Fußball spielen; ein Tor schießen;
Tennis spielen; schwimmen; tauchen; Schi (Ski) laufen (fahren);
Schlittschuh laufen; am Wettbewerb teilnehmen; gewinnen; verlieren;

დასვენება და გართობა spielen; Musik hören;  basteln; singen; tanzen; fernsehen; fotografieren;
Karten spielen; Schach spielen; Klavier spielen; sich verstecken; bauen;
reparieren; nähen; stricken; Zeit verbringen; Spaß haben; klatschen; sich
unterhalten; sich amüsieren;

2.4. ინდივიდის ორიენტირები
დრო die Zeit; die Stunde; die Minute; die Sekunde; spät; früh; vor; nach;

(ein\drei) Viertel;  halb; heute; morgen; gestern;vorgestern; übermorgen;
damals; heutzutage; damals; heutzutage; die Vergangenheit; die
Gegenwart; die Zukunft;

სეზონები der Winter; der Frühling; der Herbst; der Sommer; der Kalender; das Jahr;
der Monat;

თვეები Januar; Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; August; September; Oktober;
November; Dezember;

კვირის დღეები die Woche; das Wochenende; Montag; Dienstag; Mittwoch; Donnerstag;
Freitag; Samstag; Sonntag;

დღე\ღამე der Tag; die Nacht; der Morgen; der Abend; der Mittag; der Nachmittag;
die Mitternacht;

ქვეყნის მხარეები der Norden; der Süden; der Osten; der Westen; nördlich; südlich; westlich;



östlich;
ადგილმდებარეობა In; rechts; links; auf; an; oben; unten; hinaus; neben;
მახასიათებლები gut; schlecht; alt; neu; offen; geschlossen; voll; leer; allein; zusammen;

frisch; sauber; schmutzig; klar; modisch; altmodisch; hart; weich; bitter;
köstlich; billig; preiswert; süß; lecker; sauer; gemütlich; bequem;
langweilig; interessant;

ფერები die Farbe; weiß; schwarzl; rot; gelb; blau; grün; grau; braun; rosa; lila;
orange; dunkel; hell; leuchtend; gestreift; gepunktet; geblümt; kariert;

ზომა\ფორმა\წონა\
ტემპერატურა\შემადგენლობა

riesig; winzig; schwer; leicht; hoch; niedrig; rund; dreieckig; viereckig;
eng; breit; heiß; warm; kalt; kühl; aus Holz; aus Plastik; aus Gold; aus
Silber; aus Metall;

რაოდენობა viel; wenig; alles; nichts; mehr; bißchen; ganz; etwas;
რიცხვები eins; zwei; drei; vier; fünf; sechs; sieben; acht; neun, zehn, elf, zwölf;

dreizehn;...zwanzig; dreißig; vierzig;...  einundzwanzig;   zweiundzwanzig,
neunzig; (ein)hundert; zweihundert; dreihundert. ... (ein)tausend; der
erste; der zweite; der dritte; der zwanzigste; zweitausend...; zehntausend
...; achtzigtausend...; eine Million;

2.5. დღესასწაულები და ზეიმები
დღესასწაულები და ზეიმები Weihnachten; das Neujahr; der Advent; der Adventskranz; die Kerze; der

Nikolaustag; das Fest;
das Neujahr; der  Silvester; der   Neujahrstag;
Weihnachten; der Heilige Abend; das Christkind; der Weihnachtsbaum;
Ostern; der Osterhase; das Osterei; die Osterglocke;
der Geburtstag; die Party; der Gast; die Torte; die Kerze; das Geschenk; der
Zettel; die  Heiligen Drei Könige; das Dreikönigslied; die Süßigkeit;

3. გრამატიკა:

3.1. არსებითი სახელი და არტიკლი  არსებითი სახელის მამრობითი, მდედრობითი და საშუალო
სქესი;

 გასაზღვრული არტიკლი: der, die, das;
 განუსაზღვრელი არტიკლი: ein;
 არსებითი სახელის უარყოფა (უარყოფითი არტიკლი): kein;
 ნულოვანი არტიკლი der Nullartikel;
 არსებითი სახელის კნინობითი ფორმები: “chen”\”lein”;
 საკუთარი სახელების ბრუნება (აგრეთვე von+Dativ ფორმა);
 ბრუნება განსაზღვრულ არტიკლთან ერთად

(Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
 ბრუნება განუსაზღვრელ და უარყოფით არტიკლთან ერთად

(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ, Genitiv);
 სუსტი ბრუნება განუსაზღვრელ და უარყოფით არტიკლთან

ერთად (Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);
 საკუთარი სახელების ბრუნება (აგრეთვე von+Dativ ფორმა);
 მრავლობითი რიცხვის წარმოების ძირითადი ტიპები

Pluralformen;
 გეოგრაფიული დასახელებები და მათი არტიკლები (მაგ.

Frankreich; die Schweiz);



3.2. ნაცვალსახელი  პირის ნაცვალსახელები Personalpronomen სახელობით
ბრუნვაში;

 კუთვნილებითი ნაცვალსახელები Possesivpronomen;
 კითხვითი ნაცვალსახელი Fragepronomen;
 ჩვენებითი ნაცვალსახელები Demonstrativpronomen;
 პირნაკლი ნაცხალსახელი es;
 განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები Indefinita;
 უკუქცევითი ნაცვალსახელები Reflexivpronomen;
 მიმართებითი ნაცვალსახელები Relativpronomen;

3.3. ზედსართავი სახელი  ზედსართავი სახელი შედარების ხარისხები: der Positiv; der
Komparativ; der Superlativ;

 ზედსართავი სახელის ბრუნება განსაზღვრულ არტიკლთან
ერთად (Nominativ\Akkusativ; 1 Dativ, Genitiv);

 ზედსართავი სახელის ბრუნება განუსაზღვრელ
არტიკლთან ერთად (Nominativ\Akkusativ;1 Dativ; Genitiv);

 ზედსართავი სახელის ბრუნება უარტიკლოდ
(Nominativ\Akkusativ;1 Dativ, Genitiv);

 ზედსართავი სახელის შედარება so+Adjektiv+wie;
3.4. რიცხვითი სახელი

 რაოდენობითი რიცხვითი სახელი Kardinalzahlen;
 რიგობითი რიცხვითი სახელი Ordinalzahlen;
 თარიღი das Datum;

3.5. წინდებული in (im); auf; an;
 დროის აღმნიშვნელი წინდებულები Präpositionen mit

Zeitangaben: um, an, in, vor, nach, bis, von, zwischen;
 მიცემითი და ბრალდებითი ბრუნვების საერთო

წინდებულები Wechselpräpositionen: in, an, auf, über, unter,
vor, hinten, neben, zwischen;

 ბრალდებითი ბრუნვის წინდებულები Präpositionen mit
Akkusativ:bis, durch, für, ohne, gegen, um;

 მიცემითი ბრუნვის წინდებულები Präpositionen mit Dativ:
mit, zu, nach,bei, an, auf, in, von, aus;

 არტიკლის შერწყმა წინდებულთან;
3.6. ზმნა  აწმყო დრო Präsens;

sein და haben დამხმარე ზმნები;
 ზმნის უარყოფა: nicht;
 ზმნის ფუძე და დაბოლოება Verbstamm und Verbendung;
 სუსტი, ძლიერი, შერეული, დამხმარე (sein/haben),

მოდალური (können; dürfen; müssen; sollen; mögen (mag);
wollen), უკუქცევითი, თავსართმოცილებადი და შედგენილი
(თავსართმოუცილებადი) ზმნები და მათი უღლება;

 ზმნის ძირითადი ფორმები;
 აწმყო დრო Präsens;
 ნამყო წარსული Präteritum;2

 ნამყო სასაუბრო დრო Perfekt;2



 ბრძანებითი კილო Imperativ;
3.7. ზმნიზედა  ადგილის, ვითარების და დროის გარემოების ზმნიზედები

Adverbien des Ortes, der Art und Weise, der Zeit;
 ზმნიზედის შედარების ხარისხები Komparation der

Adverbien;
3.8. კავშირი und; aber; oder; daß; weil; wenn; als;
3.9. ნაწილაკი ja; nein; nicht; noch; nur; auch;doch;ganz; gar;mal; denn; einfach;

bestimmt;
3.10. რთული სიტყვის წარმოება  ნაწარმოები სიტყვა Komposita;

-in, un-, -isch თავსართები და ბოლოსართები;
-er\-erin;-e\-in ბოლოსართები;
-ich, -ig, -ung ბოლოსართები;

3.11. წინადადება  მტკიცებითი წინადადება: die Aussage;
 კითხვითსიტყვიანი წინადადება die Wortfrage (W-Frage );
 არაკითხვითსიტყვიანი წინადადება die Satzfrage (Ja\Nein-

Fragen);
 ბრძანებითი წინადადება der Imperativsatz;
 მთავარი და დამოკიდებული წინადადება Hauptsatz und

Nebensatz;
daß კავშირიანი დამოკიდებული წინადადება;
weil კავშირიანი დამოკიდებული წინადადება;
wenn კავშირიანი დამოკიდებული წინადადება;
als კავშირიანი დამოკიდებული წინადადება;

სოციოკულტურა

დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი თავისებურებები, დეკორაციები,
ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

პურობა: კვების რეჟიმი, გერმანელი (გერმანულენოვანი) მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის
დასახელება და სხვა;

მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო თამაში და წესი, საბავშვო

სიმღერები და ლექსები;
დაწყებითი საფეხური: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და დღის განრიგი,

არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები (ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);
საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;

დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;
გერმანულენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები: გერმანია, ავსტრია, შვეიცარია (გერმანულენოვანი ნაწილი);
ყმაწვილთა ცხოვრება: დღის რეჟიმი, თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება; მონაწილეობა საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში; ურთიეთობები; გატაცებები; საყმაწვილო ჟურნალები/გადაცემები; კულტურის/მეცნიერების საბავშვო
ცენტრები და სხვა;

გეოგრაფიული ცნობები გერმანულენოვანი ქვეყნის შესახებ;
ზოგადი ცნობები გერმანიის პოლიტიკური წყობის შესახებ;
რამდენიმე ისტორიული მოვლენა;
რეგიონალური თავისებურებები ;
რამდენიმე დიდი ქალაქი, მდინარე და ფედერაციული მიწა;
საბავშვო ნაწარმოებები, ზღაპრები, იგავ-არაკები და ლეგენდები;



ცნობილი ადამიანები გერმანულენოვანი სამყაროდან: რამდენიმე ისტორიული პირი, ხელოვანი, სპორტსმენი,
პოლიტიკოსი;

ცნობები გერმანულ-ქართული ურთიერთობებიდან.

გერმანული ენა

სარეკომენდაციო შინაარსი
საბაზო-საშუალო საფეხურის III, IV, V, VI დონეების სტანდარტებში მოცემული შედეგების მიღწევა

შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

პანორამა:
1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები);
2. ლექსიკა;
3. გრამატიკა;
4. სოცოიკულტურა და კულტურა.

1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები):
1.1. სოციალური ურთიერთობები;
1.2. ინფორმაციის გაცვლა;
1.3. აღწერა\დახასიათება;
1.4. გემოვნების გამოხატვა;
1.5. შეფასება;
1.6. საჭიროების\მოთხოვნილების\სურვილის გამოხატვა;
1.7. გრძნობების\ემოციური რეაქციების გამოხატვა;
1.8. შეგრძნებების გამოხატვა;
1.9. დროში ორიენტირება;
1.10. სივრცეში ორიენტირება;
1.11. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა;
1.12. ნებართვა\ვალდებულება\აკრძალვა;
1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში;
1.14. სხვადასხვა.

1.1. სოციალური ურთიერთობები ნიმუშები
მისალმება  Hallo!

 Guten Morgen (Morgen)!
 Guten Tag (Tag)!
 Guten Abend!

დამშვიდობება  Tschüs!
 Auf Wiedersehen (Wiedersehen)!
 Gute Nacht!
 Bis morgen!
 Bis bald!

გაცნობა\წარდგენა  Wie heißt du?
 Wie heißen Sie?
 Wie ist dein (Ihr) Name?
 Ist Bernard dein Vorname?
 Bernard ist mein Nachname.



 Entschuldigen Sie, bitte, wie ist Ihr Name, noch einmal?
 Freut mich sehr (Sie kennenzulernen)!

მოკითხვა  Wie geht’s?
 (Danke)Gut!
 Wie geht es dir\Ihnen?
 Es geht.
 Mir geht es gut\schlecht.

თავაზიანი მიმართვა  Bitte, . . .
 Herr. . .
 Frau. . .
 Was möchten Sie?
 Was kann ich für Sie tun?
 Ich hätte gerne...

შეთავაზება  Wollen wir ins Kino gehen?
 Komm, wir spielen Karten!
 Trinkst du (vielleicht) eine Cola?
 Hast du Lust auf Kuchen?

მობოდიშება  Entschuldigung!
 Verzeihung!
 Entschuldigen Sie, bitte!

მადლობის გადახდა  Danke!
 Danke schön!/Danke sehr!
 Bitte schön!
 Vielen Dank!
 Nichts zu danken!
 Danke für ...!
 Keine Ursache!
 Herzlichen Dank!
 Ich danke dir (Ihnen)!

კეთილი სურვილების
გამოხატვა\მილოცვა

 Frohe Weihnachten!
 Ein Glückliches Neues Jahr!
 Gute Reise!
 Willkommen!
 Frohe Ostern!
 Schönes Wochenende!
 Gute Besserung!
 Alles Gute zum Geburtstag!
 Herzlichen Glückwunsch zum  Geburtstag!
 Viel Spaß! /Viel Glück! /Viel Erfolg
 Gleichfalls!
 Ebenfalls!

შეთავაზება\დაპატიჟება  Wollen wir. . . ?
 Darf ich dich (Sie) einladen?
 Kommst du (viellecht) vorbei?



 Ich schlage vor, wir spielen Tennis!
დათანხმება\უარის თქმა  Ja/Ja, bitte.

 Nein/Nein, danke.
 Ja, gerne/Ja, klar.
 Doch.
 Na gut.
 Gar nicht!
 Na gut/Na ja!
 Ok.
 Gar nicht/ Geht nicht!
 Sicher.
 Also gut.
 Nein, tut mir leid
 Einverstanden!
 Selbstverständlich!

დაპირება  Ich verspreche es dir.
 Ich verspreche, daß ...
 Das passiert nicht mehr.

გაფრთხილება  Vorsicht!
 Sei vorsichtig!
 Pass auf!
 Achtung!

დამშვიდება  Das macht nichts!
 Kein  Problem!
 Keine Sorge!
 Keine Ursache!
 Nicht schlimm!
 Nimm dir Zeit!

შეხვედრის დანიშვნა  Wo treffen wir uns?
 Hast du einen Termin?
 Wo ist der Treffpunkt?

წახალისება\შექება  Gut!/Sehr gut!
 Stimmt!/Stimmt nicht!
 Falsch!
 Richtig!
 Warum nicht?

ინტერაქცია სუფრასთან  Guten Appetit!
 Etwas mehr, bitte!
 Lecker!
 Schmeckt’s?
 Greif zu!
 Haben Sie schon bestellt\gewählt?
 Herr Ober!
 Wünschen Sie noch ein Glas...?



 Bitte die Speisekarte!
 Bitte, die Rechnung!
 Hat es Ihnen geschmeckt?
 Was möchten Sie trinken?
 Was wünschen Sie?
 Getrennt oder zusammen?

დაჯავშნა  Darf ich für heute Abend einen Tisch reservieren?
 Alles ausgebucht!
 Möchten Sie ... reservieren?

ინტერაქცია მგზავრობისას  Bitte anschnallen!
 Fahren Sie, bitte, geradeaus und dann rechts!
 Wo liegt die nächste Haltestelle?
 Wann fährt der Zug ab?
 Darf ich ihre Fahrkarte sehen?
 Der Zug ist aber pünktlich!
 Darf ich Ihren Paß sehen?
 Das ist meine Bordkarte.
 Ich habe nichts zu verzollen!
 Wir müssen uns beeilen!

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტზე  Was kostet . .? Wieviel kostet?
 Was wünschen Sie?
 Welche Größe brauchen Sie?
 Das ist aber preiswert\günstig!
 Wieviel kostet. . ?
 Bitte, ein Kilo. . .?
 Wiegt das ein Pfund?
 Wieviel macht das?
 Das ist ja teuer!
 Sonst noch etwas?

მიმოწერა (მიმართვის, დამშვიდობების
კლიშეები)

 Liebe(r). . .
 Mit freundlichen Grüßen. . .
 Herzliche Grüße. . .
 Dein\Deine. .
 Sehr geehrte(r) Frau\Herr...
 Sehr geehrte Damen und Herren.

პოზიციის გამოხატვა\სხვისი აზრის
გაზიარება ან უარყოფა

 Meiner Meinung nach...
 Das finde ich (nicht) wichtig.
 Da bin ich nicht einverstanden.
 Das ist bißchen anders.
 Es sieht so aus, daß. . .
 Sagen wir mal so, . . .
 Das kann ich nicht akzeptieren.

შეფასება  Schon besser!
 Prima!



 Super!
 Geil!
 Warum nicht?
 Ausgezeichnet!
 Toll!
 Cool!
 Spitze!
 Du hast recht.

აზრის კითხვა\რჩევის მიცემა  Wie soll ich das machen?
 Was kannst du mir empfehlen?
 Das rate ich dir.
 Tu’ das lieber nicht.
 Was sagst du dazu?

ტელეფონით საუბარი  Hallo!
 Hier (ist) Christian Maurer!
 Auf Wiederhören!
 Ruf (rufen Sie) später an.
 Darf ich, bitte (mit) Erika sprechen?
 Ich sage ihm\ihr Bescheid.
 Was kannst du mir empfehlen?
 Das rate ich dir.
 Tu’ das lieber nicht.
 Was sagst du dazu?

მიმოწერა (მიმართვის\დამშვიდობების
კლიშეები)

 Liebe(r). . .
 Herzliche Grüße!
 Dein\Deine. . .

დამშვიდება  Kein  Problem!
 Keine Sorge!
 Das macht nichts!

გაფრთხილება  Achtung!
 Vorsicht!
 Pass auf!

პოზიციის\აზრის გამოხატვა  Ich denke. . .
 Ich meine. . .

1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: გვარი, სახელი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი,
დაბადების თარიღი

 Wie heißt du?
 Wie alt bist du?
 Ich bin ... (Jahre alt).
 Ich wohne in der Kirchenstraße.
 Ich wohne in Berlin.
 Meine Telefonnummer ist...
 Wann hast du Geburtstag?
 Am 20.Mai.

თავისუფალი დროის გატარება (ჰობი)  Was willst du werden?



 Wissenschaftler\Journalist \Arzt\Lehrer.
 Was machst du beruflich?
 Was ist dein Vater von Beruf?
 Sind Sie als Lehrerin tätig?
 Die Leute im Büro sind beschäftigt.
 Wie viele Stunden arbeitet man pro Monat?

ეროვნების\წარმომავლობის შესახებ  Woher kommst du?
 Wo bist du her?
 Ich komme aus Georgien.
 Er kommt aus Mailand.
 Dieser Mann ist ein Deutscher.
 Sie ist eine Engländerin.

იდენტიფიცირება: ადამიანის\საგნის  Wer ist das?
 Was ist das?
 Das ist ein Junge.
 Das ist ein Heft.

ჯანმრთელობის შესახებ  Was fehlt dir?
 Was tut dir weh?
 Ich habe Fieber.
 Ich bin krank.
 Ich habe Bauchschmerzen.
 Haben Sie Zahnschmerzen?
 Tut das weh?
 Ich lasse mir den Zahn plombieren.

საქმიანობის შესახებ  Was machst du?
 Wie machst du das?
 Ich schwimme.
 Wie macht  man das?
 Tue das nicht!

პროფესიის შესახებ  Mein Vater ist ein Lehrer.
 Sie ist Krankenschwester von Beruf.
 Er arbeitet in einem Büro.

ამინდის შესახებ  Es regnet/schneit.
 Die Sonne scheint.
 Wie ist das Wetter heute?
 Ist es heute windig\neblig?

1.3. აღწერა\დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა  Peter ist  groß.

 Heike ist hübsch.
 Er hat blaue Augen.
 Sie hat blondes Haar.

ადამიანის ჩაცმულობა  Er trägt eine braune Jacke.
 Sie zieht den Mantel an.



 Die Bluse steht dir gut.
ადამიანის ხასიათი  Ist Peter nett?

 Paul ist frech.
 Er ist langweilig.
 Sie ist höflich.

საგნის აღწერა  Wie ist das Zimmer?
 Das Zimmer ist hell.
 Mein Fahrrad ist kaputt.
 Die Tasche ist braun.
 Das Gebäude ist hoch\niedrig.

1.4. გემოვნების გამოხატვა
გემოვნების გამოხატვა  Ich mag Tiere.

 Ich liebe meine Eltern.
 Das mag ich gar nicht.
 Das ist mein Lieblingsbuch.
 Ich hasse es.
 Er trinkt lieber Cola.
 Am liebsten esse ich Kuchen.

1.5. შეფასება
დადებითი/უარყოფითი  Richtig!

 Falsch!
 Stimmt!
 Stimmt nicht!
 Völlig richtig!
 Du hast recht.

1.6. საჭიროების\ მოთხოვნილების\
სურვილის\ გამოხატვა
საჭიროების\ მოთხოვნილების\
სურვილის\ გამოხატვა

 Der Schüler braucht Taschengeld.
 Er braucht das gar nicht.
 Wir wollen heute ins Kino.
 Ich möchte eine Tasse Tee, bitte!
 Ich möchte....
 Ich hätte gerne...

ფიზიოლოგიური მდგომარეობის
გამოხატვა

 Ich bin müde.
 Mir ist es kalt\schlecht.
 Ich habe Hunger\Durst.

1.7. გრძნობების\ემოციური
რეაქციების გამოხატვა
სიხარული\აღტაცება  Wie schön!

 Wunderbar!
 Das ist ja toll!
 Echt super!
 Schon ziemlich.

გაღიზიანება\უკმაყოფილება/ ბრაზი  Ach Quatsch!



 Furchtbar!
 Verdammt (noch mal)!
 So ein Pech!
 Na so was!
 Unverschämt!
 Wahnsinn!
 Bist du verrückt?
 Unverschämt!

ეჭვი\ვარაუდი\იმედი  Vielleicht hast du Hunger?
 Hoffentlich...
 Ich hoffe...
 Wahrscheinlich...
 Ich bin nicht sicher.
 Ich zweifle daran.

გაკვირვება  Wieso. .?
 Wirklich?
 Echt?
 Ehrlich?
 Tut mir Leid!
 Schade, daß. . .
 Das gibt’s nicht!
 Das gibt’s doch gar nicht!
 Bist tu überzeugt?
 Weißt du Bescheid?
 Da bin ich überrascht!

ინტერესი  Das interessiert mich.
 Das ist interessant.
 Ich interessiere mich für...

ინდეფერენტულობა  Ich habe keine Lust.
 Das ist mir egal.
 Das interessiert mich nicht.

სინანული  Schade!
 Schade, daß. . .
 Schade!
 Tut mir Leid!
 Leider. . .

1.8. შეგრძნებების გამოხატვა
შეგრძნებების გამოხატვა  Ich bin müde.

 Ich habe Hunger\Durst.
 Mir ist es kalt\schlecht\ gemütlich.

1.9. დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება (საათი,დღე-
ღამის მონაკვეთები, თვე, თარიღი,
წელიწადის დრო, ეპოქა)

 Wie spät ist es?
 Wieviel Uhr ist es?
 Es ist halb acht.



 Er kommt so um vier.
 Neulich waren sie bei uns.
 Jetz bist du dran.
 Bald kommt der Frühling.
 Bald darauf kam er nach Hause.
 Vor kurzem waren wir da.
 Es ist im 20. Jahrhundert geboren.
 Dieses Datum ist unserer Zeitrechnung.

ქრონოლოგია  Nach dem Regen scheint die Sonne.
 Vor dem Mittagessen wäscht man die Hände.
 Endlich bist du da.
 Nächste Woche schreiben wir eine Mathearbeit.
 Seit wann spielst du Schach?

სიხშირე  Wie oft spielst du Fußball?
 Manchmal geht er spazieren.
 Es regnet selten.

ხანგრძლივობა  Wie lange dauert das Konzert?
 Bleibst du lange zu Hause?

სისწრაფე/სიჩქარე  Wie schnell fährt das Auto?
 Mach, bitte, schneller!
 Sprechen Sie, bitte, langsam!
 Wo liegt das?
 Die Stadt liegt im Westen.
 Ungefähr vierzig Kilometer südlich von Stuttgart.
 Wie weit ist es von Berlin?

1.10. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა  Hier!

 Da!
 Rechts\links.
 Oben\unten.
 Vorn\hinten.
 Wo liegt das Rathaus, bitte?
 Geradeaus und links.

მიმართულება  Hierher!
 Wohin fährt der Bus?
 Nach vorne\hinten.
 Biegen Sie um die Ecke!
 Gehen Sie die Straße entlang.

1.11. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა
მიზეზი\შედეგი  Wir essen, weil wir Hunger haben.

 Ich trinke den Saft, weil ich Durst habe.
 Warum spielst  du Klavier?
 Wir spielen Schach, weil wir  Lust haben!

მიზანი  Wozu brauchst du das?



 Er braucht Seife um Hände zu waschen.
1.12. ნებართვა\ ვალდებულება\
აკრძალვა
ნებართვა\ ვალდებულება\ აკრძალვა  Darf ich. . . ?

 Soll ich anfangen?
 Ich muß gehen.
 Wir müssen uns beeilen.
 Das darf man nicht!
 Das ist verboten.
 Rauchen  verboten!

1.13. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები/
მოსწავლის მიმართვა

 Setzt euch!
 Steh, bitte, auf!
 Hör zu!
 Wie schreibt man das?
 Wie sagt man...?
 Wie, bitte?
 Hilf mir, bitte!
 Noch einmal, bitte!
 Sprich, bitte, lauter!
 Ergänze, bitte den Satz!
 Hör, bitte, auf!
 Wer fehlt?
 Du bist dran!
 Bitte, lauter!
 Was stimmt und was stimmt nicht?
 Du bist dran!
 Das schaffen wir.
 Ich versuche es.
 Das klappt nicht.
 Ergänze, bitte…E

1.14. სხვადასხვა
სხვადასხვა  Also. . .

 Alles klar!
 Warte mal!
 Was ist los?
 Gib mir\her!
 Guck mal!
 Nicht wahr?
 Gott sei Dank!
 Typisch!
 Mach schon!
 Wie peinlich!

2. ლექსიკა:



2.1. ინდივიდი;
2.2. ინდივიდის გარემოცვა;
2.3. ინდივიდის ყოველდღიური აქტივობები;
2.4. ინდივიდის ორენტირები;
2.5. დღესასწაულები და ზეიმები.

რუბრიკა მაგალითები
2.1. ინდივიდი
სხეული das Gesicht; das Auge; die Nase; das Ohr; der Mund; der Körper; der

Rücken; die Schulter; die Brust; der Arm;
გარეგნობა hübsch; kräftig; schlank; stark; schwach; blaue\schwarze\grüne Augen

haben; Brille tragenglattes\blondes\ rotes\ braunes\schwarzes\ lockiges
Haar haben; Sommersprossen haben;

აღწერა/დახასიათება klug; nett; frech; böse; lustig; höflich; unhöflich; mutig; schüchtern;
vorsichtig, ruhig; kräftig; schlank; modern; altmodisch; fröhlich; gleich;

ტანსაცმელი\აქსესუარები das Kleid; das Hemd; der Rock; die Bluse; die Hose; die Tasche; die Jacke;
der Mantel; die Mütze; der Knopf; der Pullover; der Gürtel; das T-Shirt;
das S-Shirt; die Unterhose; die Socke; aus Baumwolle; aus Wolle; der
Reißverschluß;

ჰიგიენა die Seife; das Handtuch; die Zahnpasta; die Zahnbürste; das Waschbecken;
die Dusche; der Kamm; der Rasierer; der Rasierschaum; der Fön; der
Lippenstift; das Parfüm; die Wimpertusche;

ჯანმრთელობა\ავადმყოფობა der Arzt; Schnupfen haben; das Rezept; die Arznei; die Medizin; die Pille;
die Grippe; krank\gesund sein; Fieber haben; niesen\husten; Temperatur
messen; der Zahnarzt; das Wartezimmer; Zahnschmerzen haben; den
Zahn plombieren; der Zahnarztbesucht; die Praxis;

შეფასება\ემოციუირი რეაქციები gut; schlecht; interessant; richtig; falsch; langweilig; lieben; lachen; mögen
(mag); Lust haben; sich freuen; langweilig sein; lächeln; recht haben; gern
haben; stolz sein;

პროფესია\ხელობა der Architekt; das Fotomodell; der Matrose; der Polizist; der Richter; der
Angestellte; die Sekretärin; der Feuerwehrmann;

2.2. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანები (ცხოვრების ეტაპები) der Freund; die –in; der Junge; das Mädchen; der Herr; die Frau; das Kind;

der Mensch; der Freund; die –in; der Nachbar; die –in; der  Erwachsene;
der Fußgänger; die –in; der Einwohner; die –in; das Leben; die Geburt; die
Kindheit; die Jugend;  die Erziehung; die Erwachsenheit; die Ausbildung;
die Arbeit; die Erwachsenheit; der Plan; das Ziel; die Ausbildung; die
Arbeit; die Karriere; das Alter; die Rente;

ოჯახი\ნათესავები die Eltern; die Geschwister; die Großmutter (die Oma); der Großvater
(der Opa); der Onkel; die Tante; der Neffe; die Nichte;

ბუნება და ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

das Wetter; der Regen; die Wolke; der Blitz; der Donner; die Pfütze; der
Regenbogen; das Gewitter; das Wetterbericht; der Schnee; der Frost; der
Wind; der Eiszapfen; der Nebel; die Hitze; das Klima; windig; neblig;

დედამიწა (გეოგრაფიული
დასახელებები)

das Land; Deutschland; der Deutsche; die Schweiz; Österreich; der
Franzose; Japan; die Vereinigten Staaten; die Niederlande; Bundesrepublik
Deutschland; Berlin; Hamburg; Köln; München; die Elbe; die Donau;
Saarland; Bayern; Sachsen; die Welt; der Erdteil; die Insel; die Wüste; der
Dschungel; der Atlantik; der Pazifik; der Nordpol; der Südpol;

საზოგადოება და სახელმწიფო der Staat; die Gesellschaft; der Bürger; die –in; die Regierung; der
Präsident; der Bundeskanzler; der Bürgermeister;



განათლება der Kindergarten; die Grundschule; die Fachschule; die Hochschule; das
Gymnasium; die Ausbildung; das Abitur; die Universität (die Uni); das
Studium; der Student; die –in; die Klausur; die Prüfung; der Professor; die
–in;

სკოლა Deutsch; Georgisch; Mathematik(Mathe); das Fach; die Geschichte; das
Schuljahr; die Erdkunde; der Stundenplan; der Unterricht; die Pause; der
Pausenhof; die Turnhalle; das  Schwimmbad; die Prüfung; die Sprache; das
Alphabet; das Wort; der Buchstabe; der Satz; das Gedicht; die Erzählung;
die Grammatik; die Rechtschreibung; die Übung;

ეროვნება\წარმომავლობა der Deutsche; der Franzose; aus Österreich; aus Kanada; der Engländer;
die –in; der Chinese; chinesisch; die Politik; die Partei; das Mitglied; die
Wahl; liberal; konservativ; demokratisch; das Parlament; der der Lohn; die
Steuern; die Versicherung; die Gewerkschaft; das Recht; die

ქალაქი das Gebäude; das Rathaus; der Dom; die Kirche; der Platz; das Denkmal;
die Brücke; die Großstadt;
der Stadtteil; der Marktplatz; die Ampel; der Bürgersteig; das
Bürogebeude; die Polizeiwache; die Feuerwache; der Wolkenkratzer;

სოფელი das Dorf; der Bauer; die Bäuerin; die Landschaft; der Bauernhof; die
Scheune; der Weinberg; der Garten; der Apfelbaum;

საცხოვრებელი ადგილი das Zimmer; das Fenster; der Fußboden; die Küche; das Badezimmer; die
Toilette; das Schlafzimmer; der Keller; die Garage; das Erdgeschoß; der
Stock; der Aufzug; die Klingel; der Briefkasten; die Treppe; der Balkon; die
Nachbarschaft;  die Straße; die Miete; der Mieter; die –in; der
Hausmeister; der Eigentümer; die –in; die Wohnfläche; die Nebenkosten;
der Strom; die Heizung;

ავეჯი\საყოფაცხოვრებო ნივთები der Tisch; der Sessel; das Bett; der Teppich; das Sofa; der Vorhang; der
Kamin; der Fernseher; der Kühlschrank; der Backofen; das Geschirr; das
Besteck; die Wäsche; der Topf;  das Geschirrtuch; die Steckdose; die
Waschmaschine; der Staubsauger; der Computer; der Heizkörper;

სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი\ინვენტარი)

das Kaufhaus; die Bäckerei; die Metzgerei; der Kassierer; die -in; der
Verkäufer; die -in; das Geld; die Apotheke; der Kunde; die Kundin; der
Preis; die Quittung; das Sonderandebot; die Größe; der Schlussverkauf; die
Lebensmittel; die Qualität; die Theke; die Dose; die Packung; der
Einkaufswagen; der Eingang; der Ausgang;

სურსათი das Brot; das Brötchen; der Tee; das Joghurt; der Zucker; die Wurst; die
Butter; die Cola; das Ei; das Obst; die Zitrone; die Birne; die Banane; der
Apfel; das Gemüse; der Salat; die Tomate; der Blumenkohl; das Steak; der
Schinken; das Kotelett; der Fisch; der Kaffee; der Saft; der Käse; das Bier;

კვება და კვების ობიექტები das Frühstück; das Mittagessen; das Abendessen;  der Löffel; die Tasse; die
Gabel; das Messer; der Teller; das Besteck; das Cafe; das Restaurant; die
Speisekarte; die Kantine; der Kellner (der Ober); das Trinkgeld; die
Rechnung; die Vorspeise; das Hauptgericht; die Nachspeise; das Getränk;

ფოსტა\პერსონალი das Postamt; die Post; der Brief; der Briefumschlag; der Briefträger; der
Briefkasten; die Adresse; die Briefmarke;

ტრანსპორტი\პერსონალი das Auto; der Bus; das Taxi; der Ferkehrsstau; die Haltestelle; der Fahrer;
der Fahrschein; die U-Bahn; die Station; der Zug; der Bahnhof; die
Eisenbahn; die Fahrkarte; der Fahrplan; das Gleis; das Flugzeug; der
Flughafen; der Pilot; die Stewardess; der Zoll; der Paß; der Koffer; das
Handgepäck;

ტელეფონი das Telefon; der Hörer; die Nummer; die Vorwahl; die Telefonzelle; die



Notfallnummer; das Telefonbuch; die Auskunft; das Mobiltelefon
(Handy); die Sim-Karte; der Akku; die Textnachricht; die Tastenfunktion;
das Telefonbuch;

კულტურის ობიექტები\პერსონალი das Kino; die Leinwand; der Film; der Schauspieler; die –in; der Star; der
Regisseur; die Disco; der DJ; die Tanzfläche; die Eintrittskarte; die Pop –
Musik; der Jazz; das Konzert; der Applaus; das Theater; das Ballett; die
Oper; die Bühne; der Sänger; die –in; der Tänzer; die –in; das Publikum;

ბანკი/პერსონალი die Bank; das Geld; das Kleingeld; der Geldschein; der Kassierer; die -in;
das Geldbeutel; das Konto; der Bankangestellte; der Geldautomat; die
Kreditkarte; Geld einzahlen/abheben/ überweisen; der Wechselkurs; die
Wechselstube;

დასვენება\არდადეგები\მოგზაურო
ბა

die Winterferien; das Skigebiet; der Gipfel; der Sessellift; die Skier; der
Skistock; der Skilehrer; die Aussicht; die Sommerferien; das Zelt; der
Schlafsack; der Campingplatz (Zeltplatz); der Ausflug; das Ferienlager; die
Mannschaft; der Wettbewerb; das Hotel; das Einzellzimmer; das
Doppelzimmer; das Meer; der Sand; der Tourist; die –in; die Welle; der
Strand;

საკომუნიკაციო საშუალებები die Nummer; die Vorwahl; der Hörer; die Telefonzelle; die
Notrufnummer; die Auskunft; der Anrufbeantworter; das Mobiltelefon
(das Handy); die Sim-Karte; der Akku; die Textnachricht; die
Tastenfunktion; das Telefonbuch; der Computer; die Tastatur; das
Internet; die e-mail (das Email); die e-mail-adresse; der Internet-Zugang;
die Internetseite (Internet-Seite);

მედია
(ტელევიზია/პრესა/ინტერნეტი)

die Presse; die Zeitung; die Zeitschrift; die Schlagzeile; das Comicalbum;
die Sensation; die Werbung; die Massmedien; das Fernsehen; die Sendung;
das Programm; der Moderator; der Reporter; die –in; die Nachricht; das
Interview; das Fernsehen; die Sendung; das Programm; das Thema; die
Naturkatastrophe; die Überschwemmung; das Erdbeben; die Werbung; die
Nachricht; der Reporter; der Moderator; die –in;

2.3. ინდივიდის ყოველდღიური
აქტივობები
შინ sitzen; liegen; stehen; machen; wohnen; leben; essen; trinken; schlafen;

träumen; sich waschen; sich duschen; baden; sich kämmen; sich anziehen;
sich ausziehen; legen; suchen; ziehen; drücken; holen;

გარეთ sehen; beobachten; sich befinden; tragen; sich waschen; sich duschen;
baden; sich kämmen; sich anziehen; sich ausziehen; legen; suchen; ziehen;
drücken; holen;

სკოლაში lernen; lesen; schreiben; sagen; geben; nehmen; sprechen; hören; fragen;
antworten; rechnen; denken; erzählen; unterrichten; zeigen;
zusammenzählen; abziehen; malnehmen; teilen;

სპორტი turnen; Sport treiben; Fußball spielen; ein Tor schießen; Tennis spielen;
gewinnnen; verlieren; schwimmen; Ski laufen (fahren); der Fitnessraum;
Gymnastik treiben; das Schwimmbad; in Form sein; joggen (das Jogging);

დასვენება\გართობა Musik hören;  basteln; singen; tanzen; fernsehen; fotografieren; Karten
spielen; Schach spielen; Klavier spielen; Zeit verbringen; Spaß haben; sich
unterhalten;

მგზავრობა\გადაადგილება gehen; laufen; fahren; einsteigen; aussteigen; umsteigen; bremsen; halten;
überholen; parken; tanken; fliegen; reisen; sich verspäten; starten; landen;
sonnenbaden;  buchen; reservieren;

2.4. ინდივიდის ორიენტირები



დრო die Zeit; die Stunde; die Minute; die Sekunde; spät; früh; vor; nach; (ein,
drei) Viertel;  halb; heute; morgen; gestern; vorgestern; übermorgen;
gleich; jetzt; die Vergangenheit; die Gegenwart; die Zukunft; damals;
heutzutage;

სეზონები der Winter; der Frühling; der Herbst; der Sommer; der Kalender; das Jahr;
der Monat;

თვეები Januar; Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; August; September; Oktober;
November; Dezember;

დღე\ღამე der Tag; die Nacht; der Morgen; der Abend; der Mittag; der Nachmittag;
die Mitternacht;

ქვეყნის მხარეები der Norden; der Süden; der Osten; der Westen; nördlich; südlich;
westlich; östlich;

ადგილმდებარეობა rechts; links; oben; unten; weit; nah; hinaus; hinein; hinauf; hinunter;
hinter; neben; zwischen; vor;

მახასიათებლები süß; lecker; frisch; bitter; köstlich; alt; neu; frech; nett; höflich; unhöflich;
fleißig; faul; offen; geschlossen; voll; leer; modisch; altmodisch; billig;
preiswert; teuer; frei; beschäftigt; besetzt; schwierig; wirklich; anders;
zufrieden; ruhig;

ფერი die Farbe; weiß; schwarz; rot; gelb; blau; grün; grau; braun; rosa; lila;
orange; dunkel; hell; leuchtend; gestreift; gepunktet; geblümt; kariert;

ზომა\ფორმა\წონა\ტემპერატურა klein; groß; riesig; hoch; ein Kilo/Pfund; rund; dreieckig; viereckig; eng;
breit; flach; schwer; mittel; niedrig; leicht; heiß; warm; kalt;

შენადგენლობა aus Holz; aus Plastik; aus Gold; aus Silber; aus Metall;
რაოდენობა viel; mehr; wenig; alles; nichts;
რიცხვები eins-(ein)tausend; (ein)tausend-eine Million;
2.5. დღესასწაულები და ზეიმები
დღესასწაულები და ზეიმები der Advent; der Adventskranz; die Kerze; der Nikolaustag; das Fest;

Weihnachten; der Heilige Abend; der Weihnachtsbaum; das Geschenk;
das Neujahr; der Silvester; der Neujahrstag;
der Geburtstag; die Party; der Gast; die Torte; die Kerze; der
Fasching;Ostern; der Osterhase; das Osterei; die Osterglocke;
das Pfingsten;

3. გრამატიკა:
3.1. არსებითი სახელი და არტიკლი  ბრუნება განსაზღვრულ\განუსაზღვრელ\უარყოფით

არტიკლთან ერთად (Nominativ\Akkusativ;1 Dativ; Genitiv);
 გეოგრაფიული დასახელებები და მათი არტიკლები (მაგ.

Frankreich; die Schweiz; die Türkei);
 მრავლობითი რიცხვის წარმოების ძირითადი ტიპები

Pluralformen;
3.2. ნაცვალსახელი  პირის ნაცვალსახელები Personalpronomen;

 კუთვნილებითი ნაცვალსახელები Possesivpronomen;
 ჩვენებითი ნაცვალსახელები Demonstrativpronomen;
 კითხვითი ნაცვალსახელები Fragepronomen;
 განუსაზღვრელი და უარყოფითი ნაცვალსახელები Indefinita,

Negativpronomen;
 პირნაკლი ნაცვალსახელი es;
 უკუქცევითი ნაცვალსახელები Reflexivpronomen;



 მიმართებითი ნაცვალსახელები Relativpronomen;;
3.3. ზედსართავი სახელი  ზედსართავი სახელი შედარების ხარისხები: der Positiv, der

Komparativ, der Superlativ;
 ზედსართავი სახელის შედარება so+Adjektiv+wie;
 ზედსართავი სახელის შედარება Komparativ+als;
 ზედსართავი სახელის ბრუნება არსებით სახელთან ერთად:

განსაზღვრული\განუსაზღვრელი\უარყოფითი არტიკლით და

უარტიკლოდ (Nominativ\Akkusativ;1 Dativ; Genitiv);
 ზედსართავი სახელის გაარსებითება;

3.4. რიცხვითი სახელი  რაოდენობითი რიცხვითი სახელი Kardinalzahlen;
 რიგობითი რიცხვითი სახელი Ordinalzahlen;
 წილადი რიცხვითი სახელები და ათწილადი Bruchzahl;

3.5. წინდებული  ბრალდებითი ბრუნვის წინდებულები Präpositionen mit
Akkusativ;

 მიცემითი ბრუნვის წინდებულები Präpositionen mit Dativ;
 მიცემითი და ბრალდებითი ბრუნვების საერთო

წინდებულები Wechselpräpositionen;
 ნათესაობითი ბრუნვის წინდებულები Präpositionen mit

Genitiv;
3.6. ზმნა  სუსტი, ძლიერი, შერეული, დამხმარე, მოდალური,

უკუქცევითი, თავსართმოცილებადი და შედგენილი
(თავსართმოუცილებადი) ზმნები, მათი უღლება;

 აწმყო დრო Präsens;
 ნამყო წარსული Präteritum;2

 ნამყო სასაუბრო დრო Perfekt;2

 ნამყო წინარე დრო Plusquamperfekt;
 მყოფადი დროის Futur I;
 ბრძანებითი კილო Imperativ;
 მიმღეობა Partizip I ;
 მიმღეობა Partizip II;
 ზმნის გაარსებითება;
 ზმნის გარდამავლობა;
 ზმნური მართვა;
 ინფინიტივური კონსტრუქციები Infinitiv + zu; haben + zu +

Infinitiv; sein + zu + Infinitiv; um/ohne...zu + Infinitiv; lassen + sich
+ Infinitiv; brauchen + zu + Infinitiv;

Passiv Präsens აწმყო დროის ვნებითი გვარის წარმოება;
Passiv Präteritum ნამყო თხრობითი დროის ვნებითი გვარის

წარმოება;
Passiv Perfekt ნამყო სასაუბროს ვნებითი გვარის წარმოება;
 ვნებითი გვარის Passiv წარმოება მოდალური ზმნის

მეშვეობით;
 კავშირებითი კილო Konjunktiv II (hätte; wäre; könnte; möchte;

würde + Infinitiv);
3.7. ზმნიზედა  ადგილის, დროის და ვითარების გარემოების ზმნიზედები;

 ზმნიზედის შედარების ხარისხები Komparation der Adverbien;



 კითხვითი და ჩვენებითი ნაცვალსახელური ზმნიზედები
Pronominaladverbien (Präpositionalpronomen);

3.8. კავშირი und; doch; auch;aber; oder; daß; weil; wenn; als; bevor; bis; ob;
nachdem; seit; damit; deshalb; trotzdem; entweder...oder;
weder...noch; um...zu; ohne...zu; je...desto; და სხვა;

3.9. ნაწილაკი ja; doch; nein, nicht; noch; nur; auch; ganz, gar; mal; denn; einfach;
eben; sowieso და სხვა;

3.10. რთული სიტყვის წარმოება  არსებითი სახელის სუფიქსები (მამრობითი სქესი): der – ig, ing,
or, är, e, ier;

 მდედრობითი სქესის სუფიქსები: die - ung, keit, heit, schaft, ei,
in, ie, ur, tät, ik, age, ion, tion, ee;

 საშუალო სქესის სუფიქსები: das - chen, lein, um, -en;
3.11. წინადადება  მტკიცებითი წინადადება: die Aussage;

 არაკითხვითსიტყვიანი წინადადება die Satzfrage;
 კითხვითსიტყვიანი წინადადება die Wortfrage;
 ბრძანებითი წინადადება der Imperativsatz;
 მთავარი და დამოკიდებული წინადადება Hauptsatz und

Nebensatz;
 დროის გარემოებითი დამოკიდებული წინადადება der

Temporalsatz;
 მიმარტებითი დამოკიდებული წინადადება der Relativsatz;
 მიზნის გარეემოებითი დამოკიდებული წინადადება der

Finalsatz;

4. სოციოკულტურა და კულტურა
ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
განათლება;
ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);
ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
გეოგრაფიული ცნობები გერმანულენოვანი ქვეყნების შესახებ;
შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
გერმანულენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები;
ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და ნაწყვეტები მათი

ნაწარმოებებიდან;
რეგიონალური თავისებურებები;
ცნობები გერმანულენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან;”;

გერმანული ენა
სარეკომენდაციო შინაარსი

საბაზო-საშუალო სკოლის VII დონის მოცემული სტანდარტის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ
შინაარსზე დაყრდნობით:
პანორამა
 სამეტყველო ფუნქციები



 ლექსიკა
 გრამატიკა
 სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები (ინტენციები)
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა\დახასიათება
1.4. გემოვნება
1.5. გრძნობების\ემოციური რეაქციების გამოხატვა
1.6. დროში ორიენტირება
1.7. სივრცეში ორიენტირება
1.8. ლოგიკური კავშირები
1.9. მედია
1.10. საბანკო მომსახურება

1.1. სოციალური ურთიერთობები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუში
მისალმება/დამშვიდობება/
მოკითხვა

1. Hallo!
2. Guten Morgen (Morgen)!
3. Guten Tag!
4. Guten Abend!
 Tschüss!
 Wiedersehen.
 Gute Nacht!
 Bis  morgen!
 Bis bald!
 Wie geht es dir/Ihnen?
 Mir geht es gut / schlecht.

გაცნობა\წარდგენა  Darf ich mich vorstellen?
 Mein Name ist…
 Darf  ich Ihnen Frau… / Herrn… vorstellen?
 Und das hier ist meine Kollegin/Freundin/ Frau…
 War nett  Sie kennen zu lernen.

თავაზიანი მიმართვა  Herr Funk!
 Frau  Kuhn!
 Liebe  Gäste!
 Wie bitte?
 Was kann ich für Sie tun?

შეთავაზება/მობოდიშება  Hättest du Lust auf eine Tasse Kaffee?
 Möchtest du Tee oder Mineralwasser?
 Ich möchte mich bei dir/Ihnen für eine Peinlichkeit/ein

Missgeschick entschuldigen.
 Das ist/war ein Versehen.
 Das muss ein Missverständnis sein.
 Das wollte ich nicht.
 Oh, Verzeihung!
 Es  tut mir Leid.

მადლობის გადახდა და სათანადო
პასუხი

 Danke!
 Vielen Dank!



 Danke! Das war nett von dir/Ihnen.
კეთილი სურვილების
გამოხატვა\მილოცვა

 Alles Gute zum Geburtstag!
 Frohe Weihnachten!
 Ein glückliches Neues Jahr!
 Gute Reise!
 Schönes Wochenende!
 Gleichfalls!
 Gutte Besserung!
 Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
 Schönen Tag (noch)!
 Schönes Wochenende!
 Gute Besserung!
 Alles Gute für das kommende Jahr…!
 Ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest!
 Ebenfalls!

მისამძიმრება/გამხნევება/
ნუგეში/დამშვიდება

 Das  hätte mir auch passieren können!
 Beruhig dich!
 Das macht nichts!
 Kein Problem!
 Nicht auf die Nase fallen!
 Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen.
 Ich fühle mit Ihnen.
 Das ist nicht so schlimm.
 Machen Sie sich keine Sorgen.
 Das ist nicht deine/Ihre Schuld.

დაპატიჟება/ დათანხმება/უარის თქმა  Ich würde/möchte dich /Sie gerne zu…einladen.
 Ich habe vor, mein…zu feiern. Du bist/Sie sind herzlich

eingeladen.
 Ich freue mich sehr über deine/Ihre Einladung.
 Das finde ich aber nett/toll/prima…
 Ja, gerne! Ich freue mich schon.
 Na klar komme ich.
 Es tut mir Leid, da kann ich nicht.
 Schade, aber da habe ich ... vor.
 Das geht leider nicht, weil…

დაპირება  Ehrenwort!
 Ich gebe dir mein Ehrenwort!
 Ein Mann, ein Wort!
 Ich verspreche, dass…
 Ich kann dir diesen Traum/ diese Bitte erfüllen.

გაფრთხილება  Pass auf!
 Vorsicht!
 Sei  vorsichtig!
 Achtung!

შეხვედრის დანიშვნა/გაუქმება  Könnten wir einen Termin vereinbaren?
 Entschuldigung, ich möchte meinen Termin verschieben /

annulieren.
 Diese Zeit  passt mir nicht.

წახალისება\შექება  Toll! Mach weiter so!
 Super!
 Sie haben sehr guten Geschmack.



ინტერაქცია სუფრასთან  Guten Appetit!
 Lecker!
 Bedienen Sie sich! Herr Ober! Wir möchten bestellen!
 Was nimmst du?
 Wir hätten gerne…
 Ich habe Lust auf Schweinebraten mit Kartoffelknödel und

Soße.
 Und bringen Sie mir ein Mineralwasser, bitte.
 Dieses Steak ist durch/nicht durch/lecker.
 Bitte, die Rechnung.
 Hat es Ihnen geschmeckt?
 Getrennt oder zusammen?

დაჯავშნა  Ich möchte einen Platz im Flugzeug reservieren.
 Ich möchte für ein paar Tage weg. Haben Sie etwas

Günstiges?
 Alles ausgebucht.

ინტერაქცია მგზავრობისას  Bitte anschnallen!
 Ich habe nichts zu verzollen!
 Ihren Pass bittte!
 Ich muss in Hannover umsteigen.
 Wann sind wir in Kassel.
 Die Fahrausweise/ Fahrkarte, bitte.
 Wo liegt die nächste Haltestelle!
 Wir müssen uns beeilen!

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტზე  Was wünschen Sie?
 Sonst  noch etwas?
 Was kostet?
 Wo finde ich…
 Hätten Sie diesen Mantel in meiner Größe/ eine Nummer

kleiner?
 Gibt es auch in Blau?
 Wo sind die Umkleidekabinen?
 Diese Hose steht dir wie angegossen.
 Die ist aber mir zu eng.
 Ich hätte/ ich möchte ein Kilo Trauben/Zwiebeln.
 Wie viel macht das?

პოზიციის გამოხატვა/დასაბუთაბა/
სხვისი აზრის გაზიარება ან უარყოფა

 Ja, genau!/ Ganz genau!/ Na klar!
 Das finde/ denke ich auch.
 Richtig!
 Das stimmt.
 Da bin ich ganz deiner/Ihrer Meinung.
 Ich teile Ihre Meinung, dass…
 Da hast du/haben Sie Recht.
 Da bin ich (ganz) anderer Meinung.
 Das glaube ich nicht.
 Da stimme ich dir/Ihnen nicht zu.
 Das ist nicht ganz richtig.
 Aber das ist doch unfair.
 Das kann man so nicht sagen.
 Ich muss Ihnen leider wiedersprechen.

შეფასება  Toll!



 Cool!
 Wunderbar!
 Prima!

აზრის კითხვა\რჩევის მიცემა  Wie findest du das?/Wie finden Sie den Vorschlag?
 Was meinen Sie /meinst du dazu?
 Hast du eine andere/bessere Idee?
 Was halten Sie/ hältst du davon?
 Wie wäre es, wenn…?
 Ich denke, es ist sinnvoller, wenn…
 Vielleicht sollten wir lieber…
 Ich denke, es ist sinnvoller, wenn…

ტელეფონით საუბარი  Könnte ich mit Frau … sprechen?
 Meine Telefonnummer/Handynummer lautet…
 Auf Wiederhören/ Wiederhören...
 Kann ich Herrn / Frau … sprechen?

საქმიანი
კორესპონდენცია/ელექტრონული
წერილი

 Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr …
 Sehr geehrte Damen und Herren.
 Mit freundlichen Grüßen.
 Ich bedanke mich bei Ihnen / dir herzlich für …
 Ich freue mich auf Ihre baldige Antwort. Ich habe Ihre

Anzeige im… gelesen..
 Ich wäre daran interessiert…
 Bitte teilen Sie mir/uns wie möglich  mit…
 Könnten Sie mir bitte Auskünfte Über Arbeitsmöglichkeiten/

Ferienarbeit geben?
 Hiermit  möchte ich ….

რეზიუმე/სამოტივაციო წერილი  Ausgehend davon…
 Über eine einladung zu einem Vorstellungsgespräch

würde ich mich sehr freuen.
 Zum Schluss möchte ich Ihnen …
 Ich bedanke mich bei Ihnen im voraus…
 Ich möchte mich bei Ihnen um die Stelle als… bewerben
 Information über … hat mein  besonderes Interesse geweckt
 Ausgehend davon…
 Ich würde  mich über Ihre positive Antwort sehr freuen.

1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: გვარი, სახელი,
ასაკი, მისამართი, ტელეფონის
ნომერი, დაბადების თარიღი

 Wie ist Ihr Name/ Vorname/ Nachname?
 Alter.
 Wo wohnen Sie? Ihre Adresse  bitte.
 Ihr Geburtsdatum bitte.
 Mein Familienname/Nachname ist…
 Mein Vorname ist…
 Ich bin 17 Jahre alt.
 Meine Anschrift/ meine Adresse ist…
 Meine Telefonnummer lautet so…
 Ich bin am 11. 05. 1995 geboren.

თავისუფალი დროის გატარება/ჰობი  Meine Freizeit verbringe ich ...
 Ich würde gerne meine Ferien am Meer verbringen.
 Ich reise leidernschaftlich.
 Ich bin Computerfreak.
 Ich sammle Briefmarken….



 Wir grillen im Garten.
 Ich surfe gern im Internet.

ეროვნება/წარმომავლობა
/მოქალაქეობა

 Woher kommst du?/ Wo komms du her?
 Ich komme aus …
 Ich bin Georgier/ Deutsche.
 Ich habe georgische Staatsangehörigkeit.

ჯანმრთელობა  Was fehlt Ihnen?
 Was tut dir weh?
 Ich lasse nir den Zahn plombieren.
 Ich habe oft  Schmerzen in der Brust.
 Was kann ich gegen Schmerzen tun?

საქმიანობა/პროფესია/ ხელობა  Was  machst du beruflich?
 Was  bist du vom Beruf?
 Womit beschäftigen Sie sich?
 Das ist einehandwerkliche Arbeit.
 Ich bin Steuerberater/Lehrer/Mechaniker/Arzt/

Uhrmacher von Beruf.
ამინდის შესახებ  Vor Gewitter habe ich große Angst.

 Ich habe mal einen Sturm/ ein Erdbeben/ein
Hochwasser… erlebt.

 Schönes Wetter heute!
 Morgen soll es Regen/Schnee geben.

1.3. აღწერა\დახასიათება
გარეგნობა/ჩაცმულობა  Attraktiv/hübsch/schön

 Geschmacksvoll
ხასიათი  Vergesslich

 Anspruchsvoll
 Einfühlsam
 Melancholisch
 Selbstbewusst
 Herzlich
 Empfindlich

1.4. გემოვნება
გემოვნების გამოხატვა  Am liebsten  lese  ich …/ höre ich …

 Lieber trinke/esse ich…
 Das mag ich nicht.
 Ich habe dich/ihn gern.

საჭიროების\
მოთხოვნილების/სურვილის
გამოხატვა

 Ich muss dringend…
 Ich brauche …
 Ich hätte gerne…
 Ich würde…
 Wenn der Bus rechtzeitig käme…
 Ich fühle mich schlapp/erschöpft.
 Ich habe keinen Bock mehr.
 Ich bin müde.

ფიზიოლოგიური მდგომარეობის/
შეგრძნებების გამოხატვა

 Ich fühle mich schlapp/erschöpft.
 Ich habe keinen Bock mehr.
 Ich bin müde.

1.5. გრძნობების/ემოციური
რეაქციების გამოხატვა
სიხარული\აღტაცება  Wunderbar!



 Lobenswert!
 Wie  schön!
 Das ist doch Klasse/cool/super!
 Echt Klasse!

გაღიზიანება\უკმაყოფილება/ ბრაზი  Das ist aber peinlich/ärgerlich/ unfreundlich!
 So ein Pech!
 Dumm gelaufen!
 Das macht mich wahnsinnig/nervös!
 Es stört mich, wenn…
 Was soll das!
 Jetzt spinnst du aber!

ეჭვი\ვარაუდი\იმედი  Ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.
 Da bin ich mir  nicht so sicher.
 Ich vermute, dass…
 Es könnte um… gehen.
 Ich hoffe, dass…
 Ich hoffe auf…

გაკვირვება  Tatsächlich?
 Wirklich?
 Na, so was!
 Das kann doch nicht wahr sein!
 Was du nicht sagst!
 Ist das möglich?
 Das ist ja merkwürdig/seltsam/verrückt!
 Das wundert/überrascht mich!
 So eine Überraschung!

ინტერესი  Das ist aber sehr interessant.
 Ich habe nicht gewusst, wie spannend…
 Könnten Sie mir noch mehr Informationen zu… geben?
 Ich hätte nicht  gedacht, dass…
 Wie ist denn das passiert?

ინდეფერენტულობა  Das ist mir völlig egal.
 Das interessiert mich  (gar) nicht.

სინანული  Tut mir Leid.
 Schade!
 Leider…

1.6. დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება (საათი, დღე-
ღამის მონაკვეთები, თვე, თარიღი,
წელიწადის დრო, ეპოქა)

 Wie spät ist es?
 Ich komme gegen vier.
 Jetzt bist du dran.
 Heute ist der 1. Januar.
 Wir haben heute den 25. Dezember.
 Er  lebte im 18. Jahrhundert.
 Vor kurzem...
 Das war im vergangenen Jahr/ vor drei Wochen/ im

Sommer/am 21.Oktober 2009/ im 20.Jahrhundert
ქრონოლოგია  Seit wann ...?

 Nächste Woche ...
 Nach dem ...
 Vor dem n ...
 Zuerst



 Dann
 Danach
 Davor
 Zum Schluss
 Schließlich

სიხშირე  Es regnet selten.
 Wie oft ...?

ხანგრძლივობა  Wie lange dauert ...?
 Wann endet ..?

სისწრაფე/სიჩქარე  Mach bitte schnellen!
 Sprechen sie bitte langsam.
 Wie schnell fährt das Auto?
 Fahren wir etwas schneller!

1.7. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა  Hier.

 Da.
 Geradeaus  und links.
 Vorn / hinten.
 Ober / unten.
 In der Nähe vom Rathaus...
 Er sitzt hinten in der letzten Reihe.

მიმართულება  Gehen Sie die Straße entlang.
 Biegen Sie um die Ecke.
 Hierher!
 Nach vorne / hinten.
 Wohin fahren wir?
 Fahren Sie diese Straße entlang.
 Biegen Sie nach links/rechts ab!

1.8. ლოგიკური კავშირები
მიზეზი/შედეგი/დათმობა/
პირობა

 Ich bleibe zu Hause, weil...
 Wenn ich..
 Falls ich ...

მიზანი  Ich lerne Deutsch, um Deutsch sprechen zu können.
 Die Eltern kaufen mir einen PC, damit ich meine

Computerkenntnisse  verbessere.
1.9. მედია
მობილური ტელეფონი/ინტერნეტი  Installierst du das Computerprogramm   selbst?

 Hast du eine Mail ? / eine E-Mail -Adresse/
Skype-Adresse?

 Mein Handynummer ist…
 Das Programm schließen
 Den Netzschalter einschalten/ausschalten
 SMS schreibt man mit den kleinen Handy-Tasten.
 Im Internet  surfen

1.10. საბანკო მომსახურება
ინტერაქცია ბანკში/
ბანკომატი

 Ich möchte/hätte/brauche ein Konto/
Girokonto/Sparkonto eröffnen/beantragen.

 Der Automat hat meine EC-Karte gesperrt.
 Ich möchte am Geldautomat Geld abheben/Geld

überweisen/umtauschen.
 Füllen Sie das Überweisungsformular/das



Einzahlungsformular aus!

2. ლექსიკა
რუბრიკა ს VII

2.1 ინდივი

სხეული der Körper, der Kopf, die Gliedmaβen, der Fuβ, der
Arm, das Gesicht, die Nieren, die Lungen, die Brust, der
Rücken, das Kinn, der Hals, die Backe, die Wange, die
Leber, das Herz, das Blut, der Magen, der Darm
(Blinddarm) ;

გარეგნობა blond, brünett, grau, braun, tiefliegend, gerade,
gebogen, glatt, lockig, krause, krumm, blaβ, hübsch,
schön, geschmacksvoll, kräftig, zart, schlank, attraktiv;

დახასიათება freundlich, unfreundlich, frech, arrogant, vergesslich,
nervös, anspruchsvoll, listig, melancholisch, lebhaft,
musikalisch, selbstbewusst, gewissenslos, taktvoll,
bescheiden, herzlich, tapfer, feige, ordentlich,
unordentlich, unhöflich;

ტანსაცმელი die Jacke, der Anzug, die Hose, die Jeans, das Hemd,
die Krawatte, die Weste, der Pullover, das
Taschentuch, der Mantel/Regenmantel, das Kleid, die
Bluse, die Schürze,  der Rock, die Strümpfe, die Stiefel,
die Sportschuhe, die Mütze, der Schal;

ჰიგიენა die Seife, das Handtuch, der Kamm, das Waschbecken,
die Dusche, die Zahnpasta, die Zahnbürste, der
Lippenstift, das Parfüm, das Shampoo, das Deodorant,
der Nagellack, der Nagellackentferner, der Rasierer,
der Rasierschaum, das Kölnischwasser, der Fön ;

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა der Arzt, die Ärztin, der Kinderarzt, die Medizin, die
Apotheke, die Pille, die Salbe, das Rezept, die
Krankenversicherung, die Krankenkasse, die Spritze,
das Wartezimmer, die Sprechstunde, Zahnschmerzen
haben, bohren/plombieren lassen, die Bohrmaschine,
untersuchen, Fieber haben, Temperatur messen,
niesen, husten, atmen, operieren;

ემოციები/რეაქციები interessant, langweilig, lieben, hassen, lachen/lächeln,
weinen, mögen, j-n leiden (nicht) können, Lust haben,
Angst haben, stolz  sein, vertrauen, misstrauen, sich
bewundern, sich freuen, respektieren;

პროფესია/ხელობა der Beruf, berufstätig sein, freiberuflich, der
Steuerberater, der Lehrer/die Lehrerin, der
Mechaniker, der Mathematiker, der Philologe/die
Philologin, der Uhrmacher, der Maler, der Sportler, der
Polizist/die Polizistin, der Barmann/die Bardame, der
DJ, der Kellner, der Bankkaufmann, der Richter, der
Anwalt, der Manager, der Ingenieur, der Ökonomist;

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ადამიანი der Freund/die Freundin, die Frau (Dame), der Mann



(Herr), der Nachbar/die Nachbarin, der Mensch, die
Leute, der Erwachsene, der Fuβgänger, der
Einwohner/die Einwohnerin, die Geburt, das Leben,
der Tod, die Kindheit, die Jugend, die Erziehung, die
Erwachsenheit, die Ausbildung, die Arbeit, die Karriere,
das Alter, die Rente ;

ოჯახი/ნათესავები die Familie, die Verwandten, die Eltern, die Groβeltern,
die Urgroβeltern, die Groβmutter, der Groβvater, der
Onkel, die Tante, die Geschwister, der Bruder, die
Schwester, der Neffe/die Nichte, der Cousin/die
Cousine

ბუნება/ბუნებრივი მოვლენები das Wetter, der Wetterbericht, die Wettervoraussage,
der Blitz, der Donner, der Regenbogen, das Gewitter,
das Erdbeben, der Vulkanausbruch, die
Globalerwärmung, das Ozonloch, die
Überschwemmung, die Umwelt, der Umweltschutz,
der Frost, der Wind, der Schnee, der Nebel, die Hitze,
die Kälte, das Klima, der Sturm, die Temperatur (steigt,
sinkt unter Null) neblig, windig, regnerisch;

დედამიწა (გეოგრაფიული
დასახლებები)

die Welt, die Erde, der Erdteil, Europa, Asien, Nord
(Süd)amerika, Australien, Afrika, Antarktika, der
Nordpol, der Südpol, das Land, die Insel, die Wüste,
der Dschungel, der Atlantik, der Pazifik, Deutschland,
die Schweiz, Frankreich, England, Japan, die
Vereinigten Staaten, die Niederlande, Bundesrepublik
Deutschland, Berlin, Wien, Köln, München, die Elbe,
der Rhein, die Donau, Bayern, Sachsen, Thüringen,
Saarland ;

საზოგადოება და სახელმწიფო der Staat, die Staatsgrenze, grenzen, die Gesellschaft,
der Bürger/die Bürgerin, die Regierung, der Präsident,
der Bundestag, der Bundeskanzler, der Bürgermeister,
das Parlament;

განათლება der Kindergarten, die Vorschule, die Grundschule, die
Hochschule, die Universität (Uni), das Gymnasium, die
Ausbildung, das Abitur, der Student, das Stipendium,
sich bewerben, das Studium, die Klausur, die Prüfung
bestehen/ablegen, der Professor, die Vorlesung, das
Seminar, die Mobilität, die Leistungspunkte
(Kreditpunkte-PC) ;

ეროვნება/წარმომავლობა der/die Deutsche, der Engländer/die Engländerin, der
Franzose/die Französin, aus Österreich/Kanada/der
Schweiz/den Niederlanden, chinesisch, deutsch,
polnisch, der Bürger, das Mitglied, die Sprache, die
Kultur, die Wahl, das Parlament, die Steuern, die
Partei, die Versicherung, Recht auf etwas haben;

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები die Sitzecke, der Sessel, das Sofa, der Kleintisch, der
Schreibtisch, die Tischlampe, das Bett, der
Kühlschrank, der Fernseher, der Gasherd, das Geschirr,
das Besteck, die Tasse, die Untertasse, der Topf, die



Pfanne, das Geschirrtuch, die Steckdose, die
Waschmaschine, der Staubsauger, der Computer, der
Heitzkörper;

სკოლა die Schule, das Schuljahr, das Semester, das Fach, die
Pause, das Lehrerzimmer, der Unterricht, die Stunde,
der Stundenplan, der Sportplatz, die Schulmensa, die
Sprache, die Aufgabe, die Kontrollarbeit, die
Klassenarbeit, das Projekt, die Übung, das Gedicht, die
Erzählung, die Rechtschreibung, die Grammatik, die
Literatur, das Internet, die Suchmaschine, die
Recherche, der Schülerwettbewerb, der Online-Test,
der Online-Wörterbuch;

ქალაქი das Rathaus, der Dom, die Kirche, die Synagoge, die
Moschee, der Platz, das Denkmal, das Mahnmal, die
Brücke, die Altstadt, die Fuβgängerzone, die Neustadt,
der Marktplatz, der Springbrunnen, die Ampel, die
Polizeiwache, die Feuerwache, der Wolkenkratzer, das
Hotel, der Fuβgängertunnel, der Parkplatz, die
Tiefgarage, der Park, das Wahrzeichen, ;

სოფელი das Dorf, der Bauer/die Bäuerin, der Bauernhof,  der
Acker, die Plantage, die Farm, der Farmer/die
Farmerin, die Weide, das Vieh, die Herde, die Scheune,
der Weinberg, die Weinlese, der Garten, der
Apfelbaum;

საცხოვრებელი ადგილი die Wohnung, das Zimmer, das Wohnzimmer, die
Arbeitszimmer, die Küche, das Badezimmer, die
Toilette, das Schlafzimmer, der Keller, die Garage, der
Stock, der Aufzug, der Eingang, die Klingel, die
Hausnummer, der Briefkasten, die Treppe, der Balkon,
die Miete, die Kalt(Warm)miete, der Mieter, der
Vermieter, der Eigentümer, das Hausschild, der
Hausmeister, die Heizung, der Strom ;

სურსათი das Brot, der Käse, die Butter, das Ei, die Marmelade,
das Joghurt, die Sahne, der Quark,  das Würstchen, der
Kaffee, die Cola, das Obst, die Zitrone, die Orange, die
Banane, das Gemüse, die Gurke, die Tomate, der
Blumenkohl, das Steak, der Schinken, das Kotelett, die
Frikadelle, der Fisch, der Klöβ, die Hühnerbrühe, dei
Tomatensuppe, der Saft, der Senf, der Ketchup, die
Pommesfrites, die Limonade;

სავაჭრო ობიექტები das Kaufhaus, die Bäkerei, der Supermarkt, die
Kassiererin, der Verkäufer/die Verkäuferin, der
Kunde/die Kundin, das Geld, das Kleingeld, der Preis,
die Quittung, das Sonderangebot, der Schluβverkauf,
die Theke, der Einkaufswagen;

კვება და კვების ობიექტები die Mahlzeiten, das Cafe, das Restaurant, die Pizzerie,
die Bar, die Speisekarte, die Weinkarte, der Ober, das
Trinkgeld, die Rechnung, die Vorspeise, das
Hauptgericht, die Nachspeise, das Getränk;



ფოსტა das Postamt, die Post, der Postbote, der Brief, der
Briefumschlag, das Briefpapier, die Briefmarke, die
Adresse, die Postleitzahl, der Absender, der
Empfänger, der Briefkaste, das Paket;

ტრანსპორტი das Auto, das Fahrrad, der Bus, die Buslinie, das Taxi,
die U-Bahn, die Haltestelle, der Verkehrsstau, das
Verkehrsschild, der Zug, die Station, der Fahrschein,
der Bahnhof, der Bahnsteig, die Eisenbahn, die
Fahrkarte, der Fahrplan, das Gleis, der Zoll, der Paβ, die
Zollkontrolle, der Koffer, das Handgepäck, der
Flugzeig/die Maschine, der Flughafen, die Halle;

ტელეფონი das Telefon, der Hörer, die Nummer, die Vorwahl, die
Telefonzelle, die Notfallnummer, das Telefonbuch, die
Auskunft, das Mobiltelefon (Handy), die Sim-Karte, der
Akku, die Textnachricht, das Telefonbuch;

კულტურის ობიექტები das Kino, das Museum, das Freilichtmuseum, das
Theater, das Konzert, die Disco, der Spielfilm, der
Schauspieler, der Regisseur, die Bühne, der
Vorhang,der Zuschauerraum, das Klingelzeichen, das
Parkett, die Loge, die Tanzfläche, die Eintrittskarte, die
Garderobe, der Applaus, der Zuschauer/das Publikum,
der Sänger/die Sängerin, der Tänzer/die Tänzerin, die
Oper, das Ballett, das Orchester, der Dirigent, der Chor;

სპორტი/სპორტის ობიექტები der Sportplatz, die Sporthalle, das Schwimmbad, das
Tor, der Ball, das Fahrrad, die Rollschuhe, das
Skateboard, der Eiskunstlauf, die Skier, der Fuβball, das
Wasserball, das Rugby, die Mannschaft, der Elfmeter,
die Olympiade, die Leichtathletik, das Boxen, das
Ringen, der Tennis, der Tennisball, der Tennisschläger,
die Weltmeisterschaft, der Pokal, die Glod/Silber/
Bronze)medaille, der Weltmeister, der
Pokalwettbewerb (die Champins League);

ბანკი/საბანკო საქმე die Bank, das Geld, das Kleingeld, der Geldschein, die
Münze, das Geldbeutel, das Konto, der Zins –e,  der
Bankangestellte, der Geldautomat, die Kreditkarte,
Geld einzahlen/abhebe/überwiesen; die Währung, der
Wechselkurs, die Wechselstube ;

თავისუფალი დროა/ჰობი die Freizeit, die Ferien/Winterferien/Sommerferien,
das Skigebiet, die Skier, der Gipfel, der Sessellift, das
Zelt, der Campingplatz, der Schlafsack, das Hotel, das
Meer, das Einzelzimmer/Doppelzimmer, das Meer, der
Sand, die Welle, der Strand, das Surfing, das
Surfingbrett, die Party, das Hobby, der Computerfreak;

საკომუნიკაციო საშალებები das Telefon, das Mobiltelefon (Handy), die Vorwahl,
die Auskunft, der Anrufbeantworter, der Textnachricht,
die Tastatur, die Tastenfunktion, der Computer, das
Internet, die Emailadresse, der Internetzugang, die
Webseite, der Yahoo-ID (der Yahoo-Personalausweis)
das Passwort;



მედია (პრესა, ტელევიზია,
ინტერნეტი)

die Massmedien: die Presse, die Zeitung, die
Zeitschrift, die Illustrierte, das Comicalbum, die
Werbung, das Fernsehen, der Rundfunk, die Sendung,
der Reporter, der Moderator, das Programm, das
Interview, die Reportage, die Elektromedien, die
Onlinezeitschrift, die Onlinezeitung, die
Onlinewerbung, der Chat;

2.3 აქტიობები

შინ/გარეთ machen, wohnen, leben, essen, trinken, kaufen,
verkaufen, mieten, vermieten, sich duschen, sich
rasieren, suchen, finden, holen, nehmen;

სკოლაში hören, schreiben, lernen, sagen, fragen, unterrichten,
üben, korriegieren, nacherzählen, antworten, Beispiele
anführen, ankreuzen, ausfüllen, beobachten,
recherchieren, organisieren, planen, präsentieren;

სპორტი turnen, trainieren, Sport treiben, gewinnen, verlieden,
schwimmen, Ski laufen, joggen, in Form sein, wandern,
surfen, skaten;

დასვენება/გართობა Musik hören, Konzert/Kino/Theater/Ausstellung
besuchen, singen, tanzen, malen, fernsehen,
fotografieren, Schach spielen, sich unterhalten, sich
amüsieren, musizieren, feiern;

მგზავრობა/გადაადგილება gehen, fahren, einsteigen, aussteigen, umsteigen,
starten, landen, bremsen, wandern, überholen, halten,
parken, tanken, fliegen, buchen/reservieren;

2.4. ინდივიდის ორიენტირები

დრო die Stunde, die Minute, die Sekunde, spät, früh, vor,
nach, gegen, Viertel, halb, gleich, jetzt/zur Zeit, sofort,
die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft,
damals, neulich, im Moment, heutzutage ;

სეზონები/თვეები die Jahreszeiten,  der Winter (Dezember, Januar,
Februar), der Frühling/das Frühjahr (März, April, Mai),
der Sommer (Juni, Juli, August), der Herbst
(September, Oktober, November)

დღე/ღამე der Tag, der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der
Nachmittag, der Abend, die Nacht, die Mitternacht, die
Morgendämmerung, die Abenddämmerung

ადგილმდებარება rechts, links, oben, unten, weit, nah, hinaus, hinein,
hinauf, hinunter, neben, zwischen, vor;

მახასიათებლები lecker, süβ, bitter, frisch, alt, neu, frech, nett, höflich,
unhöflich, offen, geschlossen, verschlossen, voll, leer,
modisch, altmodisch, preiswert, teuer, frei, beschäftigt,
besetzt;

ფერი die Farbe, schwarz, weiβ, rot, gelb, blau, grün, grau,
braun, rosa, lila, orange, gestreift, gepunktet,
geblühmt, leuchtet, hell, dunkel;

ზომა/ფორმა/წონა/ტემპერატურა klein, groβ, riesig, mittel, rund, eckig, hoch, niedrig,
eng, breit, flach, schwer, leicht, ein Kilo/Pfund/Liter,
heiβ, warm, kalt, kühl;



შემადგენლობა aus Holz/Plastik/Gold/Silber/Porzelan/Glas/Metall

რაოდენობა viel, mehr, wenig, alles, nichts;

2.5. დღესასწაულები/ზეიმები

დღესასწაულები der Advent, die Adventskerze, der Adventskranz,
Weihnachten, der Weihnachtsbaum, Nikolaus, das
Geschenk, der Silvester, das Neujahr, der Gebursttag,
die Party, der Fasching, Ostern, der Osterhase, das
Osterei, das Pfingsten, der Valentinstag;

3. გრამატიკა
ს VII

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო
მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს
საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:
 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით გრამატიკული

მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.
 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. არსებითი სახელი  სახელთა მართვა;
 სახელი მყარი შესატყვისების შემადგენლობაში (Rolle spielen);
 ნაზმნარი (Deverbativa) და ნაზედსართავალი (Deadjektiva) სახელების

სქესის განსაზღვრა;
3.2. ნაცვალსახელი  განუსაზღვრელი/უარყოფითი: einemal/keinmal; jemand/niemand;

 განუსაზღვრელი (irgend კომპონენტით) და მათი ბრუნების
შემთხვევები: man, einer, irgendeiner, irgendwer, irgendwas, jemand;

 უპირო: es და მისი ფუნქციების მიმოხილვა (ყველა შესაძლო
ვარიანტი);

 უარყოფითი: kein-ის განსაკუთრებული ხმარების შემთხვევები;
 უბრუნველი: selbst/selber, etwas, ein biβchen/ein wenig, ein paar

3.3. ზედსართავი სახელი  ზედსართავის მართვა;
 ზედსართავის გაარსებითება და მისი ბრუნება;
 მიმღეობა I და II (Partizip I/II) ზედსართავის ფუნქციით, მათი

ბრუნება;
3.4. რიცხვითი სახელი  რაოდენობითი რიცხვითი სახელის გაარსებითება;

 რიგობითი რიცხვითი სახელის გაარსებითება;
3.5. ზმნა  ინვერსიული ზმნები;

 კაუზატიური ზმები: sitzen/setzen/sich setzen; liegen/legen/sich legen;
stehen/stellen/sich setellen; hängen (i,a)/hängen/(sich hängen);

 კონსტრუქცია: haben+stehen/liegen/hängen;
 ნაკლული ზმნური პარადიგმები;
 ზმნების გაარსებითება;
 ზმნის ვალენტობა;
 ზმნის მართვა;
 მდგომარეობის პასივი (Zustandpassiv) და მისი წარმოება (sein + Partizip

II);
 ზმნები pflegen,wissen/verstehen, scheinen, geben/anbieten, suchen/finden,

bekommen, nehmen, machen+zu+Infinitiv;
 ვნებითი გვარი და მისი შემცვლელი ფორმები: (P.



müssen/können/sollensein+zu+Infinitiv; P. könnensein+Adj. mit
Endung -bar, -lich;);

 მოდალური მნიშვნელობის მქონე ზმენბი: sein/haben/nicht(s)
brauchen+zu Infinitiv, (sich) lassen;

 ირიბი ნათქვამი Konjunktiv I (Gegenwart/Vergangenheit);
 ზმნა მყარი შესიტყვების შემადგენლობაში (zur Verfügung stehen, etw. in

Erfüllung geht, zur Diskussion stellen)
3.6. ზმნიზედა  განუსაზღვრელი ზმნიზედები irgend კომპონენტით: irgendwann,

ergendwo, irgendwohin, irgendwoher, irgendwie;
 მოდალური მნიშვნელობის მქონე ზმნიზედები: schlieβlich, hoffentlich,

quasi, allerdings, sowieso, jedenfalls, einfach;
3.7. არტიკლი  ფუნქციები და გამოყენების წესები;
3.8. წინდებული  ნათესაობითი ბრუნვის (Genitiv): innerhalb, auβerhalb, aufgrund,

inmitten, anlässlich, unweit, angesichts, entlang (Entlang des Weges läuft ein
Zaun), während, dan

 უცხოური: pro და per;
 წყვილები: von…ab/an/auf/aus; auf…zu; bis...an/vor/zu/auf/in/um;

von...bis/zu;
 წინდებულების შენაცვლება: (z.B. zum/ins Konzert gehen; Ich bereite

mich auf/für...);
3.9. კავშირი  ორნაწილიანი კონექტორები - მაერთებელი კავშირები: nicht nur…

sondern auch, sowohl… als auch, weder… noch, entdeweder...oder,
mal...mal/bald...bald;

 კონექტორი während;
 კონექტორები კონსტრუქციაში zu + Infinitiv: um…. zu, ohne… zu,

(an)statt … zu (damit, statt dass, ohne dass - ტრანსფორმაციის
შესაძლებლობები);

 ტექსტური მაკავშირებელი პროფოფრმები: damals, hier, dorthin სხვ.
3.10. ნაწილაკი  მოდალური მნიშვნელობის მქონე ნაწილაკები/სიტყვები: aber, ja etwa,

den, eben, doch, vielleicht, halt;
 ბრძანების გამაძლიერებელი ნაწილაკები: schon, schön, bloβ, nur, ruhig,

einfach, nun, endlich, immer, jetzt/nun, mal;
 დიალოგური ნაწილაკები: und, da also, den, na ja, na gut/na schön, wahr;
 nicht-ის განსაკუთრებული შემთხვევები;

3.11. სიტყვაწარმოება  ზედსართავი სახელის წარმოება, მაწარმოებელი სუფიქსები: -lich, -bar,
-ig, -sam, -haft, -isch, -en, -ern, -er, -los;

 ზედსართავი სახელის წარმოება, მაწარმოებელი პრეფიქსები: ur-, un-,
a-, in-, erz-;

 შედგენილი სიტვების მოდელები:
 Substantiv + Substantiv (z.B. der Bahnhof)
 Adjektiv + Substantiv (z.B. das Schwarzbrot)
 Verb + Substantiv (z.B. der Schreibtisch)
 Zahlwort + Substantiv (z.B. das  Dreieck)
 Pronomen/Adverb/Präposition+ Substantiv (z.B. die Ichform, die

Auβenpolitik, der Vorname)
 ნულოვანი სუფიქსი და სიტყვაწარმოება (ნაზმნარი და

ნაზედსართავალი სახელები - z.B. der Koch, die Hitze);
3.12. სინტაქსი  სიტყვაწყობა გავრცობილ წინადადებაში (წინადადების ცენტრალური

ველი);
 დამატების (პირდაპირი, ირიბი, წინდებულიანი) ადგილი მარტივსა



და რთული წინადადებაში;
 უარყოფა nicht-ის პოზიცია წინადადებაში (წინადადების შემასმენლის

ჩარჩო);
 შედარებით დამოკიდებული წინადადება (Vergleichsätze): als/wie; je…

desto/umso;
 შედარებით დამოკიდებული წინადადება (Vergleichsätze): als/als ob/als

wenn im Konjunktiv II;
 დროისგარემოებით დამოკიდებული წინადადება (Temporalsatz)

კონექტორით währen და დროის ფორმები განაწილება მთავარსა და
დამოკიდებულ წინადადებაში; ამ ტიპის წინადადებების
ტრანსფორმაციის საშუალებები;

 ქვემდებარით დამოკიდებული წინადადება (Subjektsatz) კონექტორით
wer;

 ადგილის გარემოებით დამოკიდებული წინადადება (Lokalsatz)
კორელატებით: dorthin, hierher, dort, hier და კონექტორებით wo,
woher, wohin;

 შეზღუდვით დამოკიდებული წინადადება კონექტორებით
(Restriktivsatz): soviel, soweit;

 ვითარების გარემოებით დამოკიდებული წინადადება (Modalsatz)
კონექტორებით: dadurch, indem;

 მიზეზით დამოკიდებული (Kausalsatz) წინადადება კავშრებით: weil, da
და თანწყობილი კავშირი denn;

 განსაზღვრებით დამოკიდებული წინადადება (Relativsatz) და მისი
ტრანსფორმაცია (გავრცობილი განსაზღვრება აქტივისა და პასივში,
თანადროულობა-Gleichzeitigkeit და წინადროულობა-Vorzeitigkeit);

 რთული ქვეწყობილი წინადადებების ტრანსფორმირება
ნომინალიზაციის ხერხით;

 სოციოკულტურა და კულტურა

 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება; მონაწილეობა საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში; ურთიერთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები სხვა);
 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
4 საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები (წითელი ჯვარი, ექიმები საზღვრებს გარეშე და სხვა)
 გეოგრაფიული ცნობები ქვეყნის შესახებ;
 ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 დედაქალაქ, მისი ისტორია, მისი ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, მომღერალი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და ნაწყვეტები მათი

ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 სოციალური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში;
 სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები;
 ეკოლოგია.

ინგლისური ენა



სარეკომენდაციო შინაარსი
საბაზო-საშუალო საფეხურის I-II დონეების სტანდარტებში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია
მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

პანორამა:
1. სამეტყველო ფუნქციები:
1.1. სოციალური ურთიერთობები;
1.2. ინფორმაციის გაცვლა;
1.3. აღწერა/დახასიათება;
1.4. გემოვნება;
1.5. შეფასება;
1.6. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება;
1.7. გრძნობები/ემოციური რეაქციები/შეგრძნებები;
1.8. დროში ორიენტირება;
1.9. სივრცეში ორიენტირება;
1.10. ლოგიკური კავშირები;
1.11. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა;
1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში.
2. ლექსიკა:
2.1. ინდივიდი;
2.2. ინდივიდის გარემოცვა;
2.3. აქტივობები;
2.4. ინდივიდის ორიენტირები.

3. გრამატიკა;
4. სოციოკულტურა და კულტურა.
1 სამეტყველო ფუნქციები

რუბრიკა
1.1. სოციალური
ურთიერთობები
მისალმება/მოკითხვა -Hello!/Hi!/Hello everybody!

-Good morning /afternoon/evening!
-Morning mum/dad!
-How are you? I’m fine, and you?
-Fine, thanks/Not very well.

დამშვიდობება -Good-bye! /Bye!/Bye-bye!
-Good night!
-I’ll see you!/See you!/See you soon / later!
-Say hello to your sister.

წარდგენა/გაცნობა -Hello, I'm Nick/My name’s Jane.
-This is… / It’s John/Meet my friend John.
-Nice to meet you/How do you do?

მიმართვა (თავაზიანი/ ფამილარული) -Excuse me!/Hallo!
-Sir / Madam…/Mr. / Mrs. / Miss. Thomson…
-Can / Could you…?
-My dear…!
-Would you like …?

მობოდიშება -Excuse me, please!
-That’s all right/It’s all right, now/It’s OK.
-I’m so / very sorry for…/awfully / terribly sorry.
-Sorry about that.



-Pardon/I beg your pardon.
მადლობის გადახდა -Thank you so/very much.

-That’s very kind of you/That’s so kind of you.
-Not at all/Thanks a lot/You’re welcome.

მილოცვა/კეთილი სურვილები -Happy Birthday/name-day!
-Happy New Year!/Happy/Merry Christmas!/Easter!
-The same to you!
-Congratulations on…!
-Enjoy the day/Bless you!/Good luck!
-Have a pleasant / nice day!

წახალისება/შექება -Good for you!
- Great!/ Fine!/Excellent!/Super!
-Good / Excellent work / job!
-It sounds interesting.

შეთავაზება -Shall we…?
-Can / Could you…?
-Will you come with me? Let’s…
-What about…?
-I’ll give you a better idea/That will be very nice.

დათანხმება/უარი -Yes!/No!
-That's right/That's wrong
- I agree / I don’t agree/I disagree.
-Of course/Of course not
-Certainly/Certainly not
-I don’t quite agree with you/I don't think so!

ინტერაქცია სუფრასთან -Help yourself, please/Pass me…, please.
-Would you like some…/tea or juice?
-Just a little, please.
-I’ll have some ice-cream / apple pie.

ტელეფონით საუბარი -Hello /this is… /I’d like to talk to…
-Call / Phone me!
-May / Could I speak to…?/Hold on please.
-Who is speaking?

დამშვიდება -Don’t worry!/Calm down!
-No problem!/Take it easy!

გაფრთხილება -Attention! /Be careful!
-Look out!/Watch the stairs!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: გვარი / სახელი /
ასაკი / მისამართი / დაბადების დღე /
ოჯახი / საქმიანობა

-What’s your name?
-How old are you?
-Where are you from? S/he is / comes from …
-S/he is English / Georgian.
-What’s your address?-I  live at 15 Main Street.
-I live with my parents. .
-What’s his / her family / second /  nick name?
-Can you spell it out?
-What are you?-I’m a student.
-When were you born?-On May 1, 2000.

იდენტიფიცირება
(ადამიანის /

-Who’s he / she?
-He’s Mr. / She’s Miss. / Mrs. Thomson.



საგნის) -What is this? It's /This is …
ჯანმრთელობა -How are you?/How do you feel?

-Very well thanks, and you?
-I feel bad/I don’t feel well.
-I’m getting better.
-I’ve got a headache/ toothache / stomachache

საქმიანობა -What do you do every day?
-What are you reading now?
-What do you do after classes?
-I go swimming.
-Can you play the piano?

ამინდი -The weather is fine.
-It’s cold / hot/warm / sunny / windy/snowy.
-What’s the weather like today?
-What’s the temperature today?
-It’s a wet, rainy day.
-It looks like rain, take an umbrella.
-The climate is dry in ...

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -How much is it?/How much does it cost?
-How many/much….would you like…?
-I’m looking round/Could you show me the…?
-What size do you wear?/What’s the price? -10 Laris.
-It’s very cheap /expensive.
-These books are on sale.

თავისუფალი დრო -I watch TV in the evening.
-I enjoy reading comics/playing a musical instrument
-What’s your hobby?
-How often do you play sports?
-We are going hiking / on a picnic this weekend.

1.3. აღწერა / დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა /
ჩაცმულობა

-She is beautiful / pretty /nice/tall / short/ ugly/slim.
-She is pleasant / good-looking/fat / thin / plump.
-What does she look like?
-What a nice coat you have on!
-She is wearing glasses.

ადამიანის დახასიათება -She is very kind / clever/cheerful / serious.
-Is Nick  friendly / unfriendly?
-S/he is so smart.
-I think he / she is absent-minded / selfish.

საგნის აღწერა -It’s big / small / clean / dirty / strong / long.
-What color is the flower?
-We’ve got a square/ oval / round table in the kitchen.
-What kind of … is it?
-What does it look like?
-What a funny story!
-The room is messy.

1.4. გემოვნება
მოწონება /
არ მოწონება

- I like/love very much/ I’m fond of…
-How do you like it?
-I don’t like it at all/I hate



-I enjoyed the party/It was boring.
-I prefer…

1.5.შეფასება
დადებითი / უარყოფითი -That's right!/Right!

-It's not right!/It's wrong!
1.6. საჭიროება /
სურვილი / მოთხოვნილება
საჭიროება/
სურვილი/მოთხოვნილება

-I wish… /I’d like to…/I’d love to…
-I need …
-What do you need?

1.7. გრძნობები / ემოციური
რეაქციები/შეგრძნებები
სიხარული -I’m so / very happy / glad!

-I’m so excited/impressed/delighted.
ბრაზი -I am/got angry.

-Such a shame!
-Don’t be / get angry!

ეჭვი/ვარაუდი -I’m not sure.
-I doubt…
-I'm not quite sure.

გაკვირვება -Really?!
-How strange!
-I'm so much surprised!

სინანული -I’m so sorry/Sorry to hear (that)..!
-What a pity!/It’s a (great) pity!
-I regret…

შიში -I’m afraid of…
-I’m (so) scared.
-I’m frightened.

ინტერესი -It's interesting
-I'm interested in…
-I like doing…

ინდიფერენტულობა -It doesn’t matter.
-I don't care/don't mind.
-I'm not interested in...
-As you like.

შეგრძნებები -I’m hot/cold.
-I’m sleepy.
-I'm tired / busy
-We're hungry / thirsty.

1.8. დროში ორიენტირება
დროში განთავსება -Today/ yesterday/tomorrow

-It's morning / afternoon now.
-What day is it today?-It's Monday…
-What’s the date today?-October 25, 2008.
-In the morning/afternoon.
-After a while/Just a moment / second, please.

-When/what time does your train leave? At 10 a.m./p.m.
-What’s on Channel Five at two-thirty?

ქრონოლოგია -After that…/Afterwards…



-Finally…/In the end…
-Lately…
-From beginning to end…

სიხშირე -often/sometimes/usually/Regularly…
-Once a week/Twice a month/Every four years…
-From time to time we….
-Every now and then…

ხანგრძლივობა -During the lesson…
-How long does your lesson last?
-For an hour.
-The shop is open from Monday through Saturday

1.9. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა -Where is he/ she / it?-In the room/It's here / there.

-There is / are…
-My school is far from my house.
-The table is on the left / right / next to…
-Where is the car park? It’s on the opposite side
-It's near, in a walking distance.

მიმართულება -Where is the supermarket, Ann? –It’s over there.
-Go straight/Turn left / right.
-Tell me please, how I can get to the station?
-It's near, in a walking distance.

1.10. ლოგიკური კავშირის გამოხატვა
მიზეზი/შედეგი/
ოპოზიცია

-Sue is wet, because she fell into the river.
-He was sick that’s why he lost the game.
-Is it a boy or a girl?
-John was smart but he was lazy.
-Why is he so sad?

1.11. ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა

ნებართვა/ვალდებულება/
აკრძალვა

-May/Can I…? /Will you allow me...?/ Do you mind…?
-Let me…
-You ought to listen to each other.
-You must…
-Don't drop litter!
-Keep off the grass!

1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
/მოსწავლის მიმართვები

-Sit down, please! /Be quiet!
-Close/Open your books! /Turn the page over …
-Listen to the tape!
-Shall I read?
-Can you help me? /It's not clear/I don’t understand.
-Can you correct / describe…?
-Can you explain again, please?
-Let’s work in pairs!
-Get into the group of three / four!
-Who will make a presentation?
-We’re running out of time/Hurry up!
-I haven’t finished.



2. ლექსიკა:
2.1. ინდივიდი;
2.2. ინდივიდის გარემოცვა;
2.3. აქტივობები;
2.4. ინდივიდის ორიენტირები.

რუბრიკა მაგალითები
2.1. ინდივიდი
სხეული forehead; wrist;  palm; nail; bone;    thumb;  neck; stomach; eyelid;

eyebrow; blood; elbow;  fist; waist;  breast; hip; chest;  heart;
გარეგნობა good/pleasant-looking; round / oval face; thin fingers; thin/    thick brows;

turned-up nose; strange; charming; medium, cute; attractive; gracious;
handsome; pale; wrinkled;

დახასიათება noisy; scared; brave; polite; devoted; stupid;  bright; useful; worried; hard-
working; rude; gloomy; exciting; delighted;  curious; active;
humorous;  impressive; nervous; energetic;

ტანსაცმელი/აქსესუარები blouse; slippers; night-gown; sweater;  trainers; sandals; collar;  brooch;
sun-glasses; handbag; bracelet; earrings; suit; fur coat; national clothes; tie;
buttons; necklace; fan;

ჰიგიენა shampoo; perfume; sponge; gel; make up; nail polish;
ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა medicine; cough; pain; sneeze; druggist; pills;

drug store; tooth ; head ;stomach ache; flu;
fever; sore throat; upset stomach; runny nose; disease; prescription; nurse;
healthy;  sick;

ემოციური რეაქციები be pleased;  get angry; be surprised; get cross;
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანები person; people; baby; teenager; adult; toddler;     neighbor; neighborhood;

crowd; Madam; Sir.; Ms./  Mrs. /Miss.;
ოჯახი/ნათესავები relatives; nephew; niece; twins;  an only son /

daughter; Mother / father / brother / sister in law; distant relative;
Godmother / father;

ცხოველთა სამყარო reptile; lizard; toad; snail; wing; beak; paw; turtle; feather; claws; fang;
cave; pouch; den; kangaroo; grasshopper; beetle; insects; dolphin; sea
animals; polar bear; penguin; sea gull; whale; shark; seal; sea turtle; starfish;

ბუნება earth; nature; planets; ocean; plant; rock; arctic; land; desert; air pollution;
smog; environment; smoke; waterfall; coast; sea shore; Solar System;

ბუნების მოვლენები weather forecast; sun set / rise; lightning; shower; hail; rainbow; climate;
earthquake; flash; mist; flood; below zero; thunderstorm;

გეოგრაფიული
დასახელებები

country; Britain; Germany; island; capital; Washington D.C.; The Black
sea; Australia;  The British Isles; Asia;  continent; Europe; The Atlantic
Ocean; North; South;

ქალაქი factory; motorway; street; district; apartment building; suburb; road;
billboard; car park; underground; advertisement; square; rush hour;
pavement; pedestrian; citizen; skyscraper; City Hall; The Houses of
Parliament; Mayor’s Office; cathedral ;

სოფელი village; farm-house; chimney; forest; field; barn;  attic; path; well;
vegetable garden; orchard; harvest; vine-yard; festival; fair; greenhouse;
vintage; stable; stream;



საცხოვრებელი ადგილი sitting room; kitchen; down/up stairs; lift; bathroom; key/lock; stairs; toilet;
cottage; cellar; garage; native town / country; hotel;

საყოფაცხოვრებო ნივთები furniture; cooker; sink / bath / tub; tap; kettle; tray / ashtray; coffee
grinder; tin opener; shovel; dishwasher; mixer; fridge; mop; freezer;
vacuum-cleaner; central heating;

სკოლა/პერსონალი cafeteria; staffroom; library; librarian; class / schoolmate; sports ground;
break; lab; team; club; principal/ head teacher; watchman;  head teacher’s
office; group; colleague;

სასკოლო ნივთები tape recorder; flash cards; poster; musical instruments; diary; cassettes;
time-table; pencil sharpener; globe;

სასწავლო საგნები Foreign languages Russian ; German; French; Spanish; History; Geography;
Grammar; Alphabet; Science;

მომსახურების ობიექტები/
პერსონალი

houseware; on sale; grocery; dairy; counter; scales; weight; magazine;
newspaper; customer; candy store; mall; stationery; cash; plastic card; bill;
package ; music shop;

სურსათი pineapple; grapes; cherry; berries; onion; pumpkin; beet; a bar of chocolate;
cornflakes; beef; pork; poultry; cereal; cauliflower; sunflower seeds; fish;
nuts;

კვება და კვების ობიექტები McDonalds; hot chips; cake; sandwich; recipe; ingredients; pub; restaurant;
menu; soft drinks; dessert; first / second course; healthy eating; tip; waiter ;
junk food;

ფოსტა/პერსონალი post office; pen friend; post man; mail;
e-mail; parcel; telegram; form; address;

ტრანსპორტი/პერსონალი motor-cycle; suitcase; railway; traveler; cab; air plane; stewardess; ship;
sailor; captain; journey; luggage; pilot;  passenger; voyage;

კულტურის/სპორტის ობიექტები/
პერსონალი

Opera House; singer; cartoon film; museum; scientist; concert hall;
composer; swimming pool; trainer; musical theatre; musician; picture
gallery; painter; exhibition; sculptor;

დღესასწაულები და ზეიმები celebration; Halloween; pumpkin; Folk music; Thanksgiving; jack- o’-
lanterns;  congratulations; Independence day; Mother’s day; Easter;
Valentine’s day; masquerade;

2.3. აქტივობები
შინ/გარეთ look after; expect; recognize; joke; sleep; refuse;  lie; introduce; quarrel;

shake; warn; drop; damage; relax; advice; fill; stay; rob;
სკოლაში test; miss; manage; notice; inform; start; explain; think; decide; quarrel;

win;  sing;  realize; believe; fancy; share; argue; protect; encourage;
improve; agree; disagree;

სპორტი ski; skate; ride; tennis, jog; take part; run; win; lose; reach; climb; compete;
score; train;

დასვენება/გართობა go to  concert hall / opera; do gardening; read a comic; draw; cartoons;
have a good time; watch video; knit; listen to music; go to the concert; play
a guitar / the piano/cards; do puzzles/ crosswords;

მომსახურება hire a taxi; order; weigh; choose; address; mend; fix; wrap; serve; register;
prescribe; fit; make a doctor’s appointment; repair; examine;

მგზავრობა/
გადაადგილება

travel; book tickets; stay at a hotel; go on a trip;  have a journey; depart;
catch the train; miss the train; see off; cancel; check in / out;

2.4. ინდივიდის ორიენტირები
დრო half; quarter; past / to; hour; often; always; next day; calendar; fortnight;

usually; millennium; a.m./p.m.; century; the day after tomorrow; the day
before yesterday;



წელიწადის
დროები/
კვირის დღეები/
თვეები

week days; Sunday; Monday; Tuesday; Wednesday; Thursday; Friday;
Saturday;
weekend; months; January; February; March; April; May; June; July;
August; September; October; November; December;

დღე/ღამე day; morning; afternoon; evening; noon; midnight; midday; night;
ქვეყნის მხარეები Western; Eastern; Northern; Southern; North East; South West; South East;

central;
ადგილმდებარეობა place; space; meter; mile; inside; opposite; top; bottom; away; across; along;

middle; inch / foot; centimeter;
მახასიათებლები fresh; hard; bitter; modern; heavy; light; delicious; convenient;

uncomfortable;
fashionable; old- fashioned; comfortable;

ფერი purple; violet; grey; rosy; dark; light-blue; shiny;
ზომა tiny; great; enormous; huge;
ფორმა figure / shape; round; oval; square; wide; narrow; triangle; flat; deep;
წონა heavy; light; 100 kg; square; pound (0.454 of a kilogram);
ტემპერატურა hot; cold; cool; warm; high / low; temperature; Celsius; scale; degree;
შემადგენლობა gold / golden; wooden; silk; velvet; cotton; silver; woolen; iron;
რაოდენობა much; little; a lot of; great number of; one half; two thirds; one quarter;
რიცხვები odd; even; thousand; million; billion;

3.გრამატიკა:

3.1. არსებითი სახელი
Nouns

კუთვნილებითი / კონკრეტული / აბსტრაქტული არსებითი სახელები –
Proper/  Common / Abstarct /  Material Nouns;

თვლადი / უთვლადი არსებითი სახელები - Countable / Uncountable
Nouns;

ბრუნვა – Case Possessive Case);
რიცხვი (მხოლობითი / მრავლობითი) – Singular / Plural Number; (წესიერი

და არაწესიერი ფორმები;)
3.2. არტიკლი
Articles

განსაზღვრული არტიკლი - Definite Article;A
განუსაზღვრელი არტიკლი - Indefinite Article;
ნულოვანი არტიკლი - Zero Article;

3.3. ზედსართავი
Adjectives

შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;
(წესიერი და არაწესიერი ფორმები)

3.4. რიცხვითი სახელი
Numbers

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები - Cardinal Numerals;
რიგობითი რიცხვითი სახელები - Ordinal Numbers;

3.5. ნაცვალსახელი
Pronouns

პირის ნაცვალსახელები – Personal Pronouns (subject /non-subject forms);
ჩვენებითი ნაცვალსახელები - Demonstrative Pronouns;
კუთვნილებითი ნაცვალსახელები - Possessive Pronouns / Possessive

Adjectives;
კითხვითი ნაცვალსახელები – Interrogative Pronouns;
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები - Indefinite Pronouns;
მიმართებითი ნაცვალსახელები – Relative Pronouns;

3.6. ზმნა
Verbs

წესიერი / არაწესიერი ზმნები – Regular / Irregular Verbs;
დამხმარე ზმნები - Auxiliary Verbs;
მოდალური ზმნები - Modal Verbs;
დრო – Tense forms;

Present / Past / Future Simple;



Present / Past Progressive;
Present Perfect;

გვარი (მოქმედებითი, ვნებითი) – Active/Passive Voice;
3.7. ზმნიზედა
Adverbs

დროის / ადგილის / ხარისხის, / ვითარების /კითხვითი / განუსაზღვრელი
ზმნიზედები – Adverbs of time / place / quality / manner /interrogative
/indefinite;

შედარების ხარისხები – Comparative and superlative grades of adverbs;
(regular/irregular forms)

3.8. წინდებული
Prepositions

ადგილის / დროის / მიმართულების/ რაოდენობის აღმნიშვნელი
წინდებულები – Prepositions of position /direction /quantity/time;

3.9. კავშირი
Conjunctions

Co-ordinating, subordinating - and, or, so, but, that, where, when, because etc.;

3.10. ნაწილაკი
Particle

no, not, too, only, almost etc.;

3.11. წინადადება
Sentence types

მარტივი წინადადებები – Simple Sentences  (დადებითი, კითხვითი და
უარყოფითი ფორმები- Affirmative, questions, negative;

რთული თანწყობილი წინადადებები - Compound Sentences;
რთული ქვეწყობილი წინადადებები (კავშირებით: that, when, so, that's

why etc.)
Complex Sentences;

თხრობითი / კითხვითი /Bბრძანებითი წინადადებები – Declarative /
Interrogative / Imperative Sentences;

6. სოციოკულტურა და კულტურა
სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული ინფორმაციის მშობლიურ
ენაზე მიწოდება
 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი თავისებურებები, დეკორაციები,

ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;
 პურობა: კვების რეჟიმი, გერმანელი (გერმანულენოვანი) მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე ტიპური

კერძის დასახელება და სხვა;
 მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო თამაში და წესი, საბავშვო

სიმღერები და ლექსები;
 დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და დღის განრიგი,

არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები (ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);
 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნეობა;
 ინგლისურენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები: დიდი ბრიტანეთი, ა.შ.შ. ავსტრალია;

ინგლისური ენა
სარეკომენდაციო შინაარსი
საბაზო-საშუალო საფეხურის III, IV, V, VI დონეების სტანდარტებში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია
მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

1. სამეტყველო ფუნქციები;
2. ლექსიკა;



3. გრამატიკა;
4. სოციოკულტურა და კულტურა.
1. სამეტყველო ფუნქციები:
1.1. სოციალური ურთიერთობები;
1.2. ინფორმაციის გაცვლა;
1.3. აღწერა/დახასიათება;
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება;
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები;
1.7. დროში ორიენტირება;
1.8. სივრცეში ორიენტირება;
1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა;
1.10. ლოგიკური კავშირები;
1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში.

1. სამეტყველო ფუნქციები
რუბრიკა ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები
1.1. სოციალური
ურთიერთობები
მისალმება/მოკითხვა -Hello   /Hi

-Good morning/afternoon/evening.
-How are you? -Fine, thanks/ /so-so/much better.
-I’m fine and you? - Very well/ Not very well.
-How are you keeping?
-Is everything O.K.? -How are things with you, Bill?
-It’s nice to see you again!

დამშვიდობება -Good-bye! /Bye-Bye!/Bye!/So long!
-Good night!/See you!
-Hope to see you soon / later!
-I’d like to say good-bye to you all.
-(I’ll)  be seeing you tomorrow/next week, etc.

წარდგენა/გაცნობა -You must be Peter Danis!
-Meet Roger, he’s…/Haven't we met before?
-I'm … Here's my visit card!
-Nice / Happy to meet you!
-Let me introduce you to Ann/Let me present...
-I’m very pleased to meet you.
-I'd like to get acquainted with him.

მიმართვა
(თავაზიანი/ ფამილარული)

-Miss / Ms. /Mrs. Taylor!/Sir / Madam! /Hey, Tom!
-Could you tell me…?
-Excuse me, please…
-My dear! /darling!
-Is it all right / OK. if …?
-Would you mind seeing me off?
-Could you (possibly) do me a favor?
-Sure, I’ll be happy to…

მობოდიშება -Sorry!/I’m sorry (about)!/Sorry to disturb you,
-Excuse me (for) … No problem!
-I’m really / terribly sorry about that.
-Please, forgive me/Sorry, that was my fault.
-I’m afraid I can’t.



-Did I do anything wrong?/Forget it!
მადლობის გადახდა -Thank you!/ Thank you very much!/ever so much!

-That’s so / very kind /nice of you!
-You’re welcome.
-Thanks a lot!/Million thanks!
-I’m very grateful / thankful (to you).
-My pleasure / Never mind!
-That’s so kind / nice of you.

მილოცვა/კეთილი სურვილები -Happy Birthday (to you)!
-Happy New Year!/Happy / Merry Easter!/ Christmas!
-Good luck! with the interview!
-Congratulations and the best wishes
-Safe journey!/Have a nice day / journey /trip!
-Bless you!

წახალისება / შექება -Excellent! / Super! / Great! / Fine!/Right!
-That’s interesting!
-That’s (quite) a good idea.
-Well done!/I’m glad you did it/Go ahead!
-I like that!/That was nice / clever!
-Good / Excellent work / job!
-That’s exactly the point!
-Not bad!/That’s it!

შეთავაზება / მიწვევა /
დათანხმება / უარის თქმა

-What can I do for you?
-Let me help you. -It will be fine.
-Can / Could we…?/What if . . . ?
-I’d love to…/Why don’t you / we…?
-Don’t you think we could…?
-May I suggest / offer…?/It’s my pleasure to…
-If I were you…
-We invite you to our housewarming party.
-I’d love to come but I’m busy.

შეხვედრის დანიშვნა /
დათანხმება / უარის თქმა

-Let’s meet at 5 o’clock/Shall we meet on …?
-OK. That’s fine! /What a pity! I can’t.
-What about Monday? -Monday is / will be fine.
- Will you come ?
-No, I’m afraid I’ll be  busy by that time.

გაფრთხილება -Attention please!
-Be careful not to fall over!
-Look / Watch out! /Take care! /Be more attentive!
-You’ll be fined if you park here.
-Why didn’t you warn them about it?

დამშვიდება -Take it easy! /Relax! /Cheer up!
-Calm down, please!/Never mind!
-Don’t bother about it!/You needn’t worry about it.
-You’ll be fine. Just don’t panic!

დაჯავშნა -Let's book the ticket.
-Can I order the tickets for two?
-I'm sorry, this seat is reserved.
-I've already made a reservation…
-Sorry, I want to cancel the reservation.



ინტერაქცია სუფრასთან -Help yourself…-Pass me …, please.
-What would you like to drink?
-Would you have another piece of meat-pie?
-No, thanks. I’ve had enough.
-Dinner is/served/ready.
-What a delicious meal!
-What did you order?
-No, thanks really.
-I’m on a diet/ I’m fastingI’m a vegetarian.

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

-How many / much…would you like?
-How much is it / does it cost?
-What’s the price of…?-10 dollars / pounds / laris.
-Could you show me the…?
-I’m just looking round / for...
-It suits you.
-She looks awful / pretty / lovely in this blue dress.
-Are these shoes on sale?
-Would you like to try these jeans on?
-Sure, the changing rooms are over there.

ინტერაქცია მგზავრობისას -Which bus shall we take for the...?
-What’s the bus / taxi / subway fare?
-You can keep the change. / It's your tip.
- -Could you tell me where to get off ?
-The traffic is heavy.
-I took the wrong train.
-What time is the train to …?/Which platform?
-How often do the buses run?
-When is your flight?/ When will the plane land / take off?
-Your passport, please…
-I have to check in / out.
-What's the flight number?

მიმოწერა
(მიმართვის /
გამომშვიდობების კლიშეები)

-Dear Helen…/Sir / Madam / Mr. /  Mrs.. Piterson...
-I hope to hear from you soon…
-I’m looking forward to seeing you soon.
-It was great to get your letter.
-All the best…/Love / Love from.../Lot’s of love...
-Yours / Sincerely / Sincerely yours...
-Best wishes.../Say hello to…
-I am writing to you because…/I’d like to inform you…
-I’m sorry, I haven’t written for a long time…
-Write me soon

პოზიციის გამოხატვა / სხვისი
აზრის გაზიარება ან უარყოფა

-I'd like to say that…/ That’s a good point.
-In my opinion…/To my mind…
-I don’t feel the same way.
-I agree / don’t agree with you (however).
-I know for sure.
-Don’t argue about this!
-What I suggest as a solution is…
-I strongly believe that…
-Oh, come on.

შეფასება -Good / Excellent /Fantastic!/Wonderful!/ Perfect!



-I appreciate that!
-How extraordinary!
-You’ve made great progress / improvement.
-It’s incredible!/It's gorgeous!

აზრის კითხვა /
რჩევის მიცემა

-What’s your idea about... ?
-I think you’d better.. /You should.... /You’d rather...
-Can / Could you tell me, please...
-I advise you…/Take my advice!

სატელეფონით საუბარი -May / Could I speak to…, please?
-Call / Phone me!
-Hello!/Who is speaking?
-I’ll call back later.
-Will you give her a message, please?
-You are through.
-I've made a few phone calls today.

დათანხმება / უარი -Yes! / Oh, yes!/No! / Oh, no!
-Good!
-Yes, I do / did / have…/No, I don’t / didn’t / haven’t…
-Yeah!/All right!/OK/Sure!/Never!/Not at all/Not yet.
-Yes, please/No, thanks.
-Certainly! /Of course!
-Surely I will! / Surely not!

1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემების
შესახებ: სახელი /გვარი / ასაკი
/მისამართი / საქმიანობა /
დაბადების თარიღი /ოჯახი

-Who / What are you?/What is her job?
-I'm a schoolboy / girl / student.
-How old are you? - I am 12.
-I live in London / Washington D.C.

-When were you born?
-Your first / second / middle /family name, please?
-How do you spell it?
-What’s your address?/My zip code is 0160.
-Do you have siblings?-I’ve got twin sisters.

ეროვნება / წარმომავლობა -Where are you from? I’m from Europe.
-Where does he come from?/S/he is / comes from …
-S/he is English / Greek / French…
-What’s your nationality?
-What is your native country?
-I’m French by origin.
-They are Native Americans.

ჯანმრთელობა -How are you?/How are you feeling today?
-Fine, thanks/Much bette/Not bad/I feel sick.
-I’m getting better.
-I’ve got an awful headache/ stomach ache /Poor you,

თავისუფალი დრო -What’s your hobby?/Have you got any hobbies?
-I like… /I collect…
-Are you interested in…?
-I have an interesting collection of…
-I enjoy reading comics / playing computer.

პროფესია/ხელობა -What’s your brother / father / mother?
-S/he is a  stylist / nurse /



plumber / shoe-maker / hair dresser/housewife / architect
-My parents want me to become a computer-programmer.
-I would like to be an airline pilot.

ამინდი -What’s the weather like today? /How is the weather..
-What’s the temperature today?
-It's 35 degrees Celsius/It's 70 degrees Fahrenheit.
-The climate is dry in...
-The forecast for tomorrow isn’t good.
-The weather is very changeable / mild here.
-Let’s hope it keeps fine for the weekend.

1.3. აღწერა / დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა -She is beautiful / pretty / nice / ugly/ tall / short / slim…

-My weight is…/I’m 5 feet tall.
-Is this picture of you as a baby?
-You looked quite cute then.
-Why don’t you wear make up?

ადამიანის ჩაცმულობა -Have you seen my new hat / scarf / gloves?
-She has a size 36 in clothes.
-I like your fur coat, Helen.-That suits you marvelously!
-I saw a beautiful dress on sale at the store.
-You look smart in that new coat and I like the color.

ადამიანის დახასიათება -She is kind /sad /clever / friendly / unfriendly/ambitious.
-He is cheerful / serious/easy-going.
-S/he is absent-minded / selfish.
-He is a sleepy-head. He often oversleeps.
-She has got a charming personality.
-She always treats everybody with respect.

საგნის აღწერა -It’s big / small / clean / dirty / strong /long.
-What kind of ball do you play baseball with?
-What does your room look like?
-What’s the length / width / depth/ breadth of…?
-It’s narrow / wide / broad / square…
-The knife’s sharp/It’s tiny / huge / gigantic.

სურვილი / საჭიროება /
მოთხოვნილება

-I wish…/I’d like to…/ I’m willing to…
-You need to… / needn’t…/There is no need to…
-I don’t want…/Neither do I.
-I’m looking forward to…
-It’s necessary / unnecessary!/No necessity...
-I’d love to…

1.4. გემოვნება / შეფასება
გემოვნება -It’s difficult to say anything definitely.

-I was greatly impressed.
-Don’t judge other people’s taste!
-He is tasteless.
-She was dressed elegantly in a good taste.
-I love / adore / worship / favor it.
-Tastes differ.

მოწონება/არ მოწონება -I like it/I don’t like it at all.
-I enjoy…/I’m fond of…
-Do you like jazz? -I’m crazy about …



-It’s OK. /fun /good /great / wonderful.
-I like neither…nor…/I don’t like it either.

აზრის /შთაბეჭდილების /
პოზიციის გამოხატვა

-That’s right / wrong!/It's not right!/Right!
-In my opinion…/That’s my opinion.
-What’s your idea about…? -I’m sure about it.
-I think so/ the opposite/we’d better...
-I agree / quite agree / disagree / don’t agree.
-I’d probably…
-It sounds quite likely / true / fine / wonderful.
-I doubt about it.

1.5. საჭიროება/ მოთხოვნილება
/სურვილი
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-I wish…/I’m willing to…/I’d like to…
-I need /I should / ought to/have to…
-I wish I lived in a big city.
-I would recommend…
-You need to take this course.
-What do you want me to do?
-He made me …

1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები
სიხარული/
კმაყოფილება

-I’m so / very/ extremely happy / glad /delighted!
-I feel so excited!/greatly impressed.
-I could not even think about it.
-Really? I can’t believe it!
-All these made me…
-

უკმაყოფილება/გაბრაზება -I am / got (so) angry/furious at…/ a little annoyed
-Don’t be / get angry at…
-It's so selfish / boring!
-I expected better/Rather poor!
-She was so disappointed/What a shame!
-You always try to find some excuse!

ეჭვი/ვარაუდი/იმედი -I doubt about it/I’m not (quite) sure.
-Maybe / Perhaps/It seemed to me…
-I wonder /suppose…/ hope so!
-Who knows?/No doubt!
-He could / might / must have…
-As far as I know…
-I'm hopeful.

სინანული -Sorry, to hear that/I’m so sorry.
-It makes me feel so sad/I feel very sad about it.
-What a pity!/ If only I’d been there.
-I greatly regret what I said.

შიში -I’m so frightened. /I'm afraid of …
-I’m so scared.
-S/he was trembling /shaking all over with fear.

ეჭვი/ვარაუდი -I doubt about it/suppose/wonder…
-Maybe / Perhaps…
- Are you sure? I’m not (quite) sure.



-It seemed to me…
-Who knows?
-He could / might / must be…

გაკვირვება -Really?! I can’t believe it/Why?
-How / very / so strange!
-I'm so much surprised!
-Is that so?
-What a surprise!/Oh, come on!
-You must be joking?/Very strange indeed!

ინტერესი -I like doing/I’m fond of/I'm interested in…
-I’m good at… /I’m keen on…
-I feel like…

ინდეფერენტულობა -I don't mind/Nothing special.
-Who cares?/I don't care.
-I'm not interested in...
-It makes no difference.
-As you like.

შეგრძნებები -I'm sleepy/tired / hungry / thirsty / full/hot / cold.
-I’m sick / miserable.
-I feel happy / sad/I’m lonely.

1.7. დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება
(საათი/დღე-ღამის
მონაკვეთი/თარიღი/
წელიწადის დრო)

-It's morning / afternoon / evening / night now.
-In the morning / afternoon / evening/At night.
-What time is it / What's the time?
-It's 5 o'clock / 5 to six / 5 thirty.
-What’s the date today?-It’s May 1, 2008.
-What day is it today -It's Monday.
-Which season do you like best?/I like winter / spring…
-Not long / Long ago…/Next spring/By the end of
-In those days/ a couple of days/a fortnight /a week
-At the same time.

ქრონოლოგია -Then/After / before that…/ Now…then…
- First…then…/At first…Firstly / Secondly…
-From beginning to end…
-Next month / year…
-On the following day.
-In / at the end/Last / At last…/Finally…/Lately / Lastly…

სიხშირე -I often / sometimes / usually / always regularly / generally /never/From time
to time /Again
-Once more…
-Once a week / twice a year / three times a day / per day.
-How often?/Every now and then/Every other day /week.
-Hardly ever…

ხანგრძლივობა -How long does it take you to…?
-It takes me 20 minutes to…
-During the lesson…
-Forever/All day long… /all night.
-For a long time/ since…
-While reading…
-The whole day / night evening…/All the year round…



სიჩქარე -I don’t like driving fast / slowly.
-The car stopped too suddenly and turned too quickly.
-Hurry up! We are late/You are as slow as …
-He usually drives fast but carefully.

1.8. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა - On the left / on the right/ next to / in the middle …

-It's here / there… /in front of / behind the …-At the top / the
bottom…/Above / below…
-On the ground / first floor…
-How far / near is the train station from here?
-The escalator is over there.
-Where is the car park? It’s on the opposite side.

მიმართულება -Tell me please how I can get to...?
-Go straight ahead / turn left / right…
-Which way? -This way, please!
-Do you know how to get to…?/Is this way to…?
-If you want to cross the road use the footpath.

1.9. ნებართვა/
ვალდებულება/აკრძალვა
ნებართვა/ვალდებულება /
აკრძალვა

- May / Can I borrow your pencil?
-Will you allow me...?/Do you mind…?
-You must obey... /You ought to listen to the instruction.
-Don't feed the animals in the zoo!/Fire exit. Danger!
-No smoking! / No entry!
-Cross now! / Look left!/Keep off the grass!
-One can’t park here.
-Be careful!/You’ll get hurt/Don’t get lost!

1.10. ლოგიკური კავშირები
მიზეზი/შედეგი/
პირობითობა/მიზანი

-He can’t speak German, so he can’t understand me.
-He felt sick, that’s why he lost the game.
-He hurt his leg because he slipped on the wet floor.
-If I have much money I’ll…
-S/he came here to / in order to learn English.
-The car was too expensive for him to buy.
-If I didn’t like my job I’d give it up.
-The faster was the wind, the louder was the noise.
-He is so careful that he never makes mistakes.

1.11. ინტერაქცია საკლასო
ოთახში
მასწავლებლის
მითითებები/მოსწავლის
მიმართვები

-I want you all to attend the meeting tomorrow.
-Let’s move on to the next point.
-As we are short of time…
-Take a while before you get familiar with the instructions.
-You’ll have several assignments.
-You don’t have to rush.
-You needn’t rush.
-If I fail the test will I have to take it again?
-Can I use the dictionary?
-I need to be at the doctor’s office at ten, can I go?
-Am I right?



-Can you explain it again, please?

2. ლექსიკა:
2.1. ინდივიდი;
2.2. აქტივობები;
2.3. ინდივიდის გარემოცვა;
2.4. მედია;
2.5. ორიენტირები;
2.6. დღესასწაულები და ზეიმები.

რუბრიკა მაგალითები
2.1. ინდივიდი
სხეული forehead; cheek; chin; wrist;  palm; nail; neck; bone; finger,  tongue;  toes;

back; ankles; skin;   eye-lid; eyebrow; brain; heart; shoulder;  lungs; liver;
scull; knee; stomach; blood;

გარეგნობა appearance; slim;  thin / long fingers;  fat; pale; lovely; plump; dark /
straight / curly / wavy hair; blond plaited hair; handsome; dimpled chin;
freckled face; bearded; mustached; masked; bald; wrinkled

დახასიათება polite; bright; honest; nervous; evil; curious; shy; wise; mean; greedy; cross;
powerful;  sociable; patient / mpatient; responsible; practical; witty; perfect,
honey-tongued , gentle, good-humored; tactful; diplomatic; shocked;
talkative; tactical;

ტანსაცმელი/აქსესუარები raincoat; pullover;  jacket; suit; pants; tights; slippers; trainers; ring;
sneakers; scarf;  mittens; handbag;  umbrella; brooch; gloves; skirt;
nightgown; underwear; undershirt; socks; shoes; cloak; glasses; swimming-
suit; belt;  bracelet; chain; earrings; sun-

ჰიგიენა shampoo; comb; sponge; hair brush; soap; towel; gel;  tooth paste / brush;
vanishing / hand cream;  hair  / body care; perfume; make up;   toilet paper;

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა medicine; cough; sneeze;  ill; appointment; doctor; injection; sharp pain;
pills; prescription; soar  throat; disease; patient; dentist; injured; fever; sick;
virus;  blood test / pressure; ambulance; healthy; pulse; infection;  symptom;
wound;

შეფასება/ემოციური რეაქციები cry; laugh; hate; feel;  smile;  love; be/get angry; get pleasure; like;  be
astonished; amazing; tremble;  wonder; sob; get cross / excited; be surprised;
shout; weep; get upset; stand something; suffer; feel pity;

პროფესია/ხელობა architect; attendant; movie star; policeman / woman; lawyer; detective;
plumber; journalist; artist; carpenter; explorer;

2.2 აქტივობები
აღქმა და ინტელექტუალური
აქტივობები

recognize; realize; discuss;  debate; identify; recall ; make a speech/
presentation /report ; reveal; evaluate; assess ; comprehend; be conscious of;
estimate; clarify; analyze; research;  comment ; fail ;  combine; transfer;
predict ; criticize ; interpret ; qualify ;

ტელეფონით სარგებლობა dial ;  hold on ;  press the button ; use the calling card ; to make a call /
disconnect; answer the phone machine;

დასვენება/გართობა/ სპორტი rest ; play cards ; go swimming / dancing ; knit ; ride a bicycle/ bike / horse ;
take a voyage; travel; play games; watch gardening program; gamble ; long

walk tours ; race; take photos ;
მგზავრობა/გადაადგილება pack / unpack; carry ; take a visa ; travel abroad ;  to leave for ; miss / catch

the train ; check in / up ; fasten / unfasten ; to see off ; cancel ; go on foot /
horseback; fly; hitchhike; gallop; sail; land;



საფინანსო ოპერაციები exchange money ; pay bill ; pay dividends; put money into a bank /
account.; pay cash by credit card / to cash a cheque ;

საზოგადოებრივი
სამოქალაქო აქტივობები

vote ; debate; violate /protect ;  pay taxes ;  participate ; protest ;   develop;
promote; charge; justify; discriminate; join; choose;  support; elect ;
volunteer ; respect; give a  speech; obey the law; be involved in volunteer
activities; keep the peace; become a  member of a political  party / charity
organization; lobby ; protect;

2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

Ms./ Mrs./ Miss…; child; man; woman; guest; person; baby; people; toddler;
fellow queen; king; prince; princess; crowd; partner; teenager; lady;
gentleman; traveler;  visitor; host; male / female; the old  / young;
population ; change / growth; inhabitants; the old; pension; career; future
plan; life; dream; beginning; end; ambition; progress; success; achievement;
job occupation; the youth;

ოჯახი/ნათესავები grandson / daughter / children; family; twins; cousin; aunt; uncle; niece;
nephew; parents; wife; an only son / daughter; child; close / distant
relatives; an adopted child; husband; step mother…

ეროვნება/
წარმომავლობა

Georgian; Irish; from Spain / Australia; African  by origin; European; Native
American;

საცხოვრებელი ადგილი residence; campus; dormitory; accommodation; lodge; lodging; rent;
Essential service; water; electricity; rooms to let;

საზოგადოება/სახელმწიფო democracy; Royal; President ; Monarchy ; Mayor; Republic; Parliament;
kingdom; citizen; constitution; law; revolution; flag; EU; refugee;  hostage;
goverment; public ; MP; emblem ; human /children’s  rights; immigrant;
culture ; The Houses of Parliament ; society;  politics; problem ; government
structure;embassy; ambassador; consul ; electoral system;

დედამიწა/გეოგრაფიული
დასახელებები

land; island; Europe; America; country; Georgia; Tbilisi; Great Britain;
London; the USA, Washington D.C.; state; the Thames; capital; continent;
gulf; the Atlantic Ocean; the Black Sea; territory; peninsular; mainland;
South /North Pole; jungle; plain; border; port; harbor; shoreline; Sahara;
Arctic; population;

ბუნება/
ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

sky; sun; moon; stars; cloud; hill; mountain; wood; forest;  weather; field;
plant; sea; lake; shells / stone; air; water;  nature; rock; ocean; pond; beach;
climate; mine; cave; solar system; natural resources; ecology; minerals;
stream; space; flood; disaster; fauna; waterfall; axis; meadow; desert; coal;
pole; wildlife;

ქალაქი motorway suburb; sidewalk; traffic jam; airport; railway station; shop-
windows; car park; crossing; avenue; square; rush hour;  district;
monument;  cemetery;  parking lot; downtown; Police Station; highway;
sightseeing;

სოფელი countryside; vegetable garden; orchard; farm; stable; well; gate;   fence; fire-
place; vine-yard; mill; harvest; path; stream;  vintage;

საცხოვრებელი ადგილი house; flat; attic; lift / elevator;  chamber; closet; urban / rural area; camp;
hut; floor / storey; villa; inn; rancho; block of  apartments; hotel; landlord;
maid;  skyscraper;  residence; cabin; estate ; campus; terrace; motel; rent;
hostel;

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები furniture; bed-cover; cooker; kettle; sink / bath / tub; broom; iron; coffee
grinder; fridge; mixer; cot; houseware goods; plug;  couch; aquarium; lamp;
bulb; stove; rope; cash book; screwdriver; dish- washer; computer; air-
conditioner; electric heater; kitchen equipment; garbage bin / can; cork-



screw;
განათლება primary / elementary/ secondary / high school institute; schedule;

university; a preparatory school; scientist; skills;  material; academy ;
educators; didactic; literacy; pedagogical; exam;diploma of achievement;
Education Department; score;  faculty; tutor;  mentor; certificate; award;
license;  international olympiad /conference; competition;

სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი/ინვენტარი)

supermarket; book-store; clothes store;  cash desk; newspaper; line; check;
customer; counter; scales; stationery;  bookstall; grocery; mall; musical shop;
druggist; drug store; queue; booking-office;  bill; label; shop keeper; price;
shopping centre;

სურსათი rice;  spaghetti; egg; mineral / fizzy water; coke; jam; jelly; marmalade;
cookies; apples; tomatoes; flour; ingredients; fruit; juice;  veal;  mutton;
cheese; vanilla ice-cream; pumpkin; chicken; pork; whisky ; wine; soft /
alcohol  drink; champagne;  ham; yogurt;

კვება /კვების ობიექტები/
კერძები/პერსონალი

café; McDonalds; menu; meals;   dish;supper; dessert; recipe; cook;  chips;
sandwich; hamburger; steak; pizza; Christmas pudding; roll; soup;  fast food;
coffee-house;  vacant table; healthy / junk food; pancakes;  delicious food;
restaurant; waiter / waitress;  night bar; refreshments;  wine; hot /cold
cereal with milk;  fresh / frozen food;

ტრანსპორტი/პერსონალი vehicle; railway; air plane; boat; pilot; bus stop; lorry; traveler; driver;
railway; airport; cab; on board the ship / plane; railroad; carriage; platform,
compartment; passenger; porter;  air hostess / stewardess; journey; ship;
sailor; captain;
baggage; van ; yacht; truck; tram; conductor;
air-liner; waiting room; ticket collector; helicopter;

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

movie theatre; cinema; cartoon film; theatre; actor; actress; puppet show;
stage; circus;     clown; acrobat; museum;  guide;  match;        swimming
pool; ring; sportsman; tennis court; musical theatre; film director /
producer; screen; cinema-goers ;
audience; picture gallery; judo; world cup; trainer; competitor; stadium;
Olympic Games; gold /
silver/bronze medal;  concert hall; singer; musician; composer; ballet; first
night performance; spectator; painter / artist; exhibition;  sculptor; winner;
loser;

ფოსტა/პერსონალი stamp; envelope; postman; letter / mail-box; post office; postcard; mail / air
mail; address; parcel; postcard; telegram form; paper boy; insured letter;
postmark;  express mail; special  delivery;  zip / area code; post / greeting
card;

ტელეფონი phone; mobile / cell phone; receiver; phone-card; local / international /
emergency call; telephone box /book; phone card; message;  call / phone
box; phone booth / book;

ბანკი/პერსონალი bank ; manager;  loan; bill;   operator; cashier; money; bank accountant;
cash; dollar;  pound; lari; salary; broker ; client;  small loans; exchange rate;
local  banks; credit / plastic card; cash- machine; check book; wages; board
of directors; borrower; investment; make profit ; income tax; rate of
exchange; inflation; short / long term credit; financial operation; national /
foreign currency;

დასვენება/
არდადეგები/მოგზაურობა

rest area; hotel; page / single /double room; holidays; vacation; reservation;
trip; beach; hiking;  tourist attraction;  tourist  information   center /
agency; route; discotheque club; entertainment;  relaxation; luxurious hotel;



travel  agent;
საკომუნიკაციო საშუალებები phone / telephone; mobile / cell phone call / ring / number; phone-card;

receiver; phone box / booth; phone-book; fax;  fax machine; e-mail;
2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია source of information; channel; advertisement; commercial; CNN; BBC;

weather forecast; documentary; telecommunication system; program;
censorship /control; reporter; announcer; specific                    information;
commentator; screen version; newsreel; mass media; telecast; logo;
Broadcast / TV Program;.    propaganda; bulletin; talk  show; journalist; clip
/video; video camera; world news;

პრესა interview; interviewer; press; newspaper; magazine; cover; disaster;
earthquake; comics; front page / headline / latest news; scientific journal;
sensation; robbery; flood; crime;  copy editor; columnist; print;      editor;
multimedia; issue; bestseller; sensational news / story; kidnapping;

ინტერნეტი means of communication ; e-mail /web address;    internet; database;
network; CD-Rom; disc; hard disc /drive; hacker; virus scan; download;
information; spell check; technology;

2.5. ორიენტირები
დრო time; watch; clock; half / quarter of an hour; past / to; calendar; usually;

a.m./ p.m.; last night / week; present; past; century; the other day; age; just;
the whole time; period; daytime; while; long time ago; recently; suddenly;

წელიწადის დროები seasons; autumn/fall; winter; spring; summer;
თვეები months; January; February; March; April; May; June;

July; August; September; October; November; December;
კვირის დღეები week days; fortnight; Sunday, Monday; Tuesday; Wednesday; Thursday;

Friday; Saturday; weekend;
დღე / ღამე day; morning; afternoon; noon; evening; midnight; midday; night; tonight;
ქრონოლოგია first of all; at first; now …then; firstly…secondly;  then; before; day by day;

at/in the end;
სიჩქარე fast; quick / quickly; slow / slowly; speed; frequently;
სიხშირე sometimes; seldom; rarely; often; always; never;  from time to time;

occasionally;
ხანგრძლივობა forever; from now on; all day long; for a long time;
ქვეყნის მხარეები West; East; North; South; Northern; Southern; Western;  North East; South

West, South East; central;
ადგილმდებარეობა place; space; in two meters’/ miles’ distance; near; far; left; right; down; up;

into; inside; opposite; close; next to;
მახასიათებლები full; empty; fresh; hard; bitter; modern; delicious; sharp; free;  comfortable;

uncomfortable; fashionable; old-fashioned;
ზომა / ფერი / ფორმა / წონა /
შემადგენლობა

large; small; red; blue; great;  brown; wide; dark; light-blue; round; oval;
triangle; figure; narrow; weight; iron; gold; huge; tiny; jumbo; shiny; flat;
deep; square;  pound;  bronze; velvet / cotton; shape; heavy; light; milky;
kilogram; silk;

ტემპერატურა high / low temperature; below / above zero; Celsius / Fahrenheit;
რაოდენობა Many; much; few; little; numerous; great number of;
რიცხვები odd; even; thousand; million; billion; tenth; twenty-fifth; figures; two-

thirds; two and a half; two thirds; quarter; addition; multiplication; division;
2.6. დღესასწაულები და ზეიმები celebration; congratulations; holidays; Halloween; presents;  decorations;

Santa Clause;  Christmas carols /tree;  festival, Mother’s / Valentine’s; Day;
Easter;  gift; color eggs;a day  off; candles; Thanksgiving; costumes / masks;



carnival ; occasion ; habit; April Fool’s day; Independence  Day; coronation;
cultural / moral values; Royal tradition; inauguration; souvenirs;  custom ;
cultural diversity ;

3. გრამატიკა:
3.1. არსებითი სახელი
Nouns

საკუთარი/საზოგადო- Proper nouns/common nouns
თვლადი / უთვლადი არსებითი სახელები – Countable / Uncountable

Nouns;
ბრუნვა – Possesive Case;
რიცხვი (მხოლობითი / მრავლობითი) – Singular / Plural Number;

(წესიერი / არაწესიერი ფორმები;)
3.2. არტიკლი
Articles

განსაზღვრული არტიკლი - Definite Article;
განუსაზღვრელი არტიკლი - Indefinite Article;
ნულოვანი არტიკლი - Zero Article;

3.3. ზედსართავი სახელი
Adjectives

ზედსართავი სახელის შედარების ხარისხები – Comparison of gradable
adjectives adjectives;

3.4. რიცხვითი სახელი
Number

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები – Cardinal Numerals;
რიგობითი რიცხვითი სახელები – Ordinal Numbers;

3.5. ნაცვალსახელი
Pronouns

პირის ნაცვალსახელი - Personal Pronouns
 ( subject / non-subject forms);
კუთვნილებითი ნაცვალსახელები - Possessive Pronouns / Possessive

Adjectives;
მიმართებითი ნაცვალსახელები – Relative Pronouns;
უკუქცევითი ნაცვალსახელები – Reflexive/remphatic Pronouns;
კითხვითი ნაცვალსახელები – Interrogative  Pronouns;
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები – Indefinite pronouns;

3.6. ზმნიზედა
AA Adverbs

შედარების ხარისხები - Comparison of gradable advebs;

3.7. რთული სიტყვების
წარმოება
Word building

წარმოებული სიტყვები - Using Affixes:
-er, -or, -ian, –es, -ion, -ness, -ly, -y, -ness, -able,

- ful, -ish, -al, -ic, -less, -y, -est, -ist, -ship,
- ment, -ism, -ical, etc.;

un-, - ir-, dis-, im-, ir- , ly- un-, dis-, etc.
შედგენილი სიტყვები - Compound Words (looking-glass, postman);

3.8. ზმნა
Verbs

წესიერი / არაწესიერი ზმნები - Regular  / Irregular Verbs;
სრულმნიშვნელოვანი / დამხმარე ზმნები -- Main / Auxiliary verbs;
გარდამავალი / გარდაუბალი ზმნები – Transitive / Intransitive Verbs;
მოდალური ზმნები და ფრაზები - Modal Verbs and Phrasal Expressions

(can, may, must, need, should, ought, to be able to, to have to, to have got
to, had better, would rather etc.);

ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs (care for, complain to/about);
დრო –Tense forms;

Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continious
გვარი (მოქმედებითი/ვნებითი) - Passive / Active Voice

3.9. წინდებული
Prepositions

დროის / ადგილის / მიმართულების…. . . აღმნიშვნელი წინდებულები
- Prepositions of Time /  Place / Direction. . .;

3.10. კავშირი
Conjunction

Co-ordinating/subordinating Conjunctions; (and sand, but, or, for, either…or,
neither… nor, both, if, whether, after, because, as soon as until, which,
who, when etc).;



3.11. ნაწილაკი
Particle

not, even, just, still, almost, hardly, too, either, as well as; etc.;

3.12. წინადადება
Sentence Types

თხრობითი წინადადება – Declarative Sentence;
ბრძანებითი წინდდება - Imperative Sentences;
კითხვითი წინადადების ტიპები - Forms of Questions (Yes/No, WH, Tag,

Or questions);
მარტივი წინადადება - Simple sentence;
რთული ქვეწყობილი წინადადებები - Complex Sentences;
პირობითი წინადადებები - Conditional Sentences (Cond. I, II) and

Wishes;
3.13. პირდაპირი /
ირიბი თქმა
Reported Speech

პირდაპირი / ირიბი თქმა–Reported speech

3.14. სტრუქრურები
Structures

There is/There are, Let me…, make smb. do…, get used to…, etc.;

სოციოკულტურა და კულტურა:
(დასაშვებია ინფორმაციის ქართულად მიწოდება)

ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
განათლება;
ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა / გადაცემები; და სხვა);
ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
ინგლისურენოვანი ქვეყნების პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
ინგლისურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, მათი ღირსშესანიშნაობები;
ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, მომღერალი, სპორსტმენი)
მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები / მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები;
ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და ნაწყვეტები მათი

ნაწარმოებებიდან;
რეგიონალური თავისებურებები;
ცნობები დიდი ბრიტანეთის, აშშ და საქართველოს ურთიერთობებიდან;

ინგლისური ენა
სარეკომენდაციო შინაარსი
საბაზო-საშუალო საფეხურის VII დონის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ
შინაარსზე დაყრდნობით:
1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. სოციოკულტურა და კულტურა

1. სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება



1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.10. ლოგიკური კავშირები

 სამეტყველო ფუნქციები

რუბრიკა ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები
Mმისალმება/მოკითხვა -Hello/ Hi

-Good morning/afternoon/evening
-How are you keeping?
-Is everything O.K.? -How are things with you, Bill?

დამშვიდობება -Hope to see you soon! /later!
-(I’ll) be seeing you tomorrow/next week, etc.

წარდგენა/გაცნობა -I’m…Here’s my visit card!
-Nice/Happy to meet you.

მიმართვა (თავაზიანი/
ფამილარული)

-My dear! Darling!
-Is it all right/ OK. If…?
-Would you mind seeing me off?
-Could you (possibly) do me a favor

მობოდიშება -I’m really/terribly sorry about that.
-Please, forgive me/Sorry, that was my fault.

მადლობის გადახდა -Thank you! /Thank you very much! / ever so much!
-I’m very grateful / thankful (to you).
-That’s so kind / nice of you.

წახალისება/შექება -Excellent! / Super! / Great!/ Fine!/ Right!/
-That’s (quite) a good idea.

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

-What can I do for you?
-Don’t you think we could...?
-Sorry, but I’m busy.
-May I suggest / offer...?/It’s my pleasure to...
-If I were you...

გაფრთხილება -Attention please!
-Be careful not to fall over!
-Watch out!

დამშვიდება -Take it easy! / Cheer up!
-Don’t bother about it!/You needn’t worry about it.

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში -Would you like to try these jeans on?
-Sure, the changing rooms are over there.
-I’m just looking round / for...

ინტერაქცია
მგზავრობისას

-You can keep the change. / it’s tour tip.
-Could you tell me where to get off?
- When will the plane land / take off?
-I have to check in / out.
-What’s the flight number?



მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)

-I am writing to you because.../I’d like to inform you...
-I’m sorry, I haven’t written for a long time...

პოზიციის გამოხატვა/სხვისი აზრის
გაზიარება ან უარყოფა

-I’d like to say that…/ That’s a good point.
-In my opinion/ To my mind…
-What I suggest as a solution is...
-I strongly believe that...

1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემების შესახებ სახელი/
გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი /
ოჯახი

-Your first / second / middle /family name, please?
-How do you spell it?
-What’s your address?/My zip code is 0160.

ეროვნება / წარმომავლობა -Where are you from? I’m from Europe.
-Where does he come from? She/he is/ comes from…
-I’m French by origin.

ამინდი -The weather is very changeable / mild here.
-Let’s hope it keeps fine for the weekend.

1.3. აღწერა/დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა -She is beautiful/ pretty/ nice/ ugly/ tall/ short/ slim…

-You looked quite cute then.
ადამიანის დახასიათება -She has got a charming personality.

-She always treats everybody with respect.
1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნება -It’s difficult to say anything definitely.

-He is tasteless.
-She was dressed elegantly in a good taste.
-1 love / adore / worship / favor it.

მოწონება/ არ მოწონება -I’m crazy about…
-I like neither…nor…/I don’t like it either.

აზრის/ შთაბეჭდილების/ პოზიციის
გამოხატვა

-I think so/ the opposite/we’d better...
-I agree / quite agree / disagree / don’t agree.

1.5.საჭიროება/მოთხოვნილება
სურვილი
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-I wish…/I’m willing to…
-I would recommend…
-What do you want me to do?
-He made me ...

1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
სიხარული/კმაყოფილება -I could not even think about it.

-All these made me...
უკმაყოფილება/
გაბრაზება

-I expected better/Rather poor!
-She was so disappointed/What a shame!

ეჭვი /ვარაუდი -Perhaps...
-It seemed to me...
-He could / might / must be...

გაკვირვება -I’m so much surprised!
-What a surprise!
-Very strange indeed!

ინდერეფენტულობა -I don’t mind.
-Who cares? / I don’t care.



-I’m not interested in…
-It makes no difference.

1.7. დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო

-Which season do you like best?/I like winter / spring...
-Not long / Long ago.../Next spring/By the end of
-In those days/ a couple of days/a fortnight /a week
-At the same time.

ქრონოლოგია - Then/ After/ before that…/ now…then…
-At first… Firstly/ secondly…
-On the following day.

სიხშირე -Once more….
-Once a week/ twice a year/ three times a day/ per day.
-Every now and then.
-Hardly ever...

ხანგრძლივობა -Forever/ All day long…/ all night.
-While reading...
-All the year round...

1.8. სივრცეში ოროენტირება
ადგილმდებარეობა -In front of/ behind the… At the top.

-How far / near is...?
-It’s on the opposite side.

მიმართულება -Go straight ahead/ turn left/ right…
-Which way? - This way, please!
-Do you know how to get to...?/Is this way to...?

1.9. ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა
ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა -Will you allow me…? Do you mind…?

-Be careful!/You’ll get hurt/Don’t get lost!
1.10. ლოგიკური კავშირები
მიზეზი/ შედეგი/პირობითობა/მიზანი -S/he came here to / in order to learn English.

-The faster was the wind, the louder was the noise.
-He is so careful that he never makes mistakes.

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. ორიენტირები
2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

რუბრიკა მაგალითები

2.1. ინდივიდი
სხეული wrist; palm; nail; neck; bone; finger, tongue; toes; back;

ankles; skin; eye-lid; eyebrow; brain; heart; shoulder;
გარეგნობა handsome; dimpled chin; freckled face; bearded; mustached;



masked; bald; wrinkled
დახასიათება responsible; practical; witty; perfect, honey -tongued, gentle,

good-humored; tactful; diplomatic; shocked; talkative;
tactical;

ტანსაცმელი/აქსესუარები sneakers; scarf; mittens; nightgown; swimming-suit; belt;
bracelet; chain; earrings; sun- blazer; engagement ring; clip-
on earring.

ჰიგიენა shaving cream, nail polish, mascara eye shadow, eyeliner,
razor, shampoo; comb; sponge; hair brush; soap; towel; gel;
tooth paste / brush; vanishing / hand cream; hair / body care;
perfume; make up; toilet paper;

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა disease; patient; dentist; injured; fever; sick; virus; blood test
/ pressure; ambulance; healthy; pulse; infection; symptom;
wound; sharp pain; pills; prescription; soar throat; infection;
symptom; wound;

შეფასება/ემოციური რეაქციები be astonished; amazing; tremble; wonder; sob; shout; weep;
2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები

be conscious of; estimate; clarify; analyze; research;
comment; fail; combine; transfer; predict; criticize; interpret;
qualify;

ტელეფონით/სარგებლობა
რადიო, ტელევიზია

dial; hold on; press the button; use the calling card; to make
a call / disconnect; answer the phone machine;

დასვენება/გართობა/სპორტი take part in, hold first (second, etc) place (in), rest; play
cards; go swimming / dancing; knit; ride a bicycle/ bike
horse; take a voyage travel; play games; watch gardening
program; gamble; long walk tours; race; take photos;

მგზავრობა/გადაადგილება take off, travel by train, plain, air travel over the world, go
on a trip, journey, start on a trip. from start to finish, arrive
in/at. fasten; unfasten; to see off; hitchhike; gallop;

საფინანსო ოპერაცია put money into a bank / account.; pay cash by credit card /
to cash a cheque;

საზოგადოებრივი სამოქალაქო
აქტივობები

be involved in volunteer activities; keep the peace; become a
member of a political party / charity organization; lobby;
protect;

2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)

visitor; host; male / female; the old / young; population;
change / growth; inhabitants; the old; ambition;

საზოგადოება/სახელმწიფო The Houses of Parliament; society; Whitehall, Downing
street, Constitutional monarchy, legislative/executive body,
political parties.

დედამიწა/გეოგრაფიული
დასახელებები

land; island; Europe; America; country; Georgia; Tbilisi;
Great Britain; London; the USA, Washington D.C.; state; the
Thames; capital; continent; gulf; the Atlantic Ocean; the
Black Sea. territory; peninsular; mainland; South /North
Pole; jungle; plain; border; port; harbor; shoreline; Sahara;
Arctic; population;



ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)

natural resources; ecology; minerals; stream; space; flood; di-
saster; fauna; waterfall; axis; meadow; desert; coal; pole;
wildlife;

ქალაქი avenue; rush hour; district; monument; cemetery; parking
lot; downtown; Police Station; highway; sightseeing;

საცხოვრებელი ადგილი house; flat; attic; lift / elevator; chamber; closet; urban / rural
area; camp; hut; floor / storey; villa; inn; rancho; block of
apartments; hotel; landlord; maid; skyscraper; residence;
cabin; estate; campus; terrace; motel; rent; hostel.

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები toaster; oven; dishwashing liquid; can/bottle opener;
blender; dish towel; cash book; dish- washer; computer; air-
conditioner; electric heater; kitchen equipment; garbage bin
/ can; cork-screw;

განათლება elementary/ higher/ secondary/compulsory education, tree
education end in failure = meet with failure graduation
paper. diploma of achievement;

სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი/ინვენტარი)

stationery; bookstall; grocery; mall; musical shop; druggist;
drug store; queue; booking-office; bill; label; shop keeper;
price; shopping centre; parking garage, drugstore, bakery,
lobby.

სურსათი ingredients; mutton; cheese; pumpkin; /alcohol drink;
champagne; ham; yogurt; custard, high tea, bacon, sweet
dish, Seafood, chops, pizza, bacon, toast, salad dressing,
mustard.

ტრანსპორტი/პერსონალი railroad; carriage; platform, compartment; passenger; yacht;
truck; tram; conductor; air-liner; waiting room; ticket
collector; helicopter.

კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი

film director / producer; audience; Olympic Games; gold /
silver/bronze medal; concert hall; musician; composer;
ballet; first night performance;

ბანკი/პერსონალი salary; broker; borrower; investment; make profit; income
tax; inflation; short / long term credit; national / foreign
currency.

დასვენება/ არდადეგები/მოგზაურობა tourist attraction; tourist information center / agency; route;
discotheque club; entertainment; relaxation; luxurious hotel;
travel agent;

2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია telecommunication system; censorship /control; announcer;

specific information; screen version; newsreel; telecast;
Broadcast / world news; com on, put on, put through, torn
on/off turn over

პრესა important news, amusement section, business page,
interview; interviewer; press; / headline copy editor;
columnist; print; editor; multimedia; issue; bestseller;
sensational news / story; kidnapping.

2.5. ორიენტირები



დრო calendar; usually; a.m./ p.m.; past; century; the other day;
age; just; the whole time; period; daytime; while; long time
ago; recently; suddenly.

2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

დღესასწაულები და ზეიმები
congratulations; decorations; Thanksgiving; costumes /
masks; carnival; occasion; habit; Independence Day;
coronation; cultural / moral values; Royal tradition;
inauguration; souvenirs; custom; cultural diversity;
memorial day.

3.Gგრამატიკა

თემა საკითხი
3.1. არსებითი
სახელი
Nouns

- საკუთარი, საზოგადო, აბსტრაქტული, ნივთიერებათა,
- კრებითი – Proper,  common, abstarct,  material, collective;
- თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;
- ბრუნვა – Case, Double Genetive;
- რიცხვი – Number;

3.2. არტიკლი
Articles

- განსაზღვრული - Definite Article;
- განუსაზღვრელი -Indefinite Article;
- ნულოვანი - Zero Article;

3.3. ზედსართავი
სახელი
Adjectives

- შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;
- ზედსართავ სახელთა თანმიმდევრობა – Order of adjectives;

3.4. რიცხვითი
სახელი
Numerals

-რაოდენობითი, რიგობითი – Cardinal, ordinal;
(fractional, decimal);

3.5. ნაცვალსახელი
Pronouns

- პირის – Personal (subject/ object forms);
- ჩვენებითი – Demonstrative;
- კუთვნილებითი - Possessive;
- კითხვითი - Interrogative;
- განუსაზღვრელობითი - Indefinite;
- უკუქცევითი - Reflexive;
- ემფატური – Emphatic;
- მიმართებითი – Relative;

3.6. ზმნა
Verbs

-წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
-სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე - Main, auxiliary;
-მაერთი – Linking verbs (be, become, seem, etc.);
-გარდამავალი, გარდაუვალი – Transitive, intrasitive;
-უპირო ფორმები – Nonfinite forms (Infinitive, present/past participle);
-მოდალური ზმნები - Modal Verbs;
-მოდალური ზმნების პერფექტული ფორმები – PPerfect Modals;
-ზმნური კონსტრუქციები – Verb patterns: V+ing, V+infinitive, V+object+infinitive
-ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs;

დროის ფორმები მოქმედებით გვარში:
Tense forms - Active Voice:
- Present, Past, Future, Future in the Past Simple;



- Present, Past, Future, Future in the Past Continuous;
- Present, Past, Future, Future in the Past Perfect;
- Present, Past Perfect Continuous;

დროის ფორმები ვნებით გვარში:
Tense forms - Passive Voice:
- Present, Past, Future Simple;
- Present, Past Continuous;
- Present, Past, Future Perfect;
ვნებითი გვარის კონსტრუქციები – Passive constructions (It is said. . . .that, have
something done-ტიპისა);

3.7. ზმნიზედა
Adverbs

-დროის, ადგილის, ხარისხის, ვითარების, კითხვითი, განუსაზღვრელი – of
time, of place, of degree, of manner, interrogative, indefinite;

3.8. წინდებული
Prepositions

-ადგილის, დროის, მიმართულების და ა.შ. – of position, time, direction, etc.;

3.9. კავშირი
Conjunctions

-მაკავშირებელი, მაქვემდებარებელი - Coordinating, subordinating: and, or, so,
but, that, where, when, because, as soon as, if, etc.;

3.10. ნაწილაკი
Particle

-no, not, too, only, almost, even, just, still, as well as, etc.;

3.11. წინადადება
Sentence types

- მტკიცებითი, კითხვთი, უარყოფითი – Affirmative, interrogative, negative;
- თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი – Declarative, interrogative, imperative;
- მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი - Simple, - compound,
complex;
- პირობითი I, II, III – Conditional I, II, III;

3.12.
წინადადების
წევრები
Parts of the sentence

-მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Main/Secondary;

3.13. პირდაპირი
და ირიბი თქმა
Direct/indirect
speech

-პირდაპირი და ირიბი თქმა – Direct/indirect speech;
-დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses;
-Indirect questions (Can you tell me where he. . . ?);

სიტყვა-წარმოება
Wordbuilding

-სუფიქსები – Suffixes (-y, -er, -able, ly);
-პრეფიქსები – Prefixes (un-, ir-, im-,etc.) ;

კონსტრუქციები
Constructions

-there is/are, let me, to be going to, used to, make someone do something, have
something done, etc.

4. სოციოკულტურა და კულტურა
 ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 განათლება;
 ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);
 ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);



4. გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 ინგლისურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები;
 ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და ნაწყვეტები მათი

ნაწარმოებებიდან;
 რეგიონალური თავისებურებები;
 ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან;

რუსული ენა

საბაზო-საშუალო საფეხურის I და II დონეების სტანდარტებში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია
მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

პანორამა:
სამეტყველო ფუნქციები:

 სოციალური ურთიერთობის დამყარება – მისალმება, დამშვიდობება, მოკითხვა, პიროვნების წარდგენა,
თავაზიანად მიმართვა, მობოდიშება, მადლობის გადახდა, მილოცვა, მიპატიჟება, ინტერაქცია
სუფრასთან,წახალისება, შექება, ტელეფონით საუბარი, დამშვიდება, თხოვნა, დათანხმება, უარის თქმა,
გაფრთხილება, კეთილი სურვილები;
 ინფორმაციის გაცვლა - პირადი მონაცემების შესახებ (გვარი, სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი),

საქმიანობის\პროფესიის შესახებ, ეროვნებისა და წარმომავლობის შესახებ, ცხოველების\საგნების შესახებ,
ჯანმრთელობის შესახებ, მგზავრობის შესახებ, ამინდის შესახებ, ფასის\ღირებულების\რაოდენობის შესახებ,
სურვილის შესახებ, ვინმეს ყოლა\რაიმეს ქონა;
 აღწერა/დახასიათება - ადამიანის გარეგნობა, ხასიათი, საგნის აღწერა, ცხოველის აღწერა;
 გემოვნების გამოხატვა;
 შეფასება\დამოკიდებულება - აზრის, შთაბეჭდილების გამოხატვა;
 გრძნობების, ემოციური რეაქციების გამოხატვა;
 შეგრძნებების გამოხატვა;
 დროში ორიენტირება - დროში ლოკალიზება, ქრონოლოგია, სიხშირე, ხანგრძლივობა;
 სივრცეში ორიენტირება – ადგილმდებარეობა, მიმართულება;
 ლოგიკური კავშირების გამოხატვა - ოპოზიცია;
 ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა;
 ინტერაქცია საკლასო ოთახში.

 ლექსიკა:

ინდივიდი - სხეული, გარეგნობა, ხასიათი, ტანსაცმელი/აქსესუარები, ჰიგიენა, ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა/

აქტივობები, კვება/აქტივობები, შეფასება და ემოციური რეაქციები;
ინდივიდის გარემოცვა – ადამიანები, ოჯახი, ნათესავები, ცხოველთა სამყარო, ზღაპრის სამყარო, ბუნება,

გეოგრაფიული დასახელებები, ეროვნებები, სახელმწიფოს ატრიბუტები, ქალაქი და სოფელი, საცხოვრებელი
ადგილი, აქტივობები, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები/აქსესუარები, სკოლა/ინფრასტრუქტურა/პერსონალი/
სასკოლო აქტივობები, სასკოლო ნივთები, სასწავლო საგნები, მაღაზია, სურსათი, კვების ობიექტები,
ტრანსპორტი/პერსონალი/აქტივობები, კულტურული ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები;

გასართობები\თავისუფალი დრო;
სპორტი\აქტივობები;
დღესასწაულები და ზეიმები;



ორიენტირები – დრო - სეზონები, თვეები, კვირის დღეები, დღის მონაკვეთები, დროის განსაზღვრა, დროის
სიხშირე სივრცე - ადგილმდებარეობა, ქვეყნის მხარეები;

მახასიათებლები - ფერი, ფორმა, ზომა, წონა, რაოდენობა, ტემპერატურა, შემადგენლობა;
რიცხვები.

გრამატიკა;
სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა;

სამეტყველო
ფუნქციები

ლინგვისტური რეალიზების ნიმუშები

1. სოციალური
ურთიერთობის
დამყარება :
მისალმება Здравствуй(те)! Привет! Доброе утро (вечер, день)! \ С добрым утром!

დამშვიდობება До свидания! Пока! До завтра! До вечера! До встречи!
მოკითხვა Как дела? Хорошо, плохо, нормально.  Ничего, отлично. Как успехи? Неплохо.

Так себе.

პიროვნების
წარდგენა

Это... Это мой (моя...)... Это Нина. Она ученица. Это мой брат Виктор.
Познакомься(тесь), это мой друг. Его зовут Павел.

თავაზიანად
მიმართვა

Вы  ( имя, отчество)  Скажите, пожалуйста...

მობოდიშება Извини(те), (пожалуйста). Прости(те), (пожалуйста) Я хочу извиниться. Прошу
прощения!

მადლობის გადახდა Спасибо\ Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо тебе за книгу (за
поздравление).

მილოცვა Поздравляю!  С праздником! Нина, с праздником! С Новым годом!
Поздравлять с ... Поздравляю тебя (вас) с днем рождения (праздником)!
Поздравляю с 8-ым  марта (с Женским днем, с Днем  матери)!
От всей души\всего сердца поздравляю с именинами (с Рождеством, с Пасхой).
Христос воскрес!  Воистину!

მიპატიჟება Приходите в гости! Добро пожаловать! Приглашать... на...  Приглашаю (тебя)
вас на мой день рождения (обед). Приглашать в кино (театр, кафе...).

ინტერაქცია
სუფრასთან

Попробуйте,очень вкусно. Вам (тебе) положить (налить)? Да(нет),спасибо.
Большое спасибо\На здоровье. Налей (хочу) добавки. Не хочешь добавки?
Принесите,пожалуйста 2 пирожных и 5 стаканов сока. Передайте\возьмите.
Угощайтесь.
Принесите  счёт, пожалуйста.

წახალისება/შექება Молодец(цы)! Умница! Очень хорошо! Прекрасно! Замечательно! Отлично!
ტელეფონით
საუბარი

Здравствуйте. Попросите, пожалуйста, Нину.
Я слушаю. Привет, это Антон.

დამშვიდება Успокойся(тесь), не бойся(тесь). Не плачь! Ты исправишь. Всё хорошо. Всё
будет хорошо.
Всё устроется. Не волнуйся.

თხოვნა Пожалуйста, дай тетрадь. Пожалуйста, возьми книгу. Прошу тебя (вас)...

დათანხმება, უარის
თქმა

Да\Нет (спасибо) Да, конечно. Нет, что ты (вы).

გაფრთხილება Стоп! Осторожно! Будьте внимательны! Перерыв. Посторонним вход
воспрещен.
Не курить. Не прислоняться.(в метро)



კეთილი
სურვილები

Спокойной ночи Приятного аппетита! Будь(те) здоровы!  Желаю счастья,
успехов, здоровья! Приходите ещё! Счастливого пути!

2. ინფორმაციის
გაცვლა
პირადი
მონაცემების
შესახებ : სახელი,
გვარი, ასაკი,
მისამართი,
ტელეფონის ნომერი

Как тебя  зовут? Меня зовут ... Моя фамилия ... Сколько тебе ( ему, ей)  лет?
Мне ... лет.
В каком классе ты учишься? Я учусь в ..., в .... классе. Этот мальчик мой брат.
Его зовут ....  А эта девочка моя подруга.  Как её фамилия? Её фамилия ....
Мой адрес ул.Барнова 32. Мой телефон 29-37-72
Ей ...  лет. Её адрес ..., её телефон .... Сколько лет твоей  сестре?  Моему другу
... лет.

საქმიანობის/
პროფესიის შესახებ

Моя бабушка пенсионерка. Мой друг студент. Мой отец работает в полиции
(школе...).
Он полицейский. Моя мама инженер. Он(она) работает програмистом
(врачом, учительницей...).

ეროვნების და
წარმომავლობის
შესახებ

Где ты живешь? Я живу в Грузии. Я из Батуми. Она из Москвы (России, Грузии,
Зугдиди...).

ცხოველების/საგნებ
ის შესახებ

Это... Это книга.  Это кот. Этот, эта,эти...  Эта книга моя.
Этот кот ваш? Эти книги наши.

ჯანმრთელობის
შესახებ

У меня(тебя) болит голова(рука, зуб....) \ был грипп У него (у тебя) болит
голова\ температура? Поставь градусник\ Измерь температуру !
Я (ты,она...) заболел(а) \ Я болею. \ Я больна (-ен).
Я простудился (-лась). Вызови врача. Доктор прописал лекарство.
Дыши! Открой рот!
Я ложусь в больницу. Ему сделали (легкую, трудную) операцию.
Вам ( тебе) больно? Где болит?

მგზავრობის შესახებ На чём ты едешь в ...?На машине (автобусе, поезде...)
Лететь на самолете. Идти пешком. Ехать (идти) по (шоссе, дороге, улице...)
Плыть по морю

ამინდის შესახებ Сегодня  холодно (тепло,жарко ). Дует ветер,  идет дождь\снег, светит cолнце
Какая  сегодня (была вчера, будет завтра) погода? Вчера шел дождь\дует ветер\
будет дождь. Сегодня хорошая погода(жаркий день) \ облачно (солнечно).
В этом году была самая тёплая зима. По радио объявили сильный мороз.
Температура воздуха минус 15 градусов.

ფასის/ღირებულები
ს/
რაოდენობის
შესახებ

Дайте, пожалуйста, кило муки, пачку масла, два литра молока...
Скажите, пожалуйста,\ вы не скажите, сколько стоит ...?
Уплатите (заплатить) в кассу...

სურვილის შესახებ Я хочу домой.  Я хочу яблоко. Хочешь \ он (она) хочет яблоко?   Хочешь
поиграть? Я хочу играть (смотреть телевизор...) Ты хотела  купить ... Она хочет
отдохнуть, ...

ვინმეს ყოლა, რაიმეს
ქონა

У меня ( тебя, него, нее) одна ( один\ одно) сестра (брат \ яблоко)\ два (две)
брата (сестры).
У меня ( тебя, него, нее) есть собака (велосипед).
У меня (него, у нее..., у Васи\Петра...) нет, 5-20..., много, мало, немного,



несколько...
3. აღწერა/
დახასიათება
ადამიანის
გარეგნობა

Нина красивая. Он высокий/ низкий.
У Нины\ у Антона зелёные глаза\ тёмные волосы.У него (неё, тебя...)
спортивная фигура.
Сколько ты весишь? Он весит 90 килограмм.
Какого ты (он\она) роста? Она (он) высокого (среднего, низкого) роста.  Какой у
тебя рост?
Его рост ...сантиметров. Его вес ... килограммов.

ადამიანის ხასიათი Дима добрый , умный. У меня\него\неё легкий характер. Какой у него
характер? Какой он\она человек?

საგნის აღწერა Цветные карандаши, тонкие тетради,  высокие деревья... Какая форма? Какой
цвет? Какой размер? Из чего он(-а,-о,и) сделан(-а, -о,-и)? Какого цвета (формы,
размера) этот(эта, это) ...?

ცხოველის აღწერა Где живёт\ обитает...?
Что ест \Чем питается ...?
Тигр живёт\обитает в тайге Он ест мясо\ питается мясом.
Какой окраски...?

4.გემოვნების
გამოხატვა

Я люблю фрукты. Что ты /не/любишь? Ты любишь ...?
Что ты любишь делать? Я \ он люблю\любит  петь (думать, танцевать, играть...)
Мне (не) нравится(-ятся) это платье  ..........

5.შეფასება\
დამოკიდებულება

Хорошо\плохо Правильно\неправильно
Я уважаю \ обожаю\ ненавижу

აზრის,
შთაბეჭდილების
გამოხატვა

Прекрасно! Верно? Неверно! Прекрасно! Ужас!  Глупости! Как интересно ! Как
глупо!
Как здорово! Как легко! Просто ужас!

6. გრძნობების,
ემოციური
რეაქციების
გამოხატვა

Ой! Ай! Ух!Фу! Кошмар! Как тебе не стыдно! Тебе не стыдно?!Я(ты,он...) рад(а).
Очень жаль! Мне страшно (грустно, весело, интересно...) Я боюсь!

7.შეგრძნებების
გამოხატვა

Я устал(а), я голодный ( голодная)   Я(ты,она...) голоден(на).
Мне тепло (холодно, хорошо, жарко, больно, не\приятно...)

8.დროში
ორიენტირება
დროში
ლოკალიზება

Сейчас я сижу( слушаю...) Сегодня я в школе(дома...) Сегодня \вчера был –
понедельник...
Когда у тебя ...? В среду\ в марте... Когда ты идешь на ...? Утром\осенью брат
пошёл в школу
Который час? Час, два (три,четыре) часа В прошлом году\на той неделе

ქრონოლოგია После этого, потом, затем ...
სიხშირე Я всегда (часто) делаю .... Иногда \всё время\ каждый день я хожу ...

Никогда не был \ никогда не хожу
ხანგრძლივობა (Не\очень) скоро, долго Фильм шёл долго Я быстро  сделал уроки.

За час( неделю, год...)   За полчаса я был дома.
9.სივრცეში
ორიენტირება
ადგილმდებარეობა Где...? В, на... Здесь \там Где находится...? Далеко\близко. Где ты живешь? Слева

школа, а справа магазин. Позади нас ..., наверху, на полке , за школой, под
столом.



живёт и работает в Петербурге\ на Севере
მიმართულება Куда ты идешь? Иди прямо(сюда). Я иду в школу\ на концерт Как пройти к ...

Идите\сверните направо, поднимитесь наверх
10.ლოგიკური
კავშირების
გამოხატვა
11. ნებართვა,
ვალდებულება,
იძულება, აკრძალვა

Можно? Hельзя! Можно войти ( передать...) Нельзя  переходить( ломать...)
Разрешите войти (передать …) Не надо брать (покупать...) Надо/нужно сделать
(нарисовать, написать...)
Я должен сделать \ нарисовать... Мне надо купить\написать ...

12.ინტერაქცია
საკლასო ოთახში

Садись(тесь), смотри(те), слушай(те), внимание, подними руку, покажи,
играем, по парам\группам  говори,  подумай(те), вспомни (те), как будет по-
русски..., что мы видем на картинке (в книге...), будьте внимательны,
прочитайте и обведите правильный ответ... разыграйте диалог, напишите под
диктовку...
Я (не) знаю... Можно я! Кого сегодня нет? Кто дежурный? Иди к  доске. Сотри с
доски
У меня получилось, у меня не получается...  Я не понял(а), повторите ,
пожалуйста...
Я (не) могу, я забыл(а), я закончил(а), я знаю ответ...

ლექსიკა
ინდივიდი

მაგალითები
სხეული Руки, ноги, глаза, нос, голова лицо, брови, щёки, тело, живот, сердце, кровь, пальцы,

мозг, шея...
გარეგნობა Большой\ маленький, (не)красивый, худой\полный, высокий\низкий …

Зелёные глаза, тёмные волосы, широкий  лоб, длинные ноги, прямой нос, модная
причёска, короткая стрижка...
Круглолицый, чернобровый...

ხასიათი Добрый \злой, хороший\плохой, умный\глупый, весёлый\ грустный, смелый\храбрый
\ трусливый, вежливый\ грубый, (не)аккуратный, симпатичный, честный...

ტანსაცმელი\
აქსესუარები

Платье, брюки, куртка, майка, трусы,туфли, сумка, одежда, обувь, новое пальто,
пуловер, свитер, футболка, фартук, зонтик...
Потерять(порвать, постирать, почистить, выгладить зашить...) носок, платок...
Снять\надеть  что-либо , одеться(ваться), обуться(ваться)
Одеть (кого-либо)\ надеть (что-либо)...

ჰიგიენა Мыло, полотенце, шампунь, расчёска, зубная щётка, детское мыло, детский крем
(шампунь)...
Мыть лицо, руки,чистить зубы, причёсываться, умываться, стричься...
Чистюля\ грязнуля, чумазый...
Делать зарядку, вечером (перед сном) проветрить комнату, закаляться....

ჯანმრთელობა/
ავადმყოფობა/
აქტივობები

Болит, доктор, здоровый\больной, пациент(ка)...
Заболеть, лечить, грипп, простуда, лежать в постели, пить лекарство, простудиться,
лечиться, вызвать врача...

შეფასება და
ემოციური
რეაქციები

(Очень) хорошо/плохо, здорово , прекрасно, интересно, глупо, легко...
(Ис)пугаться, смеяться, (об)радоваться, удивляться...



ინდივიდის გარემოცვა
მაგალითები

ადამიანები Человек, мужчина, женщина, девочка, мальчик, дети, друзья, ребёнок, старик,
человек\люди, девушка, парень, сосед(ка\ди), взрослые, подросток, знакомые,
одноклассник...

ოჯახი,
ნათესავები

Мама, папа, сын, отец, мать, дочь(ка), брат, сестра, бабушка, внук, родители,
тётя, племянник(ца), старший\младший, молодой\старый, родные, близкие
...

ცხოველთა
სამყარო

Домашние\дикие животные, звери, собака, кошка, лиса, медведь, муха, воробей,
голубь, пчела, лягушка, ..., собака\щенок(ки), кошка\котёнок(ята) ..., бурый
медведь, вороной конь ..., лесной, таежный, морской, ..., мелкий, крупный, ...,
лапы, копыта, хвост, перья, крылья, шкура, шерсть , ..., нора, берлога, гнездо,
след, охота, охотник...

ბუნება Земля, небо, звёзды , море..., солнце светит, река течёт, трава\дерево растёт,
камень лежит..., ёлка, яблоня, роза, ромашка, грибы... , идёт дождь(снег), дует
ветер, плывут облака..., ручей, родник..., защищать природу, посадить дерево,
сломать ветку, сорвать цветок...

გეოგრაფიული
დასახელებები \
ეროვნებები\
სახელმწიფოს
ატრიბუტები

Грузия, Тбилиси, река Кура, Сухуми, Кахети, Имерети...
Чёрное море,
Россия, Москва, река Москва, Петербург, Нева, Волга....... , Северный Кавказ,
Терек, Каспийское море... ,
Азербайджан, Армения, Турция...
Христиане\ мусульмане
Грузин(ка), русский (ая), азербайджанец(ка), армянин(ка), немец(ка)...
Кахетинец, имеретинец, москвич...

ქალაქი და
სოფელი

Город, улица, шоссе, проспект, парк,  магазин,... детский сад, зоопарк, цирк...,
транспорт, машина,  рынок, поликлиника, парикмахерская, кинотеатр,  мэрия,
университет, професор, студент, площадь, здание, полиция, полицейский,
бандит, вокзал, порт, корабль...
Деревня, сад, лес, поле, дорога,дача, гамак, фруктовый сад, огород, колодец,
изба, телега, крестьянин(янка), лодка, ловить рыбу, охотиться, пастух...,
посёлок\село, урожай, полевые работы, хлев, коровник, конюшня, трактор...

საცხოვრებელი
ადგილი/
აქტივობები

Дом, комната, кухня, туалет, балкон, наша квартира, моя комната, двор, стена,
потолок, дверь... , микрорайон, лифт, лестница, гараж, скамейка,... Прихожая,
гостиная, ванная, спальня, детская, кабинет...
Сидеть, стоять, кушать, отдыхать, Жить, встретить, поздороваться, есть(кушать),
убирать, помогать,  готовить, подметать, гладить, мыть посуду, подметать,
чистить картошку, вытирать пыль...

ავეჯი/საყოფაცხ
ოვრებო
ნივთები/
აქსესუარები

Стол(ик), стул(ья), диван, кресло, полки, кровать, лампа, картина, телевизор,
компьютер...
Тарелка, вилка, нож, стакан , чашка, чайник, кофейник, ложечка, ножик,
кастрюля, сковорода(ка), хлебница, солонка...
Ковер, ванна, раковина, веник, совок, зеркало...
Холодильник, плита, стиральная машина, посудомоечная машина, утюг,
миксер, музыкальный центр...
Одеяло, подушка...

სკოლა/ინფრა-
სტრუქტურა/
პერსონალი/

Школа, школьный двор (сад), класс, школьник, ученик, ученица, одноклассник,
урок, учитель(ница), перемена, спортивная (ый) площадка (зал), корридор,
буфет, музыкальная студия, учительская, кружок, педагог, директор, сторож,



სასკოლო
აქტივობები

буфетчица,...
экскурсия, каникулы...
Слушать, читать, писать, поднять руку , отвечать, думать, запомнить, понять,
решить задачу, написать сочинение, задавать вопросы, читать про себя,
пересказывать, подсказывать......

სასკოლო
ნივთები/
სასწავლო
საგნები

Парта, доска, тетрадь, ручка, книга, карандаш, журнал, первый(последний)
урок, большая перемена, звонок на урок, глобус, учебник, линейка, стихи,
плакаты, географические карты, ...,
тесты, анкета, учебник русского языка, задание, упражнение, пословица, точка,
запятая, большая буква, ...,
иностранный (русский) язык, математика, рисование, пение...

მაღაზია Супермаркет, рынок, продавец, купить, заплатить, примерить, взвесить,
отрезать, завернуть, касса, кассирша, сдача, цена, рубль, размер, цвет...

სურსათი Продукты, масло, сахар, мясо, белый (чёрный) хлеб, масло, соль, сахар,
подсолнечное масло,  варёное яйцо...
Овощи, огурец, морковь (ка), помидор,... фрукты, яблоко, груша...
Спелый, кислый, горький, сладкий, свежий...
Нарезать, сварить, перемешать, зажарить...
Зажарить мясо, приготовить салат, сварить суп(яйцо)...

კვების
ობიექტები

Кафе, столовая, меню, чашечка кофе, холодное блюдо, десерт, напитки...
Винегрет, борщ,
жареное мясо, овощной салат, фруктовый компот, шоколадное мороженое,  ....
Официант(ка)
Попросить счёт

ტრანსპორტი/პე
რსონალი/
აქტივობები

Ехать, идти, лететь, плыть,подняться в автобус, сесть в машину (такси...), взять
билет,сходить, заплатить за проезд
Машина, такси, автобус, тролейбус , самолёт, поезд...
Остановка автобуса (тролейбуса...), уступить место, платный, бесплатный

проезд, спускаться в метро, эскалатор...
Водитель автобуса, личный шофёр, машинист (поезда...)

კულტურული
ობიექტები/პერს
ონალი/
აქტივობები

Театр, спектакль,  опера, филармония, концерт, оркестр,  музей, галерея,
ансамбль,
Художник,певец, артист...
Песня, танец, картина,  пианино (рояль), гитара, труба, барабан, краски, кисти...
Декорация, поставить пьесу, сыграть главную роль, экспонат,портрет, пейзаж,
писать масляными красками...

ორიენტირები მაგალითები

დრო
სეზონები Зима, весна, лето, осень Зимой ,весной , летом, осенью

Зимний (весенний...) сезон
თვეები Январь,февраль ......

В январе, в феврале...
კვირის დღეები Неделя, понедельник, вторник....

В понедельник, во вторник, в среду... Рабочие дни, выходные На той (на
прошлой, будущей) неделе...

დღის მონაკვეთები Утро, день, вечер, ночь Утром, днём, вечером, ночью
Сутки



დროის განსაზღვრა Сейчас, сегодня,  вчера, завтра, всегда,часто... Час, два, три, четыре часа,
пять ....двенадцать часов

დროის სიხშირე Иногда, долго, недолго (быстро), никогда, каждый день (месяц,год)...
სივრცე
ადგილმდებარეობა В школе(сумке...),на столе(стене...),там, здесь...

Далеко, близко
Около (у) дома, (школы...)
Слева, справа, впереди, позади наверху, рядом...

ქვეყნის მხარეები Север, юг, восток, запад На север, на юг..., с севера... , с юга, ..., на севере,на
юге...

მახასიათებლები
ფერი Красный(-ая), зелёный(-ая), чёрный(-ая), тёмный(ая), светлый(ая)...

Красного, зеленого...цвета,
Бледно-голубой, тёмно-синий...

ფორმა Треугольный, круглый, квадратный...

ზომა Большой, маленький, крупный, мелкий, самый большой, ...
წონა, რაოდენობა Один\одна, два\две

1,21,41... килограмм( литр,метр),2,3,4 , 23,54.... килограмма (литра,метра),
5...20,37,88.. килограммов  ( литров, метров)

ტემპერატურა Холодно, тепло, жарко, прохладно Холодный, жаркий, тёплый...
Холод, жара
1,21,41... градус, 2,3,4 …23,54... градуса  плюс\минус   5...20,37,88...
градусов
Самый тёплый, жаркий...
... градусов по Цельсию

შემადგენლობა Из пластмассы, из дерева, из бумаги...

რიცხვები 1-10 0 Сотня,тысяча,миллион
Первое, третья, двенадцатый...

აქტივობები
გასართობები\
თა-
ვისუფალი
დრო\
სპორტი\აქტივ
ობები

Конструктор, лото, мяч, карандаши, краски, картинка...
Играть, рисовать, гулять, танцевать...
Лепить снеговика, кататься на санках, играть в  жмурки (в шашки)...
Дискотека, кино, кафе, интернеткафе...
Заниматься спортом (тениссом...), ходить на плавание (танцы...), тренироваться, команда, победа,
выиграть\проиграть,  гол...
Спортсмен, тренер, тренировка, чемпион, судья...

დღესასწაულე
ბი და ზეიმები

Новый год, ёлка, хлопушка, Дед мороз, Снегурочка, праздник, подарки , Восьмое марта, Женский
день , отмечать Рождество\Пасху, справлять именины, ...
Наряжать ёлку, праздновать, справлять, карнавал, читать стихи, подарить цветы, получить
открытку, красить яички, покупать вербу, печь кулич...

გრამატიკა
Морфология и орфография
Самостоятельные части речи



Имя существительное
Род
Число
Склонение
Правописание падежных окончаний
Согласование с определяемыми словами

Имя прилагательное
Склонение
Степени сравнения
Правописание  падежных окончаний прилагательных с мягкой и твердой
основой
Правописание притяжательных прилагательных

Имя числительное
Склонение количественных и  порядковых имен числительных
Правописание количественных и порядковых числительных

Сочетание количественных числительных с существительными

Местоимение
Склонение местоимений
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений

Глагол

Вид глагола
Времена глагола
Лицо и число глагола
Возвратные глаголы
Спряжение глаголов
Правописание личных окончаний глаголов
Правописание мягкого знака в глагольных формах.

Наречие
Сравнительная степень наречий

სოციოკულტურული და კულტურული თემატიკა
(სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში აითვისებენ ცოდნის გარკვეულ მარაგს, დასაშვებია ინფორმაციის ქართულად

მიწოდება)
დღესასწაულები და ტრადიციები (რამდენიმე დღესასწაული და მათი თავისებურებები---მორთულობა,
ტრადიციული კერძი, პერსონაჟები და სხვა)

ჩვევაში გამჯდარი ცრურწმენები (მაგ.: მარცხენა ფეხზე ადგომა, შავი კატის გადარბენა, მარილის დაპნევა
და სხვა)

პურობა- (კვების განრიგი, რუსი მოზარდის ტიპური საუზმე, სადილის, ვახშმის კომპონენტები,
რამდენიმე ტიპური კერძი. . . )
ქცევის ეტიკეტი (მაგ. : უფროსისადმი მიმართვის ფორმები მამის სახელის გამოყენებით, სიტუაციის
შესაფერისი კეთილი სურვილის გამოხატვა და სხვა
მომსახურება – (ტრანსპორტის სახეობები. . . )



თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება – რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო თამაშის სახელი და წესები
დაწყებითი საფეხური - (რა საგნები ისწავლება, რამდენწლიანი სწავლებაა, სასკოლო კვირის და დღის
განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და დრო . . . )
ცხოველების, ჩვეული ხმაურების ხმაბაძვითი ელემენტები (кукареку,апчхи,тук-тук,кап-кап,ку-ку... Sdr.
yiyliyo, afcxi,  kak-kuk, Wita და ა. შ.)
გავრცელებული საკუთარი სახელები, მოფერებითი სახელები/მიმართვა (мамочка,мама,папочка,папа...)
და სხვა
სახელმწიფო სიმბოლოები – დროშა
დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა
ramdenime didi qalaqi, mdinare
საბავშვო ნაწარმოებები, იგავ-არაკები, ლეგენდები (რამდენიმე სათაური, პერსონაჟი, ავტორი)
(სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ქართულად თარგმნილ ზოგიერთ ნაწარმოებს)
რამდენიმე ცნობილი პიროვნება (ისტორიული პერსონაჟი, ხელოვანი, სპორტსმენი . . .)
ცნობები რუსულ-ქართული ურთიერთობიდან

რუსული ენა
სარეკომენდაციო შინაარსი

საბაზო-საშუალო საფეხურის III, IV, V, VI დონეების სტანდარტებში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია
მოცემულ შინაარსებზე დაყრდნობით:

პანორამა

სამეტყველო ფუნქციები
 სოციალური ურთიერთობის დამყარება – მისალმება, დამშვიდობება, მოკითხვა, პიროვნების წარდგენა,

თავაზიანი მიმართვა, მობოდიშება, მადლობის გადახდა და სათანადო პასუხი, თხოვნის გამოხატვა, გაფრთხილება,
ცუდად გაგებულის გარკვევა, კეთილი სურვილების გამოხატვა, წახალისება\შექება, მილოცვა, შეთავაზება,
დაპატიჟება, დათანხმება, უარის თქმა, ინტერაქცია სუფრასთან (სახლსა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში),
ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში, ინტერაქცია მგზავრობისას, კამათისას პოზიციის გამოხატვა, დასაბუთება,
საკუთარი პოზიციის დაცვა, სხვისი აზრის გაზიარება ან უარყოფა, სატელეფონო საუბარი,
არაოფიციალური\ოფიციალური წერილი;

 ინფორმაციის გაცვლა - საკუთარ თავზე ან პიროვნებაზე პირადი მონაცემების შესახებ (სახელი, გვარი, ასაკი,
მისამართი, ტელეფონის ნომერი), ეროვნებისა და წარმომავლობის შესახებ, თავისუფალი დროის გატარება,
პროფესიის\ხელობის შესახებ, ჯანმრთელობის შესახებ, ამინდის შესახებ, სურვილის შესახებ;

 აღწერა/დახასიათება - ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა, ხასიათი; საგნის, ცხოველის შესახებ;
 თხოვნის გამოხატვა;
 გემოვნების გამოხატვა\გატაცებები;
 ემოციების, გრძნობების გამოხატვა - ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული, გაღიზიანება, გაკვირვება, ინტერესი,

ინდეფერენტულობა, სიხარული, აღფრთოვანება, კმაყოფილება;
 შეგრძნებების გამოხატვა;
 დამოკიდებულებების\შეფასებების გამოხატვა;
 დროში ორიენტირება - ლოკალიზება, სიხშირე, ხანგრძლივობა, ქრონოლოგია;
 სივრცეში განთავსება - ადგილმდებარეობის მითითება, გზის, მიმართულების, დანიშნულების ადგილის

მითითება;
 ლოგიკური კავშირები – ოპოზიცია, ირიბი ნათქვამი;
 ნებართვა, ვალდებულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა;
 ინტერაქცია საკლასო ოთახში.

ლექსიკა
ინდივიდი – გარეგნობა, ხასიათი, ჰიგიენა\აქტივობები, ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა/აქტივობები, შეფასება და

ემოციური რეაქციები;



აქტივობები – აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები, ტელეფონით სარგებლობა;
ინდივიდის გარემოცვა – ადამიანები, ოჯახი, საზოგადოება და სახელმწიფო, განათლება, ენა, საცხოვრებელი

ადგილი\აქტივობები, ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები/აქტივობები, სავაჭრო ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები,
სურსათი, კვების ობიექტები/აქტივობები, მგზავრობა-გადაადგილება, კულტურული
ობიექტები/პერსონალი/აქტივობები, ბანი\პერსონალი\აქტივობები, მედია, გასართობები\ თავისუფალი
დრო\აქტივობები.

ორიენტირები – დრო: სეზონები, თვეები, კვირის დრეები, დღის მონაკვეთები, საათი სივრცე: ქვეყნის მხარეები,
ადგილმდებარეობა. მახასიათებლები: ფერი, ფორმა, ზომა, ქონა, რაოდენობა, ტემპერატურა, შემადგენლობა, მასალა
რიცხვები

გრამატიკა
სოციოკულტურული და კულტურის სფეროს თემატიკა
სამეტყველო ფუნქციები

სამეტყველო
ფუნქციები

ლინგვისტური რეალიზების ნიმუშები

სოციალური
ურთიერთობის
დამყარება
მისალმება Здравствуй(-те) ! Привет! Доброе утро! Добрый день! Добрый  вечер!  Какая  встреча!

Рад(а) вас (тебя) видеть!
დამშვიდობება До  свидания!  Пока! До встречи. Всего доброго! Увидимся. Прощайте!
მოკითხვა Как дела?  Хорошо. Что нового? Неплохо. Так себе.

Нина, как твои дела?
Как успехи? Как ваше (твое) здоровье? Как поживаешь(-ете)? Как жизнь?

პიროვნების წარდგენა (По)знакомьтесь (-ся) , это мой (-я) друг( сестра)!
Познакомьтесь с моим другом (моей сестрой)! Очень приятно. Приятно (с вами)
познакомиться!
Мы уже встречались. Вы(ты) меня не узнаёте(-ёшь)?

თავაზიანი მიმართვა Извините, вы не (под)cкажете,...? Будьте добры, ...
მობოდიშება Извини(-те), пожалуйста. Простите, я (не) хотела  бы... Простите, пожалуйста...

Извини(те) за беспокойство. Прости(те) за...
მადლობის გადახდა და
სათანადო პასუხი

Спасибо. Большое спасибо.  Пожалуйста.
Спасибо тебе \ вам  за...  Не за что. Спасибо за то, что ты помог мне.
Не стоит благодарности.

თხოვნის გამოხატვა Дай(-те)(возьмите), пожалуйста, этот журнал... Прошу тебя... Ты мне поможешь?
Ты  не мог(ла) бы мне помочь? У меня к тебе ( к вам ) (не)большая просьба.

გაფრთხილება Осторожно! Будь осторожен(на)! Хочу тебя предупредить\ Предупреждаю
Хочу тебе напомнить о...

ცუდად გაგებულის
გარკვევა

Прости(те), я не понял(а). Повтори(те), пожалуйста. Не понял (-а), что? Вы не могли
бы повторить? Извини(те), что ты (вы) сказал(-и)? Кажется, я вас(тебя) неправильно
понял. Я не совсем тебя понял. Повтори, пожалуйста, я не расслышал.

კეთილი სურვილების
გამოხატვა

Приятного аппетита! Спокойной ночи! Будьте здоровы!  Приходите ещё! Желаю
счастья, успехов, здоровья! Добро пожаловать! Счастливого пути! Ни пуха  ни пера!

დამშვიდება Успокойся, не плачь. Всё будет хорошо.  Не волнуйся (не волнуй-тесь).
წახალისება \ შექება Молодец! Ты здорово придумал! Хорошая (отличная) идея! Ты (вы ) отлично

выглядишь(ите). Ты в отличной форме!
მილოცვა Поздравляю! Поздравляю вас (тебя) с праздником!  ( С Новым годом! С Рождеством,

с Женским днем, с Днем матери, с 8-ым марта, с днем рождения)
Христос воскрес! Воистину!
Поздравляю от всего сердца \ от всей души! Разреши( те)  поздравить тебя (вас) с



победой на конкурсе.
შეთავაზება,
დაპატიჯება,
დათანხმება, უარის
თქმა

Пожалуйста, возьми...  Вот, возьми.  На, держи.
Спасибо, с удовольствием. Конечно. Спасибо, уже не нужно.
Приглашаю тебя\ вас  на мой день рождения.
Можно тебя пригласить (на..., в...) ? Жду вас в семь у себя дома.
С удовольствием (с радостью, охотно.) К сожалению, я не смогу.

შეხვედრის დანიშვნა,
დათანხმება, უარის
თქმა

У меня встреча с ребятами.
Давайте встретимся у стадиона (в парке, на станции...)… в 5.... вечера.
Договорились. Согласен(-сна). Я не приду, у меня дела. Ладно, я приду.

ინტერაქცია სუფრასთან
(სახლში და
საზოგადოებრივი
კვების ობიექტებში)

Передай(-те), пожалуйста, ... . Возьмите.
Спасибо. На здоровье.
Принесите, пожалуйста, ...
Попробуй(-те) вот это. Угощайся (-тесь).  Приятного аппетита. Очень вкусно!
Вам\тебе еще добавить \ налить ...? Спасибо, нет .
Я проголодался(-лась). На первое ( на второе, на десерт) у нас ....
Не хотите попробовать? У тебя нет аппетита? Почему ты ничего не ешь?

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

Сколько стоит...?  Дайте \ взвесьте, пожалуйста, ..... Заплатите в кассу.
Мне надо( нужно)  выбрать .... Я хочу купить ... Вы не скажете, сколько стоит... ?
Где можно примерить? Платить здесь или в кассу?  Хочу выбрать подарок для мамы
(друга,...). Я хочу приобрести ... Какой это размер ? Какого  размера этот .... ?
Цена и размер на этикетке.  Сколько с меня?  С вас .... рублей.

ინტერაქცია
მგზავრობისას

На чем ты едешь...?  Я еду домой на ..., иду пешком Вы выходите?
Я выхожу на следующей (остановке).  Предъявите билет. Передайте билет,
пожалуйста.  Поезд отходит ( прибы-вает ) вечером ( в 7 .... часов). Можно заказать
два билета на ... число? Такси свободно?  Я хочу заказать такси.

პოზიციის გამოხატვა
კამათისას,დასაბუთება,
საკუთარი აზრის
დაცვა, სხვისი აზრის
გაზიარება ან უარყოფა

Я (тоже) так (не) думаю. Ничего подобного. Я уверен. По-моему (по-твоему),...  Мне
кажется, ...  Я с тобой (с вами ) (не) согласен.  По моему мнению...  Я думаю,что
(это)... Может, я ошибаюсь.  Я (не) верю, что... (Не) сомневаюсь,что...

სატელეფონო საუბარი Алло! Здравствуй(-те)! Попросите,  пожалуйста, (к телефону) ........ Кто говорит?
Его (ее)  нет дома. Извините за беспокойство. Не стоит.
Да, слушаю! Кто говорит? Это квартира Ивановых?
Говори,  пожалуйста, медленно ( громче), плохо слышно. Будьте любезны,
попросите, ......... Её нет. Перезвоните попозже.

Pპირადი წერილი Здравствуй, мамочка (...)! Дорогой Дима (Милая Маша)!
Целую. Твой сын (...)!
Уважаемый ...! С уважением....

ინფორმაციის გაცვლა

მონაცემები საკუთარ
თავზე ან პიროვნების
შესახებ: სახელი, გვარი,
ასაკი, მისამართი,
ტელეფონის ნომერი,

Кто это? Это моя ...... Вас зовут ...... ? Очень приятно. Моя фамилия ........
Мне ...... лет. Сколько тебе(ему, ей) лет Она учится в .......  классе  ( в школе\
университете, в России, в Москве...) Мой (Ваш\ твой) номер телефона...
Мой (твой, ...) адрес... Познакомьтесь, это моя подруга.
Моему брату \ моей сестре 21 \24 год\ года... Я (он...) старше (младше)... на.... года
(лет)

ეროვნებისა და
წარმომავლობის
შეასახებ

Я грузин. Я живу в Батуми Она русская, из Москвы. Они американцы, из Чикаго.



თავისუფალი დროის
გატარება

В свободное время я много читаю\ играю на гитаре\ хожу в гости....
Я люблю проводить свободное время на дискотеке\ перед телевизором\ в кафе...

პროფესიის /ხელობის
შესახებ

Кем  ты (он\она  ) хочешь (хочет) стать? Он (она )хочет стать врачом (юристом,
экономистом, балериной...). Он работает механиком... в гараже ... .

ჯანმრთელობის
შესახებ

У меня ( него\неё) болит... У тебя (неё...) температура? Дыши! Открой рот!
Горло болит? Покажи язык! Измерь температуру! Я(ты,он...) заболел(а).
Вам( тебе) больно? Что у тебя болит? Где болит? Я простудилась (у меня был грипп).
Мне плохо. У меня кружится голова.  Меня знобит. Кажется,  поднимается
температура. Надо вызвать врача. Вызови «скорую (помощь)»! Лечь в больницу на
операцию.

ამინდის შესახებ Какая сегодня  погода? Сегодня тепло\ облачно, холодно, ....Дует\ дул сильный\
холодный  ветер\идет снег... Какая погода (какой день) был(а) вчера  (будет завтра)?
В этом (прошлом) году была самая теплая (холодная) зима . Какой прогноз погоды на
сегодня (на неделю)? По радио (телевизору) объявили ........ Температура воздуха
плюс\минус ....... градусов. Температура воздуха ...... градусов выше\ниже  нуля.

სურვილის შესახებ Что ты хочешь? Я хочу яблоко (конфету...) Хочешь, пойдем в ....... ?
Я хочу надеть (купить...) ........  Я хочу (можно) посмотреть (примерить) ......
Чего тебе\ему\ей  хочется? Мне хочется купить этот диск ( посетить  Петродворец...)

აღწერა - დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი

Как он\она выглядит ? Какого он\она роста? Высокий (-ая)(среднего роста, .......).
Его (ее) рост 172. Сколько ты(он) весишь\ит?
Какие у него( нее) волосы\глаза ?  .Какое лицо? Какая улыбка ?  На нем ....\ Она одета
в........  Он умный, веселый, терпеливый...

საგნის, ცხოველის
შესახებ

Это кто? \ Кто это? Это что ?\ Что это?  Какой он формы? Круглый, квадратный...
Какого цвета  (какой это цвет)? Какого размера (какой это размер?) Из какого
материала (это сделано)?Из чего это сделано? Это (сделано) из дерева
( металла ...).

თხოვნის გამოხატვა Пожалуйста,...  Прошу тебя (вас)...    Если можно (пожалуйста), ........Если вам не
трудно,...

გემოვნების გამოხატვა
\გატაცებები

Какие ..... вы (ты) любите (-ишь) ? Я (очень)  люблю (не люблю) ........ Ненавижу\
обожаю. Какие ......... тебе нравятся ?  Что ты (он) любишь(ит) делать?
Он любит играть (плавать......) в\на  ....... Мне нравится этот ........ Тебе нравится это
.........?

ემოციების, გრძნობების
გამოხატვა
ბრაზი, უკმაყოფილება,
სინანული,
გაღიზიანება

Фу!   Какой кошмар (ужас)! Глупости! Очень жаль! Просто ужас! Как тебе (вам) не
стыдно! Тебе (вам ) не  стыдно? Довольно!  Хватит!  Прекрати!

გაკვირვება Правда?!   Удивительно!  Неужели?! Вот это да!  Разве?! Что вы говорите?!
Не может быть!

ინტერესი Это  что ( кто, какой, который... )?  Как это называется? Что происходит (произошло)?
Что случилось?  Как это случилось?  Что это значит?  Откуда ты знаешь? Каким
образом?  Почему ...?  Зачем ...?  В чем причина?

ინდეფერენტულობა Вам (тебе ) не скучно?  Мне скучно. Мне это безразлично. Все равно.
სიხარული,
აღფრთოვანება,
კმაყოფილება

Отлично!  Здорово!  Прекрасно!  Это  прекрасно!  Как я рад(а)!  Я очень доволен(а)!
Мне весело.

შეგრძნებების
გამოხატვა

Я хочу пить ( есть, спать...) Мне жарко.  Здесь так холодно (тепло). Тебе не холодно?

დამოკიდებულების Правильно (неправильно)! Верно\ неверно! Здорово! Это хорошо (плохо)! Глупости!



\შეფასების გამოხატვა Это (очень) интересно! Очень оригинально !  Как это неприятно! Это так легко!
დროში ორიენტირება
ლოკალიზება
(საათი, დღე, დღე-
ღამის მონაკვეთი, თვე,
თარიღი, წელი,
წელიწადის დრო)

Когда ?  Вчера \Утром \ Зимой \ В понедельник \ В январе  В начале/ конце месяца
( семестра)... В прошлом ( в будущем) году ....

სიხშირე, Всегда. Часто. Иногда.  Редко.   Никогда. Каждый  час (день\ месяц \год).
Постоянно.
Периодически , несколько раз

ხანგრძლივობა Долго.  Не очень долго.  Быстро. Целый день \ год Во время  За час ( за неделю\ за
месяц\ за год )... За это время...

ქრონოლოგია До – после. Сначала - потом. Сначала – затем. В конце.
სივრცეში განთავსება

ადგილმდებარეობის
მითითება

Скажите, пожалуйста, где...? В школе, на работе... Он здесь? Там. Вы не скажите, где
находится ... ? Это далеко? Нет, совсем близко. У \ около (дома...). Слева (справа)
от... Позади (впереди) кого-нибудь. Позади дома (перед школой) На правой
стороне... Наверху\Внизу.

გზის, მიმართულების,
დანიშნულების
ადგილის მითითება
(მიმართულება)

Нам туда?  Иди сюда.  Выйти вперед. Я вернулся назад. Скажите, пожалуйста, как
пройти к ....?   Это здесь (направо\ налево). Скажите, пожалуйста, куда идёт этот
автобус? На площадь, к базару,.... Идите по правой\левой стороне.

Lლოგიკური კავშირები
Mმიზეზი, შედეგი Я опоздал на автобус, потому что проспал.

Из-за дождя мы не поехали на экскурсию.
ოპოზიცია Мои одноклассники пошли в кино, а я  домой.

Погода плохая, но мы пойдем гулять.
ირიბი ნათქვამი Я спросил, который час. Мама  напомнила мне, чтобы я не забыл зайти в магазин.

Я спросил, знает ли он об этом?
ნებართვა,
ვალდებულება,
აკრძალვა, რჩევის
მიცემა

Разрешите войти (выйти\сесть\ позвонить\ передать\положить...) Можно войти.....?
Можно  ещё  одно яблоко? Я должен (обязан)  помочь (написать, подумать...)
Надо/нужно сделать (нарисовать, написать...) Можно мне\ему\ей сказать (позвонить\
принести..)?

ინტერაქცია სასწავლო
ოთახში

Составьте вопросы к тексту,  читайте текст про себя, просмотрите текст и найдите в
нём ..., подумайте, как можно назвать текст, читайте следующий абзац...  Можно мне
ответить потом?  Я не готов(а) сегодня.
Я забыла тетрадь. Обратите внимание на заголовок и ключевые слова, озаглавьте
части текста, составьте план к тексту...
Можно я повторю?  Что значит ...?  Как будет по-русски ...? Докажите свою точку
зрения, старайтесь пересказать своими словами..., напишите коротко о...  План может
состоять из 3-х вопросов?
Сколько пунктов должно быть в плане?
Я не поняла,что нужно сделать в упражнении
В тексте много незнакомых слов...

ლექსიკა
ადამიანი

მაგალითები
სხეული Голова, рука, нога, ухо, глаз, живот, грудь, cердце, кровь, пальцы, шея, горло,  ногти...



გარეგნობა Высокий, широкие\узкие плечи, прямой нос...
Модная причёска, короткая стрижка...

ხასიათი Смелый\ храбрый\ трусливый, вежливый\ грубый, честный, гордый, (не)аккуратный,
симпатичный...
Внимательный, скромный, принципи-альный, рассеянный, справедливый,
мужественный, упрямый, большая умница...

ტანსაცმელი\
აქსესუარები
\აქტივობები

Одежда, обувь, колготки, новое пальто, туфли, пуловер, свитер, платье, пальто, зонтик...
Потерять(порвать, постирать, зашить...) что-либо
Снять\надеть, почистить, погладить что-либо
Одеться(ваться), обуться(ваться) Спортивный костюм, джинсовая куртка, кожаный
пояс...
Домашняя одежда, одеваться не по сезону...
Одеть (кого-либо) \надеть (что-либо)...

ჰიგიენა\ აქტივობები Причёсываться, умываться, закаляться, проветривать комнату перед сном, соблюдать
личную гигиену, принимать холодный душ......
Расческа, мыло, мочалка, крем, шампунь для ..... волос, мыло, шариковый дезадорант,
крем для бритья...

ჯანმრთელობა\
ავადმყოფობა
\აქტივობები

Заболеть, грипп, пить лекарство, простудиться, лечиться, вызвать врача, лежать в
постели...
Прописать (прини-мать) лекарство, сделать укол, заболеть ангиной, кашель, сломать
руку...
Больница, медсестра, нянечка, поликлиника, вызвать «скорую помощь», перелом руки,
жар, озноб, жаловаться на боль в спине...

შეფასება და
ემოციური
რეაქციები

Прекрасно, интересно, глупо, легко...
Очень, не очень... (Ис)пугаться, смеять-ся, (об)радоваться, удивляться...
Радость, стыд, страх, удивление, обида...
Оригинально, сложно... Не особенно, так себе, совсем, чуть-чуть... Расстроиться,
переживать, волноваться...

ინდივიდის გარემოცვა
ნიმუშები

ადამიანები\
ცხოვრების ეტაპები

Мужчина, женщина, дети, старушка, старик(-ок)...
Родился, умер
Человек\люди, парень, Взрослые, подросток, сосед(-ка, -ди), знакомые,
одноклассник(-ница)...
Рождение, смерть, детство...

ოჯახი, ნათესავები Родители, мать(мама), отец( папа), сын, дочь, брат, дедушка, тётя... родственник(-
ница), родные, близкие, племянник(-ница), младшая сестра... , муж, жена, супруги,
двоюродный брат(сестра)...
Свадьба, женился, вышла замуж, венчание...

ბუნება და ბუნების
მოვლენები\
აქტივობები

Дерево, лес, река, гора, ветер, луна, солнце, собирать грибы (ягоды)...
Капает(идет) дождь(ик), выпал снег, дует ветер...
Животные, звери, рыбы, птицы...
Ручей, родник, берёза, кусты, малина...
Пустыня, материк, остров, океан, побережье...
Защищать природу, посадить дерево...
Насекомые, мелкий/ крупный зверь,...
Ботаник, зоолог, биолог...
Прогноз погоды, листопад, снегопад, осадки, метель, оттепель, заморозки ...
Космос, планеты,  Млечный путь, созвездие...



გეოგრა-ფიული
დასახე-ლებები
\ეროვნებები\
რელიგიური მწარმსი

Россия, Грузия, Москва, Санкт-Петербург, Кура, Нева...
Кахетинец, имеретинец... , армянин(-ка), азербайджанец (-ка)...
Чёрное море, Каспийское море, Северный Кавказ, Терек, Сибирь, река Волга, озеро
Байкал, Франция, Кахети...
Француз, англичанин, американец...
Христиане, мусульмане

საზოგადოება და
სახელმწიფო

Страна, столица, герб, гимн, флаг, президент, экономика, политика, война, деньги,
рубль, заработная плата (зарплата), стипендия, пенсия, студент, пенсионер...
Правительство,  политическая партия, парламент, суд, армия, полиция,
министерство, министр, департамент, парламентарий, чиновник ...

ქალაქი და სოფელი\
აქტივობები

Город, шоссе, улица, проспект, парк, магазин, транспорт, машина, ехать, покупать,
работать...
Деревня, сад, лес, поле, дорога, урожай, фруктовый сад, огород, колодец, изба,
пастух, стадо, телега, лодка, крестьянин(янка), ловить рыбу, охотиться...
Высокие дома, широкая улица(шоссе), детский сад, зоопарк, цирк, рынок,
поликлиника, университет,  кинотеатр, храм, площадь, строить...
Мэрия, здание, городской житель, полиция, тюрьма, патрулировать, аэропорт,
вокзал, порт, корабль, торговать, разгружать, арестовать...

საცხოვრებელი
ადგილი/ აქტივობები

Наш дом, твоя  квартира, моя комната, кухня, двор, стена, дверь, микрорайон, лифт,
лестница, гараж, скамейка, балкон, потолок, прихожая, гостиная, железная  дверь...
Жить, есть(кушать), убирать, помогать, смотреть, готовить, подметать, резать,
просыпаться,умываться, готовить завтрак, ужинать, мыть посуду...
Переулок, лавочка, детская площадка, ванная, спальня, гостиная, на первом этаже ...
Домохозяйка , житель, снимать комнату, жилец
Встретить, поздороваться, гладить, подметать, чистить картошку, вытирать пыль...

ავეჯი/საყოფაცხოვრებ
ო
ნივთები/აქსესუარები

Стол, стул, кровать, диван, кресло,телевизор, радио, шкаф, тумбочка, книжные
полки,  цветной телевизор, вешалка, ковер, плита, ванна, раковина, веник, совок,
зеркало...
Стакан, тарелка, чашка, блюдце, миксер, глубокая тарелка, столовый нож, кофейная
чашка, столовый прибор, кастрюля, сковорода(ка),  хлебница, солонка...
Одеяло, подушка, постельное белье, простыня, наволочка...
Холодильник, утюг, музыкальный центр, кухонный комбайн, соковыжималка,
пылесос...

სკოლა/ინფრასტრუქტ
ურა/პერსონალი/
სასკოლო ნივთები/
სასწავლო საგნები/
სასკოლო აქტივობები

Учитель(-ница), ученик(-ница) , педагог иностранного языка, завуч, организатор,
секретарша, классный руководитель, сторож, лаборант, уборщица...

Класс, урок, перемена, спортивный зал, буфет, учительская, актовый зал, кабинет
директора (математики, биологии, рисования), музыкальная студия, лаборатория,
спортплощадка, раздевалка, мастерская, школьный музей...
Иностранный (русский) язык, алгебра,физика, химия, география, история...
Задание, упражнение, расписание, текст, тесты, вопросник, анкета, учебник
русского языка (геометрии), тетрадь, ручка,  дневник...
Читать вслух, писать, отвечать, спрашивать, выучить, решить задачу, контрольная,
написать сочинение, задавать вопросы, читать про себя, пересказывать,
подсказывать, рассказ стихотворение, роман...
Плакаты, географические карты, наглядные пособия, компьютер...
Педсовет, открытый урок,  хор, литературный кружок, музыкальные инструменты,
живой уголок...

სავაჭრო ობიექტები/
პერსონალი/

Супермаркет, вход, выход, прилавок, рынок, сдача, касса ...
Примерить, взвесить, заплатить, отрезать, купить,упаковать, завернуть, выбить чек...



აქტივობები Продавец(-щица),  кассир(-ша)...
Продуктовый (книжный) магазин,  универмаг, гастроном, получить товар,
обеденный перерыв, отдел электротоваров, распродажа, булочная, пекарня, печь
булки, пекарь...

სურსათი\
აქტივობები

Продукты, хлеб, масло, сыр, колбаса...
Овощи, капуста, морковь, зелень...
Фрукты, яблоко, персики, виноград...
Напитки, чай, кофе, лимонад...
Жареное мясо, свежий сыр, овощной салат, фруктовый компот, шоколадное
мороженое...
Сварить сосиски (суп, яйцо...), приготовить салат(кофе), зажарить мясо, рыбные
(мясные) консервы, маринованные(-ая) огурцы (капуста), нарезать говядину,
бутерброд, заварить чай, подсолнечное (оливковое) масло, испечь пирог (торт...)...

კვების ობიექტები\
პერსონალი\
აქტივობები

Кафе, столовая,  кафе-бар, пицерия, шоколадная, ресторан...
Меню, чашечка кофе, пицца, коктейль, первое блюдо, десерт, порция,
Официант(ка), бармен, повар, посудомойка, заведующий, управляющий...

Заказать фирменное блюдо, взять прибор(нож, вилку, ложку), попросить счёт
Праздничный обед,  национальная кухня, уха, окрошка. холодные и горячие
закуски, напитки,  блинчики с мясом, пирожки с мясом, расстегаи, пироги с
начинкой, пельмени,  черная икра, восточные сладости, пирожное...

ტრანსპორტი/აქტივობ
ები/ პერსონალი

Транспорт, светофор, правила уличного движения, подняться в автобус
(маршрутку...), сходить, заплатить за проезд, конечная (следующая) остановка,
уступить место …
Водитель автобуса( такси...),  шофёр, таксист, машинист (поезда), проводник(-ница),
контролер, заправщик, мойщик стёкол, дежурный полицейский.
Платный\ бесплатный проезд, метро, «Кольцевая», оштрафовать нарушителя, «час
пик», «проездной», приезжий, прохожий, пешеходная дорожка,  взять( поймать)
такси, легковая машина, бензозаправка, залить полный бак, скорый поезд, вокзал,
камера хранения, спускаться по эскалатору, загородная электричка...

კულტურული
ობიექტები/
აქტივობები/
პერსონალი

Опера, декорация, антракт, пьеса, занавес, главная роль, талант, аншлаг, музей,
оркестр, галерея, выставка, портрет,  масляные (акварельные) краски, монумент,
шедевр ...
Выйти на бис, поставить пьесу, писать красками,
Пианист,  гитарист, трубач, композитор, архитектор, скульптор, художник-
декоратор, дирижер, гардеробщик...

მომსახურების
ობიექტები/
პერსონალი/
აქტივობები

Аптека, почта, переговорный пункт, баня, ателье, парикмахерская, жэк (жилищно-
эксплуатационная контора)...
Отдать в починку,  починить, постричься, сделать прическу (маникюр), получить
(отпра-вить) письмо (телеграмму, бандероль), обратный адрес, наклеить марку...
Сапожник, оператор, фармацевт, парикмахер, маникюрша, косметолог, массажист,
аптекарь, электрик, сантехник...
Почтовая корреспонденция, почтовый бланк, почтовая квитанция, заказное письмо,
письмо до востребования, предъявить документ (при получении), деловая
переписка, почтовый индекс, расписаться в получении, абонентный ящик...

მედია Пресса, газета, журнал,  статья, заголовок, заметка, интервью, репортаж, хроника,
награждение, сенсация, преступление...  Переодика, публицистика, «желтая
пресса», гороскоп, знаки Зодиака, письма читателей, общественно-политические
(научные, финансовые...) издания, «Аргументы и факты», «Независимая газета»,
«Юность», «Наука и жизнь»...



Журналист, учёный, корреспондент, респондент, внештатный (собственный...)
корреспондент,  следователь...

აქტივობები
მაგალითი

აღქმა და
ინტელექტუალური
აქტივობები

Увидеть, услышать, вспомнить, понять, подумать, посчитать, придумать,
составить... Проанализировать, вычислить,  чувство-вать, успокоиться,
волноваться ... Вникнуть, продумать, предвидеть, отвлечься, переосмыслить...

ტელეფონით სარგებლობა Позвонить, взять трубку, слушать, ответить, набрать номер, попросить к
телефону... Телефонная книга (кабина), опустить жетон, созвониться,
перезвонить, бросить (положить) трубку, занято, короткие гудки, телефон на
автоответчике...

მაგალითები
გასართობი|\
თავისუფალი
დრო\სპორტი\
აქტივობები

Выигрыш, проигрыш, ничья, фигурное катание,  лыжный спорт, художественная
гимнастика, завоевать золотую медаль, теннис, футбол, волейбол, городки...
Пойти на дискотеку (в кино, театр...), поболтать в кафе с подругой, интернет-кафе,
заниматься спортом (теннисом), ходить на плавание, тренироваться, команда, победа,
тренировка, гол, выиграть\ проиграть, завоевать золотую медаль, занять второе место,
ходить в походы, ночевать в палатках, разжечь костёр, походные песни, КВН,  репетиции...
Футболист, тениссист(ка), фигурист(ка), лыжник(ца), спортсмен, тренер, чемпион,  судья,
турист...

დღესასწაულები
და ზეიმები

Отмечать Рождество, Восьмое марта, Женский день, подарить цветы, справлять именины,
красить яички, покупать вербу ...
Семейный (церковный, всенародный) праздник, праздничное угощение, встречать гостей,
первоапрельская шутка, проводы зимы, праздник, катание на тройке, Масленица,  День
Победы, военный парад, ветераны,  отмечать совершеннолетие, традиционный праздник,
гостеприимство подготовка к празднику, гостить, иллюминация, народное гулянье, в кругу
друзей...

ორიენტირები
ნიმუშები

დრო
სეზონები Зима, весна, лето, осень, зимой, весной, летом, осенью

Зимний (весенний...) сезон
თვეები Январь,февраль...

В январе, в феврале...
კვირის დღეები Неделя,понедельник, вторник....

В понедельник,  в среду, рабочие дни, выходные...
დღის მონაკვეთები\
დღე-ღამე

Утро, день, вечер, ночь, утром , днём, вечером, ночью
Сутки, полдень...

საათი Час,  два, три, четыре часа
Пять,.... двенадцать часов

დროის განსაზღვრა Сейчас,сегодня, вчера, завтра, начало, продолжение, конец Иногда, долго, всегда,
часто, недолго (быстро)...
Никогда, каждый день (месяц,год)...
На той (на прошлой) неделе, в прошлом (будущем) году (месяце) ...

სივრცე
ქვეყნის მხარეები Север, юг, восток, запад

Северный (южный) полюс, экватор...
На север,..., с севера... на севере,на юге...



ადგილმდება-რეობა В школе(сумке...), на столе (стене...), там, здесь, далеко, близко... Около (у) дома
(школы...), слева,  впереди, наверху, рядом...
На расстоянии ... метров (километров...), на высоте  ... метров, на глубине...

მახასიათებ-ლები
ფერი Красный(ая),зелёный (ые)....,тёмный(ая), светлый(ая)...

Пёстрый, красного цвета, бледно-голубой, тёмно-синий...
В клетку, в полоску, в горошек, бежевый...

ფორმა Треугольный, круглый, квадратный, овальный...

ზომა Большой,маленький, длинный, короткий, высокий, низкий... Огромный, самый
большой, самый маленький...
Выше, ниже, тоньше,... Высочайший, наивысший...

წონა, რაოდენობა, Один/одна/ одно/одни, два/две, трое, четверо...
Килограмм, литр, метр ... Полкило, пол-литра...
1,21,41... килограмм( литр,метр),
2,3,4 , 23,54.... килограмма (литра,метра)
5...20,37,88.. килограммов ( литров,метров)

ტემპერატურა Холодно, тепло, жарко, мороз...
1,21,41... градус ,

2,3,4 , 23,54... градуса
5...20,37,88... градусов
Самый тёплый,жаркий, плюс\минус ... градусов по Цельсию

შემადგენლობა/მასალ
ა

Из пластмассы, из дерева, из бумаги, из меха, из ткани...
Пластмассовый, деревянный, бумажный...

რიცხვები 1-10
20-100
Сотня, тысяча, миллион
Первое, третья, двенадцатый...

გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს. ამიტომ, სასურველია, მისი კონტექსტში (და

არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული
სწავლება, გრამატიკული წესებისა და ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს
დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები.
ამისათვის სასურველია:
 გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში

მიწოდება, დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით, რომელიც კონცეტრირებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ
ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე;
 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

Морфология и орфография;
Самостоятельные части речи;

Имя существительное;
Род;
Число;
Склонение;
Правописание падежных окончаний;
Согласование с определяемыми словами;



Имя прилагательное;
Склонение;
Степени сравнения;
Правописание  падежных окончаний прилагательных с мягкой и твердой
основой;
Правописание притяжательных прилагательных;

Имя числительное;
Склонение количественных и  порядковых имен числительных;
Правописание количественных и порядковых числительных;

Сочетание количественных числительных с существительными;

Местоимение;
Склонение местоимений;
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений;

Глагол;

Вид глагола;
Времена глагола;
Лицо и число глагола;
Возвратные глаголы;
Спряжение глаголов;
Правописание личных окончаний глаголов;
Правописание мягкого знака в глагольных формах;
Наречие;
Сравнительная степень наречий;

Причастие;
Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени;
Краткие страдательные причастия;
Склонение.

საბაზო-საშუალო საფეხურის VII დონის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ
შინაარსზე დაყრდნობით:

პანორამა
სამეტყველო ფუნქციები:
1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება
1.2. აზრი, პოზიცია
1.3. ინფორმაციის გაცვლა
1.4. ანდაზა, ფრაზეოლოგიზმი
1.5. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა
1.6. დროში ორიენტირება
1.7. სივრცეში განთავსება
1.8. ლოგიკყრი კავშირების გამოხატვა
1.9. იძულება, რჩევის მიცემა

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშების VII დონისთვის



სამეტყველო ფუნქციები ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები
 სოციალური

ურთიერთობის
დამყარება

მოკითხვა Как самочувствие? Как успехи?
Неважно.
Все обстоит (как?) не так уж плохо\прекрасно\неважно...
Спасибо, все отлично\ прекрасно!

პიროვნების წარდგენა Давайте познакомимся…
Можете называть меня (как?) (имя и отчество), в России так принято.
Это (кто?) (имя). Прошу любить и жаловать.

თავაზიანად მიმართვა В деловой речи:
Уважаемый /-ая (И.О.) ...

მობოდიშება Приношу Вам\вам свои извинения.
Я очень виноват(а) перед Вами.

მადლობის გადახდა და
სათანადო პასუხი

Выношу вам благодарность.
Я (мы) Вам очень признателен(льна)\признательны.
Заранее благодарю Вас.

სტუმრის მიღება
შეთავაზება,დაპატიჟება,
დათანხმება, უარის თქმა

Приглашаем Вас на мероприятие, посвященное юбилейной годовщине
(чего?).......
...... (где?)........ прошел прием (кого?) ........... (откуда?) ...........

ინტერაქცია სუფრასთან
(სახლში და
საზოგადოებრივი კვების
ობიექტებში)

Я расплачусь.
Сегодня я приглашаю.
Вам\тебе понравилось? Даже не знаю, у этого блюда своеобразный\
необычный вкус.

ტელეფონით საუბარი Я могу заказать разговор с Москвой\......? Снимите заказ. Перенесите
разговор на другое время.
Номер занят. Абонент не отвечает.

დამშვიდება Обойдется! Все устроится! Все наладится! Ничего страшного не
произошло. Все пройдет.

თხოვნის გამოხატვა Если можно, дайте\ передайте\ покажите…
Если Вас не затруднит,…
Вы мне не поможете?
Это возможно?

გაფრთხილება,
გარანტირება

Будьте бдительны!
Выходя из дома\лифта\..., не забывайте выключить (что?)...\ свои вещи!
Предупреждаю Вас об ответственности  (за что?) за дачу ложных
показаний\.... .
Можно ли гарантировать (что?)... ?
Какие гарантии, что ...?

კეთილი სურვილების
გამოხატვა

С Богом! Удачи! Желаю (-ем) (кому?) Вам (чего?) приятного вечера.

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

Покупай, не раздумывая!
Это (-а,- от) (что?)… (кому?) тебе\ мне\...  идет\ к лицу.
Уговорили. Я, наверное, возьму это.
Сейчас здесь большие скидки.
Расплатиться  наличными, приобрести на распродаже (что?).... , торговать



круглосуточно, ...
На рынке я обычно торгуюсь.

ინტერაქცია მგზავრობისას Заказать авиабилеты через Интернет\по телефону; оплатить с помощью
кредитной карты, распечатать(а) билеты, пройти паспортный контроль.
На таможенном контроле ( что произошло?)...
Предъявите для досмотра ручную кладь.
Экипаж во главе с командиром желает Вам приятного полета.
При посадке будьте внимательны: уберите все колющие и режущие
предметы, приведите кресло в вертикальное положение, пристегните
ремни.

ინტერაქცია ბანკში Открыть счет в банке, счет (какой?) в лари\ в долларах\ в евро\ в рублях
\валютный счет
Потребуется пластиковая карта,  пользоваться банкоматом,
запомнить\ввести  свой пин-код.
Банкомат выдал (кому?) мне\... деньги крупными\мелкими купюрами.
Выгоднее держать деньги в (название валюты)..., перевести часть денег в
(название валюты).
Заполнить анкету, предусматривается в случае нарушения договора,
санкции банка

კრედიტის გაფორმება\
გამოტანა

Мне\ему\...  хотелось бы приобрести\купить в кредит\в рассрочку (что?)…
компьютер\мобильный телефон\ цифровой фотоаппарат…
Хочу\хотел(-а) бы оформить кредит на учебу в университете\ колледже.
Какие документы требуются для оформления кредита?
Чему равен ежемесячный взнос \Какова процентная ставка по кредиту?

 აზრი, პოზიცია
პოზიციის გამოხატვა
კამათისას, დასაბუთება,
საკუთარი აზრის დაცვა,
სხვისი აზრის გაზიარება
ან უარყოფა

Не могу с тобой (вами) согласиться.
Честно говоря, не могу согласиться с (кем?\чем?)…
Как тебе (вам) сказать, у меня нет твердой уверенности (в чем?)… по
(чему?) вопросу о (о чем?) … .

დარწმუნობულობის
ხარისხი\ ეჭვი
მოლაპარაკება, თანხმობა
და უარი ერთობლივ
მოქმედებაზე

Уверены ли вы в (чём?\ком?)... ?
Уверены ли вы в том, что ... ?
Нет твердой уверенности (в чем?)…, полностью уверен, почти уверен, не
могу сказать наверное...
Не думаю, что ты  (вы) уверен (-ы) (в чем?) в своей правоте.
Мне очень жаль, но наши переговоры ни к чему не приведут, если мы не
(что сделаем?)...
По итогам переговоров обе стороны пришли к соглашению (о чем?)…
В проекте отсутствует четкий план  (чего?) исполнения работ.

ცოდნა\არცოდნის
გამოხატვა

Я убежден (-а) в том, что…
Я знаю: ты (Вы) придешь (-те) (к чему)/ (куда?)…

საქმიანი წერილი Уважаемый(ые), (кто?)…
Позвольте рекомендовать (кому?) Вам (кого?)/(что?)…
Довожу до Вашего сведения, что…
В соответствии с предварительной договоренностью, наши планы…
Хочу\вынужден\рад сообщить Вам\вам, что…
Сообщаем вам, что ...
Прошу принять во внимание следующее: ...
Выдано распоряжение о проведении следующих мероприятий:...
В соответствии с решением совета, постановляем: …



Надеюсь, у Вас(вас) все благополучно… Надеюсь, все
обстоит хорошо…
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, (имя в И.П.).
Искренне Ваш, (имя в И.П).

Рубрики CV\ Резюме:
ФИО
Цель
Опыт работы (начиная с последнего места работы)
Образование
Профессиональные навыки и знания
Награды, сертификаты, участие в олимпиадах
Знание иностранных языков
Публикации
Хобби, увлечения
Прочее

 ინფორმაციის გაცვლა
ამინდის შესახებ Погода стоит в Грузии, в Тбилиси, в Москве……, \на большей части

территории (чего?) России...
Какая погода ожидается  (будет) завтра?
Ясная погода без осадков (облачная погода с прояснениями, оттепель,
похолодание, заморозки, снегопады, метели....)
Возможен дождь, гололед, слабая метель, заморозки, осадки (какие?) в
виде дождя\ в виде снега\ в виде дождя и снега.
Местами пройдут дожди.
Климат (морской, континентальный; сухой, влажный; холодный, жаркий,
умеренный). Мировой климат.
Попасть под дождь; спрятаться от дождя (где?); переждать дождь (где?)....,
промокнуть под дождем (промокнуть до нитки); промочить ноги;
замерзнуть, озябнуть, промерзнуть (продрогнуть) до костей; посинеть от
холода.

ინტერნეტით სარგებლობა Знаком(-а),(-ы) с операционной системой Windows.
Вводить\ править\редактировать (что?)текст\...
Работать в программе Word\ Excel\..., которая предназначена для (чего?)
обработки\ создания\правки\редактирования (чего?)текстов\...
Excel\ Word – программа, позволяющая (что делать?) выполнять сложные
расчеты и представлять данные в виде электронных таблиц\ ....

 აღწერა-დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა,
ჩაცმულობა, ხასიათი,
მოქმედება

... Два сапога – пара.; Отдать последнюю рубашку.; Встречают по одежке,  а
провожают по уму. ; ....
... плакать крокодильими слезами,  ходить гоголем, белая ворона...

 ემოციების,
გრძნობების
გამოხატვა

გაკვირვება Удивительно! (Не) удивительно, что ... Удивляюсь тому, что ...
Ты\вы что, не знал(и)?

ინტერესი Хотелось бы точно знать …      Любопытно узнать,…
Мне очень даже интересно…    Разрешите поинтересоваться,…

სიამოვნება, სიხარული, Мы в восхищении! Это потрясающе! Ах, какая прелесть!



აღფრთოვანება
4.1. დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება
(საათი, დღე, დღე-ღამის
მონაკვეთი, თვე, თარიღი,
წელი, წელიწადის დრო)

Несмотря на поздний/ранний (-ее) вечер/день/утро, …
Мы гуляли довольно долго, до самого вечера/утра/ до двух часов ночи... .
Сегодня у него свидание \жду тебя\...  поздно вечером,  ровно в
одиннадцать.

ქრონოლოგია Бессоюзное предложение:
Вернется отец – все будут рады.
Настанет утро – пойдем в лес.
Сыр выпал – с ним была плутовка такова.

4.2. სივრცეში განთავსება
ადგილმდებარეობის
მითითება

Где ни ............. , нигде не ........

4.3. ლოგიკური
კავშირების გამოხატვა

მიზეზი, შედეგი Деепричастный оборот в значении причины, цели, условия:
Боясь обидеть, я молчал.\ Я молчал, так как боялся обидеть.
Он спрятался в пещеру, спасая жизнь.\Он спрятался в пещеру, чтобы
спасти жизнь.
Бессоюзное предложение.
Я не мог оторвать глаз: так красива была девушка.
Пришли люди с топорами – лес зашумел, затрещал.

შედარება Подобно тому, как ............. , так и ................. .

მოქმედების წესი ან
ხარისხი

настолько\ до того ........... , что ..............
..........столько ........., что .............

2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები
2.4. ორიენტირები

4.4. Лексика
4.5. ინდივიდი ლექსიკური ერთეულები
ტანსაცმელი\აქსესუარები\აქტივობები ... выходная/повседневная, запонки, барсетка,

паркер; одеваться модно/не по сезону, шикарно
выглядеть...

ჰიგიენა\აქტივობები და ჯანმრთელობა\
ავადმყოფობა\ აქტივობები

... парфюм, бритвенные принадлежности,
освежающие салфетки...; быть в форме, неопрятно
выглядеть...., клиника, вирус, реанимация...;
поставить диагноз, реабилитироваться...

4.6. ინდივიდის გარემოცვა ლექსიკური ერთეულები
ვინაობა და სამოქალაქო მდგომარეობა Европейцы, азиаты, янки...; гражданин Японии\

Соединенных Штатов..., посольство, консульство,
посол

ბუნება და ბუნების დაცვა ... экологическая обстановка, экологическая
катастрофа, международные организации по
защите природы, природное топливо, фонд по
защите флоры и фауны, заповедник...

საზოგადოება და სახელმწიფო Гражданское\ демократическое\ тоталитарное



общество, правительство, департамент, прокурор,
амнистия, права человека, выборы, мандат,
голосовать,  гражданский долг... , заграничный
паспорт, визовый режим, пограничник,
таможенный контроль...

განათლება Начальное\ среднее\высшее\специальное
образование, ВУЗ, техникум, лицей, студенческий
билет, сессия, платное\бесплатное образование,
плата за обучение, стипендия...

მომსახურების ობიექტები\პერსონალი\
აქტივობები

.... банк, гражданский реестр, почта, салон, стилист,
сапожник, дизайнер...; получить/отправить
бандероль, открыть счет, иметь вклад, оплатить
комунальные услуги, починить обувь,

მედია ... пресса, познавательная(ое) передача/шоу,
развлекательная(ое), политическая(ое); проявить
интерес, принять участие, в прямом эфире...,
Интернет, Сеть, Рунет..., войти в чат\скайп,
потеряться в Сети, блогер...

მეცნიერება და ტექნიკა ... наука, биотехнологии, генная инженерия,
фтомная физика,... , нанотехнологии, передовые
технологии, инновации ..., научно-популярные
журналы\передачи...

4.7. აქტივობები ლექსიკური ერთეულები

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები ... осознать/понять услышанное/увиденное,
прочувствовать, проанализировать,         принять
правильное решение, отвлечься, сосредоточиться...

4.8. გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო
მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს
საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული
თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:
1. ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით გრამატიკული მასალის

სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.
1.1. მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

3.1. სინტაქსი
3.2. Пунктуация
3.3. მართლწერა
3.4 ტექსტი

3. Грамматика
3.1. Синтаксис
Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении:
1.2. Атрибутивные отношения:  обособленное определение (В лесу Степана поджидала атмосфера удушливая,

напоенная запахом хвои и листьев. Иван Петрович, в старом пальто  и с палочкой, стоял на террасе дома.)
1.3. Усилительные отношения: обособленное обстоятельство (Несмотря на поздний вечер, было душно. Крейсеры,

вследствие недостатка места в бухте, держались в открытом море).
2. Уточняющие отношения: обособление уточняющих обстоятельств места и времени (Мы гуляли довольно долго, до

самого вечера. Многие газы, например водород, легче воздуха.)



Многочлен:
 Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением (Когда наша лодка направилась к берегу,

мы увидели, что из деревни бросилось бежать к берегу множество ребятишек и женщин.)
 Сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением (Когда мы пришли, отец показал мне

несколько крупных рыб, которые он выловил для меня).
 Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением (Слышно было, как в саду шагал садовник и

как скрипел гравий под его шагами).
 Усложненные комбинации придаточных предложений (В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака

снежинок, так что не разберешь, идет ил снег с неба или с земли).
Бессоюзное предложение
Смысловые отношении между бессоюзными предложениями. Размытость границ в смысловых отношениях (Лес рубят
- щепки летят. Лес рубят, и щепки летят. Когда лес рубят, то щепки летят.)
3.2. Пунктуация
Знаки препинания при обособленных определениях.
Знаки препинания при обособленных обстоятельствах.

Знаки препинания при уточняющих членах предложения.
Знаки препинания при многочленах.
Постановка знаков препинания в бессоюзных предложениях (запятая, точка с запятой, двоеточие, тире).



საგნობრივი პროგრამა საგანში სპორტი

VII - IX კლასების სტანდარტი სპორტში
საფეხურის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნა-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.VII-IX.1.1. მოსწავლეს
შეუძლია გაითავისოს ჯანსაღი
ცხოვრების წესი, როგორც
ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობისა და
საზოგადოებაში წარმატების
მიღწევის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი პირობა.
სპ.VII-IX.1.2. მოსწავლეს აქვს
უნარი დაააკავშიროს ფიზიკური
აქტივობა საკუთარი სხეულის
ფიზიოლოგიურ და
ფსიქოლოგიურ
განვითარებასთან
სპ.VII-IX.1.3. მოსწავლეს
შეუძლია გააცნობიეროს
უსაფრთხოების დაცვის
აუცილებლობა და დაეუფლოს
რთული სიტუაციიდან
გამოსვლის საშუალებებს.

სპ.VII-IX.2.1. მოსწავლეს
შეუძლია ფიზიკური
აქტივობისას წარმოაჩინოს
ყველა ძირითადი და
აუცილებელი მოძრაობითი
უნარ-ჩვევა.

სპ.VII-IX..3.1. მოსწავლეს
შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს
ფიზიკურ აქტივობებში,
რომლებიც აუმჯობესებენ მის
ჯანმრთელობას.
სპ.VII-IX..3.2. ფიზიკურ
აქტივობებში მონაწილეობისას
მოსწავლე ეუფლება
სასიცოცხლო უნარ-ჩვევებს
(პრობლემის გადაჭრა,
გადაწყვეტილების მიღება,
მიზნის დასახვა, ადამიანებთან
ურთიერთობა).

X-XII კლასების სტანდარტი სპორტში
საფეხურის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ჯანმრთელობა და
უსაფრთხოება

მოძრაობა და მოტორული
უნა-ჩვევები

აქტიური მონაწილეობა

სპ.X-XII.1.1. მოსწავლეს
შეუძლია გააცნობიეროს
სპორტისა და ცხოვრების
ჯანსაღი წესის აუცილებლობა,
როგორც ფიზიკური და
სულიერი ჯანმრთელობის და,
აქედან გამომდინარე,
საზოგადოებაში წარმატებული
ინტეგრირების აუცილებელი
პირობა
სპ.X-XI.1.2. მოსწავლეს შეუძლია
სრულად გააცნობიეროს
მოსალოდნელი საფრთხე,
რომელიც საზოგადოებაში
ინტეგრირებას ახლავს თან.

სპ.X-XII.2.1. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიჩინოს
ინტერესი მის მიერ არჩეული
სპორტის სახეობის მიმართ
სპ.X-XII..2.2. მოსწავლეს
შუძლია დაეუფლოს ყველა
ძირითად და აუცილებელ
მოძრაობით უნარ-ჩვევას.

სპ.X-XII.3.1. მოსწავლეს შეუძლია
აქტიური მონაწილეობა მიიღოს
საზოგადოებრივი ცხოვრების
ყველა სფეროში.



საგნობრივი პროგრამა საგანში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/შრომითი
სწავლება

VII კლასის სტანდარტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში/შრომით სწავლებაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
და

იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.VII.1 მოსწავლე
შემოქმედებითად იყენებს
სახვითი ხელოვნების
ელემენტებსა და
პრინციპებს ნამუშევრის
შექმნისას

ს.გ.VII.2 მოსწავლე იჩენს
ინიციატივას და ავითარებს
სხვადასხვა მასალის,
ტექნიკის და პროცედურის
გამოყენების უნარს
ნამუშევრის შექმნისას

ს.გ.VII.3 მოსწავლე
აკვირდება გარემოში
ობიექტებს შორის კავშირებს
და ასახავს ნამუშევარში

ს.გ.VII.4 მოსწავლე
გამოსახავს საკუთარ
გრძნობებს, განწყობილებებს
და იდეებს ნამუშევარში

ს.გ.VII.5 მოსწავლე გეგმავს
და ასრულებს სხვადასხვა
სახის სამუშაოს

ს.გ.VII.6 მოსწავლე
თანამშრომლობს სხვებთან,
როგორც საკუთარი, ისე
საერთო მიზნის მისაღწევად

ს.გ.VII.7 მოსწავლე
წარმოადგენს
ინდივიდუალურ და
ჯგუფურ ნამუშევრებს და
სხვა საგნებში მიღებული
ცოდნის საფუძველზე
მსჯელობს მხატვრული
ნაწარმოების შესახებ

ს.გ.VII.8 მოსწავლეს ესმის
და წარმოაჩენს, რომ
ხელოვნება არის
თვითგამოხატვის
საშუალება

ს.გ.VII.9 მოსწავლე
კრიტიკის დროს
პატივისცემით ეკიდება
სხვის ნამუშევარს და აზრს

ს.გ.VII.10 მოსწავლე
მონაწილეობს სხვადასხვა
სახის ღონისძიებაში

ს.გ.VII.11 მოსწავლე აკავშირებს
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნების სხვადსხვა
დარგის ნიმუშებს ისტორიულ,
რელიგიურ და სოციალურ
კონტექსტთან

ს.გ.VII.12მოსწავლე აკავშირებს
ნაწარმოების შინარსს
ისტორიასთან და
კულტურასთან

ს.გ.VII.13 მოსწავლე ეცნობა
ქართულ ხელოვნებას და
ხელოვნების მოღვაწეებს

ს.გ.VII.14 მოსწავლე იკვლევს,
რა როლს ასრულებს
ხელოვნება საზოგადოების
ცხოვრებაში

სარეკომენდაციო შინაარსი



VII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები: ხაზი (წვრილი, სქელი კონტური, ტეხილი,
წყვეტილი, ტალღოვანი) ფერი (ძირითადი, შედგენილი, ცივი, თბილი, ინტენსიური, ნახევარტონი, კონტრასტული)
ფორმა (ორგანზომილებიანი (სიბრტყეზე), სიმეტრიული, ასიმეტრიული); შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, მოცულობა;
მთლიანობა, პრორპორციები; სივრცე (ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის წერტილი); ხედვის წერტილი;
სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი, დინამიკა, განწყობილების გადმოცემა ხაზის, ფერის, სხვადსხვაგვარი
მონასმის საშუალებით.

მასალა და იარაღი
ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, მუყაო, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული,
ლითონი, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; საქსოვი, სამკერვალო,
სამეთუნეო, სადურგლო იარაღი.

ტექნიკა, პროცედურა, პროცესი, ტექნოლოგიები: ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ანაბეჭდი, ძერწვა,
აპლიკაცია, ქაღალდის პლასტიკა, კოლაჟი, კონსტრუქცია, კომპიუტერული ტექნოლოგიები; ამოკაწვრა, ღუნვა,
გრეხვა, დაწვნა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა.

იდეების გამოხატვა:
საგნებსა და მათ ფუნქციებს შორის კავშირების, ასოციაციების გადმოცემა, დეტალების ამოცნობა და ასახვა; იდეების
წყაროები: ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, ბუნების მოვლენები, ცხოვრებაში ნანახი სცენები, წარმოსახვა,
მხატვრული ლიტერატურა, ფილმი, კონცერტი, წარმოდგენა, საინფორმაციო საშუალებები.

სავარაუდო თემები:
“წელიწადის ოთხი დრო”, “საყვარელი ლიტერატურული გმირი”, “მითოლოგიური მოტივები”, “ლეგენდების
სამყარო”, “მშობლიური კუთხე”, “გმირობა” და სხვ.

შრომითი საქმიანობა:
დეკორატიული და გამოყენებითი საგნების, თეატრალური რეკვიზიტის (კოსტუმისა და დეკორაციის დეტალები);
ინტერიერის ესკიზების, მისალოცი და მოსაწვევი ბარათების, ზეიმების და თეატრალური წარმოდგენების აფიშის
შექმნა, წიგნების აკინძვა, ინვენტარის შეკეთება; მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.

კომუნიკაცია:
ნამუშევრის წარდგენა ფართო აუდიტორიის წინაშე (მსჯელობა ჩანაფიქრზე, ემოციაზე, მიზნებზე, ამოცანებზე),
შთაბეჭდილებების, დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, შეფასება და მისი დასაბუთება, სათანადო
ტერმინოლოგიის გამოყენება;
საუბარი კონკრეტული კულტურის მახასიათებლებზე, ნამუშევრიდან მიღებულ ინფორმაციაზე;
საკლასო და სასკოლო გამოფენა, სპექტაკლი, აქცია, შეხვედრები ხელოვნების მოღვაწეებთან, ექსკურსიები
მუზეუმში, გალერეებში, ქალაქგარეთ.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების (ან მათი რეპროდუქციების) დათვალიერება, ამოცნობა და
დაკავშირება ეპოქასთან და კულტურასთან; ისტორიულ-რელიგიურ_კულტურული კონტექსტის გავლენა
მხატვრულ გადაწყვეტაზე; ინფორმაციის შეგროვება ხელოვნების ადგილობრივ მოღვაწეებზე და მათი
შემოქმედების ანალიზი; კულტურასთან დაკავშირებული დაწესებულებები (მუზეუმი, გალერეა, საკონცერტო
დარბაზი, კინოთეატრი);
სახვითი ხელოვნების როლი სინთეზურ ხელოვნებაში;
ხელოვნებასთან დაკავშირებული პროფესიები.

VIII კლასის სტანდარტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში/შრომით სწავლებაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით



პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და
იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

ს.გ.VIII.1 მოსწავლე
შემოქმედებითად იყენებს
სახვითი ხელოვნების
ელემენტებისა და პრინციპების
ცოდნას კონკრეტული
პრობლემის გადასაჭრელად
ნამუშევრის შექმნისას

ს.გ.VIII.2 მოსწავლე
მიზანმიმართულად ირჩევს და
შემოქმედებითად იყენებს
სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას
და პროცედურას ნამუშევრის
შექმნისას

ს.გ.VIII.3 მოსწავლე
აფართოებს გარემოში
ობიექტებს შორის არსებული
კავშირების ასახვის გზებს
ნამუშევარში

ს.გ.VIII.4 მოსწავლე
აფართოებს საკუთარი
გრძნობების, განწყობილებების
და იდეების გამოსახვის გზებს
ნამუშევარში

ს.გ.VIII.5 მოსწავლე
გეგმავს და ასრულებს
სხვადასხვა სახის სამუშაოს

ს.გ.VIII.7 მოსწავლე
წარმოადგენს
ინდივიდუალურ და ჯგუფურ
ნამუშევრებს და მიღებულ
ცოდნაზე დაყრდნობით
გამოთქვამს და ასაბუთებს
საკუთარ აზრს ხელოვნების
ნაწარმოების შესახებ

ს.გ.VIII.8 მოსწავლეს
ესმის და წარმოაჩენს, რომ
ხელოვნება არის კულტურის
თვითგამოხატვის და
კომუნიკაციის საშუალება

ს.გ.VIII.9 მოსწავლე
გეგმავს და მონაწილეობს
სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში

ს.გ.VIII.10 მოსწავლე
ამოიცნობს და ადარებს
ერთმანეთს სხვადასხვა
ეპოქისა და კულტურის
ხელოვნების ნიმუშებს

ს.გ.VIII.11 მოსწავლე
ამოიცნობს განსხვავებულ
კონტექსტს, რომელშიც
იქმნებოდა ხელოვნების
ნაწარმოები

ს.გ.VIII.12 მოსწავლე
ეცნობა ქართულ
ხელოვნებას და ხელოვნების
მოღვაწეებს

ს.გ.VIII.13 მოსწავლე
იკვლევს, რა როლს
ასრულებს ხელოვნება
საზოგადოების ცხოვრებაში

ს.გ.VIII.6 მოსწავლე
მიმართავს ინდივიდუალური
და ჯგუფური მუშაობის
სხვადასხვა სტრატეგიას

სარეკომენდაციო შინაარსი
VIII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:
სხვადასხვა ტიპის ხაზი, მონასმი; ფერი, ფორმა; შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, მოცულობა; მთლიანობა, პრორპორციები;
სივრცე; სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი, დინამიკა (განწყობილების, ასოციაციების, ემოციების
გადმოცემა სხვადასხვაგვარი ეფექტების საშუალებით).

მასალა და იარაღი:
ტუში, მელანი, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, მუყაო, თიხა, ხე, ქსოვილი, ლითონი,
მავთული, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით;



ტექნიკა და პროცედურა:
ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ანაბეჭდი, ძერწვა, ქაღალდის პლასტიკა, კოლაჟი, კონსტრუქცია,
კომპიუტერული ტექნოლოგიები;
იდეების გამოხატვა:
საგნებსა და მათ ფუნქციებს შორის კავშირების, ასოციაციების გადმოცემა, მრავალი დეტალის ამოცნობა და ასახვა;
იდეების წყაროები: სხვადასხვა კულტურის, პერიოდის ხელოვნების ნიმუშები, ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები,
ბუნების მოვლენები, ცხოვრებაში ნანახი სცენები, წარმოსახვა, ისტორიული ფაქტები, მხატვრული ლიტერატურა,
ფილმი, წარმოდგენა (თეატრალური, საბალეტო, საოპერო დადგმა, კონცერტი და სხვ.), საინფორმაციო საშუალებები.
სავარაუდო თემები:
"დილა/საღამო ქალაქში/სოფელში," '"წვიმიანი დღე ტყეში, ქალაქში, სოფელში",  "პირველი თოვლი", რელიგიური
დღესასწაულები, "სიყვარული", “საყვარელი მითოლოგიური პერსონაჟი”,  “გმირობა” და სხვ.
შრომითი საქმიანობა:
დეკორატიული და გამოყენებითი საგნები, წიგნების (აკინძვა, მაკეტის შექმნა), თეატრალური რეკვიზიტი
(კოსტუმისა და დეკორაციის დეტალები); ინტერიერის ესკიზები, ინვენტარის შეკეთება, სკოლის ეზოს
დეკორატიული გაფორმება, მცენარეების დარგვა-მოვლა.
მუშაობის სტრატეგია:
მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.
კომუნიკაცია:
ნამუშევრის წარდგენა ფართო აუდიტორიის წინაშე, (მსჯელობა ჩანაფიქრზე, ემოციაზე, მიზნებზე, ამოცანებზე),
შთაბეჭდილებების, დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, შეფასება და მისი დასაბუთება, სათანადო
ტერმინოლოგიის გამოყენება;
საუბარი ნამუშევრის შექმნის მოტივებზე, ჯგუფის მიერ დასახულ მიზნებზე; ნამუშევრის შეფასება მხატვრული
ხერხების მიხედვით; საუბარი სხვადასხვა კულტურის დამახასიათებელ ნიშნებზე, ნამუშვრიდან მიღებულ
ინფორმაციაზე;
გამოფენა, სპექტაკლი, აქცია, შეხვედრები ხელოვნების მოღვაწეებთან, ექსკურსიები.
ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების დათვალიერება, ამოცნობა და დაკავშირება ეპოქასთან და
კულტურასთან; პირობითი და რეალისტური ნამუშევრების შედარება; ხელოვნების ნიმუშის კვლევა რელიგიურ,
სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ასპექტში;
ინფორმაცია ხელოვნების ქართველ მოღვაწეებზე და მათ შემოქმედებაზე; ქართული ხელოვნების დარგები: კედლის
მხატვრობა, არქიტექტურა, მინანქარი, ოქრომჭედლობა, ჭედურობა და სხვ.

IX კლასის სტანდარტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში/შრომით სწავლებაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
და

იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.IX.1 მოსწავლე
შემოქმედებითად იყენებს
ხელოვნების ელემენტებს,
პრინციპებს, სხვადასხვა
მასალას, ტექნიკასა და
პროცედურას
ს.გ.IX.2 მოსწავლე ასახავს
ნამუშევარში გარემოზე
დაკვირვების შედეგებს,
ავითარებს გამომსახველობით
ხერხებს
ს.გ.IX.3 მოსწავლე

ს.გ.IX.5 მოსწავლე
წარმოადგენს ინდივიდუალურ
და ჯგუფურ ნამუშევარს,
მიღებულ ცოდნაზე
დაყრდნობით აანალიზებს
ხელოვნების ნიმუშს და
განმარტავს, რა მიზნით არის
მასში გამოყენებული
კონკრეტული ხერხი და მასალა
ს.გ.IX.6 მოსწავლეს ესმის
და წარმოაჩენს, რომ
ხელოვნება არის

ს.გ.IX.8 მოსწავლე
იკვლევს და განმარტავს
კონტექსტის გავლენას
კონკრეტულ ნაწარმოებსა და
ხელოვანის შემოქმედებაზე

ს.გ.IX.9 მოსწავლე იკვლევს
საქართველოს სხვადახვა კუთხის
ხელოვნების ნიმუშებს და
მსჯელობს მათ შესახებ
ს.გ.IX.10 მოსწავლე
იკვლევს ხელოვნების როლს



აცნობიერებს სამყაროს
როგორც მრავალფეროვან
იდეათა წყაროს და ასახავს
ნამუშევარში

მსოფლმხედველობის
გამოხატვისა და
კომუნიკაციის საშუალება

საზოგადოების ცხოვრებაში

ს.გ.IX.4 მოსწავლე
გეგმავს და ასრულებს
სხვადასხვა სახის სამუშაოს

სარეკომენდაციო შინაარსი
IX კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:
ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; მთლიანობა, პრორპორციები; სივრცე; ხედვის წერტილი;
სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი (განწყობილების, ასოციაციების, ემოციების გადმოცემა
სხვადასხვაგვარი ეფექტების საშუალებით).
მასალა და იარაღი:
ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, ფერადი ქაღალდი, მუყაო, თიხა, ქსოვილი, ძაფი,
თოკი, მავთული, ლითონის, პლასტმასის კოლოფები, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა
მასალით; სადურგლო, სამეთუნეო, საქსოვი, სამკერვალო იარაღი.
ტექნიკა და პროცედურა:
ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ანაბეჭდი, ძერწვა, კოლაჟი, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ნაქარგობა,
კომპიუტერული ტექნოლოგიები;
ექსპერიმენტი შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია)
იდეების გამოხატვა:
იდეების წყაროები: ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, მხატვრული ლიტერატურა, შთაბეჭდილებები,
ასოციაციები, ფანტაზია.
სავარაუდო თემები:
“მზის ჩასვლა ზღვაში” “შემოდგომის/გაზაფხულის წვიმა” “ქართული ორნამენტის მოტივები”, “ისტორიული და
ლეგენდარული გმირები”, “სამშობლო”, “გმირობა”, “ჯგუფური პორტრეტი”, თემები სხვდასხვა საგნებში გავლილი
მასალიდან.
შრომითი საქმიანობა:
ინვენტარის შეკეთება, საკლასო ოთახის გარემონტება_მოწყობა, დეკორატიული და გამოყენებითი საგნები, მაკეტები
თეატრალური სპექტაკლებისთვის, რეკვიზიტი (კოსტუმისა და დეკორაციის დეტალები); ინტერიერის,
ტანისამოსის, ავეჯის, სხვადასხა საგნების ესკიზები, მისალოცი და მოსაწვევი ბარათები, ზეიმების და თეატრალური
წარმოდგენების აფიშა; მარტივი ელექტრო სათამაშო.
კომუნიკაცია:

ნამუშევრის წარდგენა, შეფასების კრიტერიუმების შერჩევა, ანალიზი;
საუბარი ნამუშევრიდან მიღებულ შთაბეჭდილებაზე და ინფორმაციაზე/
ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
სხვასხვა კულტურის/ისტორიული პერიოდის ხელოვნების ნიმუშების შედარება (სტილი, თემა, ჟანრი და სხვ.)
მიხედვით; მხატვრის ინდივიდუალური მანერა; ისტორიული პერიოდის, მოვლენების გავლენა ხელოვნების
ნიმუშზე; საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნება, ხალხური შემოქმედება; ხელოვნების მოღვაწეების,
კულტურასთან დაკავშირებული დაწესებულებების როლის კვლევა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

X კლასის სტანდარტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში/შრომით სწავლებაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით



პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და
იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.X.1 მოსწავლე იკვლევს და
შემოქმედებითად იყენებს ხელოვ-
ნების ელემენტებს, პრინციპებს,
სხვადასხვა მასალას, ტექნიკასა და
პროცედურას თვითგა-
მოხატვისათვის.

ს.გ.X.4 მოსწავლე იყენებს
სახვითი ხელოვნების
ელემენტებისა და პრინციპების
ცოდნას ხელოვნების
კონკრეტული ნიმუშის ანალიზის
დროს.

ს.გ.X.6 მოსწავლე აანალიზებს
სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ
ნაწარმოებებს და მსჯელობს
მათ შორის არსებულ
მსგავსება-განსხვავებაზე.

ს.გ.X.2 მოსწავლე ასახავს
ნამუშევარში გარემოზე
დაკვირვების შედეგებს, ავითარებს
გამომსახველობით ხერხებს.

ს.გ.X.5 მოსწავლე საუბრობს
ხელოვნების ნაწარმოებით
გამოწვეულ იდეებსა და
ემოციებზე და მსჯელობს იმის
შესახებ, თუ რამ აღძრა მასში
ისინი

ს.გ.X.7 მოსწავლე იკვლევს და
განმარტავს რა გავლენას
ახდენს ისტორიული,
სოციალური და სახვ.
კონტექსტი კონკრეტული
ხელოვანის შემოქმედებაზე.

ს.გ.X.3 მოსწავლე მონაწილეობს
პროექტებში.

ს.გ.X.8 მოსწავლე იკვლევს
ქართულ ხელოვნებას და
ხელოვნების მოღვაწეებს.

ს.გ.X.9 მოსწავლე ეცნობა
თეატრალურ და
კინოხელოვნების ელემენტებს.

სარეკომენდაციო შინაარსი
X კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:
ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; პრორპორციები; კომპოზიციური განაწილების
საფუძვლები: მთლიანობა, სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის წერტილი, წინა
და უკანა პლანი) სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი (განწყობილების, ემოციების გადმოცემა
სხვადასხვაგვარი ეფექტების და მხატვრული ხერხების საშუალებით).
მასალა და იარაღი:
ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული, ლითონი,
ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; სადურგლო, სამეთუნეო, საქსოვი,
სამკერვალო იარაღი.
ტექნიკა და პროცედურა:
ანაბეჭდი, ძერწვა, კოლაჟი, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ნაქარგობა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა,
კომპიუტერული ტექნოლოგიები; ხელოვნების ცნობილი ნიმუშების ასლების გაკეთება; ექსპერიმენტი შერჩეულ
სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია); ექსპერიმენტი მასალით, ტექნიკით.
მონაწილეობა პროექტებში:
პროექტის იდეის განსაზღვრა (თემატური საღამოები, საქველმოქმედო გამოფენა, სპექტაკლის დადგმა, გაზეთის,
ჟურნალის წიგნის მაკეტის დამზადება, სკვერის კეთილმოწყობა, სკოლის, საკლასო ოთახის ინტერიერის დიზაინის
შექმნა და სხვ.); პროექტის დაგეგმვა, ფუნქციების განაწილება: ორგანიზება, ფინანსური გათვლა, სპონსორის
მოძიება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მასალით მომარაგება, მუსიკალური გაფორმება, რეჟისურა,



სცენოგრაფია, მხატვარობა, დიზაინი: კოსტუმი, დეკორაცია, გრიმი; რესურსის შექმნა, წარმოდგენაში მონაწილეობა
(მსახიობი, წამყვანი, გამნათებელი და ა.შ.), წარდგენა და სხვა.
კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:
ხელოვნების ნიმუშის ანალიზი და შეფასება სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების ცოდნაზე
დაყრდნობით; ნამუშევრით გამოწვეულ ემოციებზე და შთაბეჭდილებებზე მსჯელობა, ნაწარმოების შინაარსის
დაკავშირება საკუთარ გამოცდილებასთან.
ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
სხვადასხვა ეპოქის და სტილის ნამუშევრების შედარება და ანალიზი (სტილი, თემა, ჟანრი და სხვ.) მხატვრის
ინდივიდუალური მანერა; ქართული ხელოვნების და ხელოვნების მოღვაწეების კვლევა; თეატრალური და
კინოხელოვნების გაცნობა-ანალიზი.

XI-XII კლასების სტანდარტები არჩევითი კურსებისთვის საგანში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება/შრომითი
სწავლება

XI-XI კლასების სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - პრაქტიკული კურსი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და
იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

ხ.პ.XI,XII.1 მოსწავლე
ატარებს ექსპერიმენტს
ხელოვნების ელემენტების,
პრინციპების, სხვადასხვა
მასალის, ტექნიკისა და
პროცედურის გამოყენებით
ნამუშევრის შექმნისას

ხ.პ.XI,XII.5 მოსწავლე
აღწერს და აანალიზებს
ხელოვნების ნიმუშს

ხ.პ.XI,XII.6 მოსწავლე
წარადგენს საკუთარ და სხვის
ნამუშევარს აუდიტორიის
წინაშე

ხ.პ.XI,XII.7 მოსწავლე
ამოიცნობს და ადარებს
ერთმანეთს სხვადასხვა
ეპოქისა და სტილის
ნამუშევრებს

ხ.პ.XI,XII.2 მოსწავლე
ასახავს ნამუშევარში
გარემოზე დაკვირვების
შედეგებს, ავითარებს
გამომსახველობით ხერხებს

ხ.პ.XI,XII.8 მოსწავლე
იკვლევს საქართველოს
სხვადახვა კუთხის
ხელოვნების ნიმუშებს
და მსჯელობს მათ
შესახებ

ხ.პ.XI,XII.3 მოსწავლე
იყენებს შთაგონების
სხვადასხვა წყაროს იდეების
გენერირებისათვის

ხ.პ.XI,XII.9 მოსწავლე
აანალიზებს
თანამედროვე
ხელოვნებას

ხ.პ.XI,XII.4 მოსწავლე
მონაწილეობს პროექტებში

ხ.პ.XI,XII.10 მოსწავლე
იკვლევს და
აანალიზებს
ხელოვნების როლს
საკუთარ და
საზოგადოების
ცხოვრებაში



სარეკომენდაციო შინაარსი
XI,XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:
ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; პრორპორციები; კომპოზიციური განაწილების
საფუძვლები: მთლიანობა, სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის წერტილი, წინა
და უკანა პლანი) სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი, (განწყობილების, ემოციების გადმოცემა
სხვადასხვაგვარი ეფექტების და მხატვრული ხერხების საშუალებით).

მასალა და იარაღი:
ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული, ლითონი,
ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; სადურგლო, სამეთუნეო, საქსოვი,
სამკერვალო იარაღი.

ტექნიკა და პროცედურა
ანაბეჭდი, ძერწვა, კოლაჟი, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ნაქარგობა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა,
კომპიუტერული ტექნოლოგიები; ხელოვნების ცნობილი ნიმუშების ასლების გაკეთება; ექსპერიმენტი შერჩეულ
სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია); ექსპერიმენტი მასალით, ტექნიკით.

ინტეგრაცია სხვა საგნებთან:
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-მუსიკა-ლიტერატურა-ისტორია-საბუნებისმეტყველო საგნები.

მონაწილეობა პროექტებში:
პროექტის იდეის განსაზღვრა (გამოფენა, აქცია, ხელოვნების ფესტივალი, ვიქტორინა, ექსპედიცია, ექსკურსია
საქართველოს რომელიმე კუთხეში); პროექტის დაგეგმვა, ფუნქციების განაწილება: ორგანიზება, ფინანსური
გათვლა, სპონსორის მოძიება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მასალით მომარაგება; ვიზუალური დღიურის
წარმოება; პროექტის წარდგენა, შეფასება.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:
ხელოვნების ნიმუშის აღწერა, ანალიზი და შეფასება სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების ცოდნაზე
დაყრდნობით; ნამუშევრით გამოწვეულ ემოციებზე და შთაბეჭდილებებზე მსჯელობა, კრიტერიუმების განსაზღვრა,
შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენება; ნამუშევრის წარდგენა აუდიტორიის წინაშე, შერჩეული კრიტერიუმებით
ნამუშევრის შეფასება.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
სხვადასხვა ეპოქის და სტილის ნამუშევრების შედარება და ანალიზი; (სტილი, თემა, ჟანრი და სხვ.) მხატვრის
ინდივიდუალური მანერა; საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნება, ხალხური შემოქმედება; ხელოვნების
როლის ანალიზი საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებში.

XI-XI კლასების სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის სახვითი გამოყენებით ხელოვნება - თეორიული კურსი
(ხელოვნების ისტორია)

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ხ.თ.XI,XII.1 მოსწავლე
აღწერს და აანალიზებს ხელოვნების
ნიმუშს

ხ.თ.XI,XII.2 მოსწავლე
ირჩევს და იკვლევს რომელიმე ეპოქის
ხელოვნებას
ხ.თ.XI,XII.3 მოსწავლე



ირჩევს და იკვლევს ქართული ხელოვნების
რომელიმე პერიოდს/დარგს/შემოქმედს
ხ.თ.XI,XII.4 მოსწავლე
იკვლევს თანამედროვე ხელოვნებას
ხ.თ.XI,XII.5მოსწავლე
იკვლევს და აანალიზებს ხელოვნების როლს

საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში

სარეკომენდაციო შინაარსი
XI,XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია: ხელოვნების ნიმუშის აღწერა, ანალიზი და იდეის ამოკითხვა ხელოვნების
ელემენტებისა და პრინციპების ცოდნაზე დაყრდნობით; სხვადასხვა ფაქტორის (დრო, კლიმატი, შენახვის პირობები,
ისტორიული მოვლენები) ზეგავლენის კვლევა ხელოვნების ნაწარმოებზე. ხელოვნების ნიმუშის შეფასება
შერჩეული კრიტერიუმებით (ემოცია, ესთეტიკური და მატერიალური ღირებულება); შესაბამისი ტერმინოლოგიის
გამოყენება;

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
ეპოქის (მაგ. ძველი აღმოსავლეთი, ანტიკური ხანა, შუასაუკუნეები, XV_XIX საუკუნეების დასავლეთ ევროპა) არჩევა
და კვლევა (სტილისტური ნიშნები, თემატიკა, რომელი დარგი იყო განვითარებული და რატომ); არჩეული ეპოქის
ისტორიული, სოციალური, რელიგიური და პოლიტიკური კონტექსტის კვლევა და მისი გავლენის ანალიზი
მომდევნო პერიოდის ხელოვნებაზე; ხელოვნების დარგებში (ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, არქიტექტურა, დიზაინი)
მომხდარი ცვლილებების ანალიზი (მე_20 საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე) ცნობილი ნიმუშების მაგალითზე; ამ
პერიოდში მოღვაწე ხელოვნების ცნობილი წარმომადგენლების შემოქმედების კვლევა თანამედროვე ხელოვნების
კონცეფციების, მიმდინარეობები და ფორმების (ტექნოლოგიები, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა,
მასალა) შესწავლა; ხელოვნების როლის კვლევა და ანალიზი საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

XI-XII კლასების სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის – თეატრალური ხელოვნება

თეატრალური ხელოვნების შესწავლა, წარმოსახვითი სამყაროს შექმნა და ცხოვრება ამ სამყაროში (როლების
გათამაშება) საკუთარი თავისა და ირგვლივ არსებული გარემოს შემეცნების უნიკალური გზაა. თეატრალური
ხელოვნების შესწავლის დროს შეძენილი უნარ-ჩვევები დაეხმარება მოსწავლეს როგორც ადამიანებთან
ურთიერთობაში, კერძოდ, საკუთარი და სხვისი განცდების, შეხედულებების, დამოკიდებულებების გაგებაში, ისე
სამყაროს შესახებ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და შემდგომი პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებაში.
გარდა ამისა, სპექტაკლის შექმნა, წარმოდგენა და ანალიზი გუნდური საქმიანობაა. აქედან გამომდინარე, რეალურ
და წარმოსახვით სამყაროში კომუნიკაციის მეშვეობით მოსწავლეს უვითარდება მოსმენის, საუბრის, ადამიანებთან
ურთიერთობის, განსხვავებული აზრისა და მსოფლმხედველობის მიმართ შემწყნარებლური დამოკიდებულების და
სხვის მიმართ თანაგრძნობის უნარს.

წარმოდგენილ კურსში დრამატული ხელოვნების შესწავლა სამი მიმართულებით იშლება. ესენია:
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და იდეების გამოხატვა. ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ქმნიან და
წარმოადგენენ დრამატულ ნამუშევრებს. იკვლევენ ხასიათებსა და მოვლენებს ტექსტსა და საკუთარ გამოცდი-
ლებაზე დაყრდნობით.
კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია. მოსწავლეები აანალიზებენ დრამატულ ნამუშევრებს, აფასებენ საკუთარ და
სხვების სამსახიობო არჩევანს.

თეატრალური ხელოვნება კონტექსტში. მოსწავლეები შეისწავლიან თეატრალური ხელოვნების თეორიულ და
ისტორიულ ასპექტებს, დრამის წარმოშობას და მის როლს საზოგადოების ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით



პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
და

იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

თეატრალური ხელოვნების
აღქმა კონტექსტში

თ.ხ..XI,XII 1. მოსწავლე
იყენებს თეატრალური
ხელოვნების ელემენტებს და
პრინციპებს შემოქმედებითი
აქტივობისას

თ.ხ.. XI,XII 3. მოსწავლე
აანალიზებს ეტიუდს,
სცენას, სპექტაკლს

თ.ხ.. XI,XII 5. მოსწავლე
იკვლევს ქართული თეატრის

ისტორიის ძირითად ეტაპებს

თ.ხ.. XI,XII 2. მოსწავლე
მონაწილეობს სპექტაკლში

თ.ხ.. XI,XII 4. მოსწავლე
მონაწილეობს
თეატრალურ ცხოვრებაში

თ.ხ.. XI,XII 6. მოსწავლე
იკვლევს და აანალიზებს

თეატრალურ ხელოვნებას

თ.ხ.. XI,XII 7. მოსწავლე
იკვლევს თეატრალური
ხელოვნების როლს საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში

სარეკომენდაციო შინაარსი
XI,XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

თეატრალური ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები: ინტონაცია, რიტმი, დინამიკა, მიმიკა, ჟესტი, ლოგიკური
მახვილი, პაუზა, სხეულის პლასტიკა, ვოკალური მონაცემები (ლიტერატურული ტექსტის კითხვა; ემოციების,
განწყობილების გადმოცემა; მხატვრული სახის განსახიერება; სცენის გათამაშება; იმპროვიზაცია, სიმღერის, ცეკვის
შესრულება)
სპექტაკლში მონაწილეობა: პრობლემის დასმა, თემის შერჩევა, პიესის შექმნა, როლების განაწილება, პირობითი
სამყაროს შექმნა (მხატვართან, მუსიკალურ გამფორმებელთან თანამშრომლობა).
კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია: დასწრება თეატრალურ წარმოდგენებზე, რეპეტიციებზე; თეატრალური
წარმოდგენის, მისი ფრაგმენტის ანალიზი შესაფერისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირად და წერილობით;
სპექტაკლის იდეის, თემის, პრობლემის, კომპოზიციური წყობის და გამოყენებული თეატრალური ხერხების
განხილვა; მსახიობის ოსტატობით და თეატრალური ხელოვნების სხვადასხვა ელემენტებით შექმნილი მხატვრული
სახის ანალიზი; შეხვედრა თეატრალური ხელოვნების
მოღვაწეებთან თეატრალური ხელოვნება კონტექსტში: ისტორიული, სოციალური და პოლიტიკური ვითარების
გავლენის კვლევა თეატრზე ქართული თეატრის ისტორიის შერჩეული პერიოდის მაგალითზე; ქართული თეატრის
მოღვაწეების შემოქმედების განხილვა; მსჯელობა თეატრალური ხელოვნების განსხვავებულ ფორმებსა და
მიმდინარეობებზე, თეატრსა და კინოს შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებებზე, თეატრის მუშაკების როლზე
თეატრში; საუბარი თეატრთან დაკავშირებულ პროფესიებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიების გავლენაზე;
თეატრალური ჟანრების დახასიათება, ძველი და ახალი თეატრალური ფორმების შედარება; თეატრის როლის
ანალიზი საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

საგნობრივი პროგრამა მუსიკაში

VII კლასის სტანდარტი მუსიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით



პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
და იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა
კონტექსტში

მუს.VII.1. მოსწავლე იყენებს
მუსიკალურ ელემენტებს და
საკრავებს
იმპროვიზაციული
სავარჯიშოების დროს

მუს.VII.2. მოსწავლე მღერის
მარტო და სხვებთან ერთად

მუს.VII.3. მოსწავლე
მიმართავს გამოხატვის
სხვადასხვა ფორმებს
გარკვეული
განწყობილების
გადმოსაცემად

მუს.VII.4. მოსწავლე
ასრულებს ზოგიერთი ცეკვის
ილეთებს

მუს.VII.5.. მოსწავლე
ამოიცნობს და ჩაწერს სანოტო
სისტემის ნიშნებს

მუს.VII.6. მოსწავლე ავლენს
ჯგუფში მუშაობის უნარ-
ჩვევას

მუს.VII.7. მოსწავლე აწყობს
კლასის ღონისძიებებს

მუს.VII.8. მოსწავლე უსმენს
მუსიკალურ ნაწარმოებს და
გამოხატავს საკუთარ
დამოკიდებულებას

მუს.VII.9. მოსწავლეს ესმის და
წარმოაჩენს, რომ მუსიკა
თვითგამოხატვის საშუალებაა

მუს.VII.10. მოსწავლე
მონაწილეობს სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში

მუს.VII.11. მოსწავლე
კულტურულ ღონისძიებებზე
დასწრებისას იცავს ქცევის
ნორმებს

მუს.VII.12. მოსწავლე განიხილავს
ხელოვნების დარგებს და მათ
კავშირებს სინთეზურ
ხელოვნებაში

მუს.VII.13. მოსწავლე განიხილავს
და ადარებს ერთმანეთს
მოსმენილ ნაწარმოებებს

მუს.VII.14. მოსწავლე ასხვავებს
მუსიკალურ საკრავებს

სარეკომენდაციო შინაარსი
VII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:
 მუსიკალური ელემენტების და საკრავების გამოყენებით

სიმღერა:
 ერთხმიანი და მარტივი ორხმიანი სიმღერების შესრულება გუნდში
თანხლებით და თანხლების გარეშე
 ინდივიდუალურად და ანსამბლში
 სიმღერა უცხო ენებზე

ცეკვა:
 ქართული, სახასიათო და ისტორიულ-ყოფითი ცეკვების ილეთები
 ცეკვა პარტნიორთან და წყვილში

კომპოზიცია:



განწყობილების გადმოცემა
სცენების გათამაშება

მუსიკალური ნაწარმოებები:
ფრაგმენტები ბაროკოს, კლასიციზმის, რომანტიზმის ეპოქის პოპულარული ნაწარმოებებიდან
ქართული ხალხური და პროფესიული ნაწარმოებების მოსმენა, ამოცნობა
კომპოზიტორთა პოპულარული ნაწარმოებებიდან
ქართული ხალხური და პროფესიული ნაწარმოებების მოსმენა, ამოცნობა

სანოტო სისტემა:
ვიოლინოს გასაღები
ნოტების, მარტივი მელოდიის წაკითხვა, ჩაწერა ვიოლინოს გასაღებში
მთელი, ნახევარი, მეოთხედი გრძლიობები
მარტივი რიტმის წაკითხვა

ღონისძიებები:
სკოლის საანგარიშო კონცერტი
კლასის სპექტაკლი
ვიქტორინა
რესურსების შექმნა

მუშაობის ფორმები:
ინდივიდუალური და ჯგუფური

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:
ხელოვნების სინთეზური დარგები / პროფესიები / გამომსახველობითი საშუალებები
განწყობილების ამოცნობა, საუბარი შთაბეჭდილებებზე
ინფორმაცია ნაწარმოების და ავტორის შესახებ – პროგრამა (სიუჟეტი, ლიბრეტო), ჟანრი, ბიოგრაფიული

ცნობები...

VIII კლასის სტანდარტი მუსიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
და იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია მუსიკალური ნაწარმოების
აღქმა კონტექსტში

მუს.VIII.1. მოსწავლე იყენებს
მუსიკალურ ელემენტებს და
საკრავებს იმპროვიზაციული სავარჯიშოების დროს

მუს.VIII.8. მოსწავლე უსმენს
მუსიკალურ ნაწარმოებს და
საუბრობს მის შესახებ

მუს.VIII.11. მოსწავლე
განიხილავს მუსიკათან
დაკავშირებულ
პროფესიებს

მუს.VIII.2. მოსწავლე
მღერის მარტო და სხვებთან
შეთანხმებულად

მუს.VIII.9. მოსწავლეს ესმის და
წარმოაჩენს, რომ მუსიკა იდეათა
გამოხატვის და
კომუნიკაციის საშუალებაა

მუს.VIII.12. მოსწავლე
შეისწავლის ქართული და
მსოფლიო მუსიკალური
ხელოვნების ცნობილ
ნიმუშებს და მათ ავტორებს

მუს.VIII.3. მოსწავლე მუს.VIII.10. მოსწავლე მუს.VIII.13. მოსწავლე



განსაზღვრავს და გადმოსცემს
განწყობილებას, სიუჟეტს,
თემას

მონაწილეობს სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში მონაწილეობს

ასხვავებს მუსიკალურ
საკრავებს

მუს.VIII.4. მოსწავლე
ასრულებს განსხვავებული
სტილის ცეკვების ილეთებს
მუს.VIII.5. მოსწავლე
ამოიცნობს და ჩაწერს სანოტო
სისტემის ნიშნებს
მუს.VIII.6. მოსწავლე
თანამშრომლობს სხვებთან
მუს.VIII.7. მოსწავლე აწყობს
ღონისძიებებს

სარეკომენდაციო შინაარსი

VIII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:
 მუსიკალური ელემენტების გამოხატვა დაკვრით, სიმღერით
 მელოდიების, რიტმების შესრულება ,,ინსტრუმენტულ’’ ანსამბლში

სიმღერა:
 ერთხმიანი და მარტივი ორხმიანი სიმღერების, კანონის ტიპის მელოდიების შესრულება გუნდში
 წყვილში და ანსამბლში
 თეატრალური წარმოდგენების მუსიკალური გაფორმება

ცეკვა:
 ქართული, სახასიათო და ისტორიულ-ყოფითი ცეკვები
 ცეკვის ნახაზის შესწავლა, შესრულება
 ცეკვა პარტნიორთან და წყვილში

კომპოზიცია:
 განწყობილების გადმოცემა
 სცენების გათამაშება

მუსიკალური ნაწარმოებები:
 ფრაგმენტები სხვადასხვა ეპოქის კომპოზიტორთა ცნობილი ნაწარმოებებიდან
 ქართული ხალხური და პროფესიული ნაწარმოებების მოსმენა, ამოცნობა

სანოტო სისტემა:
 ბანის გასაღები
 ნოტების, მელოდიის წაკითხვა მცირე, I, II ოქტავაში
 მთელი, ნახევარი, მეოთხედი, მერვედი გრძლიობის ნოტები, პაუზები
 მარტივი რიტმის წაკითხვა



ღონისძიებები:
 სკოლის საანგარიშო კონცერტი
 კლასის სპექტაკლი
 ვიქტორინა
 საჯარო კონცერტი, სპექტაკლი
 რესურსების შექმნა

მუშაობის ფორმები:
 ინდივიდუალური და ჯგუფური

მუსიკალური ფორმები:
 ორნაწილიანი, კუპლეტური, მარტივი სამნაწილიანი...

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:
 მუსიკასთან დაკავშირებული პროფესიები
 განწყობილების ამოცნობა, საუბარი შთაბეჭდილებებზე
 ინფორმაცია ნაწარმოების და ავტორის შესახებ – პროგრამა, ჟანრი, ბიოგრაფიული ცნობები..

IX კლასის სტანდარტი მუსიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და
იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა
კონტექსტში

მუს.IX.1. მოსწავლე
მონაწილეობს იმპროვიზაციულ
სავარჯიშოებში

მუს.IX.6. მოსწავლე უსმენს
და აფასებს მუსიკალურ
ნაწარმოებს

მუს.IX.9. მოსწავლე იკვლევს
მუსიკის როლს

საზოგადოების
ცხოვრებაში

მუს.IX.2. მოსწავლე მღერის
მარტო და სხვებთან
შეთანხმებულად

მუს.IX.7. მოსწავლეს ესმის და
წარმოაჩენს, რომ ხელოვნება
კულტურის გამოხატვის
საშუალებაა

მუს.IX.10. მოსწავლე
განაზოგადებს თავის ცოდნას
მოსმენილი ნაწარმოებების შესახებ

მუს.IX.3. მოსწავლე
განსაზღვრავს თემას, იდეას და
აყალიბებს მას კომპოზიციის,
სპექტაკლის ფორმით

მუს.IX.8. მონაწილეობს
სხვადასხვა სახის
ღონისძიებაში

მუს.IX.11. მოსწავლე განარჩევს
სხვადასხვა ტიპის ანსამბლისა და
ორკესტრის
შემადგენლობას

მუს.IX.4. მოსწავლე
წარმოადგენს
თანაკლასელებთან ერთად
განსხვავებული
სტილის ცეკვებს
მუს.IX.5. მოსწავლე იყენებს
სანოტო სისტემას

სარეკომენდაციო შინაარსი



IX კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:
 ტექსტის შეცვლა, შერჩევა еმელოდიისათვის
 მუსიკის შერჩევა პოეტური ტექსტისათვის

სიმღერა:
 ერთხმიანი, ორხმიანი და მარტივი სამხმიანი სიმღერების შესრულება გუნდში
 ხალხური, კლასიკური, თანამედროვე და ქალაქური რეპერტუარი
 რეპერტუარის შერჩევა
 გამომსახველობითი ხერხების შერჩევა

ცეკვა:
 ქართული, სხვა ხალხების, სახასიათო და ისტორიულ-ყოფითი ცეკვები
 ცეკვა ანსამბლში

კომპოზიცია:
 განწყობილების გადმოცემა
 სცენის გათამაშება

მუსიკალური ნაწარმოებები:
 მოსმენა, ამოცნობა
 სხვადასხვა ეპოქის კომპოზიტორთა ცნობილი ნაწარმოებები, ფრაგმენტები
 ქართული ხალხური და პროფესიული ნაწარმოებები

სანოტო სისტემა:
 ალტერაციის ნიშნების ცოდნა (დიეზი, ბემოლი, ბეკარი...)
 მუსიკალური ფრაგმენტების წაკითხვა

ღონისძიებები:
 სკოლის საანგარიშო კონცერტი
 კლასის სპექტაკლი
 ვიქტორინა
 საჯარო სპექტაკლი, კონცერტი
 შეხვედრა მუსიკოს-შემსრულებელთან
 სკოლის სპექტაკლი
 კონფერენცია

მუსიკალური ფორმები:
 რონდო, ვარიაციული, სონატური.

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:
 მუსიკის როლი საზოგადოების ცხოვრებაში
 განწყობილების ამოცნობა, საუბარი შთაბეჭდილებებზე
 ინფორმაცია ნაწარმოების, ავტორის, ჟანრის, მიმდინარეობის, ეპოქის შესახებ..



X კლასის სტანდარტი მუსიკაში
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და
იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია მუსიკალური ნაწარმოების
აღქმა კონტექსტში

მუს.X.1. მოსწავლე ჩართულია
იმპროვიზაციის პროცესში

მუს.X.6. მოსწავლე უსმენს და
აანალიზებს მუსიკალურ
ნაწარმოებს

მუს.X.9. მოსწავლე იცნობს და
ახასიათებს ქართული და
მსოფლიო მუსიკალური
ხელოვნების ნიმუშებს

მუს.X.2. მოსწავლე მღერის მარტო და
სხვებთან შეთანხმებულად

მუს.X.7. მოსწავლე აცნობს
თანაკლასელებს მუსიკალური
ხელოვნების ნიმუშს ან მუსი-
კოსის შემოქმედებას

მუს.X.10. მოსწავლე იკვლევს
მუსიკისა და მუსიკოსის როლს
სხვადასხვა ქვეყანასა და
ეპოქაში

მუს.X.3. მოსწავლე ცეკვავს მარტო და
სხვებთან ერთად

მუს.X.8. მოსწავლე განიხილავს
საკუთარ და სხვის შემოქმედებას

მუს.X.4. მოსწავლე ქმნის
კომპოზიციებს მუსიკალურ-
კომპიუტერული პროგრამების
გამოყენებით

მუს.X.5. მოსწავლე
მონაწილეობს პროექტებში

სარეკომენდაციო შინაარსი

X კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

სიმღერა:
 სიმღერები ქართული ხალხური, თანამედროვე რეპერტუარიდან;
 ფრაგმენტები ქართველ და უცხოელ კომპოზიტორთა ცნობილი ნაწარმოებებიდან.

ცეკვა:
 ქართული, ისტორიულ-ყოფითი, თანამედროვე ცეკვები.

კომპიუტერული პროგრამები:
 Cakewalk;
 Finale;
 Sibelius;
 Voyetra.

იმპროვიზაცია:
 შემოქმედებით პროცესში ჩართვა ხმით, სხეულის მოძრაობით, დაკვრით.



პროექტი:
 კონცერტის, სპექტაკლის, საღამოს ორგანიზება;
 გაზეთის, ჟურნალის მომზადება.

მუშაობის ფორმები:
 ჯგუფური;
 წყვილში;
 ინდივიდუალური.

ინფორმაცია მუსიკალური ხელოვნების შესახებ:
 სხვადასხვა ეპოქის პოპულარული მუსიკალური ნაწარმოებები;
 ქართული ხალხური და პროფესიული მუსიკის პოპულარული ნიმუშები;
 გამოჩენილი კომპოზიტორები და მათი შემოქმედება;
 გამოჩენილი შემსრულებლები; პოპულარული მუსიკალური, მუსიკალურ-თეატრალური კოლექტივები.

XI- XII კლასის სტანდარტი არჩევითი კურსისთვის საგანში მუსიკა
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და
იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია მუსიკალური ნაწარმოების
აღქმა კონტექსტში

მუს.XI, XII.1. მოსწავლე
ჩაბმულია შემოქმედებით
საქმიანობაში

მუს.XI, XII.2. მოსწავლე
უსმენს და აანალიზებს
მუსიკალურ ნაწარმოებს

მუს.XI, XII.5. მოსწავლე
იკვლევს გარკვეულ ეპოქას /
მიმდინარეობას

მუს.XI, XII.3. მოსწავლე
მონაწილეობს მუსიკალურ
ღონისძიებაში

მუს.XI, XII.6. მოსწავლე
იკვლევს ქართული
მუსიკალური ხელოვნების
რომელიმე სფეროს

მუს.XI, XII.4. მოსწავლე
განიხილავს საკუთარ და
სხვის შემოქმედებას.

მუს.XI, XII.7. მოსწავლე
იკვლევს და აანალიზებს
მუსიკის როლს
საზოგადოების ცხოვრებაში

სარეკომენდაციო შინაარსი

XI,XII კლასის არჩევითი კურსის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე
დაყრდნობით:

სიმღერა:
 ქართული ხალხური, ქალაქური და თანამედროვე რეპერტუარი
 ფრაგმენტები ქართველ და უცხოელ კომპოზიტორთა ცნობილი ნაწარმოებებიდან
 აკომპანემენტით და მის გარეშე

დაკვრა:



 ქართველ და უცხოელ კომპოზიტორთა ნაწარმოებების შესრულება: ინსტრუმენტულ ანსამბლში,
ორკესტრში

 აკომპანემენტი ხმისა ან სოლო საკრავისათვის
ცეკვა:
 ქართული, ისტორიულ-ყოფითი, თანამედროვე ცეკვები

კომპოზიცია:
 გარკვეული იდეის გამოსახატად

კომპიუტერული პროგრამები:
 Finale
 Sibelius

მუშაობის ფორმები:
 ჯგუფური
 ინდივიდუალური

ღონისძიებები:
 კონცერტის, მეჯლისის ორგანიზება
 ცეკვის დადგმა
 მოსმენა და ანალიზი:
 მსჯელობა გამომსახველობით საშუალებებზე და ხერხებზე - მელოდია, რიტმი, დინამიკა, მეტრი, ტემბრი,

კილო, ფორმა...
 საკუთარი შთაბეჭდილების გაზიარება
 საუბარი შესრულების თავისებურებებზე

ეპოქის კვლევა:
 ეპოქების / მიმდინარეობების – ბაროკო, კლასიციზმი, რომანტიზმი, იმპრესიონიზმი, მოდერნიზმი... და

მათი მუსიკალური ხელოვნების დახასიათება
 გარკვეული ეპოქის შერჩევა და თავისი არჩევანის დასაბუთება
 ისტორიული მდგომარეობის დახასიათება და ამ ეპოქაში ხელოვნების სხვა დარგების მიმოხილვა

ქართული მუსიკალური ხელოვნების კვლევა:
 ქართული მუსიკალური ხელოვნების კონკრეტული სფეროს შერჩევა – ხალხური მუსიკა, საეკლესიო

გალობა, პროფესიული მუსიკა, ქალაქური სიმღერა, ესტრადა და მისი ზოგადი დახასიათება
 არჩეული სფეროს ცნობილი ნიმუშების და მოღვაწეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება
 ლიტერატურული ტექსტის კვლევა
 პარალელები თანამედროვე ლიტერატურის და ხელოვნების, ასევე სხვა ეპოქების და ქვეყნების მუსიკალურ

ნაწარმოებებთან

მუსიკის როლის და მნიშვნელობის კვლევა:
 საუბარი ყოველდღიურ/საზოგადოების ცხოვრებაში მუსიკის ზეგავლენაზე
 მუსიკოსის განათლების შესაძლებლობები, თანამედროვე ტექნოლოგიების ზეგავლენა მუსიკაზე.



საგნობრივი პროგრამა საგანში სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

VIII კლასის სტანდარტი სამოქალაქო თავდაცვასა და უსაფრთხოებაში
(უსაფრთხოება საგანგებო ვითარებებში)

შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულებები
პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის

საფუძვლები
უსაფ. VIII.1. იყენებს ადგილზე გაგნების
საშუალებებს უცნობ ადგილას უსაფრთხოდ
მოძრაობისათვის;
უსაფ. VIII.2. იცის, როგორ იმოქმედოს და რა
ღონისძიებებს მიმართოს
თვითგადარჩენისათვის.

უსაფ. VIII.3. საქართველოსათვის
დამახასიათებელი საგანგებო სიტუაციები
შეუძლია დაუკავშიროს მის გამომწვევ
მიზეზებსა და შესაძლო შედეგებს;
უსაფ. VIII.4. ავლენს საგანგებო სიტუაციებში
მოქმედებისა და ქცევის წესების ცოდნას.

სარეკომენდაციო შინაარსი
VIII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:

საგანგებო სიტუაციები და უსაფრთხოება. საგანგებო სიტუაციების არსი, მათი გამომწვევი მიზეზები, კლასიფიკაცია
და მათთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და განზომილებები. საგანგებო სიტუაციების თავიდან
ასაცილებელი და სავარაუდო შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. საგანგებო სიტუაციებში მოქმედებისა და
ქცევის წესები.
საქართველოსთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციები. საგანგებო
სიტუაციების დახასიათება. მათი კლასიფიკაცია და მათგან გამოწვეული დამაზიანებელი ფაქტორები.
ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებული საგანგებო სიტუაციები.
ტოპოგრაფია-ნავიგაცია. ტოპოგრაფიული რუკების დანიშნულება, კლასიფიკაცია დანიშნულებისა და მასშტაბების
მიხედვით. მანძილების გაზომვა რუკაზე. მართკუთხა, გეოგრაფიული წერტილების მონიშვნა რუკაზე
კოორდინატების მეშვეობით და წერტილების კოორდინატების განსაზღვრა. რელიეფის ტიპიური ფორმებისა და
დეტალების ამოცნობა რუკებზე; სიმაღლეებისა და დახრილობების გაზომვა, ხილვადობის დადგენა. მოცემული
კუთხეებისა და მანძილების მეშვეობით წინააღმდეგობის გადალახვა და აზიმუტებით მოძრაობა. გლობალური
პოზიციონირების სისტემების (GPS) საფუძვლები, თვითგადარჩენის ღონისძიებებისა და მოქმედებების შესწავლა.

XII კლასის სტანდარტი სამოქალაქო თავდაცვასა და უსაფრთხოებაში

შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულებები
პირადი უსაფრთხოების

უზრუნველყოფა
საგანგებო ვითარებებში

უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები
პირველადი გადაუდებელი

დახმარება

უსაფ. XII.1. ახასიათებს
საბრძოლო საშუალებებით

უსაფ. XII.3. ახასიათებს
საქართველოს თავდაცვისა და

უსაფ. XII.5. იყენებს შესაბამის
პირველადი გადაუდებელი



გამოწვეულ საფრთხეებს;
უსაფ. XII.2. იყენებს ქცევის
წესებს საბრძოლო
საშუალებებით გამოწვეული
საფრთხეების დროს;

საგანგებო სიტუაციების მართვის
სისტემებს;
უსაფ. XII.4. ავლენს საგანგებო
სიტუაციებში სამოქმედო წესებისა
და დაცვის საშუალებების
გამოყენების ცოდნას.

დახმარების წესებს საგანგებო
ვითარებებისათვის
დამახასიათებელი სხეულის
დაზიანებებისას.

სარეკომენდაციო შინაარსი
XII კლასის სტანდარტში მოცემული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემულ შინაარსზე დაყრდნობით:
ჩვეულებრივი და მასობრივი დაზიანების საბრძოლო საშუალებები.
 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეირაღების სისტემები: ცეცხლსასროლი იარაღის, ასაფეთქებელი

მასალების, საბრძოლო მანქანების და სამეთვალყურეო სისტემების სახეები, მათი ძირითადი პარამეტრები,
საბრძოლო თვისებები და დაზიანების შესაძლებლობები;

 იარაღთან მოპყრობის უსაფრთხოების წესების შესწავლა;
 თანამედროვე საბრძოლო საშუალებები და მათგან გამომდინარე საფრთხეები;
 უსაფრთხოების წესები. ქცევის წესები საბრძოლო საშუალებების უკონტროლო ამოქმედებისას.

საქართველოს თავდაცვის სისტემის მიმოხილვა.
 საქართველოს თავდაცვის სისტემისა და შეიარაღებული ძალების ძირითადი ამოცანები: სტრუქტურისა და

მუშაობის პრინციპების გაცნობა. ნატო-ს ორგანიზაცია, ამოცანები, სტრუქტურა და მოკავშირე ქვეყნებთან
თანამშრომლობა;

 მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის ძირითადი პრინციპები და მეთოდები. საგანგებო სიტუაციების
მართვის პროცესში სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობა;

 მოსახლეობის შეტყობინების სისტემა. ევაკუაცია. თავშესაფრები. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები;
 საგანგებო სიტუაციების დროს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა სამოქმედო გეგმა.

პირველადი დახმარება.
1. პირველი დახმარება სისხლდენის დროს;
2. კიდურის ფიქსაცია მოტეხილობის დროს, უსაფრთხო პოზიცია, ხერხემლის ტრავმა, პოლიტრავმა,

შეხვევის ტექნიკა;
3. უცხო სხეული ჭრილობაში. მუცლისა და გულმკერდის ტრავმა;
4. დაზარალებულის გადაყვანა საკაცით და საკაცის გარეშე, კისრის ფიქსაცია.

კარი V
არჩევითი საგნები

თავი LIX

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”ამერიკისმცოდნეობა”

(არჩ. ამერ. X/XI/XII)

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი



ამერიკისმცოდნეობა განათლების დისციპლინათაშორისი და მრავალდისციპლინური სფეროა.
დისციპლინათაშორისობის პრინციპი ყოველთვის ფუძემდებლური იყო ამერიკის შესწავლის სფეროში და
აქტუალობას აქამდე ინარჩუნებს. ფართო გაგებით, ის ამერიკის მთელი კონტინენტის, ვიწრო გაგებით კი,
მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების შესწავლას გულისხმობს. შესაბამისად, მასში, ძირითადად,
შემდეგი დისციპლინების ელემენტებია გაერთიანებული - ისტორია, გეოგრაფია, სახელმწიფო,
ეკონომიკა, კულტურა, სამოქალაქო აღზრდა. მათი საფუძვლები მოსწავლეს საბაზო დონეზე უკვე
შესწავლილი აქვს.

საქართველოში აშშ–ის მიმართ საგანგებო ინტერესისა და თანამედროვე მსოფლიოში ამ
ზესახელმწიფოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ამერიკისმცოდნეობის სასკოლო
სასწავლო პროგრამაში ეს დარგი მოიცავს აშშ–ის მრავალმხრივ შესწავლას. ეს ამოცანა მით უფრო
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ახალგაზრდობას, რომელიც ამერიკის პოპულარობიდან გამომდინარე
ყოველივე ამერიკულს ჰბაძავს, ხშირად ზედაპირული და არასწორი წარმოდგენა აქვს ამერიკის
წარმატების მიზეზებისა და მისი ფასეულობების შესახებ. სამწუხაროდ არც თუ ბევრმა იცის რომ
ამერიკული საზოგადოების მთავარი მახასიათებლებია შრომის უმაღლესი კულტურა და დისციპლინა,
ღვთისმოშიშობა და ოჯახისადმი ერთგულება, ყოველდღიური ბრძოლა საკუთარი უფლებისთვის და
კანონისადმი უდიდესი პატივისცემა. მჭიდრო ქართულ-ამერიკული ურთიერთობებიდან გამომდინარე
აუცილებელია შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის საფუძვლიანი ცოდნაც. ის ხელს უწყობს
ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის აღზრდას და აწვდის მას
ინფორმაციას მისთვის ახალი სამყაროს შესახებ; განაპირობებს მის დაინტერესებას სხვა კულტურების
მიმართ; მნიშვნელოვნად აფართოვებს მოზარდის თვალთახედვას; ხელს უწყობს ტოლერანტულად
განწყობილი პატრიოტი და ჰუმანური მოქალაქის ჩამოყალიბებას.

ბ) ამერიკისმცოდნეობის სწავლების მიზნები

ამერიკისმცოდნეობის სწავლების მიზანია, მოსწავლეს:
 შესძინოს აშშ–ის განვითარების თავისებურებების საფუძვლების ცოდნა;
 დაეხმაროს ყველა სფეროში აშშ–ის მიღწევებისა და პრობლემების ცოდნის გზით საკუთარი

ქვეყნის განვითარების გზისა და პერსპექტივების გაცნობიერებაში;
 დაეხმაროს უცხო სამყაროს აღქმასა და მსოფლიოში არამარტო აშშ–ის, არამედ საქართველოს

ადგილის განსაზღვრაში;
 გაუღრმავოს ცალკეულ დისციპლინებში (ისტორია, გეოგრაფია, ლიტერატურა, ხელოვნება და

სხვ.) საბაზისო დონეზე მიღებული ცოდნა;
 დააინტერესოს სხვა, მისთვის უცხო, კულტურებით, რაც საკუთარი კულტურის უკეთ გაგებასა და

დაფასებაში დაეხმარება;
 ხელი შეუწყოს მოსწავლის თვალთახედვის გაფართოებას;
 მულტიკულტურული ამერიკული საზოგადოების ღირებულებების გაცნობით ხელი შეუწყოს

მოსწავლის ჰუმანურ, ტოლერანტულ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას.

ამერიკისმცოდნეობის სწავლების მიზანია, მოსწავლეს განუვითარდეს შემდეგი უნარები:
 ფაქტებისა და მოვლენების ისტორიული ინტერპრეტაცია
 პოზიციის შემუშავება, კრიტიკა და დაცვა
 პრობლემის გააზრება და სხვადასხვა საკითხს შორის კავშირების დადგენა
 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
 შემოქმედებითი უნარი
 ინტეგრირებული მსოფლმხედველობა



 კომუნიკაცია
 კვლევა
 პრობლემის გადაჭრა
 მოდელირება
 სწავლის უნარი
 თანამშრომლობა

ამერიკისმცოდნეობის სწავლების მიზანია, ხელი შეუწყოს მოსწავლეში ისეთი მაღალზნეობრივი
ღირებულებების განვითარებას, როგორებიცაა:

 ადამიანის ღირსებისა და უფლებების პატივისცემა
 თანაგრძნობა და მზრუნველობა
 სამშობლოს სიყვარული
 კეთილსინდისიერება და შრომისმოყვარეობა
 თანასწორობა
 ტოლერანტობა: განსხვავებული აზრის, ეროვნების, სარწმუნოებისა და კულტურის მქონე

ადამიანების პატივისცემა
 სამართლიანობა და კანონის პატივისცემა

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება

არჩევითი საგანის - ამერიკისმცოდნეობა სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე,
რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე
X/XI/XII კლასებში.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ., არჩ. ამერ. X/XI/XII.1.
- პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.= არჩევითი),
მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (ამერ.=ამერიკისმცოდნეობა), მესამე ნიშანი - X/XI/XII მიუთუთებს
რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII კლასები), ბოლო ნიშანი 1 კი შედეგის რიგს (1-
პირველი შედეგი).

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

ამერიკისმცოდნეობის საგნობრივ პროგრამაში განსაზღვრულია სასწავლო პროცესის შედეგები და
მოსწავლის მიერ მათი მიღწევის ინდიკატორები. შედეგები დაჯგუფებულია შემდეგი მიმართულებების
მიხედვით: გარემო და ეკონომიკა; ისტორია, სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა; კულტურა და
რელიგია; ადამიანი და საზოგადოება; ინტერპრეტაცია და კვლევა. თითოეული მიმართულება ასახავს
საგნის ძირითად შინაარსს და ეფუძნება ერთ ან რამდენიმე დისციპლინას.

გარემო და ეკონომიკა
მიმართულების ”გარემო და ეკონომიკა” მიზანია მოსწავლეს დაანახოს აშშ–ის ბუნებრივი გარემოსა

და ეკონომიკის მნიშვნელობა ამერიკული საზოგადოებისათვის. ეს მიმართულება აერთიანებს ამერიკის
ბუნებრივი გარემოს, ბუნებრივი რესურსების, მოსახლეობის, ეკონომიკის დარგების გაცნობიერებისა და
შესწავლისაკენ მიმართულ შედეგებს. აღნიშნული შედეგები მოსწავლეს საშუალებას აძლევს აღიქვას



ეკონომიკისა და ბუნებრივი ფაქტორების ურთიერთგავლენა და მათი მნიშვნელობა თანამედროვე აშშ–ის,
როგორც მსოფლიოს ზესახელმწიფოს, შექმნაში.

ისტორია, სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა
ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს საშუალება მისცეს გააცნობიეროს თანამედროვე ამერიკული

სახელმწიფოს შექმნისა და განვითარების თავისებურებები. აღიქვას იქ მიმდინარე პოლიტიკური
პროცესების მნიშვნელობა და ზოგადი კანონზომიერებები. დაეხმაროს მოსწავლეს ისტორიული
ფაქტების განზოგადებაში; ამერიკული სახელმწიფო მმართველობის სისტემის წარმატების მიზეზების
გააზრებაში.

კულტურა და რელიგია
ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს დაანახოს აშშ–ის მრავალკულტურული საზოგადოების

შექმნისა და განვითარების ეტაპები და თავისებურებები; წარმოდგენა შეუქმნას იქ არსებული
რელიგიური სისტემების მრავალფეროვნებასა და შემწყნარებლობის მნიშვნელობაზე თანამედროვე
სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში; ამერიკული კულტურის მთავარ მიღწევებზე.

ადამიანი და საზოგადოება
ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს დაანახოს ამერიკული დემოკრატიის თავისებურებები;

განუვითაროს ადამიანის ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის პატივისცემა. სამოქალაქო
ღირებულებების ჩამოყალიბებით განუვითაროს სამშობლოს სიყვარული. მოსწავლემ უნდა იცოდეს, თუ
რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანის უფლებების პატივისცემას და რა ვალდებულებები აქვს თითოეულ
მოქალაქეს საზოგადოების წინაშე; რა ღირებულებებია ამ საზოგადოებისათვის ყველაზე მეტად
დამახასიათებელი; რა არის ზოგადსაკაცობრიო მათ შორის; რით ვგავართ ერთმანეთს და რით
განვსხვავდებით; რა ძირითადი სოციალური ფენებისგან შედგება თანამედროვე ამერიკული
საზოგადოება.

ინტერპრეტაცია და კვლევა
ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს გამოუმუშავოს კვლევის უნარი. მისცეს მას ინფორმაცია
სხვადასხვა ხასიათის წყაროებისა და კვლევის მეთოდების მრავალფეროვნების შესახებ. ასწავლოს
რეფერატისა და პროექტის წერა, ზეპირი პრეზენტაციის გაკეთება, სადაც ის საკუთარი მოსაზრებების
ჩამოყალიბებასა და მათ არგუმენტირებულად დაცვას შეძლებს; მისცეს ინდივიდუალური და ჯგუფური
მუშაობის გამოცდილება; ინგლისური ენის ცოდნის გაღრმავების სტიმული.
ამერიკისმცოდნეობის სტანდარტით გათვალისწინებული შედეგების მისაღწევად მასწავლებელი
სწავლების მრავალფეროვან მიდგომებს უნდა ფლობდეს, რათა საგნის შესწავლისას მოსწავლეებმა
ეფექტურად აითვისონ მნიშვნელოვანი ცნებები, შეიძინონ უნარ-ჩვევები და უფრო მომზადებულები
აღმოჩნდნენ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და უმაღლესი სკოლისათვის.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასები

ამერიკისმცოდნეობა



სტანდარტი

მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

გარემო და ეკონომიკა სახელმწიფო მმართველობა და
პოლიტიკა

კულტურა და რელიგია

არჩ.ამერ.X/XI/XII.1.
მოსწავლეს შეუძლია აშშ–ის
მოსახლეობის
მახასიათებლების კვლევა.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.2.
მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს აშშ–ის
რეგიონები  ბუნებრივი
რესურსების მიხედვით და
იმსჯელოს  მათ
მნიშვნელობაზე.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია აშშ–ში არსებული
მმართველობის ფორმების
გაანალიზება.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.4. მოსწავლეს
შეუძლია  ამერიკის ისტორიის
მნიშვნელოვანი მოვლენების
გაანალიზება.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია დაახასიათოს
ამერიკის ისტორიის
გამორჩეული პიროვნებები,
რომლებიც ქვეყნის
მმართველობაში
მონაწილეობდნენ.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს
შეუძლია  აშშ–ის პოლიტიკური
პარტიების საქმიანობისა და და
მათი პოლიტიკის   გაანალიზება.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.7.
მოსწავლეს შეუძლია აშშ–ში
არსებული რელიგიების
გაანალიზება.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.8.
მოსწავლეს შეუძლია
ამერიკის მოსახლეობის
კულტურათა მსგავსება-
განსხვავების
გამოვლინებების
დახასიათება და შესაბამისი
მიზეზების გაანალიზება.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.9.
მოსწავლეს შეუძლია
იმსჯელოს ამერიკის
აღმოჩენის მნიშვნელობისა
და გავლენის შესახებ.

ადამიანი და საზოგადოება ინტერპრეტაცია და კვლევა

არჩ.ამერ.X/XI/XII.10. მოსწავლეს
შეუძლია გააანალიზოს ამერიკული
საზოგადოება მისთვის
დამახასიათებელი ნიშან-თვისებებისა
და წესების მიხედვით.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.11. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიტანოს შესაბამისი
დასკვნები სხვადასხვა საზოგადოების
შედარებების საფუძველზე.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.12. მოსწავლეს
შეუძლია დასკვნების გამოტანა აშშ-სა
და სხვა ქვეყნებში ადამიანთა

არჩ.ამერ.X/XI/XII.14. მოსწავლე ფლობს
კვლევის უნარ-ჩვევებს და მოძიებული
მასალის წარდგენის სტრატეგიებს.



ღირსებების, თავისუფლების და
თანასწორობის დაცვასთან
დაკავშირებული საკითხების
შედარების საფუძველზე.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.13. მოსწავლეს
შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს
კანონიერება, დემოკრატია და
სამოქალაქო საზოგადოება და
გააანალიზოს ამ კავშირის შედეგები.

მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით:

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა

არჩ.ამერ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია აშშ–ის მოსახლეობის მახასიათებლების კვლევა.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 განმარტავს აშშ–ის მოსახლეობის მრავალკულტურული შემადგენლობის მიზეზებს;
 გამოთქვამს მოსაზრებას აშშ–ში მიგრაციის მიზეზებზე და მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები (მაგ.

ბუნებრივი პირობები, რელიგიური და სოციალური კატაკლიზმები და ა.შ.);
 განსაზღვრავს  იმიგრაციის მნიშვნელობას აშშ–ის თანამედროვე ზესახელმწიფოდ ფორმირების

პროცესში;
 ახასიათებს აშშ–ის მოსახლეობის ეთნიკურ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას და აფასებს  მის

ერთიან ამერიკელ ერად ჩამოყალიბების მნიშვნელობას.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს აშშ–ის რეგიონები ბუნებრივი რესურსების
მიხედვით და იმსჯელოს  მათ მნიშვნელობაზე.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს შეერთებული შტატების რეგიონებს ბუნებრივი რესურსების მიხედვით;
 ბუნებრივ რესურსებს აკავშირებს რეგიონის სამეურნეო საქმიანობასთან;
 განმარტავს  ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის სწრაფად განვითარების მიზეზებს და აფასებს მის

მნიშვნელობას აშშ–ის თანამედროვე ზესახელმწიფოდ ფორმირების პროცესში.

მიმართულება: სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა

არჩ.ამერ.X/XI/XII.3. შეუძლია აშშ–ში არსებული მმართველობის ფორმების გაანალიზება.

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 აღწერს   აშშ–ის მმართველობის სისტემის ძირითად მახასიათებლებს;
 აფასებს   დამოუკიდებლობის დეკლარაციასა და აშშ–ის კონსტიტუციას.



არჩ.ამერ.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია ამერიკის ისტორიის მნიშვნელოვანი მოვლენების გაანალიზება.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს  და აფასებს აშშ–ის ისტორიის საშინაო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს;
 განმარტავს  აშშ–ის საგარეო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.5. შეუძლია დაახასიათოს  ამერიკის ისტორიის გამორჩეული პიროვნებები, რომლებიც
ქვეყნის მმართველობაში მონაწილეობდნენ.

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის სხვადასხვა დროს მოღვაწე გამორჩეულ ამერიკელ ისტორიულ პირებს, განსაზღვრავს

მათ როლს აშშ–ის მმართველობაში;
 ახასიათებს   მმართველობაში მონაწილე ისტორიულ პირთა მიერ გატარებულ სახელმწიფო

ღონისძიებებს  და გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას მათი შედეგებზე.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია  აშშ–ის პოლიტიკური პარტიების საქმიანობისა და და მათი
პოლიტიკის   გაანალიზება.

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ფაქტობრივი ორპარტიული სისტემის თავისებურებებზე;
 მსჯელობს წამყვანი პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიასა და პოლიტიკაზე.

მიმართულება: კულტურა და რელიგია
.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.7. მოსწავლეს შეუძლია აშშ–ში არსებული რელიგიების გაანალიზება

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 მიმოიხილავს აშშ–ში მისთვის ცნობილი რელიგიების ისტორიას;
 მსჯელობს რელიგიის დანიშნულებასა და მის ადგილზე ამერიკელის ცხოვრებაში;
 ადარებს აშშ–სა და საქართველოში არსებულ რელიგიებსა და მათთან დაკავშირებულ

რიტუალებს/კულტურულ ტრადიციებს, საოჯახო თუ რელიგიურ დღესასწაულებს და ავლებს მათ
შორის პარალელებს (მაგ.: შობა, მადლიერების დღე, ბერიკაობა და ა.შ.).

არჩ.ამერ.X/XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია ამერიკის მოსახლეობის კულტურათა მსგავსება-განსხვავების
გამოვლინებების დახასიათება და შესაბამისი მიზეზების გაანალიზება.

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს ამერიკული კულტურის რომელიმე კომპონენტს (მაგ.: არქიტექტურულ

თავისებურებებს; ჯაზის წარმოშობის ისტორიას და სხვ.);
 მსჯელობს  ქართულ კულტურაზე ამერიკული კულტურის გავლენის (მაგ. ჩაცმულობა, ყოფა,

თავისუფალი დრო, ენა, ტელევიზია, კინო, მუსიკა, ლიტერატურა, პოპკულტურა) შესახებ;



 ამერიკულ საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ღირებულებებს აკავშირებს წარსულთან და
აწმყოსთან;

 განიხილავს სხვადასხვა კულტურის ურთიერთობის გავლენას ამერიკული საზოგადოების
განვითარებაზე.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.9. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ამერიკის აღმოჩენის მნიშვნელობისა და გავლენის
შესახებ.

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს   ამერიკის აღმოჩენის სხვადასხვა თეორიას;
 აღწერს და ახასიათებს   კოლუმბამდელი ამერიკის ცივილიზაციების მთავარ მიღწევებს;
 მსჯელობს კოლუმბის მოგზაურობის შედეგებზე და ამ ფაქტის კაცობრიობის ისტორიაზე

გავლენის შესახებ; ამერიკის აღმოჩენის გავლენაზე კაცობრიობის ისტორიაზე.

მიმართულება: ადამიანი და საზოგადოება

არჩ.ამერ.X/XI/XII.10. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ამერიკული საზოგადოება მისთვის
დამახასიათებელი ნიშან-თვისებებისა და წესების მიხედვით;

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ამერიკელების მრავალფეროვნების, მათი განმასხვავებელი და საერთო ნიშან-

თვისებების შესახებ;
 განიხილავს აშშ–ში სხვადასხვა ეროვნებისა და სარწმუნოების მქონე ადამიანებს შორის

მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და დაპირისპირების მაგალითებს;
 მსჯელობს აბოლიციონისტური და სამოქალაქო უფლებებისათვის მოძრაობის მნიშვნელობაზე;
 მსჯელობს ამერიკელ  ქალთა მოძრაობის ეტაპებსა და მათ შედეგებზე.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.11. მოსწავლეს შეუძლია გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები სხვადასხვა საზოგადოების
შედარებების საფუძველზე.

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 განიხილავს  აშშ–ის ცალკეულ სოციალურ ინსტიტუტებს (ოჯახი, განათლება, მეცნიერება,

მასმედია და ა.შ.);
 ადარებს ერთი ტიპის (მაგ.: ოჯახი, სამეზობლო, უბანი) საზოგადოების თავისებურებებს  აშშ–სა და

საქართველოში და ასახელებს  მათ შორის განსხვავებებსა და მსგავსებებს.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.12. შედარების საფუძველზე მოსწავლეს შეუძლია დასკვნების გამოტანა აშშ-სა და სხვა
ქვეყნებში ადამიანთა ღირსებებთან, თავისუფლებასა და თანასწორობასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს, აშშ–ის მაგალითით, ადამიანთა ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის

პრობლემებზე;
 აკავშირებს ამერიკელების მრავალფეროვნებას მათ უფლებებსა და თანასწორობასთან;



 აშშ–სა და საქართველოს მაგალითზე, მსჯელობს  ადამიანთა ღირსებების, თავისუფლებისა და
თანასწორობის  საკითხებზე.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.13. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს კანონიერება, დემოკრატია,
სამოქალაქო საზოგადოება და გააანალიზოს ამ კავშირის შედეგები.

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს  ამერიკულ საზოგადოებაში მიღებულ წესებს  სახელმწიფოში არსებული

კანონებისაგან;
 განიხილავს  ამერიკული საზოგადოების კანონმორჩილების მიზეზებსა და ტრადიციას;
 განიხილავს  ურთიერთობას  ფედერალურ, შტატისა და ადგილობრივ კანონებს შორის.

მიმართულება: ინტერპრეტაცია და კვლევა

არჩ.ამერ.X/XI/XII.14. მოსწავლე ფლობს კვლევის უნარ-ჩვევებს და მოძიებული მასალის წარდგენის
სტრატეგიებს.

შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და განიხილავს სხვადასხვა ხასიათის წყაროებს და აკეთებს დამოუკიდებელ დასკვნებს;
 წარმართავს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მუშაობას მულტიპერსპექტიულ წყაროებზე;
 წერს რეფერატებს;
 ქმნის პროექტებს;
 აკეთებს პრეზენტაციებს PP-ში, ახერხებს საკუთარი მოსაზრებების დაცვას;
 ახერხებს უცხოენოვანი წყაროების გამოყენებას.

პროგრამის შინაარსი

გარემო და ეკონომიკა:

117. აშშ–ის მდებარეობა და საზღვრები/ მეზობლები და გარესამყარო;
118. აშშ–ის რეგიონების სოციალურ–ეკონომიკური და ისტორიულ-გეოგრაფიული დახასიათება.

ეკონომიკურ–გეოგრაფიული რეგიონები:
 ჩრდილო აღმოსავლეთი
 ცენტრალური აუზი
 სამხრეთ აღმოსავლეთი
 დიდი ვაკეები
 მთები და უდაბნოები
 სანაპირო დაბლობები

ისტორიულ–გეოგრაფიული რეგიონები:

 ჩრდილო აღმოსავლეთი: ნიუ ინგლანდი, შუა ატლანტიკური შტატები
 სამხრეთ აღმოსავლეთის ან სამხრეთის შტატები



 შუა დასავლეთის შტატები
 სამხრეთ დასავლეთის შტატები
 დასავლეთი (მთის და წყნაროკეანური სანაპიროს შტატები)

119. მოსახლეობა:
 მიგრაციული პროცესები და მისი გამომწვევი მიზეზები და შედეგები
 აშშ–ში ქართული იმიგრაციის მოკლე ისტორია
 ფრონტირი
 სადნობი ღუმელი თუ სასალათე

სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა

კოლუმბამდელი ამერიკის ზოგადი მიმოხილვა და ამერიკის აღმოჩენის შედეგები
კოლონიური პერიოდი
რევოლუციის მიზეზები და დამოუკიდებლობის დეკლარაცია
ომი დამოუკიდებლობისათვის
ამერიკის ტერიტორიული ექსპანსია
სამოქალაქო ომი

პროგრესივიზმი: თ. რუზველტი და ვ. ვილსონი
ამერიკის აყვავება და კრიზისი ორ მსოფლიო ომს შორის
ამერიკა II მსოფლიო ომში
ცივი ომი
ვიეტნამის ომი
რეიგანიდან ობამამდე
ამერიკის კონსტიტუცია და შესწორებები
ბალანსი ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის
არჩევნების სისტემა
პრეზიდენტის ინსტიტუტის როლი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ტრადიცია
სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა
უმაღლესი სასამართლო

კულტურა და რელიგია

მარკ ტვენი, ფენიმორ კუპერი, ო’ჰენრი, ჯეკ ლონდონი, თეოდორ დრაიზერი, სკოტ ფიცჯერალდი,
ერნესტ ჰემინგუეი, ედგარ პო, ჯონ სტეინბეკი, იულიამ ფოლკნერი, ჯერომ სელინჯერი, ჯონ აპდაიკი
ჯაზი,  1960-იანი წლების როკი, თანამედროვე პოპულარული მუსიკა
არქიტექტურა და ფერწერა
ლუის სალივანი და ცათამბჯენები, ფრენკ ლოიდ რაიტი, მის ვან დერ როე, ჯეკსონ პოლოკი, ჯორჯია
ო’კიფი, ენდი უორჰოლი, როი ლიხტენშტეინი და სხვა
პოპ ვარსკავლავები: მერილინ მონრო, ელვის პრესლი, ჯეიმს დინი, ფრენკ სინატრა, მადონა და სხვა
კინო და მისი ჟანრები

ადამიანი და საზოგადოება

ურთიერთობა შრომასა და კაპიტალს შორის, ამერიკული პროფკავშირები და ბიზნესი
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები



პატრიოტიზმის აღზრდა და დემოკრატია
უმაღლესი სასამართლოს მიერ მიღებული ყველაზე ცნობილი გადაწყვეტილებები
ამერიკის მეცნიერება და განათლების სისტემა
იმიგრანტების ქვეყანა
მულტიკულტურული საზოგადოება: სადნობი ღუმელი თუ სასალათე
ამერიკის ღირებულებები
აშშ–ის სიმბოლოები

თავი LX

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”გეოგრაფიულ კვლევა”

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

საშუალო საფეხურზე კურსის - გეოგრაფიული კვლევა - შესწავლის შედეგად მოსწავლე შეძლებს,
გარემოში მიმდინარე მოვლენების დაკვირვების საფუძველზე განსაზღვროს მოსახლეობის ძირითადი
მოთხოვნები და პრობლემები, გამოიკვლიოს და დაგეგმოს მათი გადაჭრის გზები, დაგეგმოს და
ჩაატაროს გეოგრაფიული კვლევა და წერილობით თუ ზეპირად წარადგინოს ამ კვლევის შედეგი.
ამასთანავე იგი შეძლებს კვლევის პროცესში ვიზუალური მასალის (რუკა და სხვა გეოგრაფიული
საშუალებები) შექმნას, მარტივი თემატური რუკების შედგენას, გეოგრაფიული თემის დაწერას; კურსი
აგებულია იმგვარად, რომ მოსწავლემ შეძლოს, საკუთარი ინტერესებისა და ასაკობრივი
შესაძლებლობების შესაბამისად დამოუკიდებლად გამოიკვლიოს გეოგრაფიული საკითხი და
წარადგინოს საკუთარი ნამუშევარი აუდიტორიის წინაშე; მომავალში გამოიყენოს გეოგრაფიული ცოდნა
და უნარ-ჩვევები, ისინი გადაიტანოს სხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციებში. მოსწავლეებს გაეზრდებათ
ინტერესი არა მხოლოდ საგნისადმი, არამედ სოციალური თუ ბუნებრივი გარემოსადმი, ზოგადად
კვლევისადმი. ისინი უკეთ ითანამშრომლებენ თანატოლებთან და ჩამოყალიბდებიან სოციალურად
აქტიურ მოქალაქეებად; პასუხისმგებლობის გრძნობით მოეკიდებიან თავიანთ საცხოვრებელ გარემოს.

აღნიშნული კურსი მოსწავლეს დაეხმარება როგორც თეორიულ ცოდნის შეძენაში, ისე პრაქტიკული
უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში.

მოსწავლე შეძლებს, დამოუკიდებლად, მიზნის შესაბამისად, მოიპოვოს პირველადი ინფორმაცია და
დაამუშავოს იგი. მოსწავლე უნდა იყოს არა მხოლოდ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებიდან
მოპოვებული ინფორმაციის დამამუშავებელი, არამედ ინფორმაციის მომპოვებელიც. ამისათვის მან
ისეთი თემა უნდა აირჩიოს, რომლის შესახებაც ინფორმაციას უშუალოდ თავის გარემოში მოიპოვებს.
შერჩეული თემატიკა შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკურ-გეოგრაფიული, ასევე საზოგადოებრივ-
გეოგრაფიული და გარემოსდაცვითი.



ბ) გეოგრაფიული კვლევის სწავლების მიზნები

გეოგრაფიული კვლევის სწავლების მიზანია, მოსწავლეს:

 გააცნოს გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები;
 დაეხმაროს ლოკალური გარემოს აღქმაში;
 დაეხმაროს  კვლევის საგნის იდენტიფიცირებაში;
 გაუღრმავოს ცოდნა საგანში;
 გამოუმუშავოს ფაქტების, პროცესებისა და მოვლენების ინტერპრეტაციის უნარი;
 განუვითაროს კვლევის უნარ-ჩვევები;
 ასწავლოს პოზიციის შემუშავება და დაცვა;
 დაეხმაროს პრობლემის გააზრებასა და სხვადასხვა საკითხს შორის კავშირების დადგენაში;
 განუვითაროს ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების უნარი;
 განუვითაროს შემოქმედებითი უნარები;
 გაუღრმავოს  მასალის ანალიზისა და დამუშავების უნარი;
 გამოუმუშავოს პრობლემის გადაჭრის უნარი;
 განუვითაროს კომუნიკაციის უნარი.

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება

არჩევითი საგნის - გეოგრაფიული კვლევა - სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე,
რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე
X/XI/XII კლასებში.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ., არჩ.გეო.კვლ. X/XI/XII.1.
პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.= არჩევითი),
მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (გეო.კვლ.=გეოგრაფიული კვლევა), მესამე ნიშანი - X/XI/XII მიუთითებს,
რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII კლასები), ბოლო ნიშანი 1 კი შედეგის რიგს (1-
პირველი შედეგი).

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

გეოგრაფიის აღნიშნულ კურსში გამოიყოფა ორი ძირითადი მიმართულება: გეოგრაფიული კვლევა
და კომუნიკაცია. შედეგები დაჯგუფებულია ამ ძირითადი მიმართულებების მიხედვით.



გეოგრაფიული კვლევა30. ამ მიმართულების მთავარი მიზანია, მოზარდს გააცნობიერებინოს
გეოგრაფიისა და გეოგრაფიული ცოდნის მნიშვნელობა ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროსათვის,
გააცნოს გეოგრაფიული კვლევების ტრადიციული (აღწერითი, შედარებით-გეოგრაფიული,
კარტოგრაფიული) და უახლესი (მათემატიკური, აეროკოსმოსური, გეოინფორმაციული) მეთოდები.
შეასწავლოს გეოგრაფიული პროგნოზირებისა და მოდელირების საკითხები. მოსწავლემ უნდა შეძლოს
შესაბამის პრობლემასთან დაკავშირებული თეორიული მასალისა და წყაროების მოძიება; საველე
პირობებში ინფორმაციის შეგროვება, მასალის ორგანიზება, ანალიზი და გეოგრაფიული თემის
სტრუქტურის შემუშავება.

კომუნიკაცია. ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლემ შეძლოს რუკებისა და სხვა გეოგრაფიული
საშუალებების ანალიზი და მათი ანალოგების შექმნა; შეიძინოს გეოგრაფიული კვლევის
ინდივიდუალური და ჯგუფური (სამუშაოს განაწილება, ჯგუფური განხილვა და სხვ.) მუშაობის უნარ-
ჩვევები; ინდივიდუალური მუშაობის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების დასაძლევად მიმართოს
მოცემული საკითხით დაინტერესებულ თანატოლებს; კვლევის პროცესში დაამყაროს ურთიერთობები იმ
პირებთან და ორგანიზაციებთან, რომელთაგანაც შესაძლებელია სასურველი ინფორმაციის მიღება.
შეძლოს სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიისათვის პრეზენტაციის მომზადება.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასები

გეოგრაფიული კვლევა

სტანდარტი

მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

გეოგრაფიული კვლევა კომუნიკაცია

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.1. განსაზღვრავს
პრობლემას, გეოგრაფიული კვლევის მიზანს,
მისი გადაჭრის გზებსა და მიმართულებას.

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.2. აგროვებს
გეოგრაფიული კვლევისათვის საჭირო
ინფორმაციას.

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.3. გეოგრაფიული
კვლევის განსახორციელებლად აანალიზებს

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.4. იყენებს გეოგრაფიულ
და სხვა საშუალებებს ინფორმაციის
მოსაძიებლად და საკუთარი მოსაზრებების
გამოსახატავად.

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.5. ავლენს კვლევის
შედეგების წარმოჩენისათვის აუცილებელ უნარ-
ჩვევებს.

30 მოსწავლე დამოუკიდებლად მოიპოვებს პირველად ინფორმაციას, მასწავლებელი მისი გზამკვლევია.



და ამუშავებს მოპოვებულ ინფორმაციას.

მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით:

გეოგრაფიული კვლევა

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.1. განსაზღვრავს პრობლემას, გეოგრაფიული კვლევის მიზანს, მისი გადაჭრის
გზებსა და მიმართულებას.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 გეოგრაფიული კვლევისას განსაზღვრავს ადგილს, მოვლენებსა და პროცესებს შორის
კავშირურთიერთობებს (ბუნებრივ პირობებს, რესურსებს, მოსახლეობას, მეურნეობას და
ეკოლოგიურ ვითარებას შორის მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს ლოკალურ, რეგიონულ და
გლობალურ დონეზე);

 აკვირდება და სწავლობს ლოკალურ გარემოს, რათა განსაზღვროს აქ არსებული გეოგრაფიული
პრობლემები;

 სვამს შეკითხვებს (გეოგრაფიული ხასიათის), აფასებს მოვლენას, გამოთქვამს ვარაუდს და,
ჯგუფთან თვალსაზრისების შეჯერების შედეგად, განსაზღვრავს მისთვის აქტუალურ პრობლემას
(მაგ.: ტერიტორიის ათვისების პრობლემა _ რატომ იცვლება ტერიტორია, რა არის ამის მიზეზი და
შედეგი?);

 განიხილავს დაკვირვების შედეგებს, მსჯელობს დასმული პრობლემის გარშემო და გამოთქვამს
მისი გადაჭრის სავარაუდო გზებს, გამოთქვამს ჰიპოთეზებს, რომელთაგან საკვლევად ირჩევს
საუკეთესოს;

 შერჩეული ჰიპოთეზის საფუძველზე განსაზღვრავს გეოგრაფიული კვლევის მიმართულებას და
შეიმუშავებს თემის სტრუქტურას.

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.2. აგროვებს გეოგრაფიული კვლევისათვის საჭირო ინფორმაციას.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 ადგენს შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკს და იცავს თანამიმდევრობას;



 საკვლევი მიზნიდან გამომდინარე, შესაბამისი სამეცნიერო, სამთავრობო და არასამთავრობო
ორგანიზაციებიდან მოიპოვებს სასურველ ინფორმაციას;

 გეოგრაფიული კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, შეარჩევს და სწავლობს შესაბამის თეორიულ
და ვიზუალურ მასალას;

 ფლობს საველე კვლევისათვის საჭირო ზოგიერთ ტექნოლოგიას და, საჭიროების შემთხვევაში,
შესაბამისად იყენებს ხელსაწყოებს;

 შესაბამისი მეთოდოლოგიის საფუძველზე გეგმავს საველე სამუშაოებს;
 დასახული პრობლემის გადაჭრის მიზნით, ლოკალურ გარემოში მოიძიებს ფაქტობრივ მასალას;
 თემის ირგვლივ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ქმნის გეოგრაფიულ მონაცემთა ბანკს

(თეორიული მასალები, რუკები, საველე სამუშაოების დროს მოპოვებული მასალები,
სტატისტიკური მონაცემები, ცხრილები, დიაგრამები, გრაფიკები. შესაბამისი მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის არსებობის შემთხვევაში ატარებს გის- (GIS) ანალიზს).

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.3. გეოგრაფიული კვლევის განსახორციელებლად აანალიზებს და ამუშავებს
მოპოვებულ ინფორმაციას.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 მეცნიერულ წყაროებზე დაყრდნობით კრიტიკულად აფასებს საკვლევ პრობლემატიკასთან
დაკავშირებულ მოსაზრებებს;

 იყენებს კვლევისათვის საჭირო მეთოდს (კარტოგრაფიული, სოციოლოგიური, მათემატიკური,
სტატისტიკური, შედარებითი...), ამუშავებს და აანალიზებს ინფორმაციას;

 დამოუკიდებლად აგროვებს და ამუშავებს ინფორმაციას, რისთვისაც საჭიროების შემთხვევაში
მონაწილეობს დებატებსა და კონსულტაციებში;

 მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე ახდენს პრობლემის განზოგადებას და ამოწმებს
თავის მიერ შერჩეული ჰიპოთეზის სისწორეს;

 ეცნობა და ქმნის მარტივ გეოგრაფიულ მოდელებს (მაგ. გეოურბანისტიკის პრობლემები, სავაჭრო
და საწარმოო ობიექტების ადგილმდებარეობის დაგეგმვა და სხვ.);

 ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს გეოგრაფიული პრობლემის გადაჭრის გზებს
და იძლევა პროგნოზებს.

კომუნიკაცია

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.4. იყენებს გეოგრაფიულ და სხვა საშუალებებს ინფორმაციის მოსაძიებლად და
საკუთარი მოსაზრებების გამოსახატავად.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:



 ფოტოების, ილუსტრაციების, გრაფიკების, ცხრილების, დიაგრამების და რუკების გამოყენებით
ახდენს გეოგრაფიული ინფორმაციის ინტერპრეტაციას (მაგ.: კლიმატური პირობების
თავისებურებების განსაზღვრა);

 ერთი ტიპის გეოგრაფიულ საშუალებაზე მოცემულ ინფორმაციას გამოხატავს სხვადასხვა სახით
(მაგ.: რუკაზე არსებულ ინფორმაციას გამოხატავს ცხრილის სახით);

 იყენებს გეოგრაფიის საერთაშორისო ენას _ რუკას _ ინფორმაციის მოსაძიებლად და თავისი
მოსაზრებების გამოსახატავად;

 საკვლევი მიზნის მიხედვით, სხვადასხვა თემატური რუკის შეჯერების საფუძველზე ატარებს
კომპლექსურ ანალიზს (მაგ. კლიმატური, მოსახლეობის, ფიზიკურ-გეოგრაფიული რუკების
შეჯერების საფუძველზე მსჯელობს მხარის საკურორტო მეურნეობაზე);

 საველე პირობებში მოპოვებული მასალებისა და არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის
დამუშავების საფუძველზე მოსწავლე ადგენს გრაფიკებს, დიაგრამებს, ცხრილებს, რუკებს და
დაურთავს თავის ნაშრომს მასალის უკეთ აღსაქმელად.

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.5. ავლენს კვლევის შედეგების წარმოჩენისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 კვლევის პროცესში ლიტერატურულ წყაროებში მოიძიებს გეოგრაფიული ტერმინების და
კონცეფციების განმარტებებს და შესაბამისად იყენებს მათ;

 კვლევის შედეგად მიღებულ დასკვნებსა და საკუთარ თვალსაზრისს გადმოსცემს სხვადასხვა
ფორმით (ზეპირი, წერილობითი, გრაფიკული და სხვა);

 დამუშავებული ინფორმაციის (მოძიებული სამეცნიერო წყაროებიდან და საკუთარი კვლევის
შედეგად) საფუძველზე წერს გეოგრაფიულ თემას;

 კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე უზიარებს თანაკლასელებს თავის ვარაუდებს, აცნობებს შექმნილ
პრობლემებს და მსჯელობს შესაძლო გამოსავალზე;

 კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე მონაწილეობს (საქმიანი შენიშვნებითა და კონსტრუქციული
წინადადებებით) თანაკლასელების მიერ სამსჯავროზე გამოტანილი პრობლემების განხილვაში;

 გეოგრაფიული თემის დაწერის შემდეგ მას აცნობს ხელმძღვანელსა და დაინტერესებულ
თანატოლებს; მათი შენიშვნების გათვალისწინებით ახდენს თემის რედაქტირებას;

 ახდენს საკუთარი კვლევის პრეზენტაციას სხვადასხვა დაინტერესებული საზოგადოებრივი
ჯგუფის წინაშე (კლასში, ოლიმპიადაზე, კონფერენციაზე და სხვა).

პროგრამის შინაარსი:

1. გეოგრაფიული კვლევა და მისი ორგანიზაცია.



დამოუკიდებელი გეოგრაფიული კვლევის უნარ-ჩვევების დაუფლება.

 ინფორმაციის მოძიება (პირდაპირი დაკვირვება, ჩანაწერები, ინტერვიუები, აღწერა, გამოთვლები)
 გეოგრაფიული კვლევის მეთოდები: ტრადიციული (აღწერილობითი, შედარებით-გეოგრაფიული,

კარტოგრაფიული) და თანამედროვე (მათემატიკური, აეროკოსმოსური, გეოინფორმაციული,
მოდელირება)

 გეოგრაფიული პროგნოზირება
 პრობლემის გააზრება და შერჩევა
 დაკვირვება
 ჰიპოთეზების წამოყენება
 გეოგრაფიული თემის სტრუქტურული ორგანიზაცია
 მონაცემთა ორგანიზაცია და ანალიზი
 პრობლემის გადაჭრა

2. კომუნიკაცია

 რუკა და გეოგრაფიული საშუალებები
 თემის დამუშავების პროცესში ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევების დაუფლება (სამუშაოს

დანაწილება, ინდივიდუალური შესრულება, ჯგუფური განხილვა და სხვ.)
 გეოგრაფიული თემის დაწერა
 დამუშავებული გეოგრაფიული თემის პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა

სარეკომენდაციო თემები გეოგრაფიული კვლევებისათვის31

1. ფიზიკური გეოგრაფია
 ლოკალურ გარემოზე კლიმატცვლილების გავლენა (ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია

სტატისტიკურ წელიწდეულებში, მეტეო-სადგურებში, ბიბლიოთეკებში არსებულ
კლიმატოლოგიურ ცნობარებსა თუ ძველ გაზეთებში)

 ლოკალური გარემოს ლანდშაფტის ტრანსფორმაცია (ძველი ფოტოების, საარქივო მასალის,
უფროსი თაობის მონათხრობის საფუძველზე)

 რელიეფისა და კლიმატის გავლენა ტურიზმზე
 გეოგრაფიული ობიექტების ტოპონიმიკა

2. საზოგადოებრივი გეოგრაფია
 კულტურული ღირშესანიშნაობების, საინტერესო ადგილების მიზიდულობის არეალის დადგენა

(ინფორმაცია ვიზიტორთა რაოდენობისა და გეოგრაფიის შესახებ)

31 კვლევა უნდა იყოს კონკრეტული, ეხებოდეს მოსწავლის ლოკალურ გარემოს, მოძიებული ინფორმაცია არ უნდა იყოს მხოლოდ
სხვის მიერ უკვე განხორციელებული თემის გამეორება, ან მხოლოდ ინტერნეტის მეშვეობით მოძიებულ მასალაზე
დაფუძნებული.



 ლოკალური გარემოს ტრანსფორმაცია – არქიტექტურა, ტრანსპორტი (ძველი ფოტოების, საარქივო
მასალის, უფროსი თაობის მონათხრობის საფუძველზე)

 გეოგრაფიული სახელწოდებების ცვლილებები უახლეს ისტორიაში და მათი მიზეზები
 თავისუფალი დროის ორგანიზების თანამედროვე ფორმები და მათი გეოგრაფია
 სკოლის მიზიდულობის არეალის დადგენა, მოსწავლეთა გეოგრაფია
 დემოგრაფიული ქცევის ცვლილება თაობების მიხედვით (ინტერვიუების საფუძველზე)

3. გარემოს დაცვა
 ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვება (ვირტუალური დაკვირვება დღის სხვადასხვა მონაკვეთში,

კვირის დღეებში და დაკავშირება სატრანსპორტო საშუალებებთან თუ ნაკადის ინტენსივობასთან.
ბიუჯეტის პირობებში - სინჯების აღება)

 მდინარის აუზის შესწავლა და დაბინძურებაზე დაკვირვება (დაკვირვება ნაპირის დანაგვიანებაზე,
სინჯების ლაბორატორიული ანალიზი დაფინანსების შემთხვევაში)

 დასვენების პარკებში ლანდშაფტის ცვლილება და გარემოს მდგომარეობა

თავი LXI

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”ეკონომიკა და სახელმწიფო”

(არჩ. ეკონ.-სახ.XI/XII)

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

ადამიანის ცხოვრებისეულ წარმატებას თანამედროვე ეპოქაში ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. მათ
შორის უაღრესად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სისტემა, სადაც უწევს მას საკუთარი ადგილის
დამკვიდრება და განვითარება. თავის მხრივ, ეკონომიკური სისტემის ეფექტიანობა დამოკიდებულია
სახელმწიფოსა და პიროვნების როლების ბალანსზე.

მოსწავლეთა ნაყოფიერი, დამოუკიდებელი ჩაბმა ეკონომიკურ ურთიერთობებში და მათი შემდგომი
კეთილდღეობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად აქვთ განვითარებული შესაბამისი კომპეტენციები.

ბ) საგნის სწავლების მიზანი

საგნის - ეკონომიკა და სახელმწიფო - სწავლების მიზანია:

 მოსწავლეს ცოდნა შესძინოს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს განვითარების ისტორიულ,
სამართლებრივ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სხვა საზოგადოებრივ საფუძვლებში;

 ხელი შეუწყოს მოსწავლის პატრიოტად და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ ჩამოყალიბებას;
 ხელი შეუწყოს მოსწავლის კონკურენტუნარიან და პროფესიონალ პიროვნებად ჩამოყალიბებას.



მოსწავლემ უნდა იცოდეს, თუ რა არის ეკონომიკა და ეკონომიკური სისტემა, როგორი ეკონომიკური
სისტემები არსებობს; როგორია ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ურთიერთმიმართება; უნდა
გააცნობიეროს საკუთარი პასუხისმგებლობები და უფლებები თავისუფალ ეკონომიკაში, დემოკრატიულ
საზოგადოებასა და სახელმწიფოში; უნდა იცნობდეს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ და
საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებს, ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებსა და საშუალებებს
საქართველოში და ა.შ.

საგნის შესწავლა მოსწავლეს საშუალებას მისცემს დაეუფლოს ეკონომიკური და პოლიტიკური
მეცნიერებების საფუძვლებს; დაეხმარება მას სოციალური, მორალური, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
გაცნობიერებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის კომპეტენციების განვითარებაში.

არჩევითი კურსი დაეხმარება მოსწავლეს: საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მნიშვნელობისა და
მასში საკუთარი როლის გაცნობიერებაში; საზოგადოებრივი სარგებლის მნიშვნელობის გააზრებასა და
შესრულებაში; პროფესიონალიზმის, როგორც ღირებულების და მდგრად განვითარებაში მისი
მნიშვნელობის დადგენაში; თანამშრომლობის კულტურის განვითარებაში; ეკონომიკურ, პოლიტიკურ,
სოციალურ ინტერესთა კონფლიქტებისა და მათი მოგვარების მექანიზმების საფუძვლების ცოდნაში.

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება

სასწავლო კურსი ისწავლება კვირაში 2 საათიანი დატვირთვით (წლიური 66-68 საათი) ერთი
აკადემიური წლის განმავლობაში. კურსის არჩევა შეუძლია ნებისმიერ მოსწავლეს, რომელმაც დაძლია
საბაზო საფეხურის საზოგადოებრივი მეცნიერებებისა და მე-10 კლასის სამოქალაქო განათლების
საგნობრივი პროგრამები, ამასთან იჩენს ინტერესს პოლიტიკური და ეკონომიკური მეცნიერებების
მიმართ.

მოსწავლის მიღწევების შეფასება ხდება ისევე, როგორც საზოგადოებრივი მეცნიერებების
სავალდებულო საგნების სწავლებისას.

კურსის ბოლო 4-5 კვირა ეთმობა მოსწავლეთა პრაქტიკულ მუშაობას სხვადასხვა სახის პროექტებზე,
რომლებსაც ისინი პედაგოგთან და თანაკლასელებთან ერთად ირჩევენ. პროექტზე მუშაობა მოიცავს
დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის
შესაბამისად. პროექტი განხორციელებულად ჩაითვლება, თუკი მისი შედეგები თვალსაჩინოდ და
დამაჯერებლად, კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი (მაგ: წერილობითი დოკუმენტი, მაკეტი,
ინსცენირება, დებატები, აქცია, თანმიმდევრული ღონისძიებები და ა.შ.).

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

სასწავლო პროცესის შედეგები და მოსწავლის მიერ მათი მიღწევის ინდიკატორები დაჯგუფებულია
მიმართულებების მიხედვით. თითოეული მიმართულება ასახავს საგნის სწავლების ძირითად
დანიშნულებას და ეფუძნება ერთ ან რამდენიმე დისციპლინას. თითოეული მიმართულება წარმოადგენს
საბაზო საფეხურზე საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიმართულებების გაგრძელებას. ამით



შენარჩუნებულია საგანმანათლებლო პროცესის მემკვიდრეობითობის პრინციპი და საზოგადოებრივი
მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კავშირები.

პიროვნული განვითარება

ეს მიმართულება გულისხმობს ინდივიდუალური განვითარებისა და სხვების განვითარების პროცესს.
ინდივიდუალურ დონეზე პიროვნული განვითარება მოიცავს იმ მიზნებს, გეგმებსა და ქმედებებს,
რომლებიც მიმართულია შემდეგი ამოცანის/ამოცანების შესრულებაზე:

 თვითანალიზის განვითარება
 თვითცოდნის განვითარება
 იდენტობის ძიება, მიგნება ან განახლება
 შესაძლებლობების ან ნიჭის განვითარება
 პოტენციალის განსაზღვრა და განვითარება
 ადამიანური კაპიტალის განვითარება
 ცხოვრების ხარისხის ამაღლება
 პიროვნული განვითარების გეგმის განსაზღვრა და შესრულება.

მდგრადი განვითარება
უფრო ხშირად მდგრად განვითარებას განმარტავენ, როგორც ”განვითარებას, რომელიც აწმყოს

მოთხოვნებს იმგვარად აკმაყოფილებს, რომ მომავალ თაობებს არ ართმევს მოთხოვნათა დაკმაყოფილების
შესაძლებლობას.”32

ის ცვლილებათა პროცესია, რომელშიც ბუნებრივი რესურსების მოხმარება, ინვესტიციები,
მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარება, პიროვნების განვითარება და ინსტიტუციური ცვლილებები
ურთიერთშეთანხმებულია და ამყარებს ადამიანის მოთხოვნილებებისა და მისწრაფებების
დასაკმაყოფილებლად საჭირო აწმყო და სამომავლო პოტენციალს. გარკვეულწილად საუბარია ადამიანთა
ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფაზე.

თვითმმართველობა და მმართველობა

ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს საშუალება მისცეს გააცნობიეროს სახელმწიფოს რაობა და
ფუნქციები. აღიქვას პოლიტიკური პროცესების მნიშვნელობა და ზოგადი კანონზომიერებები.

თვითმმართველობა და მმართველობა უკავშირდება იმ გადაწყვეტილებებს (ინდივიდუალურ,
ოჯახის, თემის, ქვეყნის დონეზე), რომლებიც განსაზღვრავს მოლოდინებს, ძალაუფლების მინიჭებას ან
საქმიანობის კონტროლს. ის მოიცავს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური, ან ჯგუფური თუ
საზოგადოებრივი საქმიანობის მართვის პროცესებისა და ლიდერობის სპეციფიკურ ნაწილს.

32 United Nations. 1987."Report of the World Commission on Environment and Development." General Assembly Resolution
42/187, 11 December 1987. Retrieved: 2007-04-12; Smith, Charles; Rees, Gareth (1998). Economic Development, 2nd edition.
Basingstoke: Macmillan. ISBN 0333722280



2. საგნობრივი კომპეტენციები

XI/XII კლასები

ეკონომიკა და სახელმწიფო
სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პიროვნული განვითარება მდგრადი განვითარება თვითმმართველობა და
მმართველობა

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.1.
მოსწავლეს შეუძლია
საქართველოში
ეკონომიკური
საქმიანობის
შესაძლებლობების
ანალიზი.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.2.
მოსწავლეს შეუძლია შეაფასოს
საერთაშორისო
ურთიერთობების მნიშვნელობა
ქვეყნის ეკონომიკის
განვითარებისთვის.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.3.
მოსწავლეს შეუძლია ახსნას
საზოგადოებრივი
ინსტიტუტების როლი საბაზრო
ეკონომიკაში.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.4.
მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს
უმუშევრობის გავლენა
ცალკეულ ადამიანსა და
ქვეყანაზე.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.5.
მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს
სახელმწიფოს როლი საბაზრო
ეკონომიკაში.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.6.
მოსწავლეს შეუძლია საბაზრო
ეკონომიკის
ფუნქციონირებაზე
სახელმწიფო პოლიტიკის
გავლენის ანალიზი.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.7.
მოსწავლეს შეუძლია ახსნას
ფისკალური და მონეტარული
პოლიტიკის როლი
ეკონომიკაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება: პიროვნული განვითარება



არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის შესაძლებლობების
ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ჩამოთვლის საქართველოში ყველაზე გავრცელებულ ეკონომიკურ აქტივობებს და გამოყოფს
ისეთებს, სადაც სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების გადაწყვეტილებებს ყველაზე ნაკლები
მნიშვნელობა ენიჭება;

 ჩამოთვლის ეკონომიკურ სისტემებს (მაგ: მბრძანებლური, თავისუფალი, შერეული) და მსჯელობს
თითოეულის შესაბამისობაზე ადამიანის ეკონომიკურ უფლებებთან; ირჩევს, მისი აზრით,
ყველაზე მისაღებს და ასაბუთებს არჩევანს;

 ახასიათებს საბაზრო ეკონომიკის ძირითად პრინციპებს (მაგ: კერძო საკუთრება, პირადი
მოტივაცია, არჩევანისა და საქმიანობის თავისუფლება, ბაზრებისა და ფასების სისტემა და ა.შ.);
მსჯელობს საქართველოს კონსტიტუციისა და სხვა კანონების შესაბამისობაზე საბაზრო
ეკონომიკის პრინციპებთან;

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად, საკუთარ დასახლებაში ატარებს მცირე გამოკითხვას
გადასახადების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების გამოსავლენად (მაგ: რამდენად
აუცილებელია, რეალურია, მიზნობრივად და ეფექტურად გამოიყენება და ა.შ.); მიღებული
შედეგებისა და სკოლაში მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე წერს თემას –
"გადასახადების როლი ქვეყნის განვითარებაში";

 ჩამოთვლის სიღარიბის მიზეზებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში; ადარებს მათ და აყალიბებს
მოსაზრებას მისი დაძლევის შესახებ;

 ირჩევს რომელიმე საქმიანობას და თანაკლასელებთან ერთად მოიძიებს ინფორმაციას მისი
წარმატებით განხორციელების ეკონომიკურ პირობებზე (მაგ: სამართლებრივი ვალდებულებები,
ბაზრის მდგომარეობა, რესურსები და ა.შ.); ანალიზის საფუძველზე ადგენს მარტივ სამოქმედო
გეგმას და წარუდგენს თანაკლასელებს.

მიმართულება: მდგრადი განვითარება

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია შეაფასოს საერთაშორისო ურთიერთობების მნიშვნელობა
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ძირითად მაჩვენებლებს (მაგ: მთლიანი
ეროვნული და შიდა პროდუქტი, ეკონომიკის ზრდის ტემპი, სამომხმარებლო კალათის ოდენობა,
სიღარიბის და უმუშევრობის დონე, ჰუმანური განვითარების ინდექსი); ადარებს საქართველოს
სხვა მსგავსი (მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ) ქვეყნების მონაცემებს;

 განიხილავს მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლებს და აფასებს
შესაბამისი სახელმწიფოების გავლენას საქართველოსა და ამ ქვეყნების ეკონომიკურ
ურთიერთობაზე;

 ირჩევს საქართველოს მოქალაქეთა ეკონომიკური საქმიანობის რომელიმე სფეროს და მსჯელობს
მისი განვითარებისათვის საერთაშორისო ურთიერთობების მნიშვნელობაზე; ჩამოთვლის ამ მხრივ
პრიორიტეტულ სახელმწიფოებს, რეგიონებსა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ასაბუთებს
საკუთარ მოსაზრებას;



 აღწერს თანამედროვე მსოფლიოში სახელმწიფოს ძლიერების კრიტერიუმებს და მათ შესაბამისად
აფასებს საქართველოს მდგომარეობას; თანაკლაასელებთან ერთად განიხილავს მიღებულ
შედეგებს და მათი შეფასებების გათვალისწინებით წერს ესეს საქართველოსა და გარესამყაროს
ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას საზოგადოებრივი ინსტიტუტების როლი საბაზრო
ეკონომიკაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ხსნის როგორ უწყობს ხელს საბაზრო ეკონომიკაში საზოგადოებრივი ინსტიტუტები (ბანკები,
პროფესიული კავშირები, არაკომერციული ორგანიზაციები) კერძო და იურიდიული პირების მიერ
საკუთარი მიზნების მიღწევას;

 აღწერს როგორ უწყობს ხელს საკუთრების უფლება, ხელშეკრულებების პირობების დაცვა, საზომი
სტანდარტები და პასუხისმგებლობის ნორმები საქონლისა თუ მომსახურების წარმოებას,
ვაჭრობას;

 გაითამაშებს კონსულტანტს, რომელიც კლიენტებს დასაბუთებულად არწმუნებს კონკრეტულ
წამოწყებაში ინვესტირების სარგებლიანობაში;

 ხსნის რატომ იღებენ გამსესხებლები საპროცენტო სარგებელს მსესხებლებისაგან;
 ასაბუთებს, რატომ არსებობს განსხვავება საპროცენტო სარგებელს შორის: ახალი და ძველი

მანქანის სესხისთვის, 15-წლიანი და 30-წლიანი ანაბრისთვის, მაღალი კრედიტუნარიანობისა და
დაბალი კრედიტუნარიანობის მქონეთათვის.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს უმუშევრობის გავლენა ცალკეულ ადამიანსა და
ქვეყანაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განიხილავს უმუშევრობის შედეგებს ინდივიდის და ქვეყნის მასშტაბით; ჩამოთვლის უმუშევართა
სოციალური დაცვის მისეულ გზებს;

 აკავშირებს უმუშევრობის დონეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სხვა ძირითად
მაჩვენებლებთან და ადარებს სხვა მსგავსი (მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ) ქვეყნების მონა-
ცემებს;

 აღწერს ეკონომიკური წრებრუნვის მოდელსა და მისი აქტორების როლს;
 აანალიზებს უმუშევრობის ზიანს როგორც ცალკეული ინდივიდების, ისე მთლიანად ქვეყნის

მასშტაბით;
 ასაბუთებს, როგორ ამცირებს ინფლაცია ქვეყანაში ცხოვრების დონის ზრდის ტემპს (მინიშნება:

ინდივიდები და ორგანიზაციები ხარჯავენ რესურსებს, რათა თავი დაიცვან მომავალი ფასების
გამო შექმნილი გაურკვევლობისგან);

 ერთმანეთს ადარებს მიმდინარე წლისა და 2000 წლის სამომხმარებლო კალათის ფასებს და ხსნის
როგორ ამცირებს ინფლაცია იმ მომხმარებელთა მსყიდველობით უნარს, რომელთა შემოსავალი
უცვლელია ან ინფლაციის ტემპებზე ნელა იზრდება;



 ასახელებს უმუშევრობის სახეთა მაგალითებს, ხსნის მათ შორის განსხვავებას და ასაბუთებს
რომელ ფორმას მოაქვს ყველაზე მეტი ზიანი ეკონომიკისათვის;

 ხსნის, როგორ ზრდის მოსალოდნელი ინფლაცია საპროცენტო სარგებელს;
 აანალიზებს ინფლაციის დანახარჯებს სხვადასხვა ჯგუფისთვის.

მიმართულება: თვითმმართველობა და მმართველობა

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს სახელმწიფოს როლი საბაზრო ეკონომიკაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აანალიზებს სახელმწიფოს, როგორც კერძო საკუთრების უფლების განმსაზღვრელისა და დამცავის
როლს;

 ხსნის იმ მიზეზებს, რომელთა გამო ბაზარს არ შეუძლია რესურსების ეფექტიანად განაწილება: (1)
არასათანადოდ არის განსაზღვრული და დაცული საკუთრების უფლება; (2) გარეგანი ეფექტები,
რომლებიც მრავალ ადამიანზე მოქმედებს, უკავშირდება კონკრეტული პროდუქტის წარმოებას ან
მოხმარებას და (3) ბაზრები არასაკმარისად კონკურენტულია;

 ხსნის გარემოს დაბინძურების, ვაქცინაციის, სამედიცინო გამოკვლევების საკითხებში
სახელმწიფოს მონაწილეობის მიზეზებს და შეუძლია განსაზღვროს ამ საკითხებში სახელმწიფო
როლი;

 ხსნის, რატომ არსებობს წყლის ან ელექტროენერგიის ერთადერთი მომწოდებელი;
 აღწერს სახელმწიფო დახმარების 2-3 პროგრამას და სახელმწიფოს მიერ მათი განხორციელების

მიზეზებს. განსაზღვრავს მოსახლეობის ჯგუფებს, რომლებსაც ეკისრებათ პროგრამასთან
დაკავშირებული ხარჯები და რომლებიც იღებენ სარგებელს;

 მსჯელობს საქართველოს ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის შესახებ.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირებაზე სახელმწიფო
პოლიტიკის გავლენის ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ხსნის, რატომ იყენებს სახელმწიფო გადასახადების მოკრეფის შედეგად მიღებულ თანხას
ეროვნული უსაფრთხოების, დაწყებითი განათლების, გზების მშენებლობის და სხვათა
დაფინანსებისთვის და რატომ იქნებოდა შეუძლებელი სახელმწიფოს დახმარების (მხოლოდ კერძო
სექტორის დახმარებით) გარეშე ამ სფეროების განვითარება;

 ასაბუთებს, რომ ხშირად სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების დანახარჯები სარგებელს
აჭარბებს, რასაც მრავალი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს: ამომრჩევლებზე, საჯარო მოხელეებზე
მოქმედი სტიმულები, დაინტერესებულ პირთა მიერ განხორციელებული ქმედებები, რაც ძვირი
უჯდება საზოგადოებას ან ეკონომიკური ეფექტიანობისაგან განსხვავებული სხვა მიზნები;



 აანალიზებს, რომ პოლიტიკურ ლიდერებს შესაძლოა ისეთი პოლიტიკის გატარების სტიმულები
ამოძრავებდეთ, რომლის დანახარჯები მრავალ ადამიანზე ნაწილდება, ხოლო სარგებელს
პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე მცირე ჯგუფი იღებს;

 აანალიზებს, რატომ უჭერენ ხშირად მხარს დაინტერესებული ჯგუფები ფასების კონტროლის
პოლიტიკას, რომელიც ამცირებს წარმოებული საქონლისა და მომსახურების რაოდენობას, რის
შედეგადაც მომხმარებელი ვერ იღებს ზოგ ისეთ საქონელსა და მომსახურებას, რომლის
მნიშვნელობა აჭარბებს მისი წარმოების დანახარჯებს.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.7. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის როლი
ეკონომიკაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ფისკალური პოლიტიკის ისტორიული მაგალითების განხილვის საფუძველზე, ხსნის მის
მიზეზებს;

 ახასიათებს ფისკალურ პოლიტიკას, რომელსაც შესთავაზებდა შემდეგი პრობლემების
გადასაჭრელად: (1) მზარდი უმუშევრობა, (2) მზარდი ინფლაცია. ასაბუთებს საკუთარ
რეკომენდაციას;

 ხსნის განსხვავებას ბიუჯეტის დეფიციტსა და სახელმწიფო ვალს შორის და განსაზღვრავს რა დრო
დასჭირდებოდა სახელმწიფო ვალის გადახდას არსებული მშპ-ს პირობებში, თუ მას მხოლოდ
ვალის გადასახდელად გამოიყენებდნენ;

 ხსნის მონეტარული პოლიტიკის არსს და მის გავლენას ფულის მასაზე და საპროცენტო
სარგებელზე.

პროგრამის შინაარსი

1. საქართველოში გავრცელებული ეკონომიკური საქმიანობის ისტორიული და თანამედროვე ფორმები
2. ეკონომიკური სისტემები
3. საერთაშორისო ურთიერთობები და მისი მნიშვნელობა
4. საზოგადოებრივი ინსტიტუტები და საბაზრო ეკონომიკა
5. სამართლიანი და უსამართლო გადასახადები
6. საგადასახადო პოლიტიკა
7. გადასახადები და კეთილდღეობა
8. სახელმწიფო და კერძო საკუთრება
9. სახელმწიფო პოლიტიკა
10. უმუშევრობა, მისი ფორმები, გავლენა
11. სახელმწიფო ვალი
12. ინფლაცია, მისი გავლენა და დაძლევის გზები
13. ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა
14. ეკონომიკური განვითარების ძირითადი მაჩვენებლები



თავი LXII

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”თეატრალური ხელოვნება”

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

თეატრალური ხელოვნების შესწავლა, წარმოსახვითი სამყაროს შექმნა და ცხოვრება ამ სამყაროში

(როლების გათამაშება) საკუთარი თავისა და ირგვლივ არსებული გარემოს შემეცნების უნიკალური გზაა.

თეატრალური ხელოვნების შესწავლის დროს შეძენილი უნარ-ჩვევები დაეხმარება მოსწავლეს როგორც

ადამიანებთან ურთიერთობაში, კერძოდ, საკუთარი და სხვისი განცდების, შეხედულებების,

დამოკიდებულებების გაგებაში, ისე სამყაროს შესახებ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და შემდგომი

პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებაში. გარდა ამისა, სპექტაკლის შექმნა, წარმოდგენა და ანალიზი

გუნდური საქმიანობაა. აქედან გამომდინარე, რეალურ და წარმოსახვით სამყაროში კომუნიკაციის მეშვეობით

მოსწავლეს უვითარდება მოსმენის, საუბრის, ადამიანებთან ურთიერთობის, განსხვავებული აზრისა და

მსოფლმხედველობის მიმართ შემწყნარებლური დამოკიდებულების და სხვის მიმართ თანაგრძნობის უნარს.

ბ) თეატრალური ხელოვნების სწავლების მიზნები:

 თეატრალური ხელოვნების მიმართ ინტერესის გაღვიძება
 შემოქმედებითობის განვითარება
 თეატრალური ხელოვნების ნიმუშების მსოფლიო კულტურის კონტექსტში გააზრების უნარის

ჩამოყალიბება

გ) არჩევითი საგნის სწავლების ორგანიზება

კურსი ერთმოდულიანია და გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე.

დ) არჩევითი საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

წარმოდგენილ კურსში დრამატული ხელოვნების შესწავლა სამი მიმართულებით იშლება. ესენია:



პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და იდეების გამოხატვა. ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ქმნიან

და წარმოადგენენ დრამატულ ნამუშევრებს. იკვლევენ ხასიათებსა და მოვლენებს ტექსტსა და საკუთარ

გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია. მოსწავლეები აანალიზებენ დრამატულ ნამუშევრებს, აფასებენ

საკუთარ და სხვების სამსახიობო არჩევანს.

თეატრალური ხელოვნება კონტექსტში. მოსწავლეები შეისწავლიან თეატრალური ხელოვნების

თეორიულ და ისტორიულ ასპექტებს, დრამის წარმოშობასა და როლს საზოგადოების ცხოვრებაში.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლაsები

თეატრალური ხელოვნება

(არჩ.თ.ხ.)

არჩევითი კურსის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და
იდეების გამოხატვა

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია თეატრალური ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში



არჩ.თ.ხ. X/XI/XII.1. მოსწავლე
იცნობს და შეუძლია
თეატრალური ხელოვნების
ელემენტებისა და პრინციპების
გამოყენება შემოქმედებითი
აქტივობისას.

არჩ.თ.ხ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს

შეუძლია მონაწილეობის მიღება

სპექტაკლში.

არჩ.თ.ხ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია ეტიუდის, სცენის,
სპექტაკლის გაანალიზება.

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.4.

მოსწავლე ჩაბმულია

თეატრალურ ცხოვრებაში.

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.5. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიკვლიოს
ქართული თეატრის ისტორიის
ძირითადი ეტაპები.

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.6. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიკვლიოს და
გააანალიზოს თეატრალური

ხელოვნება.

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.7. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიკვლიოს
თეატრალური ხელოვნების

როლი საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში.

სწავლის შედეგები და ინდიკატორები

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და იდეების გამოხატვა

არჩ.თ.ხ..X/XI/XIII.1. მოსწავლე იცნობს და შეუძლია თეატრალური ხელოვნების

ელემენტებისა და პრინციპების გამოყენება შემოქმედებითი

აქტივობისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღიქვამს და ფლობს საკუთარ სხეულს;
 ავლენს წარმოსახვისა და ყურადღების კონცენტრაციის უნარს;
 გაითამაშებს სცენას, ეპიზოდს საკუთარი ცხოვრებიდან, მიმართავს იმპროვიზაციას;
 იყენებს ვოკალურ მონაცემებს, მიმიკას, ჟესტებს, სხეულის პლასტიკას სიმღერის, მუსიკალური

ფრაგმენტის შესრულებისას;
 ცეკვით, მოძრაობით აყვება სხვადასხვა სტილის მუსიკას და სხეულის ენით გადმოსცემს განწყობილებას;
 განასახიერებს მხატვრულ სახეს (მაგ. კონკრეტულ საგანს, პერსონაჟს) და გადმოსცემს განწყობილებას,

ემოციას, ქმედებას მიმიკის, ჟესტის, მოძრაობის საშუალებით;



 ასახიერებს რამდენიმე მოქმედ პირს ლიტერატურული ტექსტის შინაარსიდან გამომდინარე
(ავტორი, პერსონაჟი);

 შეარჩევსEტემპს, რიტმს, იყენებს შესაბამის ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტებს, იცავს ლოგიკურ
მახვილებს, პაუზას სხვადასხვა ტიპის ლიტერატურული ტექსტის კითხვისას.

არჩ.თ.ხ..X/XI/XIII.2. მოსწავლეს შეუძლია სპექტაკლში მონაწილეობის მიღება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წამოჭრის პრობლემას და მის მიხედვით შეარჩევს სპექტაკლის თემას;
 თანაკლასელებთან ერთად განიხილავს და შეარჩევს ლიტერატურულ მასალას წარმოდგენისათვის;
 წარმოადგენს შერჩეულ მასალას / თემას პიესის ფორმით;
 თანაკლასელებთან ერთად ანაწილებს როლებს;
 თანამშრომლობს მხატვართან, მუსიკალურ გამფორმებელთან;
 რეპეტიციების დროს იცავს ეთიკის ნორმებს;
 არ იბნევა მაყურებლის წინაშე და მიმართავს იმპროვიზაციას გაუთვალისწინებელ სიტუაციაში;
 წარმოდგენის მსვლელობისას ასრულებს სიმღერას, ცეკვას;
 იყენებს სივრცეში ორიენტაციის უნარს სპექტაკლის დროს;
 არ არღვევს სამსახიობო ანსამბლს;
 ქმნის პირობით სამყაროს ხმით, მხატვრული, მუსიკალური გაფორმებით, გახმოვანებით;
 სპექტაკლის მსვლელობისას ინარჩუნებს შემოქმედებით ატმოსფეროს კულისებში.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.3. მოსწავლეს შეუძლია ეტიუდის, სცენის, სპექტაკლის გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საუბრობს სპექტაკლით / ეტიუდით / სცენით გამოწვეულ შთაბეჭდილებაზე;
 მსჯელობს, რა არის სპექტაკლის იდეა, თემა, პრობლემა და რა თეატრალური ხერხებია

გამოყენებული მათ გადმოსაცემად (სიტყვა, მოქმედება, მსახიობის ოსტატობა, სცენოგრაფია,
მუსიკალური გაფორმება...);

 აანალიზებს სპექტაკლის, როგორც დროში მიმდინარე ნაწარმოების კომპოზიციურ წყობას
(ექსპოზიცია, კვანძის შეკვრა, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, ფინალი; გამჭოლი მოქმედება);

 განიხილავს და აფასებს მსახიობის ოსტატობას (მაგ, როლის შესრულების მანერა, სცენური სახის
გადაწყვეტა, მეტყველების კულტურა, სასცენო მოძრაობა, ორიენტირება სცენიურ სივრცეში);

 საუბრობს, როგორ არის გამოყენებული მხატვრული სახის განვითარებისათვის თეატრალური
ხელოვნების ელემენტები (კოსტიუმი, გრიმი, განათება, დეკორაცია, მუსიკალური გაფორმება,
სცენა);

 მსჯელობს როლის ფუნქციაზე სპექტაკლში (მაგალითად, როდრიგოს ფუნქცია შექსპირის
ტრაგედიაში "ოტელო");

 საუბრის დროს იყენებს შესაბამის ტერმინებს.



არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.4. მოსწავლე ჩაბმულია თეატრალურ ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ესწრება სპექტაკლებს, რეპეტიციებს;
 ხვდება თეატრალური ხელოვნების მოღვაწეებს / მუშაკებს პროფესიული რჩევების მიღების

მიზნით;
 აწყობს სპექტაკლის განხილვას (მსჯელობა, აზრის გამოთქმა, კამათი, კრიტიკა);
 წერს რეცენზიას სპექტაკლზე დასწრების შემდეგ და აცნობს თანაკლასელებს.

თეატრალური ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.5. მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს ქართული თეატრის ისტორიის

ძირითადი ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ირჩევს ქართული თეატრის ისტორიის რომელიმე პერიოდს და აანალიზებს ისტორიული,
სოციალური და პოლიტიკური ვითარების გავლენას თეატრზე;

 მსჯელობს არჩეული პერიოდის ქართული თეატრის მოღვაწეების შემოქმედებაზე
(დრამატურგები, რეჟისორები, მსახიობები, კომპოზიტორები, მხატვრები და ა.შ.);

 მოიძიებს მასალას რომელიმე ცნობილ სპექტაკლზე და აცნობს თანაკლასელებს.

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.6. მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს და გააანალიზოს თეატრალური

ხელოვნება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იკვლევს დრამატურგიის სპეციფიკას ცნობილი ქართული და უცხოური
პიესების მაგალითზე;

 მსჯელობს თეატრსა და კინოს შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებაზე;
 მსჯელობს თეატრალური ხელოვნების განსხვავებულ ფორმებზე (თოჯინური, ჩრდილების,

ნიღბების თეატრი, პანტომიმა, ბალაგანი...) და მიმდინარეობებზე (აბსურდის თეატრი, კლასიკური
თეატრი...);

 კონკრეტული სპექტაკლის მაგალითზე მსჯელობს, როგორ აირეკლავს თეატრი ქვეყნის
კულტურას, საზოგადოებრივ ურთიერთობებს, პოლიტიკურ, ისტორიულ ვითარებას;

 ახასიათებს სხვადასხვა დრამატულ ჟანრს (ტრაგედია, კომედია, მელოდრამა, ვოდევილი);
 მსჯელობს იმის შესახებ, როგორ ერწყმის ერთმანეთს ხელოვნების სხვადასხვა დარგი თეატრში და

განიხილავს თეატრთან დაკავშირებულ პროფესიებს;
 მსჯელობს თეატრის იმ მუშაკებზე და მათ როლზე თეატრში რომლებიც თავად არ ჩანან სცენაზე

(დეკორატორი, რეკვიზიტორი, გრიმიორი, მკერავი, ჩამცმელი...);



 შეისწავლის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაძლებლობებს თეატრალურ ხელოვნებაში (განათება,
მუსიკალური გაფორმება, სცენის ტექნიკური მოწყობა...).

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.7. მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს თეატრალური ხელოვნების

როლი საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს თეატრის როლზე მის ცხოვრებაში;
 საუბრობს თეატრალურ დასზე/ სპექტაკლზე/ რეჟისორზე/ მსახიობზე/ როლზე, რომელიც

განსაკუთრებით მოსწონს და ასაბუთებს თავის დამოკიდებულებას;
 განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს თეატრალური ხელოვნების შესწავლით მიღებული

ცოდნა და უნარები სხვადასხვა პროფესიაში;
 მსჯელობს თანამედროვე ქართული თეატრის როლზე;
 საუბრობს უმაღლესი განათლებისა და კარიერის შესაძლებლობაზე თეატრალურ ხელოვნებასა და

მის მომიჯნავე დარგებში (კინო, ტელევიზია);
 გამოთქვამს ვარაუდს, რა პრობლემაზე / თემაზე იქნება აქტუალური სპექტაკლის დადგმა

მოცემულ მომენტში და მაყურებლის შესაძლო რეაქციაზე;
 მსჯელობს თეატრის როლზე საზოგადოების ცხოვრებაში კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე

(მაგალითად, თ. ჩხეიძის "ჯაყოს ხიზნები", მ. თუმანიშვილის "ანტიგონე").

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი

სამსახიობო ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები:

 ყურადღება, წარმოსახვა, ინტონაცია, ტემპი, რიტმი, მიმიკა, ჟესტი, ლოგიკური მახვილი, პაუზა, შეფასება,
სხეულის პლასტიკა, ვოკალური მონაცემები (ლიტერატურული ტექსტის კითხვა; ემოციების,
განწყობილების გადმოცემა; მხატვრული სახის განსახიერება; სცენის გათამაშება; იმპროვიზაცია, სიმღერის,
ცეკვის შესრულება).

სპექტაკლში მონაწილეობა:

 პრობლემის დასმა, თემის შერჩევა, პიესის შექმნა, როლების განაწილება, პირობითი სამყაროს შექმნა
(მხატვართან, მუსიკალურ გამფორმებელთან თანამშრომლობა).

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:

 დასწრება თეატრალურ წარმოდგენებზე, რეპეტიციებზე; თეატრალური წარმოდგენის, მისი ფრაგმენტის
ანალიზი შესაფერისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირად და წერილობით; სპექტაკლის იდეის, თემის,
პრობლემის, კომპოზიციური წყობის და გამოყენებული თეატრალური ხერხების განხილვა; მსახიობის
ოსტატობით და თეატრალური ხელოვნების სხვადასხვა ელემენტებით შექმნილი მხატვრული სახის
ანალიზი; შეხვედრა თეატრალური ხელოვნების მოღვაწეებთან.



თეატრალური ხელოვნება კონტექსტში:

 ისტორიული, სოციალური და პოლიტიკური ვითარების გავლენის კვლევა თეატრზე ქართული თეატრის
ისტორიის შერჩეული პერიოდის მაგალითზე; ქართული თეატრის მოღვაწეების შემოქმედების განხილვა;
მსჯელობა თეატრალური ხელოვნების განსხვავებულ ფორმებსა და მიმდინარეობებზე, თეატრსა და კინოს
შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებებზე, თეატრის მუშაკების როლზე თეატრში; საუბარი თეატრთან
დაკავშირებულ პროფესიებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიების გავლენაზე; თეატრალური ჟანრების
დახასიათება, ძველი და ახალი თეატრალური ფორმების შედარება; თეატრის როლის ანალიზი საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში.

თავი LXIII

ორმოდულიანი საგნობრივი პროგრამა : ”კინოხელოვნება”

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

კინემატოგრაფიის წარმოშობამ არსობრივი ცვლილებები გამოიწვია არა მარტო თანამედროვე (XX
საუკუნის) კულტურის გაგებაში, არამედ კომუნიკაციის ფორმებსა და ზოგადად მოდერნულ სამყაროში,
რომელსაც ვიზუალური კომუნიკაციის ერადაც მოიხსენიებენ. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია,
მოსწავლე უკვე სკოლაშივე ეზიაროს სამყაროს აღქმისა და რეფლექსიის ამ სპეციფიკურ სისტემას.

ამ პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეები იძენენ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს კინოხელოვნებაში,
უვითარდებათ რეალურ სამყაროზე დაკვირვების, მოძრავი ვიზუალური სახეებით აზროვნების, მისი
გრძნობადი აღქმისა და გააზრების უნარი; ეცნობიან კინოტექსტის სტრუქტურას და ელემენტების
ფუნქციას, კინოხელოვნების სინთეზურ ბუნებას და გამომსახველობას, კინოს ენას და ძირითად
ტერმინოლოგიას. უყურებენ და აანალიზებენ ქართული და უცხოური ფილმების ნიმუშებს ისტორიულ
კონტექსტში. პრაქტიკულად გაივლიან კინოს შექმნის ყველა ეტაპს, რომლის დროსაც პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების მიღებასთან ერთად უყალიბდებათ ადამიანებთან ურთიერთობის, განსხვავებული აზრისა და
მსოფლმხედველობის მოსმენისა და გაგების უნარი.

ბ) კინოხელოვნების სწავლების მიზნები და ამოცანები

კინოხელოვნების სწავლების მიზნებია:

 რეალურ სამყაროზე დაკვირვების, წარმოსახვის, მოძრავი ვიზუალური სახეებით აზროვნების,
მისი გრძნობადი აღქმისა და გააზრების უნარის ჩამოყალიბება;

 კინოს უნივერსალური ენის შესწავლა, მისი საშუალებით ქართულ და მსოფლიო
კინონამუშევრებთან ზიარება;

 სამყაროს ერთიანობის აღქმის უნარის ჩამოყალიბება;
 კინოხელოვნების ნიმუშების აღქმისა და კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარება;



 კინოხელოვნების ნიმუშების მსოფლიო კულტურის კონტექსტში გააზრების უნარის
ჩამოყალიბება;

 შემოქმედებითი საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება;
 გადაღებისთვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებების გაცნობა-დაუფლება.

კინოხელოვნების სწავლების ამოცანებია:

ფასეულობები და
დამოკიდებულებები

უნარ-ჩვევები ცოდნა

 პატივისცემის
გრძნობის განვითარება
ეროვნული და
მსოფლიო კულტურის
მიმართ.
 სოციალური მგრძნობე-

ლობის, თანაგანცდისა
და თანაგრძნობის
უნარის განვითარება.

 შემწყნარებლური
დამოკიდებულების
ჩამოყალიბება სხვა ადა-
მიანების, განსხვავე-
ბული აზრის, რელი-
გიურ-კულტურული
ტრადიციებისა და
მსოფლ-
მხედველობისადმი.
 მოქალაქეობრივი

თვითშეგნების,
პასუხისმგებლობისა და
პრინციპულობის
ჩამოყალიბება.

 შემოქმედებითი აზ-
როვნებისა და გაგების
უნარის განვითარება.

 დასაბუთებული მსჯე-
ლობისა და კრიტი-
კული აზროვნების
განვითარება.

 ხედვის კულტურის,
წარმოსახვის, ცალკე-
ულ დეტალზე დაკ-
ვირვების, გარემომ-
ცველი რეალობის
ფრაგმენტაციისა და
გამთლიანების უნარის
განვითარება.

 ჩანაფიქრის მკაფიოდ
გადმოცემის, ამბის
დრამატურგიულად
აწყობის უნარის ჩამო-
ყალიბება.

 გუნდური მუშაობის
უნარ-ჩვევების ჩამო-
ყალიბება.

 კინოტექნიკის გამო-
ყენების უნარების
განვითარება.

 კინოს ენისა და
სპეციფიკის შესწავლა;
 კინორეფლექსაციის

საშუალებით რეალო-
ბაზე წარმოდგენის
ჩამოყალიბება.
 კინოს ისტორიისა და

თანამედროვე
პროცესების გაცნობა
და გააზრება.
 კინოს მეშვეობით

მსოფლიო კულტურის
მრავალფეროვნებას-
თან ზიარება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

წარმოდგენილი არჩევითი საგანი ორმოდულიანია. თითოეული მოდული გათვლილია 30 აკადემიურ
საათზე.

პირველი მოდული მოსწავლისათვის თეორიული ცოდნის გადაცემას გულისხმობს და მოიცავს ორ
მიმართულებას: 1. კინოხელოვნების აღქმა კონტექსტში (მოსწავლე შეისწავლის კინოხელოვნების
გამომსახველობით საშუალებებსა და კინოს ისტორიის ძირითად ეტაპებს); 2. კომუნიკაცია და



ინტერპრეტაცია (განიხილავს შესწავლილი პერიოდების ფილმებს, მათ თავისებურებებს ზეპირი ან
წერილობითი სახით).

მეორე მოდული ითვალისწინებს თეორიული ცოდნის გაღრმავებასა და მის პრაქტიკულ
საქმიანობაში გამოყენებას. იგი მოიცავს სამ მიმართულებას: 1. პრაქტიკული უნარ- ჩვევები და იდეების
გამოხატვა (წერს სცენარს და მუშაობს კინოპროექტზე); 2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია (წარადგენს
საკუთარ პროექტს, აანალიზებს ფილმებს); 3. კინოხელოვნების აღქმა კონტექსტში (შეისწავლის ძირითად
მიმდინარეობებსა და მიმართულებებს და თანამედროვე კინოპროცესს).

დ) საგნის მიმართულებების აღწერა

I მოდული

ამ მოდულით მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ გაიცნონ და გაიაზრონ კინოისტორიის ძირითადი
ეტაპები, შეისწავლონ კინოხელოვნების ენა და გამომსახველობითი საშუალებების თავისებურებები,
გამოიმუშაონ კრიტიკული აზროვნებისა და ანალიზის უნარ-ჩვევები. ამ მიზნით თეორიული კურსი
იყოფა ორ მიმართულებად: 1. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია; 2. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში.

1. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები შეისწავლიან კინემატოგრაფის თეორიულ და ისტორიულ

ასპექტებს, მისი წარმოშობის წინაპირობებსა და განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპებს, გამომსახველობით
საშუალებებს, ტერმინოლოგიას, კინოთხრობის ელემენტებსა და პრინციპებს, თანამედროვე
ტექნოლოგიებს. განიხილავენ, თუ რამდენად განისაზღვრება ფილმი ისტორიულ-კულტურული თუ
სოციალური კონტექსტით და პირიქით, ახდენს თუ არა კინო ზეგავლენას საზოგადოებრივ
ცნობიერებაზე.

2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები უყურებენ ფილმს, წერენ რეცენზიას, განიხილავენ მას და

მართავენ დისკუსიებს, რომლის დროსაც სწავლობენ საკუთარი შეფასება/შეხედულებების მკაფიოდ
არტიკულირებას და ეუფლებიან საჯაროდ აზრის გამოთქმის კულტურას, ამავე დროს სხვისი აზრის
მოსმენასა და გაგებას.

II მოდული

II მოდული მოსწავლეებს საშულებას აძლევს გაიღრმავონ პირველ ეტაპზე მიღებული თეორიული
ცოდნა და გამოიყენონ ის პრაქტიკულ საქმიანობაში. მოსწავლეები შეისწავლიან მიმდინარეობებსა და
მიმართულებებს და მუშაობენ კინოპროექტზე (ჩანახატი, ფოტო–ფილმი, რამდენიმე წუთიანი
ვიდეოფილმი, კლიპი, რეკლამა). იგი მოიცავს სამ მიმართულებას: 1. შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება; 2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია; 3. ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში.

2. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები გაივლიან კინოპროექტის შექმნის ყველა ეტაპს

(ლიტერატურული და სარეჟისორო სცენარი, გადაღება, მონტაჟი, პრეზენტაცია), რისთვისაც
შემოქმედებით უნარსა და წარმოსახვასთან ერთად იყენებენ სწავლის პროცესში მიღებულ თეორიულ
ცოდნას (დრამატურგიული განვითარება, კადრირება, კომპოზიცია, ხედების მონაცვლეობა და ა.შ.).



მოსწავლეს ეძლევა საშუალება ინტერესებისა და შესაძლებლობების მიხედვით განსაზღვროს თავისი
ფუნქცია პროექტში.

3. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები უყურებენ ფილმს, წერენ რეცენზიას, განიხილავენ

მას და მართავენ დისკუსიებს, რომლის დროსაც სწავლობენ საკუთარი შეფასება/შეხედულებების
მკაფიოდ არტიკულირებას და ეჩვევიან საჯაროდ აზრის გამოთქმის კულტურას, ამავე დროს სხვისი
აზრის მოსმენასა და გაგებას.

3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები იღრმავებენ პირველ ეტაპზე მიღებულ ცოდნას,

ეცნობიან მიმდინარეობებსა და მიმართულებებს, განიხილავენ, თუ რამდენად განისაზღვრება ის
ისტორიულ-კულტურული თუ სოციალური კონტექსტით.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასები

კინოხელოვნება
I მოდული (თეორიული კურსი)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.I.კ.ხ. X/XI/XII.1.1. მოსწავლე ირჩევს
და იკვლევს მსოფლიო კინოხელოვნების
რომელიმე ეტაპს.

არჩ.I.კ.ხ. X/XI/XII.2. მოსწავლე იკვლევს
და შეუძლია გააანალიზოს კინოხელოვ-
ნების როლი საკუთარ და საზოგადოე-
ბის ცხოვრებაში.

არჩ.I.კ.ხ.X/XI/XII. 3. მოსწავლეს შეუძლია
ფილმების გაანალიზება.

არჩ.I.კ.ხ.X/XI/XII .4. მოსწავლეს შეუძლია
განიხილოს და გააანალიზოს
თანამედროვე კინოპროცესი.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: კინოხელოვნების აღქმა კონტექსტში

არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII..1. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს მსოფლიო კინოხელოვნების რომელიმე ეტაპს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ასაბუთებს თავის არჩევანს;
 აგროვებს ინფორმაციას ამა თუ იმ ეტაპის შესახებ და აწყობს პრეზენტაციას (ინდივიდუალურად

ან ჯგუფთან ერთად);
 აანალიზებს არჩეული ეტაპის ისტორიულ, სოციალურ-პოლიტიკურ, კულტურულ კონტექსტს

(მიმდინარე პოლიტიკური თუ სოციალური პროცესები და მათი გავლენა ზოგად კულტურულ
ატმოსფეროზე);

 მსჯელობაში გამოყოფს ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელ გამომსახველობით საშუალებებს
(კადრის კომპოზიცია, ხედები, რაკურსები, განათება, ფილმის რიტმი და სხვა);

 ირჩევს მისთვის საინტერესო კინემატოგრაფისტს და იკვლევს მის შემოქმედებას;
 ირჩევს და მსჯელობს ქართული კინოს რომელიმე ეტაპის (უხმო პერიოდი, 20-იანი წლები, 60-იანი

წლები და სხვა) ისტორიული და კულტურული კონტექსტის შესახებ;
 ადარებს ქართული კინოს არჩეულ პერიოდს მსოფლიო კინემატოგრაფში პარალელურად

მიმდინარე პროცესთან;
 აგროვებს ინფორმაციას და გამოთქვამს საკუთარ დამოკიდებულებას თანამედროვე კინოპროცესში

ახალი ტექნოლოგიების როლზე.
არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII.2. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია გააანალიზოს კინოხელოვნების როლი საკუთარ

და საზოგადოების ცხოვრებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს კინოხელოვნების როლზე საკუთარ ცხოვრებაში;
 მსჯელობს შემოქმედის (რეჟისორის, დრამატურგის, მსახიობის) მოქალაქეობრივ როლზე

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;
 მსჯელობს კინოხელოვნების ზეგავლენაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების და ცხოვრების

სტილის ჩამოყალიბებაზე;
 განმარტავს როგორ შეუძლია გამოიყენოს კინოხელოვნების შესწავლით მიღებული ცოდნა და

უნარები მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში;
 საუბრობს უმაღლესი განათლების და პროფესიული დასაქმების შესაძლებლობაზე

კინოხელოვნებასა და მის მომიჯნავე დარგებში (ტელევიზია, სარეკლამო საქმე, თეატრი).

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ფილმების გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოყოფს არჩეული ეტაპის ფარგლებში მისთვის საინტერესო ფილმის იდეასა და თემატიკას,

გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებასა და დამოკიდებულებას მის მიმართ (წერითი ფორმით და
დისკუსიისას);

 განსაზღვრავს ფილმის ჟანრს და ახასიათებს მის თავისებურებას და გადმოგვცემს საკუთარ
დამოკიდებულებას ამ კონკრეტული ჟანრისადმი;

 ახდენს სამსახიობო შესრულების თავისებურების ანალიზს: აღწერს, თუ რამდენად დამაჯერებელი
და უშუალოა მსახიობი, რამდენად ახერხებს პერსონაჟის ფსიქოლოგიური ნიუანსების
გამოვლენასა და მხატვრული სახის შექმნას;

 ახდენს ფილმის სტრუქტურის მარტივ ანალიზს: მიუთითებს, თუ რა საშუალებებს იყენებს
რეჟისორი ჩანაფიქრის მხატვრულად გადმოცემისთვის - როგორ აწყობს დრამატურგიულად,
როგორია კადრის კომპოზიცია, ხედები, რაკურსები, განათება, ფილმის რიტმი და ა.შ.;

 ახდენს აუდიო სტრუქტურის მარტივ ანალიზს: განსაზღვრავს რამდენად დიდია ხმის
მხატვრული დატვირთვა, როგორ იყენებს რეჟისორი დიალოგს, ხმოვან პაუზებს, მუსიკას და ა.შ.;



 განსაზღვრავს კინოენის ძირითად ელემენტებს: (კადრი, კომპოზიცია, მონტაჟის ელემენტები და
სხვა);

 საუბრისა და წერის დროს იყენებს კინოტერმინოლოგიას (მსხვილი ხედი, რაკურსი, დეტალი,
პანორამა და სხვ.).

არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს და გააანალიზოს თანამედროვე კინოპროცესი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნახულობს კინოთეატრში (ან მოიძიებს ინტერნეტის მეშვეობით) ფილმებს მიმდინარე

რეპერტუარიდან და თანაკლასელებთან ერთად აწყობს მათ განხილვას;
 ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას დისკუსიაში;
 წერს რეცენზიას და განიხილავს მას თანაკლასელებთან ერთად;
 დამუშავებულ მასალას წარადგენს თანაკასელების წინაშე (პრეზენტაცია).

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი

კინოს გამომსახველობითი საშუალებები და თხრობის ძირითადი პრინციპები:

კადრი, კომპოზიცია, მონტაჟი (ფრაგმენტები ს. ეიზენშტეინის “ჯავშნოსანი პოტიომკინიდან” და მ.
კალატოზიშვილის “ჯიმ-შვანთედან”), კამერის მოძრაობა (ფრაგმენტები მ. კალატოზიშვილის “მე-
კუბადან” და ფ. ფელინის “8 1/2”-დან), განათება, ხმოვანი პარტიტურა (ფრაგმენტები რ. უაიზის
“ვესტსაიდური ისტორიიდან” და ო. იოსელიანის “იყო შაშვი მგალობელი”), სიუჟეტის დრამატურგიული
წყობა, ჟანრი (მიუზიკლი - მ. ფორმანის “თმები”, მელოდრამა - უ. უაილერი “რომაული არდადეგები”,
საშინელებათა ფილმი - ს. კუბრიკის “ნათება”, დრამა - ლ. მალის “ნახვამდის, ბავშვებო” ან “ლაკომბ-
ლუსიენი”, ისტორიული ფილმი - ლ. ბესონის “ჟანა დ’არკი” და ა.შ.) და სხვ.

კინემატოგრაფის წარმოშობა და განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპები:

1. უხმო პერიოდი (ძმები ლუმიერების, ჟ. მელიესის, ჩ. ჩაპლინის ფილმები; ვ. ამაშუკელი, კ. მიქაბერიძის
“ჩემი ბებია”);

2. 30-40-იანი წლები - ხმის მოსვლა კინოში და გამომსახველობითი საშუალებების ევოლუცია (ო. უელსის
“მოქალაქე კეინი”, ალ. ჰიჩკოკის “ფსიქო” დ. რონდელის ,,დაკარგული სამოთხე“);

3. საბჭოთა ტოტალიტარული კინო (გ. ალექსანდროვის ,,მხიარული ახალგაზრდობა“ მ. ჭიაურელის
,,ფიცი“, ,,გიორგი სააკაძე“ );

4. ომისშემდგომი პერიოდი (ფ. ფელინის “გზა”, ფრ. ტრიუფო “400 დარტყმა”, ი. ბერგმანის „მარწყვის
მდელო“, რ. როსელინი ,,გერმანია ნულოვანი წელი”, თ. აბულაძისა და რ. ჩხეიძის “მაგდანას ლურჯა”);

5. 60-70-იანი წლები - მეამბოხე თაობის მოსვლა კინოში (მ. კოკოჩაშვილის “დიდი მწვანე ველი”, გ.
შენგელაიას “ალავერდობა”, ო. იოსელიანის “გიორგობისთვე”, ა. ტარკოვსკის “ივანეს ბავშობა”, მ.
ფორმანის “ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა”, მ. ანტონიონის “ზაბრისკი პოინტი”);

6. ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება თანამედროვე კინოში (ჯ. ლუკასის “ვარსკვლავური
ომები”, ს. სპილბერგის “უცხოპლანეტელი”, ტ. ბარტონის “ალისა საოცრებათა ქვეყანა” - 3D);

7. უახლესი პერიოდი (კ. ტარანტინოს “უსახელო ნაბიჭვრები”, რ. როდრიგესის „დესპერადო“, პ.
ალმოდოვარის “ქალები ნერვიული სტრესის ზღვარზე”, ლ. ფონ ტრიერი “წყვდიადში მოცეკვავე”, კ.
ლოუჩის “ტკბილი თექვსმეტი”, გ. ბაბლუანის “13”, გ. ოვაშვილის “გაღმა ნაპირი”).



X/XI/XII კლასები

კინოხელოვნება
II მოდული (პრაქტიკულ-თეორიული კურსი)

სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII .1.
მოსწავლეს შეუძლია
კინოხელოვნების
სპეციფიკის გათვალისწი-
ნებით შექმნას მარტივი
სცენარი კინოპროექ-
ტისთვის (ფოტოფილმი,
დოკუმენტური ან მხატ-
ვრული ჩანახატი, მოკლე
ფილმი და ა.შ.).

არჩ.კ.ხ.IIX/XI/XII.2.
მოსწავლე მონაწილეობს
კინოპროექტის
განხორციელებაში.

არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII.3.
მოსწავლეს შეუძლია
ფილმების გაანალიზება.

არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII.5.
მოსწავლე ირჩევს და
იკვლევს მსოფლიო
კინოხელოვნების რომე-
ლიმე მიმდინარეობასა ან
მიმართულებას.

არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII.6.
მოსწავლე იკვლევს და
შეუძლია გააანალიზოს
კინოხელოვნების როლი
საკუთარ და საზოგადო-
ების ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

არჩ.კ.ხ.II. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია კინოხელოვნების სპეციფიკის გათვალისწინებით შექმნას
მარტივი სცენარი კინოპროექტისთვის (ფოტოფილმი, დოკუმენტური ან
მხატვრული ჩანახატი, მოკლე ფილმი და ა.შ.).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რეალობაზე დაკვირვების შედეგად ან ლიტერატურული ნაწარმოების საფუძველზე ირჩევს მისი

ასაკობრივი ჯგუფისთვის საინტერესო თემატიკას და პრობლემას;
 ცხადად აყალიბებს იდეას, გამოყოფს მთავარს და მეორეხარისხოვანს;
 ქმნის ფაბულას, სიუჟეტს კინოპროექტისთვის (დრამტურგიული პრინციპების

გათვალისწინებით: კვანძის შეკვრა, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, ფინალი და ა.შ);
 განსაზღვრავს ჟანრს (მაგ. კომედია, დრამა, მელოდრამა და სხვა);
 წერს სარეჟისორო სცენარს: ყოფს სცენარს ეპიზოდებად და სცენებად, განსაზღვრავს კადრების

მონაცვლეობას (ახლო ხედი, საშუალო, საერთო), გადასაღებ ობიექტებს, საჭირო აპარატურასა და
ინვენტარს და ა.შ.), ასრულებს კადრირებას (ქმნის კადრის ჩანახატებს);



 უზიარებს საკუთარი ჩანაფიქრს თანაგუნდელებს;
 ასაბუთებს საკუთარ პოზიციას დისკუსიაში და იზიარებს სხვათა მოსაზრებებს;
 მოსწავლეებთან ერთად ამუშავებს პერსონაჟის ხასიათსა და თავისებურებებს, მათ პლასტიკას,

მეტყველებას, მიმიკას.
არჩ.კ.ხ.II. X/XI/XII.2. მოსწავლე მონაწილეობს კინოპროექტის განხორციელებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 არჩევს გადასაღებად საჭირო ობიექტებს;
 ქმნის სამუშაო ჯგუფს და ანაწილებს ფუნქციებს;
 გასაგებად უხსნის ჯგუფს შემოქმედებით ამოცანებს (როგორც რეჟისორი) და პატივს სცემს სხვის

აზრს;
 როგორც ჯგუფის წევრი, გარდა საკუთარი ფუნქციის შესრულებისა, აქტიურად მონაწილეობს

კონკრეტული ამოცანის გადაჭრაში;
 მონაწილეობს გადაღების უშუალო პროცესში (როგორც რეჟისორი, ოპერატორი, მხატვარი,

მსახიობი, ასისტენტი და სხვა): მუშაობს მსახიობთან, ხატავს ესკიზებს, დგამს სცენებს, მუშაობს
კამერასთან, მუშაობს როგორც მსახიობი და სხვა;

 გადაღებისას იყენებს კინოგამომსახველობით ხერხებს (ხედების მონაცვლეობა, მიზანსცენა,
რაკურსი, კამერის მოძრაობა, განათების ძირითადი პრინციპები);

 ახდენს ვიზუალური მასალის ორგანიზებას (მონტაჟი) საკუთარი აზრის, პოზიციისა და
ძირითადი იდეის მკაფიოდ გადმოსაცემად;

 ვიზუალურ მასალას არგებს შესაბამის ხმოვან პარტიტურას (მუსიკას, ხმაურებს, დიალოგებს).

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.კ.ხ.II. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ფილმების გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოსწავლე წარადგენს საკუთარ კინოპროექტს აუდიტორიის წინაშე და მსჯელობს მის შესახებ;
 მსჯელობს თანამედროვე კინოს ნიმუშებზე (ორი ან მეტი), გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებასა და

დამოკიდებულებას მის მიმართ (ზეპირი ან წერილობითი ფორმით);
 განსაზღვრავს ფილმის ჟანრს (მელოდრამა, დეტექტივი, სათავგადასავლო ჟანრი, თრილერი და

სხვა), ახასიათებს მის სპეციფიკას და გადმოგვცემს საკუთარ დამოკიდებულებას ამ კონკრეტული
ჟანრისადმი;

 აღწერს თუ რამდენად დამაჯერებელი და უშუალოა მსახიობი, რამდენად ახერხებს პერსონაჟის
ფსიქოლოგიური ნიუანსების გამოვლენასა და მხატვრული სახის შექმნას;

 მიუთითებს, თუ რა საშუალებებს იყენებს რეჟისორი ჩანაფიქრის მხატვრულად გადმოცემისთვის -
როგორ აწყობს დრამატურგიულად, როგორია კადრის კომპოზიცია, ხედები, რაკურსები, განათება,
ფილმის რიტმი და ა.შ.;

 განსაზღვრავს რამდენად დიდია ხმის მხატვრული დატვირთვა, როგორ იყენებს რეჟისორი
დიალოგს, ხმოვან პაუზებს, მუსიკას და ა.შ.;

 საუბრისა და წერის დროს იყენებს კინოტერმინოლოგიას.
მიმართულება: კინოხელოვნების აღქმა კონტექსტში.



არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII.4. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს მსოფლიო კინოხელოვნების რომელიმე
მიმდინარეობასა ან მიმართულებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასაბუთებს თავის არჩევანს;
 აგროვებს და აანალიზებს ინფორმაციას არჩეული მიმდინარეობისა ან მიმართულების შესახებ და

აწყობს პრეზენტაციას (ინდივიდუალურად ან სამუშაო ჯგუფთან ერთად);
 შეიწავლის არჩეული მიმდინარეობის ან მიმართულების ისტორიულ, სოციალურ-პოლიტიკურ

და კულტურულ კონტექსტს;
 მსჯელობაში გამოყოფს მიმდინარეობისა თუ მიმართულებისთვის დამახასიათებელ

გამომსახველობით საშუალებებს (კადრის კომპოზიცია, ხედები, რაკურსები, განათება, ფილმის
რიტმი და სხვა);

 ახდენს შედარებას სხვა მიმდინარეობებთან (მაგალითად, ავანგარდი და ნეორეალიზმი);
 ირჩევს ამ მიმდინარეობისა თუ მიმართულების ერთ-ერთ წარმომადგენელს და იკვლევს მის

შემოქმედებას;
 მსჯელობს თანამედროვე კინოპროცესზე;
 აგროვებს ინფორმაციას და აცნობს თანაკლასელებს თანამედროვე კინოტექნოლოგიებს, მსჯელობს

კინოგამოსახულებაზე მათი გავლენის შესახებ.

არჩ.კ.ხ.II. X/XI/XII.5. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია გააანალიზოს კინოხელოვნების როლი საკუთარ
და საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს კინოხელოვნების როლზე საკუთარ ცხოვრებაში;
 მსჯელობს საკუთარი ნამუშევრის სოციალურ მნიშვნელობაზე და აქტუალობაზე;
 მსჯელობს შემოქმედის მოქალაქეობრივ როლზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში (გ.შენგელაიას

“ალავერდობა”, ელ.შენგელაიას “ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი”);
 მსჯელობს კინოხელოვნების ზეგავლენაზე პიროვნების, საზოგადოებრივი ცნობიერების და

ცხოვრების სტილის ჩამოყალიბებაზე (ო. იოსელიანის “გიორგობისთვე”, ჟ-ლ. გოდარი
“უკანასკნელ ამოსუნთქვაზე”, ჯ. კიტინგის “მკვდარი პოეტების საზოგადოება”);

 განმარტავს როგორ შეუძლია გამოიყენოს კინოხელოვნების შესწავლით მიღებული ცოდნა და
უნარები მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში;

 საუბრობს უმაღლესი განათლების და პროფესიული დასაქმების შესაძლებლობაზე
კინოხელოვნებასა და მის მომიჯნავე დარგებში (ტელევიზია, სარეკლამო საქმე, თეატრი).

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი

მიმდინარეობები და მიმართულებები:
1. ექსპრესიონიზმი (ფრაგმენტები რ. ვინეს “დოქტორი კალიგარის კაბინეტიდან”, ფ. მურნაუს

“ნოსფერატუდან”, ფ. ლანგის “მეტროპოლისიდან”)

2. ფრანგული ავანგარდი (ფ. ლეჟეს “მექანიკური ბალეტი”, რ. კლერის “ანტრაქტი”)

3. სიურრეალიზმი (ლ. ბუნუელის შემოქმედება: “გამანადგურებელი ანგელოზი”, “ბურჟუაზიის
მოკრძალებული ხიბლი” და სხვ.)



4. ნეორეალიზმი (ვ. დე სიკას “ველოსიპედების გამტაცებლები” და “სასწაული მილანში”, პ.-პ.
პაზოლინის “დედა რომა”, ლ. ვისკონტის „ყველაზე ლამაზი“, “როკო და მისი ძმები”)

5. “ახალი ტალღა” (ჟ.-ლ. გოდარის “უკანასკნელ ამოსუნთქვაზე”, ფ. ტრიუფოს “ჟული და ჯიმი”)

6. “ახალგაზრდა გერმანული კინო” (რ.-ვ. ფასბინდერის “ლილი მარლენი”, ვ. ჰერცოგის
“ნოსფერატუ”, ვ. ვენდერსის “ცა ბერლინის თავზე”)

7. „ახალი ჰოლივუდი“ (ა. პენის „ბონი და კლაიდი“ და „დიდი პატარა ადამიანი“, მ. სკორსეზეს
„ტაქსისტი“)

8. დოგმა-95 (თ. ვინტერბერგი „დღესასწაული“)

9. პოსტმოდერნისტული კინო (კ. ტარანტინოს “მაკულატურა”, პ. ალმოდოვარის “ყველაფერი
დედაჩემის შესახებ” ან “მაღალი ქუსლები”, ე. კუსტურიცას „ანდერგრაუნდი“)

10. თანამედროვე მსოფლიო (ჯ. კემერონის „ტიტანიკი“, „ბეტმენის“ სერიები, კ.ნოლანის „დასაწყისი“,
ჯ. კემერონის „ავატარი“, ლ.ბესონის „ლეონი“, აზიური კინო) და ქართული კინოს ძირითადი
ტენდენციები (ლ. თუთბერიძის „გასეირნება ყარაბახში“, ლ. კოღუაშვილის „ქუჩის დღეები“)

თავი LXIV
არჩევითი საგანი: ”მეწარმეობის საფუძვლები”

(არჩ. მეწ. X/XI/XII)
1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

ადამიანის ცხოვრებისეულ წარმატებას თანამედროვე ეპოქაში ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. მათ
შორის უაღრესად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სისტემა, რაშიც უწევს მას საკუთარი ადგილის
დამკვიდრება და განვითარება. დემოკრატიულ საზოგადოებaსა და თავისუფალ ეკონომიკურ
ურთიერთობებში კეთილდღეობისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ინიციატივას.

მოსწავლეთა ნაყოფიერი, დამოუკიდებელი ჩაბმა ეკონომიკურ ურთიერთობებში და მათი შემდგომი
კეთილდღეობა დამოკიდებულია თუ რამდენად აქვთ განვითარებული შესაბამისი კომპეტენციები.

ბ) საგნის სწავლების მიზანი

საგნის - მეწარმეობის საფუძვლები - სწავლების მიზანია:

 ხელი შეუწყოს მოსწავლის კონკურენტუნარიან და პროფესიონალ პიროვნებად ჩამოყალიბებას;
 მოსწავლეს ცოდნა შესძინოს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს განვითარების ისტორიულ,

სამართლებრივ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სხვა საზოგადოებრივ საფუძვლებში;
 ხელი შეუწყოს მოსწავლის პატრიოტად და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ ჩამოყალიბებას.
მოსწავლემ უნდა იცოდეს თუ რა არის ეკონომიკა და ეკონომიკური სისტემა, როგორი ეკონომიკური

სისტემები არსებობს; როგორია ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ურთიერთმიმართება; უნდა
გააცნობიეროს საკუთარი პასუხისმგებლობები და უფლებები თავისუფალ ეკონომიკაში, დემოკრატიულ



საზოგადოებასა და სახელმწიფოში; უნდა იცნობდეს ადამიანის ეკონომიკურ უფლებათა დაცვის
ეროვნულ და საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებს, ადამიანის ეკონომიკურ უფლებათა დაცვის
მექანიზმებსა და საშუალებებს საქართველოში და ა.შ.

საგნის შესწავლა მოსწავლეს საშუალებას მისცემს დაეუფლოს ეკონომიკური და პოლიტიკური
მეცნიერებების საფუძვლებს; დაეხმარება მას სოციალური, მორალური, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
გაცნობიერებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის კომპეტენციების განვითარებაში.

არჩევითი კურსი დაეხმარება მოსწავლეს: საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მნიშვნელობისა და
მასში საკუთარი როლის გაცნობიერებაში; საზოგადოებრივი სარგებლის მნიშვნელობის გააზრებასა და
შესრულებაში; პროფესიონალიზმის, როგორც ღირებულების და მდგრად განვითარებაში მისი
მნიშვნელობის დადგენაში; თანამშრომლობის კულტურის განვითარებაში; ეკონომიკურ, პოლიტიკურ,
სოციალურ ინტერესთა კონფლიქტებისა და მათი მოგვარების მექანიზმების საფუძვლების ცოდნაში.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

სასწავლო კურსი ისწავლება კვირაში 2 საათიანი დატვირთვით (წლიური 66-68 საათი) ერთი
აკადემიური წლის განმავლობაში. კურსის არჩევა შეუძლია ნებისმიერ მოსწავლეს, რომელმაც დაძლია
საბაზო საფეხურის საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი პროგრამები, ამასთან იჩენს ინტერესს
ეკონომიკური მეცნიერებების მიმართ.

მოსწავლის მიღწევების შეფასება ხდება ისევე, როგორც საზოგადოებრივი მეცნიერებების
სავალდებულო საგნების სწავლებისას.

საგნის ბოლო 4-5 კვირა შეძლება დაეთმოს მოსწავლეთა პრაქტიკულ მუშაობას სხვადასხვა სახის
პროექტებზე, რომლებსაც ისინი პედაგოგთან და თანაკლასელებთან ერთად ირჩევენ. პროექტზე მუშაობა
მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული
საკითხის შესაბამისად. პროექტი განხორციელებულად ჩაითვლება, თუკი მისი შედეგები თვალსაჩინოდ
და დამაჯერებლად, კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი (მაგ: წერილობითი დოკუმენტი, მაკეტი,
ინსცენირება, დებატები, აქცია, თანმიმდევრული ღონისძიებები და ა.შ.).

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

სასწავლო პროცესის შედეგები და მოსწავლის მიერ მათი მიღწევის ინდიკატორები დაჯგუფებულია
მიმართულებების მიხედვით. თითოეული მიმართულება ასახავს საგნის სწავლების ძირითად
დანიშნულებას და ეფუძნება ერთ ან რამდენიმე დისციპლინას. თითოეული მიმართულება წარმოადგენს
საბაზო საფეხურზე საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიმართულებების გაგრძელებას. ამით
შენარჩუნებულია სგანმანათლებლო პროცესის მემკვიდრეობითობის პრინციპი და საზოგადოებრივი
მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კავშირები.

პიროვნული განვითარება



ეს მიმართულება გულისხმობს ინდივიდუალური თვითგანვითარებისა და სხვების განვითარების
პროცესია. ინდივიდუალურ დონეზე პიროვნული განვითარება მოიცავს იმ მიზნებს, გეგმებსა და
ქმედებებს, რომლებიც მიმართულია შემდეგი ამოცანის/ების შესრულებაზე:

 თვითანალიზის განვითარება
 თვითცოდნის განვითარება
 იდენტობის ძიება, მიგნება ან განახლება
 შესაძლებლობების ან ნიჭის განვითარება
 პოტენციალის განსაზღვრა და განვითარება
 ადამიანური კაპიტალის განვითარება
 ცხოვრების ხარისხის ამაღლება
 პიროვნული განვითარების გეგმის განსაზღვრა და შესრულება.

მდგრადი განვითარება
უფრო ხშირად მდგრად განვითარებას განმარტავენ, როგორც ”განვითარებას, რომელიც აწმყოს

მოთხოვნებს იმგვარად აკმაყოფილებს, რომ მომავალ თაობებს არ ართმევს მოთხოვნათა დაკმაყოფილების
შესაძლებლობას.”33

ის ცვლილებათა პროცესია, რომელშიც ბუნებრივი რესურსების მოხმარება, ინვესტიციები,
მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარება, პიროვნების განვითარება და ინსტიტუციური ცვლილებები
ურთიერთშეთანხმებულია და ამყარებს ადამიანის მოთხოვნილებებისა და მისწრაფებების
დასაკმაყოფილებლად საჭირო აწმყო და სამომავლო პოტენციალს. გარკვეულწილად საუბარია ადამიანთა
ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფაზე.
თვითმმართველობა და მმართველობა

ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს საშუალება მისცეს გააცნობიეროს სახელმწიფოს რაობა და
ფუნქციები. აღიქვას პოლიტიკური პროცესების მნიშვნელობა და ზოგადი კანონზომიერებები.

თვითმმართველობა და მმართველობა უკავშირდება იმ გადაწყვეტილებებს (ინდივიდუალურ,
ოჯახის, თემის, ქვეყნის დონეზე), რომლებიც განსაზღვრავს მოლოდინებს, ძალაუფლების მინიჭებას ან
საქმიანობის კონტროლს. ის მოიცავს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური, ან ჯგუფური თუ
საზოგადოებრი საქმიანობის მართვის პროცესებისა და ლიდერობის სპეციფიკურ ნაწილს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასები

მეწარმეობის საფუძვლები

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

33 United Nations. 1987."Report of the World Commission on Environment and Development." General Assembly Resolution
42/187, 11 December 1987. Retrieved: 2007-04-12; Smith, Charles; Rees, Gareth (1998). Economic Development, 2nd edition.
Basingstoke: Macmillan. ISBN 0333722280



პიროვნული განვითარება მდგრადი განვითარება თვითმმართველობა და
მმართველობა

არჩ.მეწ. X/XI/XII.1.
მოსწავლეს შეუძლია
შეზღუდულობის დაძლევის
გზაზე რაციონალური
არჩევანის მნიშვნელობის
ანალიზი.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.2.
მოსწავლეს შეუძლია შრომის
როლისა და მნიშვნელობის
ანალიზი ინდივიდის,
ოჯახის, ქვეყნის და
მსოფლიოს მასშტაბით.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია დაასაბუთოს საკუთრების,
როგორც ადამიანის საქმიანობის
მძლავრ სტიმულის მნიშვნელობა.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.4. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა ბაზრების
ურთიერთკავშირისა და

მოთხოვნა-მიწოდების
წონასწორობის პირობების ანალიზი.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია დაასაბუთოს
მეწარმეობის მნიშვნელობა
საზოგადოების კეთილდღეობის
გაუმჯობესებისთვის.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.6. მოსწავლეს
შეუძლია დაასაბუთოს ვაჭრობის
მნიშვნელობა ეკონომიკური
კეთილდღეობისათვის.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.7. მოსწავლეს
შეუძლია ახსნას კონკურენციის
წარმოშობის მიზეზები, მისი
ხელისშემშლელი და
ხელისშემწყობი ფაქტორები.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება: პიროვნული განვითარება

არჩ.მეწ. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია შეზღუდულობის დაძლევის გზაზე რაციონალური არჩევანის
მნიშვნელობის ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განიხილავს შეზღუდულობას, როგორც საყოველთაო პრობლემას (ინდივიდის, ოჯახის,
საზოგადოების, ქვეყნის, მსოფლიოს მასშტაბით) და აფასებს მისი დაძლევის გზების
უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს;

 მსჯელობს ურთიერთკავშირზე: შეზღუდულობა - ალტერნატიული ღირებულება - არჩევანი -
ეკონომიკა;

 ადარებს მთელი კლასის წინაშე მდგარი კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის გზებს (ყოველი
მოსწავლე დამოუკიდებლად მიდის გადაწყვეტილებამდე და ამასთანავე, მიანიშნებს
ალტერნატიულ დანახარჯებსაც) და ხსნის, რატომ განსხვავდება ერთმანეთისგან მოსწავლეთა
გადაწყვეტილებები და ალტერნატიული დანახარჯები;



 ხსნის, რომ ინდივიდების, ფირმებისა და სახელმწიფო მოხელეების მიერ განხორციელებულ
არჩევანს, შესაძლებელია, გაუთვალისწინებელი შედეგები მოჰყვეს, რამაც ნაწილობრივ ან
მთლიანად გაანეიტრალოს მათი გადაწყვეტილებების თავდაპირველი ეფექტი;

 ჩამოთვლის აღდგენად და არააღდგენად რესურსებს; მსჯელობს არააღდგენადი რესურსების
ეფექტიანი გამოყენების მნიშვნელობასა და გზებზე; ასახელებს საწარმოო რესურსების ძირითად
სახეებს (ბუნებრივი რესურსები, შრომითი რესურსები, კაპიტალური რესურსები);

 საკუთარი გამოცდილების ან ინფორმაციის საფუძველზე ახასიათებს რაციონალურ (გონივრულ)
არჩევანს, როგორც შეზღუდულობის პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზას; მსჯელობს
ურთიერთკავშირებზე: მოთხოვნილებები > რესურსები მომჭირნეობა; მოთხოვნილებები >
რესურსები ეკონომიკური საქმიანობა;

 აღწერს გადაწყვეტილების მიღების 5-საფეხურიან მოდელს (1) პრობლემის განსაზღვრა, 2)
ალტერნატივების ჩამოთვლა, 3) კრიტერიუმების განსაზღვრა, 4) ალტერნატივების შეფასება
კრიტერიუმების მიხედვით, 5) გადაწყვეტილების მიღება) და ასაბუთებს მის მნიშვნელობას
კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებისას;

 გადაწყვეტს, რამდენი ადამიანი უნდა დაიქირაოს ავტომობილების სამრეცხაოში მოგების
მაქსიმიზაციისათვის, რისთვისაც დამატებითი მუშახელის აყვანის დანახარჯებს ადარებს მისი
სამუშაოზე აყვანის დამატებით სარგებელს;

 შეუძლია ზღვრული სარგებლიანობისა და ზღვრული დანახარჯების ცნების გამოყენება
დაბინძურების კონტროლთან დაკავშირებული კანონპროექტის შესახებ შემოთავაზებული
წინადადებების შესაფასებლად; შეუძლია საუკეთესო წინადადების შერჩევა და მისი დასაბუთება;

 ასაბუთებს მომჭირნეობის მნიშვნელობას საყოველთაო შეზღუდულობის პირობებში და
ასახელებს საკუთარი გამოცდილებიდან მომჭირნეობის მაგალითებს;

 განსაზღვრავს გონივრულ მოხმარებას, როგორც მდგრადი განვითარების ერთ-ერთ
უმნიშვნელოვანეს პირობას;

 განიხილავს და ადარებს პირადი, ოჯახისა და ქვეყნის ბიუჯეტის თავისებურებებს; მსჯელობს
ბიუჯეტის შედგენის აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე ინდივიდის, ოჯახის და ქვეყნის
მასშტაბით.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია შრომის როლისა და მნიშვნელობის ანალიზი ინდივიდის,
ოჯახის, ქვეყნის და მსოფლიოს მასშტაბით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განსაზღვრავს შრომას, როგორც მოვალეობას და როგორც მოთხოვნილებას;
 მსჯელობს ურთიერთკავშირებზე: შრომა - ეკონომიკა; შრომა - მოთხოვნილებები; შრომა - სამუშაო

ძალა;
 მსჯელობს საქონლისა და მომსახურების წარმოების პროცესში ჯანსაღი შრომითი

ურთიერთობების, როგორც ერთ-ერთი მძლავრი სტიმულის მნიშვნელობაზე;
 აფასებს ურთიერთკავშირს: შრომა -↔ ხელფასი და მსჯელობს ხელფასზე, როგორც შრომითი

საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტიმულზე;
 საკუთარი გამოცდილების ან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ახასიათებს პრესტიჟული

და არაპრესტიჟული შრომის მაგალითებს; ასაბუთებს ზოგადად შრომის, როგორც ადამიანთა
უდიდესი მონაპოვარის, მნიშვნელობას;



 ჩამოთვლის შრომის ნაყოფიერებაზე მოქმედ ფაქტორებს და კონკრეტულ მაგალითზე სახავს
ნაყოფიერების ამაღლების გზებს;

 მსჯელობს საოჯახო შრომის, საოჯახო ეკონომიკის მნიშვნელობაზე ინდივიდის, ოჯახის და
ქვეყნის კეთილდღეობისათვის; მონაწილეობს საოჯახო შრომაში;

 ასაბუთებს, რომ შესაძლებელია ადამიანების რეაქციის განსაზღვრა სტიმულებზე.
 აანალიზებს ხელფასს, როგორც შრომის საფასურს, რომელიც განისაზღვრება შრომის მიწოდებითა

და მასზე მოთხოვნით;
 თანაკლასელებთან ერთად მონაწილეობს იღებენ ბაზრის იმიტაციაში დამსაქმებლის ან

დაქირავებულის როლში, სადაც: განიხილავენ სხვადასხვა მწარმოებლობის მქონე მუშაკების სიას
და მიიღებენ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, რომელი "დაიქირაონ" და რომელი არა;

განსაზღვრავენ სახელფასო განაკვეთებს;

 ხსნის, რატომ არის ნაყოფიერი მუშაკი უფრო ფასეული საწარმოსთვის და რატომ აქვს მას, როგორც
წესი, მაღალი ხელფასი.

მიმართულება: მდგრადი განვითარება

არჩ.მეწ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს საკუთრების, როგორც ადამიანის საქმიანობის
მძლავრ სტიმულის მნიშვნელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახასიათებს საკუთრებას, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სტიმულს; აანალიზებს
მესაკუთრეთა და საკუთრების ობიექტთა მრავალგვარობას;

 საკუთარი გამოცდილების ან ინფორმაციის საფუძველზე ჩამოთვლის საქართველოში
გავრცელებულ საკუთრების ფორმებს;

 მსჯელობს ურთიერთკავშირზე: მესაკუთრე - საკუთრება; კონკრეტული მაგალითებს
მოშველიებით განიხილავს საკუთრებას, როგორც ტვირთს და საკუთრებას, როგორც
ძალაუფლებას;

 ასაბუთებს საკუთრების დაცვის აუცილებლობას როგორც ინდივიდის, ოჯახისა და ქვეყნის
მდგრადობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პირობას;

 მსჯელობს კერძო საკუთრების როლზე მდგრადი განვითარების კონტექსტში.
არჩ.მეწ. X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ბაზრების ურთიერთკავშირისა და მოთხოვნა-

მიწოდების წონასწორობის პირობების ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ჩამოთვლის საკუთარ მოთხოვნილებებს სხვადასხვა საქონელსა და მომსახურებაზე; მსჯელობს
მათი მიწოდების დროულობაზე, ხარისხსა და ხელმისაწვდომობაზე;

 საკუთარი ოჯახის (ან დასახლების, ქვეყნის) მაგალითზე განიხილავს არსებულ მოთხოვნებს;
აჯგუფებს მათ ბაზრების ტიპის (მაგ: სასურსათო, სამრეწველო, განათლების, მომსახურების,



შრომის, ფულის და ა.შ.) მიხედვით და ახარისხებს ინტენსივობის, ფასის, სასიცოცხლო
საჭიროებისა თუ სხვა კრიტერიუმების მიხედვით;

 ასახელებს ერთი და იგივე ღირებულების საქონელსა და მომსახურებას. მსჯელობს მათ
განმასხვავებელ ნიშნებზე და ასაბუთებს, თუ რატომ აქვთ მათ ერთნაირი ღირებულება;

 ირჩევს საქონლის ან მომსახურების რომელიმე ბაზარს (მაგ: საქონლის, ფულის, შრომის,
განათლების, მომსახურების და ა.შ.) საქართველოში და განიხილავს მოთხოვნა-მიწოდების
ფარდობას/ბალანსს; აფასებს მის მდგომარეობას (მაგ: წონასწორობა, უკმარისობა ან სიჭარბე);

 რომელიმე ბაზრის მაგალითზე მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენს ფასებზე მწარმოებელთა და
მომხმარებელთა რაოდენობა;

 საკუთარი დასახლების (ან ქვეყნის) მაგალითზე მსჯელობს ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა
სფეროს ურთიერთდამოკიდებულებაზე და ასახელებს ურთიერთკავშირის მიზეზებს (მაგ:
სპეციალიზაცია, გადატანა, გაცვლა და ა.შ.);

 ფულის, პროდუქციისა და რესურსების წრებრუნვის განხილვისას ასახელებს შესაბამის ბაზრებს
(მაგ: ყანები, გლეხები, საცხობები, მაღაზიები და ა.შ.) საკუთარი დასახლების ან ქვეყნის
მაგალითზე.

მიმართულება: თვითმმართველობა და მმართველობა

არჩ.მეწ. X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს მეწარმეობის მნიშვნელობა საზოგადოების
კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აანალიზებს მეწარმეს, როგორც ადამიანს, რომელიც საკუთარ თავზე იღებს საქონლისა და
მომსახურებისთვის საწარმოო რესურსების ორგანიზების რისკს, რომლისთვისაც მოგება
მნიშვნელოვანი სტიმულია და აიძულებს, საკუთარ თავზე აიღოს ბიზნესში წარუმატებლობის
რისკი;

 რამდენიმე მეწარმის მოკლე ბიოგრაფიის განხილვის საფუძველზე ხსნის, რატომ ეწევა მეწარმე
საქონლისა და მომსახურების წარმოებისთვის რესურსების ორგანიზების გააზრებულ რისკს;

 რომელიმე დახურული საწარმოს მაგალითზე ხსნის მისი წარუმატებლობის მიზეზებს.
 რამდენიმე მეწარმის მოკლე ბიოგრაფიის განხილვის საფუძველზე აანალიზებს და განაზოგადებს

ხასიათის იმ თავისებურებებს, რომელიც მათი საქმიანობის მოტივი გახდა, ასევე ჩამოთვლის
რისკებს (უარყოფით სტიმულებს), რომელთა დაძლევა აუცილებელი გახდა;

 ხსნის საგადასახადო პოლიტიკის გავლენას, რომელიც მოქმედებს მოგებაზე, კაპიტალის
ინვესტირებაზე და სამეწარმეო აქტივობაზე;

 მსჯელობს მეწარმის გადაწყვეტილებებზე საგადასახადო პოლიტიკისა და სახელმწიფოს სხვა
მარეგულირებელი ღონისძიებების გავლენის შესახებ.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ვაჭრობის მნიშვნელობა ეკონომიკური
კეთილდღეობისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ირჩევს რომელიმე საქონელს ან მომსახურებას, რომელსაც მოიხმარს და ასახელებს მის
ღირებულებას; მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე გაიანგარიშებს ამ საქონლის ან
მომსახურების ღირებულებას იმ შემთხვევაში, თუკი მას თავად აწარმოებდა და ადარებს შეძენის
ღირებულებას; ამ ანალიზის საფუძველზე მსჯელობს ადამიანებისთვის ვაჭრობის
მნიშვნელობაზე;

 მოიპოვებს ინფორმაციას საკუთარ დასახლებაში არსებული სხვადასხვა რესურსების შესახებ,
აანალიზებს მას და ადგენს იქ წარმოებული ან საწარმოებელი საქონლისა თუ მომსახურების
ნუსხას; თანაკლასელებს უზიარებს საკუთარ მოსაზრებას მათი ადგილზე ან სხვაგან გაცვლის
გზებზე და ასაბუთებს ამ მოქმედებების ხელსაყრელობას; ისმენს თანაკლასელთა შენიშვნებს და
ითვალისწინებს მათი დასახლების ექსპორტ-იმპორტის ცხრილის შედგენისას;

 ჩამოთვლის ფულის თვისებებსა და ფუნქციებს; აკავშირებს მათ ეკონომიკური საქმიანობის
სხვადასხვა სახეებთან;

 განიხილავს და ადარებს ორგვარ გაცვლას - ბარტერს და ფულის გამოყენებით ვაჭრობას;
მსჯელობს ორივე ვარიანტის უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებზე;

 გამოავლენს ისეთი სავაჭრო ბარიერების ლიკვიდაციის სარგებელს, როგორიცაა კვოტები შაქარზე
და ავტომობილზე;

 სწავლობს ისეთ ისტორიულ მაგალითებს, როდესაც საქართველოში საჭირო გახდა სავაჭრო
ბარიერის შემოღება და თავისუფალი ვაჭრობის ურთიერთსარგებლიანობის გათვალისწინებით
ხსნის მის მიზეზებს;

 აანალიზებს კონკრეტული საქონლის იმპორტის აკრძალვის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ
შედეგებს.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.7. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას კონკურენციის წარმოშობის მიზეზები, მისი
ხელისშემშლელი და ხელისშემწყობი ფაქტორები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 საკუთარი გამოცდილების ან მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე აღწერს შემთხვევებს,
როდესაც ადამიანებს მათთვის აუცილებელი საქონლის შეძენის მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე
წყარო აქვთ; ადარებს ამ ორ ვარიანტს და მსჯელობს მათ უპირატესობასა და ნაკლოვანებაზე;

 ასახელებს მისთვის ცნობილ რამდენიმე კომპანიას/ფირმას, რომლებიც ერთსა და იმავე სახის
საქონელსა და მომსახურებას აწარმოებენ; საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე ირჩევს
საუკეთესო მწარმოებლის გამოსავლენ კრიტერიუმებს და ასაბუთებს მოსაზრებას; მსჯელობს,
რამდენად თანაბარ პირობებში მოქმედებენ ეს კომპანიები;

 აანალიზებს როგორ უწყობენ კერძო ინტერესების მქონე ერთმანეთის კონკურენტი ინდივიდები,
ფირმები ხელს საზოგადოების კეთილდღეობას;

 კონკრეტული სამეწარმეო საქმიანობის განხილვის საფუძველზე გამოყოფს მოგების გაზრდისა და
ხარჯების შემცირების ფაქტორებს; მსჯელობს ამ საქმიანობაში ჩართული ადამიანების მიერ
წარმოების ეფექტიანობის გაზრდის შესაძლებლობებზე;

 მასმედიიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე აღწერს შემთხვევას, როდესაც კონკრეტული
საქონლის ან მომსახურების წარმოება შემცირდა და ასახელებს ამ მოვლენის გამომწვევ მიზეზებს
(მაგ.: მთავრობის მიერ აკრძალვა, მოთხოვნის შემცირება, სხვა მწარმოებლის/ების გაძლიერება და
ა.შ.); გამოთქვამს მოსაზრებას არსებულ ან შესაძლო შედეგებზე როგორც მწარმოებლის, ისე
მომხმარებლისთვის;



 მსჯელობს ადამიანის ეკონომიკური უფლებების მნიშვნელობაზე თანასწორობისა და
თავისუფლების თვალსაზრისით.

პროგრამის შინაარსი:

1. შეზღუდულობა
2. არჩევანი, ალტერნატიული ღირებულება
3. ზღვრული დანახარჯები და ზღვრული სარგებელი
4. საწარმოო რესურსები
5. შრომა და შრომითი ურთიერთობები
6. საკუთრება და მისი ფორმები, საკუთრების დაცვა
7. საკუთრება როგორც ტვირთი და საკუთრება, როგორც ძალაუფლება
8. ბაზრების მრავალსახეობა და ურთიერთკავშირი
9. ფასი, რომლის დროსაც ბაზარი ცარიელდება
10. მთავარი სიტყვები - მოთხოვნა, მიწოდება
11. 11 მეწარმეობა, როგორც ტვირთი და როგორც ჯილდო
12. მეწარმეობა და კეთილდღეობა
13. ვაჭრობა და მისი როლი
14. ვაჭრობა და კეთილდღეობა
15. კონკურენცია და მისი როლი საბაზრო ეკონომიკაში
16. ბიუჯეტის როლი და თავისებურებები

თავი LXV

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი „კომპიუტერული მეცნიერება“

საგნობრივი პროგრამა

X/XI/XII კლ.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურის დამამთავრებელი კლასების
საგნობრივი პროგრამა კომპიუტერული მეცნიერებაში მოიცავს ისეთი საგნების ელემენტებს,
როგორებიცაა: დისკრეტული მათემატიკა, მათემატიკური ლოგიკა, პროგრამირება, ციფრული
მოწყობილობების არქიტექტურა, გამოთვლადობის საზღვრები (რისი გაკეთება შეგვიძლია
ალგორითმებით და კომპიუტერით), ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ინფორმაციული
სისტემების გამოყენების სფეროები და ისტ-თან დაკავშირებული სოციალური საკითხები
(მაგალითად: უსაფრთხოება, კონფიდენციალურობა, მთლიანობა, ხელმისაწვდომობა).



ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები

არჩევითი კურსის მიზანია მოსწავლე გაეცნოს კომპიუტერული მეცნიერების საფუძვლებს,
შეფასოს მეცნიერების გამოყენების სფეროები და ამ სფეროებში დასაქმების პერსპეტქივები.
საფუძველი ჩაუყაროს იმ ცოდნასა და კომპეტენციებს, რომლებიც საშუალებას მისცემს
სკოლადამთავრებულს, დამოუკიდებლად გააგრძელოს საკუთარი შესაძლებლობების
განვითარება სასურველი მიმართულებით.

სასკოლო არჩევითი კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლე უნდა ფლობდეს დაპროგრამების
საფუძვლებს, უნდა შეეძლოს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და საინფორმაციო სისტემების
გამოყენება, ციფრული მასალის შექმნა.

კომპიუტერული მეცნიერების საგნობრივი პროგრამის საკითხების ჩამონათვალი რამდენიმე
ნაწილს მოიცავს, ესენია, კომპიუტერული მეცნიერების მათემატიკური საფუძვლები, რომელიც
შედგება შემდეგი ქვესფეროებისაგან:

რიცხვთა თეორიის ელემენტები;

სიმრავლეთა თეორიისა და ლოგიკის ელემენტები;

ალგებრისა და გეომეტრიის ელემენტები (რგოლი, ველი, პოლინომი, განტოლება, წრფე,
სიბრტყე, ფიგურები, ფიგურათა თანაკვეთა და ა.შ.);

კომბინატორიკის, მონაცემთა ანალიზის და ალბათობის ელემენტები;

გრაფთა თეორიის ელემენტები.

და პროგრამირებასთან და ციფრული მასალის შექმნასთან დაკავშირებული საკითხები,
რომელიც შედგება შემდეგი ქვესფეროებისაგან:

ალგორითმები;

მონაცემთა ტიპები და სტრუქტურები;

პროგრამირება: სინტაქსი, სემანტიკა და გამოყენება;

ინტერნეტი;

მულტიმედია.

ყოველივე აქედან გამომდინარე, კომპიუტერული მეცნიერების კურსის დასრულების შემდეგ:
მოსწავლეს გააზრებული უნდა ჰქონდეს ძირითადი ფაქტები, ცნებები და თეორიული მასალა,

რომელიც დაკავშირებულია ციფრული მოწყობილობების და პროგრამული
უზრუნველყოფის მუშაობის პრინციპებთან;

ამ ცოდნის საფუძველზე მოსწავლემ უნდა შეძლოს მარტივი ციფრული მასალის შექმნა და
სხვადასხვა სახის ციფრულ მასალას შორის დასაბუთებული არჩევა;

მოსწავლეს უნდა შეეძლოს გამოთვლებთან დაკავშირებული პრობლემის მოთხოვნების
ამოცნობა, გაანალიზება და ეფექტური აღწერა;



მოსწავლემ უნდა შეძლოს იმის შემოწმება და შეფასება, თუ რამდენად ასრულებს ესა თუ ის
სისტემა მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს;

მოსწავლეს გააზრებული უნდა ჰქონდეს სოციალური, პროფესიული და ეთიკური საკითხები,
რომლებსაც მოიცავს ამა თუ იმ სისტემის გამოყენება;

ინფორმაციის მოპოვების და ორგანიზების ხერხების გამოყენება ტექსტურ, გრაფიკულ და
აუდიო მასალასთან მუშაობისას;

მოსწავლე უნდა იყენებდეს ადამიანისა და ისტ მოწყობილობის ურთიერთობის პრინციპებს
სამომხმარებლო ინტერფეისის, ვებგვერდის და მულტიმედიური სისტემის შექმნისას და
შეფასებისას;

მოსწავლემ უნდა ამოიცნოს ის რისკი და უსაფრთხოების ასპექტები, რომლებიც
დაკავშირებულია მოცემულ კონტექსტში კომპიუტერული სისტემის გამოყენებასთან;

ქმნიდეს ეფექტიან სიტყვიერ თუ ციფრული ფორმატის მქონე პრეზენტაციას დიზაინის
პრინციპების, აუდიტორიის შემადგენლობისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით;

ეფექტიანად მონაწილეობდეს გუნდურ მუშაობაში, მათ შორის დისტანციურად;
გააზრებულად აირჩიოს მომავალი პროფესიული საქმიანობის სფერო და განაგრძოს

საკუთარი ისტ კომპეტენციების გაღრმავება-გაფართოება სასურველი მიმართულებით.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

არჩევითი საგანი კომპიუტერული მეცნიერება ერთმოდულიანია, გათვლილია 60 აკადემიურ
საათზე. მისი სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო
საფეხურზე X/XI/XII1 კლასებში.

1 რამდენადაც XII კლასში არჩევითი საგნების სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ I სემესტრში, მოსწავლეებს შეუძლიათ XI
კლასის II სემესტრში აირჩიონ არჩევითი საგანი „კომპიუტერული მეცნიერება“ და დაასრულონ XII კლასის I სემესტრში.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.1.
პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნებისთვისაა განკუთვნილი (არჩ. -
არჩევითი); მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (კომპ.მეც. - კომპიუტერული მეცნიერება); მესამე
ნიშანი კი X/XI/XII მიუთითებს რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X, XI, XII -
კლასები); ბოლო ნიშანი 1 - შედეგის რიგს.

დ) მიმართულებების აღწერა

კომპიუტერული მეცნიერების საგნობრივ პროგრამაში არის ორი მიმართულება: ისტ
რესურსების შექმნა და კომუნიკაცია.

ისტ რესურსების შექმნა გულისხმობს:



პრობლემის გადაჭრას ალგორითმულად;

ალგორითმის პროგრამულ რეალიზაციას. პროგრამის გამართვას;

ტექსტის, გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო კომპონენტების შემცველი ციფრული მასალის
და ვებ-რესურსების რედაქტირებას, შექმნას და განთავსებსა;

სხვადასხვა სახის მულტიმედიური რესურსების შექმნას და გამოყენებას ყოველდღიურ
ცხოვრებაში. მონაცემებსა და გრაფიკას შორის კავშირის დამყარებას; იდეებისა და
მონაცემების წარმოდგენისას მულტიმედიური საშუალებების გამოყენებას.

კომუნიკაციის მიმართულება მოიცავს:

კავშირს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებსა და სხვა დისციპლინებს შორის;

ისტ-ის გამოყენების სფეროების ცოდნას;

ეთიკური და უსაფრთხოების ნორმების დაცვას და პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას ისტ
საშუალებების გამოყენებისას.

საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასი

კომპიუტერული მეცნიერება

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ისტ რესურსების შექმნა კომუნიკაცია

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს
ალგორითმის ცნება, ეფექტურად გამოიყენოს ალგორითმის
ჩაწერის და შეფასების საშუალებები დასმული ამოცანის
ამოსახსნელად.

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია კომპიუტერის
მეხსიერებაში ჩანაწერების ხელსაყრელი ფორმით
წარმოდგენისთვის  მონაცემთა სხვადასხვა სტრუქტურის შერჩევა

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ალგორითმის და
მონაცემთა სტრუქტურის რეალიზაცია, კომპიუტერში
პროგრამული ბრძანებების მიმდევრობის კორექტული
შესრულება.

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია
გამოთვლილი ინფორმაციის წარმოდგენა
სხვადასხვა ციფრული ფორმატით, მისი
მოწესრიგება, კომუნიკაცია, დასმული ამოცანის
გადაჭრის შემდეგ საბოლოო შედეგების
დემონსტრირება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: ისტ რესურსების შექმნა



არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.1. მოსწავლე აცნობიერებს ალგორითმის ცნებას, ეფექტურად იყენებს
ალგორითმის ჩაწერის და შეფასების საშუალებებს დასმული ამოცანის ამოსახსნელად.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ახდენს დასმული პრობლემის მათემატიკურ ფორმალიზებას
მსჯელობს დასმული ამოცანის შესატან/გამოსატან პარამეტრებზე და მათ სიდიდეებზე;
ამოსახსნელ ამოცანაში ამოიცნობს ლოგიკურ ქვეამოცანებს. ხსნის პრობლემას მისი

შედარებით მარტივ ქვეპრობლემებად დეკომპოზიციის მეშვეობით;
აყალიბებს შესასრულებელი ოპერაციების მიმდევრობას;
ალგორითმის მნიშვნელოვან ოპერაციებს ჩაწერს ფსევდო კოდის და/ან პროგრამირების ენის

საშუალებით;
მსჯელობს ალგორითმის კორექტულობაზე, ეფექტიანობასა და გამოითვლის

ოპერაციების/იტერაციების რაოდენობაზე.

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია კომპიუტერის მეხსიერებაში ჩანაწერების
ხელსაყრელი ფორმით წარმოდგენისთვის მონაცემთა სხვადასხვა სტრუქტურის შერჩევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ამოცანის მონაცემების წარმოდგენისათვის სხვადასხვა ასპექტში განიხილავს მონაცემთა

სტრუქტურებს. მსჯელობს სტრუქტურის ამოცანასთან შესაბამისობაზე, ეფექტურობაზე
(მეხსიერება და გამოთვლის სიჩქარე), მის პროგრამულად განხორციელებაზე და
გამართვაზე;

მსჯელობს თითოეული აბსტრაქტული მონაცემთა სტრუქტურის დანიშნულებასა და
უპირატესობაზე და აფასებს მას;

პროგრამაში იყენებს მონაცემთა სტრუქტურის სამ ძირითად ოპერაციას: ჩანაწერის დამატება,
ცვლილება და წაშლა.

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ალგორითმის და მონაცემთა სტრუქტურის
რეალიზაცია, კომპიუტერში პროგრამული ბრძანებების მიმდევრობის კორექტული შესრულება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ფლობს კონკრეტული პროგრამირების ენის ძირითად სინტაქსს და ესმის საბაზისო

ბრძანებების მნიშვნელობა (სემანტიკა);

შეძლებს დაგეგმილი ოპერაციების და/ან ფსევდო კოდის დაპროგრამებას პროგრამირების
ენაზე;

პროგრამის გაშვების მიზნით, კომპიუტერს გადაათარგმნინებს დაპროგრამებულ კოდს
მანქანურ ენაზე (დააკომპილირებს) და უშვებს პროგრამას;

პროგრამული შეცდომის შემთხვევაში, პროგრამის ნაკადის ნაბიჯ–ნაბიჯ შემოწმებით
აკეთებს შეცდომის ლოკალიზებას და აღმოფხვრის მას.



მიმართულება: კომუნიკაცია

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია გამოთვლილი ინფორმაციის წარმოდგენა
სხვადასხვა ციფრული ფორმატით, მისი მოწესრიგება, კომუნიკაცია, დასმული ამოცანის
გადაჭრის შემდეგ საბოლოო შედეგების დემონსტრირება.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
იყენებს ისტ საშუალებებს შედეგების პრეზენტაციისთვის, ანალიზისა და

კომუნიკაციისთვის;

ახერხებს გამოთვლილი ციფრული მასალის ინტეგრაციას ერთობლივ პროექტში;

იცავს ისტ–ის უსაფრთხოებისა და ეთიკურ ნორმებს (საავტორო უფლებები,
ინტელექტუალური საკუთრება). ხაზგასმით აყალიბებს პრობლემის გადაჭრისას საკუთარ
იდეებს და/ან პროექტში შეტანილ წვლილს.

პროგრამის შინაარსი

სორტირება და ძებნა

მონაცემების სორტირება (მაგ.: Insertion Sort, Selection Sort, Counting Sort ალგორითმები);

ზრდადობით და კლებადობით სორტირება;

დასორტირებულ მონაცემებში ძებნა ბისექციის მეთოდით (Binary Search).

რიცხვთა თეორია

ორი რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფის პოვნა (მაგ.: ევკლიდეს ალგორითმი);

ორი რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადის გამოთვლა;

მარტივი რიცხვების გამოთვლა (მაგ.: ერატოსთენეს ცხრილით);

ფიბონაჩის რიცხვების გამოთვლა (მაგ.: რეკურსიული ფორმულით);

რიცხვების გადაყვანა თვლის სხვადასხვა სისტემაში (მაგ.: 2, 8, 10, 16).

მონაცემთა ტიპები და სტრუქტურები (კონტეინერები)

მთელი რიცხვები და ათწილადები;

სიმბოლოები და სტრიქონი (String);

მასივი და მატრიცა;

სია (List), რიგი (Queue), სტეკი (Stack);



სიმრავლე (Set);

ლექსიკონი (Dictionary);

ორობითი ხე (Heap, BST);

გრაფთა თეორია

გრაფის წარმოდგენა კომპიუტერის მეხსიერებაში (მაგ.: ინციდენტობის მატრიცა, წიბოების
სია);

გრაფის სიგანეში ძებნა (BFS);

გრაფის სიღრმეში ძებნა (DFS).

კომბინატორიკა (გენერაციული ალგორითმები, ბიტებზე ოპერაციებით)

სიმრავლის ყველა ქვესიმრავლის გენერაცია;

სიმრავლის ფიქსირებული ზომის ქვესიმრავლეების გენერაცია;

ობიექტების ყველა დალაგების გენერაცია.

ალგორითმები (პარადიგმები/პრინციპები)

ალგორითმის ოპერაციების რაოდენობის შეფასება (სამუშაო დროის გამოთვლა, Timing);

სრული გადარჩევა (Brute Force);

ხარბი ალგორითმი (Greedy Algorithm);

რეკურსია უკან დაბრუნებით (Backtracking) (მაგ.: 8 ლაზიერის ამოცანა, მხედრით დაფის
შემოვლის ამოცანა).

კომპიუტერის არქიტექტურა და ფაილური სისტემა

კომპიუტერის ზოგადი არქიტექტურა;

ფაილებთან ოპერაციები (ინფორმაციის შეტანა, გამოტანა და ფორმატირება);

პროგრამირების ენის საშუალებით ინფორმაციის ექსპორტი მომხმარებლის მიერ
განსაზღვრულ ან სტანდარტულ ტექსტურ ფაილის ფორმატში (მაგ.: XML).

პროგრამირების ენა

1.ცვლადების აღწერა, ინიციალიზაცია და მინიჭება;

2.ოპერაციები ცვლადებზე და მათი პრიორიტეტები;



3.პროგრამის მიმდინარეობის მართვის საშუალებები (if, else, for, while, break, continue);

4.ფუნქციის განსაზღვრა და გამოძახება. პროცედურული პროგრამირება;

5.პროგრამის კომპილაცია, გაშვება და ტესტირება;

6.პროგრამის გამართვა შეცდომებზე, აპლიკაციის ნაბიჯ–ნაბიჯ შესრულების მონიტორინგი
(Debugging მაგ.: gdb, run, next, step, breakpoint, watchpoint, catchpoint, print, display).

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

თავი LXVI

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: მსოფლიო კულტურა
(არჩ. მსოფლ. კულტ.X/XI/XII)

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

საგნის - ,,მსოფლიო კულტურა’’ - სწავლება ხელს შეუწყობს სოციალიზაციის პროცესში მყოფი
მოსწავლის მიერ მსოფლიო კულტურათა მრავალფეროვანი სულიერი, საზოგადოებრივი და
მატერიალური მიღწევების გაცნობიერებას; ამ კულტურათა ჩამოყალიბების, განვითარებისა და
თანამედროვე ფორმების ადეკვატურ აღქმას; გლობალური პროცესების ინტერპრეტაციას კულტურის
კონტექსტში.

საგნის სწავლებისას გამოიყენება მულტიდისციპლინური მეთოდი, რომელიც გულისხმობს
მოსწავლეების მიერ სხვადასხვა საგნის შესწავლისას და საკუთარი გამოცდილებიდან მიღებული ცოდნის
ინტერპრეტაციას და სისტემაში მოქცევას.

საგნის სწავლების ფარგლებში მუშაობა მოიცავს თეორიულ კვლევას, პრაქტიკულ აქტივობას და
შედეგების წარმოდგენას. გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის ისეთი ხერხები, როგორიცაა:
დისკუსია, კვლევა, ანალიზი, ესე, ექსკურსია და ა.შ.

ამ საგნის შესწავლის შემდეგ მოსწავლეს შეექმნება ადეკვატური წარმოდგენა იმ მრავალფეროვან
სამყაროზე, რომელშიც მას მოუწევს ცხოვრება და საქმიანობა.

ბ) საგნის სწავლემის მიზნები და ამოცანები

მსოფლიო კულტურის სწავლების მიზანია:
 მოსწავლემ გააცნობიეროს ცვალებად სამყაროში კულტურის მრავალფეროვანი

ფორმების წარმოშობის, განვითარებისა და მოქმედების მექანიზმები და შედეგები.
მსოფლიო კულტურის სწავლების ამოცანებია, მოსწავლემ შეძლოს:
 კულტურის, როგორც საზოგადოებებს შორის მსგავსებისა და განსხვავების საფუძვლის

გაცნობიერება;



 კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება;
 მრავალფეროვან კულტურულ გარემოში ორიენტაციის, წარმატებული კომუნიკაციისა და

ტოლერანტობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
მოსწავლეს მსოფლიო კულტურის საგნის შესწავლის პროცესში უნდა განუვითარდეს შემდეგი
სპეციფიკური და ზოგადი უნარები:
 სოციუმში ორიენტაცია
 ახალ სოციალურ გარემოში სწრაფი ადაპტაცია
 ეფექტური კომუნიკაცია სხვადასხვა კულტურულ ვითარებაში
 კულტურათა და მათი მრავალფეროვნების ინტერპრეტაცია
 კულტურათშორისი ურთიერთობების მოდელირება
 პოზიციის შემუშავება, კრიტიკა და დაცვა
 პრობლემის გააზრება და მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა
 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
 შემოქმედებითობა
 სწავლა
 კვლევა
 პრობლემის გადაჭრა
 თანამშრომლობა

მოსწავლე უნდა აღიზარდოს შემდეგ მაღალზნეობრივ ღირებულებებზე:
 სამშობლოს სიყვარული
 სხვა კულტურათა და კულტურული მემკვიდრეობის პატივისცემა
 კულტურათშორისი თანასწორობა
 ტოლერანტობა
 თანაგრძნობა და მზრუნველობა

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება

საგანი - ,,მსოფლიო კულტურა’’ - ისწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე
(X/XI/ XII კლასში) არჩევითი კურსის სახით ორი სემესტრის მანძილზე და კვირაში ეთმობა 2 აკადემიური
საათი.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

მსოფლიო კულტურის საგნობრივი პროგრამა შედგება შემდეგი ხუთი მიმართულებისაგან:
1. ბუნება და კულტურა
2. კულტურის უნივერსალიები
3. კულტურის ტიპოლოგია
4. კულტურათა მრავალფეროვნება
5. კულტურის დინამიკა
ამ საგნის შესწავლა მოსწავლეს დაეხმარება განასხვავოს ბუნებრივი და ადამიანის მიერ შექმნილი

მატერიალური და არამატერიალური გარემო, გამიჯნოს ადამიანში მემკვიდრული (ანატომიური და



ფიზიოლოგიური) და შეძენილი (სოციალურ-კულტურული) თვისებები;
მოსწავლე შეძლებს გამოავლინოს ნებისმიერი  კულტურის უნივერსალიები (ენა, რელიგია, ხელოვნება,

მორალურ-ეთიკური სისტემები, ფოლკლორი, საცხოვრისი, განსახლების ფორმები, ეთნოგრაფიული
არტეფაქტები და სხვა).

მოსწავლე გაეცნობა კულტურათა ტიპოლოგიის განმსაზღვრელ ისეთ ფაქტორებს, როგორებიცაა:
დროისადმი დამოკიდებულება, ტრადიციულობა და მოდერნულობა,  სოფლისა და ქალაქის გარემო.

მოსწავლე გაეცნობა მსოფლიო კულტურათა მრავალფეროვნებას და  პატივისცემით განეწყობა სხვა
კულტურების მიმართ.

მოსწავლე გააცნობიერებს ნებისმიერი კულტურის ისეთ თვისებას, როგორიცაა  შიდა და გარე
ფაქტორების გავლენით განპირობებული დინამიკა.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასები

მსოფლიო კულტურა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ბუნება და
კულტურა

კულტურის
უნივერსალიები

კულტურის
ტიპოლოგია

კულტურათა
მრავალფეროვნება

კულტურის
დინამიკა

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
გააანალიზოს
ადამიანის
ორბუნებოვნება:
მემკვიდრული
(ანატომიური და
ფიზიოლოგიური)
და შეძენილი
(სოციალურ-
კულტურული).
არჩ.მსოფ.კულტ.X/
XI/XII.2.
მოსწავლეს
შეუძლია
განასხვავოს
სამყაროს ორი
შემადგენელი
ნაწილი -

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.3.
მოსწავლეს
ანალიზის
შედეგად
შეუძლია
გააცნობიეროს,
რომ ადამიანთა
ნებისმიერი
სტაბილური
ერთობა
გულისხმობს ამ
ერთობის
მდგრადობის
უზრუნველმყოფ
ი რეგულაციური
სისტემების
არსებობას.

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.4.
მოსწავლე იკვლევს
სხვადასხვა
ფაქტორის გავლენას
კულტურის
ჩამოყალიბებასა და
ფუნქციონირებაზე.

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.5.
მოსწავლეს
შეუძლია
იმსჯელოს
თანამედროვე/
ურბანული და
ტრადიციული/
რურალური
კულტურების
ძირითად
განმასხვავებელ
მახასიათებლებზე.

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.8.
მოსწავლეს
შეუძლია
განიხილოს
თანამედროვე
სამყაროს
კულტურული
მრავალფეროვნება
და იმსჯელოს
კულტურათა
თანაბარმნიშვნელ-
ოვნებასა და მათ
შორის დიალოგის
შესაძლებლობასა
და საჭიროებაზე.

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.9.
მოსწავლე
იკვლევს
კულტურათა
ცვალებადობის
მაგალითებს და
შეუძლია
იმსჯელოს იმაზე,
რომ კულტურის
დინამიკას შიდა
და გარე
ფაქტორების
ერთობლიობა
განაპირობებს.



ბუნებრივი და
ანთროპოგენული.

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.6.
მოსწავლეს
შეუძლია
გააცნობიეროს
დრო, როგორც
თანამედროვე
საზოგადოების
ერთ-ერთ
ძირითადი
რესურსი.

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.7.
მოსწავლეს
შეუძლია
გააანალიზოს და
იმსჯელოს
კულტურის ტიპის
ისეთ
განმსაზღვრელ
მახასიათებლებზე,
როგორებიცაა
,,ტრადიციულობა
”და
,,მოდერნულობა” .

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ბუნება და კულტურა

არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ადამიანის ორბუნებოვნება:
მემკვიდრული (ანატომიური და ფიზიოლოგიური) და შეძენილი (სოციალურ-
კულტურული).

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 მონაწილეობს დისკუსიაში და მისთვის ცნობილი მაგალითების მოყვანით ასაბუთებს, რომ
კულტურა არ გადაიცემა ბიოლოგიური გზით;

 კლასში ჯგუფური ან ინდივიდუალური მუშაობისას ერთმანეთისგან განასხვავებს ადამიანში
გენეტიკური და სოციალურ-კულტურული ფაქტორებით განპირობებულ ნიშან-თვისებებს;



 აფასებს სხვადასხვა კულტურაში ადამიანის ანატომიაზე ზემოქმედების დანიშნულებას და
შედეგებს.

არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს სამყაროს ორი შემადგენელი ნაწილი -
ბუნებრივი და ანთროპოგენული.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 მისთვის ცნობილი მაგალითების მიხედვით მსჯელობს სხვადასხვა კულტურის
დამოკიდებულებაზე ბუნებისადმი. განასხვავებს და აფასებს შესაბამის შედეგებს;

 ლოკალურ გარემოზე დაკვირვებით და  ინტერნეტისა და  მასმედიის საშუალებით  მოიპოვებს
ინფორმაციას.  ამ ინფორმაციის ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე გამოავლენს ბუნებისადმი
დამოკიდებულების ფორმებს;

 შეისწავლის ადამიანის თანმხლები ცხოველების მდგომარეობას საკუთარ უბანში; აანალიზებს მათ
მიერ შექმნილ საფრთხეებს  და ეძებს ამ პრობლემების გადაჭრის ჰუმანურ გზებს.

მიმართულება: კულტურის უნივერსალიები

არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს ანალიზის შედეგად შეუძლია გააცნობიეროს, რომ ადამიანთა
ნებისმიერი სტაბილური ერთობა გულისხმობს ამ ერთობის მდგრადობის
უზრუნველმყოფი რეგულაციური სისტემების არსებობას.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 ჯგუფში და ინდივიდუალურად ადგენს ნებისმიერი კულტურისათვის დამახასიათებელი

უნივერსალიების ჩამონათვალს. ირჩევს ამ ჩამონათვალიდან რამდენიმეს  და განიხილავს მათ
კონკრეტულ ფორმებს  სხვადასხვა კულტურაში;

 მიმოიხილავს კულტურის გავლენას  კაცობრიობის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ადამიანის
ბიოლოგიური, სოციალური და პიროვნული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების ფორმების
გათვალისწინებით და წერს ესეს;

 ჯგუფში ან ინდივიდუალურად, საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მსჯელობს
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებთან კომუნიკაციის მნიშვნელობასა და
სირთულეზე.

მიმართულება: კულტურის ტიპოლოგია

არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.4. მოსწავლე იკვლევს სხვადასხვა ფაქტორის გავლენას კულტურის
ჩამოყალიბებასა და ფუნქციონირებაზე.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 საქართველოს, ან სხვა რომელიმე ქვეყნის მაგალითზე აღწერს და განიხილავს რეგიონების

კულტურულ მახასიათებლებს და პოულობს საერთო და განსხვავებულ თვისებებს;
 საკუთარი გარემოს მაგალითზე  იკვლევს  თანამედროვე გლობალური ტენდენციების   გავლენას

ადგილობრივ კულტურაზე და აფასებს ამ ტენდენციების დადებით და უარყოფით მხარეებს;



 საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, განიხილავს სოციალიზაციის სხვადასხვა
ინსტიტუტისა და ავტორიტეტული პიროვნებების გავლენას თავის თავზე;  მათ შორის გამოყოფს
პრიორიტეტულებს და ასაბუთებს თავის არჩევანს.

არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს თანამედროვე/ურბანული და
ტრადიციული/რურალური  კულტურების ძირითად განმასხვავებელ
მახასიათებლებზე.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 ეცნობა საქართველოს კუთხეებისათვის დამახასიათებელ  თავისებურებებს და ადარებს მათ
მსხვილი ურბანული ცენტრების  კულტურას;

 საკუთარი, ან სხვა ოჯახების მაგალითზე იკვლევს  ტრადიციული  და თანამედროვე ქალაქური
ოჯახების სიდიდეს, თაობების რაოდენობას, შვილიანობას; ახდენს მათ შედარებას, მსჯელობს
განმაპირობებელ მიზეზებსა და ტენდენციებზე;

 მოსწავლე ადგენს ცხრილს, რომელშიც  სხვადასხვა ეპოქის მიხედვით  აისახება ადამიანთა
სივრცითი და სოციალური მობილობის მაგალითები. აფასებს მობილობას, როგორც თანამედროვე
კულტურის ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს;

 სხვადასხვა სიტუაციის განხილვის საფუძველზე   აკეთებს ტრადიციული და ურბანული
საზოგადოებებისათვის დამახასიათებელი სოციალური კონტაქტების ხასიათის ანალიზს და
აკეთებს დასკვნას;

 არგუმენტირებული მსჯელობით ასაბუთებს არჩევანის შესაძლებლობას ტრადიციულ და
ურბანისტულ კულტურებში.

არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს დრო, როგორც თანამედროვე
საზოგადოების ერთ-ერთი ძირითადი რესურსი.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 განასხვავებს თანამედროვე ურბანული და ტრადიციული აგრარული  საზოგადოებებისთვის
დამახასიათებელ დროის აღქმის თავისებურებებს და მსჯელობს ამის მიზეზებზე;

 აცნობიერებს დროის ერთიან აღქმას და ქცევის სინქრონიზებას, როგორც თანამედროვე
საზოგადოების ეფექტური ფუნქციონირების აუცილებელ პირობას;

 ატარებს  სხვადასხვა შეხვედრაზე დათქმულ დროზე მისვლის ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
მოძრაობის განრიგის სიზუსტის კვლევას;

 ინდივიდუალურად ან ჯგუფში მუშაობისას ადარებს ერთმანეთს სკოლისშემდგომი დროის
განაწილების საკუთარ და თანაკლასელების გრაფიკებს; მსჯელობს საქმიანობებში მიღწეულ
წარმატებებსა და დროის რაციონალური განაწილების კავშირზე;

 აანალიზებს,  მსჯელობს და მოყავს კონკრეტული მაგალითები საკუთარი ოჯახის, ნაცნობების და
მეგობრების პრაქტიკიდან; ჯგუფური დისკუსიის დროს გაიაზრებს პრობლემებს საფინანსო
ვალდებულებების დროში შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით და მოჰყავს მისთვის ცნობილი
მაგალითები. მსჯელობს ცნობილი გამონათქვამის - “დრო ფულია” - არსსა და განსაკუთრებულ
მნიშვნელობაზე თანამედროვე ცხოვრებაში.



არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.7. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს და იმსჯელოს კულტურის ტიპის ისეთ
განმსაზღვრელ მახასიათებლებზე, როგორებიცაა  ,,ტრადიციულობა ”და
,,მოდერნულობა”

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 ვენის დიაგრამის  გამოყენებით აკეთებს  ტრადიციული და მოდერნისტული კულტურების
მახასიათებლების ანალიზს და მსჯელობს ტრდიციულობისა და  მოდერნულობის
თანაფარდობასა და მნიშვნელობაზე; საქართველოს ისტორიის, ლიტერატურისა და ხელოვნების
ნიმუშების საფუძველზე გამოყოფს ქართული კულტურის ტრადიციულობა/მოდერნულობის
დამადასტურებელ მახასიათებლებს;

 ინდივიდუალურად, ან ჯგუფში ატარებს ლიტერატურის, კინემატოგრაფის, ფერწერის და ა.შ.
სიუჟეტების ანალიზს და მსჯელობს განსხვავებულ კულტურებში საზოგადოებისა და პიროვნების
მნიშვნელობის თანაფარდობაზე;

მიმართულება: კულტურათა  მრავალფეროვნება

არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს თანამედროვე სამყაროს კულტურული
მრავალფეროვნება და იმსჯელოს კულტურათა თანაბარმნიშვნელოვნებასა
და მათ შორის  დიალოგის შესაძლებლობასა და საჭიროებაზე.

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

 მსოფლიო მაგალითების განხილვით გამოავლენს კულტურული მრავალფეროვნების არსს;
განასხვავებს და ადარებს ერთმანეთს  კონკრეტულ სოციალურ-კულტურულ ნორმებსა და
სტერეოტიპებს;

 სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროზე დაყრდნობით აკვირდება მსოფლიოში მიმდინარე
პოლიტიკურ პროცესებს კულტურათა დიალოგის კონტექსტში და უკავშირებს მათ რეალურ
შედეგებს. განიხილავს დიალოგს, როგორც კონფლიქტების პრევენციის საშუალებას;

 მისთვის ცნობილი მაგალითების განხილვით ადგენს, ერთი მხრივ, ეთნოცენტრიზმის,
შოვინიზმის, ქსენოფობიის, რასიზმის, გამოვლინების ფორმებს და, მეორე მხრივ,
შემწყნარებლობის/ტოლერანტობის მნიშვნელობას;

 საკუთარი და თანაკლასელების ინტერესებიდან გამომდინარე, მონაწილეობას იღებს გასვლით
გაკვეთილებში  მუზეუმებსა და/ან არქეოლოგიის, ისტორიის, არქიტექტურის ძეგლებზე. სკოლაში
დაბრუნების შემდეგ მოიძიებს დამატებით ლიტერატურას კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების დაცვის მეთოდებთან დაკავშირებით და წერს ესეს;

 ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად ადგენს საქართველოს მატერიალური და არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის სახეობების კლასიფიკაციას. აცნობიერებს საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობისა და მისი დაცვის საზოგადოებრივ  მნიშვნელობას.

მიმართულება: კულტურის დინამიკა

არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.9. მოსწავლე იკვლევს კულტურათა ცვალებადობის მაგალითებს და
შეუძლია იმსჯელოს იმაზე, რომ კულტურის დინამიკას შიდა და გარე
ფაქტორების ერთობლიობა განაპირობებს.



შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 გაიაზრებს სუბკულტურის, კონტრკულტურის და მასკულტურის ცნებების არსს; ჯგუფში

განიხილავს ამ ცნებების მახასიათებლების ერთიან ჩამონათვალს და ადგენს შესაბამის
კლასიფიკაციას;

 ახასიათებს საკუთარი და წინა თაობების კულტურულ ნორმებსა და ქცევის ნიმუშებს, გამოყოფს
უცვლელ და განსხვავებულ მახასიათებლებს და უკავშირებს მათ კულტურის სახეცვლილებას
დროში;

 ინდივიდუალურად იკვლევს ძველი ქართული კლასიკური ნაწარმოებების ენას, თანამედროვე
ლიტერატურულ ენას და ყოფით მეტყველებას; აანალიზებს ერთი და იმავე ცნების ლექსიკურ
ევოლუციას და უკავშირებს მას კულტურის ცვლილებას;

 აანალიზებს მასობრივი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ტელევიზია, ინტერნეტი, მობილური
ტელეფონი და ა.შ.) როლს  თანამედროვე კულტურის განვითარებაში და ჯგუფში მსჯელობს ამ
ტექნოლოგიების პერსპექტივებზე.

პროგრამის შინაარსი მიმართულებების მიხედვით

1. ბუნება და კულტურა
 კულტურა/ცივილიზაცია
 ბუნებასთან ურთიერთობის ფორმები
 გენეტიკური  ფაქტორები
 გარეგნობა
 ტემპერამენტი
 ნიჭი
 ანატომიაზე კულტურული ზემოქმედება
 სამედიცინო ჩარევა
 რიტუალური ოპერაციები
 ადამიანის მიერ მოშინაურებული და მისი თანხმლები ცხოველები
და ა.შ.

2. კულტურის უნივერსალიები
 ენა და კომუნიკაცია
 რელიგია
 შრომა
 ხელოვნება
 მორალურ–ეთიკური სისტემები
 დემოგრაფიული ქცევის მოდელები
 მაგია
 მითი
 ზღაპარი
 აკრძალვები
 დროისადმი დამოკიდებულება
 მედია
 საზოგადოება



 განათლება
 იდეოლოგია
 სამართალი
 ეკონომიკური სისტემა
 სოციალიზაცია
 მკურნალობა
 რეკრეაცია
 თავდაცვა
 ესთეტიკა
 ნორმები და ნიმუშები
 სანიტარია და პირადი ჰიგიენის პრაქტიკები
და ა.შ.

3. კულტურათა ტიპოლოგია
 შემგროვებლობა
 ნადირობა
 მიწათმოქმედება
 მეცხოველეობა
 ტექნიკა და ტექნოლოგიები
 სოციალურ ურთიერთობები
 ტრადიციულობა
 მოდერნულობა
 ეროვნული თვითმყოფადობა
და ა. შ.

4. კულტურათა მრავალფეროვნება
 კულტურული სტერეოტიპები
 კულტურათშორისი განსხვავებები
 კულტურათა თანაბარმნიშვნელოვნება
 კულტურათა დიალოგი
და ა.შ.

5. კულტურათა დინამიკა
 ურბანიზაცია
 გლობალიზაცია
 სუბკულტურები
 მასკულტურა
 კონტრკულტურა
 კულტურული რეფლექსია
 კულტურათა დიფუზია
 აკულტურაცია
 ასიმილაცია
 მარგინალობა
 გენდერული საკითხები
და ა.შ.



თავი LXVII

ორმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”მუსიკალურ-კომპიუტერულ პროგრამები”

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

პრაქტიკული კურსი ”მუსიკალურ–კომპიუტერულ პროგრამებში“ ბგერასთან დაკავშირებული
ელექტრონული მოწყობილობებისა და სპეციფიკური კომპიუტერული პროგრამების სწავლებას
გულისხმობს. ბუნებრივია, ის მუსიკის ტექნიკურ და სამეცნიერო ასპექტებსაც მოიცავს და მჭიდროდ
უკავშირდება დღევანდელი საზოგადოების არსებობის ისეთ უმნიშვნელოვანეს სფეროებს, როგორებიცაა
განათლება, მეცნიერება თუ მედია.

აღნიშნული კურსი მოსწავლეს შესძენს ცოდნას მულტიმედიურ პროცესებში ხმის ფუნქციის შესახებ;
ასწავლის მუსიკის ნოტირებას და ხმის ჩაწერა/დამუშავებას, ასევე არხების დაბალანსებას (Mixing,Mastering) ისე, რომ მან შეძლოს საბოლოო პროდუქტის შექმნა (მუსიკალური ნაწარმოების ნოტები;
მუსიკალური კომპოზიციის დასრულებული აუდიო ვერსია ან ვიდეოსთან დაკავშირებული ხმის
დამუშავება).

ბ) საგნის სწავლების მიზნები

საგნის სწავლების მიზნებია:
 შეძენილი ცოდნისა და უნარ–ჩვევების საფუძველზე მუსიკალურ გამომცემლობაში, ხმის ჩამწერ

სტუდიაში, სარეკლამო საქმიანობასა თუ კინო/ტელე-წარმოებაში მუშაობის შესაძლებლობის
მიცემა;

 მუსიკის თეორიის საფუძვლების ცოდნის გაღრმავება;
 ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული კომპეტენციების გაღრმავება;
 სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამების ათვისება34.
 სასწავლო პროცესში გამოყენებული მაგალითების საფუძველზე ქართული ხალხური მუსიკისა და

მსოფლიო მუსიკალური რეპერტუარის უფრო ღრმად შესწავლა.

გ) არჩევითი საგნის სწავლების ორგანიზება

34 თანამედროვე ნოტაცია ხშირად მხოლოდ ცალკეული კომპოზიტორებისათვის დამახასიათებელ ინდივიდუალურ
სიმბოლოებს იყენებს, რომელიც ტრადიციულ ნოტაციაში გათვალისწინებული არ არის. არანაკლებ რთული გრაფიკული
აღნიშვნები გამოიყენება ძველი ქართული ხალხური/საეკლესიო მუსიკალური მასალის ნოტაციისთვის, ამდენად, ეს პროცესი
მოსწავლეს სხვა კომპიუტერული პროგრამების (ამ შემთხვევაში, გრაფიკული) ცოდნის დონესაც აუმაღლებს.

ხმის დამუშავების პროცესი ვიდეომასალასაც უკავშირდება, რაც მოსწავლეს პროფესიონალური ვიდეოსამონტაჟო
პროგრამების (მაგ. Premiere ან FinalCut Pro) შესწავლისაკენ უბიძგებს.



კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომლებმაც ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში შეისწავლეს
საგნები: "მუსიკა" და "ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები". წარმოდგენილი არჩევითი
საგანი ორმოდულიანი. პირველი მოდული ითვალისწინებს ნოტაციის პროგრამების შესწავლას, მეორე კი
- ხმის ჩამწერი პროგრამების შესწავლას. თითოეულ მოდულს ეთმობა 30 აკადემიური საათი.

დ) არჩევითი საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

აღნიშნული საგნის სწავლება ორი მიმართულებით მიმდინარეობს: ”პრაქტიკული უნარ-ჩვევები”,
”კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია”. პირველ მათგანში გაერთიანებული შედეგები ასახავს უშუალოდ
მოსწავლის შესაძლებლობებს მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებისას. მიმართულების
”კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია” ფარგლებში მოსწავლეები ეჩვევიან სხვისი ნამუშევრის შეფასებას,
აცნობიერებენ ტექნოლოგიების მნიშვნელობას მუსიკის/ ხელოვნების დარგებისთვის, გამოთქვამენ
საკუთარ აზრს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლაsები

მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამები

I მოდული (ნოტაციის პროგრამების შესწავლა )
(არჩ.მუს.კომპ.I)

მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია მუსიკალური ნაწარმოების
აკრეფა მუსიკალურ-კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენებით.

არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია აუდიო მონაცემების
დარეგულირება ნოტაციისათვის
განკუთვნილ პროგრამაში.

არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია მონაწილეობა ნამუშევრის
განხილვაში.

არჩ.მუს.კომპ. I.X/XI/XII.4. მოსწავლე
აცნობიერებს მუსიკალური
ტექნოლოგიების როლს საზოგადოების
ცხოვრებაში.

მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით:



მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

არჩ.მუს.კომპ.I.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ნაწარმოების აკრეფა მუსიკალურ-
კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ნოტების ჩაწერის სხვადასხვა ტექნიკას;

 იყენებს ნიუანსების, შტრიხებისა და სხვადასხვა ტიპის ტექსტის (რემარკები და სასიმღერო)
დართვის ტექნიკებს;

 იცნობს და იყენებს სანოტო მასალის (პარტიტურისა და პარტიების) დასაბეჭდად მომზადებისა და
სხვადასხვა აუდიო ფორმატის კონვერტაციის პროცედურას.

არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია აუდიო მონაცემების დარეგულირება ნოტაციისათვის
განკუთვნილ პროგრამაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ფლობს ნოტაციისთვის განკუთვნილი პროგრამის აუდიო მხარეს: შეუძლია ფაილის აუდიო

მონაცემების სათანადოდ დარეგულირება და არხებზე ინსტრუმენტების გადანაწილების
კონტროლი;

 ფლობს პარტიტურაში ინსტრუმენტების დამატების, შეცვლის, გათიშვისა თუ სოლო რეჟიმში
გადაყვანის ხერხებს.

მიმართულება: კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება ნამუშევრის განხილვაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 უსმენს და აანალიზებს გაკვეთილზე შესრულებულ დავალებას;

 ახასიათებს აკრეფილ ფრაგმენტს ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით;

 ახასიათებს აკრეფილი ნაწარმოების (ფრაგმენტის) სტრუქტურულ თავისებურებებს;

 ერთმანეთს უდარებს ერთი ამოცანის სხვადასხვაგვარი გადაჭრის ვარიანტებს;

 მსჯელობს ნოტების სტილურ, ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ თავისებურებებზე;

 საუბრის დროს იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას.



არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.4. მოსწავლე აცნობიერებს მუსიკალური ტექნოლოგიების როლს საზოგადოების
ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე

 ახასიათებს სანოტო გამომცემლობებში გამოყენებულ ტექნოლოგიურ პროცედურებს;

 განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს მუსიკალური ტექნოლოგიების შესწავლით მიღებული
ცოდნა და უნარები.

პროგრამის შინაარსი

ძირითადი ხელსაწყოების პალიტრა და მათი ფუნქციები.
 შაბლონის შექმნა და მისი გამოყენება – გვერდის ზომა და არეები, სახელურების შექმნა, ტაქტების

ნუმერაცია და პირიქით, პაუზების შექმნა/გაქრობა, ზომის და საგასაღებო ნიშნების დაყენება,
გარეტაქტი, ტაქტების თანაბარი განაწილება სისტემაზე

 სანოტო ტექსტის შეყვანა – სხვადასხვა ხელსაწყოთი, შტილების დაჯგუფება/დაყოფა, პაუზების და
ბგერების გასწორება, ტრიოლების და მსგავსი თავისუფალი დაყოფის რიტმული ფიგურების
შეყვანა

 ნიუანსების (ლიგა, კრეშენდო და ა.შ.) და შტრიხების (მახვილი, პედალი და ა.შ.) შეყვანა და
რედაქტირება, ტრემოლო (სხვადასხვა სახის და გრძლიობის), ფორმის დიზაინერი (ახალი
ფორმების შექმნის საშუალება)

 ტექსტის ელემენტი პარტიტურაში – ტექსტის შეყვანის ორი გზა და მათი რედაქტირება: ხელსაწყო
"Text"-ის (სადაც ხდება ნაწარმოების სათაურის, კომპოზიტორის და კოლონტიტულების შექმნა)
და "Lyrics"-ის (სადაც ხდება სასიმღერო ტექსტის შეყვანა) საშუალებით, ტექსტი ვოლტებში,
ფონტების, ფონტის ზომის და სხვა ტექსტური ატრიბუტების რედაქტირება

რედაქტირება:
 მუსიკალური ელემენტების და ტექსტის (ცალკეული ელემენტის ან მთელი ტაქტის/ტაქტების)

კოპირება ახლო და შორ მანძილზე
 ტრანსპონირების სახეები
 ნიუანსებისა და შტრიხების რედაქტირება
 სანოტო ხუთხაზის ნაირსახეობები
 ტაქტების განაწილება სისტემაზე (სურვილისამებრ)
 პარტიტურის გარეგნული კორექტურა – ნიუანსები, პაუზები შტრიხები და ა. შ.
 ავტომატური რანჟირების შეცდომების ხელით გასწორება – გაწელილი/შევიწროვებლი

ტაქტების/ბგერების გათანაბრება ტაქტში და ა.შ.
 ციფრირებული აკორდები (გიტარისათვის)
 "გადამრბენელი" ნოტები
 სისტემის შუაში ხუთხაზის ამოღება/ჩამატება



 არასტანდარტული ნოტისთავები (მაგ. კვადრატი, ვიოლინოს გასაღები და ა.შ.)
 მრავალტაქტიანი პაუზები
 პარტიტურის/პიესის ფორმატის მომზადება
 პარტიტურიდან ცალკეული პარტიების ამოღება/შენახვა
 სპეცხელსაწყოები – მათი გამოყენება. მაგ. შემთხვევითი ნიშნების ან წერტილის გასწორება,

შტილების/ბგერის თავების მოძრაობა და ა.შ.
 საგასაღებო ნიშნების და ზომის ცვლა, მათი დამალვა/გამოჩენა ტაქტისა და ხუთხაზის ნებისმიერ

ადგილზე
 ტაქტის ხაზების სახეები
 მერვედების გადაბმა – როდესაც მათ შორის მოთავსებულია ტაქტის ხაზი
 პარტიტურის გაჟღერება – Midi არხის დაყენება, Midi გაორკესტრება – ნიუანსების, შტრიხების,

ტემპის, ვოლტების, რეპრიზების, გარეტაქტის, ტრელების, ტრემოლოების, გლისანდოების და
სხვათა გაჟღერება

 ნოტები ქაღალდზე – ამობეჭდვა, სანოტო მასალის სკანირება, ფაილების სხვადასხვა პროგრამებში
ექსპორტი/იმპორტი

რეკომენდებული პროგრამები:
 დასახელებული კურსის ნოტებთან დაკავშირებული ნაწილის სწავლებისათვის შეიძლება

გამოყენებულ იქნას ნოტაციისთვის განკუთვნილი ნებისმიერი პროფესიონალური პროგრამა,
მაგალითად, Finale ან Sibelius-ი; ან ანალოგიური ტიპის უფასო პროგრამები, როგორებიცაა Finale
NotePad ან Music Publisher, თუმცა ისინი ნაკლებად ეფექტურნი არიან.

სარეკომენდაციო მუსიკალური მასალა:

ი.ს. ბახი პრელუდია და ფუგა C-dur I ტომიBadinerie (სუიტა #2)Air (სუიტა #3)

ბრანდენბურგის კონცერტი #3H-moll მესა (ნებისმიერი ფრაგმენტი)

იტალიური კონცერტი

ბ. მარჩელო ჰობოის კონცერტი

ტ.ჯ. ალბინონი Adagio სოლ-მინორი

გ.ფ. ჰენდელი ალელუია (ორატორია "მესია")Lascia ch'io pianga (ოპერა "რინალდო")

მუსიკა წყალზე (სუიტა რე-მაჟორი)



დ. პერგოლეზი Stabat Mater
დ. სკარლატი სონატა (ნებისმიერი)

კ. ვ. გლუკი ოპერა "ორფეოსი", მელოდია

ი. ჰაიდნი სიმებიანი კვარტეტი თხ.76/3 ‘kaiser-quartet' დო-მაჟორი

Andante cantabile (სერენადა)

სიმფონია #51; სიმფონია #45

ვ. ა. მოცარტი რექვიემი ConfutatisEine Claine Nachtmusic K.525 Allegro
კონცერტი კლარნეტისა და ორკესტრისათვის K.622, II ნაწილიA musical Joke, К 522
სიმფონია #40, სოლ-მინორი I ნაწილი

ლ. ვ. ბეთჰოვენი საფორტეპიანო სონატა #17, III ნაწილი

კონცერტი ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის # 5, ფინალი

IX სიმფონია, სკერცო, გუნდი

ბაგატელი თხ. 119,1

რონდო სოლ-მაჟორი op. 129 RONDO a CAPRICCIO "Rage over a lost penny”Für EliseLa Marmotte
სიმებიანი კვარტეტი #14, თხზ.131, დო-დიეზ მინორი

ბ. ბრიტენი The young person’s Guide to the Orchestra
ი. ბრამსი უნგრული ცეკვა #5, სოლ-მინორი

სიმფონია #3 ან #4

რაფსოდია სოლ მინორი

ჰ. ბერლიოზი რაკოცი (უნგრული) მარში

ფანტასტიკური სიმფონია (IV ან V ნაწილი)

კ. მ. ვებერი Auforderung zum Tanz მიპატიჟება საცეკვაოდ

მონადირეების გუნდი ოპერიდან Der Freischütz
რ. ვაგნერი "ტანჰოიზერი", პილიგრიმების გუნდი



"რიენცი", უვერტურა

ე. გრიგი სუიტა "პერ გიუნტი"-დან "ანიტრას ცეკვა" და "სოლვეიგის სიმღერა"

ჯ. როსინი ოპერა "სევილიელი დალაქი", დონ ბაზილიოს არია და კვარტეტი “Buona Sera”
"ვილჰელმ ტელი", უვერტურა

დ. დონიცეტი "სიყვარულის ნექტარი". una furtive lacrima
ვ. ბელინი "ნორმა" Casta Diva
რ. შტრაუსი ვალსი Blue Danube ან Radetzky March
შ. გუნო "ფაუსტი", მეფისტოფელის კუპლეტები

დ. შოსტაკოვიჩი V სიმფონია, II ნაწილი; მელოდია

ს. პროკოფიევი "მონტეკები და კაპულეტები" ბალეტიდან "რომეო და ჯულიეტა"

მარში ოპერიდან "სამი ფორთოხლის სიყვარული"

VI საფორტეპიანო სონატა, I ნაწილი

კ. დებიუსი "ფავნის ნაშუადღევის დასვენება"

პრელუდია "გოგონა სელისფერი თმებით"

"მთვარის შუქი"

მ. რაველი ბოლერო

უნდინა ("ღამის გასპარი")

რ. მალერი V სიმფონია, Adagietto
II სიმფონია, I ნაწილი

რ. შტრაუსი სიმფონიური პოემა "ასე იტყოდა ზარატუსტრა"

ა. დვორჟაკი სლავური ცეკვა #8 ან იუმორესკა

Jerry Herman Hello, Dolly

Edward "Kid" Ory Muskat Ramble

Scott Joplin Original Rags

Н. Баэз-Норуорт Луна, луна, приди скорей

У. Доналдсон Да, влюблен я в крошку

Л. Рида, Б. Мейсон Прощальный валс



გ. ყანჩელი მუსიკა კინოფილმიდან "შერეკილები"

გ. ყანჩელი მუსიკა კინოფილმიდან "მიმინო"

გ. ყანჩელი მუსიკა კინოფილმიდან "ცისფერი მთები"

განვლილი მასალიდან:

"შენ ხარ ვენახი" (საგალობელი); "ასლანური მრავალჟამიერი" (რაჭული); რ. ლაღიძე "ჩემო კარგო
ქვეყანავ”; ვერდი (მარში ოპერიდან "აიდა", კვარტეტი ოპერიდან "რიგოლეტო”); ჟ. ბიზე (ოპერა "კარმენი"-
ს უვერტურა); რაველი "ბოლერო". მალერი V სიმფონიის IV ნაწილი Adagietto. ნ. გაბუნიას, ბ. კვერნაძის, ს.
ცინცაძის და სხვა ქართველ კომპოზიტორთა ნაწარმოებების ფრაგმენტები. ჯ. ჰერმანი Hello, Dolly; ს.
ჯოპლინის რეგტაიმი (ნებისმიერი). ჯაზური სტანდარტის ნიმუშები.

სტანდარტი მუსიკალურ-კომპიუტერულ პროგრამებში

II მოდული (ხმის ჩამწერი პროგრამები)
(არჩ.მუს.კომპ.II)

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია ხმის ჩაწერა მუსიკალურ-
კომპიუტერული პროგრამების
გამოყენებით.

არჩ. მუს. კომპ.II. X. XI/XII 2. მოსწავლეს
შეუძლია სათანადოდ გამართოს და
გამოიყენოს ხმის ჩამწერი აპარატურა.

არჩ.მუს.კომპ. II. X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია მონაწილეობა ნამუშევრის
განხილვაში.

არჩ. მუს.კომპ.II. X. XI/XII 4. მოსწავლე
აცნობიერებს მუსიკალური
ტექნოლოგიების როლს საზოგადოების
ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები



არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია ხმის ჩაწერა მუსიკალურ- კომპიუტერული პროგრამების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იცნობს ხმის ჩამწერი ტექნიკის მუშაობის პრინციპებს;

 სწორად იწერს მრავალინსტრუმენტიანი ანსამბლის ჟღერადობას;

 ამოიცნობს, რომელი ინსტრუმენტის ხმა ან რა ხმაური ესმის;

 ფლობს ბალანსის ტექნიკას;

 ფლობს ერთი და იგივე მუსიკალური მასალის განსხვავებული არანჟირებების შექმნის
ტექნოლოგიურ პროცედურებს.

არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია სათანადოდ გამართოს და გამოიყენოს ხმის ჩამწერი
აპარატურა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახდენს მიკროფონების ტიპების იდენტიფიცირებას, ახასიათებს და მართებულად იყენებს მათ;
 სწორად შეარჩევს მიკროფონის კაბელებსა და მათ შეერთებებს;
 ახდენს ხმის მონიტორების (დინამიკების) ტიპების იდენტიფიცირებას და  მართებულად იყენებს

მათ;
 იყენებს სხვადასხვა ბგერით ეფექტსა და ხმის კომპრესიას (ე.წ. Plug-in-ებს);
 განსაზღვრავს მოსალოდნელ ჟღერადობას, ამის შესაბამისად ანაწილებს მიკროფონებს,MIDI/აუდიო არხებზე იწერს ხმას და რედაქტირებას უკეთებს ჩანაწერს.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა ნამუშევრის განხილვაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 უსმენს და აანალიზებს გაკვეთილზე შესრულებულ დავალებას;

 ახასიათებს ჩაწერილ ხმას ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით;
 ახასიათებს ჩაწერილი მუსიკალური მასალის სტრუქტურულ თავისებურებებს;
 ერთმანეთს უდარებს ერთი ამოცანის სხვადასხვაგვარი გადაჭრის ვარიანტებს;
 მსჯელობს მუსიკალური ჩანაწერის სტილურ, ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ

თავისებურებებზე;
 საუბრის დროს იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას;

არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.4. მოსწავლე აცნობიერებს მუსიკალური ტექნოლოგიების როლს
საზოგადოების ცხოვრებაში.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე
 ახასიათებს მუსიკალურ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ პროფესიებს _ ხმის რეჟისორი, ხმის

ოპერატორი, ხმის ინჟინერი;
 ახასიათებს თანამედროვე მუსიკალურ-ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს და მათ ზეგავლენას

მუსიკალური თუ სინთეზური ხელოვნების დარგებზე (თეატრი, კინო, რეკლამა);

 განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს მუსიკალური ტექნოლოგიების შესწავლით მიღებული
ცოდნა და უნარი.

რეკომენდებული პროგრამები:

აღნიშნული საგნის ხმის ჩაწერასთან დაკავშირებული სეგმენტის სწავლებისათვის შეიძლება
გამოყენებული იქნას სეკვენსერის ტიპის ნებისმიერი პროფესიონალური პროგრამა, მაგალითად: Sonar,
ProTools, LogicPro, DigitalPerformer, Nuendo, Cubase ან ანალოგიური ტიპის უფასო პროგრამები,
როგორებიცაა მაგ. Audacity,  Kristal, Freecorder და მისთანანი, თუმცა ეს პროგრამები ნაკლებად ეფექტურნი
არიან.

 შესავალი ნოტატორისა და სეკვენსერის ტიპის პროგრამების შედარებითი დახასიათება; MIDI
და აუდიო სტანდარტები

 პროექტის შექმნა და პარამეტრების დარეგულირება; MIDI და აუდიო არხების შექმნა და საჭირო
პარამეტრების დარეგულირება.; არხზე ხმის გათიშვა (Muting), არხის სოლო რეჟიმში გადართვა
(Soloing). პროექტის გახსნა და აჟღერება. გამეორების ავტომატური რეჟიმის (Looping) გამოყენება

 ძირითადი ხელსაწყოები და მათი ფუნქციები

 მარკერების შექმნა და გამოყენება. ტემპის შენელება ან აჩქარება. ინსტრუმენტების შეცვლა

 MIDI-ს ჩაწერა. (მეტრონომის დარეგულირება; MIDI არხზე ხმის ჩაწერა; ჩაწერის სხვადასხვა
ხერხები)

 ციფრული აუდიოს ჩაწერა. (პარამეტრების დარეგულირება: დისკრეტიზაციის სიხშირის (Sampling
Rate) და ბიტების რაოდენობის (Bit Depth) განსაზღვრა; ხმის დონის დარეგულირება; ციფრული
აუდიოს ჩაწერა, ჩანაწერის მოსმენა. სხვადასხვა დუბლების ჩაწერა და მათი ჩაწერის/ამორჩევის
ტექნიკები

 MIDI-ს რედაქტირება (ტრანსპონირება, კოპირება, ნოტების შესწორება სხვადასხვა რეჟიმში, MIDI
მრუდების (Envelopes) შექმნა. MIDI-ს აუდიოზე კონვერტირება

 აუდიოს რედაქტირება. (Wave ფაილების იმპორტირება, მათი გამეორების რეჟიმში მოქცევა
(Looping). წაფენების (Fading) გამოყენება და მათი ავტომატიზაცია (Automatic Crossfades). არხის
ცალკე ფაილად გამოტანა (Bouncing tracks)



 შეჯერება (Mixing) (აუდიო ეფექტების დადება ეფექტების ავტომატიზაცია; დაჯგუფებები;
ექსპორტირება)

 საბოლოო პროდუქტის სხვადასხვა ტიპის ფაილებად დაფორმატება

თავი LXVIII
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი „მულტიმედია და დიზაინი“

საგნობრივი პროგრამა

X/XI/XII კლ.
ზოგადი ნაწილი


 ა) შესავალი

 მულტიმედიურ სისტემებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ თანამედროვე
საზოგადოებაში. მულტიმედია და დიზაინი არის მედიის სხვადასხვა ფორმის –
დინამიური და სტატიკური სურათების, ხმის, მუსიკისა და ტექსტის შერწყმის ხელოვნება.
მისი მეშვეობით ხდება კონცეფციების ან ინფორმაციის ტრანსფერი ინტერნეტში.
მულტიმედია და დიზაინი ვიდეო და ანიმაციური თამაშების, ვებსაიტებისა და
სხვადასხვა ინტერაქტიული პროგრამების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. იგი ანვითარებს
როგორც შემოქმედებით, ასევე ტექნიკური ხასიათის კომპეტენციებს.

 ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურის დამამთავრებელი კლასების
საგნობრივი პროგრამა „მულტიმედია და დიზაინი“ მოიცავს ისეთ ელემენტებს,
როგორებიცაა: დისკრეტული მათემატიკა, პროგრამირება, დიზაინის პრინციპები,
ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ინფორმაციული სისტემების გამოყენების სფეროები
და ისტ-თან დაკავშირებული სოციალური საკითხები (მაგალითად: უსაფრთხოება,
კონფიდენციალურობა, მთლიანობა, ხელმისაწვდომობა), შემოქმედებითობა. ცხადია, რომ
ყოველივე ამის დაფარვა სასკოლო განათლების ფარგლებში კომპლექსური ამოცანაა.

 არჩევითი კურსის მიზანია მოსწავლე გაეცნოს მულტიმედიისა და დიზაინის საფუძვლებს,
შეფასოს აღნიშნულ სფეროში დასაქმების პერსპეტქივები. საფუძველი ჩაუყაროს იმ
ცოდნასა და კომპეტენციებს, რომლებიც საშუალებას მისცემს სკოლადამთავრებულს,
დამოუკიდებლად გააგრძელოს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება სასურველი
მიმართულებით.

 სასკოლო არჩევითი კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლემ უნდა შესძლოს
მულტიმედიური პროდუქტის შექმნისას გამოიყენოს სხვადასხვა სახით მოწოდებული
გამოსახულება და ინფორმაცია, მაგალითად: აუდიო, ვიდეო, სურათები, ანიმაციები,



რეალური ობიექტები, ტექსტები, გახმოვანებები და ციფრული ინფორმაციები. ამასთან
შეეძლოს კომპიუტერული, ვიდეო და აუდიო ტექნიკის ადეკვატური გამოყენება.
მულტიმედიური დიზაინი მოთხოვს როგორც შემოქმედებითი, ასევე ტექნიკური
უნარების ფლობას და მათ შერწყმას.

 მთლიანად საგნობრივი პროგრამის საკითხების ჩამონათვალი შედგება რამდენიმე
ნაწილისაგან. ესენია

 ა) პროგრამირებასთან და ციფრული მასალის შექმნასთან დაკავშირებული საკითხები,
რომელიც შედგება შემდეგი ქვესფეროებისაგან:

 ალგორითმები;
 მონაცემთა ტიპები და სტრუქტურები;
 პროგრამირება: სინტაქსი, სემანტიკა და გამოყენება;
 ინტერნეტი;
 მულტიმედია.
 ბ) დიზაინის საფუძვლები, რომლებიც შედგება შემდეგი ქვესფროებისაგან:

 დიზაინის ელემენტები;
 დიზაინის პრინციპები.


 ყოველივე აქედან გამომდინარე, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
სასკოლო კურსის დასრულების შემდეგ:

 მოსწავლეს გააზრებული უნდა ჰქონდეს ძირითადი ფაქტები, ცნებები და თეორიული
მასალა, რომლებიც დაკავშირებულია ციფრული მოწყობილობების და პროგრამული
უზრუნველყოფის მუშაობის პრინციპებთან;

 ამ ცოდნის საფუძველზე მოსწავლემ უნდა შეძლოს მარტივი ციფრული მასალის შექმნა და
შეძლოს სხვადასხვა სახის ციფრულ მასალას შორის დასაბუთებული არჩევანის გაკეთება;

 მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ამოიცნოს და გააანალიზოს გამოთვლებთან დაკავშირებული
პრობლემის მოთხოვნები და ჩამოაყალიბოს ეფექტიანი აღწერა. ამოიცნოს და განმარტოს
პრობლემის რაოდენობრივი ასპექტი;

 მოსწავლემ უნდა შეძლოს იმის შემოწმება და შეფასება, თუ რამდენად ასრულებს ესა თუ
ის სისტემა მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს;

 მულტიმედიური პროდუქტის შექმნისას უნდა გამოიყენოს დიზაინის ელემენტები და
დაეყრდნოს დიზაინის პრინციპებს.

 მოსწავლეს გააზრებული უნდა ქონდეს სოციალური, პროფესიული და ეთიკური
საკითხები, რომლებსაც მოიცავს ამა თუ იმ სისტემის გამოყენება;

 ინფორმაციის მოპოვების და ორგანიზების ხერხების გამოყენება ტექსტურ, გრაფიკულ და
აუდიო მასალასთან მუშაობისას;

 მოსწავლე უნდა იყენებდეს ადამიანისა და ისტ მოწყობილობის ურთიერთობის
პრინციპებს სამომხმარებლო ინტერფეისის, ვებგვერდის და მულტიმედიური სისტემის
შექმნისას და შეფასებისას;



 მოსწავლემ უნდა ამოიცნოს ის რისკი და უსაფრთხოების ასპექტები, რომლებიც
დაკავშირებულია მოცემულ კონტექსტში კომპიუტერული სისტემის გამოყენებასთან;

 ქმნიდეს ეფექტიან სიტყვიერ თუ ციფრული ფორმატის მქონე პრეზენტაციას დიზაინის
პრინციპების, აუდიტორიის შემადგენლობისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით;

 მოსწავლე მულტიმედიური პროდუქტის შექმნას შემოქმედებითად უნდა მიუდგეს.
 ეფექტიანად მონაწილეობდეს გუნდურ მუშაობაში, მათ შორის, დისტანციურად მუშაობის

პირობებშიც;
 გააზრებულად აირჩიოს მომავალი პროფესიული საქმიანობის სფერო და განაგრძოს

საკუთარი ისტ კომპეტენციების გაღრმავება-გაფართოება სასურველი მიმართულებით.


 გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

 არჩევითი საგანი მულტიმედია და დიზაინი ერთმოდულიანია, გათვლილია 60
აკადემიურ საათზე. მისი სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში
სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII1 კლასებში.


 სტანდარტში მითითებული ინდექსები:

 სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი
არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.1. პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი
საგნებისთვისაა განკუთვნილი (არჩ. - არჩევითი); მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს
(მულტ.დიზ. - მულტიმედია და დიზაინი); მესამე ნიშანი კი X/XI/XIII მიუთითებს
რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X, XI, XII - კლასები); ბოლო ნიშანი 1 -
შედეგის რიგს.



 დ) მიმართულებების აღწერა

 მულტიმედია და დიზაინის საგნობრივ პროგრამაში არის ორი მიმართულება: ისტ
რესურსების შექმნა და კომუნიკაცია.



 მიმართულება - ისტ რესურსების შექმნის - ფარგლებში მოსწავლეს მოეთხოვება ტექსტის,
გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო კომპონენტების შემცველი ციფრული მასალის და
ვებ-რესურსების რედაქტირება, შექმნა და განთავსება; პრობლემის გადაჭრა
ალგორითმულად, ალგორითმის პროგრამული რეალიზაცია. პროგრამის გამართვა;
მონაცემებსა და გრაფიკას შორის კავშირის დამყარება. იდეებისა და მონაცემების
წარმოდგენისას მულტიმედიური საშუალებების გამოყენება. კავშირის დამყარება
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებსა და სხვა დისციპლინებს შორის.



 მიმართულება – კომუნიკაციის ფარგლებში მოსწავლეს მოეთხოვება შექმნილი
პროდუქტის წარდგენა საზოგადოებისათვის, მისი განხილვა და შეფასება. ეთიკური და



უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და პასუხისმგებლობის გაცნობიერება ისტ საშუალებების
გამოყენებისას. ისტ-ის გამოყენების სფეროების ცოდნა და მისი უპირატესობების
გაცნობიერება;



 1 რამდენადაც XII კლასში არჩევითი საგნების სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ I სემესტრში, მოსწავლეებს შეუძლიათ
XI კლასის II სემესტრში აირჩიონ არჩევითი საგანი „მულტიმედია და დიზაინი“ და დაასრულონ XII კლასის I სემესტრში.





 საგნობრივი კომპეტენციები


 X/XI/XII კლასი

 მულტიმედია და დიზაინი

 სტანდარტი

 წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ისტ რესურსების შექმნა კომუნიკაცია

არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის
ვებსაიტის დიზაინის შექმნა, განვითარება და პუბლიკაცია.

არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია
ორიგინალური დატვირთვის ციფრული სურათის შექმნა.

არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ვიდეო
პროექტის დაგეგმვა, განვითარება და წარმოდგენა; აზრის
გადმოცემის მიზნით  სტატიკური და დინამიური სურათების,
ტექსტის, აუდიო და ვიდეო ფრაგმენტების კომბინირებით
ვიდეო პროდუქტის შექმნა.

არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.4. მოსწავლე შეუძლია
გამოიკვლიოს გლობალური მასშტაბით
კომუნიკაციის, კოლაბორაციისა და იდეების
გაზიარების სხვადასხვა გზა.



 წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

 მიმართულება: ისტ რესურსების შექმნა

 არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ვებსაიტის დიზაინი შექმნა,
განვითარება და პუბლიკაცია.

 შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ● წინასწარ განსაზღვრული მიზნისა და აუდიტორიისთვის არჩევს ვებსაიტის დიზაინს;
 ● ვებსაიტის შექმნისას მსჯელობს გამოყენებულ სტანდარტებსა და შეთანხმებებზე;
 ● ქმნის ვებსაიტის დიზაინის ვიზუალურ პროტოტიპს (მაგ.: გვერდის სქემა, ჰიპერ ბმულები,



ფერები და შინაარსობრივი მოთხოვნები);
 ● ადგენს ვებსაიტში ნავიგაციის გეგმას;
 ● აყალიბებს დირექტორიისა და ფაილების სტრუქტურას, დოკუმენტების შენახვის, გაზიარებისა

და პუბლიკაციის მიზნით;
 ● ქმნის ვებსაიტს, რომელიც შეიცავს:
 მულტი გვერდიან საიტს;
 ფორმატირებას;
 მულტიმედია ობიექტებს (მაგ.: სურათი, აუდიო, ვიდეო და/ან ანიმაციური ტიპის ობიექტები);
 ნავიგაციის მენიუს.
 ● აკეთებს ვებსაიტის პუბლიკაციას (მაგ.: ინტრანეტში ან ინტერნეტში);
 ● მომხმარებლების კრიტიკასა და უკუგებაზე დაფუძნებით ქმნის ვებსაიტის გაუმჯობესების

კრიტერიუმებს;
 ● შენიშვნების საფუძველზე ვებსაიტში შეაქვს დასაშვები ცვლილებები.

 არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია ორიგინალური დატვირთვის ციფრული

სურათის შექმნა.

 შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ● წინასწარ განსაზღვრავს სურათის მიზანსა და აუდიტორიას;
 ● დააფიქსირებს სურათს ციფრული ფოტოკამერით;
 ● ახალი ციფრული ფორმატის სურათის შექმნის მიზნით იყენებს რედაქტორის შესაბამის

ფუნქციებს:
 ა) სახატავ ხელსაწყოებს (მაგ.: ხაზი, მართკუთხედი, მრავალკუთხედი, ფანქარი, ფუნჯი,

ტექსტი);
 ბ) რედაქტირების ბრძანებებს (მაგ.: ექსტრაქცია, ამოჭრა, გაწელვა, დუბლირება, ფერები);
 გ) სურათის ფენებს (მაგ.: ქმნის, ცვლის, აკეთებს იმპორტს, დუბლირება);
 დ) სურათის თვისებებს (მაგ.: გამჭირვალობა, რბილი და მახვილი კიდეები, წირები);
 ე) ფილტრებსა და ეფექტებს (მაგ.: ბუნდოვანი მოხაზულობა, გამრუდება, სიმკვრივე).
 ● დანიშნულების მიხედვით ირჩევს ციფრული სურათის ფაილის პარამეტრებს (მაგ.: რეზოლუცია,

გაფართოება, რასტრული თუ ვექტორული, შეკუმშვის მეთოდი);
 ● აქვეყნებს შექმნილ სურათს;
 ● თვითშეფასებაზე, მომხმარებელთა კრიტიკასა და უკუკავშირზე დაფუძნებით აუმჯობესებს

სურათს;


 არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ვიდეო პროექტის დაგეგმვა, განვითარება
და წარმოდგენა; ამბის გადმოცემის მიზნით სტატიკური და დინამიური სურათების,
ტექსტის, აუდიო და ვიდეო ფრაგმენტების კომბინირებით ვიდეო პროდუქტის შექმნა.


 შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ● წინასწარ განსაზღვრავს ფილმის მიზანს.
 ● ითვალისწინებს აუდიტორიის სპეციფიკას (ასაკი, განათლება, სოციალური ჯგუფი) და არჩევს

შესაბამის გამომსახველობით, მულტიმედიურ საშუალებებს;
 ● წინასწარ გეგმავს ფირზე აღსაბეჭდი კადრების თანამიმდევრობას;
 ● ადგენს გადაღებების სამუშაო გეგმას (რესურსების სიას, ვადებსა და ლოჯისტიკურ საკითხებს);



 ● იყენებს კომპოზიციური განაწილების პრინციპებს იდეების გადმოსაცემად;
 ● გადაღების დროს იყენებს სუბიექტის სამი ტიპის განათებას (მთავარი განათება, ფონი და

შემავსებელი განათება);
 ● განათების მიხედვით არეგულირებს გადაღების ხასიათსა და განწყობას (მაგ.: სიბნელე და

ჩრდილები გამოკვეთილად ახასიათებს დრამატულ მომენტებს.);
 ● აანალიზებს ციფრული კამერის კონფიგურაციასა და გადაღებული კადრების ხარისხს;
 ● აფასებს ციფრული კამერის პოზიციის, კუთხისა და მოძრაობის სიჩქარის ეფექტს;
 ● იწერს ხმოვან ფრაგმენტებს ციფრული კამერით;
 ● მიზნის შესაბამისად (მაგ., მუსიკალური ფონი, ლაიტთემა) შეარჩევს მუსიკალურ მასალას;
 ● ჩაწერილი ინფორმაცია გადააქვს კომპიუტერში;
 ● არედაქტირებს ვიდეო და ხმოვან ფრაგმენტებს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით;
 ● გადაღებული კადრების კომბინირებითა და სხვადასხვა ეფექტის გამოყენებით ქმნის საბოლოო

ვიდეო პროდუქტს;
 ● ასათაურებს ფილმს
 ● აკეთებს შესაბამის ტიტრებს (მაგ.: ფილმის სათაური, სპონსორი, მონაწილეები)


 მიმართულება: კომუნიკაცია

 არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.4. მოსწავლე შეუძლია გამოიკვლიოს გლობალური მასშტაბით
კომუნიკაციის, თანამშრომლობისა და იდეების გაზიარების სხვადასხვა გზა.


 შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ● ეძებს ცოდნის შეძენის სხვადასხვა გზას, რომელიც დამყარებულია მოსწავლეთა გუნდურ

მუშაობაზე;
 ● იყენებს ფართო სპექტრის ისტ-ის ხელსაწყოებსა და მედიას ინფორმაციის სხვადასხვა

კონტექსტში ეფექტურად გაზიარების, გაცვლისა და პრეზენტაციისთვის;
 ● იღებს ხარისხიან გადაწყვეტილებას, რომელიც მიუთითებს, რომ მის მიერ ინტერპრეტირებული

ინფორმაციის ფორმა ადეკვატურია და შეესაბამება აუდიტორიას, მიზანსა და შინაარსს;
 ● კომუნიკაციისას ითვალისწინებს ეთიკურ და უსაფრთხოების ნორმებს.


 პროგრამის შინაარსი:

 სტრუქტურა (HTML) და დიზაინი (CSS)

 დოკუმენტის ტიპი და კოდირება;
 ტეგი, ელემენტი და ატრიბუტი;
 ცხრილი;
 გვერდის დიზაინი (განლაგების სქემა ცხრილებით, Table ელემენტების გამოყენებით);
 გვერდის დიზაინი (კომპლექსური განლაგება, Div და Span ელემენტები);
 მოხაზულობა, საზღვარი, მინდორი, შიგთავსი (Box Model);
 ჰიპერ ბმული;
 სურათების გალერეა;
 აუდიო ელემენტი;
 ვიდეო ელემენტი;
 ფერი (სახელები და მნიშვნელობები);



 ფონის სტილი;
 ტექსტის სტილი;
 შრიფტის სტილი;
 ჰიპერ ბმულის სტილი;
 სიის სტილი;
 ცხრილის სტილი;
 შეტანის ფორმა და მისი ელემენტები;
 ხდომილება და შეტყობინება;
 სპეციალური სიმბოლოები;
 HTML, CSS რატიფიკაცია.


 ინტერნეტში მულტიმედიის შენახვის და ტრანსპორტირების ფორმატი (XML)

 ტეგი, ელემენტი და ატრიბუტი;
 სინტაქსი;
 ელემენტების ხე;
 სახელების სივრცე;
 კომენტარი;
 ინფორმაციის ექსპორტ/იმპორტი XML ფორმატში;
 XML რატიფიკაცია.


 ვექტორული სურათები (SVG)

 ვექტორული სურათი HTML-ში;
 მართკუთხედი;
 წრე;
 ელიფსი;
 ხაზი;
 მრავალკუთხედი;
 ტეხილი;
 ტექსტი;
 ხაზოვანი შტრიხები;
 ფილტრი;
 ბუნდოვანი მოხაზულობის ეფექტი;
 ჩრდილის ეფექტი;
 წრფივი და რადიალური გრადიენტი.


 ვიდეო

 სხვადასხვა ციფრული მოწყობილობიდან სურათებისა და ვიდეო ფაილების იმპორტი;
 ვიდეო ფაილის რედაქტირება:
 ა) მონაკვეთის ამოჭრა;



 ბ) ორ ნაწილად გაყოფა;

 გ) სიჩქარის ცვლილება.

 მუსიკალური გაფორმება:
 ა) ხმის სიძლიერე;

 ბ) სიმკვეთრის კონტროლი.

 თემები და გადასვლა.




 დიზაინის ელემენტები და დიზაინის პრინციპები:
 ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა
 პროპორციები
 კომპოზიციური განაწილების საფუძვლები:
 ა) მთლიანობა
 ბ) სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის წერტილი, წინა

და უკანა პლანი)
 გ) სიმეტრია
 დ) რიტმი
 ე) წონასწორობა
 ვ) კონტრასტი



თავი LXIX
ორმოდულიანი საგნობრივი პროგრამა:

”სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა”

1.1 ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

ХХ საუკუნის მიწურულსა და XXI საუკუნის დასაწყისში ბიოლოგიისა და მედიცინის სფეროში
უაღრესად საყურადღებო, მართლაც „რევოლუციური“ მნიშვნელობის მასალა დაგროვდა. ამ
მიმართულებით წარმოებულმა კვლევებმა ახლო მომავალში შესაძლოა სრულიად შეცვალონ როგორც
ჩვენი წარმოდგენა ცოცხალ სამყაროზე, აგრეთვე მრავალ დაავადებათა მკურნალობის სტრატეგია,
მკვეთრად გაზარდონ თერაპიულ ღონისძიებათა ეფექტიანობა და შექმნან წინაპირობა დღემდე
განუკურნებლად მიჩნეული ბევრი დაავადების მკურნალობისათვის.



თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის განვითარებამ, ადამიანთა ცხოვრების წესის შეცვლამ
მრავალი „ტრადიციული“ დაავადება დაგვაძლევინა; მაგრამ კაცობრიობა კვლავ აღმოჩნდა ახალი
გამოწვევების წინაშე: ფართოდ გავრცელდა ახალი ინფექციური სნეულებები (შიდსი, სხვადასხვა
ვირუსული ჰეპატიტი, პრიონული ინფექციები და სხვა), გაახალგაზრდავდა ბევრი ისეთი დაავადება,
რომლებიც უწინ, ძირითადად, გერიატრიის სფეროს განეკუთვნებოდა (ინსულტი, მრავალი ტიპის
სიმსივნე და სხვა); გაჩნდა სრულიად ახალი, კაცობრიობისათვის დღემდე უცნობი არაინფექციური
სნეულებებიც.

ყოველივე ზემოაღნიშნული საჭიროებს არა მხოლოდ მკურნალობისა და ჰიგიენის ეფექტიანი
მეთოდების შემუშავებას, არამედ ქცევითი სტერეოტიპების დაძლევასაც. მოცემული კურსი თანამედროვე
მედიცინისა და ბიოლოგიის ზოგიერთი ფუნდამენტური საკითხის და მათი ჯანდაცვითი პოტენციალის
ანალიზის ერთგვარი მცდელობაა. ვფიქრობთ, ის ბიოლოგია-მედიცინის საკითხებით დაინტერესებულ
ბევრ მოსწავლეს მოიზიდავს და ზოგიერთ მათგანს ამ დარგების უფრო ღრმად შესწავლის სურვილს
აღუძრავს.

ბ) სამედიცინო ბიოლოგიის სწავლების მიზნები და ამოცანები

სამედიცინო ბიოლოგიის სწავლების მიზნებია:

ერთის მხრივ, ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს ჯანსაღი ქცევა ან მოახდინოს მისი კორექცია, რაც
გამოიწვევს ჯანმრთელობაზე მოქმედი რისკ-ფატორების ზეგავლენის შეზღუდვას ან თავიდან აცილებას,
მეორე მხრივ, გააცნოს მოსწავლეს სამედიცინო ბიოლოგიის თანამედროვე მდგომარეობა.

სამედიცინო ბიოლოგიის სწავლების ამოცანებია:

ფასეულობები და
დამოკიდებულებები

უნარ-ჩვევები ცოდნა

 ინტერესი
საბუნებისმეტყველო
დისციპლინების
მიმართ.
 საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებების
მნიშვნელობის
გააზრება.
 ინტერესი მეცნიერული

კვლევისა და
სიახლეების მიმართ.
 უსაფრთხო ცხოვრების

წესის დაცვის
მნიშვნელობის
გააზრება.

 კომუნიკაცია.
 განჭვრეტა/ჰიპოთე

ზის გამოთქმა.
 დაგეგმვა.
 მონაცემების

ინტერპრეტაცია.
 ცდის ჩატარება.
 მოდელის შექმნა და

გამოყენება.

 ცხოვრების ჯანსაღი წესის
მნიშვნელობა.
 ორგანიზმის დაცვით-შეგუებითი

ფუნქციები.
 ბიოტექნოლოგიის კავშირი

ჯანმრთელობის დაცვასთან.
 მომავლის თერაპიის სხვადასხვა
მეთოდის ბიოლოგიური საფუძვლები.



გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

საგანი ორმოდულიანია. თითოეული მოდული გათვლილია ერთ სემესტრზე. პირველი მოდული
გათვალისწინებულია როგორც X, ისე XI ან XII კლასის მოსწავლეებისათვის, ხოლო მეორე მოდული -
რეკომენდირებულია მე-XI ან მე-XII კლასის მოსწავლეებისათვის.

დ) საგნის მიმართულებების აღწერა

არჩევითი საგანი ”სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა” აერთიანებს ორ მიმართულებას -
მეცნიერული კვლევა-ძიება და ჯანმრთელობა და მედიცინა.
მიმართულება - მეცნიერული კვლევა-ძიება

ეს არის გამჭოლი მიმართულება, რომელიც გულისხმობს მეცნიერული კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების
განმტკიცებას და შემდგომ განვითარებას. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კვლევის საგნისა და მისი შესწავლის
ეტაპების განსაზღვრა. ეს მიმართულება გულისხმობს ასევე უნარ-ჩვევის განვითარებას, მაგალითად,
კვლევის პროცესის განხორციელება და მონაცემების აღრიცხვა, შემდგომ კი ამ მონაცემების წარმოდგენა
სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხით. მოსწავლემ ასევე უნდა შეძლოს მონაცემთა ანალიზი და
შეფასება.
მიმართულება - ჯანმრთელობა და მედიცინა

I მოდული

არჩევითი საგნის I მოდული საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს, ჩამოუყალიბდეთ ჯანსაღი ქცევა,
აგრეთვე, გაეცნონ სამედიცინო ბიოლოგიის თანამედროვე მდგომარეობას და ბიოტექნოლოგიურ
მიდგომებსა და სიახლეებს.

II მოდული

II მოდული მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს, გაიღრმავონ და გამოიყენონ მიღებული ცოდნა
თანამედროვე სამედიცინო ბიოლოგიის საკითხების და მომავლის თერაპიის სხვადასხვა მეთოდის
ბიოლოგიური საფუძვლების გასაანალიზებლად.

სტანდარტის შედეგებს თან ახლავს ინდექსი. ინდექსი ინფორმაციას იძლევა საგნის/მიმართულების,
კლასის და შედეგის ნომრის შესახებ. მაგალითად:

ს.ბიოლ.ჯ. XII. 5.

ს.ბიოლ.ჯ - საგანი

XII. - კლასი

5. - შედეგის ნომერი

1.2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასი

სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა



I მოდული

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ჯანმრთელობა და მედიცინა

კვლ. X/XI/XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია განსაზღვროს კვლევის
საგანი და კვლევის ეტაპები.
კვლ.X/XI/XII .2. მოსწავლეს
შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/
მონაცემების აღრიცხვა.
კვლ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა
სხვადასხვა  საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.
კვლ.X/XI/XII.4. მოსწავლეს
შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და
შეფასება.

ს.ბიოლ.ჯ.X/XI/XII 5. მოსწავლე ახასიათებს
ცხოვრების ჯანსაღ წესს და მსჯელობს
ჯანმრთელობის ხელშემწყობ ფაქტორებზე.
ს.ბიოლ.ჯ.X/XI/XII 6. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
ადაპტაციის ფენომენზე და მის მნიშვნელობაზე
ორგანიზმის გადარჩენისათვის.
ს.ბიოლ.ჯ.X/XI/XII. 7. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს იმუნური სისტემის დაცვითი ფუნქცია
და იმსჯელოს მისი მოქმედების მექანიზმზე.
ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII. 8. მოსწავლეს შეუძლია
იმსჯელოს ინფექციურ და ინვაზიურ დაავადებათა
თავისებურებებზე, მკურნალობისა და
პროფილაქტიკის საშუალებებზე.
ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII. 9. მოსწავლეს შეუძლია
იმსჯელოს ბიოტექნოლოგიურ მიდგომებსა და
სიახლეებზე, სათანადოდ შეაფასოს სადიაგნოსტიკო-
თერაპიული მიზნით მათი გამოყენების
შესაძლებლობები და განვითარების პერსპექტივები.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ. X/XI/XII .1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ

ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).



კვლ. X/XI/XII. 2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას ან/და გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების
აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ. X/XI/XII. 3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა  საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. X/XI/XII. 4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების

დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,  გამოაქვს
დასკვნები;

 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ არტეფაქტებს, ცდილობს მათ

ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ჯანმრთელობა და მედიცინა

ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII .5. მოსწავლე ახასიათებს ცხოვრების ჯანსაღ წესს და მსჯელობს ჯანმრთელობის
ხელშემწყობ ფაქტორებზე.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განმარტავს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონცეფციის არსს ოტავის (1986 წ.) და ბანგკოკის (2005

წ.) ქარტიების მიხედვით და სათანადოდ აფასებს ჯანმრთელობაზე მოქმედ სოციალურ,
ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ ფაქტორებს;

 მოიძიებს ინფორმაციას და მსჯელობს ცხოვრების ჯანსაღი წესის (მაგ., ფიზიკური აქტივობა,
დაბალანსებული დიეტა, ჯანსაღი კვება ) მნიშვნელობაზე;

 ახასიათებს მავნე ნივთიერებებზე (ნიკოტინი, ალკოჰოლი, ნარკოტიკი, აქროლადი ტოქსიკური
ნივთიერებები) დამოკიდებულების ზეგავლენას ჯანმრთელობაზე, მოიძიებს და პრეზენტაციის
სახით წარმოადგენს ინფორმაციას მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულების შესახებ;

 ზოგადად ახასიათებს კვლევის ხარისხობრივ და რიცხობრივ მეთოდებს, სპეციალური კითხვარით
იკვლევს თანატოლთა ჩართულობას ცხოვრების ჯანსაღი წესის დაცვაში.

ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ადაპტაციის ფენომენზე და მის მნიშვნელობაზე
ორგანიზმის გადარჩენისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერკვევა ორგანიზმისათვის დაცვით-შეგუებითი პროცესების მნიშვნელობაში, საუბრობს

ადაპტაციის ქცევით, ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ მექანიზმებზე;
 ასახელებს მაგალითებს ამა თუ იმ სისტემის ჰომეოსტაზური რეგულაციის (მაგ., სხეულის

ტემპერატურის, სისხლის პლაზმის შემადგენლობისა და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის
შენარჩუნება) შესახებ;

 წარმოადგენს ადაპტაციურ რეაქციათა სქემას (უჯრედული დონიდან ორგანიზმულ დონემდე);
 აღწერს სტრეს-რეაქციის დამახასიათებელ ნიშნებს და ახდენს ზოგიერთი მათგანის

დემონსტრირებას ხანმოკლე ფიზიკური დატვირთვის ფონზე;
 განმარტავს სითბური შოკის ცილების დამცველობით ფუნქციას.

ს.ბიოლ.ჯ.X/XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს იმუნური სისტემის დაცვითი ფუნქცია და
იმსჯელოს მისი მოქმედების მექანიზმზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ევოლუციის პროცესში იმუნური სისტემის წარმოშობის აუცილებლობაზე (ბერნეტის

კონცეფცია) და განიხილავს იმუნიტეტს, როგორც ორგანიზმის თავდაცვით უნარს;
 აღწერს იმუნური უცხოობის ფენომენს, ტრანსპლანტანტის მოცილების რეაქციას და ზოგადად

ახასიათებს ქსოვილშეუთავსებლობის ანტიგენებს;
 განასხვავებს უჯრედული და ჰუმორული ტიპის იმუნიტეტს, T- და B-ლიმფოციტებს და მათ

სამიზნე სტრუქტურებს;
 იმუნოდეფიციტურ მდგომარეობას ადარებს აუტოიმუნურ დაავადებებს;
 ახასიათებს ალერგიას, როგორც იმუნური სისტემის პათოლოგიის განსაკუთრებულ ფორმას და

მოჰყავს ალერგენების კლასიფიკაცია;
 აკავშირებს ალერგიული დაავადების სეზონურ ხასიათს ალერგენების ზოგიერთ ჯგუფთან;
 მოიძიებს ინფორმაციას საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ ალერგენებზე და მათგან

თავდაცვის საშუალებებზე (მაგ., ზოგიერთი ორსახლიანი მცენარის ალერგიულობის
გათვალისწინების აუცილებლობა ქალაქის გამწვანების სამსახურების მიერ, ამბროზიის და სხვა
ალერგიული სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობა).

ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ინფექციურ და ინვაზიურ დაავადებათა
თავისებურებებზე, მკურნალობისა და პროფილაქტიკის საშუალებებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:



 მსჯელობს ინფექციური და ინვაზიური დაავადებების სახეებზე (ბაქტერიული, ვირუსული,
პარაზიტული, სოკოვანი) და მათი მიმდინარეობის თავისებურებებზე;

 აგროვებს და პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს ინფორმაციას საქართველოში
გავრცელებული პარაზიტული (მაგ., ამებიაზი, მალარია, ტრიქინელოზი) დაავადებების
შესახებ;

 მსჯელობს წარსულის ყველაზე მძიმე ინფექციების (მაგ., შავი ჭირი, ყვავილი, ქოლერა)
მიმდინარეობაზე და გართულებებზე;

 ახასიათებს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) გამოწვეული იმუნოდეფიციტის
სპეციფიკურობას;

 განსაზღვრავს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის გადაცემის გზებს და მსჯელობს
ინფიცირებულ პირთა განაწილებაზე მოსახლეობის სხვადასხვა რისკ-ჯგუფში;

 განასხვავებს A, B და C ჰეპატიტს ეთიოპათოგენეზის მიხედვით;
 მსჯელობს ინფექციური დაავადებების მკურნალობისა და პროფილაქტიკის (მათ შორის,

იმუნიზაციის) მნიშვნელობაზე.

ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII.9. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ბიოტექნოლოგიურ მიდგომებსა და სიახლეებზე,
სათანადოდ შეაფასოს სადიაგნოსტიკო-თერაპიული მიზნით მათი გამოყენების შესაძლებლობები და
განვითარების პერსპექტივები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სათანადოდ აფასებს “ადამიანის გენომის პროექტის” უდიდეს მნიშვნელობას კაცობრიობისათვის.
მოიძიებს მასალას და პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს გენების კარტირების მეთოდებს;

 მსჯელობს უჯრედის დიფერენცირების ფენომენზე, განმარტავს ღეროვანი უჯრედის ცნებას,
განასხვავებს ღეროვანი უჯრედების ტიპებს და მოიპოვებს ინფორმაციას მათ უნიკალურ
თვისებებზე;

 მსჯელობს კლონირების ფენომენზე და აცნობიერებს ძუძუმწოვრების კლონირებასთან
დაკავშირებულ სიძნელეებს, აგრეთვე, ადამიანის კლონირების ეთიკურ ასპექტებს;

 ახასიათებს თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური კვლევის მეთოდებს, აფასებს გენეტიკური
ტესტირების სამედიცინო მიზნით გამოყენების მნიშვნელობას;

 მსჯელობს ადამიანის დაავადებათა მექანიზმების კვლევის მიზნით ცხოველური მოდელების,
ტრანსგენური ფორმების, უჯრედული და ქსოვილური კულტურების გამოყენების
მნიშვნელობაზე;

 მსჯელობს ბიოტექნოლოგიური მეთოდებით მაღალეფექტიანი ვაქცინებისა და თერაპიული
პრეპარატების მიღების შესაძლებლობაზე და მომავლის პერსპექტივებზე.

პროგრამის შინაარსი

ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონცეფცია;
კვლევის მეთოდები. ჯანსაღი კვება და დაბალანსებული დიეტა. ნივთიერებებზე (ნიკოტინი, ალკოჰოლი,
ნარკოტიკი, აქროლადი ნივთიერებები) დამოკიდებულების მავნე ჩვევები. ფიზიკური აქტივობა და მისი
მნიშვნელობა ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. პირადი ჰიგიენა.



ადაპტაცია და დამცავი მექანიზმები. ორგანიზმის დაცვით-შეგუებითი ფუნქციები. ცნება ჰომეოსტაზის
შესახებ. ადაპტაციის ორგანიზმული, ორგანული და უჯრედული მექანიზმები. სტრეს-რეაქცია და მისი
როლი. სტრესული ფაქტორების მიმართ მდგრადობა.

იმუნური სისტემა. იმუნური სისტემის დამცველობითი ფუნქცია. თანდაყოლილი და შეძენილი
იმუნიტეტი. ცნება ანტიგენისა და ანტისხეულის შესახებ. იმუნიტეტის უჯრედული მექანიზმები.

იმუნური სისტემის დარღვევები, იმუნოდეფიციტური და აუტოიმუნური დაავადებები; ალერგენები და
ალერგიული დაავადებები.

ინფექციური და ინვაზიური დაავადებები. ინფექციური და ინვაზიური დაავადებების სახეები
(ბაქტერიული, ვირუსული, პარაზიტული, სოკოვანი). წარსულის ყველაზე საშიში ინფექციები (შავი ჭირი,
ყვავილი, ქოლერა). ადამიანის შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი. ვირუსული ჰეპატიტები.
მკურნალობა და პრევენციული საშუალებები. იმუნიზაციის მნიშვნელობა.

ბიოტექნოლოგია ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში. ადამიანის გენომის პროექტი. კლონირების
ფენომენი და მისი ისტორია, ძუძუმწოვართა კლონირება, კლონირების ბიოლოგიური და ეთიკური
ასპექტები. უჯრედის დიფერენცირების ფენომენი. უჯრედთა პოტენცია (ტოტი-, პლური-, მულტი- და
უნიპოტენტურობა), ღეროვანი უჯრედები და მათი გამოყენების შესაძლებლობები, გენბანკები და მათი
შექმნის საჭიროება. დაავადებათა დიაგნოსტირების თანამედროვე მეთოდები, ბიომარკერები
დაავადებათა დეტექციისათვის. ადამიანის დაავადებათა მოდელირება: ცხოველური მოდელები და
ტრანსგენური ფორმები, უჯრედული და ქსოვილური კულტურები. სამკურნალო პრეპარატების
დამზადება ბიოტექნოლოგიის მეთოდებით, თერაპიაში გამოყენებული ცილოვანი პროდუქტები
(მონოკლონური ანტისხეულები).

XI/XII კლასი

სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა

II მოდული

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ჯანმრთელობა და მედიცინა

კვლ.XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის

ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.5.მოსწავლეს შეუძლია
იმსჯელოს გენდერული სხვაობის
ფიზიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ და



ეტაპები.

კვლ.XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია
კვლევითი პროცედურის განხორციელება/
მონაცემების აღრიცხვა.

კვლ.XI/XII.3.მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა
საკომუნიკაციო           საშუალების
გამოყენებით.

კვლ.XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

სოციალურ ასპექტებზე.

ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.6.მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს ჟანგბადის აქტიური ფორმები
და თავისუფალი რადიკალების როლი
ორგანიზმში.

ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია
იმსჯელოს სიმსივნეზე, როგორც
თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე
გავრცელებულ და მძიმე სნეულებაზე.

ს.ბიოლ.ჯ. XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია
იმსჯელოს მომავლის თერაპიის სხვადასხვა
მეთოდის ბიოლოგიურ საფუძვლებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ. XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ

ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).

კვლ. XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას ან/და გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;



 აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო
სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების
აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ. XI/XII.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა  საკომუნიკაციო           საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების

დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,  გამოაქვს
დასკვნები;

 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ არტეფაქტებს, ცდილობს მათ

ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ჯანმრთელობა და მედიცინა

ს.ბიოლ.ჯ. XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს გენდერული სხვაობის ფიზიოლოგიურ,
ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ასპექტებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს სქესისა და ცალსქესიანი ორგანიზმების წარმოშობას, როგორც უდიდეს ევოლუციურ

მოვლენას; აანალიზებს „სქესობრივი დიმორფიზმის“ ფენომენს;
 პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს მამაკაცსა და ქალს შორის არსებული ფსიქოფიზიოლოგიური

სხვაობის ამსახველ მასალას;
 სპეციალური კითხვარის გამოყენებით აგროვებს მონაცემებს ქალებსა და მამაკაცებს შორის

არსებული ფსიქოლოგიური სხვაობის შესახებ და აანალიზებს მათ;



 განიხილავს გენდერულ როლთა თეორიას, როგორც სქესთა შორის არსებული სხვაობის ამხსნელ
ერთ-ერთ კონცეფციას.

ს.ბიოლ.ჯ. XI/XII.6.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ჟანგბადის აქტიური ფორმები და თავისუფალი
რადიკალების როლი ორგანიზმში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ჟანგბადის მნიშვნელობაზე ცოცხალი ორგანიზმებისათვის და ერკვევა ქსოვილური

სუნთქვის მექანიზმში;
 აღწერს ჟანგბადის აქტიურ ფორმებს და მსჯელობს ორგანიზმში. თავისუფალი რადიკალების

გენერირების, მათი საზიანო მოქმედების (მაგ., ლიპიდების პეროქსიდაცია, ცილების
მოდიფიცირება) შესახებ;

 მოიძიებს ინფორმაციას ჟანგბადის აქტიური ფორმების სასარგებლო მოქმედების შესახებ.
ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს სიმსივნეზე, როგორც თანამედროვეობის ერთ-ერთ
ყველაზე გავრცელებულ და მძიმე სნეულებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნის ფორმებს ძირითადი ნიშნების

მიხედვით. მოიძიებს მასალას სხვადასხვა ორგანოსა და სისტემისათვის დამახასიათებელი
სიმსივნეების შესახებ და წარმოადგენს პრეზენტაციის სახით;

 ასახელებს სიმსივნური უჯრედის სპეციფიკურ თვისებებს;
 მსჯელობს სიმსივნეების გამომწვევ (ფიზიკურ, ქიმიურ, მემკვიდრულ და სხვა) ფაქტორებზე და

ახასიათებს მათი მოქმედების ზოგად მექანიზმს;
 მსჯელობს სიმსივნური ტრანსფორმაციის პროცესში მუტაგენური და დნმ-ის მამოდიფიცირებელი

ფაქტორების როლზე, ონკოგენებისა და სუპრესორული ფუნქციის მატარებელი გენების
აქტივაციასა და/ან ინაქტივაციაზე;

 განმარტავს აპოპტოზის ფენომენს და ასაბუთებს მის როლს ორგანიზმის სიმსივნისაგან დაცვაში,
გამოსახულებაზე განარჩევს ნეკროზულ უჯრედს აპოპტოზურისაგან;

 აგროვებს მასალას და აღწერს ანტისიმსივნური თერაპიის (რადიო- და ქიმიოთერაპია) მეთოდებს.

ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.8.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მომავლის თერაპიის სხვადასხვა მეთოდის
ბიოლოგიურ საფუძვლებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს გენეტიკურ ფაქტორებს ეპიგენეტიკურისაგან, ახასიათებს ძირითად ეპიგენეტიკურ

მექანიზმებს (დნმ-მეთილირება, ქრომატინის რემოდელირება, რნმ-ინტერფერენცია);
 მოიპოვებს და პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს ინფორმაციას ეპიგენეტიკური მიდგომების

გამოყენებაზე სხვადასხვა დაავადების სამკურნალოდ;
 მოიძიებს და პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს მასალას ღეროვანი უჯრედების კლონირებაზე და

რეგენერაციულ მედიცინაში მისი გამოყენების შესაძლებლობაზე;
 მსჯელობს ადამიანთა პოპულაციაში „გენეტიკური ტვირთის“ ფენომენის შესახებ;
 განიხილავს გენური თერაპიის შესაძლებლობებს (მონოგენური მემკვიდრული და

არამემკვიდრული) დაავადებათა მკურნალობაში და აღწერს გენური თერაპიის ეთიკურ
პრობლემებს;



 მოიპოვებს და რეფერატის სახით წარმოადგენს ინფორმაციას გენოთერაპიის თანამედროვე
მიღწევებზე;

 მსჯელობს ნანოტექნოლოგიებისა და ნანობიოტექნოლოგიების (მაგ., დნმ-ის საფუძველზე
შექმნილი ბიოჩიპები, მუტაციათა დიაგნოსტირებაში გამოყენებული ნანოკომპლექსები)
მნიშვნელობაზე.

პროგრამის შინაარსი

სიმსივნე. ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნე. სიმსივნის წარმოშობის მიზეზები და სიმსივნის
გენეტიკური მექანიზმები. ონკოგენები და სუპრესორი გენები. აპოპტოზის ცნება და მისი მონაწილეობა
სიმსივნისაგან დაცვის საქმეში. სიმსივნური უჯრედის სპეციფიკური თვისებები. სიმსივნის
მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები. სიმსივნით დაავადებულ პირთა პალიატიური მზრუნველობის
ძირითადი პრინციპები.

ჟანგბადის აქტიური ფორმები: მნიშვნელობა უჯრედის დაზიანებასა და თავდაცვაში. ჟანგბადის როლი
ორგანიზმში. ორგანიზმში ჟანგბადის განაწილების მექანიზმები. თავისუფალი რადიკალების ცნება და
მათი სასარგებლო (მიკრობოციდული ეფექტი) და დამაზიანებელი მოქმედება (ლიპიდების
პეროქსიდაცია, ცილების მოდიფიკაცია და სხვა) უჯრედებზე. ანტიოქსიდანტური ფაქტორები.

სქესობრივი დიმორფიზმი. სქესის ფენომენის წარმოშობა. ცალსქესიანი ორგანიზმების გაჩენა და
ევოლუცია. სქესობრივი დიმორფიზმის არსი და მიზეზები. მამაკაცი და ქალი - მათ შორის სხვაობის
ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და კულტურული ასპექტები. სქესთან დაკავშირებული დაავადებები.

მომავლის თერაპიის ბიოლოგიური საფუძვლები. ეპიგენეტიკა. დნმ-ის მეთილირება/დემეთილირება და
ქრომატინის რემოდელირება. რნმ-ინტერფერენცია. გენომური იმპრინტინგი. ეპიგენეტიკური
მიდგომების გამოყენება მედიცინაში.

ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია. ღეროვანი უჯრედების გამოყენება თერაპიული მიზნით.
ეთიკური პრობლემები.

გენური თერაპია. გენეტიკური ტვირთის ფენომენი და გენოთერაპია. გენების გადატანის მეთოდები.
გენოთერაპიის გამოყენების შესაძლო სფეროები - დღევანდელობა და მომავალი.

ნანოტექნოლოგიები. ბიომაკრომოლეკულები, როგორც ნანოსამყაროს შემადგენელი ნაწილი. ხელოვნური
ქრომოსომები და ხელოვნური გენომი.

თავი LXX

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

(თეორიულ-პრაქტიკული კურსი)

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი



პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, რაც სასკოლო განათლების ძირითად მიზანს

წარმოადგენს, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. მსოფლიო კულტურული

მემკვიდრეობის გაცნობა, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლა აფართოებს მოსწავლეთა

თვალსაწიერს, აფაქიზებს აღქმასა და გრძნობას, წარმოსახვის უნარს, ავითარებს შემოქმედებით

მიდგომას და კრიტიკულ აზროვნებას, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი

საქმიანობა. არჩევითი კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომლებმაც არჩევანი გააკეთეს სახვით

და გამოყენებით ხელოვნებაში ცოდნისა და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გაღრმავებასა და დახვეწაზე.

საგნის სწავლებისას ყურადღება მახვილდება შემოქმედებითი და კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების

განვითარებაზე, თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაზე.

ბ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიზნები

 მოსწავლის ჩაბმა შემოქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში და ამ გზით მისთვის
შემოქმედებითი და წარმოსახვის უნარის განვითარება;

 ხელოვნების ნიმუშების აღქმისა და ანალიზის უნარის ჩამოყალიბება;
 ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარება;
 ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების, სხვადასხვა მედიის ტექნიკისა და პროცედურის

თეორიული და პრაქტიკული ათვისება;
 გარემოს ესთეტიკური აღქმისა და მოწესრიგების უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
 შემოქმედებითი საქმიანობის ტექნიკურ საშუალებათა დაუფლება და შრომის უნარ-ჩვევის

ჩამოყალიბება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე, რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი
სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII კლასებში.
დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება სასწავლო გეგმის მიხედვით სამი მიმართულებით
იშლება:

1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

სწავლება ყველა მიმართულების ფარგლებში მიმდინარეობს პარალელურად და ერთმანეთთან
მჭიდრო ურთიერთკავშირში.



1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები იძენენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს; ეცნობიან და

ეუფლებიან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ელემენტებს, პრინციპებს, გამომსახველობით
ხერხებს, სხვადასხვა ტექნიკას, მასალას, იარაღსა და პროცედურებს.

მოსწავლეები ავითარებენ სხვადასხვა მოტივის (თემა, შთაგონების წყარო, იმპულსი და სხვ.)
ზეგავლენით წარმოშობილი იდეებისა და ჩანაფიქრების ხორცშესხმის უნარს, რისთვისაც იყენებენ
წარმოსახვას, ემოციებს, დაკვირვების უნარს, მასალისადმი შემოქმედებით მიდგომას და სწავლის
პროცესში მიღებულ შემოქმედებით გამოცდილებასა და თეორიულ ცოდნას.

2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები სწავლობენ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმას, ანალიზს,
ინტერპრეტაციას და შეფასებას, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბებას, ეჩვევიან საკუთარი ჩანაფიქრის ნათელ
და მკაფიო განმარტებას, ეუფლებიან კოლექტიური მუშაობის და მსჯელობის მეთოდებს.

3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეცნობიან ქართული და მსოფლიო, ძველი და ახალი
ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს და ხალხური შემოქმედების ზოგიერთ დარგს, აკავშირებენ მათ
ყოველდღიურ რეალობასთან და საკუთარ გამოცდილებასთან; ეცნობიან მათი შექმნისა და შეფასების
განსხვავებულ ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ და სხვა კონტექსტებს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
(თეორიულ-პრაქტიკული კურსი)

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და კომუნიკაცია და ხელოვნების აღქმა



პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
განვითარება

ინტერპრეტაცია კონტექსტში

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.1. მოსწავლე
იკვლევს და შეუძლია
შემოქმედებითად
გამოიყენოს ხელოვნების
ელემენტები, პრინციპები,
სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა
და პროცედურა
თვითგამოხატვისათვის.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.2.
მოსწავლეს შეუძლია
დაგეგმოს და შეასრულოს
სხვადასხვა სახის სამუშაო.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.3. მოსწავლე
აცნობიერებს სამყაროს
როგორც მრავალფეროვანი
გრძნობებისა და იდეების
წყაროს და შეუძლია
შემოქმედებითად ასახოს
ნამუშევარში.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.4.
მოსწავლეს შეუძლია
აღწეროს და გააანალიზოს
ხელოვნების ნიმუში.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.5.
მოსწავლეს ესმის და
შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ
ხელოვნება არის
მსოფლმხედველობის
გამოხატვისა და
კომუნიკაციის საშუალება.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.6.
მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს სხვადასხვა
ეპოქაში შექმნილი
ნაწარმოებები და იმსჯელოს
მათ შორის არსებულ
მსგავსება-განსხვავებაზე.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.7.
მოსწავლე იკვლევს და
შეუძლია განმარტოს, რა
გავლენას ახდენს
ისტორიული და
სოციალური კონტექსტი
კონკრეტული ხელოვანის
შემოქმედებაზე.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.8. მოსწავლე
იკვლევს ქართულ
ხელოვნებას და ხელოვნების
მოღვაწეების შემოქმედებას.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.9. მოსწავლე
ეცნობა თეატრალურ და
კინოხელოვნებას.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.1. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია შემოქმედებითად გამოიყენოს ხელოვნების
ელემენტები, პრინციპები, სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა და პროცედურა
თვითგამოხატვისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს კოლორიტს, კომპოზიციური განაწილების პრინციპებს ემოციების,  იდეების

გადმოსაცემად;
 ქმნის მხატვრულ სახეებს მიმიკის, ჟესტიკულაციის, სხვადასხვა დეტალის მეშვეობით,

კონტრასტის, ფაქტურის, შუქ-ჩრდილის, სხვადასხვაგვარი მონასმის გამოყენებით;
 ფუნჯის სხვადასხვაგვარი (წრიული, ვერტიკალური, ჰორიზონტალური, დიაგონალური)

მონასმებით ქმნის დიდი ზომის ნამუშევრებს;
 ირჩევს ტრადიციული საქმიანობის რომელიმე სახეობას (თიხა, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ქარგვა,

ქსოვა, ხეზე ჭრა) და ქმნის დეკორატიულ-გამოყენებით საგნებს მასალათა თვისებების გათვალის-
წინებით;



 იყენებს უახლეს მიდგომებს შერჩეულ სფეროში ნამუშევრის შესაქმნელად.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის სამუშაო.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანაგუნდელებთან ერთად განსაზღვრავს პროექტის იდეას (მაგ. ტელეგადაცემის,

რადიოგადაცემის, სპექტაკლის დადგმა, გაზეთის, ჟურნალის წიგნის მაკეტის დამზადება, სკვერის
კეთილმოწყობა, სკოლის, საკლასო ოთახის ინტერიერის დიზაინის შექმნა და სხვ.);

 მონაწილეობას იღებს პროექტის დაგეგმვასა და ფუნქციების განაწილებაში;
 გეგმავს და ახორციელებს იმ სამუშაოს, რომელიც თვითონ უნდა შეასრულოს;
 მონაწილეობას იღებს პროექტის წარდგენასა და შეფასებაში;
 მეწყვილესთან ან ჯგუფთან ერთად ქმნის ნაკეთობების (სამოსი, ტრასნპორტი, ინვენტარი და სხვ.)

დიზაინის ესკიზებსა და მაკეტებს (მოდელებს) კონკრეტულ სტილში (მაგ. ეთნო, რეტრო, კლასიკა,
თავისუფალი და სხვ.).

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.3. მოსწავლე აცნობიერებს სამყაროს როგორც მრავალფეროვანი გრძნობებისა და
იდეების წყაროს და შეუძლია შემოქმედებითად ასახოს ნამუშევარში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გადმოსცემს ზოგად იდეას (სამშობლოს სიყვარული, თავისუფლებისაკენ სწრაფვა) მხატვრული

ხერხებით;
 შემოქმედებითად გადმოსცემს სხვა საგნებში განვლილ ცნებებსა და კატეგორიებს (კოსმოსი,

სიცოცხლე, სიკეთე და სხვა).

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს ხელოვნების ნიმუში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აფასებს კონკრეტულ ნამუშევარს მასში წარმოჩენილი პროფესიონალიზმისა და შემოქმედებითი

მიდგომის მიხედვით;
 მსჯელობს ნამუშევრის კომპოზიციაზე;
 განმარტავს, როგორ იყენებს ხელოვანი ხაზს რიტმის, დინამიკის, პლასტიკის, განწყობილების,

ფორმის შესაქმნელად;
 განმარტავს, როგორ აღწევს ხელოვანი სივრცულ ეფექტს ნამუშევარში;
 საუბრობს, რა ხერხებით გადმოსცემს ხელოვანი განათებას ნამუშევარში (შუქ-ჩრდილი, ფერი);
 მსჯელობს, რა ხერხით გადმოსცემს ხელოვანი ადამიანის ხასიათს პორტრეტში.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.5. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის
მსოფლმხედველობის გამოხატვისა და კომუნიკაციის საშუალება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს, რა ინფორმაცია მიიღო რომელიმე ისტორიულ პერიოდზე იმ პერიოდის ხელოვნების

ნიმუშის გაცნობით (მაგ. რა გაიგო ძველი ბერძნული ხელოვნების ნიმუშების გაცნობით ბერძნულ
კულტურაზე, ბერძენი ხალხის ცხოვრებაზე);



 მსჯელობს ხელოვნებაზე, როგორც კომუნიკაციისა და ზემოქმედების საშუალებაზე კონკრეტული
მაგალითების მოხმობით;

 აღწერს და/ან გამოთქვამს ვარაუდს, ერთი და იგივე მასალა, იარაღები და მხატვრულ-
გამომსახველობითი ხერხები როგორ არის გამოყენებული სხვადასხვა პერიოდსა და კულტურაში
განსხვავებული მიზნის მისაღწევად.

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ნაწარმოებები და
იმსჯელოს მათ შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს, როგორ იყო გამოყენებული ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები

სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნებაში;
 მიაკუთვნებს ხელოვნების ნიმუშს მხატვრულ მიმდინარეობას ან სტილს და ასაბუთებს თავის

მოსაზრებას;
 ადარებს ეპოქებს, კულტურებს, სტილებს, რომლებიც გამოსახავენ პირობით თუ რეალისტურ

ფორმებს;
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ ხელოვნების ნიმუშებს და მსჯელობს, თუ რა

დამოკიდებულება ჩანს ადამიანისა და სამყაროს მიმართ.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.7. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია განმარტოს, რა გავლენას ახდენს ისტორიული და
სოციალური კონტექსტი კონკრეტული ხელოვანის შემოქმედებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს და სწავლობს ერთი კონკრეტული ხელოვანის შემოქმედებას, მსჯელობს მის

ინდივიდუალობაზე (მხატვრული სტილი, ხედვა, შესრულების მანერა, თემატიკა და სხვ.);
 აკეთებს მოხსენებას არჩეული ხელოვანის შემოქმედებაზე;
 ამოიცნობს კონკრეტულ ნაწარმოებში მისი შექმნის გარემოებებს, შემოქმედის ბიოგრაფიის და

სულიერი განწყობის მხატვრულ ანარეკლს;
 საუბრობს, როგორ აისახა ეპოქისთვის დამახასიათებელი მსოფლმხედველობა, რელიგიური და

ესთეტიკური იდეალები ხელოვანის შემოქმედებაში.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.8. მოსწავლე იკვლევს ქართულ ხელოვნებას და ხელოვნების მოღვაწეების
შემოქმედებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ქართული კულტურის თავისთავადობაზე სხვადასხვა დარგის ნიმუშების კონკრეტულ

მაგალითზე;
 აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ისტორიული პერიოდის ქართული ხელოვნების

ძეგლებზე და აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების, თვალსაჩინო მასალის სახით;
 განიხილავს რამდენიმე ცნობილი ქართველი მხატვარის, მოქანდაკის ნამუშევრებს.



არჩ.ს.გ.X/XI/XII.9. მოსწავლე ეცნობა თეატრალურ და კინოხელოვნებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იკვლევს სახვითი ხელოვნების როლს თეატრალურ და კინოხელოვნებაში;
 აგროვებს ინფორმაციას ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე და მსჯელობს მის

თავისთავადობაზე;
 აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო პერიოდის და ქვეყნის კინოხელოვნებაზე და აცნობს

თანაკლასელებს მოხსენების, თვალსაჩინო მასალის სახით;
 ირჩევს კინოს ან თეატრის გამოჩენილ მოღვაწეებს (მსახიობი, რეჟისორი, მხატვარი) აგროვებს

ინფორმაციას და აცნობს თანაკლასელებს.

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; პროპორციები; კომპოზიციური განაწილების
საფუძვლები: მთლიანობა, სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის
წერტილი, წინა და უკანა პლანი) სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი, (განწყობილების,
ემოციების გადმოცემა სხვადასხვაგვარი ეფექტების და მხატვრული ხერხების საშუალებით).

მასალა და იარაღი:

ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული,
ლითონი, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; სადურგლო,
სამეთუნეო, საქსოვი, სამკერვალო იარაღი.

ტექნიკა და პროცედურა

ანაბეჭდი, ძერწვა, კოლაჟი, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ნაქარგობა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა,
კომპიუტერული ტექნოლოგიები; ხელოვნების ცნობილი ნიმუშების ასლების გაკეთება; ექსპერიმენტი
შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია); ექსპერიმენტი მასალით, ტექნიკით.

მონაწილეობა პროექტებში:

პროექტის იდეის განსაზღვრა (ტელეგადაცემა, რადიოგადაცემა, სპექტაკლი; გაზეთის, ჟურნალის,
წიგნის მაკეტის დამზადება; სკვერის კეთილმოწყობა, სკოლის, საკლასო ოთახის, ინტერიერის დიზაინის
შექმნა და სხვა); პროექტის დაგეგმვა, ფუნქციების განაწილება: ორგანიზება, ფინანსური გათვლა,
სპონსორის მოძიება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მასალით მომარაგება, მუსიკალური გაფორმება,
რეჟისურა, სცენოგრაფია, მხატვრობა, დიზაინი: კოსტიუმი, დეკორაცია, გრიმი; რესურსის შექმნა,
წარმოდგენაში მონაწილეობა (მსახიობი, წამყვანი, გამნათებელი და ა.შ.), წარდგენა და სხვა.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:

ხელოვნების ნიმუშის ანალიზი და შეფასება სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების
ცოდნაზე დაყრდნობით; ნამუშევრით გამოწვეულ ემოციებსა და შთაბეჭდილებებზე მსჯელობა,
ნაწარმოების შინაარსის დაკავშირება საკუთარ გამოცდილებასთან.



ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის ნამუშევრების შედარება და ანალიზი (სტილი, თემა, ჟანრი და სხვ.);
მხატვრის ინდივიდუალური მანერა; საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნება, ხალხური
შემოქმედება; თეატრალური და კინოხელოვნების გაცნობა/ანალიზი, ხელოვნების როლის ანალიზი
საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
წინა კლასებში განვლილი სხვადასხვა ეპოქის მსოფლიო ხელოვნების ცნობილი ნიმუშები: ძველი

სამყარო - ეგვიპტე, შუამდინარეთი, ანტიკური საბერძნეთი, ძველი რომი; შუა საუკუნეების ქრისტიანული
ხელოვნება; რენესანსი; ბაროკო, კლასიციზმი, რომანტიზმი, იმპრესიონიზმი, პოსტიმპრესიონიზმი,
ევროპული ავანგარდი (ექსპრესიონისტები, კუბისტები, ფუტურისტები, სიურეალისტები) ქართული
ხუროთმოძღვრული ძეგლები და კედლის მხატვრობა, მე-19 და მე-20 საუკუნეების ქართული სახვითი
ხელოვნების ცნობილი წარმომადგენლების შემოქმედება.

თავი LXXI

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

(პრაქტიკული კურსი)

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, რაც სასკოლო განათლების ძირითად მიზანს

წარმოადგენს, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. მსოფლიო კულტურული

მემკვიდრეობის გაცნობა, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლა აფართოებს მოსწავლეთა

თვალსაწიერს, აფაქიზებს აღქმასა და გრძნობას, წარმოსახვის უნარს, ავითარებს შემოქმედებით

მიდგომას და კრიტიკულ აზროვნებას, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი

საქმიანობა. არჩევითი კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომლებმაც არჩევანი გააკეთეს სახვით

და გამოყენებით ხელოვნებაში ცოდნისა და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გაღრმავებასა და დახვეწაზე.

საგნის სწავლებისას ყურადღება მახვილდება შემოქმედებითი და კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების

განვითარებაზე, თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაზე.

ბ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიზნები

 მოსწავლის ჩაბმა შემოქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში და ამ გზით მისთვის
შემოქმედებითი და წარმოსახვის უნარის განვითარება;

 ხელოვნების ნიმუშების აღქმისა და ანალიზის უნარის ჩამოყალიბება;



 ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარება;
 ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების, სხვადასხვა მედიის ტექნიკისა და პროცედურის

თეორიული და პრაქტიკული ათვისება;
 გარემოს ესთეტიკური აღქმისა და მოწესრიგების უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
 შემოქმედებითი საქმიანობის ტექნიკურ საშუალებათა დაუფლება და შრომის უნარ-ჩვევის

ჩამოყალიბება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე, რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი
სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII კლასებში.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება სასწავლო გეგმის მიხედვით სამი მიმართულებით
იშლება:

4. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
5. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
6. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

სწავლება ყველა მიმართულების ფარგლებში მიმდინარეობს პარალელურად და ერთმანეთთან
მჭიდრო ურთიერთკავშირში.

1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები იძენენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს; ეცნობიან და

ეუფლებიან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ელემენტებს, პრინციპებს, გამომსახველობით
ხერხებს, სხვადასხვა ტექნიკას, მასალას, იარაღსა და პროცედურებს.

მოსწავლეები ავითარებენ სხვადასხვა მოტივის (თემა, შთაგონების წყარო, იმპულსი და სხვ.)
ზეგავლენით წარმოშობილი იდეებისა და ჩანაფიქრების ხორცშესხმის უნარს, რისთვისაც იყენებენ
წარმოსახვას, ემოციებს, დაკვირვების უნარს, მასალისადმი შემოქმედებით მიდგომას და სწავლის
პროცესში მიღებულ შემოქმედებით გამოცდილებასა და თეორიულ ცოდნას.

2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები სწავლობენ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმას, ანალიზს,
ინრეპრეტაციას და შეფასებას, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბებას, ეჩვევიან საკუთარი ჩანაფიქრის ნათელ
და მკაფიო განმარტებას, ეუფლებიან კოლექტიური მუშაობის და მსჯელობის მეთოდებს.

3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეცნობიან ქართული და მსოფლიო, ძველი და ახალი
ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს და ხალხური შემოქმედების ზოგიერთ დარგს, აკავშირებენ მათ
ყოველდღიურ რეალობასთან და საკუთარ გამოცდილებასთან; ეცნობიან მათი შექმნისა და შეფასების
განსხვავებულ ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ და სხვა კონტექსტებს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები



სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

(პრაქტიკული კურსი)

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.1.
მოსწავლეს შეუძლია
ჩაატაროს ექსპერიმენტი
ხელოვნების ელემენტების,
პრინციპების, სხვადასხვა
მასალის, ტექნიკისა და
პროცედურის გამოყენებით
ნამუშევრის შექმნისას.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.2.
მოსწავლეს შეუძლია ასახოს
ნამუშევარში გარემოზე
დაკვირვების შედეგები,
განავითაროს
გამომსახველობითი
ხერხები.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.3.
მოსწავლეს შეუძლია
გამოიყენოს შთაგონების
სხვადასხვა წყარო იდეების
გენერირებისათვის.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.4. მოსწავლე
მონაწილეობს პროექტებში.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.5.
მოსწავლეს შეუძლია
აღწეროს და გააანალიზოს
ხელოვნების ნიმუში.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.6.
მოსწავლეს შეუძლია
წარადგინოს საკუთარი და
სხვისი ნამუშევარი
აუდიტორიის წინაშე.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.7.
მოსწავლეს შრუძლია
ამოიცნოს და შეადაროს
ერთმანეთს სხვადასხვა
ეპოქისა და სტილის
ნამუშევრები.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII 8.
მოსწავლეს შეუძლია
თანამედროვე ხელოვნების
ანალიზი.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.9. მოსწავლე
იკვლევს და შეუძლია
გააანალიზოს ხელოვნების
როლი საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია ჩაატაროს ექსპერიმენტი ხელოვნების ელემენტების, პრინციპების,
სხვადასხვა მასალის, ტექნიკისა და პროცედურის გამოყენებით ნამუშევრის შექმნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ქმნის მრავალფიგურიან, დეკორატიულ, რიტმულ კომპოზიციებს თავის მიერ არჩეულ თემებზე
ასოციაციების, ემოციების გადმოსაცემად სხვადასხვაგვარი ეფექტების გამოყენებით;

 შუქ-ჩრდილის, ბლიკის და დაცემული ჩრდილის საშუალებით გამოსახავს საგანთა მოცულობას;
 აკეთებს ხელოვნების რომელიმე ცნობილი ნიმუშის ასლს და მიღებულ გამოცდილებას იყენებს

ნამუშევრის შექმნისას;
 კოლორიტის საშუალებით გადმოსცემს განწყობილებას;
 იყენებს კონტრასტულ ფერებს ფერის ჟღერადობის გასაძლიერებლად, ემოციების გადმოსაცემად;
 კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად ატარებს ექსპერიმენტს ფერებით (შეურევს სხვადასხვა

მასალას-აკვარელს, გუაშს, პასტელს) შეარჩევს ფერთა გამას;
 ქმნის მასშტაბურ ნამუშევრებს;
 ფერწერული ნამუშევრის შექმნისას იყენებს ტრადიციულ და არატრადიციულ იარაღებს და

ტექნიკას, მასალას;
 კომპოზიციური განაწილების სხვადასხვა ხერხს და პერსპექტივის კანონებს იყენებს კონკრეტული

ამოცანის გადასაჭრელად ნამუშევარში;
 პეიზაჟის, პორტრეტის და ნატურმორტის ხატვის დროს ყურადღებას ამახვილებს დეტალებზე და

ამავე დროს ახერხებს სასურათე სიბრტყეზე ორგანული მთლიანობის შექმნას;
 ქმნის მხატვრულ სახეებს მიმიკის, ჟესტიკულაციის, სხვადასხვა დეტალის მეშვეობით,

კონტრასტის, ფაქტურის, შუქ-ჩრდილის, სხვადასხვაგვარი მონასმის გამოყენებით;
 ნამუშევრის შექმნისას გააზრებულად სვამს მახვილს;
 ქმნის სტილიზებულ ნამუშევარს;
 აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ქვეყნის იკონოგრაფიულ სიმბოლოებზე და იყენებს

ნამუშევარში იდეის გამოსახატავად;
 ირჩევს ტრადიციული საქმიანობის რომელიმე სახეობას (თიხა, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ქარგვა,

ქსოვა, ხეზე ჭრა) და ქმნის დეკორატიულ-გამოყენებით საგნებს მასალათა თვისებების
გათვალისწინებით;

 აგროვებს ინფორმაციას თანამედროვე ხელოვნების უახლეს ფორმებზე (ტექნოლოგია, თეორიები,
გამომსახველობით ხერხები, მასალა) ატარებს ექსპერიმენტს, შეიმუშავებს საკუთარ კონცეფციას
და იყენებს თვითგამოხატვისათვის შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია და ა.
შ.) ნამუშევრის შესაქმნელად;

 გარკვეული იდეის გამოსახატავად ატარებს ექსპერიმენტს თანამედროვე ტექნოლოგიების
(ინსტალაცია, ვიდეოარტი, ფოტოგრაფია) და მასალის (ლითონი, ქაღალდის ნაკეთობა, ქსოვილი,
პლასტიკატი და სხვ.) გამოყენებით;

 ქმნის გაზეთის, ჟურნალის მაკეტს, რისთვისაც იყენებს ბეჭდვითი ტექნოლოგიების თანამედროვე
მიდგომებს და ტექნიკას.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია ასახოს ნამუშევარში გარემოზე დაკვირვების შედეგები,
განავითაროს გამომსახველობითი ხერხები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ხატავს ნატურიდან და მეხსიერებიდან ადამიანებს, ფრინველებს, ცხოველებს, ქალაქის ან სოფლის

ლანდშაფტს;
 გამოსახავს დეტალებს პეიზაჟის, პორტრეტის და ნატურმორტის ხატვის დროს და ახერხებს

კომპოზიციური მთლიანობის შექმნას;
 თავის მიერ შერჩეული თემის ირგვლივ მოიძიებს მასალას, აკვირდება დეტალებს გარემოში და

მათი გამოყენებით ქმნის კომპოზიციურ მთლიანობას.



არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს შთაგონების სხვადასხვა წყარო იდეების
გენერირებისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს მისთვის საინტერესო მოვლენას და ასახავს ნამუშევარში;
 იღებს იდეებს სხვა საგნებში განვლილი მასალიდან და გამოსახავს მათ ნამუშევარში;
 იღებს იდეებს დიზაინის უახლესი ტენდენციებიდან და გამოსახავს მათი შემდგომი განვითარების

მისეულ ხედვას (ესკიზების, სქემების, მაკეტების, მოდელების და ა.შ სახით);
 ირჩევს თემას საკუთარი ემოციებისა და შთაბეჭდილებების საფუძველზე და ასახავს ნამუშევარში;
 ნამუშევარში გადმოსცემს ბუნების მოვლენებზე დაკვირვების შედეგებს;
 ასახავს მსოფლიოში მომხდარ უახლეს მნიშვნელოვან მოვლენას;
 ირჩევს თემებს იდეების და განწყობილებების გამოსახატავად;
 მომხდარი ფაქტის საფუძველზე (რაიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა მსოფლიოში, პირად

ცხოვრებაში...) ქმნის კონცეფციას და წარმოადგენს მის მიერ შერჩეული ფორმით (ფოტო, ვიდეო,
ინსტალაცია, პერფორმანსი, ჰეფენინგი და ა.შ.).

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.4. მოსწავლე მონაწილეობს პროექტებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანაგუნდელებთან ერთად განსაზღვრავს პროექტის იდეას;
 გეგმავს პროექტის შესრულების ოპტიმალურ დროს და შემსრულებელთა რაოდენობას;
 ამოცანის სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრავს სამუშაოს

თანმიმდევრობას/ფუნქციებს/მოვალეობებს;
 გეგმავს, რა მატერიალური რესურსები დასჭირდება შესასრულებელ სამუშაოს და როგორ

მოიძიებს ამ რესურსებს;
 გეგმავს და ახორციელებს იმ სამუშაოს, რომელიც თვითონ უნდა შეასრულოს;
 შეარჩევს სამუშაო ჯგუფს (თანაკლასელები, პედაგოგები, მშობლები და ა.შ.);
 მოიძიებს პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო მასალას, ამუშავებს დამოუკიდებლად და

თანაგუნდელებთან ერთად;
 გეგმავს და აწყობს გამოფენას, აქციას, ხელოვნების ფესტივალს, ვიქტორინას;
 გეგმავს და აწყობს ექსპედიციას, ექსკურსიას საქართველოს რომელიმე კუთხეში არქიტექტურული

ძეგლებისა და იმ კუთხის ხალხური შემოქმედების გასაცნობად;
 აწარმოებს ვიზუალურ დღიურს (ფოტომასალა, ჩანახატი, ჩანაწერი);
 მონაწილეობს პროექტის წარდგენასა და შეფასებაში.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს ხელოვნების ნიმუში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანლიზებს, როგორ არის გამოყენებული ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები ნამუშევარში

იდეის, შინაარსის, ხასიათის, განწყობილების, გადმოსაცემად (კომპოზიციური განაწილება, ფერი,
კოლორიტი, ფაქტურა, შესრულების მანერა: მონასმი, ხაზი, ფორმა დეტალი: პოზა,
გამომეტყველება, აქსესუარები და ა.შ.);

 აფასებს ნამუშევარს (გამოხატავს სუბიექტურ დამოკიდებულებას ნამუშევრის მიმართ) და
განუმარტავს თანაკლასელებს, რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელა (ემოცია, ნამუშევრის
ესთეტიკური და მატერიალური ღირებულება).



არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს საკუთარი და სხვისი ნამუშევარი აუდიტორიის
წინაშე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს, თუ რისი გადმოცემა სურდა ნამუშევარში და რა მხატვრული ხერხები გამოიყენა

შედეგის მისაღწევად;
 აფასებს კონკრეტულ ნამუშევარს მასში წარმოჩენილი პროფესიონალიზმისა და შემოქმედებითი

მიდგომის მიხედვით;
 მსჯელობს მსგავსებებსა და განსხვავებებზე საკუთარ და სხვების ნამუშევრებში და მათში

გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებზე;
 საუბრობს საკუთარ და/ან სხვის ნამუშევარზე და ასაბუთებს, რატომ აძლევს უპირატესობას

რომელიმე მათგანს;
 შერჩეული კრიტერიუმების მიხედვით აფასებს ნამუშევარს.

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.7. მოსწავლეს შრუძლია ამოიცნოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და
სტილის ნამუშევრები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის ნამუშევრების მსგავს და განსხვავებულ ნიშნებს

რამდენიმე ნიმუშის მაგალითზე;
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიული პერიოდის ხელოვნებას რამდენიმე მახასიათებლის

(სტილი, თემა, ჟანრი) მიხედვით;
 კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე მსჯელობს მსგავსება-განსხვავებაზე, რომელიც არსებობს

თანამედროვე და ძველი ხელოვნების ნიმუშებს შორის;
 ამოიცნობს და მსჯელობს რომელიმე მხატვრის ინდივიდუალურ მანერაზე.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია თანამედროვე ხელოვნების ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს თანამედროვე ხელოვნების რამდენიმე მიმდინარეობის ცნობილ ნიმუშებს;
 მსჯელობს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლეს კონცეფციებზე და ფორმებზე

(ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა) კონკრეტული ნიმუშების
შედარების გზით.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.9. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია გააანალიზოს ხელოვნების როლი საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ხელოვნების როლზე საკუთარ ცხოვრებაში;
 განმარტავს, ხელოვნების შესწავლით მიღებული ცოდნა და უნარები როგორ შეუძლია გამოიყენოს

სხვადასხვა პროფესიაში;
 მსჯელობს უმაღლესი განათლებისა და კარიერის შესაძლებლობებზე ხელოვნებაში;



 იკვლევს, რა ნიშნით იყო შერჩეული ნამუშევრები კონკრეტული ექსპოზიციის მოსაწყობად
მუზეუმში ან გალერეაში და საუბრობს იმ სავარაუდო გავლენაზე, რომელსაც იქონიებს გამოფენა
დამთვალიერებელსა და საზოგადოებაზე;

 იკვლევს, რა სახით გვხვდება ხელოვნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში (ტელევიზია, გაზეთი,
ჟურნალი, პლაკატი, აფიშა, დიზაინი) და აფასებს მის მნიშვნელობას;

 ადარებს პროფესიონალისა და მოყვარულის მიერ შექმნილ ხელოვნების ნიმუშებს, რომლებიც
ცხოვრებაში შეხვედრია და მსჯელობს მათ შესახებ.

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:

ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; პრორპორციები; კომპოზიციური
განაწილების საფუძვლები: მთლიანობა, სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა,
თავშეყრის წერტილი, წინა და უკანა პლანი), სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი,
(განწყობილების, ემოციების გადმოცემა სხვადასხვაგვარი ეფექტების და მხატვრული ხერხების
საშუალებით).

მასალა და იარაღი:

ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული,
ლითონი, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; სადურგლო,
სამეთუნეო, საქსოვი, სამკერვალო იარაღი.

ტექნიკა და პროცედურა:

ანაბეჭდი, ძერწვა, კოლაჟი, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ნაქარგობა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა,
კომპიუტერული ტექნოლოგიები; ხელოვნების ცნობილი ნიმუშების ასლების გაკეთება; ექსპერიმენტი
შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია); ექსპერიმენტი მასალით, ტექნიკით.

ინტეგრაცია სხვა საგნებთან:

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - მუსიკა - ლიტერატურა-ისტორია-საბუნებისმეტყველო
საგნები

მონაწილეობა პროექტებში:

პროექტის იდეის განსაზღვრა (გამოფენა, აქცია, ხელოვნების ფესტივალი, ვიქტორინა, ექსპედიცია,
ექსკურსია საქართველოს რომელიმე კუთხეში); პროექტის დაგეგმვა, ფუნქციების განაწილება:
ორგანიზება, ფინანსური გათვლა, სპონსორის მოძიება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მასალით
მომარაგება; ვიზუალური დღიურის წარმოება; პროექტის წარდგენა, შეფასება.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:

ხელოვნების ნიმუშის აღწერა, ანალიზი და შეფასება სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და
პრინციპების ცოდნაზე დაყრდნობით; ნამუშევრით გამოწვეულ ემოციებზე და შთაბეჭდილებებზე



მსჯელობა, კრიტერიუმების განსაზღვრა, შესაბამისი ტერმინების გამოყენება; ნამუშევრის წარდგენა
აუდიტორიის წინაშე, შერჩეული კრიტერიუმებით ნამუშევრის შეფასება.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის ნამუშევრების შედარება და ანალიზი (სტილი, თემა, ჟანრი და სხვ.);
მხატვრის ინდივიდუალური მანერა; საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნება, ხალხური
შემოქმედება; ხელოვნების როლის ანალიზი საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებში.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:

წინა კლასებში გავნლილი სხვადასხვა ეპოქის მსოფლიო ხელოვნების ცნობილი ნიმუშები,
არქიტექტურა, სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება: ძველი სამყარო - ეგვიპტე, შუამდინარეთი,
ანტიკური საბერძნეთი, ძველი რომი; შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება; რენესანსი; ბაროკო,
კლასიციზმი, რომანტიზმი, იმპრესიონიზმი, პოსტიმპრესიონიზმი, მე-20 საუკუნის ხელოვნება -
ევროპული ავანგარდი (ექსპრესიონიზმი, კუბიზმი, ფუტურიზმი, დადა, სიურეალიზმი,
კონსტრუქტივიზმი, პოპ-არტი და სხვ.); თანამედროვე ხელოვნების ცნობილი წარმომადგენლები;
ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლები და კედლის მხატვრობა, მე-19 და მე-20 სს-ის ქართული
არქიტექტურული ძეგლები, მაგ. თბილისის არქიტექტურა, მე-19 ს-ის დაზგური მხატვრობა; მე-20
საუკუნის ქართული სახვითი ხელოვნების ცნობილი წარმომადგენლები (1910-1930-იანი წლები -
მოდერნისტული პერიოდი, საბჭოთა პერიოდის სახვითი ხელოვნება, 1980-90-იანელთა ხელოვნება).

თავი LXXII

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი - ფოლკლორი და მითოლოგია

(არჩ. ფოლკ. X/XI/XII)

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

ეროვნული სასწავლო გეგმის ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნობრივი პროგრამის
მიხედვით, ხალხური ზეპირსიტყიერება ისწავლება დაწყებით და საბაზო საფეხურზე, მწერლობასთან
ინტეგრირებულად. ამდენად, მოსწავლეები იძენენ ხალხური ზეპირისტყვიერების გარკვეულ ცოდნას და
წარმოდგენას ექმნებათ ხალხური შემოქმედების სპეციფიკაზე.

ზეპირსიტყვიერებისა და მითოლოგიის კურსი ამ სფეროთი დაინტერესებულ მოსწავლეებს მისცემს
ფოლკლორის სიღრმისეული შეცნობის საშუალებას.



ბ) ფოლკლორისა და მითოლოგიის სწავლების მიზნები

ფოლკლორისა და მითოლოგიის სწავლების მიზანია, მოსწავლე გაეცნოს სიტყვიერების
საუკეთესო, კლასიკურ ნიმუშებს, წარმოდგენა შეექმნას მის მასშტაბზე და გაიაზროს ხალხური
სიტყვიერება, როგორც თავისთავადი შემოქმედება; გაეცნოს ქართულ მითოლოგიას, ზოგადად,
მითოლოგიურ სიმბოლოებს და მითოლოგემებს, გაიაზროს მათი გენეზისი და შეძლოს პარალელების
გავლება ქართულ და სხვა ხალხთა ზეპირსიტყვიერებას შორის.

შემდგომში, სასკოლო განათლების მიზნების შესაბამისად, მიღებული ცოდნა დაეხმარება მოსწავლეს,
ხალხური შემოქმედების ფასეულობებთან ზიარებით გაიფართოოს ზნეობრივ-ინტელექტუალური
თვალსაწიერი, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს მოსწავლის ჰარმონიული განვითარების პროცესს.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

საგნის - "ფოლკლორისა და მითოლოგიის” - არჩევა შეუძლიათ X/XI/XII კლასების მოსწავლეებს.
საგანი გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე. მის შესასწავლად სავალდებულოა ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლის საბაზო საფეხურის დასრულება.

დ) ფოლკლორისა და მითოლოგიის სწავლების მიმართულებების აღწერა

ფოლკლორისა და მითოლოგიის არჩევით კურსში გამოიყოფა 4 ძირითადი მიმართულება:

1. ფოლკლორის სპეციფიკური ნიშნები და ლიტერატურა

2. ფოლკლორული ჟანრები და ყოფა

3. ეროვნული და უნივერსალური ფოლკლორში

4. მითოსი და მითოლოგიური სიმბოლოები

მიმართულება 1. ფოლკლორის სპეციფიკური ნიშნები და ლიტერატურა

ანალიტიკური და მისგან განუყოფელი სინთეტური აზროვნების უნარების გამოსამუშავებლად
ნაყოფიერია ხალხური შემოქმედების სპეციფიკური ნიშნების ანალიზი. თითოეული მათგანი
(ანონიმურობა, გადაცემის ზეპირი ხასიათი, კოლექტიურობა, ვარიანტულობა) შეიძლება
ლიტერატურულ ნაწარმოებსაც ახასიათებდეს, მაგრამ ხალხური სიტყვიერების სპეციფიკას არა მხოლოდ
მათი განუყოფელი ერთობლიობა ქმნის, არამედ თითოეული მათგანის ხასიათი. მაგალითისთვის, სხვაა
ანონიმურობისა ან ვარიანტულობის თვისება ფოლკლორში და სხვაა ლიტარატურაში. ამ მოვლენის
განზოგადებისათვის ცოდნის სხვადასხვა სფეროებიდან ბევრი მაგალითი შეიძლება იქნას მოხმობილი
(მაგ., ორი ერთი და იმავე მინდვრის ყვავილებისგან შეკრული, ერთმანეთისგან აბსოლუტურად
განსხვავებული თაიგული).



პირველ ფუნდამენტურ განსხვავებას ფოლკლორსა და ლიტერატურას შორის ქმნის თითოეული
მათგანის არსებობის წესი: ფოლკლორი მოსასმენად არის შექმნილი, ლიტერატურა - წასაკითხად. ამ
ვითარების სათანადო სიღრმით გააზრებით, მოსწავლეს ეძლევა საშუალება, უფრო მასშტაბურად
გაიაზროს ეს განსხვავება: აღმოჩნდება, რომ განსხვავება არ შემოიფარგლება მხოლოდ ზეპირად თქმით და
მოსმენით. განსხვავება თითოეული მათგანის მენტალობაშია, რომელიც აპირობებს ტექსტის შექმნისა და
მისი მოსმენის პროცესს. სავსებით წარმოსადგენია ავტორი, რომლის ნაწერს არავინ კითხულობს ან ჯერ
არ წაუკითხავს, მაგრამ სრულიად წარმოუდგენელია ზეპირსიტყვიერი მთქმელი, რომლის შემოქმედებას
არავინ ისმენს; წარმოუდგენელია იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მთქმელი და მსმენელი ორგანულ
ურთიერთობაშია ერთმანეთთან.

ზეპირ და წერილობით შემოქმედებას შორის არსებული ფუნდამენტური განსხვავება არ
შემოიფარგლება მხოლოდ სიტყვიერების (ფოლკლორისა და ლიტერატურის) სფეროთი. იგი მოიცავს
ცივილიზაციის პრობლემებსაც, რომლებიც თავს იჩენს დამწერლობამდელი და დამწერლობის შემდგომი
პერიოდების შეპირისპირების დროს. იმ ცოდნის საფუძველზე, რომელიც მოსწავლემ ლიტერატურის
შესწავლის შედეგად შეიძინა, შეიძლება განისაზღვროს ფოლკლორისა და ლიტერატურის ურთიერთობის
რამდენიმე ტიპი, რომლებიც სხვადასხვა ეტაპზე ჩნდება ამა თუ იმ კულტურაში.

ფოლკლორისა და ლიტერატურის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხის შესწავლისას, ავთენტურ,
სწორად მიწოდებულ მასალაზე დაყრდნობით, მოსწავლე ხედავს და იაზრებს, რომ ლიტერატურის
წარმოშობის პირველ ეტაპზე ფოლკლორული ტექსტები უცვლელად, ავტომატურად ექცევა
ლიტერატურის კატეგორიაში იმ უბრალო მიზეზით, რომ ისინი (ფოლკლორული ტექსტები) ასო-
ნიშნების (littera) საშუალებით არის ჩაწერილი და ამიერიდან მათი მსმენელი მკითხველად გარდაიქმნება.
რამდენადაც ქართულ სინამდვილეში ჩვენს თვალსაწიერზე ასეთ პროცესს არ ვიცნობთ, შეგვიძლია
მოსწავლეს მივაწოდოთ დამადასტურებელი მასალა სხვა ხალხების (მაგ., შუმერების) ხალხური
სიტყვიერებიდან, სადაც ეს პროცესი მეტად თვალსაჩინოა.

მეორე ეტაპზე ფოლკლორული ტექსტები გადამუშავებული სახით ფიქსირდება დამწერლობით და
იქცევა ლიტერატურის ფაქტად. წერილობითი სიტყვიერება თანდათან ემიჯნება ზეპირსიტყვიერებას,
რომელიც, ამისდა მიუხედავად, განაგრძობს არსებობას. აქ ისახება კიდევ ერთი პრობლება: ცვლილებები,
რომლებიც მოელის ზეპირსიტყვიერ კულტურას და მის ჟანრებს ლიტერატურისა და, ზოგადად,
დამწერლობის არსებობის პირობებში.

ეს ორი, ერთმანეთის საპირისპირო პროცესი გასდევს დასაბამიდან ყველა ხალხის სიტყვიერების
ისტორიას. ესაა დინამიკური, ურთიერთმონაცვლე პროცესი, რომლის გათვალისწინების გარეშე
სიტყვიერების (ფოლკლორისა და ლიტერატურის) ისტორია სტატიკური, ერთმანეთთან
დაუკავშირებელი პროცესების შთაბეჭდილებას დატოვებს მოსწავლეზე და მცდარ წარმოდგენას შეუქმნის
მას ფოლკლორისა და ლიტერატურის ბუნების შესახებ. ჩვენი ამოცანაა, მოსწავლემ არსობრივად
გაისიგრძეგანოს ეს პრობლემა, რაც მას საშუალებას მისცემს, არა მარტო განიხილოს ფოლკლორი და
ლიტერატურა ერთიან პროცესად, არამედ გაიაზროს თითოეული მათგანის (ლიტერატურისა და
ფოლკორის) სპეციფიკა.



ყურადღება ექცევა უკუპროცესს, როცა ხდება ლიტერატურული ნაწარმოების ზეპირსიტყვიერ
ტექსტად ქცევა, ანუ მისი ფოლკლორიზაცია, რაც უხვად დასტურდება ქართულ სინამდვილეში.
მოსწავლეს ეძლევა საშუალება, მოახდინოს ლიტერატურული ნაწარმოებისა (მაგ., ”ვეფხისტყაოსნის”) და
მისი ხალხური გარდათქმების (ხალხური ”ტარიელიანების” სახით) შედარებითი ანალიზი. აქ "ორ
კურდღელს ვიჭერთ": შეგვიძლია გავაანალიზოთ ეს ორი ტექსტი ესთეტიკურ-იდეოლოგიური
განსხვავებების კუთხით (და ვრჩებით წმიდა ლიტერატურის სფეროში), ან დავაკვირდეთ
ლიტერატურული ნაწარმოების ავტორისა და მისი გამხალხურებელი კოლექტიური ავტორის
მენტალობებს შორის არსებულ განსხვავებებს (და გავდივართ კულტურის ანთროპოლოგიის სფეროში).

მიმართულება 2. ფოლკორული ჟანრები და ყოფა.

რამდენადაც ფოლკლორული შემოქმედება ადამიანური ყოფის ყველა სფეროს მოიცავს, ჟანრის
პრობლემა სწორედ ამ კუთხით უნდა იქნას გაშუქებული.

ფოლკლორის ჟანრულ განფენილობაზე საუბრისას არ არის საკმარისი ცალკეულ ტექსტთა
პოეტიკური ანალიზი. ჟანრული წყობა უნდა წარმოვიდგინოთ, როგორც ადამიანური ყოფის (შობა, შრომა,
ბრძოლა, ლხინი, გარდაცვალება...) უკუფენა სიტყვიერ შემოქმედებაში. ამავე დროს, ფოლკლორის
ჟანრული შედგენილობა აირეკლავს არა მხოლოდ საზოგადოების ყოფის, არამედ ხალხური მენტალობის
სტრუქტურასაც. ამრიგად, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშების სწავლებით სკოლაში შესაძლებელია
რამდენიმე ამოცანის გადაწყვეტა. ფოლკლორისტიკა გვესახება, როგორც კულტუროლოგიური
დისციპლინა, რომლის საფუძვლების მიწოდება სკოლაში ფოლკლორული ტექსტების მეშვეობითაა
შესაძლებელი.

მიმართულება 3. ეროვნული და უნივერსალური ფოლკლორში

ფოლკლორული შემოქმედება ღრმად ეროვნულია და, იმავდროულად, უნივერსალურიც, მაგრამ
ეროვნული და უნივერსალური იმდენად მტკიცედაა ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, რომ ძნელი ხდება
მათი გამოცალკევება. ფოლკლორული ტექსტების ანალიზი მოსწავლეს აძლევს შესაძლებლობას, ნათლად
დაინახოს უნივერსალურისა და ეროვნულის თანაშეფარდება, თუმცა ეს მოხერხდება მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ შედარებითი ანალიზისთვის მოვიხმობთ სხვა ხალხების შესაბამის ფოლკლორულ
ნიმუშებს. მოსწავლეს საშუალება მიეცემა, მსოფლიო ფოლკლორული შემოქმედების (მემკვიდრეობის)
კონტექსტში გაიაზროს ქართული ფოლკლორული ტექსტები, რაც აარიდებს მას ვიწრონაციონალურ
მიდგომებს. უნდა გამოჩნდეს, რომ ამ პრობლემას უფრო ზოგადკულტურული ღირებულება აქვს,
რადგანაც ყოველი კულტურა თავის თავში შეიცავს ლოკალურს და უნივერსალურს. სხვა სიტყვებით,
უნივერსალური ლოკალური ფორმებით და რეალიებით გამოიხატება, ანუ უნივერსალური ეროვნულის
ჭურჭელია.

მიმართულება 4. მითოსი და მითოლოგიური სიმბოლოები

პროგრამაში მითოლოგიის ადგილი განსაკუთრებულია. მითოსი ყოველთვის იწვევდა და იწვევს
საყოველთაო დაინტერესებას, მაგრამ მასზე წარმოდგენა საკმაოდ ბუნდოვანია, ზოგჯერ -
გაუმართლებლად ნეგატიური. მოსწავლეთათვის, რომლებიც ირჩევენ საგანს ”ფოლკლორი და
მითოლოგია”, უკვე ნაცნობია მითოლოგიური გადმოცემები, ძირითადად, ელინური მითების სახით,



მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მითოლოგიური ტექსტი საუკეთესო მასალაა საანალიზოდ, რადგანაც
მითოსის საშენი მასალა - სიმბოლოები თუ მითოლოგემები შეიცავენ ფარულ აზრს, რომელიც
გამოაშკარავებას მოითხოვს. ამასთან, მითოლოგიის ცოდნა უნდა გამდიდრდეს არაკლასიკური (ე. წ.
პრიმიტიულ, უდამწერლობო ხალხთა) მითებით, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში უფრო პასუხობენ
მითოსისადმი, როგორც მსოფლმხედველობითი "ჟანრისადმი", წაყენებულ მოთხოვნებს, ვიდრე
კლასიკური მითები. ამ საგნის ფარგლებში მოსწავლეს პირველად ეძლევა საშუალება, გაეცნოს
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ანდრეზებს, რომელთა სიუჟეტები და მითოლოგემები
უნივერსალურისა და ლოკალურის ურთიერთშეთავსების საუკეთესო ილუსტრაციაა.

არჩევითი საგნის ამოცანაა, მოსწავლეს მიეწოდოს მითოლოგიური სიმბოლოები (მითოლოგემები)
მათ სისტემურ ერთიანობაში, სიღრმისეულად; იმის გათვალისწინებით, რომ მათი საშუალებით ყოველი
კულტურა ლაპარაკობს თავის თავზე. მოსწავლემ უნდა გაიაზროს სიმბოლოები, როგორც ყოველი
კულტურის უნივერსალურ-ლოკალური ენა, თითოეული სიმბოლოს მრავალსემანტიკურობა. მათ შორის
არსებული ზედაპირული და ფარული კავშირები საუკეთესო ნიადაგია ლოგიკური აზროვნების
განვითარებისთვის. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ჭეშმარიტი ტრადიციული სიმბოლოების გარჩევა
ხელოვნურად შექმნილი ფსევდო-სიმბოლოებისგან, რომელიც იწყება მის ავტორთან და იქვე მთავრდება.
მითოლოგიურ და არა მხოლოდ მითოლოგიურ ტექსტებში სიმბოლოების ამოცნობა და მათი
ურთიერთკავშირის დადგენა საუკეთესო საშუალებაა მოსწავლეში ტრანსფერული უნარების
გამოსამუშავებლად.

2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასები

"ფოლკლორი და მითოლოგია"

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება

ფოლკლორი და
ლიტერატურა

ფოლკლორის ჟანრები ეროვნული და
უნივერსალური

ფოლკლორში

მითოსი და
მითოლოგიური

სიმბოლოები

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 1.
მოსწავლეს შეუძლია
ფოლკლო-რის
სპეციფი-კის
გააზრება; შედარე-
ბითი ანალიზის საფუ-
ძველზე ფოლკლო-
რულ და და ლიტერა-

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII.
5. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
ჟანრის
ფოლკლორული
ტექსტების
გაანალიზება მათი
სპეციფიკის

არჩ. ფოლკ.
X/XI/XII. 7.
მოსწავლეს
შეუძლია
ფოლკლორულ
ტექსტებში
ეროვნული და
უნივერსალური

არჩ. ფოლკ.
X/XI/XII. 8.

მოსწავლეს
შეუძლია
ფოლკლორულ და
ლიტერატურულ
ტექსტებში
მითოლოგიური



ტურულ ტექსტებს
შორის მსგავსება-
განსხვავების
გამოვლენა და მათზე
მსჯელობა.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 2.
მოსწავლეს შეუძლია
ფოლკლორული
ტექსტების
დამოუკიდებლად
მოძიება/მოპოვება.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 3.
მოსწავლე ფლობს
ფოლკლორული
მასალის ჩაწერის
მეთოდოლოგიას.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 4.
მოსწავლეს შეუძლია
მოხსენების /
სასწავლო რეფერატის
დაწერა
დამოუკიდებლად
მოძიებული მასალის
შესახებ.

გათვალისწინებით.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII.
6. მოსწავლეს
შეუძლია
ტრადიციული
სტრუქტურის
სხვადასხვა ჟანრის
ფოლკლორული
ტექსტებისს შეთხზვა
შერჩეული მოდელის
მიხედვით.

მოტივების /
სიუჟეტების
ამოცნობა,
ქართული
ფოლკლორის
ნიმუშების
გააზრება
მსოფლიოს
ფოლკლორული
შემოქმედების
კონტექსტში.

სიმბოლოების
ამოცნობა და მათი
ფუნქციის
გააზრება.

არჩ. ფოლკ.
X/XI/XII. 9.

მოსწავლეს
შეუძლია
კონკრეტულ
მოვლენასთან
დაკავშირებით
მითოსის შეთხზვა
მოცემული
მოდელის
მიხედვით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ფოლკლორი და ლიტერატურა

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 1. მოსწავლეს შეუძლია ფოლკლორის სპეციფიკის გააზრება; შედარებითი ანალიზის
საფუძველზე ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ტექსტებს შორის მსგავსება-
განსხვავების გამოვლენა და მათზე მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს ფოლკლორული შემოქმედების სპეციფიკურ ნიშნებზე (ანონიმურობაზე, გადაცემის
ზეპირ ხასიათზე, კოლექტიურობაზე, ვარიანტულობაზე);

 მსჯელობს ფოლკლორისა და ლიტერატურის ურთიერთდამოკიდებულებაზე; განსაზღვრავს მათი
ურთიერთობის ტიპებს;



 მსჯელობს დამწერლობის სასიკეთო და საზიანო მხარეებზე ზეპირსიტყვიერებასთან
დაკავშირებით;

 გაიაზრებს ფოლკლორისა და ლიტერატურის განსხვავებულ მენტალობას, რომელსაც ტექსტის
შექმნისა და მისი მოსმენის პროცესი განაპირობებს (მაგ., სავსებით წარმოსადგენია ავტორი,
რომლის ნაწერს არავინ კითხულობს / ჯერ არ წაუკითხავს, მაგრამ სრულად წარმოუდგენელია
ზეპირსიტყვიერი მთქმელი, რომლის შემოქმედებას არავინ ისმენს);

 მსჯელობს მსმენელისა და მკითხველის ფენომენზე ფოლკლორულ და ლიტერატურულ
ნაწარმოებებში, გამოკვეთს განსხვავებას მათ შორის;

 ამოიცნობს ლიტერატურულ ნაწარმოებში ფოლკლორულ (საზღაპრო) და მითოლოგიურ
სტრუქტურებს (მაგ., "ვეფხისტყაოსანში"), განსაზღვრავს მათს ფუნქციას ნაწარმოების
მიზანდასახულების გათვალისწინებით.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 2. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს/მოიპოვოს ფოლკლორული
ტექსტები და წარმოადგინოს აუდიტორიის წინაშე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ბეჭდვით და ელექტრონულ საშუალებებზე დაყრდნობით დამოუკიდებლად მოიძიებს  საკუთარი
ქვეყნის, სოფლის, მხარის ფოლკლორულ ნიმუშებს;

 გამოარჩევს საკუთარი ქვეყნის, სოფლის, მხარის ფოლკლორული ნაწარმოებებიდან  ამა თუ იმ
ნიშნით პრიორიტეტულ ნიმუშს / ნიმუშებს;

 წარმოადგენს შერჩეულ ფოლკლორულ ნიმუშს/ ნიმუშებს აუდიტორიის წინაშე, გამოსვლისას
სათანადო ინტონაციის საშუალებით გადმოსცემს ტექსტში ასახულ განწყობას, ტექსტის შინაარსის
შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრსა და სიმაღლეს, სხეულის ენას (მიმიკას,
ჟესტიკულაციას).

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 3. მოსწავლე ფლობს ფოლკლორული მასალის ჩაწერის მეთოდოლოგიას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ასახელებს ფოლკლორული მასალის ჩაწერის მეთოდოლოგიას / დადგენილ წესებს;
 დამოუკიდებლად მოიპოვებს ფოლკლორულ მასალას და ჩაიწერს მას დადგენილი წესების

მიხედვით;
 ახარისხებს / აჯგუფებს მასალას ამა თუ იმ ნიშნის (მაგ., თემატიკის, მთქმელების ასაკის, სქესის,

სხვ.) მიხედვით;
 წერს ჩატარებული სამუშაოს ანგარიშს.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 4. მოსწავლეს შეუძლია მოხსენების / სასწავლო რეფერატის დაწერა
დამოუკიდებლად მოძიებული მასალის შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამზადებს  მოხსენებას / სასწავლო რეფერატს  დამოუკიდებლად მოძიებული ფოლკლორის
ნიმუშის/ნიმუშების (ზღაპრის, ლექსის, ლეგენდის, თქმულების, ანდაზების...) შესახებ;

 ადგენს მოხსენების / სასწავლო რეფერატის გეგმას;
 მოხსენებაზე / სასწავლო რეფერატზე მუშაობისას მოიძიებს და დაამუშავებს დამატებით მასალას;

ამისთვის მიზნობრივად იყენებს სხვადასხვა რესურსსა და წყაროს (ბეჭდურ და ელექტრონულ
საშუალებებს, მათ შორის საინფორმაციო-საცნობარო ხასიათისას, სამეცნიერო-კრიტიკულ



ლიტერატურას და სხვ.); მათი შედარებითი ანალიზის საფუძველზე გამოაქვს სათანადო
დასკვნები, გამოხატავს საკუთარ თვალსაზრისს;

 წერს ტექსტის პირველ ვარიანტს; ყურადღებას ამახვილებს ნაწერის როგორც შინაარსობრივ
მხარეზე, ისე ენობრივ-სტილურ ელემენტებზე;

 დამოუკიდებლად (ან მასწავლებლის დახმარებით) დაამუშავებს მოხსენების / სასწავლო
რეფერატის საბოლოო რედაქციას; გამართავს ნაწერს ქართული ენის სალიტერატურო ნორმების
მიხედვით;

 წარმოადგენს თავის ნაშრომს აუდიტორიის (თანაკლასელების, თანასკოლელების, მოსწავლე-
ახალგაზრდობის ფოლკორული კონფერენციისა და სხვ.) წინაშე; კორექტულად იცავს მოხსენებაში
/ სასწავლო რეფერატში გამოთქმულ დებულებებს, საკუთარ თვალსაზრისს.

მიმართულება: ფოლკლორის ჟანრები

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორული ტექსტების გაანალიზება
მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს ფოლკლორულ ჟანრებს (ზღაპარს, პოეტურ ეპოსს, პროზაულ ეპოსს, ლექსს...) მათი
სპეციფიკური ნიშნების მიხედვით, მსჯელობს მათ შორის განსხვავებაზე;

 გაიაზრებს ფოლკლორული ჟანრების სიღრმისეულ კავშირს ყოფასთან და მსჯელობს მასზე;
 ერთმანეთს უდარებს ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ჟანრებს და მსჯელობს მათ შორის

მსგავსებასა და პრინციპულ განსხვავებებზე;
 ერთმანეთს უდარებს ერთი და იმავე თემის და/ან იდეის შემცველ ფოლკლორულ ნაწარმოებებს,

გამოავლენს მათ შორის მსგავსება-განსხვავებას მიზანდასახულებისა და ინტერპრეტაციის
თვალსაზრისით;

 ერთმანეთისგან განასხვავებს ზღაპრის, საგმირო ლექსისა და ეპოსის გმირების ხასიათს;
 მონაწილეობას ღებულობს რომელიმე ფოლკლორული ნაწარმოების (მაგ., "შიოლა და

მთრეხელის") შესახებ გამართულ დისკუსიაში და იცავს რომელიმე პერსონაჟის (მაგ., შიოლას,
მთრეხელის) პოზიციას;

 მსჯელობს სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორული ნაწარმოების (საგმირო ბალადის, ეპოსის...)
კომპოზიციურ თავისებურებებზე მათი სტრუქტურული ელემენტების გათვალისწინებით;

 ამოიცნობს ნაწარმოების მთავარ იდეას;
 ახდენს იდენტიფიკაციას ნაწარმოების მთავარ იდეასა და მთავარ გმირს შორის;
 აკვირდება მთქმელის ჩანართებს და მათი საშუალებით ამოიცნობს მის  დამოკიდებულებას

ტექსტში აღწერილი მოვლენების მიმართ;
 დაადგენს ხალხის ფასეულობათა სისტემას სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორული (მაგ. საგმირო

სიმღერა-ბალადა, სატრფიალო ბალადა, ხმით ნატირალი, ეპოსი) ტექსტების საფუძველზე;
 მსჯელობს ტრადიციისა და იმპროვიზაციის წილის შესახებ სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორულ

ნაწარმოებებში (მაგ., ხმით ნატირლებში).
არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია ტრადიციული სტრუქტურის სხვადასხვა ჟანრის

ფოლკლორული ტექსტების შეთხზვა შერჩეული მოდელის მიხედვით.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წერს ტრადიციული სტრუქტურის ფოლკლორულ ტექსტს (მაგ. ზღაპარს, ხმით ნატირალს,
ლეგენდას.) შერჩეული მოდელის მიხედვით;

 იცავს კონკრეტული ჟანრის კომპოზიციურ თავისებურებას;
 იყენებს ამ მოდელის ადეკვატურ ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა და მხატვრულ-

გამომსახველობით ხერხებს;
 ტექსტის შეთხზვისას იყენებს პირად და/ან ლიტერატურულ გამოცდილებას.

მიმართულება: ეროვნული და უნივერსალური ფოლკლორში

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 7. მოსწავლეს შეუძლია ფოლკლორულ ტექსტებში ეროვნული და უნივერსალური
მოტივების / სიუჟეტების ამოცნობა, ქართული ფოლკლორის ნიმუშების გააზრება
მსოფლიოს ფოლკლორული შემოქმედების კონტექსტში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკვირდება და მსჯელობს სხვადასხვა ჟანრის ქართული და არაქართული ფოლკლორული
ნაწარმოებების მოტივებზე; შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ადგენს მათ შორის მსგავსება-
განსხვავებას;

 ამოიცნობს ფოლკლორული შემოქმედების ყოველ ჟანრში ეროვნულისა და უნივერსალურის წილს
მოტივების სახით; მსჯელობს მათს მიმართებასა და თანაშეფარდებაზე;

 მსჯელობს ეროვნულისა და უნივერსალურის წილის თაობაზე ფოლკლორში კონკრეტული
ტექსტებისა და თემების მოხმობით და მათ საფუძველზე;

 აკვირდება სიუჟეტის განვითარებას სხვადასხვა ჟანრის ქართულ და არაქართულ ფოლკლორულ
ტექსტებში; ერთმანეთს უდარებს ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილ ქართულ და არაქართულ
მითოლოგიურ სიუჟეტებს; შედარებითი ანალიზის ჩასატარებლად ადგენს და იყენებს სიუჟეტურ
სქემებს;

 გაიაზრებს საერთო მოტივებისა და სიუჟეტების მოარულობის მასშტაბს და მსჯელობს საერთო
მოტივებისა და მოარული სიუჟტების გავრცელების გზების შესახებ;

 ადარებს და აანალიზებს სხვადასხვა ქვეყნის ფოლკლორში ასახულ ფასეულობებსა და
შეხედულებებს.

მიმართულება: მითოსი და მითოლოგიური სიმბოლოები

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 8. მოსწავლეს შეუძლია ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ტექსტებში
მითოლოგიური სიმბოლოების ამოცნობა და მათი ფუნქციის გააზრება .

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ტექსტებში მითოლოგიურ
სიმბოლოებს და გაიაზრებს მათ, როგორც ყოველი კულტურის უნივერსალურ-ლოკალურ ენას;

 განსაზღვრავს მითოლოგიური სიმბოლოების (მითოლოგემების) ფუნქციას, გაიაზრებს მათს
მრავალსემანტიკურობას;

 გაიაზრებს მითოლოგიურ სიმბოლოებს (მითოლოგემებს) სისტემურ ერთიანობაში;
 ამოიცნობს და აანალიზებს ფოლკლორულ ტექსტებში უნივერსალურ და ლოკალურ მითოლოგემებსა

და სიუჟეტებს (მაგ., აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ანდრეზების მასალაზე დაყრდნობით);



 განასხვავებს ჭეშმარიტ ტრადიციულ სიმბოლოებს ხელოვნურად შექმნილი ფსევდო-
სიმბოლოებისგან.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 9. მოსწავლეს შეუძლია კონკრეტულ მოვლენასთან დაკავშირებით მითოსის შეთხზვა
მოცემული მოდელის მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს მითოლოგიური აზროვნების ელემენტებს თანამედროვეობაში (აზროვნებაში, ყოფაში თუ
პოლიტიკაში);

 რაიმე მოვლენის/ფაქტის ასახსნელად თხზავს მითს მოცემული მოდელის მიხედვით; მითის
შეთხზვისას  იყენებს მოცემული მოდელის ადეკვატურ ენობრივ-გამომსახველობით და მხატვრულ
საშუალებებს, სიუჟეტურ სქემას, მითოლოგემებს.

პროგრამის შინაარსი

თეორიული ნაწილი უნდა მოიცავდეს ფოლკლორის ცნების განსაზღვრებას მისი სპეციფიკური
ნიშნების ანალიზის საფუძველზე; ფოლკლორის, როგორც სმენითი რიგის შემოქმედების, დახასიათებას,
მის ფუნდამენტურ განსხვავებას კითხვითი კულტურის შემოქმედებისგან, რასაც ეფუძნება განსხვავება
ზეპირსიტყვიერებასა და მწერლობას შორის; ორმხრივ ურთიერთობას ფოლკლორსა და ლიტერატურას
შორის; მითოსის ადგილს ფოლკლორსა და ლიტერატურაში, სიმბოლოების მნიშვნელობას მითოსში,
ლიტერატურასა და ყოფაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ფოლკლორული ტექსტების ჩაწერის წესებს
და სხვა.

სავალდებულო ტექსტები, რომლებიც, ერთი მხრივ, კარგად წარმოგვიდგენენ ჟანრობრივად
ფოლკორის საუკეთესო ნიმუშებს, მეორე მხრივ, იძლევიან საუკეთესო მასალას ანალიზისთვის.

1) ჯადოსნური ზღაპარი, მისი სტრუქტურა, ესქატოლოგიური დასასრული, მთავარი გმირის
ხასიათი; ფასეულობათა (ღირებულებითი) სამყარო; ცხოველთა ზღაპარი, მისი საზრისი, მისი
განსხვავება ცხოველთა იგავებისგან; საყოფიერო ნოველა. ზღაპარი, როგორც საერთაშორისო
მოვლენა. ცნობები სიუჟეტთა ინდექსის შესახებ. რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის ზღაპარი შერჩევით.

2) მითოსი: აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ანდრეზები ("იფნი კერიაში", "მტრედი -
ეკლესიის მაშენებელი", ღვთისშვილთა და დევ-კერპთა ბრძოლები; ჯვარ-ხატთა დაარსების
ანდრეზები); მითები წმ. გიორგიზე (ილორის, ხანის და სხვა).

3) ეპოსი: ამირანიანი, კავკასიური ეპიური თქმულებები გაბუდაყებული და მიჯაჭვული (ან
დასჯილი) გმირის შესახებ (აფხაზური, ჩერქეზული, ყაბარდოული, ოსური); მიმართება
პრომეთევსის მითოსთან.

4) ეთერიანი, სატრფიალო ეპოსი; მისი კავშირი ზღაპართან;
5) "არსენას ლექსი", როგორც ეპიური შემოქმედების უკანასკნელი ნაყოფი (მისი სამი პლანი:

ისტორიული, მითოლოგიური, ექსისტენციალური);
6) სამონადირეო ეპოსი (დაღუპული მონადირის ციკლი);
7) შრომის პოეზია;
8) საგმირო პოეზია, ბალადები: "ლექსი ვეფხვისა და მოყმისა", "ფხოველი და შავანელი", "შიოლა და

მთრეხელი", "ივანეური", "ბაღათერა", "ჩავალის, ჩაეუბნება", "შემომეყარა ყივჩაღი"; ლექსები და
მაქსიმები "კაი ყმაზე";



9) სატრფიალო ბალადები: "თავფარავნელი ჭაბუკი" და მისი ვარიანტები, საერთაშორისო
პარალელები; ლირიკა: "ხვარამზეს ლექსები";

10) სამგლოვიარო პოეზია: კანონიკური "დალაი" (თუშური) და ხმით ნატირლები "შარმანაულო,
შევარდენო" (ტრადიცია და იმპროვიზაცია);

11) ანდაზები (შერჩევით ყველა სფეროდან), მათი მნიშვნელობა და საზრისი;
12) გაშაირება, კაფია, ხალხური იუმორი.

თავი LXXIII

ორმოდულიანი საგნობრივი პროგრამა: ”ქიმიური ტექნოლოგიები”

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

ქიმია, ყველა სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებასთან ერთად, საფუძვლად უდევს ტექნიკურ
პროგრესს და განსაზღვრავს თანამედროვე ადამიანის კეთილდღეობას.

ეროვნული სასწავლო გეგმით შემოთავაზებული არჩევითი საგანი ითვალისწინებს ყოველდღიურ
ცხოვრებაში ქიმიის როლის შესახებ მოსწავლის ცოდნის გაღრმავებას, ზოგადად, საგნობრივი
კომპეტენციის ამაღლებას და შესაბამისი უნარ-ჩვევების დახვეწას.

ბ) ქიმიური ტექნოლოგიების სწავლების მიზნები და ამოცანები

საგნის მიზანია, ასწავლოს საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს, რა ინტენსივობით და როგორ
მონაწილეობს ქიმია მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რა ტექნოლოგიებით იქმნება მათთვის ნაცნობი
საგნები და გააღრმავოს ქიმიისადმი მათი ინტერესი. ამავე დროს, ეს საგანი აგრძელებს მოსწავლეებში იმ
უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომელთა ფლობა აუცილებელია საბუნებისმეტყველო კვლევებისათვის.

ქიმიური ტექნოლოგიების სწავლების ამოცანებია:

ფასეულობები და
დამოკიდებულებები

უნარ-ჩვევები ცოდნა

 ინტერესი
საბუნებისმეტყველო
დისციპლინების მიმართ.

 კვლევის საგნისა და
კვლევის   ეტაპების
განსაზღვრა.

 კვლევითი

 საწვავი და მისი
გამოყენებით გამოწვეული
პრობლემები.



 საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების
მნიშვნელობის
გააზრება.

 ინტერესი მეცნიერული
კვლევის და სიახლეების
მიმართ.

 გარემოზე ზრუნვა და
პასუხისმგებლობა.

უსაფრთხო ცხოვრების
წესის დაცვის
მნიშვნელობის გააზრება

პროცედურის
განხორციელება/
მონაცემების აღრიცხვა.

 მონაცემთა წარმოდგენა
სხვადასხვა
საკომუნიკაციო
საშუალების
გამოყენებით.
 მონაცემთა ანალიზი და

შეფასება.

 პოლიმერების მნიშვნელობა
ყოფა-ცხოვრებასა და
მრეწველობაში,
ბიოპოლიმერები და
მომავლის პოლიმერები.

 მეტალებისა და
შენადნობების წარმოება და
გამოყენება.

 ქიმიის როლი სოფლის
მეურნეობაში.
 ატომის აღნაგობა და

რადიოაქტიურობა;
რადიოაქტიურობასთან
დაკავშირებული
პრობლემები და მათი
გადაჭრის გზები.

 ელექტროქიმიის როლი
თანამედროვე ცხოვრებაში.

 ოზონის შრის მნიშვნელობა.

 ქიმიის როლი ადამიანის
საქმიანობის სხვადასხვა
სფეროში.

 ქიმიასთან დაკავშირებული
პრობლემების
გადასაჭრელად
კომპიუტერული
ტექნოლოგიების
გამოყენება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

წარმოდგენილი არჩევითი საგანი ორი მოდულისგან შედგება. თითოეული მოდული გათვლილია
ერთ სემესტრზე. პირველი და/ან მეორე მოდული ისწავლება მეთერთმეტე ან მეთორმეტე კლასში.



შესაძლებელია, მოსწავლეებმა გაიარონ არჩევითი საგნის მხოლოდ ერთი მოდული. მოსწავლეებს
შესაძლებლობა აქვთ, თითოეული მოდულისათვის მასწავლებელთან ერთად შეარჩიონ შესასწავლი
საკითხები. საკითხების შერჩევისას უნდა დაკმაყოფილდეს ერთი პირობა: თითოეული მოდულის
ფარგლებში მოსწავლეებმა უნდა დაფარონ არჩევითი საგნის კვლევა-ძიების მიმართულების ოთხივე,
ხოლო ქიმიური მოვლენების მიმართულების ოთხი შედეგი.

დ) საგნის მიმართულებების აღწერა

საგნის შესწავლისას მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ, კიდევ უფრო გაიღრმავონ თეორიული
ცოდნა ქიმიაში, საბუნებისმეტყველო კვლევებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

საგანი ორ მიმართულებას მოიცავს: მეცნიერული კვლევა-ძიება და ქიმიური მოვლენები.

1. მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

ეს მიმართულება არის გამჭოლი ორივე მოდულისთვის და გულისხმობს მეცნიერული კვლევა-
ძიების უნარ-ჩვევების განმტკიცებას და შემდგომ განვითარებას. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კვლევის
საგნისა და მისი შესწავლის ეტაპების განსაზღვრა, შესაბამისი ხელსაწყოების და მონაცემების აღრიცხვის
ფორმების შერჩევა. ეს მიმართულება გულისხმობს ასევე სხვადასხვა უნარ-ჩვევის გაღრმავება-
განვითარებას, მათ შორისაა კვლევის პროცესის განხორციელება და მონაცემების აღრიცხვა, შემდგომ ამ
მონაცემების წარმოდგენა სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხით, კრიტიკული აზროვნება, მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

2. მიმართულება: ქიმიური მოვლენები

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები შეისწავლიან ქიმიურ ტექნოლოგიებს, მათ
მნიშვნელობას თანამედროვე ადამიანის ყოფა-ცხოვრების გაუმჯობესებაში. ქიმიური ტექნოლოგიების
განვითარების ისტორიულ და თეორიულ ასპექტებს.

არჩევითი საგანი შინაარსობრივად მოიცავს თანამედროვე ქიმიის აქტუალურ თემებს, რომლებიც
ეხება საწვავის პრობლემებს, მომავლის პოლიმერებს, მეტალებისა და შენადნობების ქიმიას,
ელექტროქიმიას და ა.შ.

საგნის შესწავლისას სათანადო ყურადღება მიექცევა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-
პოპულარული ქიმიური ინტერნეტ-რესურსების გამოყენებას.

სტანდარტის შედეგებს თან ახლავს ინდექსი. ინდექსი ინფორმაციას იძლევა საგნის/მიმართულების,
კლასის და შედეგის ნომრის შესახებ. მაგალითად:

ქიმ. XI /XII.6
ქიმ. - მიმართულება ქიმიური მოვლენები
XI /XII - კლასი
6 - შედეგის ნომერი



2. საგნობრივი კომპეტენციები

XI/XII კლასი

ქიმიური ტექნოლოგიები

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მოხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ქიმიური მოვლენები

კვლ.XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის
ეტაპები.

კვლ.XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა  საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ქიმ.XI/XII.5.მოსწავლეს შეუძლია
ნავთობქიმიის მნიშვნელობის კვლევა.

ქიმ.XI/XII.6.მოსწავლეს შეუძლია ყოფა-
ცხოვრებასა და მრეწველობაში პოლიმერების
მნიშვნელობის განხილვა, ბიოპოლიმერების
დახასიათება.

ქიმ.XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია
მეტალებისა და მათი შენადნობების
მნიშვნელობის შეფასება.

ქიმ.XI/XII.8.მოსწავლეს შეუძლია სოფლის
მეურნეობაში ქიმიის როლის შესწავლა.

ქიმ.XI/XII.9.მოსწავლეს შეუძლია ატომის
აღნაგობისა და რადიოაქტიურობის აღწერა.

ქიმ.XI/XII.10.მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის
საქმიანობაში ელექტროქიმიის როლის
კვლევა.

ქიმ.XI/XII.11.მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის
საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში ქიმიის
როლის შეფასება.

ქიმ.XI/XII.12.მოსწავლეს შეუძლია ქიმიასთან
დაკავშირებული პრობლემების
გადასაჭრელად კომპიუტერული
ტექნოლოგიების გამოყენება.



წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).

კვლ.XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების

წესების დაცვით;
 აწარმოებს  დაკვირვებას ან/და გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო

სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების
აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.XI/XII.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა  საკომუნიკაციო           საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი  თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა
წარმოსადგენად;

 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი
მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ.XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.



შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების

დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,  გამოაქვს
დასკვნები;

 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ არტეფაქტებს, ცდილობს მათ

ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ქიმიური მოვლენები

ქიმ.XI/XII.5.მოსწავლეს შეუძლია ნავთობქიმიის მნიშვნელობის კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს ნავთობს, როგორც ენერგიის ერთ-ერთ წყაროს და ნედლეულს სხვადასხვა ნაერთის

მისაღებად;
 მსჯელობს ბენზინისა და დიზელის საწვავის დანიშნულებაზე, მათი მოხმარების დადებითი და

უარყოფითი მხარეების შესახებ და გამოიტანს სათანადო დასკვნას;
 აღწერს ბენზინის წარმოების ძირითად პრინციპებს და იყენებს ოქტანური და ცეტანური

რიცხვების ცნებას ბენზინის და დიზელის საწვავის ხარისხის შესაფასებლად;
 აანალიზებს მისთვის  ხელმისაწვდომ ინფორმაციას ალტერნატიული საწვავის შესახებ;
 მსჯელობს ალტერნატიული საწვავის გამოყენებით ნავთობის მარაგის ამოწურვით გამოწვეული

პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობაზე. ამზადებს და წარმოადგენს რეფერატს ან პროექტს.

ქიმ. XI/XII.6.მოსწავლეს შეუძლია ყოფა-ცხოვრებასა და მრეწველობაში პოლიმერების
მნიშვნელობის განიხილვა, ბიოპოლიმერების დახასიათება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს ყოფა-ცხოვრებაში პოლიმერების (მაგ., პოლიეთილენის, პოლისტიროლის, კაუჩუკის და

სხვ.) გამოყენების მაგალითებს;
 აკავშირებს  პოლიმერების თვისებებს მათ გამოყენებასთან ინფორმაციის გადაცემისა და შენახვის

საქმეში;
 მსჯელობს პოლიეთილენის თვისებებზე, რომლებიც დაკავშირებულია გარემოს დაცვის

პრობლემებთან;
 შეისწავლის მისთვის საინტერესო ბიოპოლიმერების (პოლისაქარიდების, ცილების) თვისებებს და

როლს ორგანიზმის (ადამიანის)  ცხოველქმედებაში.

ქიმ. XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია მეტალებისა და მათი შენადნობების მნიშვნელობის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 მსჯელობს  თუჯისა და ფოლადის შედგენილობასა და მნიშვნელობაზე. გამოიტანს სათანადო
დასკვნებს;

 იკვლევს მეტალთა კოროზიის შესაძლო შედეგებს ყოველდღიურობასა და წარმოებაში.
წარმოადგენს  უარყოფითი  შედეგების თავიდან აცილების საკუთარ ვერსიებს;

 მსჯელობს მეტალთა შენადნობების სპეციფიკურ თვისებებსა და როლზე ახალი მასალების
მისაღებად.  მოიპოვებს ინფორმაციას  ამ  მასალების    გამოყენების  შესახებ;

 აანალიზებს  მეტალების მეორადი გამოყენების ეკონომიკურ მნიშვნელობას. გამოიტანს სათანადო
დასკვნას.

ქიმ. XI/XII.8.მოსწავლეს შეუძლია სოფლის მეურნეობაში ქიმიის როლის შესწავლა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკავშირებს ნიადაგის ქიმიურ შედგენილობასთან და pH-ს მნიშვნელობასთან  კულტურული

მცენარეების  ზრდა- განვითარებასა და  მოსავლიანობას;
 აღწერს სასუქების მოქმედების დადებით და უარყოფით მხარეებს;
 მოიძიებს ინფორმაციას პესტიციდებისა და სასუქების არასწორად გამოყენებით გამოწვეულ

ეკოლოგიურ პრობლემებზე, აყალიბებს თავის მოსაზრებას ამ პრობლემების  გადაჭრის გზების
შესახებ;

 აღწერს სხვადასხვა ნივთიერების ცირკულაციას ნიადაგში და მათ როლს ამა თუ იმ კულტურული
მცენარისთვის;

 ატარებს მარტივ ცდებს და იკვლევს ნიადაგის ნიმუშების pH-ს, აანალიზებს შედეგებს. მსჯელობს
ნიადაგის pH-ის რეგულირების გზებზე.

ქიმ. XI/XII.9. მოსწავლეს შეუძლია ატომის აღნაგობისა და რადიოაქტიურობის აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩაწერს და განასხვავებს ბირთვული სინთეზისა და ბირთვული გახლეჩის რეაქციებს. ხსნის მასის დეფექტის

მოვლენას;
 სხვადასხვა წყაროდან მოძიებული მონაცემების საფუძველზე განასხვავებს სტაბილურ და არასტაბილურ

იზოტოპებს, მსჯელობს მათი მნიშვნელობის შესახებ ბუნებასა და ადამიანის საქმიანობაში.;
 მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა რადიოაქტიური

ელემენტის ნახევარდაშლის პერიოდებს;
 იყენებს ინტერნეტ-რესურსებს, აღწერს რადიოაქტიური ელემენტების თვისებებზე დაფუძნებული

კვლევის მეთოდებს და ასახელებს  მაგალითებს;
 ქმნის და წარმოადგენს სქემას ოზონის როლზე რადიაციის შეკავების პროცესში. აღწერს ოზონის

წარმოქმნის პროცესებს.

ქიმ. XI/XII.10.მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის საქმიანობაში ელექტროქიმიის როლის კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასაბუთებს ელექტროქიმიური რეაქციების გამოყენების მნიშვნელობას  ადამიანის ყოფა-

ცხოვრებასა და მრეწველობაში;
 მსჯელობს ელექტროლიზის როლზე ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო საშუალებების

შექმნისა და გარემოს გაჯანსაღების საქმეში;
 მსჯელობს ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების უპირატესობაზე  ზოგიერთი მეტალისა და ახალი

მასალების წარმოებაში;
 აღწერს თანამედროვე ტექნოლოგიებში ელექტროქიმიის როლს. ნამუშევარს წარმოადგენს

რეფერატის სახით.



ქიმ. XI/XII.11. მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში ქიმიის როლის
შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთმანეთს ადარებს მისთვის ნაცნობ ან სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროში ნახსენებ ბუნებრივ, სინთეზურ

და ხელოვნურ ბოჭკოებს. მსჯელობს მათ შორის მსგავსება-განსხვავებაზე, თითოეულის უპირატესობაზე ამა
თუ იმ სფეროში გამოყენების თვალსაზრისით;

 აგროვებს ინფორმაციას სასამრთლო ექსპერტიზაში კვლევის ქიმიური მეთოდების (მაგ.,
ქრომატოგრაფია, მას-სპექტრომეტრული ანალიზი, თვისებითი ანალიზი და სხვა) გამოყენების
შესაძლებლობებზე, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითები და განიხილავს  მათ კვლევის ეტაპებთან
(მიზანი, პროცედურა, შედეგების ანალიზი  და დასკვნა) შესაბამისობის თვალსაზრისით.;

 მოიპოვებს ინფორმაციას, მისთვის ნაცნობი კლასების რომელი წარმომადგენელი გამოიყენება ამა
თუ იმ კოსმეტიკურ საშუალებაში, საკვებში, ყოველდღიური მოხმარების საგნებში;

 განასხვავებს  სინთეზურ და ბუნებრივ საღებრებს.

ქიმ. XI/XII.12.მოსწავლეს შეუძლია ქიმიასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად
კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის მოლეკულების ორ- და სამგანზომილებიან მოდელებს სხვადასხვა კომპიუტერული

პროგრამის გამოყენებით და იყენებს მათ შესაბამისი ნივთიერების თვისებების
დემონსტრირებისთვის;

 გეგმავს და ატარებს ქიმიურ ექსპერიმენტებს ვირტუალური ლაბორატორიების გამოყენებით;
 აანალიზებს და წარმოადგენს კვლევის შედეგებს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

პროგრამის შინაარსი

საწვავი. საწვავი - ენერგიის წყარო. ბენზინი. სასურველი ოქტანური და ცეტანური რიცხვების მიღწევა.
ალტერნატიული საწვავი. საწვავი და გამონაბოლქვი აირების პრობლემა.

მომავლის პოლიმერები: პოლიმერების როლი ყოფა-ცხოვრებასა და ტექნიკაში. სპეციფიკური თვისებების
მქონე პოლიმერები (მაღალი სიმტკიცის, ბიოდეგრადირებადი, ოპტიკურბოჭკოვანი, ნახშირბადოვანი
ბოჭკო, ჭკვიანი (მეხსიერების მქონე), ელექტროგამტარი პოლიმერები).
ბიოპოლიმერები. ბუნებრივი პოლიმერები (პოლისაქარიდები, ცილები, ნუკლეინის მჟავები).

მეტალები. შენადნობები. ფოლადი. რა არის თუჯი და ფოლადი, მეტალების დაბერება – კოროზია. რატომ
არ იჟანგება ყველა ფოლადი? მეტალთა შენადნობები ყოფა-ცხოვრებაში. მეტალების მეორადი გამოყენება.

ქიმია სოფლის მეურნეობაში. ნიადაგის ქიმიური შედგენილობა. სავარგულების მოვლა
(ნიადაგის განაყოფიერება, სასუქები, მცენარეთა დაცვის საშუალებები, ნიადაგის pH და მისი
რეგულირება). ელემენტებისა და წყლის ცირკულაცია გარემოში. აგროქიმია და ეკოლოგიური
პრობლემები.

ატომი და რადიოაქტიურობა. რადიოაქტიურობის ცნება და გამოსხივების ტიპები (α–, β– და γ-).
ბირთვული რეაქციები. რადიაცია და ეკოლოგია.



ელექტროქიმია. ელექტრული დენი და ქიმიური რეაქცია. ელექტროქიმიის როლი ზოგიერთი მეტალის
წარმოებაში. პოლიმერი + ლითიუმის იონი = თანამედროვე უმცირესი ზომის ბატარეა. ელექტროქიმიური
რეაქციები ხელოვნების სამსახურში (გალვანური დაფარვები). ელექტროლიზი და მომავლის
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი (წყალბადის ძრავები).

ოზონი. რა არის ოზონი? როგორ წარმოიქმნება ოზონი ბუნებაში? როგორ მივიღოთ ოზონი? ოზონი ჩვენს
სამსახურში (მზის რადიაციის შეკავება, ჩამდინარე და სასმელი წყლების გაწმენდა და ა.შ. ). რამდენად
საშიშია ოზონი? ოზონის ხვრელი და ეკოლოგია. პარფიუმერია და საყოფაცხოვრებო მაცივრები – ოზონის
მტრები.

გამოყენებითი ქიმია.
კირი, თაბაშირი და ცემენტი; ახალი სამშენებლო მასალები.
ჯანმრთელი საკვები; საკვები დანამატები.
მედიცინა და ჰიგიენა.
ქიმია და სასამართლო ექსპერტიზა.
საღებრები და საღებავები.

კომპიუტერი ქიმიის სამსახურში. ელემენტთა პერიოდული სისტემის ელექტრონული ვერსია.
ვირტუალური ქიმიური ლაბორატორია. ორ– და სამგანზომილებიანი მოლეკულების მოდელების
კონსტრუირება.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-პოპულარული ქიმიური ინტერნეტ - რესურსები.

თავი LXXIV

ორმოდულიანი საგნობრივი პროგრამა: ” შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში”

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

თანამედროვე ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების განვითარებაში. არჩევითი საგანი ”შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში” მოიცავს
თანამედროვე ფიზიკის განვითარების ძირითად ტენდენციებს.

აღნიშნული საგანი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, ვისაც სურვილი აქვთ გაეცნონ სიახლეებს
თანამედროვე ფიზიკაში და გაიღრმავონ და განივითარონ კვლევის უნარ-ჩვევები.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები

საგნის სწავლების მიზანია საშუალო საფეხურის მოსწავლეებში გააღრმავოს ფიზიკისადმი,
როგორც სამყაროს კანონზომიერებების შემსწავლელი მეცნიერებისადმი, ინტერესი.



ეს საგანი საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს დაუკავშირონ ფიზიკა თანამედროვე
ტექნოლოგიების განვითარებას, გაიაზრონ ადამიანის როლი სამყაროს და საზოგადოების განვითარებაში;
ასევე ხელს უწყობს იმ უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომელიც აუცილებელია მეცნიერული კვლევის
დაგეგმვისა და წარმართვისათვის.

ფასეულობები და
დამოკიდებულებები

უნარ-ჩვევები ცოდნა

 ინტერესი
საბუნებისმეტყველო
დისციპლინების
მიმართ.

 საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების
მნიშვნელობის გააზრება.

 ინტერესი მეცნიერული
კვლევის და სიახლეების
მიმართ.

 თანამშრომლობის
სურვილი.

 გარემოზე ზრუნვა და
პასუხისმგებლობა.

 კვლევის საგნისა და
კვლევის   ეტაპების
განსაზღვრა.

 კვლევითი
პროცედურის
განხორციელება/
მონაცემების აღრიცხვა.

 მონაცემთა წარმოდგენა
სხვადასხვა
საკომუნიკაციო
საშუალების
გამოყენებით.

 მონაცემთა ანალიზი და
შეფასება.

 მექანიკური ტალღების
თვისებები.

 სინათლის ორმაგი
ბუნება.

 ფარდობითობის
სპეციალური თეორიის
ძირითადი პრინციპები.

 მიკროსამყაროს
კვანტური ბუნება.

 სამყაროს წარმოშობისა
და განვითარების
თეორიები.

 ელემენტარული
ნაწილაკების
კლასიფიკაცია და
ურთიერთქმედება.

 ფიზიკის როლი
თანამედროვე
საზოგადოების
განვითარებაში.

საგნის სწავლების ამოცანებია:

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება



საგანი ორმოდულიანია. თითოეული მოდული გათვლილია ერთ სემესტრზე. პირველი მოდული
გათვალისწინებულია XI ან/და XII კლასის მოსწავლეებისათვის, მეორე მოდული კი მხოლოდ XII კლასის
მოსწავლეებისათვის.

დ) საგნის მიმართულებების აღწერა

საგანი ორ მიმართულებას მოიცავს - მეცნიერული კვლევა-ძიება და ფიზიკური მოვლენები.

არჩევითი საგანი ”შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში” აერთიანებს ორ მიმართულებას -
მეცნიერული კვლევა-ძიება და ფიზიკური მოვლენები.

მიმართულება - მეცნიერული კვლევა-ძიება

ეს მიმართულება არის გამჭოლი, რომელიც გულისხმობს მეცნიერული კვლევა-ძიების უნარ-
ჩვევების განმტკიცებას და შემდგომ განვითარებას. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კვლევის საგნისა და მისი
შესწავლის ეტაპების განსაზღვრა, შესაბამისი ხელსაწყოების და მონაცემების აღრიცხვის ფორმების
შერჩევა. ეს მიმართულება გულისხმობს ასევე ისეთი უნარ-ჩვევის განვითარებას, როგორიცაა კვლევის
პროცესის განხორციელება და მონაცემების აღრიცხვა, შემდგომ კი ამ მონაცემების წარმოდგენა
სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხებით. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ასევე მონაცემთა ანალიზი და
შეფასება.

მიმართულება - ფიზიკური მოვლენები

I მოდული

მიმართულება შინაარსობრივად ეფუძნება თანამედროვე ფიზიკის ისეთ თემებს, როგორიცაა
ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ელემენტები, სინათლის ორმაგი ბუნება და სხვა. ამ კურსის
გავლის შემდეგ მოსწავლემ უნდა შეძლოს მექანიკური ტალღების თვისებების შესასწავლად
ექსპერიმენტული კვლევა, სინათლის ტალღური და კვანტური ბუნების შესახებ მსჯელობა,
ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ძირითადი პრინციპების აღწერა.

II მოდული

მიმართულება შინაარსობრივად ეფუძნება თანამედროვე ფიზიკის ისეთ თემებს, როგორიცაა
კოსმოლოგიის საკითხები, ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა და სხვა. ამ კურსის გავლის შემდეგ
მოსწავლემ უნდა შეძლოს ელემენტარული ნაწილაკების კლასიფიკაცია და ურთიერთქმედების აღწერა,
მიკროსამყაროს კვანტური ბუნების და სამყაროს განვითარების თეორიების შესახებ მსჯელობა, ასევე
შეაფასოს ფიზიკის როლი თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში.

სტანდარტის შედეგებს თან ახლავს ინდექსი. ინდექსი ინფორმაციას იძლევა საგნის/მიმართულების,
კლასის და შედეგის ნომრის შესახებ. მაგალითად:

არჩ.ფიზ. XII.5



არჩ.ფიზ. - საგანი

XII. - კლასი

5. - შედეგის ნომერი

2. საგნობრივი კომპეტენციები
XI/ XII კლასი

შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში

I მოდული

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები

კვლ.XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის
ეტაპები.

კვლ.XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.XI/XII.3.მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა
საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით.

კვლ.XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

არჩ.ფიზ.XI/XII. 5. მოსწავლეს შეუძლია
მექანიკური ტალღების თვისებების
გამოკვლევა.

არჩ.ფიზ.XI/XII. 6.მოსწავლეს შეუძლია
სინათლის ორმაგი ბუნების კვლევა.

არჩ.ფიზ. XI/XII .7. მოსწავლეს შეუძლია
ფარდობითობის სპეციალური თეორიის
ძირითადი პრინციპების აღწერა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ. XI/ XII. 1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და მისი შესწავლის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს შესაბამისი ინფორმაციის მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს მონაცემების მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და ჩატარების ეტაპებს;
 ირჩევს კვლევის ჩასატარებლად საჭირო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს,

ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).

კვლ. XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;

 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას
უსაფრთხოების წესების დაცვით;

 აწარმოებს დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;

 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;

 აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების
სათანადო სიზუსტით რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების
მნიშვნელობების აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ. XI/XII.3 . მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;



 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების
დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში, საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით, გამოაქვს
დასკვნები;

 აფასებს მონაცემთა საკმარისობას გამოთქმული ვარაუდის დადასტურებისა და დასკვნის
გამოტანისათვის;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს დაკვირვებისა და გაზომვების დროს გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების გაუმჯობესების გზებს.

მიმართულება:ფიზიკური მოვლენები

არჩ.ფიზ.XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური ტალღების თვისებების გამოკვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გეგმავს და ატარებს ცდებს მექანიკური ტალღების შესასწავლად (არეკვლა, გარდატეხა,

დიფრაქცია, ინტერფერენცია), შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 აკვირდება და რაოდენობრივად აღწერს დოპლერის ეფექტს.

არჩ.ფიზ.XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია სინათლის ორმაგი ბუნების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სინათლის ტალღური ბუნების შესასწავლად, შედეგებს აანალიზებს და

გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 ადგენს რაოდენობრივ კავშირს სინათლის ნაკადს, სინათლის ძალასა და განათებულობას შორის;
 აანალიზებს ფოტოეფექტის ექსპერიმენტს და აკეთებს შესაბამის დასკვნებს სინათლის კვანტური

ბუნების შესახებ;
 მოიპოვებს ინფორმაციას სინათლეზე წარმოდგენების განვითარების შესახებ, წარადგენს

პრეზენტაციის სახით;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

არჩ.ფიზ.XI/XII.7. მოსწავლეს შეუძლია ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ძირითადი პრინციპების
აღწერა .

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ფარდობითობის სპეციალური თეორიის დამადასტურებელ ექსპერიმენტებს;
 აყალიბებს აინშტაინის პოსტულატებს;
 თვისებრივად და რაოდენობრივად აღწერს (გამოყვანის გარეშე) სიგრძისა და დროის

ფარდობითობას;



 მოიპოვებს ინფორმაციას ფარდობითობის სპეციალური თეორიის შექმნის შესახებ და აფასებს ამ
თეორიის მნიშვნელობას თანამედროვე ფიზიკის განვითარებისათვის.

პროგრამის შინაარსი

მექანიკური ტალღები

მექანიკური ტალღები, ტალღების არეკვლა, გარდატეხა, ჰიუგენსის პრინციპი, დიფრაქცია,
ინტერფერენცია, დოპლერის ეფექტი.

სინათლის გავრცელება, სინათლის ორმაგი ბუნება

სინათლის ტალღური ბუნება, დისპერსია, ინტერფერენცია, დიფრაქცია, დიფრაქციული მესერი,
პოლარიზაცია. სინათლის ტალღის სიგრძის განსაზღვრა დიფრაქციული მესერის გამოყენებით.
სინათლის კვანტური ბუნება: შავი სხეულის გამოსხივება, პლანკის ჰიპოთეზა. ფოტოეფექტი,
ფოტოეფექტის კანონები. ფოტონები. სინათლის წნევა.

ფოტომეტრია

სინათლის ნაკადი, სინათლის ძალა, განათებულობა, შესაბამისი ერთეულები.

ფარდობითობის სპეციალური თეორია

აინშტაინის პოსტულატები, ერთდროულობის, დროის შუალედისა და სიგრძის ფარდობითობა.
სიჩქარეთა გარდაქმნის რელატივისტური კანონი. რელატივისტური იმპულსი და ენერგია. უძრაობის
ენერგია. ფარდობითობის სპეციალური თეორიის დამადასტურებელი ცდები.

XII კლასი

შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში

II მოდული

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ფიზიკური მოვლენები



კვლ.XII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

კვლ.XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/მონაცემების
აღრიცხვა.

კვლ.XII.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.

კვლ.XII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

არჩ.ფიზ.XII.5.მოსწავლეს შეუძლია
მიკროსამყაროს კვანტური ბუნების აღწერა.

არჩ.ფიზ.XII.6.მოსწავლეს შეუძლია
სამყაროს წარმოშობისა და განვითარების
თანამედროვე მეცნიერული თეორიების
აღწერა.

არჩ.ფიზ.XII.7.მოსწავლეს შეუძლია
ელემენტარული ნაწილაკების
კლასიფიკაცია და მათი
ურთიერთქმედებების აღწერა.

არჩ.ფიზ.XII.8.მოსწავლე აფასებს ფიზიკის
როლს თანამედროვე საზოგადოების
განვითარებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ. XII. 1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და მისი შესწავლის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს შესაბამისი ინფორმაციის მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს მონაცემების მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და ჩატარების ეტაპებს;
 ირჩევს კვლევის ჩასატარებლად საჭირო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს,

ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,

ჩანაწერები).



კვლ. XII.2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;

 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას
უსაფრთხოების წესების დაცვით;

 აწარმოებს დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;

 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;

 აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების
სათანადო სიზუსტით რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების
მნიშვნელობების აღრიცხვა);

 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ. XII.3 . მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების
გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს სხვადასხვა ხერხს (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა

წარმოსადგენად;
 იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი

მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. XII.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების ანალიზი და შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების

დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში, საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით, გამოაქვს
დასკვნები;

 აფასებს მონაცემთა საკმარისობას გამოთქმული ვარაუდის დადასტურებისა და დასკვნის
გამოტანისათვის;

 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს დაკვირვებისა და გაზომვების დროს გამოვლენილ მოულოდნელობებს, ცდილობს

მათ ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების გაუმჯობესების გზებს.



მიმართულება:ფიზიკური მოვლენები

არჩ.ფიზ.XII.5. მოსწავლეს შეუძლია მიკროსამყაროს კვანტური ბუნების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს პლანეტარული მოდელის წინააღმდეგობებს;
 აღწერს წყალბადის ატომის მოდელს ბორის პოსტულატების გამოყენებით;
 ახასიათებს გამოსხივების ნაწილაკოვან ბუნებას და მატერიის ტალღურ ბუნებას.

არჩ.ფიზ.XII.6. მოსწავლეს შეუძლია სამყაროს წარმოშობისა და განვითარების თანამედროვე
მეცნიერული თეორიების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს და ახასიათებს ვარსკვლავთა სიცოცხლის ციკლის ეტაპებს;
 ასახელებს და აღწერს სამყაროს გაფართოების დამადასტურებელ ექსპერიმენტალურ ფაქტებს და

იძლევა მათ ინტერპრეტაციას (წითელი წანაცვლება, რელიქტური გამოსხივება);
 აღწერს სამყაროს ევოლუციის შესაძლო სცენარებს.

არჩ.ფიზ.XII.7. მოსწავლეს შეუძლია ელემენტარული ნაწილაკების კლასიფიკაცია და მათი
ურთიერთქმედებების აღწერა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს ბუნებაში არსებულ ურთიერთქმედებების ოთხ ტიპს;
 აღწერს ელემენტარულ ნაწილაკთა კლასიფიკაციას;
 მოიპოვებს და აანალიზებს ინფორმაციას თანამედროვე ამაჩქარებლების მუშაობის პრინციპის

შესახებ.

არჩ.ფიზ.XII.8. მოსწავლე აფასებს ფიზიკის როლს თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ლაზერის მოქმედების პრინციპს და მსჯელობს მისი გამოყენების შესახებ;
 აღწერს ინფორმაციის გადაცემის საშუალებების განვითარებას;
 განიხილავს ფიზიკის გამოყენებას მედიცინაში;
 მოიპოვებს ინფორმაციას ნანოტექნოლოგიის შესახებ და განიხილავს მის შესაძლებლობებს.

პროგრამის შინაარსი

მიკროსამყაროს კვანტური ბუნება

პლანეტარული მოდელის წინააღმდეგობები, ბორის პოსტულატები, წყალბადის ატომის ბორის თეორია,
ელექტრონების დიფრაქცია, დე ბროილის ტალღის სიგრძე.

ასტროფიზიკა და კოსმოლოგია



ვარსკვლავთა სიცოცხლის ციკლი. სამყაროს გაფართოების დამადასტურებელი ექსპერიმენტული
ფაქტები, დიდი აფეთქების თეორია. სამყაროს განვითარების შესაძლებლობები.

ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა

ლეპტონები, ჰადრონები, ურთიერთქმედების გადამტანი ნაწილაკები. კვარკები, გლუონები.
ანტინაწილაკები, ანტინივთიერება, ანიჰილაცია.

თანამედროვე ამაჩქარებლები

ფიზიკის როლი თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში

ლაზერის ტიპები და მათი მოქმედების ძირითადი პრინციპი. ლაზერის გამოყენება.

საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება უძველესი დროიდან დღემდე.

ფიზიკის გამოყენება მედიცინაში.

ნანოტექნოლოგიების განვითარება, მათი პერსპექტივები.



თავი LXXV

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”XIX-XX საუკუნეების დასავლური
ლიტერატურა”

(არჩ. დას. X/XI/XII)

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

არჩევითი საგანი - "XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურა” - წარმოგვიდგენს გასული ბოლო
ორი საუკუნის დასავლეთის ქვეყნების (ევროპისა და ამერიკის) ლიტერატურის უმთავრეს პარადიგმებსა
და ძირითად ტენდენციებს. საგანი, ძირითადად, ფოკუსირებულია XIX-XX საუკუნეების დასავლური
ლიტერატურის ოთხ უმთავრეს პარადიგმულ მიმართულებაზე (რომანტიზმი, რეალიზმი, მოდერნიზმი,
პოსტმოდერნიზმი), რომლებიც განიხილება კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები

არჩევითი საგნის - "XIX-XX საუკუნის დასავლური ლიტერატურა” _ მიზანია, გააცნოს მოსწავლეებს
დასავლეთის ქვეყნების ლიტერატურული ტრადიცია, მისი განვითარების გზა და ბოლო ორი საუკუნის
(XIX-XX სს.) ძირითადი ლიტერატურული ტენდენციები; დაანახოს მოსწავლეებს მშობლიური
ლიტერატურა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში; გამოუმუშაოს მათ განსხვავებული ცნობიერებისა
და უცხო ღირებულებების გაგების უნარი.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

საგნის - ”XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურა” - არჩევა შეუძლიათ X/XI/XII კლასების
მოსწავლეებს. საგანი გათვლილია 60 საათზე. მის შესასწავლად სავალდებულოა
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო საფეხურის დასრულება.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

არჩევითი საგანი - "XIX-XX საუკუნის დასავლური ლიტერატურა” _ აერთიანებს სამ მიმართულებას.
ესენია: 1. ლიტერატურული ჟანრები; 2. XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული
პარადიგმები; 3. XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები ქართულ
ლიტერატურაში.

მიმართულება 1: ლიტერატურული ჟანრები



ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს დაეხმაროს ცნების ”ლიტერატურული ჟანრების” სიღრმისეულ
გააზრებასა და დასავლური ლიტერატურის ჟანრული სისტემის უკეთ გაცნობაში.

ცნებების - ”ლიტერატურა”, ”ლიტერატურული ჟანრი” შესასწავლად, აგრეთვე დასავლური
ლიტერატურის ჟანრული სისტემის უკეთ გასაცნობად აუცილებელია, მოსწავლემ გაიაზროს დასავლური
ლიტერატურის ანტიკური სათავეების მნიშვნელობა ანტიკურ სამყაროში აღმოცენებული ლიტერატურის
სპეციალური თეორიის - პოეტიკის გაცნობის გზით; შეიქმნას წარმოდგენა ლიტერატურული ავტორისა
და ლიტერატურული ჟანრის კონცეპტების წარმოშობის ისტორიაზე, კათარსისის (განწმენდის) ცნებაზე.

მნიშვნელოვანია, მოსწავლემ გაააცნობიეროს, რომ საუკუნეების განმავლობაში ევროპული
ლიტერატურის ორი მთავარი სფერო ნარატიული ამბავი და დრამატული წარმოდგენა იყო, რომლებიც,
თავის მხრივ, ოთხ ლიტერატურულ ჟანრად იყოფა - ლიტერატურულ ჟანრს ხომ არა მხოლოდ ფორმა,
არამედ შინაარსიც განსაზღვრავს; კერძოდ, კლასიკური ევროპული ლიტერატურული ტრადიციის
თანახმად, რომელიც პლატონმა და არისტოტელემ განსაზღვრეს, არსებობს ოთხი მთავარი ჟანრი - ეპოსი,
ტრაგედია, პაროდია და კომედია.

კლასიკურ ევროპულ ლიტერატურაში პროზა ჟანრული სისტემის მიღმა იმყოფებოდა. XV- XVII
საუკუნეებში მოხდა პროზაული ჟანრების აღზევება და მათი კანონიზება. სწორედ ამ პერიოდში
გამოჩნდა რომანის სინთეზური ჟანრი, რომელმაც XIX-XX საუკუნეებში გაბატონებული პოზიცია
მოიპოვა.35 ამავე პერიოდში დაიბადა კიდევ ერთი ახალი ჟანრი, რომლის კანონიზაცია რომანთან ერთად
მხოლოდ XIX საუკუნის დასაწყისში მოხერხდა. ეს ახალი ჟანრი ლირიკული პოეზიაა.36

მნიშვნელოვანია, მოსწავლე იცნობდეს ევროპული ლიტერატურის ჟანრული სისტემის ჩამოყალიბების
ისტორიას, მისი განვითარების ძირითად ეტაპებს; ესმოდეს ახალი ჟანრების წარმოშობის ისტორიული,
სოციალური, სხვ. წანამძღვრების მნიშვნელობა.

მოსწავლე უნდა აცნობიერებდეს ძველი ქართული საერო ლიტერატურის თავისებურებას დასავლურ
ტრადიციასთან მიმართებაში; გაიაზროს ქართული ლიტერატურის მთავარი ”პარადოქსი”, რომელიც
შემდეგში მდგომარეობს: ძველი ქართული რელიგიური კანონი და ძველი ქართული სალიტერატურო
კანონი ჰეტეროგენული წარმოშობის არიან. სხვაგვარი სიტყვებით, XVIII საუკუნემდე ქართულ ენობრივ
სივრცეში რელიგიური კანონი ქრისტიანულია, ხოლო სალიტერატურო - ისლამური (არაბულ-ირანული),
რადგანაც "ლიტერატურის" კონცეპტი ქართულ ენობრივ სივრცეში ირანული ლიტერატურიდან შემოდის,
ისევე როგორც სალიტერატურო ჟანრებისა და პოეტიკის გაგება. მოსწავლემ უნდა გაიაზროს, რომ ეს
ვითარება მთლიანად შეიცვალა XIX საუკუნის 20-იანი წლებიდან, როდესაც ქართული ლიტერატურა
ევროპული ტიპის ლიტერატურა გახდა - ამ დროიდან მოყოლებული, ლიტერატურულ პროცესს

35 თუმცა, არსებობდა ელინისტური რომანი (ლონგე, ჰელიოდორე, ხარიტონი, აქილევს ტატიოსი და სხვ.), მაგრამ ამ
ჟანრის თხზულებებს სხვა ტერმინებით მოიხსენიებდნენ.

36 ანტიკურ ლიტერატურაში, გარკვეული აზრით, შეიძლება საუბარი ლირიკულ ჟანრსა და ლირიკულ პოეზიაზე,
მაგრამ იმ პერიოდის ლიტერატურული თეორია - პოეტიკა - ამ ჟანრს საერთოდ ვერ ხედავდა და, ამიტომ, ვერც
იაზრებდა.



საქართველოში უკვე ევროპული ლიტერატურული მიმართულებები (პარადიგმები) და მიმდინარეობები
განსაზღვრავს.

მიმართულება 2: XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები

მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს გააცნოს XIX-XX საუკუნეების ოთხი ლიტერატურული
მიმართულება (ლიტერატურული პარადიგმა): რომანტიზმი, რეალიზმი, მოდერნიზმი (მოდერიზმის
მიმდინარეობებია: სიმბოლიზმი, იმპრესიონიზმი, ექსპრესიონიზმი, სურრეალიზმი / ფუტურიზმი /
ავანგარდი და ა.შ.) და პოსტმოდერნიზმი.

საილუსტრაციო მასალის (შერჩეული ლიტერატურული ტექსტების) საფუძველზე მოსწავლემ უნდა
გააცნობიეროს რომანტიზმის (XVIII საუკუნის ბოლო - XIX საუკუნის 40-50-იანი წწ.) მთავარი პარადიგმის
ძირითადი მახასიათებელი - გაუცხოება სუბიექტსა (“ლირიკული მე”) და გარე სამყაროს შორის. ამ
გაუცხოების გამოხატულებაა მელანქოლია და სევდა. მხოლოდ ამაღლებულ სიყვარულს, ბუნების
ჭვრეტასა და დიდებული წარსულის სურათების წარმოდგენას შეუძლიათ ამ გაუცხოებისა და
მელანქოლიის დროებითი გადალახვა. სუბიექტისა და სამყაროს დაპირისპირება სხვადასხვანაირად
გამოიხატება - ეს ან პოეტისა (საზოგადოდ, ხელოვანის) და ბრბოს ოპოზიციაა, ან ხელოვანისა და
ბიურგერის (ფილისტერის, “საშუალო ადამიანის”) დაპირისპირება. რომანტიზმის უმთავრესი ჟანრი
ლირიკული ლექსი და ლირიკული პოემაა. რომანტიზმის თვალსაჩინო წარმომადგენლები არიან: ბლეიკი,
უორდსუორთი, კოლრიჯი, ბაირონი, შელი, ტენისონი, ბრაუნინგი და სხვ. (გაერთიანებული სამეფო);
მიუსე, ლამარტინი, დე ვინი, ნერვალი, გოტიე, დიუმა, ჰიუგო და სხვ. (საფრანგეთი); ნოვალისი, სხვ.

საილუსტრაციო მასალის (შერჩეული ლიტერატურული ტექსტების) საფუძველზე მოსწავლემ უნდა
გააცნობიეროს რეალიზმის (XIX საუკუნის 30-იანი წწ. - XIX სს.-ის 90-იანი წწ.) პარადიგმის ძირითადი
დამახასიათებელი ნიშანი - რეალიზმი, განსხვავებით რომატიზმისაგან, გარე სამყაროზეა
კონცეტრირებული და ცდილობს რეალობის მოხელთებასა და მისი სტრუქტურის აღწერას. რეალიზმის
მიზანია, დაინახოს ის, თუ “როგორაა მოწყობილი სამყარო”. ამ პარადიგმის უმთავრესი ლიტერატურული
ჟანრი რომანია. რეალიზმის თვალსაჩინო წარმომადგენლები არიან: ბალზაკი, ძმები გონკურები, ზოლა,
დოდე, მოპასანი და სხვ. (საფრანგეთი); დიკენსი, თეკერეი, ტროლოპი, ჰენრი ჯეიმსი და სხვ.
(გაერთიანებული სამეფო); თედორ ფონტანე (გერმანია); ჰენრიკ სენკევიჩი (პოლონეთი); ტურგენევი,
დოსტოევსკი, ტოლსტოი, ჩეხოვი და სხვ. (რუსეთი)....

საილუსტრაციო მასალის (შერჩეული ლიტერატურული ტექსტების) საფუძველზე მოსწავლემ უნდა
გააცნობიეროს, რომ მოდერნისტული (XIX საუკუნის 60-იანი წწ - XX საუკუნის 50-იანი წწ.) პარადიგმის
ცენტრში ხელოვანი და ხელოვნების ნაწარმოებია. მოდერნიზმი, ერთი მხრივ, რომანტიზმს ჰგავს იმით,
რომ ხელოვანის ფიგურა, ფაქტობრივად, აბსოლუტურ შემოქმედს უიგივდება (მაგალითად, “როგორც
ერთია ქვეყანა მთელი, / ისე ერთია გალაკტიონი”); მეორე მხრივ კი რეალიზმთანაც ავლენს გარკვეულ
მსგავსებას იმ თვალსაზრისით, რომ ხელოვნების ნაწარმოები მოდერნისტულ პარადიგმაში ზერეალობაა.
თუმცა, მოდერნისტული თვალთახედვით, ხელოვნების ნაწარმოები სამყაროს რეპრეზენტაცია კი არაა
(როგორც ეს რეალიზმშია), არამედ ხელოვნების ნაწარმოები თვითონაა სამყარო და ზერეალობა
(მაგალითად, მალარმეს “ერთადერთი წიგნი”, რომელიც საკუთარ თავში შეიცავს ყოველივეს - მთელ
სამყაროს). მოდერნიზმის წამომადგენლები არიან: ბოდლერი, ლოტრეამონი, რემბო, ვერლენი, მალარმე,



ვალერი, ფლობერი, პრუსტი, სელინი, აპოლინერი, ბრეტონი, სენ-ჟონ პერსი, კენო, დომალი და სხვ.
(საფრანგეთი); ჯ. მ. ჰოპკინსი, ოსკარ უიალდი, სიუნბერნი, იეიტსი, ჯოისი, ვირჯინია ვულფი, ტ. ს.
ელიოტი, ოდენი, ჰაქსლი, გრეივზი, ჩესტერტონი, დ. ჰ. ლოურენსი, დილან თომასი, ბეკეტი და სხვ.
(გაერთიანებული სამეფო); შტეფან გეორგე, ჰოფმანსტალი, თრაკლი, სხვ. ...

პოსტმოდერნული ტექსტების გაცნობის შედეგად მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს, რომ
პოსტმოდერნიზმისათვის პარადიგმისათვის ერთადერთი რეალობა არის ხელოვნების ნაწარმოები,
როგორც ტექსტი და წერა / თხზვა (წერის პროცესი), რადგანაც “ტექსტს მიღმა არაფერია” (დერიდა) და
თავად ავტორიც ტექსტის ნაწილია. პოსტმოდერნიზმის წარმომადგენლები არიან: კლოსოვსკი, ბლანშო,
იონესკო, ტურნიე, როლან ბარტი, სოლერსი, კოლტიესი, ბონფუა, მაალუფი და სხვ. (საფრანგეთი);
კალვინო, ეკო (იტალია); ტომ სტოპარდი, ჯონ ბარტი, პიტერ ეკროიდი და სხვ. (გაერთიანებული სამეფო);
პავიჩი (სერბეთი); ზიუსკინდი (გერმანია), სხვ.

მიმართულება 3: XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები ქართულ
ლიტერატურაში

არჩევითი საგანი ”XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურა”, იმავდროულად, წარმოადგენს
ქართული ლიტერატურის საგნის აუცილებელ კონტექსტს. მოცემულ საგანთან მიმართებაში მოსწავლეს
საშუალება ეძლევა, დაინახოს, ერთი მხრივ, ქართული ლიტერატურისა და დასავლური
ლიტერატურების, გარკვეულწილად, განსხვავებული გზები XIX საუკუნემდე; მეორე მხრივ კი, XIX
საუკუნიდან მოყოლებული - ქართული ლიტერატურის კიდევ უფრო დაახლოება და ჩართვა ერთიან
ევროპულ და, საზოგადოდ, დასავლურ ლიტერატურულ სივრცეში. სწორედ ამ ერთიანი
ლიტერატურული სივრცის დანახვა დაეხმარება მოსწავლეს, ყურადღება მიაქციოს ქართული
ლიტერატურისა და დასავლური ლიტერატურების მსგავსება-განსხვავებას მათი განვითარებისა და
ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე. ეს, ცხადია, იმასაც ნიშნავს, რომ მოსწავლე, შეძლებისდაგვარად, გასცდება
ნაციონალურ კონტექსტს და შეეცდება, დაინახოს ქართული ლიტერატურის ზოგადსაკაცობრიო
შინაარსი.

როგორც უკვე აღინიშნა, XIX საუკუნის 20-იანი წლებიდან ქართული ლიტერატურა ევროპული
ლიტერატურის განუყოფელი ნაწილი ხდება, სადაც ლიტერატურულ პროცესს (ზოგჯერ დაგვიანებით,
ხოლო ზოგჯერ თითქმის იმადროულად) იგივე ევროპული ლიტერატურული პარადიგმები და
სალიტერატურო სკოლები განსაზღვრავენ.

საბჭოთა პერიოდის ქართულ ლიტერატურის განხილვისას მოსწავლე უნდა აცნობიერებდეს
სოცრეალიზმისა და სოცრეალისტური კანონის მნიშვნელობას, მის თეორიასა და პრაქტიკას, რადგან
სოცრეალიზმის დეკლარირებული თეორია და რეალური ლიტერატურული პროცესი 1930-1980-იან
წლებში საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. აქ ორი ძირითადი მიდგომა არსებობს: სოცრეალიზმი,
როგორც მოდერნიზმის (საბჭოთა ავანგარდის) რადიკალიზაცია და გაგრძელება (სინიავსკი-გროისის
თეორია) და სოცრეალიზმი, როგორც “კლასიკური” (XIX საუკუნის) რეალიზმის დოგმატური და
დეგენერირებული ფორმა. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ანალიზი, თუ როგორ ვითარდება
ქართული სალიტერატურო პროცესი XX საუკუნის 30-80-იან წწ.-ებში ევროპული ლიტერატურისაგან
ზოგჯერ თითქმის მთლიანი თუ ნაწილობრივი იზოლაციის დროს.



გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ლიტერატურულ პროცესს საქართველოში
თითქმის მთლიანად განსაზღვრავს პოსტმოდერნისტული პარადიგმა (მაგ., გურამ დოჩანაშვილი, ჯემალ
ქარჩხაძე, აკა მორჩილაძე და სხვ.). მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლე აცნობიერებდეს ქართული
პოსტმოდერნიზმის კავშირს დასავლურ პოსტმოდერნიზმთან.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასები

XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურა

(არჩ. დას. X/XI/XII)

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მიმართულება

ლიტერატურული ჟანრები XIX-XX საუკუნეების
დასავლური

ლიტერატურული
პარადიგმები

XIX-XX საუკუნეების
დასავლური

ლიტერატურული
პარადიგმები ქართულ

ლიტერატურაში

არჩ. დას. X/XI/XII. 1
მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა ლიტერატურის
თეორიის სხვადასხვა
საკითხზე; დასავლეთის
ქვეყნების ლიტერატურის
სხვადასხვა ჟანრის
ტექსტების ამოცნობა და
გაანალიზება მათი
სპეციფიკის
გათვალისწინებით.

არჩ. დას. X/XI/XII. 2.
მოსწავლეს შეუძლია
იმსჯელოს XIX-XX სს.-ის
დასავლური

არჩ. დას. X/XI/XII. 4.
მოსწავლეს შეუძლია XIX-XX
საუკუნეების დასავლეთის
ქვეყნებში მიმდინარე
ლიტერატურულ
პროცესებზე მსჯელობა და
ძირითადი
ლიტერატურული
პარადიგმების გაანალიზება
კონკრეტულ ტექსტებზე
დაყრდნობით.

არჩ. დას. X/XI/XII. 5.

მოსწავლეს შეუძლია
სასწავლო რეფერატის

არჩ. დას. X/XI/XII. 6.

მოსწავლეს შეუძლია
ქართულ ლიტერატურულ
ტექსტებში XIX-XX
საუკუნეების დასავლური
ლიტერატურული
პარადიგმების ამოცნობა და
მათზე მსჯელობა.

არჩ. დას. X/XI/XII. 7.
მოსწავლეს შეუძლია
დასავლურ და ქართულ
ლიტერატურულ ტექსტებში
ასახული ფასეულობებისა
და შეხედულებების



ლიტერატურის
სხვადასხვა ჟანრის
ტექსტების სტრუქტურასა
და მათს კომპოზიციურ
მახასიათებლებზე.

არჩ. დას. X/XI/XII. 3.

მოსწავლეს შეუძლია
ტრადიციული
სტრუქტურის სხვადასხვა
ჟანრის ლიტერატურული
ტექსტების შეთხზვა
შერჩეული მოდელის
მიხედვით.

დაწერა XIX-XX საუკუნეების
დასავლური ლიტერატურის
შესახებ.

ერთმანეთთან შედარება და
გაანალიზება.

არჩ. დას. X/XI/XII. 8.
მოსწავლეს შეუძლია
ქართული
ლიტერატურული
ტექსტების გააზრება XIX-XX
სს. დასავლური
ლიტერატურის
კონტექსტში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ლიტერატურული ჟანრები

არჩ. დას. X/XI/XII. 1 მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ლიტერატურის თეორიის სხვადასხვა საკითხზე;
დასავლეთის ქვეყნების ლიტერატურის სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების ამოცნობა და
გაანალიზება მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს ლიტერატურისა და ლიტერატურული ჟანრის ცნებების შესახებ;
 მსჯელობს დასავლეთის ქვეყნების ლიტერატურის გენეზისის საკითხებზე; ლიტერატურის

თეორიის გენეზისის საკითხებზე; მათ შორის, ანტიკურ ხანაში შექმნილი  ლიტერატურის
თეორიების (ე.წ. პოეტიკების) შესახებ;

 ამოიცნობს XIX-XX სს.-ის დასავლური ლიტერატურის სხვადასხვა ჟანრისათვის დამახასიათებელ
სპეციფიკურ ნიშნებს კონკრეტულ ტექსტებში და მსჯელობს მათ შესახებ.

არჩ. დას. X/XI/XII. 2. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს XIX-XX სს.-ის დასავლური ლიტერატურის
სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების სტრუქტურასა და მათ კომპოზიციურ
მახასიათებლებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს XIX-XX საუკუნეების სხვადასხვა ჟანრის დასავლური ლიტერატურული ტექსტების
ორგანიზების თავისებურებებს და მსჯელობს მათ შესახებ;



 ამოიცნობს და აანალიზებს XIX-XX საუკუნეების სხვადასხვა ჟანრის დასავლური ლიტერატურის
ტექსტებში მხატვრული კონფლიქტის განვითარების საფეხურებს (კვანძის შეკვრა, კულმინაცია,
კვანძის გახსნა...);

 მსჯელობს XIX-XX საუკუნეების სხვადასხვა ჟანრის დასავლური ლიტერატურული ტექსტების
კომპოზიციურ თავისებურებებზე მათი სტრუქტურული ელემენტების (ექსპოზიცია, პროლოგი,
ეპილოგი, რეტროსპექცია) გათვალისწინებით.

არჩ. დას. X/XI/XII. 3. მოსწავლეს შეუძლია ტრადიციული სტრუქტურის სხვადასხვა ჟანრის
ლიტერატურული ტექსტების შეთხზვა შერჩეული მოდელის მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 წერს ამა თუ იმ ჟანრის, ტრადიციული სტრუქტურის  ლიტერატურულ ტექსტს (მოთხრობას,
ნოველას, პიესას...) შერჩეული მოდელის მიხედვით, რისთვისაც იყენებს ამ მოდელის ადეკვატურ
ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა და მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებს;

 ტექსტის შეთხზვისას მიჰყვება მხატვრული კონფლიქტის განვითარების ტრადიციულ სქემას,
აგებს ტექსტს ტრადიციული სტრუქტურული ელემენტების (კვანძის შეკვრა, მოქმედების
გავითარება, კულმინაცია, კვანძის გახსნა...) დაცვით;

 ტექსტის შეთხზვისას იყენებს პირად და/ან ლიტერატურულ გამოცდილებას.

მიმართულება: XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები

არჩ. დას. X/XI/XII. 4. მოსწავლეს შეუძლია XIX-XX საუკუნეების დასავლეთის ქვეყნებში მიმდინარე
ლიტერატურულ პროცესებზე მსჯელობა და ძირითადი ლიტერატურული
პარადიგმების გაანალიზება კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს XIX-XX სს.-ის დასავლეთის ქვეყნებში მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესებზე
კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით და განიხილავს მათ შესაბამისი ეპოქის სოციალური,
ისტორიული, ეკონომიკური, კულტურული და სხვა კონტექსტების გათვალისწინებით;

 მსჯელობს XIX-XX სს.-ის ძირითადი დასავლური ლიტერატურული პარადიგმების შესახებ,
ამოიცნობს კონკრეტულ ტექსტებში ამა თუ იმ ლიტერატურული პარადიგმისათვის
დამახასიათებელ სპეციფიკურ ნიშან-თვისებებს და მსჯელობს მათ შესახებ;

 განიხილავს XIX-XX სს.-ის დასავლურ ლიტერატურულ პარადიგმებს შესაბამისი ეპოქისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისა და ფასეულობების კონტექსტში კონკრეტულ ტექსტზე /
ტექსტებზე დაყრდნობით;

 გამოთქვამს საკუთარ თვალსაზრისს ამა თუ იმ ტექსტში/ტექსტებში ასახული ღირებულებებისა და
ფასეულობების მიმართ.

არჩ. დას. X/XI/XII. 5. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო რეფერატის დაწერა XIX-XX საუკუნეების
დასავლური ლიტერატურის შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 სასწავლო რეფერატის დასაწერად ემზადება წინასწარ: შეადგენს რეფერატის გეგმას;
დამოუკიდებლად ან მასწავლებლის დახმარებით შეარჩევს წყაროებს (ლიტერატურულ ტექსტებს),
მოიძიებს სათანადო სამეცნიერო-კრიტიკულ ლიტერატურას, რისთვისაც იყენებს სხვადასხვა
რესურსს: ბიბლიოთეკას, ინტერნეტს და ა.შ.;

 ახარისხებს მოძიებულ მასალას: გარკვეული კრიტერიუმის/კრიტერიუმების დაცვით ამოკრებს
რეფერატისთვის საჭირო მასალას; მსჯელობისას იმოწმებს სამეცნიერო-კრიტიკულ ნაშრომებს,
ეპიზოდებს ანალოგიური და/ან მსგავსი პრობლემის შემცველი ლიტერატურული ტექსტებიდან,
ფაქტობრივ და სტატისტიკურ მონაცემებს, სხვ.;

 წერს სასწავლო რეფერატის შავ ვარიანტს; წერისას ერთმანეთს უდარებს, აანალიზებს და აფასებს
მოძიებულ მასალაში არსებულ სხვადასხვა მოსაზრებას, არგუმენტირებულად გამოთქვამს
საკუთარ თვალსაზრისს; მსჯელობს თარგმანის ადეკვატურობისა და ხარისხის შესახებ (ამ
მიზნით, შეძლებისდაგვარად, ერთმანეთს უდარებს თარგმანსა და ორიგინალს - მთლიანად ან
ნაწილობრივ); აყალიბებს სათქმელს თანმიმდევრულად და ლოგიკურად; იცავს ციტირების
წესებს;

 გადაამუშავებს შავად ნაწერს კრიტიკულად; რედაქტირებისას ასწორებს გრამატიკულ,
სტილისტურ და სხვა სახის შეცდომებს.

მიმართულება: XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები ქართულ
ლიტერატურაში

არჩ. დას. X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებში XIX-XX საუკუნეების
დასავლური ლიტერატურული პარადიგმების ამოცნობა და მათზე მსჯელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აკვირდება და ამოიცნობს ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებში XIX-XX საუკუნეების
დასავლეთის ქვეყნების ძირითად ლიტერატურულ პარადიგმებს, თემებს/მოტივებს (მაგ.,
"აკრძალული ცოდნის” ლიტერატურული მოტივის გასააზრებლად ერთმანეთს უდარებს გოეთეს
"ფაუსტის" I ნაწილსა და ვაჟა-ფშაველას "გველისმჭამელს”);

 შედარებითი ანალიზის საფუძველზე, ერთი ლიტერატურული პარადიგმის ფარგლებში,
გამოკვეთს მსგავსება-განსხვავებას დასავლურ და ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებს შორის
(მაგალითად, ევროპული და ქართული რომანტიზმის მსგავსება-განსხვავების მიზნით ერთმანეთს
უდარებს ა. მიცკევიჩის "ფარისსა” და ნ. ბარათაშვილის "მერანს”);

 მსჯელობს, ერთი ლიტერატურული პარადიგმის ფარგლებში, რა სოციალური, კულტურული,
ისტორიული თუ სხვა მიზეზები განაპირობებს განსხვავებას ქართულ და დასავლურ ტექსტებს
შორის (მაგ., ამ მიზნით ერთმანეთს უდარებს რეალიზმის პარადიგმაში შექმნილ ისეთ
ნაწამოებებს, როგორებიცაა ონორე დე ბალზაკის "გობსეკი” და ლავრენტი არდაზიანის "სოლომონ
ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი”).

არჩ. დას. X/XI/XII. 7. მოსწავლეს შეუძლია დასავლურ და ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებში
ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების ერთმანეთთან შედარება და
გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 აკვირდება და მსჯელობს ამა თუ იმ ჟანრის ქართულ და დასავლურ ლიტერატურულ ტექსტებში
ასახულ ფასეულობებსა და ღირებულებებზე კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით; შედარებითი
ანალიზის საფუძველზე ადგენს მსგავსება-განსხვავებას მათ შორის. (მაგ., პიროვნულის
თავისუფლებისა და ისტორიული აუცილებლობის კონცეპტების ურთერთმიმართების
გასააზრებლად ერთმანეთს უდარებს ჯ. ბაირონის ”ოდას ნაპოლეონისადმი” და ნ. ბარათაშვილის
”ნაპოლეონს”);

 აანალიზებს კონკრეტულ ტექსტებში გამოვლენილ ფასეულობებს შესაფერისი ეპოქის სოციალურ-
საზოგადოებრივი, ისტორიული, კულტურული კონტექსტის / კონტექსტების გათვალისწინებით
(მაგ., მსჯელობს იმის შესახებ, თუ რამდენად აისახა ნაციონალური დამოუკიდებლობისა და
თავისუფლების იდეა XIX-XX სს.-ის დასავლურსა და ქართულ ლიტერატურაში. ამ მიზნით
ერთმანეთს უდარებს ა. მიცკევიჩის ”პან თადეუშსა” და ა. წერეთლის ”თორნიკე ერისთავს”);

 აფასებს კონკრეტულ ტექსტში/ტექსტებში ასახული ფასეულობებსა და ღირებულებებს
თანამედროვე ფასეულობებთან მიმართებით (მაგ., წესრიგისა და თავისუფლების
ურთიერთმიმართების პრობლემას იაზრებს იმგვარი ნაწარმოებების შედარებით, როგორებიცაა პ.
მერიმეს "მატეო ფალკონე” და ა. ყაზბეგის ”ხევისბერი გოჩა”).

არჩ. დას. X/XI/XII. 8. მოსწავლეს შეუძლია ქართული ლიტერატურული ტექსტების გააზრება XIX-XX სს.
დასავლური ლიტერატურის კონტექსტში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მსჯელობს XIX-XX საუკუნეების საქართველოსა და დასავლეთის ქვეყნებში მიმდინარე
ლიტერატურულ პროცესებზე კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით (მაგ., აანალიზებს ე.
ჰემინგუეის "განუყრელი დღესასწაულის" ფრაგმენტს/ფრაგმენტებსა და გრ. რობაქიძის
"ფალესტრას" და მსჯელობს მოდერნისტული იდეებისა და ესთეტიკის შესახებ; აგრეთვე ამ
ტექსტებში ასახული სალიტერატურო-ბოჰემური ცხოვრების შესახებ);

 ერთმანეთს უდარებს XIX-XX საუკუნეების ქართული და დასავლური ლიტერატურის ტექსტებს;
მსჯელობისას ითვალისწინებს XIX-XX საუკუნეების საქართველოსა და დასავლეთის ქვეყნებში
არსებულ სოციალურ, კულტურულ, სხვ. რეალიებს;

 განიხილავს XIX-XX საუკუნეების ქართულ ლიტერატურულ პარადიგმებს დასავლური
ლიტერატურული პარადიგმების ფონზე (მაგ., აკვირდება კლასიკური ტექსტების არატრადიციულ
წაკითხვას დასავლურ და ქართულ პოსტმოდერნიზმში და ამ თვალსაზრისით განიხილავს ხ. ლ.
ბორხესის "იგავს სერვანტესსა და დონ კიხოტზე" და აკა მორჩილაძის "წიგნს").

ავტორთა და ნაწარმოებთა სარეკომენდაციო ნუსხა

წინარე რომანტიზმის ეპოქა:

გოეთე, ვოლფგანგ (გერმანია), ”ფაუსტი” (I ნაწილი)
შილერი, ფრიდრიჰ (გერმანია), ”ყაჩაღები”

რომანტიზმის ეპოქა:

ბაირონი, ჯორჯ გორდონ (დიდი ბრიტანეთი), ”ოდა ნაპოლეონისადმი”, ”მანფრედი”



ბლეიკი, უილიამ (დიდი ბრიტანეთი), ”ვეფხვი”, ”მარადიული სახარება”
კოლრიჯი, სამუელ ტეილორ (დიდი ბრიტანეთი), ”კუბლა ხანი”, ”ლექციები შექსპირზე” (ფრაგმენტები)
მელვილი, ჰერმან (აშშ), ”მობი დიკი” (ფრაგმენტები)
მერიმე, პროსპერ (საფრანგეთი), ”მატეო ფალკონე”, ”კარმენი”
მიცკევიჩი, ადამ (პოლონეთი), ”ფარისი”, ”პან თადეუში”
ნოვალისი, ალფრედ (გერმანია), ”ქრისტიანული სამყარო ანუ ევროპა”, ”ჰაინრიხ ფონ ოფტერდინგენი”
(ფრაგმენტები)
პო, ედგარ ალან (აშშ), ”უილიამ უილსონი”, ”დაკარგული წერილი”
ჰიუგო, ვიქტორ (საფრანგეთი), ”93 წელი” (ფრაგმენტები)
ჰოლდერლინი, ფრიდრიხ (გერმანია), ”პური და ღვინო”, ”არქიპელაგი”
ჰოფმანი, ერნსტ თეოდორ ამადეუს (გერმანია), ”პატარა ცახესი, ცინობერად წოდებული”

რეალიზმის ეპოქა:

ბალზაკი, ონორე დე (საფრანგეთი), ”გობსეკი”, ”ეჟენი გრანდე”
დიკენსი, ჩარლზ (დიდი ბრიტანეთი), ”ნიკოლას ნიკლბი” (ფრაგმენტები)
დოდე, ალფონს (საფრანგეთი), ”ტარტარენ ტარასკონელი” (ფრაგმენტები)
ზოლა, ემილ (საფრანგეთი), ”სისხლი”
მარკ ტვენი (აშშ), ”ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი” (ფრაგმენტები)
მოპასანი, გი დე (საფრანგეთი), ”სიყვარული”
სტენდალი (საფრანგეთი), ”წითელი და შავი” (ფრაგმენტები)
ფლობერი, გუსტავ (საფრანგეთი), ”სალამბო” (ფრაგმენტები)
ცვაიგი, შტეფან (ავსტრია), ”ევროპელის მოგონებანი” (ფრაგმენტები)
ჯეიმსი, ჰენრი (აშშ-დიდი ბრიტანეთი), ”ქალის პორტრეტი” (შესავალი)

მოდერნიზმის ეპოქა:

ანდერსონი, შერვუდ (აშშ), ”უინსბურგ-ოჰაიო”
აპოლინერი, გიიომ (საფრანგეთი), ”ზონა”, ”კორტეჟი”
ბეკეტი, სამუელ (დიდი ბრიტანეთი - საფრანგეთი), ”გოდოს მოლოდინში”
ბენი, გოტფრიდ (გერმანია), ”ორმაგი ცხოვრება” (ფრაგმენტები)
ბოდლერი, შარლ (საფრანგეთი), ”ბოროტების ყვავილები” (1-3 ტექსტი)
ბრეხტი, ბერტოლდ (გერმანია), ”კავკასიური ცარცის წრე”
ელიოტი, თომას სტერნზ (აშშ-დიდი ბრიტანეთი), ”ფუტურო ადამიანები”, ”ტრადიცია და
ინდივიდუალური ტალანტი”
ვალერი, პოლ (საფრანგეთი), ”წერილები ხელოვნებაზე” (1 ესე)
კავაფისი, კონსტანტინოს (საბერძნეთი), ”კანონი” (”ბარბაროსების მოლოდინში”, ”სარპედონის
დასაფლავება”, ”ითაკა”)
კამიუ, ალბერ (საფრანგეთი), ”შავი ჭირი” (ფრაგმენტები), ”წერილები გერმანელი მეგობრისადმი” (I
წერილი)
კაფკა, ფრანც (ავსტრია), ”განაჩენი”, ”მეტამორფოზა”
ლუისი, კლაივ სტეიპლზ (დიდი ბრიტანეთი), ”ნარნიას ქრონიკები” (ფრაგმენტები), ”ნაციონალური
მონანიება”
მალარმე, ანდრე (საფრანგეთი), ”ფავნის შუადღე”, ”ლირიკის შესახებ”



მანი, თომას (გერმანია), ”ჯადოსნური მთა” (II ტომი, VI თავი, ”თოვლი”), ”სიტყვა ტოლსტოის 100
წლისთავზე”
პრუსტი, მარსელ (საფრანგეთი), ”წიგნის კითხვა”
რემბო, არტურ (საფრანგეთი), ”მთვრალი ხომალდი”
ტოლკიენი, ჯონ რონალდ რუელ (დიდი ბრიტანეთი), ”ბეჭდების მბრძანებელი” (ფრაგმენტები),
”ჯადოსნური ზღაპრების შესახებ”
უაილდი, ოსკარ (დიდი ბრიტანეთი), ზღაპრები (1-2 ზღაპარი)
ფოლკნერი, უილიამ (აშშ), ”აგვისტოს ნათელი” (ფრაგმენტები), ”დათვი”
ცელანი, პაულ (ავსტრია), ”მერიდიანი”
ჯოისი, ჯეიმს (დიდი ბრიტანეთი), ”მკვდრები”
ჰემინგუეი, ერნესტ (აშშ), ”კილიმანჯაროს თოვლიანი მწვერვალი”, ”განუყრელი დღესასწაული”
(ფრაგმენტები)

პოსტმოდერნიზმის ეპოქა:

ბორხესი, ხორხე ლუის (არგენტინა), ”ალეფი”, ”საიდუმლო სასწაული”, ”უკვდავი”, ”იგავი სერვანტესსა და
დონ კიხოტზე”
ბროდსკი, იოსიფ (რუსეთი-აშშ), ”წერილი ჰორაციუსისადმი”
ეკო, უმბერტო (იტალია), ”მინაწერები ”ვარდის სახელის” აშიებზე” (ფრაგმენტები)
კორტასარი, ხულიო (არგენტინა), ”აქსოლოტლი”, ”ეშმაკის დორბლი”
მარკესი, გაბრიელ გარსია (კოლუმბია), ”პოლკოვნიკს არავის სწერს”, ”მარტოობის ასი წელი”
(ფრაგმენტები)
მილოში, ჩესლავ (პოლონეთი), ”მშობლიური ევროპა” (ფრაგმენტები)
პავიჩი, მილორად (სერბეთი), ”ხაზარული ლექსიკონი” (ფრაგმენტები)
სტოპარდი, ტომ (დიდი ბრიტანეთი), ”როზენკრანცი და გილდესტერნი მკვდრები არიან”

თავი LXXVI

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ხელოვნების ისტორია

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, რაც სასკოლო განათლების ძირითად მიზანს

წარმოადგენს, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. მსოფლიო კულტურული

მემკვიდრეობის გაცნობა, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლა აფართოებს მოსწავლეთა

თვალსაწიერს, აფაქიზებს აღქმასა და გრძნობას, წარმოსახვის უნარს, ავითარებს შემოქმედებით

მიდგომას და კრიტიკულ აზროვნებას, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი

საქმიანობა. არჩევითი კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომლებმაც არჩევანი გააკეთეს

ხელოვნების ისტორიის შესწავლაზე.



ბ) ხელოვნების ისტორიის მიზნები

 მოსწავლის ჩაბმა შემოქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში და ამ გზით მისთვის
შემოქმედებითი და წარმოსახვის უნარის განვითარება

 ხელოვნების ნიმუშების აღქმისა და ანალიზის უნარის ჩამოყალიბება
 ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარება

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე, რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი
სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII კლასებში.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

ხელოვნების ისტორიის სწავლება სასწავლო გეგმის მიხედვით ორი მიმართულებით იშლება:

1. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
2. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

სწავლება ორივე მიმართულების ფარგლებში მიმდინარეობს პარალელურად და ერთმანეთთან
მჭიდრო ურთიერთკავშირში.

1. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები სწავლობენ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმას, ანალიზს,
ინრეპრეტაციას და შეფასებას, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბებას, ეჩვევიან საკუთარი ჩანაფიქრის ნათელ
და მკაფიო განმარტებას, ეუფლებიან კოლექტიური მუშაობის და მსჯელობის მეთოდებს.

2. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეცნობიან ქართული და მსოფლიო, ძველი და ახალი
ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს და ხალხური შემოქმედების ზოგიერთ დარგს, აკავშირებენ მათ
ყოველდღიურ რეალობასთან და საკუთარ გამოცდილებასთან; ეცნობიან მათი შექმნისა და შეფასების
განსხვავებულ ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ და სხვა კონტექსტებს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები

ხელოვნების ისტორია
(თეორიული კურსი)

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით



კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს
ხელოვნების ნიმუში.

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.2. მოსწავლე
მონაწილეობს პროექტებში.

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.3. მოსწავლე ირჩევს და
იკვლევს რომელიმე ეპოქის ხელოვნებას.

ხ.თ.XI,XII.4. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს
ქართული ხელოვნების რომელიმე
პერიოდს/დარგს/შემოქმედს.

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.5. მოსწავლე იკვლევს
თანამედროვე ხელოვნებას.

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.6. მოსწავლე იკვლევს და
შეუძლია გააანალიზოს ხელოვნების როლი
საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს ხელოვნების ნიმუში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ნამუშევარს და აკავშირებს შინაარსს ისტორიულ, პოლიტიკურ, სოციალურ და

რელიგიურ კონტექსტთან;
 აანლიზებს, როგორ არის გამოყენებული ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები ნამუშევარში

იდეის, შინაარსის, ხასიათის, განწყობილების გადმოსაცემად (კომპოზიციური განაწილება, ფერი,
კოლორიტი, ფაქტურა, შესრულების მანერა, მონასმი, ხაზი, ფორმა დეტალი, პოზა,
გამომეტყველება, აქსესუარები და ა.შ.);

 აფასებს ნამუშევარს (გამოთქვამს სუბიექტურ დამოკიდებულებას ნამუშევრის მიმართ) და
განუმარტავს თანაკლასელებს, რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელა (ემოცია, ნამუშევრის
ესთეტიკური და მატერიალური ღირებულება);

 იკვლევს და აღწერს, რა გავლენას ახდენს ხელოვნების ნაწარმოებზე სხვადასხვა ფაქტორი (მაგ.
დრო, შენახვის პირობები, კლიმატი, ისტორიული მოვლენები) და მსჯელობს კონკრეტული
ნამუშევრის ღირებულებაზე (ავტორი, ეპოქა, მასალა, დაზიანებულია თუ არა);

 თავისუფლად ფლობს ტერმინებს ხელოვნების ნიმუშის აღწერისა და ანალიზის დროს, როგორც
ზეპირად მსჯელობისას, ისე - წერილობით.

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.2. მოსწავლე მონაწილეობს პროექტებში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანაგუნდელებთან ერთად განსაზღვრავს პროექტის იდეას;
 გეგმავს პროექტის შესრულების ოპტიმალურ დროს და შემსრულებელთა რაოდენობას;
 ამოცანის სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრავს სამუშაოს

თანმიმდევრობას/ფუნქციებს/მოვალეობებს;



 გეგმავს, რა მატერიალური რესურსები დასჭირდება შესასრულებელ სამუშაოს და როგორ
მოიძიებს ამ რესურსებს;

 გეგმავს და ახორციელებს იმ სამუშაოს, რომელიც თვითონ უნდა შეასრულოს;
 შეარჩევს სამუშაო ჯგუფს (თანაკლასელები, პედაგოგები, მშობლები და ა.შ.);
 მოიძიებს პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო მასალას, ამუშავებს დამოუკიდებლად და

თანაგუნდელებთან ერთად;
 გეგმავს და აწყობს გამოფენას, აქციას, ხელოვნების ფესტივალს, ვიქტორინას;
 გეგმავს და აწყობს ექსპედიციას, ექსკურსიას საქართველოს რომელიმე კუთხეში არქიტექტურული

ძეგლებისა და იმ კუთხის ხალხური შემოქმედების გასაცნობად;
 აწარმოებს ვიზუალურ დღიურს (ფოტომასალა, ჩანახატი, ჩანაწერი);
 მონაწილეობას იღებს პროექტის წარდგინებასა და შეფასებაში.

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.3. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს რომელიმე ეპოქის ხელოვნებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასაბუთებს, რა ნიშნით მიანიჭა უპირატესობა შერჩეულ პერიოდს;
 სხვა საგნებში განვლილ და მოძიებულ მასალაზე დაყრდნობით საუბრობს, რა ხდებოდა

თანადროულად სახვით, მუსიკალურ, თეატრალურ ხელოვნებაში, მეცნიერებასა და
ფილოსოფიაში შერჩეული ეპოქის რომელიმე კონკრეტულ პერიოდში;

 მსჯელობს, როგორ აისახება ეპოქა (იდეური და სტილისტური ეპოქალური ნიშნები) ხელოვანის
შემოქმედებაზე რამდენიმე კონკრეტული ნაწარმოების მაგალითზე;

 მსჯელობს, როგორ აისახება მხატვრის ინდივიდუალობა კონკრეტულ ნამუშევარში (ერთი და
იმავე ეპოქის ორი შემოქმედის ნამუშევრების შედარების მაგალითზე);

 აგროვებს ინფორმაციას მის მიერ არჩეული პერიოდის ცნობილ წარმომადგენლებზე, მათ
შემოქმედებაზე და აცნობს თანაკლასელებს;

 იკვლევს შერჩეული ეპოქის ხელოვნების (ძველი აღმოსავლეთი, ანტიკური ხანა, შუასაუკუნეები,
XV-XIX საუკუნეების დასავლეთ ევროპა) ისტორიულ, სოციალურ, რელიგიურ, პოლიტიკურ
კონტექსტს;

 იკვლევს, შერჩეული ეპოქის ნიმუშებში ჩანს თუ არა შემოქმედის პიროვნება და რატომ (ადარებს ამ
კუთხით ეგვიპტურ, ანტიკურ, შუა საუკუნეების, რენესანსის და სხვა ეპოქების ხელოვნებას);

 აანალიზებს, რა გავლენა იქონია შერჩეული ეპოქის ხელოვნებამ მომდევნო პერიოდის
ხელოვნებაზე რამდენიმე ნიმუშის მაგალითზე;

 მსჯელობს იმ ეპოქისთვის დამახასიათებელ სტილისტურ ნიშნებზე,  (კომპოზიციური განაწილება,
კოლორიტი, ხაზი, ფორმა, შესრულების მანერა) თემატიკაზე, რამდენიმე ნიმუშის მაგალითზე;

 მსჯელობს, რატომ იყო განვითარებული ესა თუ ის დარგი ამა თუ იმ ეპოქაში (მაგ. ქანდაკებაში-
მრგვალი ქანდაკება, ბარელიეფი, ჰორელიეფი, ჩაკვეთილი რელიეფი).

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.4. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს ქართული ხელოვნების რომელიმე
პერიოდს/დარგს/შემოქმედს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 ადარებს ერთმანეთს შერჩეული სფეროს (საეკლესიო არქიტექტურა, კედლის მხატვრობა,
დაზგური ფერწერა და ა.შ) რამდენიმე ნიმუშს და მსჯელობს თითოეულის დამახასიათებელ
ნიშნებზე;

 ადარებს შერჩეული პერიოდის/დარგის ნიმუშებს სხვა კულტურის იმ ნიმუშებთან, რომლებსაც
მსგავსი სტილისტური მახასიათებლები გააჩნია;

 მოიძიებს მასალას რომელიმე ცნობილი შემოქმედის ცხოვრების ან მის კონკრეტული ნაწარმოების
შესახებ და მსჯელობს, რა გავლენა იქონია ამ ხელოვანის შემოქმედებამ საზოგადოების
ცხოვრებაზე;

 ახასიათებს რომელიმე ხელოვანის შემოქმედებას სტილისტური ნიშნების მიხედვით;
 ადარებს შერჩეული პერიოდის ნიმუშებს სხვა პერიოდის ქართული ხელოვნების ნიმუშებს;
 მოიძიებს მასალას იმ ორგანიზაციების (მაგ. UNESCO, “ძეგლთა დაცვა”), პროექტების შესახებ,

რომლებიც ახორციელებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა – რესტავრაციას საქართველოში,
ასახელებს იმ ძეგლებს, რომლებსაც, მისი აზრით, დაუმატებდა ნუსხას და ასაბუთებს საკუთარ
არჩევანს.

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.5. მოსწავლე იკვლევს თანამედროვე ხელოვნებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს დღეს მოღვაწე ხელოვანს, აგროვებს მასზე ინფორმაციას და აანალიზებს მის შემოქმედებას;
 იკვლევს, რა ცვლილებები ხდებოდა ხელოვნებაში (ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა, არქიტექტურა,

დიზაინი და ა.შ.) და რომელი მიმდინარეობები ცვლიდა ერთმანეთს მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან
დღემდე;

 მსჯელობს, როგორ იმოქმედა ხელოვნებაზე ტექნიკურმა პროგრესმა;
 მსჯელობს დიზაინის სხვადასხვა პროფილის ყველაზე ცნობილი ბრენდების შესახებ;
 მსჯელობს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლეს კონცეფციებზე და ფორმებზე

(ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა) კონკრეტული ნიმუშების
შედარების გზით.

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.6. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია გააანალიზოს ხელოვნების როლი საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ხელოვნების როლზე თავის ცხოვრებაში;
 განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს ხელოვნების შესწავლით მიღებული ცოდნა და უნარები

სხვადასხვა პროფესიაში;
 მსჯელობს უმაღლესი განათლების და კარიერის შესაძლებლობებზე ხელოვნებაში;
 იკვლევს, რა ნიშნით იყო შერჩეული ნამუშევრები კონკრეტული ექსპოზიციის მოსაწყობად

მუზეუმში ან გალერეაში და საუბრობს სავარაუდო გავლენაზე, რომელსაც იქონიებს გამოფენა
დამთვალიერებელსა და საზოგადოებაზე;

 იკვლევს, რა სახით გვხვდება ხელოვნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში (ტელევიზია, გაზეთი,
ჟურნალი, პლაკატი, აფიშა, დიზაინი) და აფასებს მის მნიშვნელობას;

 მოიძიებს ინფორმაციას რომელიმე ცნობილ არქიტექტურულ ძეგლზე (მაგ.ფილარმონია,
პარლამენტის შენობა) ან მონუმენტური ხელოვნების ნიმუშზე (მაგ. გრიბოედოვის თეატრის
მოზაიკური პანო) და მის მაგალითზე მსჯელობს ხელოვნების როლზე საზოგადოების
ცხოვრებაში;

 კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე, მსჯელობს, რა განსხვავებაა ფართო მოხმარების საგნებსა და
ხელოვნების ნიმუშებს შორის;



 ადარებს პროფესიონალისა და მოყვარულის მიერ შექმნილ ხელოვნების ნიმუშებს, რომლებიც
ცხოვრებაში შეხვედრია და მსჯელობს მათ შესახებ.

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:
ხელოვნების ნიმუშის აღწერა, ანალიზი და იდეის ამოკითხვა ხელოვნების ელემენტებისა და

პრინციპების ცოდნაზე დაყრდნობით; სხვადასხვა ფაქტორის (დრო, კლიმატი, შენახვის პირობები,
ისტორიული მოვლენები) ზეგავლენის კვლევა ხელოვნების ნაწარმოებზე; ხელოვნების ნიმუშის შეფასება
შერჩეული კრიტერიუმებით (ემოცია, ესთეტიკური და მატერიალური ღირებულება); შესაბამისი
ტერმინების გამოყენება.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
ცალკეული ეპოქის (მაგ. ძველი აღმოსავლეთი, ანტიკური ხანა, შუასაუკუნეები, XV-XIX საუკუნეების

დასავლეთ ევროპა, ქართული ხელოვნების ისტორიიდან მაგ., თამარის ხანა) არჩევა და კვლევა
(სტილისტური ნიშნები, თემატიკა, ხელოვნების რომელი დარგი იყო განვითარებული და რატომ);
არჩეული ეპოქის ისტორიული, სოციალური, რელიგიური და პოლიტიკური კონტექსტის კვლევა; მე-20
საუკუნის დასავლეთ ევროპისა და აშშ-ს ხელოვნების განვითარების ისტორიის შესწავლა ავანგარდული
მიმდინარეობებისა და ცნობილი ხელოვნების ნიმუშების მაგალითზე (ექსპრესიონიზმი, კუბიზმი,
ფუტურიზმი, დადა, სიურეალიზმი, კონსტრუქტივიზმი, პოპ-არტი და სხვ.); მე-20 საუკუნეში მოღვაწე
ხელოვნების ყველაზე ცნობილი წარმომადგენლების შემოქმედების შესწავლა (მაგ. პიკასო, მატისი,
კანდინსკი, მალევიჩი, დალი, დიუშანი, როტკო, პოლოკი, ბოისი, უორჰოლი და სხვ.). თანამედროვე
ხელოვნების კონცეფციების, მიმდინარეობების და ფორმების (ახალი ტექნოლოგიები, თეორიები,
გამომსახველობითი ხერხები, მასალა) გაცნობა (ფოტოგრაფია, ვიდეო ხელოვნება და სხვ.); თანამედროვე
ხელოვნების როლის კვლევა და ანალიზი საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

LXXVII თავი

ორმოდულიანი არჩევითი საგანი: ,,ხაზვა’’

(არჩ.ხაზვაX/XI/XII)

(თეორიულ-პრაქტიკული კურსი)

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

გრაფიკული ინფორმაციული საშუალებები ერთობ მრავალფეროვანია, ხოლო მათი გამოყენების
სფერო უაღრესად ფართო. თანამედროვე ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური სიახლეების ფართოდ
გამოყენების პირობებში გრაფიკულ ინფორმაციას განსაკუთრებული როლი ენიჭება.

აქედან გამომდინარე, აქტუალურია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მოსწავლეების მიერ
გრაფიკული ენის ელემენტების დაუფლება, როგორც საზოგადოების ტექნიკური და შემოქმედებითი
მიღწევების გაცნობისა და გრაფიკული ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენების



წინაპირობა. ამ გარემოებით არის განპირობებული ხაზვის თეორიულ-პრაქტიკული არჩევითი კურსის
ჩართვა საშუალო სკოლის სწავლების პროგრამაში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ხაზვის,
ინტერდისციპლინური როლი, რაც საგანთა შორის ასოციაციური კავშირების თვალსაჩინო წარმოჩენაში
გამოისახება. საყოველთაოდაა ცნობილი ხაზვის ელემენტების და ხერხების გამოყენების შემეცნებითი
მნიშვნელობა მაგალითად, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო საგნების შესწავლაში.

გარკვეულწილად ხაზვის შესწავლა მოსწავლეთა შემდგომი პროფესიული ორიენტაციის
საფუძვლადაც უნდა იყოს მიჩნეული. მომავალი დიზაინერები, არქიტექტორები, ურბანისტები,
კონსტრუქტორები, მოდელიორები, დეველოპერები, გეო-ინფორმაციული და ავტომატიზირებული
პროექტირების სისტემების ოპერატორები, მულტიმედიური პროექტირების სპეციალისტები, ასევე რიგი
სხვა სამოქალაქო, სამრეწველო და სამხედრო ტექნიკურ/ტექნოლოგიური სპეციალობების დაუფლების
მსურველები ხაზვას ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დისციპლინად უნდა მოიაზრებდნენ.

ამავდროულად, ხაზვის შესწავლა არ არის მხოლოდ ტექნოკრატული ხედვით განპირობებული
აუცილებლობა. ხაზვას, რომლის მეთოდოლოგიური საფუძველი გეომეტრიული გარდაქმნების
მათემატიკური აპარატია, უფრო ფართო და განმავითარებელი ფუნქცია გააჩნია. ეს დისციპლინა
ლოგიკურ სიცხადესთან, პრაგმატულ სიზუსტესა და ლაკონურობასთან ერთად და გარკვეული
ესთეტიკური კატეგორიებით ხასიათდება.

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები: მათემატიკა (მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა), სახვითი და გამოყენებით ხელოვნება, ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ფიზიკა და სხვ., სინქრონულობისა და თემატიკური დატვირთვის
თვალსაზრისით ხელსაყრელ პირობებს ქმნიან ხაზვის შესწავლის სტიმულირებისა და ეფექტურობის
მისაღწევად.

უპრიანია ახალი გამოწვევებისა და თანამედროვე მეთოდოლოგიურ-ტექნოლოგიური
შესაძლებლობების გათვალისწინება ამ საგნის განახლებულ კურსში, რაც დისციპლინის დეფინიციაში,
შინაარსში და, შესაბამისად, სწავლების მეთოდებშიც უნდა აისახოს.

ნახაზის ტრადიციულ განსაზღვრებას (რაიმე ობიექტის ერთმნიშვნელოვანი და აკურატული,
ზუსტი გრაფიკული გამოსახვა), ახალი ინტერპრეტაცია უნდა მიეცეს. შეიძლება ითქვას, რომ ნახაზი
არის გეომეტროგრაფიკული, ე.ი. ხელსაწყო/იარაღების გამოყენებით ზუსტი აგებებისა და ობიექტის
ფორმისა და მისი ანასახის დამაკავშირებელი გეომეტრიული კანონზომიერების საფუძველზე შექმნილი
გამოსახულებების ერთ-ერთი ძირითადი სახე, რითაც ხელსაწყო/იარაღების (მათ შორის კომპიუტერული
ტექნიკა) და გეომეტრიული კანონზომიერების საფუძვლების (გეომეტრიული მოდელირების
ალგორითმის) როლი უფრო ცხადად იქნება გამოკვეთილი.

ბ) საგნის სწავლების მიზანი და ამოცანები



მოსწავლეთა გრაფიკული განათლების ეს კომპონენტი უნდა უზრუნველყოფდეს ნახაზების
შექმნისა და წაკითხვის რაციონალური ხერხების დაუფლების ისეთ დონეს, რომელიც შეუქმნის მათ
საკმაოდ მყარ საფუძველს და განუმტკიცებს უნარ-ჩვევებს თანამედროვე გრაფიკული ინფორმაციული
საშუალებების ფართო სფეროში თავისუფლად ორიენტირებისთვის; ასევე, გააზრებულად ეზიარონ
გრაფიკულ კულტურას, დაეუფლონ სპეციფიკურ გრაფიკულ ენას (ხაზვას), როგორც გეომეტრიული
მოდელირების საშუალებას, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან ურთიერთობის, საკუთარი
გადაწყვეტების დაფიქსირების, რეალური თუ ვირტუალური გარემოს ობიექტების დოკუმენტირების
ინსტრუმენტს.

ამ მიზნის მიღწევა გულისხმობს შემდეგი სახის ამოცანების გადაჭრას:

 მოსწავლეების მიერ გრაფიკული გამოსახულების სპეციფიკური სახის (ნახაზის)
მეთოდოლოგიური საფუძვლების - გეომეტრიული გარდაქმნების ელემენტარული ცნებების და
დებულებების დაუფლება;

 გეომეტრიული აგებებისა და გეგმილური (პროექციული) ხაზვის ხერხების სისტემური
შესწავლა. ხელით ნახაზების შექმნის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და განვითარება;

 ნახაზების, როგორც დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისი
დონით გაცნობიერება;

 გრაფიკული ინფორმაციის ანალიზის მეთოდების დაუფლება, ე.ი. ნახაზების კითხვისა და
დადგენილი წესით მათი ინტერპრეტაციისას, მათი შინაარსობრივი და ფორმალური ასპექტების
გააზრება;

 ფორმისა და კომპოზიციის შექმნის უნარის ჩამოყალიბება, სივრცითი წარმოდგენის
განვითარება, ესთეტიკური გემოვნების დახვეწა;

 საკონსტრუქტორო-ტექნოლოგიური და დიზაინერული საქმიანობით დაინტერესების
წინაპირობის შექმნა;

 კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძვლებში შესაბამისი გათვითცნობიერება, სათანადო
ხელსაწყო-იარაღების, მასალებისა და მოწყობილობების გამოყენება ავტომატიზირებული
მეთოდით ნახაზის შესაქმნელად;

 ხაზვის საგანში მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების სასწავლო პროცესში და ყოველდღიურ
პრაქტიკაში გამოყენება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

წარმოდგენილი არჩევითი საგანი - ,, ხაზვა’’- ორმოდულიანია. თითოეული მოდული
გათვლილია ერთ სემესტრზე (საშუალოდ 28/33 აკადემიურ საათზე) და ისწავლება კვირაში 2 აკადემიური
საათიანი დატვირთვით. სწავლება გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო
საფეხურის X/XI/XII კლასებში.

I მოდული მოიცავს გეომეტრიული აგებების და გეგმილური ხაზვის ელემენტების შესწავლას.
კურსი ითვალისწინებს ნახაზების შესრულებას როგორც ხელით, ასევე 2D კომპიუტერული გრაფიკული
(უპირატესად ვექტორული) პროგრამების გამოყენებით. კომპიუტერული ხაზვის პროგრამული
უზრუნველყოფა ზუსტდება სკოლის ტექნიკური და ინტელექტუალური რესურსების შესაბამისად



(სარეკომენდაციო კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები:  Paint, Adobe Photoshop,  Illustrator,
CorelDRAW, AutoCAD LT).

II მოდული მოიცავს გეგმილურ ხაზვას, ბრტყელი და სივრცული ობიექტების თვალსაჩინო
გამოსახულებების აგებას, ნახაზის მაკეტის ფორმირებას. ხელით ხაზვასთან ერთად რეკომენდებულია
3D ვექტორული კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენება. კომპიუტერული ხაზვის პროგრამული
უზრუნველყოფა ზუსტდება სკოლის ტექნიკური და ინტელექტუალური რესურსების შესაბამისად
(სარეკომენდაციო კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები: AutoCAD, 3ds Max, Google SketchUp).

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

ხაზვის სწავლების პროცესის განხილვისას ორივე მოდულში შეიძლება გამოიყოს სამი მიმართულება:

 შემეცნება
 შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
 კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ასეთი დაყოფა რამდენადმე პირობითია, რადგან შედეგის მიღწევის პროცესში სწავლება
მიმდინარეობს სამივე მიმართულების ფარგლებში პარალელურად და ერთმანეთთან მჭიდრო
ურთიერთკავშირში.

შემეცნებითი მიმართულების მეთოდოლოგიური საფუძველი კარგად ფორმალიზებული
გეომეტრიული გარდაქმნების მათემატიკური აპარატია, რომლის მიხედვით გრაფიკული გამოსახულების
მიღება გეომეტრიული ფიგურების (წერტილების) ცალსახა ასახვის შედეგია. ე.ი. ყველა შემთხვევაში საქმე
გვაქვს შემდეგ ტრიადასთან: წინასახე (არსებული ობიექტი), გარდაქმნის ფუნქცია (აპარატი,
ინსტრუმენტი/ალგორითმი) და ანასახი (მოდელი, გამოსახულება). ამ კომპონენტებიდან ორი, როგორც
წესი, მოცემულია, მესამე - განსასაზღვრი. განსახილველ სფეროში თეორიულად თუ პრაქტიკულად
შესაძლო სიტუაციები (გამოსახულებების სახეები, ამოცანის ტიპები - პირდაპირი, შექცეულ) სავსებით
დამოკიდებულია კომპონენტების მნიშვნელობების კომბინაციებზე.

შემეცნებით მიმართულებასთან ასოცირდება აგრეთვე ხაზვის დანიშულება ზუსტად აღწეროს
ბუნებრივი თუ ხელოვნური გარემოს ობიექტები, ასევე პროცესები, ზოგად შემთხვევაში გარემოს
ენერგეტიკული ზემოქმედების კვალი (მაგალითად: განათების, დაჩრდილვის ზონები).

ამ ზემოქმედებაზე ადეკვატური პასუხის გაცემა ინჟინრების, არქიტექტორების და დიზაინერების
შემოქმედებითი და საწარმოო საქმიანობის მთავარი სტიმულია, რაც ფორმათწარმოქმნის ამოცანებში,
ფუნქციური თუ მხატვრული ფორმის ძიებისას გეომეტრიული გარდაქმნების პრინციპების გამოყენებას
ეფუძნება და, ამ შემთხვევაში, შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მიმართულების
განვითარების საფუძველია. ეს პრინციპები პროფესიული დონის ამაღლების, სასწავლო, შემოქმედებითი
და საწარმოო პროცესის ოპტიმიზაციის ინსტრუმენტად უნდა ჩაითვალოს. ამ თვალსაზრისით
ქრესტომათიულია აფინური გარდაქმნები, რომლის შესაძლებლობები ფორმათწარმომქმნასა და
კომპოზიციურ აგებებში კარგად არის შესწავლილი.



როდესაც ობიექტის გეომეტრიული პარამეტრები და სხვა მაჩვენებლები განსაზღვრულია, მისი
ვიზუალიზაციის ხარისხი გრაფიკული გამოსახვის საშუალებების გამოყენებაზეა დამოკიდებული.
თვალსაჩინო ხედების აგება, ვიზუალიზაციის სტილის არჩევა, სასურათო სიბრტყის (ფანჯრის)
ეფექტური მართვა (ე.წ. დისპლეური პროცესები) აფინური და პროექციული გარდაქმნების
პრეროგატივაა. ამ შემთხვევაში უშუალოდ ობიექტების გეომეტრიული გარდაქმნის ალტერნატივად
კოორდინატთა სისტემის გარდაქმნა წარმოგვიდგება, რის არაფორმალურ სწავლებასაც ითვალისწინებს
შემოთავაზებული საგნობრივი პროგრამა.

კომპიუტერული ხაზვის სწავლების მეთოდოლოგია უნდა ითვალისწინებდეს ავტომატიზირებული
პროექტირებისთვის დამახასიათებელ ეტაპების თანმიმდევრობას: პრიმიტივების შექმნა, რედაქტირება,
ვიზუალიზაცია, პუბლიკაცია, რაც ასახულია მიმართულებაში კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია.

ხაზვის კურსის სწავლების ჯამური შედეგი უნდა გამოიხატოს მოსწავლეებში რეალური თუ
ვირტუალური ობიექტების მიღებული წესებით და პირობითობების დაცვით შედგენილი
ურთიერთცალსახა გრაფიკული მოდელის (გამოსახულების) შექმნის და წაკითხვის მყარი უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბებაში.

3. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასები

ხაზვა

I მოდული

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემეცნება

შემოქმედებისა და
პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.1.
მოსწავლეს შეუძლია სახაზავი
იარაღებისა და მასალების
დანიშნულების განსაზღვრა

არჩ.I.ხაზვა X/XI/XII.1.2.

მოსწავლეს შეუძლია
კოორდინატთა სისტემების
კლასიფიკაცია მათი
ძირითადი თვისებების

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.4.

მოსწავლეს შეუძლია
შეასრულოს გეომეტრიული
აგებები სიბრტყეზე

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.5.

მოსწავლეს შეუძლია
ორგანზომილებიანი
ფიგურების მოდიფიცირება

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.9.
მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის
წაკითხვა და ანალიზი

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.10.

მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის
მომზადება წარსადგენად/
საპრეზენტაციოდ



მიხედვით

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.3.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული გარდაქმნების :
მოძრაობის და მსგავსობის
გარდაქმნის ჯგუფების
(სიბრტყეზე) ძირითადი
ცნებების არსის განმარტება

ან/და რედაქტირება

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.6.

მოსწავლეს შეუძლია
ბრტყელი ფიგურის
აქსონომეტრიული ნახაზის
აგება

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.7.

მოსწავლეს შეუძლია
ორთოგონალური
გეგმილების, ჭრილების და
კვეთების აგება.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.8.

ნახაზის შესრულებისას
მოსწავლეს შეუძლია
ნახაზის გაფორმების
სტანდარტის დაცვა

არჩ.ხაზვაX/XI/XII.1.11.
მოსწავლეს შეუძლია
გააცნობიეროს ნახაზის
მნიშვნელობა ყოველდღიურ
პრაქტიკაში და წარმოებაში

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: შემეცნება

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.1. მოსწავლეს შეუძლია სახაზავი იარაღებისა და მასალების დანიშნულების
განსაზღვრა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ამოიცნობს და ჩამოთვლის ტრადიციულ სახაზავ ხელსაწყო-იარაღებს და მასალებს (მაგ.,
ფანქარი, სახაზავები, მრუდთარგი, ფარგალი, მზომი საფარგლე, რეისფედერი,
რაპიდოგრაფი, სახაზავი ქაღალდი, ტუში ) და იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას;

 მსჯელობს კომპიუტერული ხაზვის ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების
დანიშნულებაზე, მათ ძირითად პარამეტრებსა და მუშაობის პრინციპებზე (მაგ.,
პერსონალური კომპიუტერის სისტემური ბლოკი, მაუსი, მონიტორი, პრინტერი/პლოტერი,
კარტრიჯი; რასტრული და ვექტორული გრაფიკული პროგრამები);

 ასაბუთებს კომპიუტერული გრაფიკის მოთხოვნებს ტექნიკური და პროგრამული
უზრუნველყოფის (კომპიუტერული რესურსების) მიმართ;



 ადარებს ხელით ხაზვასა და ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების
ტექნოლოგიებს და მსჯელობს მათ სპეციფიკაზე.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.2. მოსწავლეს შეუძლია კოორდინატთა სისტემების კლასიფიკაცია მათი ძირითადი
თვისებების მიხედვით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აღწერს დეკარტეს მართკუთხა კოორდინატთა სისტემას, როგორც ფორმალურად (ნამდვილ
რიცხვთა წყვილი ან სამეული), ასევე შინაარსობრივად, როგორც ევკლიდური
(ორგანზომილებიანი, ან სამგამზომილებიანი) სივრცის ასახვის საშუალებას,
გეომეტრიული ფიგურის საკონტროლო წერტილების ორთოგონალური გეგმილებით
აგების ინსტრუმენტს;

 აღწერს პოლარულ კოორდინატთა სისტემას, როგორც რადიუსითა და კუთხ(ეებ)ით
წერტილების დაფიქსირების ანუ ორგანზომილებიანი ან სამგანზომილებიანი (სფერული)
სივრცის ასახვის საშუალებას, განიხილავს მას ფიგურის საკონტროლო წერტილებს შორის
მოცემული მანძილებით და ორიენტაციით გეომეტრიული გამოსახულების აგების
ინსტრუმენტად;

 აქსონომეტრიულ (ირიბკუთხა) კოორდინატთა სისტემას განიხილავს, როგორც ობიექტის
თვალსაჩინოდ გამოსახვის საშუალებას, ადარებს მართკუთხა კორდინატთა სისტემას და
აღწერს მათ შორის (არაფორმალურ) განსხვავებას;

 განასხვავებს აბსოლუტურ და ფარდობითი კოორდინატების ფორმატს და დანიშნულებას.
განმარტავს მათი გამოყენების შესაძლო სფეროებს და მიზანშეწონილობას.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.3. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების : მოძრაობის და მსგავსობის
გარდაქმნის ჯგუფების (სიბრტყეზე) ძირითადი ცნებების არსის განმარტება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განმარტავს გეომეტრიულ გარდაქმნებს (წინასახის/ობიექტის და ანასახის/გამოსახულების
ურთიერთცალსახა შესაბამისობის პრინციპს), როგორც გეომეტრიული ფიგურების
რედაქტირების ძირითად ინსტრუმენტს;

 ახასიათებს წრფივი გეომეტრიული გარდაქმნების ჯგუფების (ევკლიდური, მსგავსობა,
ჰომოტეტია) ძირითად თვისებებს, გეომეტრიული გარდაქმნების პროცედურებს
(გადადგილება, ბრუნვა, მასშტაბირება, სიმეტრიული ასახვა), და მათ კომპოზიციებს,
როგორც ნახაზის რედაქტირების ქმედით საშუალებას, ხელით ხაზვისას და
კომპიუტერული ხაზვის დროს.

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.4. მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს გეომეტრიული აგებები სიბრტყეზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 მოცემული პარამეტრების გამოყენებით აგებს ბრტყელ ხაზოვან ფიგურებს -
ორგანზომილებიან გეომეტრიულ პრიმიტივებს (მაგ., მონაკვეთს, ტეხილს, წრიულ რკალს,



წრეწირს, ელიპსურ რკალს, ელიპსს, მრავალკუთხედს, სპლაინს ) ხელით ან კომპიუტერის
მეშვეობით;

 ხსნის შეუღლების ამოცანებს ხაზოვანი ფიგურების კომბინაციებით შედგენილ კონტურში;
 აგებს ბრტყელ გეომეტრიულ ობიექტს მოთხოვნილი გეომეტრიული თვისებების დაცვით,

როგორიცაა ტოლობა, კონგრუენტულობა, მიკუთვნება (მაგ., კოლინიარობა), თანკვეთა
(ინციდენცია), პარალელობა, პერპენდიკულარობა, კონცენტრულობა, სიმეტრიულობა,
ზომა, მასშტაბი, ორიენტაცია და სხვა პარამეტრული დამოკიდებულებები;

 აგებს სასკოლო ნაკვეთის გეგმას ძირითადი ობიექტების მასშტაბის დაცვით;
 აგებს საკლასო ოთახში ავეჯის განლაგების სქემას;
 აგებს მცირე არქიტექტურულ ფორმის კონტურს;
 აგებს მარტივი ტექნიკური ნაწარმის ნახაზს;
 აგებს მცირე საცხოვრებელი სახლის ან ბინის გეგმას.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.5. მოსწავლეს შეუძლია ორგანზომილებიანი ფიგურების მოდიფიცირება ან/და
რედაქტირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 არსებული ბრტყელი გრაფიკული გამოსახულების საფუძველზე ქმნის ალტერნატიულ
(განსხვავებულ) ობიექტს გეომეტრიული გარდაქმნებისა და რედაქტირების შესაბამისი
ინსტრუმენტების გამოყენებით;

 არჩეული საბაზო ობიექტის საფუძველზე ქმნის მართკუთხა ან წრიულ (პოლარულ)
ობიექტთა ჯგუფს ანუ მასივს (ფორმალური კომპოზიცია);

 ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურების საფუძველზე ქმნის ფორმალურ კომპოზიციას
ტრანსფორმაციის ძირითადი პროცედურების (გადაადგილება, ბრუნვა, მასშტაბირება,
სიმეტრია) გამოყენებით;

 სტილიზებული ხაზოვანი ობიექტის (მაგ. მცენარეული მოტივი) საფუძველზე ქმნის
ორნამენტს, ან სხვა დეკორატიულ გამოსახულებას (არაფორმალური კომპოზიცია).

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.6. მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი ფიგურის აქსონომეტრიული ნახაზის აგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აგებს მარტივ გეომეტრიულ ფიგურებს (მაგ. სამკუთხედი, ოთხკუთხედი, ექვსკუთხედი)
აქსონომეტრიულ გეგმილებში (იზომეტრიაში ან ფრონტალურ დიმეტრიაში);

 აგებს სკოლის ეზოს აქსონომეტრიულ გეგმას მეტი თვალსაჩინოების მისაღწევად
(იზომეტრია);

 კომპიუტერის საშუალებით გადაყავს ორთოგონალური გეგმილი (ნებისმიერი
სტანდარტული ხედი) იზომეტრიაში.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.7. მოსწავლეს შეუძლია ორთოგონალური გეგმილების, ჭრილების და კვეთების
აგება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აგებს მარტივი დეტალის ორთოგონალურ: ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ, პროფილურ
გეგმილებს (არაფორმალურად, კომპლექსური გეგმილების ცნების გამოყენების გარეშე);

 აგებს მარტივი სამშენებლო ობიექტის გეგმას და ფასადებს (წინხედს და გვერდხედს);



 იყენებს სტანდარტულ ხედებს კომპიუტერული ხაზვის პროცესში;
 აგებს მარტივი დეტალის ჭრილებსა და კვეთებს.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.8. ნახაზის შესრულებისას მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის გაფორმების სტანდარტის
დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 პირობითი სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ირჩევს ხაზის ტიპს, სისქეს და ფერს;
პირობით აღნიშვნებს (მასალის, ობიექტების და სხვ.), ფორმატს, ჩარჩოს, წარწერებს, ზომებს
და სხვ.

 ნახაზის სხვადასხვა მასშტაბით შესრულებისას, იყენებს ანოტაციური ელემენტების
(წარწერები, ზომები, დაშტრიხვა) განსხვავებულ მასშტაბს.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.9. მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის წაკითხვა და ანალიზი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ნახაზის წაკითხვისას იყენებს ნახაზის გაფორმების სტანდარტისა და პირობითი
აღნიშვნების სისტემას. მსჯელობს ნახაზის შესრულების ხარისხზე ამ კრიტერიუმისა და
აგების სისწორის გათვალისწინებით;

 მსჯელობს ნახაზის გაფორმების სტანდარტზე;
 მსჯელობს „საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის ერთიან სისტემაზე“ (სდეს), სახელმწიფო,

დარგობრივი ან საფირმო სტანდარტების და დამკვეთის მოთხოვნების შესრულების
საკითხებზე;

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.10. მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის მომზადება წარსადგენად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აგებული ნახაზის ფაილს წერს პროგრამული პაკეტის (გამოყენებული გრაფიკული
რედაქტორის) ძირითადი ტიპის (ფორმატის) ფაილში და პროგრამისა და
პრინტერ/პლოტერის სპეციფიკის გათვალისწინებით ირჩევს ქაღალდის ზომას, მასშტაბს
და ბეჭდვის სტილს;

 წარადგენს დასრულებული ნახაზის ნიმუშს ქაღალდზე ან კომპიუტერის ეკრანზე და
მსჯელობს მის შესახებ;

 წარადგენს დასრულებული ნახაზის ნიმუშს მთლიანად და დეტალებში ზუმირებისა და
პანორამირების მეთოდებით.

არჩ.ხაზვაX/XI/XII.1.11. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს ნახაზის მნიშვნელობა ყოველდღიურ
პრაქტიკაში და წარმოებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



 აფასებს ტექნიკური ნახაზის მნიშვნელობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში (მაგ., დიზაინის
სხვადასხვა მიმართულებებში, როგორიცაა მცირე არქიტექტურული ფორმები, ავეჯი,
ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის თარგი და სხვ.)

 მსჯელობს ნახაზის სპეციფიკაზე დარგობრივი (სამანქანათმშენებლო, სამშენებლო,
კარტოგრაფიკული), თემატიური და დეტალიზაციის ხარისხის მიხედვით;

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი

1. სახაზავი იარაღები და მასალები;
2. ხაზოვანი ობიექტები, გეომეტრიული აგებები, შეუღლებები;
3. მრავალცენტრიანი და ლეკალური მრუდები;
4. ბრტყელი ფიგურები, მათი თვისებები;
5. გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე (ძირითადი ცნებები). მოძრაობის (ევკლიდური)

გარდაქმნის ჯგუფი: გადატანა, ბრუნვა, სიმეტრიული ასახვა;
6. გეომეტრიული აგებები სიბრტყეზე;
7. კოორდინატთა სისტემები;
8. ორგანზომილებიანი ფიგურების რედაქტირება;
9. ორთოგონალური გეგმილები, ჭრილი, კვეთა;
10. ბრტყელი ფიგურის აქსონომეტრიული ნახაზი;
11. ნახაზის გაფორმების სტანდარტის ცნება. ფორმატი, ხაზის ტიპები, ზომები, მასშტაბი;
12. ნახაზის ფაილის ჩაწერა, დაბეჭდვა;
13. ნახაზი ყოველდღიურ ცხოვრებაში და წარმოებაში;
14. კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები:  Paint, Adobe Photoshop,  Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD

LT.
X/XI/XII კლასები

ხაზვა

II მოდული

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემეცნებითი კომპონენტი
შემოქმედებისა და

პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.1.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული
გარდაქმნების: მოძრაობის,
მსგავსობის და აფინური
გარდაქმნის ჯგუფების
ძირითადი თვისებების

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.4.

მოსწავლეს შეუძლია
შეასრულოს
სამგანზომილებიანი
აგებები

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.9.
მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს ანოტაციური
ობიექტების (ტექსტი,
ზომები, დაშტრიხვა,
პირობითი ნიშნები) სტილი



განმარტება

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.2.

მოსწავლე განიხილავს
ბულის (ლოგიკურ)
ოპერაციებს გეომეტრიული
მოდელირების იარაღად

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.3.
მოსწავლე განმარტავს
კოორდინატთა სისტემის
მართვის არსს და
დანიშნულებას

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.5.

მოსწავლეს შეუძლია
სამგანზომილებიანი
ფიგურების რედაქტირება
ობიექტების და
სუბობიექტების დონეზე

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.6.

მოსწავლეს შეუძლია ააგოს
სტანდარტული
ორთოგონალური ხედები
(გეგმილები), იზომეტრია,
ჭრილი, კვეთა

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.7.

მოსწავლეს შეუძლია
ელემენტარული
პოზიციური და მეტრული
ამოცანების ამოხსნა
არსებულ მოდელზე

არჩ.II.ხაზვა.X/XI/XII.2.8.

მოსწავლეს შეუძლია
გამოიყენოს
არასტანდარტული ხედები
და ცენტრალური პროექცია
გამოსახულების აგებისას

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.10.

მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს სივრცითი
ობიექტების
ვიზუალიზაციის სტილი

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.11.

მოსწავლეს შეუძლია
ნახაზის ფაილის
სხვადასხვა ტიპის
ფორმატებში ჩაწერა,
ექსპორტი, იმპორტი.
ნახაზის მაკეტის
(სხვადასხვა ხედის
ერთობლიობა ერთ
ფურცელზე) შექმნა, ბეჭდვა.

არჩ.ხაზვაX/XI.2.12.
მოსწავლეს შეუძლია
ისაუბროს ნახაზის
სახეებზე და მათი
გამოყენების სფეროებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მიმართულება: შემეცნება



არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.1. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების: მოძრაობის, მსგავსობის და
აფინური გარდაქმნის ჯგუფების ძირითადი თვისებების განმარტება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ახასიათებს წრფივი გეომეტრიული გარდაქმნების ჯგუფების (ევკლიდური, მსგავსობა,
აფინური) ძირითად თვისებებს, აღწერს შესაბამის გეომეტრიული გარდაქმნების
პროცედურებს სივრცეში (გადადგილება, ბრუნვა, მასშტაბირება, სიმეტრიული ასახვა) და
მათ კომპოზიციებს, როგორც გრაფიკული ობიექტების მოდიფიცირების ან/და
რედაქტირების ქმედით საშუალებას, ხელით ხაზვისას და ავტომატიზირებული
გეომეტრიული მოდელირების დროს;

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.2. მოსწავლე განიხილავს ბულის (ლოგიკურ) ოპერაციებს გეომეტრიული
მოდელირების იარაღად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გეომეტრიული მოდელირების დროს ტანების/სხეულების ურთიერთკვეთას, გამოკლებასა
და გაერთიანებას განიხილავს როგორც სიმრავლეთა თეორიის შესაბამისი ლოგიკური
ფუნქციების გამოყენების თვალსაჩინო ილიუსტრაციას. უჩვენებს კავშირს ვენის
დიაგრამასა და ტანების/სხეულების რედაქტირების ამ ინსტრუმენტს შორის, რაც
ასოცირდება წერტილების სიმრავლეებთან.

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.3. მოსწავლე განმარტავს კოორდინატთა სისტემის მართვის არსს და
დანიშნულებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 უკავშირებს კოორდინატთა სისტემის გარდაქმნას სივრცის გეომეტრიული გარდაქმნის
თვისებებს, განმარტავს ამ პროცედურას მართკუთხა და აქსონომეტრიული კორდინატთა
სისტემების მაგალითზე;

 ჩამოთვლის და განიხილავს კოორდინატთა სისტემების სახეებს და განმარტავს მათ
დანიშნულებას (გლობალური, ლოკალური, გამომყენებლის და სხვ.)

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.4. მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს სამგანზომილებიანი აგებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აგებს სივრცეში კარკასულ ობიექტს;
 აგებს სტანდარტულ და არასტანდარტულ (ბრუნვის, შეერთების, დაძვრის, კუნსის და სხვ.)

ზედაპირებს;
 აგებს სტანდარტულ და არასტანდარტულ (ბრუნვის, ამოწნეხვის, ლოფტინგის და სხვ.)

სხეულებს.



არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.5. მოსწავლეს შეუძლია სამგანზომილებიანი ფიგურების რედაქტირება ობიექტების
და სუბობიექტების დონეზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 კომპიუტერის მეშვეობით სამგანზომილებიანი გამოსახულების აგების დროს იყენებს
ზოგად და სპეციალურ (3D) რედაქტირების საშუალებებს, რომლებიც გეომეტრიულ
პრიმიტივებს განიხილავენ პირობითად „ერთიან და განუყოფელ“ ობიექტებად;

 კომპიუტერის მეშვეობით სამგანზომილებიანი გამოსახულების აგების დროს ბულის
ოპერაციებთან ერთად იყენებს სამგანზომილებიანი გეომეტრიული პრიმიტივების
სტრუქტურული ერთეულების (წახნაგი, წიბო და სხვ.) რედაქტირების საშუალებებს.

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.6. მოსწავლეს შეუძლია ააგოს სტანდარტული ორთოგონალური ხედები
(გეგმილები), იზომეტრია, ჭრილი, კვეთა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აგებს დეტალის ორთოგონალურ: ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ, პროფილურ
გეგმილებს;

 აგებს არქიტექტურულ-სამშენებლო ობიექტის გეგმას და ფასადებს (წინხედს და
გვერდხედს);

 აგებს არქიტექტურულ-სამშენებლო სამგანზომილებიანი ობიექტის ჭრილებსა და
კვეთებს.

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.7. მოსწავლეს შეუძლია ელემენტარული პოზიციური და მეტრული ამოცანების
ამოხსნა არსებულ მოდელზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განსაზღვრავს მანძილს ორ მოცემულ წერტილს შორის სივრცეში, წერტილიდან
სიბრტყემდე; კუთხეს წრფესა და სიბრტყეს, ორ სიბრტყეს შორის (მეტრული ამოცანა);

 განსაზღვრავს მოცემული წერტილის პროექციას სიბრტყეზე, მოცემულ წერტილზე
გამავალი წრფის პროექციას სიბრტყეზე (პოზიციური ამოცანა).

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.8. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს არასტანდარტული ხედები და ცენტრალური
პროექცია გამოსახულების აგებისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების პროცესში იყენებს არასტანდარტულ
ხედებს (ირჩევს ნებისმიერ ხედვის წერტილს, აყენებს კამერას, განსაზღვრავს მის
პარამეტრებს);

 იყენებს როგორც პარალელური, ასევე ცენტრალური დაგეგმილების მეთოდს
(პერსპექტივას);

 აგებს ერთი და იმავე ობიექტის სამგანზომილებიან გამოსახულებას სხავადასხვა
მეთოდით: ორთოგონალური, აქსონომეტრიული და პერსპექტიული.



მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.9. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ანოტაციური ობიექტების (ტექსტი, ზომები,
დაშტრიხვა, პირობითი ნიშნები) სტილი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ადგენს ნახაზში გამოსაყენებელი შრიფტის სტილს, ახდენს მის პარამეტრების
ფორმატირებას (სახე, ზომა და სხვ.);

 ადგენს ნახაზში გამოსაყენებელი ზომების სტილს, განსაზღვრავს გამოტანის და ზომის
ხაზების, ისრების და ტექსტის პარამეტრებს;

 სწორად ირჩევს დაშტრიხვის (წახაზვის) სახეობას, მასალის პირობითი აღნიშვნის
შესაბამისად;

 ნახაზის სხვადასხვა მასშტაბით შესრულებისას, ყურადღებას აქცევს ანოტაციური
ობიექტების (წარწერები, ზომები, დაშტრიხვა) თვალსაჩინოების შენარჩუნებისთვის
განსხვავებული მასშტაბის გამოყენების აუცილებლობას. განსაკუთრებულ ყურადღებას
აქცევს ამ მოთხოვნას ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების დროს ნახაზის
ზუმირების და შკალირების (მასშტაბის შეცვლის) დროს.

არჩ.II.ხაზვა.X/XI/XII.2.10. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს სივრცითი ობიექტების ვიზუალიზაციის
სტილი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 აგებს სივრცულ ობიექტს 3-განზომილებიანი კარკასით;
 გამოსახავს სივრცულ ობიექტს უხილავი ხაზების გარეშე;
 გამოსახავს სივრცულ ობიექტს „კონცეპტუალურ სტილში“;
 გამოსახავს სივრცულ ობიექტს „რეალისტურ სტილში“;
 აგებს ერთი და იმავე ობიექტს სხვადასხვა ვიზუალურ სტილში.

არჩ.II.ხაზვა.X/XI/XII.2.11. მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის ფაილის სხვადასხვა ტიპის ფორმატებში ჩაწერა,
ექსპორტი, იმპორტი. ნახაზის მაკეტის (სხვადასხვა ხედის ერთობლიობა
ერთ ფურცელზე) შექმნა, ბეჭდვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 გრაფიკული გამოსახულების აგების შემდეგ ნახაზს ინახავს პროგრამული პროდუქტის
ძირითადი ტიპის ფაილის გარდა საექსპორტოდ დასაშვები ფაილების ტიპად შესაბამისი
გაფართოების არჩევის შედეგად;

 შემოაქვს ნახაზში სხვა პროგრამულ პროდუქტში შექმნილი ობიექტი იმპორტისთვის
დასაშვები ფაილიების ტიპებიდან, იყენებს მეხსიერების ბუფერს, ან OLE ტექნოლოგიას;

 ქმნის ნახაზის მაკეტს ძირითადი, დამხმარე და ადგილობრივი ხედების ფურცელზე
განსათავსებლად;

 ქმნის 3D სტანდარტული ინჟინრული ხედების მაკეტს, შეთანხმებული ხედებისა და
აქსონომეტრიული გამოსახულების საჩვენებლად;



 ბეჭდავს დასრულებულ ნახაზს „მოდელიდან“, ან შექმნილი ნახაზის მაკეტიდან
(ქაღალდის სივრციდან) პრინტერის/პლოტერის პარამეტრების, ფურცლის ფორმატის,
ბეჭდვის სტილისა და საჭირო მასშტაბის გათვალისწინებით.

არჩ.ხაზვაX/XI.2.12. მოსწავლეს შეუძლია ისაუბროს ნახაზის სახეებზე და მათი გამოყენების სფეროებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 განმარტავს ნახაზებში კლასიფიკაციის პრინციპს დარგობრივი, პროეცირების მეთოდებისა
და დეტალიზაციის ხარისხის მიხედვით; საუბრობს ნახაზების, როგორც საპროექტო
დოკუმენტაციის შინაარსის (დეტალები, საამწყობო, ზოგადი სახის, გაბარიტული,
სამონტაჟო, ცხრილი-სპეციფიკაცია), დამზადების და გაფორმების წესის (ესკიზები,
ორიგინალი, დედანი, დუბლიკატი, ასლი), მიზნობრივი დანიშნულების (ძირითადი,
დამხმარე, ტექნოლოგიური, საექსპლოატაციო), დაგეგმარების სტადიების (ესკიზური,
ტექნიკური, მუშა ნახაზები) შესახებ.

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი

1. ზედაპირების აგება;
2. სხეულების აგება;
3. გეომეტრიული გარდაქმნები სივრცეში (ძირითადი ცნებები). მოძრაობა, მსგავსობა, ჰომოტეტია,

აფინური, პროექციული გარდაქმნის ჯგუფები;
4. სამგანზომილებიანი სხეულების რედაქტირება ობიექტის (გრაფიკული პრიმიტივის) დონეზე;
5. ბულის (ლოგიკური) ოპერაციები;
6. სამგანზომილებიანი სხეულების რედაქტირება გრაფიკული პრიმიტივის სუბობიექტის დონეზე.
7. სივრცითი ფიგურის ზედაპირის განფენის აგება;
8. სტანდარტული ორთოგონალური ხედები (გეგმილები), იზომეტრია, ჭრილი, კვეთა. დამატებითი

და ადგილობრივი ხედები და ჭრილები;
9. არასტანდარტული ხედები. პარალელური პროექცია, ცენტრალური პროექცია;
10. კოორდინატთა სისტემის მართვა;
11. პოზიციური და მეტრული ამოცანები;
12. ანოტაციური ობიექტების (ტექსტი, ზომები, დაშტრიხვა, პირობითი ნიშნები) სტილი;
13. სივრცითი ობიექტების ვიზუალიზაციის სტილი;
14. ნახაზის ფაილის სხვადასხვა ტიპის ფორმატებში ჩაწერა, ექსპორტი, იმპორტი;
15. ნახაზის მაკეტის შექმნა, მათ შორის 3D სტანდარტული ინჟინრული ხედების მაკეტის შექმნა,

ბეჭდვა;
16. ნახაზის სახეები და მათი გამოყენების სფეროები;
17. კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები: AutoCAD, 3ds Max, Google SketchUp.

ძირითად ცნება-ტერმინთა განმარტება

ზოგიერთ ტერმინს ახლავს ინგლისურენოვანი შესატყვისი, რომელიც გააადვილებს თანამედროვე
საინფორმაციო ტექნოლოგიებში ინტეგრაციას.

ანოტაციური ობიექტები (Annotative) - ნახაზის გრაფიკული და/ან „არაგეომეტრიული“ კომპონენტები
(ტექსტი, ზომები, დაშტრიხვა, პირობითი აღნიშვნები), რომელთა მასშტაბი სავალდებულო არ არის იყოს



(ან სასურველია არ იყოს) გეომეტრიული გამოსახულებების მასშტაბის ცვლილების სინქრონული,
ნახაზის თვალსაჩინოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

გეომეტრიული გარდაქმნები (Geometric Transformations) - გეომეტრიული ფიგურის ან სივრცის თავის
თავზე ცალსახა ასახვა. წარმოადგენს საინჟინრო-კომპიუტერული გრაფიკის მეთოდოლოგიურ

საფუძველს. ამ სფეროში ძირითადად გამოიყენება გეომეტრიული გარდაქმნების
ჯგუფები: მოძრაობის, მსგავსების, აფინური, პროექციული (გეგმილური).

გეომეტროგრაფიკული გამოსახულება (Geometricgrafical) - ხელსაწყო/იარაღების გამოყენებით ზუსტი
აგებებისა და ობიექტის ფორმისა და მისი ანასახის დამაკავშირებელი გეომეტრიული კანონზომიერების
საფუძველზე შექმნილი გრაფიკული გამოსახულებება.

ნახაზი (Drawing) - ტექნიკური დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს გეომეტროგრაფიკულ გამოსახულებას,
ანოტაციურ კომპონენტებს, პირობით აღნიშვნებს, განსაზღვრავს ნაკეთობის /ობიექტის

გეომეტრიულ და სხვა ტექნიკურ თვისებებს და გამოიყენება მისი დამზადების,
კონტროლის, მიღების, ექსპლუატაციის, რემონტის, თუ სხვა მიზნებისათვის. ნახაზი

სრულდება დაგეგმილების წესებისა და დადგენილი მოთხოვნებისა და პირობითობის მკაცრი
დაცვით. ამასთან საგნისა და მისი შემადგენელი ელემენტების გამოსახვის წესები ერთი და იგივეა
მრეწველობისა და მშენებლობის ყველა დარგში.

გეგმილი (Projection) - დაგეგმილების რაიმე წესით, დაგეგმილების ცენტრისა და დამაგეგმილებელი
სხივების მიმართულებით განსაზღვრული, გეგმილსიბრტყეზე (მაგ. ფრონტალურ,
ჰორიზონტალურ, პროფილურ) მიღებული ობიექტის ანასახი.

გრაფიკული პრიმიტივები - (Graphics primitives) - ერთიანი, პირობითად განუყოფელი გეომეტრიული
ფიგურები, რომელთაც გამოყენებითი პროგრამა იყენებს, როგორც საბაზოს, უფრო რთული ვექტორული
გამოსახულების ასგებად.

სუბობიექტი (Subobject) - გრაფიკული პრიმიტივის ძირითადი სტრუქტურული ელემენტი: სეგმენტი,
წახნაგი, წიბო, წვერო.

დაგეგმილება (Projecting) - რაიმე ზედაპირზე დამაგეგმილებელი სხივების მეშვეობით ობიექტის
ანასახის (გეგმილის) მიღება. დაგეგმილების სახეებია: პარალელური (ორთოგონალური,
აქსონომეტრიული) და ცენტრალური (პერსპექტიული).

ვენის დიაგრამა (Venn Diagram) - ზოგადად, სიმრავლეთა შორის მიმართებების
სქემატურიგამოსახულება. გრაფიკაში, კერძოდ ხაზვაში, გამოიყენება ტანების გაერთიანების,
გამოკლების, ურთიერთგადაკვეთის პროცედურების (ბულის ოპერაციების) აღსანიშნავად.

ვიზუალიზაციის სტილი (Visual Style) - აგებული სივრცული ობიექტის თვალსაჩინოების სხვადასხვა
ხარისხით გამოსახვა. მაგ., სივრცული კარკასი, უხილავი ხაზების გარეშე, კონცეპტუალური,
რეალისტური და სხვ.



ხედი (View) - ობიექტის მაყურებლისკენ მიქცეული ხილული ზედაპირის გამოსახულება. სტანდარტად
მიღებულია 6 ძირითადი ხედი (კუბის წახნაგების შესაბამისად, ხედების განსაზღვრის ევროპული

და ამერიკული სისტემა ერთმანეთისგან რამდენადმე განსხვავდება, პარალელური ხედების
სახელწოდებები შებრუნებულია). მიღებულია შემდეგი ინტერპრეტაციაც: ხედი წინიდან (ე.წ. მთავარი
ხედი) - ფრონტალური ანუ შვეული გეგმილია, ხედი ზემოდან - ჰორიზონტალური, ხედი

გვერდიდან (მარცხნიდან) - პროფილური გეგმილი. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება
დამატებითი ხედი, არაპარალელური ძირითადი ხედების მიმართ, ასევე ადგილობრივი ხედი

- ობიექტის ხილული ნაწილის ფრაგმენტის გამოსახულება.

ნახაზის მაკეტი (Layout) - ობიექტის გეომეტრიული მოდელის სხვადასხვა ხედების/ჭრილებისგანთავსება
ერთ ფურცელზე. ობიექტის მოდელი განთავსებულია „მოდელის სივრცეში“, ხედები/ჭრილები -
„ფურცლის სივრცეში“.

ფორმათწარმოქმნა (Morphogenesis, Shaping) - დასაპროექტებელი ობიექტის ფორმის შექმნისა და/ან
არსებული ფორმის გარდაქმნის პროცესი, როგორც წესი, გეომეტრიული გარდაქმნებისა და მათი
კომპოზიციების (კომბინაციების) გამოყენებით.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის ბრძანება №159/ნ -
ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.

თავი LXXVIII

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი ”სახელმწიფო და სამართალი”

საგნობრივი პროგრამა

X/XI/XII კლ.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი
არჩევითი საგანი - ”სახელმწიფო და სამართალი” - სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის
ნაწილია. იგი უწყვეტობის პრინციპითაა დაკავშირებული საბაზო და საშუალო საფეხურზე სამოქალაქო
განათლების კურსის ფარგლებში მოწოდებულ მასალასთან.

ნებისმიერ ქვეყანაში დემოკრატიის არსებობა მოქალაქეთა უნარებზე, ცოდნასა და განწყობებზეა
დამოკიდებული. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ხელისუფლების წყარო ხალხია. თუმცა,
ადამიანები ვერ შეძლებენ საკუთარი ხელისუფლების საქმიანობაში მონაწილეობას ან მის
გაკონტროლებას სამოქალაქო კომპეტენციის გარეშე.



საგნის სწავლებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლისათვის სამოქალაქო კომპეტენციების
შემუშავებისა და საზოგადოებაში სამოქალაქო კულტურის დამკვიდრებისათვის, ასევე, ამ
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გააზრებისა და დაჯგუფებისთვის.

ბ) საგნის სწავლების მიზანი

არჩევითი საგნის - ”სახელმწიფო და სამართალი” - სწავლების მიზნებია:

მოსწავლისათვის უფრო გასაგები გახადოს სახელმწიფოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ფენომენი;
წარმოდგენა შეუქმნას მას სახელმწიფო და სამართლებრივი სისტემის ფუნქციონირების შესახებ;
გააცნოს ქვეყანაში არსებული მმართველობითი სტრუქტურები და სოციალური ინსტიტუტები;
წარმოდგენა შეუქმნას სამართლებრივი სისტემის საფუძვლების შესახებ;
გააცნოს საერთაშორისო სამართლის სისტემა;
დეხმაროს იურიდიული და პოლიტიკური მეცნიერებებისთვის მნიშვნელოვანი საბაზო ცნებებისა და

ტერმინების ათვისებაში;
ცოდნა შესძინოს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს განვითარების ისტორიული, სამართლებრივი,

პოლიტიკური და საზოგადოებრივ საფუძვლების შესახებ;
გამოუმუშავოს სახელმწიფო მოწყობის, სამართლისა და მოქალაქეობის შესახებ ორიგინალური

მსჯელობის უნარი;
გამოუმუშავოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომლებიც მას სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიურ

მონაწილეობაში დაეხმარება.
ყოველივე ეს კი მოსწავლის პატრიოტ, განათლებულ და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ
ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს.

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება

სასწავლო კურსი კვირაში ორსაათიანი დატვირთვით (წლიური 60 საათი) ისწავლება ერთი აკადემიური
წლის განმავლობაში (ორი სემესტრი). კურსის არჩევა შეუძლია მოსწავლეს, რომელსაც დაძლეული აქვს
საბაზო საფეხურის საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი პროგრამები. საგანი XI/XII1 კლასის
მოსწავლეებისთვისაა განკუთვნილი.

მოსწავლის მიღწევების შეფასება ხდება საზოგადოებრივი მეცნიერებების სავალდებულო საგნების
შეფასების სისტემის მსგავსად2.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ., არჩ. სახ. სამ. XI/XII.1. -
პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.=არჩევითი),
მეორე და მესამე ნიშანები მიუთითებს საგნის სახელწოდებას (სახ. სამ.=სახელმწიფო და სამართალი),
მესამე ნიშანი - XI/XII მიუთუთებს რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (XI/XII კლასები),
ბოლო ნიშანი 1 კი შედეგის რიგს (1-პირველი შედეგი).



დ) მიმართულებების აღწერა

სახელმწიფო და მმართველობა - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს სახელმწიფოს არსი და
ფუნქციონირების პრინციპები გააცნოს; დაანახოს მას ლიბერალურ-დემოკრატიული გარემოს
მნიშვნელობა; გააცნოს მას სახელმწიფოს მმართველობითი სტრუქტურები და წარმოდგენა შეუქმნას
ხელისუფლების დანაწილების პრინციპების შესახებ.

სახელმწიფო და მოქალაქე - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეებს წარმოდგენა შეუქმნას
სამართალმცოდნეობის საფუძვლების შესახებ; დაეხმაროს მას ამ მხრივ მნიშვნელოვანი

1 რამდენადაც XII კლასში არჩევითი საგნების სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ I სემესტრში, მოსწავლეებს შეუძლიათ XI
კლასის II სემესტრში აირჩიონ არჩევითი საგანი „სახელმწიფო და სამართალი“ და დაასრულონ XII კლასის I სემესტრში.
2 კურსის ბოლო 4-5 კვირა მოსწავლეთა პრაქტიკულ მუშაობას დაეთმობა სხვადასხვა სახის პროექტებზე, რომლებსაც ისინი
პედაგოგთან და თანაკლასელებთან ერთად აირჩევენ. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული
აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. პროექტი განხორციელებულად ჩაითვლება,
თუკი მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და კორექტული ფორმით იქნება წარმოდგენილი (მაგ: წერილობითი
დოკუმენტი, მაკეტი, ინსცენირება, დებატები, აქცია, თანამიმდევრული ღონისძიებები და ა.შ.).

ცნებებისა და ტერმინების დაუფლებაში; გააცნოს სამართლის დარგები და საერთაშორისო სამართლის
სისტემა; დაეხმაროს საქართველოს კონსტიტუციის უკეთ აღქმაში.

ადამიანის უფლებები და მოვალეობები დემოკრატიულ სახელმწიფოში - ამ მიმართულების მიზანია
მოსწავლეს საკუთარი თავის მოქალაქედ აღქმაში დაეხმაროს. მკაფიო წარმოდგენა შეუქმნას მას მისი
უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ. დაანახოს მას სახელმწიფოს ცხოვრებაში მონაწილეობის
შესაძლებლობა და აუცილებლობა. გააცნოს თვითმმართველობის ორგანოები და არჩევნების სტრუქტურა.

საგნობრივი კომპეტენციები

XI/XII კლასები
სახელმწიფო და სამართალი

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

სახელმწიფო და მმართველობა სახელმწიფო და სამართალი სახელმწიფო და მოქალაქე



არჩ.სახ.სამ.XI\XII.1. მსჯელობს
სახელმწიფოს არსსა და
ტოპოლოგიაზე.

არჩ.სახ.სამ.XI\XII.2. მსჯელობს
ხელისუფ-ლების დანაწილების
პრინციპებზე. განასხვა-ვებს
მართველობის იერარქიულ
სტრუქტურებს.

არჩ.სახ.სამ.XI\XII.3. მსჯელობს
ლიბერალური დემოკრატიის
პოზიტიურ მხარეებზე.

არჩ. სახ. სამ.XI\XII. 4.
ახასიათებს ქართულ
სახელმწიფოს.

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 5. განასხვავებს
სამართლის დარგებს.
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 6.
იცნობს საერთაშორისო სამართლის
სისტემას.

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 7.
მსჯელობს საქართველოს
კონსტიტუციაზე.

არჩ. სახ. სამ.XI\XII. 8.
მსჯელობს მოქალაქის უფლება-მოვალეობების
შესახებ. აცნობიერებს სახელმწიფოს წინაშე
საკუთარ ვალდებულებებს.

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 9.
ჩამოთვლის და ახასიათებს
თვითმმართველობის ორგანოებისა და
პოლიტი-კური პარტიები ფუნქციებსა და
მუშაობის  პრინციპებს.

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 10.
იცნობს არჩევნების სტრუქტურას.
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 11.
მსჯელობს სამოქალაქო საზოგადოებისათვის
აქტუალურ პრობლემებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება: სახელმწიფო და მმართველობა

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 1. მსჯელობს სახელმწიფოს არსსა და ტოპოლოგიაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

განმარტავს სახელმწიფოს ცნებას; ჩამოთვლის მის ძირითად მახასიათებლებს;

მსჯელობს საზოგადოებისთვის სახელმწიფოს მნიშვნელობაზე;

ჩამოთვლის მმართველობის ფორმებს;

განასხვავებს სახელმწიფოებს ტერიტორიული მოწყობის პრინციპის მიხედვით;

განასხვავებს სახელმწიფოებს მათში არსებული რეჟიმების მიხედვით;

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 2. მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპებზე. განასხვავებს
მმართველობის იერარქიულ სტრუქტურებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

განმარტავს ხელისუფლების დანაწილების არსს;

მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების მნიშვნელობაზე;

მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების ისტორიულ საფუძვლებზე;



ჩამოთვლის სახელისუფლო შტოებს;

საუბრობს მედიის, როგორც ”მეოთხე ხელისუფლების” შესახებ;

ჩამოთვლის მმართველობის იერარქიულ სტრუქტურებს, მსჯელობს მათი ურთიერთმიმართების
შესახებ;

განასხვავებს მმართველობით სტრუქტურებს ხელისუფლების შტოებისაგან;

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 3. მსჯელობს ლიბერალური დემოკრატიის პოზიტიურ მხარეებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

განმარტავს ლიბერალური დემოკრატიის არსს;

ადარებს ერთმანეთს დემოკრატიულ და ტოტალიტარულ სახელმწიფოებს;

მსჯელობს, თუ ადამიანის რომელი უფლებები ილახება ტოტალიტარიზმის პირობებში;

ისტორიიდან მოყავს მაგალითები ტოტალიტარიზმის პირობებში ადამიანების ან სოციალური
ჯგუფების დევნის შესახებ.

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 4. ახასიათებს ქართულ სახელმწიფოს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

გამოყოფს ქართული სახელმწიფოებრიობის განვითარების ძირითად ეტაპებს;

ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში არსებულ ქართულ სახელმწიფოებს;

ახასიათებს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს მმართველობის ფორმას;

ახასიათებს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მოწყობას;

ახასიათებს საქართველოში არსებულ მმართველობით სტრუქტურებს;

მსჯელობს თანამედროვე ეტაპზე ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის აქტუალურ პრობლემებზე.

მიმართულება: სახელმწიფო და სამართალი

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 5. განასხვავებს სამართლის დარგებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

განსაზღვრავს კანონისა და სამართლის არსს;



განასხვავებს დაწერილ კანონებს ადათისა და დაუწერელი კანონებისგან;
ახდენს სამართლის დარგების კლასიფიცირებას;
მსჯელობს კანონის მიღებისა თუ შეცვლის წესებზე; განიხილავს ადათსა თუ კანონზე

საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმებს და ადარებს ერთმანეთს;

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 6. იცნობს საერთაშორისო სამართლის სისტემას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

მსჯელობს საერთაშორისო სამართლის არსსა და მნიშვნელობაზე;

განასხვავებს საერთაშორისო სამართლის ჩამოყალიბების ეტაპებს;

განასხვავებს სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებს;

განსაზღვრავს კონსტიტუციის არსსს და იაზრებს მის მნიშვნელობას სახელმწიფოს
ფუნქციონირებისათვის;

ჩამოთვლის და ახასიათებს უმთავრეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს (ევროკავშირი, გაერო,
იუნისეფი, იუნესკო, წითელი ჯვარი და ნახევარმთვარე და ა.შ.);

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 7. მსჯელობს საქართველოს კონსტიტუციაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

მსჯელობს საქართველოს კონსტიტუციის ფორმირების ისტორიაზე;

განსაზღვრავს მის მიზნებსა და ამოცანებს;

ახასიათებს საქართველოს კონსტიტუციის ძირითად ნაწილებს;

კონსტიტუციის ცალკეულ ნაწილებზე დაყრდნობით მსჯელობს მოქალაქის უფლებებისა და
მოვალეობების შესახებ;

საქართველოს კონსტიტუციაში მოიძიებს და აჯგუფებს იმ დებულებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს
მისი – მოქალაქის პირადი, სოციალი და პოლიტიკური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას;
თანაკლასელთა ჯგუფთან ერთად ამ საკითხის განხილვისას მსჯელობს მოქალაქის
კონსტიტუციურ მოვალეობებსა და მათგან თავის არიდების მოსალოდნელ შედეგებზე;

მსჯელობს ქართული სახელმწიფოსთვის კონსტიტუციის მნიშვნელობაზე.

მიმართულება: სახელმწიფო და მოქალაქე



არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 8. მსჯელობს მოქალაქის უფლება-მოვალეობების შესახებ. აცნობიერებს
სახელმწიფოს წინაშე საკუთარ ვალდებულებებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

განმარტავს მოქალაქის ცნებას;

განიხილავს საკუთარ თავს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ნაწილად;

მსჯელობს ადამიანის უფლებებზე და მათი დაცვის აუცილებლობაზე;

მსჯელობს ბავშვთა უფლებების შესახებ;

მსჯელობს სოციალური უზრუნველყოფის უფლებების შესახებ;

მსჯელობს ტრეფიკინგზე;

ჩამოთვლის ადამიანის ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობებს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს
წინაშე;

ჩამოთვლის და ახასიათებს ადამიანის უფლებების დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს;
წერს ესეს "ჩემი უფლებები და მოვალეობები".

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 9. ჩამოთვლის და ახასიათებს თვითმმართველობის ორგანოებისა და პოლიტიკური
პარტიების ფუნქციებსა და მუშაობის პრინციპებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

მსჯელობს დემოკრატიული სახელმწიფოს პირობებში თვითმმართველობის მნიშვნელობაზე;

განმარტავს ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პრინციპებს;

განსაზღვრავს მოქალაქესა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის თანამშრომლობის
პრინციპებს;

განმარტავს არასამთავრობო ორგანიზაციის არსს; მსჯელობს მის სამართლებრივ საფუძვლებზე;
მსჯელობს სახელმწიფოს ფუნქციონირებისათვის მათ გავლენაზე;

განსაზღვრავს პოლიტიკური პარტიის არსსა და მნიშვნელობას სახელმწიფოსთვის;

მსჯელობს დემოკრატიული სახელმწიფოს პირობებში მრავალპარტიული სისტემის მნიშვნელობასა
და ფუნქციებზე;

განასხვავებს პოლიტიკურ პარტიას არასამთავრობო ორგანიზაციისგან;



თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად განიხილავს სკოლის თვითმმართველობის ორგანოების
საქმიანობასა და მათ შედეგებს; ანალიზის საფუძველზე წერს რეკომენდაციებს სასკოლო
ცხოვრების გაუმჯობესების შესახებ, რომლებსაც სათანადო ფორმით წარუდგენს შესაბამის
კომპეტენტურ პირს ან ორგანოს.

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 10. იცნობს არჩევნების სტრუქტურას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

მსჯელობს დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის არჩევნების მნიშვნელობაზე;
ჩამოთვლის დემოკრატიული არჩევნების მახასიათებლებს;
იცნობს დემოკრატიული არჩევნების პროცედურებს; ფლობს შესაბამის ცნებებსა და ტერმინებს;
იკვლევს არჩევნების გაყალბების თავიდან აცილების გზებს;

არჩ.სახ.სამ.XI\XII.11. მსჯელობს სამოქალაქო საზოგადოებისათვის აქტუალურ პრობლემებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

მსჯელობს სამოქალაქო საზოგადოების არსსა და მნიშვნელობაზე;
განიხილავს საკუთარ თავს სამოქალაქო მონაწილეობის სისტემაში;
განიხილავს, თუ რა პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს სამოქალაქო საზოგადოება;
მსჯელობს სხვადასხვა ტიპის (მაგ.: ქურდობა, მკვლელობა, კორუფცია, დისკრიმინაცია, თაღლითობა,

ძალადობა და სხვა) დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებსა და მათი შემცირების გზებზე;
დროის ხაზზე აღნიშნავს იმ ეტაპებს, როდესაც მოიპოვა მისთვის მნიშვნელოვანი უფლება და გაუჩნდა

განსაკუთრებული მოვალეობა; იმავე ხაზზე აღნიშნავს ეტაპებს, როდესაც მას განსხვავებული
(დამატებითი ან გაფართოებული) უფლება-მოვალეობები გაუჩნდება (მაგ.: მართვის, არჩევნებში
მონაწილეობის, დაოჯახების, სამხედრო სამსახურის და ა.შ.);

გეგმავს დებატებს თემაზე „არის თუ არა ჩვენი საზოგადოება სამოქალაქო?“; ირჩევს ერთ-ერთ როლს
(მაგ.: მედიატორი, მეთვალყურე ან მოკამათე მხარე); გამოთქვამს და ასაბუთებს საკუთარ
პოზიციას (თეორიული დებულებებითა და კონკრეტული მაგალითებით); ითვალისწინებს
ოპონენტების შენიშვნებს და მონაწილეობს დებატების საბოლოო შედეგების ჩამოყალიბებაში.

პროგრამის შინაარსი

რა არის სახელმწიფო; სახელმწიფოს ძირითადი ნიშნები;

თანამედროვე სახელმწიფოების ტიპოლოგია;

თანამედროვე სახელმწიფოების მმართველობის სტრუქტურები; ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოები;



ხელისუფლების დანაწილების პრინციპები;

ქართული სახელმწიფოს დახასიათება;

საქართველოს კონსტიტუცია;

საერთაშორისო სამართლის სისტემა; (მისი ჩამოყალიბების ისტორია; უმთავრესი საერთაშორისო
ორგანიზაციები);

კანონი და სამართალი;

სამართალის დარგები;

მოქალაქის უფლება-მოვალეობები (მოქალაქეობის არსი; ადამიანი და სოციუმი; ადამიანი და
სახელმწიფო; ბავშვთა უფლებები; ტრეფიკინგი; სოციალური უზრუნველყოფის უფლებები).

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

თავი LXXIX

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი „ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია”

საგნობრივი პროგრამა

X/XI/XII კლ.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

საშუალო საფეხურზე საგნის - "ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია” - შესწავლა
მოსწავლეს ზოგად ცოდნას შესძენს ქართული სამხედრო ისტორიის სფეროში; დაეხმარება მას
სამხედრო ხელოვნების ძირითადი ასპექტების გაცნობიერებაში; ქართული სამხედრო
ძალების განვითარების ძირითადი ეტაპებისა და ეპოქალური მნიშვნელობის ბრძოლების
შეფასებაში.

აღნიშნული კურსი ხელს შეუწყობს, ასევე, მოსწავლის კრიტიკული აზროვნების უნარის
განვითარებას და მისი სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებას.

ბ) ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორიის სწავლების მიზნები



საგნის - „ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია” - სწავლების მიზანია მოსწავლეს:
გააცნოს ქართული სამხედრო ხელოვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები;
შეასწავლოს სამხედრო ისტორიის საგნის ამსახველი ძირითადი ცნებები და ტერმინები;
დაეხმაროს ქართველების მიერ წარმოებული საეტაპო ბრძოლების მნიშვნელობის აღქმაში;
გააცნოს გამოჩენილ ქართველ სამხედრო მოღვაწეთა დამსახურება ქვეყნის წინაშე;
გაუღრმავოს ცოდნა საქართველოს ისტორიაში.

გ) საგნის ორგანიზება

არჩევითი საგნის - "ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია” - ერთმოდულიანი სასწავლო
პროგრამა გათვლილია 30 აკადემიურ საათზე. ის ისწავლება ერთი სემესტრის განმავლობაში
და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის X, XI, XII კლასის მოსწავლეებისთვის.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი არჩ.სამხ.ხელ.
X/XI/XII.1. პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა
განკუთვნილი (არჩ. - არჩევითი); მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (სამხ. ხელ. - ქართული
სამხედრო ხელოვნების ისტორია); მესამე ნიშანი - X/XI/XIII მიუთითებს რომელი
კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X, XI, XII კლასები), ბოლო ნიშანი 1 კი - შედეგის რიგს.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორიის კურსში გამოიყოფა შემდეგი მიმართულებები:

ისტორიული ინტერპრეტაცია და კვლევა - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს
განუვითაროს ისტორიული კვლევის უნარი; მისცეს მას ინფორმაცია სამხედრო ხელოვნების
ისტორიის სპეციფიკის, მისი ძირითადი ცნებებისა და ტერმინების შესახებ; ასწავლოს
სამხედრო ისტორიის შესახებ მარტივი კვლევის ჩატარება.

სამხედრო საქმის ორგანიზება საქართველოში - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს
შეასწავლოს ქართული სამხედრო უწყების განვითარების ძირითადი ეტაბები; მისცეს მას
ცოდნა ქართული არმიის შეიარაღებისა და საქართველოში არსებული თავდაცვითი სისტემის
შესახებ.

სამხედრო საქმის წარმოება საქართველოში - ეს მიმართულება მოსწავლეს საშუალებას
მისცემს, თანამიმდევრულად განსაზღვროს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ქართული
სამხედრო ხელოვნების განვითარების პროცესი; საბრძოლო მოქმედებების წარმოების
ძირითადი მახასიათებლები; ასევე, იმსჯელოს სხვადასხვა პერიოდში საქართველოში
განხორციელებულ სამხედრო რეფორმებსა და მათ მნიშვნელობაზე ქართული შეიარაღებული
ძალების ევოლუციის გზაზე.



საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასი

ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

ისტორიული ინტერპრეტაცია და
კვლევა

სამხედრო საქმის ორგანიზება
საქართველოში

სამხედრო საქმის წარმოება საქართველოში

არჩ. სამხ.ხელ. X/XI/XII.1.
მოსწავლე მსჯელობს სამხედრო
ხელოვნების ისტორიის  სპეციფიკის
შესახებ.
არჩ. სამხ.ხელ. X/XI/XII.2.
მოსწავლე იკვლევს სამხედრო
ისტორიულ მოვლენებს.

არჩ. სამხ.ხელ.X/XI/XII.3.
მოსწავლე მსჯელობს ქართულ
სამხედრო სტრუქტურებზე.
არჩ. სამხ.ხელ.X/XI/XII.4.
მოსწავლე მსჯელობს უძველესი
დროიდან დღემდე ქართული
საბრძოლო იარაღის ევოლუციის
შესახებ.
არჩ. სამხ.ხელ.X/XI/XII.5.
მოსწავლე მსჯელობს საქართველოში
არსებულ თავდაცვით სისტემებზე.
არჩ. სამხ.ხელ.X/XI/XII.6.
მოსწავლე მსჯელობს სამხედრო
მოქმედებების სახეობებზე.

არჩ. სამხ.ხელ. X/XI/XII.7.
მოსწავლე მსჯელობს ქართული სამხედრო
ხელოვნების განვითარების ძირითად
ეტაპებზე.
არჩ.სამხ.ხელ.X/XI/XII.8.
მოსწავლე მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ
ეპოქაში საქართველოში განხორციელებულ
სამხედრო რეფორმებზე.
არჩ.სამხ.ხელ.X/XI/XII.9.
მოსწავლე მსჯელობს მხედართმთავრის
როლზე სამხედრო მოქმედებების დროს.
არჩ.სამხ.ხელ.X/XI/XII.10.
მოსწავლე მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ
ეპოქაში ქართველების მიერ  წარმოებულ
ტიპურ და მნიშვნელოვან ბრძოლებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ისტორიული ინტერპრეტაცია და კვლევა

არჩ. სამხ.ხელ.X/XI/XII.1. მოსწავლე მსჯელობს სამხედრო ხელოვნების ისტორიის სპეციფიკის
შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
აყალიბებს სამხედრო ისტორიის საგნის მიზნებსა და ამოცანებს;
ფლობს სამხედრო ისტორიის ამსახველ ძირითად ცნებებსა და ტერმინებს.

არჩ. სამხ.ხელ.X/XI/XII.2. მოსწავლე იკვლევს სამხედრო ისტორიულ მოვლენებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



განასხვავებს პირველად და მეორად წყაროებს;
შეუძლია გაანალიზოს და შეაფასოს ერთი და იმავე სამხედრო ისტორიული მოვლენის

განსხვავებული ინტერპრეტაციები;
შეუძლია სამხედრო ისტორიასთან დაკავშირებული ისტორიული თემის დაწერა;
მსჯელობს სხვადასხვა სამხედრო-ისტორიული ინტერპრეტაციის ჰიპოთეტურ ხასიათზე და

აცნობიერებს, რომ ნებისმიერი ისტორიული ინტერპრეტაცია შეიძლება გადაფასდეს ახალი
ისტორიული მასალის მოძიების (გამოქვეყნების) შემთხვევაში;

ადარებს კონკრეტულ სამხედრო-ისტორიულ მოვლენაზე (პიროვნებაზე) არსებულ ორი (ან სამი)
ისტორიკოსის განსხვავებულ თვალსაზრისს, კრიტიკულად აფასებს მას და აყალიბებს საკუთარ
შეხედულებას ამ ისტორიული მოვლენის (პიროვნების) შესახებ;

ასხვავებს ისტორიულ ფაქტს ისტორიული ინტერპრეტაციისაგან.

მიმართულება: სამხედრო საქმის ორგანიზება საქართველოში

სამხ. ისტ. X-XII. 3. მოსწავლე მსჯელობს ქართულ სამხედრო სტრუქტურებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
მსჯელობს ქართული სამხედრო უწყების (მაგალითად, ამირსპასალარის ინსტიტუტი, სადროშოთა

სისტემა და ა.შ.) შესახებ;
განასხვავებს კონკრეტულ ისტორიულ ეპოქაში საქართველოში არსებული ჯარის სახეობებს,

განსაზღვრავს მათ სამხედრო პოტენციალს (მაგ.: როქის სპა, სახალხო ლაშქარი და სხვ.);
განასხვავებს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ქართული ჯარის შეკრების წესსა და მოლაშქრეთა

სოციალურ სტატუსს;
მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ქართული ჯარის საბრძოლო წყობის შესახებ;
შეუძლია იმსჯელოს ქართული სამხედრო სიმბოლიკის შესახებ.

სამხ. ისტ. X-XII. 4. მოსწავლე მსჯელობს უძველესი დროიდან დღემდე ქართული საბრძოლო
იარაღის ევოლუციის შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
მსჯელობს საბრძოლო იარაღის ევოლუციის გამომწვევ მიზეზებზე;
აღწერს სხვადასხვა ეპოქის ქართული ჯარის შეიარაღებას. ადარებს მას მისთვის ცნობილ სხვა

ქვეყნების საბრძოლო შენაერთების შეიარაღებას;
იცნობს სხვადასხვა ტიპის ძველი ქართული იარაღის დასახელებებს;
განასხვავებს საბრძოლო იარაღებს შესაბამისი ეპოქების მიხედვით;
მოიპოვებს ინფორმაციას (ფოტო/ვიდეო/ელექტრო რესურსები) ქართული საბრძოლო იარაღის

შესახებ;
აანალიზებს ბრძოლაში სამხედრო შეიარაღების როლს, როგორც წარმატების ერთ-ერთ უმთავრეს

საფუძველს;
აანალიზებს ცეცხლსასროლი იარაღის გაჩენის როლსა და მნიშვნელობას სამხედრო ხელოვნების

ევოლუციის პროცესში.



სამხ. ისტ. X-XII. 5. მოსწავლე მსჯელობს საქართველოში არსებულ თავდაცვით სისტემებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
მსჯელობს საქართველოში არსებული საფორტიფიკაციო ნაგებობების ფუნქციების შესახებ;
იცნობს ძველი ქართული თავდაცვითი სისტემების აღმნიშვნელ ტერმინოლოგიას;
ესმის საფორტიფიკაციო ნაგებობების სტრატეგიული მნიშვნელობა;
მსჯელობს თავდაცვითი ნაგებობების მშენებლობის ტექნიკის შესახებ გეოგრაფიული გარემოსა და

ეპოქების გათვალისწინებით;
აანალიზებს საფორტიფიკაციო ნაგებობის როლს ქვეყნის თავდაცვის საქმეში;
იცნობს ციხე-სიმაგრეების სასიგნალო სისტემას;
მსჯელობს საქართველოში არსებულ სასაზღვრო სისტემაზე (მენაპირეთა ინსტიტუტზე,

ჩრდილოეთის ბუნებრივი საზღვრის მნიშვნელობაზე, იქ არსებულ ციხე–სიმაგრეთა სისტემაზე).

სამხ. ისტ. X-XII. 6. მოსწავლე მსჯელობს სამხედრო მოქმედებების სახეობებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
განასხვავებს ომისა და ბრძოლის სახეობებს;
მსჯელობს თავდაცვითი ბრძოლის ფორმებზე;
მსჯელობს მარბიელი და დაპყრობითი ომების ხასიათზე;
იცნობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ციხე-ქალაქების აღების ტექნიკას;
მსჯელობს გეოგრაფიული ფაქტორის მნიშვნელობაზე სამხედრო მოქმედებების დროს.

მიმართულება: სამხედრო საქმის წარმოება საქართველოში

სამხ. ისტ. X-XII. 7. მოსწავლე მსჯელობს ქართული სამხედრო ხელოვნების განვითარების
ძირითად ეტაპებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
მსჯელობს სამხედრო ხელოვნების ისტორიის პერიოდიზაციაზე;
მსჯელობს ქართული არმიის შეიარაღების განვითარების ეტაპებზე;
ასხვავებს საქართველოს სამხედრო სტრატეგიულ მიზნებს სხვადასხვა ეპოქაში;

სამხ. ისტ. X-XII. 8. მოსწავლე მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში საქართველოში
განხორციელებულ სამხედრო რეფორმებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
მსჯელობს საქართველოში განხორციელებულ სამხედრო–ადმინისტრაციულ რეფორმებზე;

უკავშირებს მათ შესაბამის ისტორიულ ეპოქებს;
მსჯელობს (ზოგადად) სამხედრო რეფორმების აუცილებლობის გამომწვევი მიზეზების შესახებ;



მსჯელობს დავით აღმაშენებლის მიერ განხორციელებული სამხედრო რეფორმის მნიშვნელობაზე;
მსჯელობს რეგულარული არმიის შექმნის მცდელობებზე გვიანი შუა საუკუნეების საქართველოში;
ადარებს სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის სამხედრო რეფორმებს ქვეყნისათვის მათი მასშტაბისა

და მნიშვნელობის მიხედვით;
მსჯელობს თანამედროვე ქართულ არმიაში განხორციელებულ რეფორმებზე.

სამხ. ისტ. X-XII. 9. მოსწავლე მსჯელობს მხედარმთავრის როლზე სამხედრო მოქმედებების
დროს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
აანალიზებს მხედართმთავრის როლს ჯარის ორგანიზების საკითხში;
მსჯელობს სამეთაურო (საბრძოლო) რგოლზე სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში;
ასახელებს ქართული სამხედრო ისტორიის თვალსაზრისით გამორჩეულ ისტორიულ პირებს;
ირჩევს ქართული სამხედრო ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვან რომელიმე პიროვნებას.

მსჯელობს ქვეყნის წინაშე მისი დამსახურებისა და მისი მოღვაწეობის შედეგების შესახებ.

სამხ. ისტ. X-XII. 10. მოსწავლე მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ქართველების მიერ
წარმოებულ ტიპურ და მნიშვნელოვან ბრძოლებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
აყალიბებს ბრძოლის აღწერის პრინციპებს;
ასახელებს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ომების გამომწვევ მიზეზებს;
საქართველოს ისტორიიდან ასახელებს ტიპურ და საეტაპო მნიშვნელობის ბრძოლებს;
საქართველოს ისტორიიდან ირჩევს რომელიმე ბრძოლას (მაგ.: დიდგორი). მსჯელობს მისი

მიმდინარეობისას ქართველების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიასა და ტაქტიკაზე;
აფასებს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში მოწინააღმდეგე ძალების სამხედრო შესაძლებლობებს;
განასხვავებს ბრძოლის წარმოების წესებს ეპოქების მიხედვით;
მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ტყვეებისა და დაჭრილების მიმართ

დამოკიდებულებაზე, მოყავს შესაბამისი მაგალითები.

პროგრამის შინაარსი

ქართული სამხედრო ისტორიის საგანი და ფუნქცია:
ა) ძირითადი ცნებები და ტერმინები;
ბ) პერიოდიზაცია;
გ) მსოფლიო სამხედრო ხელოვნების ისტორიის ძირითადი ეტაპები;

სამხედრო საქმე ანტიკური და ადრეფეოდალური ეპოქის საქართველოში (ზოგადი მიმოხილვა);
სამხედრო სისტემა ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქიის ეპოქაში:

ა) სამხედრო საქმის ორგანიზება ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქიის ეპოქაში (ჯარის
გამოყვანის წესი; მოლაშქრეთა სოციალური სტატუსი; სამხედრო უწყება; საბრძოლო წყობა;



ჯარის სახეობები; ჯარის რაოდენობა; სამხედრო აღჭურვილობა; საფორტიფიკაციო ნაგებობები;
სამხედრო სიმბოლიკა);
ბ) სამხედრო სტრატეგია და სამხედრო ხელოვნება ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქიის
ხანაში (ბრძოლის წარმოების წესები; ციხე-ქალაქების აღების ხელოვნება; სამხედრო
დაპირისპირების ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ფაქტორები; სასაზღვრო სისტემა;
მონაპირეები);
გ) დავით აღმაშენებლის სამხედრო რეფორმა (აზნაურ-მოლაშქრეები, მონა-სპა, ყივჩაღთა ჯარი,
როქის სპა);
დ) ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქიის ეპოქაში წარმოებული ტიპური და
მნიშვნელოვანი ბრძოლები37.
ე) ქართველები უცხოური ქვეყნის სამხედრო სამსახურში; უცხოელები ქართულ ჯარში.

XV-XVIII საუკუნეების ქართული სამეფო-სამთავროების სამხედრო სისტემა:
ა) სამხედრო საქმის ორგანიზება XV-XVIII საუკუნეების ქართულ სამეფო-სამთავროებში (ჯარის
გამოყვანის წესი, მოლაშქრეთა სოციალური სტატუსი, სამხედრო უწყება, საბრძოლო წყობა,
ჯარის სახეობები, ჯარის რაოდენობა, სამხედრო აღჭურვილობა, ცეცხლსასროლი იარაღის
შემოსვლა ქართულ შეიარაღებაში, სამხედრო სიმბოლიკა, საფორტიფიკაციო ნაგებობები);
ბ) სამხედრო სტრატეგია და სამხედრო ხელოვნება (ბრძოლის წარმოების წესები, ციხე-ქალაქთა
აღების ხელოვნება; მოულოდნელობის ფაქტორისა და გეოგრაფიული მდებარეობის გამოყენება
თავდაცვით ბრძოლებში; სასაზღვრო სისტემა XV-XVII სს. საქართველოში);
გ) ქართველები უცხოური ქვეყნის სამხედრო სამსახურში; უცხოელები ქართულ ჯარში;
დ) ერეკლე II-ის სამხედრო რეფორმები (ნოქარი, მდევარი, მორიგე ჯარი და მორიგე ყარაული,
საარტილერიო შენაერთი. ცვლილებები ომის წარმოების ხელოვნებაში);
ე) XV-XVIII სს. საქართველოში წარმოებული ტიპური და მნიშვნელოვანი ბრძოლები; 38

ქართველები XIX საუკუნის საომარ კამპანიებში;
ქართველები I მსოფლიო ომში;
ქართული ჯარის მშენებლობა 1918-1921 წლებში:
ა) ქართული ჯარის შეიარაღება 1918-1921 წლებში;
ბ) საომარი კომპანიები 1918-1921 წლებში;
ქართველები II მსოფლიო ომში;
ქართული არმიის მშენებლობა თანამედროვე ეტაპზე:
ა) რეფორმები თანამედროვე ქართულ არმიაში;
ბ) საქართველოს ერთიანობისათვის წარმოებული ბრძოლები;
გ) ქართული ჯარი საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში;

37 ბრძოლები აღწერილი უნდა იყოს შემდეგი პრინციპით: მოწინააღმდეგე ძალთა ტაქტიკური ამოცანები;
ბრძოლისწინა სტრატეგიული განლაგება; მოწინააღმდეგე ძალთა რაოდენობა; მხარეთა მიერ ბრძოლის დროს
გამოყენებული სამხედრო ტაქტიკა.

38 ბრძოლები აღწერილი უნდა იყოს შემდეგი პრინციპით: მოწინააღმდეგე ძალთა ტაქტიკური ამოცანები; ბრძოლის
წინა სტრატეგიული განლაგება; მოწინააღმდეგე ძალთა რაოდენობა; მხარეთა მიერ ბრძოლის დროს გამოყენებული
სამხედრო ტაქტიკა.



დ) ფოლკლორში ასახული ქართული სამხედრო წვრთნისა და ორთაბრძოლის ხელოვნება;
ე) ტყვეებთან მოპყრობის წესები ძველად და ახლა (წარსულის მაგალითები; საერთაშორისო

კონვენციები);

თვალსაჩინოებები: სახელმძღვანელოში წარმოდგენილ საკითხებს უნდა ახლდეს ვიზუალური
მასალა: რუკები, გეგმები (ბრძოლის ადგილის), სამხედრო პირების, საფორტიფიკაციო
ნაგებობებისა და იარაღ-საჭურვლის ფოტოები. ვიდეო-მასალა. ასევე, წარმოდგენილი უნდა
იყოს ვიზუალური მასალა საქართველოს მოწინააღმდეგეთა და მსოფლიო სამხედრო
ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ხალხების შესახებ.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -

ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

თავიLXXX

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ორმოდულიანი არჩევითი საგანი “ასტრონომია”

საგნობრივი პროგრამა

XI/XII კლ.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

არჩევითი კურსი ”ასტრონომია” განკუთვნილია XI და XII კლასების მოსწავლეებისათვის და მოიცავს
ასტრონომიისა და ასტროფიზიკის საფუძვლებს.

თანამედროვე მეცნიერულმა და ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების განვითარებაში. ასტრონომია მეცნიერებათა შორის უძველესია და,
ამავე დროს, ის დღესაც რჩება ფუნდამენტურ მეცნიერებათა შორის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურად.

აღნიშნული კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომელთაც სურვილი აქვთ, გაეცნონ ასტრონომიას და
გაიღრმავონ და განივითარონ კვლევის უნარ-ჩვევები.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები

საგნის სწავლების მიზანია საშუალო საფეხურის მოსწავლეებში გააღრმავოს ასტრონომიისადმი, როგორც
სამყაროს შემსწავლელი მეცნიერებისადმი, ინტერესი.

ეს კურსი საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს, დაუკავშირონ ასტრონომია სხვა საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებას, გაიაზრონ ადამიანის როლი სამყაროს
განვითარებაში; ასევე ხელს უწყობს იმ უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომლებიც აუცილებელია
მეცნიერული კვლევის დაგეგმვისა და წარმართვისათვის.



საგნის სწავლების ამოცანებია:

ფასეულობები და
დამოკიდებულებები

უნარ-ჩვევები ცოდნა

დაინტერესება
საბუნებისმეტყველო
დისციპლინების მიმართ.

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების მნიშვნელობის
გააზრება.

დაინტერესება მეცნიერული
კვლევის და სიახლეების
მიმართ.

თანამშრომლობის სურვილი.
გარემოზე ზრუნვა და

პასუხისმგებლობა.

კვლევის საგნის, მიზნის, კვლევის
ეტაპების განსაზღვრა.

კვლევის ჩატარება და მიღებული
მონაცემების აღრიცხვა.

სხვადასხვა  საშუალებებით
მონაცემთა წარმოდგენა.

მონაცემთა შეფასება, ანალიზი,
დასკვნების გაკეთება.

ასტრონომიის საგანზე, მის ადგილზე
შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების
მოკლე ისტორიაზე მსჯელობა.

ასტრონომიის კვლევის მეთოდებისა და
ინსტრუმენტების დახასიათება.

ცაზე ციურ სხეულთა ხილული მოძრაობებისა
და ცის სფეროს მათემატიკური მოდელის
აღწერა.

ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობების და
მათი გამოვლინებების განმარტება.

დროის აღრიცხვისა და კალენდარის არსზე
მსჯელობა.

ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობების
მიზეზების ახსნა.

მზის სისტემის სხეულთა აგებულებასა და
განვითარებაზე მსჯელობა.

ვარსკვლავთა აგებულებისა და ევოლუციის
განხილვა.

ჩვენი გალაქტიკის ძირითადი თვისებების
დახასიათება.

მეტაგალაქტიკის აგებულებისა და მოძრაობის
დახასიათება.

სამყაროში სიცოცხლის გავრცელებულობის
პრობლემაზე მსჯელობა.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

”ასტრონომიის”არჩევითი საგნის სასწავლო კურსი ორმოდულიანია, მისი პირველი მოდული
გათვალისწინებულია XI ან/და XII კლასის მოსწავლეებისათვის, მეორე მოდული კი მხოლოდ XII კლასის
მოსწავლეებისათვის. თითოეული მოდული გათვლილია ერთ სემესტრზე, რომელიც მოიცავს 30
აკადემიურ საათს.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ.: არჩ.ასტ.XI/XII.5. – პირველი
ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ. = არჩევითი), მეორე
ნიშანი მიუთითებს საგანს (ასტ. = ასტრონომია), მესამე ნიშანი XI/XII მიუთითებს, რომელი
კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (XI/XII კლასები), ხოლო ბოლო ნიშანი 5 კი - შედეგის რიგს.  (5-
მეხუთე შედეგი).

დ) საგნის მიმართულებების აღწერა

საგანი ორ მიმართულებას მოიცავს - მეცნიერული კვლევა-ძიება და ასტრონომიული მოვლენები.

მიმართულება - მეცნიერული კვლევა-ძიება



ეს მიმართულება არის გამჭოლი, რომელიც გულისხმობს მეცნიერული კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების
განმტკიცებას და შემდგომ განვითარებას. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კვლევის საგნისა და მისი შესწავლის
ეტაპების განსაზღვრა, შესაბამისი ხელსაწყოების და მონაცემების აღრიცხვის ფორმების შერჩევა. ეს
მიმართულება გულისხმობს ასევე ისეთი უნარ-ჩვევის განვითარებას, როგორებიცაა კვლევის პროცესის
განხორციელება და მონაცემების აღრიცხვა, შემდგომ კი ამ მონაცემების წარმოდგენა სხვადასხვა
გამომსახველობითი ხერხებით. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ასევე მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

მიმართულება – ასტრონომიული მოვლენები

I მოდული

მიმართულება შინაარსობრივად ეფუძნება თანამედროვე ასტრონომიის ისეთ თემებს, როგორებიცაა:
ასტრონომიის საგანი, მისი ადგილი შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების მოკლე ისტორია;
ასტრონომიის კვლევის მეთოდები და ინსტრუმენტების დახასიათება; ცაზე ციურ სხეულთა ხილული
მოძრაობები და ცის სფეროს მათემატიკური მოდელი; ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობები და მათი
გამოვლინებები; დროის აღრიცხვისა და კალენდრის არსი; ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობების
მიზეზები.

II მოდული

მიმართულება შინაარსობრივად ეფუძნება თანამედროვე ასტრონომიის ისეთ თემებს, როგორებიცაა:
მზის სისტემის სხეულთა აგებულება და განვითარება; ვარსკვლავთა აგებულება და ევოლუცია; ჩვენი
გალაქტიკის ძირითადი თვისებები; მეტაგალაქტიკის აგებულება და მოძრაობა; სამყაროში სიცოცხლის
გავრცელების პრობლემა.

საგნობრივი კომპეტენციები

XI/XII კლასი

ასტრონომია

სტანდარტი

კურსის შესწავლის შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:

მეცნიერული კვლევა-ძიება ასტრონომია

არჩ.კვლ.XI/XII.1. კვლევის საგნის, მიზნის,
კვლევის ეტაპების განსაზღვრა.

არჩ.კვლ.XI/XII.2. კვლევის ჩატარება
და მიღებული  მონაცემების აღრიცხვა.

არჩ.ასტ. XI/XII.5. ასტრონომიის საგანზე, მის ადგილზე
შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების მოკლე ისტორიაზე
მსჯელობა.



არჩ.კვლ.XI/XII.3. სხვადასხვა
საშუალებით მონაცემთა წარმოდგენა.

არჩ.კვლ.XI/XII.4. მონაცემთა
შეფასება, ანალიზი, დასკვნების გაკეთება.

არჩ.ასტ.XI/XII.6. ასტრონომიის კვლევის მეთოდებისა და
ინსტრუმენტების დახასიათება.

არჩ.ასტ.XI/XII.7. ცაზე ციურ სხეულთა ხილული მოძრაობებისა
და ცის სფეროს მათემატიკური მოდელის აღწერა.

არჩ.ასტ. XI/XII.8. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობების და
მათი გამოვლინებების განმარტება.

არჩ.ასტ.XI/XII.9. დროის აღრიცხვისა და კალენდრის არსზე
მსჯელობა.

არჩ.ასტ. XI/XII.10. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობების
მიზეზების ახსნა.

არჩ.ასტ.XII.11. მზის სისტემის სხეულთა აგებულებასა და
განვითარებაზე მსჯელობა.

არჩ.ასტ.XII.12. ვარსკვლავთა აგებულებისა და ევოლუციის
განხილვა.

არჩ.ასტ.XII.13. ჩვენი გალაქტიკის ძირითადი თვისებების
დახასიათება.

არჩ.ასტ.XII.14. მეტაგალაქტიკის აგებულებისა და მოძრაობის
დახასიათება.

არჩ.ასტ.XII.15. სამყაროში სიცოცხლის გავრცელებულობის
პრობლემაზე მსჯელობა.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ:

არჩ.კვლ.XI/XII.1. კვლევის საგნისა და მისი შესწავლის ეტაპების განსაზღვრისას

მოსწავლეს შეეძლება:

მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს კვლევის მიზანი;
გამოთქვას სათანადო მოსაზრება/ვარაუდი;
განსაზღვროს მონაცემთა მოპოვების გზები (მაგალითად: დაკვირვებით, საველე

სამუშაოს ჩატარებით, ლიტერატურის მოძიებით);
განსაზღვროს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) სიდიდეებს

შორის განსხვავება;
განსაზღვროს კვლევის პირობები და ჩატარების ეტაპები;
შეარჩიოს სათანადო ხელსაწყოები/აღჭურვილობა;
განსაზღვროს მონაცემთა აღრიცხვის ფორმატი (ცხრილები, გრაფიკები, ფოტოები).



არჩ.კვლ.XI/XII.2. კვლევის ჩატარებისას და მიღებული მონაცემების აღრიცხვისას მოსწავლეს შეეძლება:

გამოიყენოს არჩეული აღჭურვილობა და ჩაატაროს დაგეგმილი დაკვირვება;
აწარმოოს დაკვირვება/გაზომვები, მიიღოს მონაცემები;
დააკვირდეს, გაზომოს, გამოიყენოს სათანადო საშუალებები მონაცემთა სათანადო სიზუსტით

რეგისტრირებისთვის;
დაიცვას უსაფრთხოების წესები.

არჩ.კვლ.XI/XII.3. სხვადასხვა საშუალებით მონაცემთა წარმოდგენისას

მოსწავლეს შეეძლება:

გააზრებულად გამოიყენოს მონაცემთა წარმოდგენის სხვადასხვა საშუალება;
გამოიყენოს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მონაცემთა დამუშავებისა და

წარმოდგენისათვის.

არჩ.კვლ.XI/XII.4. მონაცემთა შეფასებისას, ანალიზისას, დასკვნების გაკეთებისას

მოსწავლეს შეეძლება:

გააზრებულად და ეფექტურად გამოიყენოს ცხრილები და გრაფიკები მონაცემთა შორის
დამოკიდებულების აღსაწერად;

გააანალიზოს მონაცემები (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების
დადგენა), გამოიტანოს დასკვნები;

შეაფასოს მონაცემთა საკმარისობა გამოთქმული ვარაუდის დადასტურებისა და დასკვნის
გამოტანისათვის;

შეადაროს მიღებული დასკვნა გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში გააანალიზოს ამ
განსხვავების მიზეზები;

შეამჩნიოს დაკვირვებისა და გაზომვების დროს გამოვლენილი მოულოდნელობები, შეეცადოს მათ
ახსნას;

შეაფასოს მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალება, საჭიროების შემთხვევაში დაგეგმოს მომავალი
ცდა.

არჩ.ასტ. XI/XII.5. ასტრონომიის საგანზე, მის ადგილზე შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების მოკლე
ისტორიაზე მსჯელობისას

მოსწავლეს შეეძლება:

ახსნას, რა პრაქტიკულმა მოთხოვნებმა განაპირობა ასტრონომიის წარმოშობა;
აჩვენოს ასტრონომიის კავშირი ადამიანური შემოქმედების სხვა სფეროებთან;
აღწეროს ასტრონომიის მეთოდები და მიღწევები;
გადმოსცეს სამყაროს თანამედროვე სურათი;



აჩვენოს ასტრონომიული ცოდნის გავრცელების დონე საქართველოში სხვადასხვა ეპოქაში და
სხვადასხვა წერილობითი ძეგლების მიხედვით.

არჩ.ასტ. XI/XII.6.ასტრონომიული კვლევის მეთოდებისა და ინსტრუმენტების დახასიათებისას
მოსწავლეს შეეძლება:

იმსჯელოს დაკვირვებებისა და თეორიის შეფარდებით როლზე, ტექნიკური პროგრესის
მნიშვნელობაზე ასტრონომიის განვითარებაში;

დაახასიათოს ოპტიკური ტელესკოპების სახეები და თვისებები;
დაახასიათოს ფოტოგრაფიული ასტრონომიის უპირატესობანი;
ახსნას სპექტრების როლი ციურ სხეულთა შესწავლაში;
დაახასიათოს სპექტრის სხვადასხვა უბანში ციურ სხეულებზე დასაკვირვებელი

ხელსაწყოები;
შეადაროს ერთმანეთს ასტრონომიულ დაკვირვებათა შესაძლებლობანი დედამიწის

ზედაპირიდან და კოსმოსური სივრციდან.

არჩ.ასტ. XI/XII.7. ციურ სხეულთა ხილული მოძრაობებისა და ცის სფეროს მათემატიკურ მოდელზე
მსჯელობისას

მოსწავლეს შეეძლება:

დაახასიათოს ვარსკვლავიერი ცის დღეღამური ბრუნვის პარამეტრები;
მიუთითოს მზის, მთვარის, პლანეტების დღეღამურ ბრუნვათა განსაკუთრებულობები;
განასხვაოს და დაახასიათოს ცის დღეღამური ბრუნვა დედამიწის სხვადასხვა არეში;
განასხვაოს ცის სფეროს პარამეტრთა მნიშვნელობანი სხვადასხვა ციურ სხეულებზე მყოფი

დამკვირვებლებისათვის;
აღწეროს თანავარსკვლავედების ხილვადობის წლიური ცვლილებები;
დაახასიათოს ცაზე თანავარსკვლავედების მიმართ მზის ხილვადი მოძრაობა;
განმარტოს ცაზე მნათობების დღეღამური ორბიტების ძირითადი წერტილები;
მოახდინოს ვარსკვლავთა დაყოფა ამოსვლადობის მიხედვით;
ახსნას სხვადასხვა განედზე დედამიწის ღერძის ორიენტაციის სხვადასხვაობა ჰორიზონტის

მიმართ.

არჩ.ასტ. XI/XII.8. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობებისა და მათი შედეგების განმარტებისას

მოსწავლეს შეეძლება:

აღწეროს და ახსნას მთვარის ფაზების მონაცვლეობა;
განმარტოს სინოდურ და სიდერულ თვეებს შორის რაოდენობრივი თანაფარდობის მიზეზი;
აჩვენოს სამყაროს გეოცენტრული და გეოჰელიოცენტრული მოდელების ხარვეზები ჰელიოცენტრულ

მოდელთან შედარებით;
განმარტოს პლანეტების ძირითადი კონფიგურაციები და დაუკავშიროს ისინი პლანეტათა

ხილვადობებს;



ახსნას მზის ზოდიაქური ხილული მოძრაობის მიზეზი და მისი სხვადასხვაობა სხვა პლანეტებიდან
დაკვირვებისას;

ჩამოაყალიბოს კეპლერის სამი კანონი და განმარტოს მათი მნიშვნელობა ასტრონომიაში.
ახსნას ციურ სხეულებამდე მანძილების განსაზღვრის ხერხები;
ახსნას, რატომ ხდება მზისა და მთვარის დაბნელებები, აღწეროს მათი მიმდინარეობა, სიხშირე,

სახეობანი და მნიშვნელობა ქრონოლოგიისთვის.

არჩ.ასტ. XI/XII.9. დროის აღრიცხვისა და კალენდრების არსზე მსჯელობისას

მოსწავლეს შეეძლება:

განმარტოს და განასხვაოს დროის ძირითად ეტალონთა (დღე, ღამე, თვე, წელიწადი) სახეობანი;
ახსნას დღის ხანგრძლივობის და მზის დღეღამური ორბიტის ძირითად მახასიათებელთა წლიური

ცვალებადობის მიზეზები და ხასიათი;
ახსნას წლიურ სეზონთა მონაცვლეობის ჭეშმარიტი მიზეზები და ამ მოვლენაში დედამიწის ღერძის

მისივე ორბიტის სიბრტყისადმი დახრის წვლილი;
სწორად განმარტოს მზებუდობებისა და ბუნიობების ცნებები და სხვადასხვა თარიღზე მათი

მოხვედრის შესაძლებლობის მიზეზი;
დაახასიათოს დედამიწის ღერძის რხევა და ბრუნვის პერიოდის ცვალებადობა;
ახსნას კლიმატურ სარტყელთა საზღვრების კავშირი პლანეტის ბრუნვის ღერძის ორიენტაციასთან;
დაახასიათოს ადგილობრივი და მსოფლიო დრო, მათი გამოყენების მიზანშეწონილობა და ზოლური

დროის პრინციპი;
ახსნას რეალური შუადღის სხვადასხვა საათზე დადგომის მიზეზები;
დაახასიათოს მთვარის და მთვარე-მზისიერი კალენდრების არსი და მათი ხარვეზები;
დაახასიათოს იულიუსის კალენდრის შემოღების აუცილებლობა და მისი ძირითადი სტრუქტურა;
დაახასიათოს გრიგორიუსის რეფორმის აუცილებლობა და მისი მთავარი შესწორებანი.
გადაიყვანოს მოვლენათა თარიღები ძველიდან ახალ სტილში და პირიქით სხვადასხვა ეპოქაში;
აჩვენოს ახალი სტილის შესაბამისობა ბუნებრივ მოვლენებთან.

არჩ.ასტ. XI/XII.10. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობის მიზეზების ახსნისას

მოსწავლეს შეეძლება:

ჩამოაყალიბოს მსოფლიო მიზიდულობის კანონი და იმსჯელოს მის კავშირზე კეპლერის კანონებთან;
განმარტოს კოსმოსური სიჩქარეების ფიზიკური არსი;
ახსნას გამოთვლილი და დაკვირვებადი ორბიტების განსხვავების მიზეზი ურანის მაგალითზე, რამაც

ნეპტუნის აღმოჩენა განაპირობა;
ახსნას ოკეანეებში მიქცევა-მოქცევის ხასიათი და წარმოშობის მიზეზები;
ახსნას მიქცევა-მოქცევების ზემოქმედება დედამიწის ბრუნვაზე;
ახსნას, რა სახის მოძრაობას ანიჭებს დედამიწის ღერძს მზისა და მთვარის მიზიდულობა;
ახსნას ვერძის წერტილის მოძრაობა თანავარსკვლავედების მიმართ და კონკრეტულ ზოდიაქოში მზის

შესვლის თარიღის ცვლა;
განმარტოს კოსმონავტიკის მნიშვნელობა ციურ სხეულთა და დედამიწის შესწავლაში.



არჩ.ასტ.XII.11. მზის სისტემის სხეულთა აგებულებასა და განვითარებაზე მსჯელობისას

მოსწავლეს შეეძლება:

ახსნას, თუ როგორია და რა მეთოდით ისაზღვრება დედამიწის ფორმა და სიდიდე;
დაახასიათოს მთვარის აგებულება და მოძრაობა, მისი ევოლუცია;
დაახასიათოს ცალ-ცალკე დედამიწის ჯგუფის პლანეტების: მერკურის, ვენერას, დედამიწის და

მარსის ფიზიკური და ორბიტული მახასიათებლები, მათი გეოლოგიური ისტორია;
დაახასიათოს გიგანტი პლანეტების ფიზიკური და ორბიტული მახასიათებლები, წარმოდგენები მათ

ევოლუციაზე;
დაახასიათოს პლანეტათა რგოლები და არსებული წარმოდგენები მათ წარმოშობასა და დინამიკაზე;
დაახასიათოს მზის სისტემის მცირე სხეულთა: კომეტების, მეტეორიტების, მეტეორული სხეულების

ძირითადი თვისებები და წარმოდგენები მათი წარმოშობის შესახებ;
ახსნას, თუ რატომ არსებობს ყოველწლიური და არაყოველწლიური მეტეორული წვიმები;
დაახასიათოს დედამიწაზე ვარდნილი მეტეორიტების ქიმიური შემადგენლობა, მასები, ასევე

ვარდნის სიხშირე და შედეგები;
აღწეროს მზის სიდიდე, ბრუნვა, შედგენილობა, შრეები და ენერგიის წყარო;
აღწეროს მზის, ქარის მოვლენა, აქტიურობის ციკლი და ფორმები და მზის, ქარის გავლენა

დედამიწაზე.

არჩ.ასტ.XII.12. ვარსკვლავთა აგებულებისა და ევოლუციის განხილვისას

მოსწავლეს შეეძლება:

დაახასიათოს ვარსკვლავთა ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები და მათი ცვლილების ფარგლები;
აღწეროს ვარსკვლავთა სპექტრები და მათი კავშირი ტემპერატურასთან;
განმარტოს ხილული და აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდეები და ახსნას, რა ინფორმაციას

შეიცავენ ისინი;
აღწეროს ვარსკვლავების წარმოშობის პროცესი;
ახსნას ვარსკვლავებში ენერგიის გენერაციის მექანიზმი, თერმობირთვული რეაქციების ციკლები;
იმსჯელოს ვარსკვლავის პარამეტრთა ცვლაზე მისი ევოლუციის დროს;
განმარტოს სპექტრი-ნათობის დიაგრამის არსი;
დაასახელოს და აღწეროს ცვალებად ვარსკვლავთა ტიპები (ცეფეიდები, ახლები, ზეახლები);
აღწეროს ვარსკვლავთა ევოლუციის ბოლო სტადია, გრავიტაციული კოლაფსი, ზეახლის აფეთქება;
დაახასიათოს კომპაქტური ობიექტების – თეთრი ჯუჯების, ნეიტრონული ვარსკვლავების და შავი

ხვრელების – წარმოშობის პროცესი და მათი თვისებები.

არჩ.ასტ.XII.13. ჩვენი გალაქტიკის დახასიათებისას

მოსწავლეს შეეძლება:

ჩვენი გალაქტიკის შიგნით ვარსკვლავთა კონცენტრაციის არათანაბრობის ხასიათის სწორი აღწერა;
ღია და სფერულ ვარსკვლავთა გროვების ცნების განმარტება;
ირმის ნახტომის ფენომენის სწორად ინტერპრეტირება;
ჩვენი გალაქტიკის აგებულებისა და ბრუნვის აღწერა;



ჩვენს გალაქტიკაში მზის სისტემის ადგილსა და მის ორბიტულ პარამეტრებზე მსჯელობა;
ვარსკვლავთშორისი მატერიის ფორმებზე მსჯელობა.

არჩ.ასტ.XII.14. მეტაგალაქტიკის აგებულებისა და მოძრაობის დახასიათებისას

მოსწავლეს შეეძლება:

სხვა გალაქტიკების აღმოჩენის მეთოდებზე მსჯელობა;
ჩვენი უახლოესი გალაქტიკების დახასიათება;
გალაქტიკების გროვათა დახასიათება, მათ შორის, ადგილობრივი ჯგუფისა;
ჰაბლის კანონის აღმოჩენის მნიშვნელობის ახსნა;
მეტაგალაქტიკის გაფართოების დაკვირვებად მოვლენაზე და მის თეორიულ ახსნაზე მსჯელობა;
დიდი აფეთექების მოვლენისა და მისი შედეგების არსის განმარტება;
რადიოგალაქტიკების და კვაზარების, ბლაზარების დახასიათება;
ახსნას რელიქტური გამოსხივება და მისი როლი სამყაროს მოდელის დადგენაში.

არჩ.ასტ.XII.15. სამყაროში სიცოცხლის გავრცელებულობის პრობლემაზე მსჯელობისას

მოსწავლეს შეეძლება:

აღწეროს სიცოცხლის აღმოცენების შესაძლო გზები;
ახსნას, რა მეთოდებით შეიძლება არამზისიერი პლანეტების აღმოჩენა და გადმოსცეს ამ სფეროში

მიღწეული შედეგები;
იმსჯელოს, რომელი ტიპის ვარსკვლავებია ხელშემწყობი მათ პლანეტებზე ცივილიზაციის

განვითარებისთვის;
განმარტოს რადიოგადაცემათა მნიშვნელობა არამიწიერი ცივილიზაციების აღმოჩენისა და მათთან

ინფორმაციული კონტაქტისათვის;
იმსჯელოს ცივილიზაციათა კლასიფიკაციის შესახებ;
ახსნას, რას ეწოდება ურთიერთკომუნიკაბელური ცივილიზაციები და რა განსაზღვრავს მათ

რაოდენობას გალაქტიკაში;
იმსჯელოს შესაძლო პალეოკონტაქტზე და არამიწიერ გონიერ არსებებთან შეხვედრის პერსპექტივებსა

და მნიშვნელობაზე.

პროგრამის შინაარსი

1. ასტრონომიის საგანი, მისი ადგილი შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების მოკლე
ისტორია.

ასტრონომიის წარმოშობის მიზეზები. დროის აღრიცხვის, გარემოში ორიენტირების, დედამიწის
მახასიათებლების დადგენისა და გარემომცველი კოსმოსის გააზრების ამოცანები. ასტრონომიის
კავშირი სხვა მეცნიერებებთან, რელიგიასთან, ფილოსოფიასთან, ხელოვნებასთან. ასტრონომიის
მეთოდებისა და მიღწევების მოკლე ისტორია. სამყაროს ზოგადი სტრუქტურა.



ასტრონომიის ისტორია საქართველოში (დამატებითი საკითხავი).

ასტრონომიული ტერმინებისა და ცოდნის გავრცელების ისტორია საქართველოში.
ზეპირსიტყივიერების, ასტრონომიულ-ასტროლოგიური ხელნაწერების, მატიანეების,
ლიტერატურული ძეგლების, თარგმნითი და ორიგინალური ასტრონომიულ-კალენდრული
თხზულებების, ცნობარების, ენციკლოპედიების მიხედვით.

2. ასტრონომიული კვლევის მეთოდები და ინსტრუმენტები.

დაკვირვება – ასტრონომიის საფუძველი. თეორიის როლი დაკვირვების მონაცემთა
ინტერპრეტაციაში. სხვა ფუნდამენტურ მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების მნიშვნელობა
ასტრონომიისათვის. ოპტიკური ტელესკოპების ძირითადი ტიპები და მათი მახასიათებლები.
ფოტოგრაფიული ასტრონომია. სპექტრული ანალიზის მნიშვნელობა. სპექტრული ხელსაწყოები.
რადიოტელესკოპი და რადიოინტერფერომეტრი. დედამიწის ატმოსფეროს როლი და
გარეატმოსფერული ასტრონომია. რენტგენული და გამა-ტელესკოპები. დაკვირვებანი
ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ უბნებში.

3. ციურ სხეულთა ხილული მოძრაობა ცაზე და ცის სფეროს მათემატიკური მოდელი.

ვარსკვლავიერი ცის დღეღამური ბრუნვა. ვარსკვლავთა დღეღამური ორბიტების
მახასიათებლები. ცის სფეროს ძირითადი წრეები და წერტილები. მნათობთა ამოსვლა-ჩასვლა და
კულმინაციები. მთვარის, მზის და პლანეტების დღეღამური მოძრაობის თავისებურებანი და
მათი მოძრაობა ვარსკვლავთა ფონის მიმართ. დღე-ღამის სახეობანი. თანავარსკვლავედები, მათი
ხილვადობის წლიური ცვლა. მზის მოძრაობა თანავარსკვლავედთა მიმართ. ეკლიპტიკა.
ბუნიობები და მზებუდობები. ცის სფეროს ბრუნვა სხვადასხვა განედზე. სამყაროს ღერძის
ჰორიზონტისადმი დახრის კავშირი დამკვირვებლის განედთან. ვარსკვლავთა კლასიფიკაცია
ამოსვლადობის მიხედვით. ცის სფეროს მახასიათებელთა სხვადასხვაობა სხვადასხვა ციურ
სხეულზე მყოფი დამკვირვებლებისათვის.

4. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობანი და მათი შედეგები.

მთვარის ფაზები და მათი ახსნა. სიდერული და სინოდური თვეები. პლანეტების გარემოქცევა მზის
მიმართ და მათი ხილვადობანი ორბიტების სხვადასხვა მონაკვეთში. გეოცენტრული, ჰელიოცენტრული
და გეოჰელიოცენტრული მოდელები. პლანეტების კონფიგურაციები (შეერთებანი, ელონგაციები,
პირისპირდგომა, კვადრატურები). სიდერული და სინოდური პერიოდები. მზის ზოდიაქური სვლის
ახსნა დედამიწის გარემოქცევით. ანალოგიები სხვა პლანეტებიდან დაკვირვებისას. კეპლერის კანონები
და მათი მნიშვნელობა. მზის ხილული წლიური მოძრაობის უთანაბრობის ახსნა. ციურ სხეულთა მასების
განსაზღვრა. მანძილთა განსაზღვრა ასტრონომიაში. დღეღამური და წლიური პარალაქსები. მზის და
მთვარის დაბნელებანი და მათი კავშირი ქრონოლოგიასთან. მთვარის ორბიტის მახასიათებლები.

5. დროის აღრიცხვა და კალენდრები.



დროის ერთეულები. დღე-ღამე: ჭეშმარიტი, მზისიერი, საშუალო მზისიერი, ვარსკვლავიერი,
მთვარისმიერი და ა.შ. წელიწადის დროთა ცვლის მიზეზები. დედამიწის ღერძის დახრის როლი.
ბუნიობები და მზებუდობები. ჭეშმარიტი და საშუალო მზისიერი დრო. ადგილობრივი, მსოფლიო,
ზოლური, დეკრეტული და საზაფხულო დროები. თარიღის ცვლის ხაზი. კალენდრის მნიშვნელობა.
მთვარის, მთვარე-მზისიერი და მზისიერი კალენდრები. ძველეგვიპტური, რომაული, იულიუსის,
გრიგორიუსის კალენდრები.

(დამატებითი საკითხავი)

თვის სახეობანი. წელიწადის სახეობანი. დღის ხანგრძლივობის, მზის ამოსვლა-ჩასვლის და კულმინაციის
წერტილთა წლიური ცვლა. კლიმატური სარტყლები დედამიწასა და სხვა პლანეტებზე. დედამიწის
ღერძისა და ბრუნვის სიჩქარის რხევები. ატომური დრო. ძველი და ახალი სტილის კალენდრების
ურთიერთგადაყვანა. კალენდარული ერების სახეობანი. საუკუნეთა და ათასწლეულთა დასაწყისის
პრობლემა. ქრისტიანული წელთაღრიცხვის ისტორია. მაიას ცივილიზაციის კალენდარი.

6. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობების მიზეზები.

მსოფლიო მიზიდულობის კანონი და მისი კავშირი კეპლერის კანონებთან. ორი სხეულის ამოცანა. ციურ
სხეულთა ორბიტების მათემატიკური გამოთვლა. კოსმოსური სიჩქარეები. შეშფოთებები პლანეტების
მოძრაობაში. მათი გამოთვლის პრინციპი. ნეპტუნის თეორიული აღმოჩენა. მთვარე-მზისიერი მოქცევები
და მათი გამოვლინებანი: გავლენა დედამიწის ბრუნვაზე, ღერძის პრეცესიულ რხევაზე, ვარსკვლავთა
ხილვადობების ცვლაზე. ვერძის წერტილის მოძრაობა და თანავარსკვლავედებში მისი შესვლის თარიღის
ცვლილება. ხელოვნური კოსმოსური სხეულების მოძრაობა. კოსმონავტიკის მოკლე ისტორია და მისი
წვლილი დედამიწის, მზის სისტემისა და სხვა ასტრონომიული ობიექტების კვლევაში.

7. მზის სიტემის სხეულთა აგებულება და განვითარება.

დედამიწის ფორმა და სიდიდე. მთვარის აგებულება და მოძრაობა. დიდი პლანეტები და მათი
თანამგზავრები: მათი წარმოშობა და საერთო ორბიტული მახასიათებლები. დედამიწის ჯგუფის
პლანეტები: მერკური, ვენერა, მარსი. მათი თვისებები, აგებულება, ატმოსფეროები, პლანეტათა
შედარებითი გეოლოგიური დახასიათება. გიგანტი პლანეტები: იუპიტერი და მისი ატმოსფერო,
ღრუბელთა სისტემა და საიდუმლო წითელი ლაქა. სატურნის რგოლთა სისტემა, სხვა დიდი პლანეტების
რგოლები. ასტეროიდული სარტყელი. პლანეტების ძებნა. ჯუჯა პლანეტათა ჯგუფი. პლუტონ-ქარონის
სისტემა. კომეტები. მეტეორული ნივთიერება. მეტეორები და “ვარსკვლავთა” წვიმები. მეტეორიტები და
მათი როლი დედამიწის ზედაპირის ფორმირებაში. მზე: მისი სიდიდე, ფიზიკური მახასიათებლები,
ბრუნვა, შედგენილობა. მზის ენერგიის წყარო: თერმობირთვულ რეაქციათა ციკლები. მზის ატმოსფეროს
აგებულება. მზის ქარი. მზის აქტიურობა და მისი ციკლურობა, გავლენა ბიოსფეროზე.

8. ვარსკვლავთა აგებულება და ევოლუცია

მანძილები ვარსკვლავებამდე. ვარსკვლავთა სიდიდეები, მასები, ნათობები, ტემპერატურები, ფერები,
სპექტრები. ხილული და აბსოლუტური ვარსკვლავური სიდიდეები. ჯერადი ვარსკვლავები.
ვარსკვლავთა წარმოშობა. ენერგიის წყაროები და მათი ხანგრძლივი მდგრადობის მიზეზები.



ვარსკვლავთა ქიმიური შედგენილობა და მისი ცვლილება. ჰერცშპრუნგ-რესელის დიაგრამა და ნათობის
კლასები. სპექტრული პარალაქსები. ჯერადი ვარსკვლავები. ბნელებადი სისტემები. ცვალებადი
ვარსკვლავები. ცეფეიდები. ახალი, ახლისმსგავსი და ზეახალი ვარსკვლავები. წითელი გიგანტები.
ზეახალთა ნაშთები და ზემკვრივი კონფიგურაციები. თეთრი ჯუჯები, ნეიტრონული ვარსკვლავები
(პულსარები) და შავი ხვრელები (შავი ორმოები). ვარსკვლავთა მოდელები.

9. ჩვენი გალაქტიკა

ირმის ნახტომის ვარსკვლავთა კუნძული. ღია და სფერული ვარსკვლავთა გროვები, მათი ევოლუცია და
ასაკი. ვარსკვლავთა დათვლები. ჩვენი გალაქტიკა – გრავიტაციულად ბმული სისტემა. გალაქტიკის
ფორმა, ზომა, აგებულება, ბრუნვა. მზის სისტემის ადგილი გალაქტიკაში. ვარსკვლავთა კონცენტრაციის
ხასიათი. მტვერი და აირი ვარსკვლავთშორის სივრცეში, ნისლეულები.

10. მეტაგალაქტიკის აგებულება და მოძრაობა

სხვა გალაქტიკების აღმოჩენის ისტორია. ჩვენი გალაქტიკის თანამგზავრი გალაქტიკები. ანდრომედეს
გალაქტიკა და მისი თანამგზავრები. გალაქტიკათა ადგილობრივი ჯგუფი, გალაქტიკების გროვები და
ზეგროვები. გალაქტიკათა ფორმები, ზომები, ნათობები, მასები. გალაქტიკათა ჰალოები. ჰაბლის კანონი.
აინშტაინის ფარდობითობის ზოგადი თეორია და მეტაგალაქტიკის გაფართოება, მისი შესაძლო შედეგები.
ბნელი მატერია და ბნელი ენერგია. რადიოგალაქტიკები, კვაზარები, ბლაზარები. რელიქტური
გამოსხივება და სამყაროს არასტაციონარულობა. დიდი აფეთქების თეორია. სამყაროს დროითი ჭრილი
და ერთდროული სურათის დანახვის შეუძლებლობა.

11. სამყაროში სიცოცხლის გავრცელებულობის პრობლემა

სიცოცხლის განმარტება და მისი აღმოცენების შესაძლო გზები. მზის სისტემის მიმოხილვა სიცოცხლის
არსებობის პირობების თვალსაზრისით. არამზისიერ პლანეტათა ძიების მეთოდები და შედეგები, მათი
აღმოჩენის სიძნელეები. ცივილიზაციის განვითარებისთვის ხელშემწყობ ვარსკვლავთა ტიპები.
რადიოგადაცემათა მნიშვნელობა არამიწიერი ცივილიზაციების მოძებნისა და მათთან ინფორმაციული
კონტაქტისათვის. ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებათა ერთნაირობა სამყაროში. ცივილიზაციათა
კლასიფიკაცია: შკლოვსკის, კარდაშოვის, საგანის და ჰოუკინგის იდეები. კოსმოსური სასწაული და ამ
თეორიის კრიტიკა. ურთიერთკომუნიკაბელურ ცივილიზაციათა რაოდენობის შეფასებანი. შესაძლო
პალეოკონტატი (მითები, არქეოლოგიური ძეგლები, დაგვიანებული რადიოექოები). არამიწიერ გონიერ
არსებებთან შეხვედრის პერსპექტივა და მნიშვნელობა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

თავი LXXXI



საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი ”ბუნების ძეგლების მონიტორინგი"

საგნობრივი პროგრამა

X/XI/XII კლ.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

საშუალო საფეხურზე კურსის - ,,ბუნების ძეგლების მონიტორინგი” - შესწავლის შედეგად
მოსწავლე შეძლებს, შეიმეცნოს საქართველოს მრავალფეროვანი ბუნების იშვიათი სილამაზე,
ლანდშაფტების, ბუნების ძეგლებისა და მასთან მიახლოებული ობიექტების მნიშვნელობა და
რაობა; გაიაზროს ჩვენს ქვეყანაში არსებული ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობა;
გაიგოს საქართველოში არსებული ეროვნული პარკების, ნაკრძალების, აღკვეთილების, ბუნების
ძეგლების დანიშნულება და ფუნქციები; გაათვითცნობიეროს ჩვენი ქვეყნის ბუნების კვლევის,
დაცვისა და მოვლა-პატრონობის საკითხში გეოგრაფიის, როგორც სასწავლო საგნის, როლი და
მნიშვნელობა.

სასწავლო კურსი, აგრეთვე, ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ეკოლოგიური განათლების
ამაღლებას, ბუნების დაცვისა და ბუნებრივი მემკვიდრეობის გადარჩენის აუცილებლობის
გააზრებას, პატრიოტული და მოქალაქეობრივი ვალდებულების ჩამოყალიბებას.

კურსის - ,,ბუნების ძეგლების მონიტორინგი” - სწავლების პროცესში თეორიული ნაწილის
გარდა, დიდი ყურადღება ეთმობა პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელებას, რაც
გულისხმობს მოსწავლეთა მიერ საკუთარი ქვეყნის ბუნებრივი გარემოს შესწავლას, მათი
საცხოვრებელი ადგილის სიახლოვეს ბუნების ძეგლების, ბუნების იშვიათი წარმონაქმნებისა და
სხვა გეოგრაფიული ობიექტების მოძიებას, ამ ობიექტების მორფომეტრიულ და მორფოგრაფიულ
აღწერას, GPS მიმღების გამოყენებით კოორდინატების დადგენას, ფოტოარქივის შექმნას,
მოპოვებული მასალების საფუძველზე კონკრეტული ბუნებრივი წარმონაქმნების ადგილის
გეგმებზე ან სქემატურ რუკებზე დაფიქსირებას; მათი მოკლეტექსტური კადასტრის შექმნას და
ყოველწლიური მონიტორინგის განხორციელებას (ჯგუფი დამოუკიდებლად ატარებს კვლევა-
ძიებას და ახორციელებს მონიტორინგს წინა ჯგუფის მიერ შესწავლილ ბუნების ძეგლებზე ან
სხვა გეოგრაფიულ ობიექტებზე. შეძლებისდაგვარად, ამდიდრებს მოკლეტექსტურ კადასტრს
ახალი ინფორმაციით).

მოსწავლეთა მიერ აღნიშნული კურსის გავლა და საველე სამუშაოების ჩატარება შესაძლებელს
გახდის, მათ დამოუკიდებლად აწარმოონ სხვადასხვა სახის კვლევები, კერძოდ, ფიზიკურ-
გეოგრაფიული, საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული, ეკოლოგიური და გარემოს დაცვითი
მიმართულებით. აგრეთვე, სასწავლო კურსი მომავალი სტუდენტებისათვის აკადემიური



ცოდნის დაგროვების და სამეცნიერო-კვლევითი უნარ-ჩვევების გამომუშავების ერთგვარი
წინაპირობა იქნება.
ბ) ,,ბუნების ძეგლების მონიტორინგი” სწავლების მიზნები:

საგნის სწავლების მიზნებია:
მოსწავლე გაეცნოს ეკოლოგიისა და კარტოგრაფიის საკითხებს;
მოსწავლეს დაეხმაროს ლოკალური გარემოს აღქმაში;
მოსწავლემ შეძლოს კვლევის ობიექტის იდენტიფიცირება;
მოსწავლემ შეძლოს საკვლევი პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება;
მოსწავლეს გამოუმუშავდეს ველზე მუშაობის უნარ-ჩვევები;
ფოკუს ჯგუფების შექმნა და მათი ორგანიზება;
შეთანხმებული თანამშრომლობა გუნდის წევრებთან;
მოსწავლემ შეძლოს ადგილის გეგმის ან სქემატური რუკის შედგენა;
მოსწავლემ შეძლოს GPS მიმღების გამოყენება, GPS-ით მიღებული ინფორმაციის

კომპიუტერში გადატანა და მისი დამუშავება GPS სისტემაში;
მოსწავლემ შეძლოს პრეზენტაციის მომზადება;
მოსწავლემ შეძლოს პრეზენტაციის წარდგენა აუდიტორიისათვის;
მოსწავლემ შეძლოს კვლევების შედეგების მოკლეტექსტურ კადასტრში ასახვა;
მოსწავლემ შეძლოს ბუნების ძეგლების მონიტორინგი.

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება

არჩევითი საგნის - ”ბუნების ძეგლების მონიტორინგი” - სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60
აკადემიურ საათზე, რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში.
არჩევითი საგნის სწავლება შეიძლება როგორც საგაკვეთილო პერიოდში, ასევე კლასგარეშე
გაკვეთილის სახით და ამიტომ მისი საათობრივი განაწილება შეიძლება დარეგულირდეს
მასწავლებლის მიერ.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ., არჩ. ბუნ.ძეგ.მონ.
X/XI/XII.1. – პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი
(არჩ. = არჩევითი), მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს ( ბუნ. ძეგ. მონ. = ბუნების ძეგლების
მონიტორინგი), მესამე ნიშანი X/XI/XII მიუთითებს, რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი
საგანი (X/XI/XII კლასები), ხოლო ბოლო ნიშანი 1 კი - შედეგის რიგს (1- პირველი შედეგი).

დ) საგნის სწავლების მიმართულების აღწერა

გეოეკოლოგია და ბუნების დაცვა. ამ მიმართულების მიზანია: მოსწავლემ გააცნობიეროს
გეოეკოლოგიის ცოდნის მნიშვნელობა ბუნებისა და საზოგადოების ურთიერთზემოქმედების
პროცესის თავისებურებათა გათვალისწინებით; გაეცნოს გეოეკოლოგიის კვლევის საგანს,
ეკოლოგიურ პრობლემათა ძირითად სახეებს მსოფლიოსა და საქართველოში; შეისწავლოს
გარემოს დაბინძურების წყაროები და ობიექტები; გააცნობიეროს საქართველოში შექმნილი



დაცული ტერიტორიების ქსელის (ეროვნული პარკები, ნაკრძალები, ბუნების ძეგლები და სხვ.)
მნიშვნელობა ქვეყნის ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით; გაეცნოს
საქართველოში არსებულ დაცულ ტერიტორიებს და შეძლოს მათი რუკაზე ჩვენება.

კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული სისტემები (GIS). ამ მიმართულების მიზანია: მოსწავლემ
შეძლოს გარემოში ორიენტირება, დაეუფლოს ჰორიზონტის მხარეების დადგენის რამდენიმე
მეთოდს; შეძლოს საკვლევი გარემოს კარტოგრაფიული ნახაზის შექმნა; შეისწავლოს GPS
მიმღები და შეეძლოს მისი სწორი ექსპლუატაცია; შეძლოს კვლევის პროცესში
გეოინფორმაციული (GIS) სისტემების ჩართვა და მათი მეშვეობით მონაცემების მოპოვება და
დამუშავება.

საველე უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული სამუშაოები. ამ მიმართულების მთავარი მიზანია:
მოსწავლემ შეძლოს ჩასატარებელი სამუშაოების და კვლევების გააზრება და მათი შესრულების
გზებისა და მექანიზმების დასახვა; მოახდინოს ჯგუფის ორგანიზება და შეეძლოს ჯგუფთან
შეთანხმებით საქმიანობა; გაეცნოს და ფლობდეს ველზე მუშაობის წესებს და იცოდეს
ექსტრემალურ სიტუაციებში ქცევის წესები.

საგნობრივი კომპეტენციები

XI/XII კლასი

ბუნების ძეგლების მონიტორინგი
სტანდარტი

კურსის შესწავლის შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:

გეოეკოლოგია და ბუნების
დაცვა

კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული
სისტემები (GIS)

საველე უნარ-ჩვევები და
პრაქტიკული სამუშაოები

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.1.
შეუძლია გეოეკოლოგიის,
როგორც სამეცნიერო დარგის
შემეცნება;

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.2.
შეუძლია მსჯელობა ბუნების
დაცვის მნიშვნელობაზე.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII. 3. შეუძლია
გეგმის/რუკის შედგენა საველე
პირობებში ინფორმაციის შეგროვების,
მასალების ორგანიზებისა და
ანალიზის საფუძველზე;

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.4. შეუძლია
GPS მიმღების გამოყენება- მონაცემების
მიღება და შენახვა;

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.5. შეუძლია
GPS-ით მიღებული ინფორმაციის
კომპიუტერში გადატანა და მისი
შესაბამისი დამუშავება.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.6.
შეუძლია წყაროებში საჭირო
მასალების მოძიება და მათი
დამუშავება;

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.7.
შეუძლია ფოკუს ჯგუფების შექმნა;

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.8.
შეუძლია ველზე მუშაობის უნარ-
ჩვევების გამოყენება;

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.9.
შეუძლია პრეზენტაცია და
ინფორმაციის სისტემაში
განთავსება.



გეოეკოლოგია და ბუნების დაცვა

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.1. შეიმეცნებს გეოეკოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დარგს.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:
ასახელებს და ერთმანეთისგან მიჯნავს გეოგრაფიის, გეოლოგიისა და ეკოლოგიის

საკითხებს;
ასახელებს გეოეკოლოგიის კვლევის ობიექტებს;
გეოეკოლოგიურ საკითხებზე მსჯელობისას იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.2. აცნობრიერებს ბუნების დაცვის მნიშვნელობას.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:
ეცნობა და ჩამოთვლის ეკოლოგიურ პრობლემათა სახეებს (წყლის, ჰაერის, ნიადაგის

დაბინძურება და სხვა);
ადგენს ან განსაზღვრავს გარემოს დაბინძურების წყაროებს და დაბინძურების ობიექტებს

მისი საცხოვრებელი ადგილის მიდამოებში;
მოიპოვებს და ეცნობა ინფორმაციას (ლიტერატურა, ინტერნეტი) ეკოლოგიის სამართალზე

(ბუნებით სარგებლობის უფლება, ეკოლოგიურ-სამართლებლივი პასუხისმგებლობა,
გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონვენციები და სხვა);

ასახელებს დაცული ტერიტორიების სისტემის ძირითად ფუნქციებს;

ასახელებს და განმარტავს დაცული ტერიტორიების კატეგორიებს და მათ შორის ძირითად
განსხვავებებს;

მოიძიებს დაცულ ტერიტორიებს (ეროვნული პარკები, ნაკრძალები, აღკვეთილები და სხვა)
რუკაზე.

კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული სისტემები (GIS)

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.3. შეუძლია გეგმის/რუკის შედგენა.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:
ფლობს და იყენებს გარემოში ორიენტირების, ჰორიზონტის მხარეების დადგენის

ტრადიციულ და თანამედროვე მეთოდებს;
საკვლევ ადგილს გეგმაზე/რუკაზე გამოსახავს პირობითი ნიშნებით;
შესადგენი რუკისთვის ანგარიშობს და სამუშაო ფორმატზე არგებს მასშტაბს;
ადგენს ბუნების ძეგლისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის გეგმას/რუკას საველე პირობებში

ინფორმაციის შეგროვების, მასალების სისტემატიზაციისა და ანალიზის საფუძველზე.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.4. შეუძლია GPS მიმღების გამოყენება: მონაცემების მიღება და შენახვა.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:
მართავს და სწორად მოიხმარს GPS მიმღებს;



GPS მიმღების საშუალებით ადგენს წერტილოვანი ადგილის/პოლიგონის კოორდინატებს,
აბსოლუტურ სიმაღლეს, ჰორიზონტის მხარეებს და მიღებული მონაცემების შესაძლო
ცდომილებას;

მიღებულ მონაცემებს ინახავს GPS-ის მეხსიერებაში.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.5.შეუძლია GPS-ით მიღებული ინფორმაციის კომპიუტერში გადატანა
და მათი შესაბამისი დამუშავება.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:
Garmin Map Source კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით ახდენს GPS-ში შენახული

მონაცემების კომპიუტერში ექსპორტს;
ექსპორტირებული მონაცემებით კ.პ. Google Earth-ში პოულობს ბუნების ძეგლისა და მისი

მიმდებარე ტერიტორიის ორთოფოტოს;
GPS-ის მონაცემებს Google Earth-ის საშუალებით ინახავს .kmz ფაილად;
აღწევს GPS მიმღების, Garmin Map Source-ისა და Google Earth-ის ურთიერთთავსებადობას და

შეუძლია მათი ინტეგრირებული მოხმარება.

საველე უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული სამუშაოები

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.6. შეუძლია წყაროებში საჭირო მასალების მოძიება და მათი
დამუშავება.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:

მუშაობს წერილობით წყაროებზე და შეუძლია საჭირო ცნობების მოძიება;

ადგილობრივი მოსახლეობისგან მოიპოვებს კვლევისთვის საჭირო ინფორმაციას;

აანალიზებს სხვადასხვა გზით მოპოვებულ ინფორმაციას და შეუძლია მარგი ცნობების
გამორჩევა;

ადგენს პლობლემურ საკითხებს და პოულობს მათი გადაჭრის გზებს.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.7. შეუძლია ფოკუს ჯგუფების შექმნა.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:

სახავს ამოცანებს და ადგენს, რა ტექნიკური საშუალებები დასჭირდება მის
განსახორცილებლად;

იცის საჭირო ინვენტარის გამოყენების წესები;

აყალიბებს მიზნობრივ ფოკუს ჯგუფებს და ოპტიმალურად ანაწილებს სამუშაოს;



უზრუნველყოფს ფოკუს ჯგუფების ურთიერთშეთანხმებულ საქმიანობას.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.8. შეუძლია ველზე მუშაობის უნარ-ჩვევების გამოყენება.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:

ფლობს და იყენებს საველე პირობებში გადაადგილების და ქცევის წესებს;

ფლობს და საჭიროების შემთხვევაში იყენებს გაუთვალისწინებელ, ექსტრემალურ
სიტუაციებში ქცევის წესებს;

იცნობს და იცავს ბუნების ძეგლზე საქმიანობის წესებს;

ფლობს საველე პირობებში ინფორმაციის მოპოვების და ჩაწერის უნარ-ჩვევებს.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.9. შეუძლია პრეზენტაცია და ინფორმაციის სისტემაში განთავსება.

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:

ახდენს მოპოვებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას;
წარმოადგენს პრეზენტაციას მისთვის ხელმისაწვდომი საშუალებებით;
ჩატარებული სამუშაოს შედეგებს ათავსებს მონაცემთა ერთიან ბაზაში.

პროგრამის შინაარსი

გეოეკოლოგია და ბუნების დაცვა.
გეოეკოლოგია – მეცნიერების დარგი;
გეოეკოლოგიის კვლევის საგანი;
გლობალური და რეგიონული ეკოლოგიური პრობლემები;
ბუნების გარემოს დაბინძურების წყაროები და ობიექტები;
დაცული ტერიტორიების ზოგადი დახასიათება;
საქართველოს დაცული ტერიტორიების კატეგორიები;
საქართველოს დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის.

კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული სისტემები.

ორიენტირება;

გეგმის და რუკის პირობითი ნიშნები;

მასშტაბის დადგენა;

კარტოგრაფიული ნახაზის შექმნა;

GPS მიმღები;



GPS პროგრამები.

საველე უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული სამუშაოები.

წერილობით წყაროებზე მუშაობა;

ადგილობრივი მოსახლეობისგან ინფორმაციის მოძიება;

მასალების სისტემატიზაცია, ანალიზი და ანგარიში;

საველე სამუშაოებისთვის მზადება;

ველზე მუშაობის უსაფრთხოების წესები.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

თავი LXXXII

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი ”კონსერვაციული ბიოლოგიის საფუძვლები”

საგნობრივი პროგრამა

X/XI/XII კლასი

ზოგადი ნაწილი

ა)შესავალი

ადამიანების აქტივობამ კაცობრიობა ეკოლოგიური კრიზისის წინაშე დააყენა. შედეგად, იმ
პოპულაციებისა და მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების უმეტესი ნაწილი, რომლებზეც
ადამიანი სასიცოცხლოდ არის დამოკიდებული, გადაშენების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, ბევრი
მათგანი კი უკვე გადაშენდა კიდეც. ადამიანთა პოპულაციის და მათი საჭიროებების სწრაფი
ზრდა ხელს უწყობს ეკოლოგიური კრიზისის გაღრმავებას.

აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადსაგადსაგანმანათლებლო სკოლა
მოსწავლეს აძლევდეს ისეთ ცოდნას და უყალიბდებდეს ისეთ უნარ-ჩვევებს, რომლებიც
მომავალში, ნებისმიერ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში სწორი გადაწყვეტილების მიღების
საფუძველი იქნება. მოსწავლეებში აქტიური გარემოსდაცვითი პოზიციის ჩამოყალიბება კი
ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

კონსერვაციული ბიოლოგია არის მეცნიერების ახალი მიმართულება. ის შეისწავლის
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და აღდგენის გზებს; ბიოლოგიური
რესურსების იმგვარად გამოყენებას, რომ მინიმალური ზიანი მიადგეს არსებულ
ბიომრავალფეროვნებას.



კონსერვაციული ბიოლოგია ეფუძნება ბიოლოგიურ მეცნიერებებსა (ეკოლოგია, ბოტანიკა,
ზოოლოგია, გენეტიკა, ევოლუციური ბიოლოგია და სხვა) და ბუნებრივი რესურსების მართვის
დარგებს.

ამასთან, კონსერვაციული ბიოლოგია მეცნიერების მკვეთრად გამოხატული
ინტერდისციპლინარული დარგია, რაც იმით გამოიხატება, რომ აშკარაა კავშირი სოციალურ და
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებთან და ეთიკის საკითხებთან. კონსერვაციულ ბიოლოგიაში
გამოიყენება კვლევის მეთოდები, რომლებიც მჭიდრო კავშირს ამყარებენ სხვა დარგებსა და
დისციპლინებს შორის.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები

არჩევითი კურსის მიზანია, მოსწავლე გაეცნოს კონსერვაციული ბიოლოგიის საფუძვლებს,
შეაფასოს აღნიშნულ სფეროში დასაქმების პერსპეტქივები. საფუძველი ჩაუყაროს იმ ცოდნასა და
კომპეტენციებს, რომლებიც საშუალებას მისცემს სკოლადამთავრებულს, დამოუკიდებლად
გააგრძელოს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება სასურველი მიმართულებით.

კონსერვაციული ბიოლოგიის არჩევითი სასკოლო კურსის დასრულების შემდეგ, მოსწავლე
შეძლებს:

კონსერვაციული ბიოლოგიის, როგორც მეცნიერების, მნიშვნელობის განსაზღვრას;
ბიომრავალფეროვნების დახასიათებას და მის შემცირებაზე მოქმედი ფაქტორების

გაანალიზებას;
კონსერვაციული მიდგომების განხილვას;

ლოკალური გარემოს კვლევას;

პროექტების განხორციელებას როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფთან ერთად;

თანამედროვე ისტ-რესურსების გამოყენებით ინფორმაციის მოძიებას, სტატისტიკური
მონაცემების დამუშავებას;

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაში გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციო-
კულტურული, ეთიკური და ესთეტიკური საკითხების მნიშვნელობის შეფასებას.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

არჩევითი საგანი ”კონსერვაციული ბიოლოგია” ერთმოდულიანი საგანია, გათვლილია 30
აკადემიურ საათზე. მისი სწავლება გათვალისწინებულია ერთი სემესტრის განმავლობაში
სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII კლასებში.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი. მაგ.,
არჩ.კონს.ბიოლ.X/XI/XII.1. პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი



საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ. - არჩევითი); მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს
(კონს.ბიოლ.- კონსერვაციული ბიოლოგიის საფუძვლები); მესამე ნიშანი - X/XI/XIII
მიუთითებს რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII - კლასები), ბოლო
ნიშანი 1 კი - შედეგის რიგს.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

კონსერვაციული ბიოლოგიის არჩევითი კურსის საგნობრივ პროგრამაში არის ერთი
მიმართულება: კონსერვაციული ბიოლოგია. მიმართულების ფარგლებში მოსწავლე გაეცნობა
კონსერვაციული ბიოლოგიის შესწავლის საგანს და მიზნებს, ბიომრავალფეროვნების
ცვლილებებს დროთა განმავლობაში, ბიომრავალფეროვნების შემცირებაზე მოქმედ ფაქტორებსა
და ბიომრავალფეროვნების ცხელ წერტილებს. ასევე, აგრობიომრავალფეროვნებას, ეკოსისტემის
სერვისებს და მათ ზეგავლენას ადამიანის ყოფაზე; ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების
გარემოსდაცვით, ეკონომიკურ, სოციო-კულტურულ, ეთიკურ და ესთეტიკურ საკითხებს.

საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასი

კონსერვაციული ბიოლოგიის საფუძვლები

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება: კონსერვაციული ბიოლოგიის საფუძვლები

არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ბიომრავალფეროვნება და მისი
მნიშვნელობა.

არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ბიომრავალფეროვნების შემცირებაზე
მოქმედი ფაქტორები (მაგ., კლიმატის ცვლილება, საბინადრო გარემოს განადგურება, ჭარბი
მოპოვება, ინვაზიური სახეობების ზემოქმედება, გარემოს დაბინძურება) მსოფლიოსა და
საქართველოს მაგალითებზე.

არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების
კონსერვაციულ მიდგომებზე.

არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.4. მოსწავლე აფასებს ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებულ ეკონომიკური
და ეთიკური კომპრომისების საჭიროებას.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:



არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ბიომრავალფეროვნება და მისი
მნიშვნელობა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ახასიათებს ბიომრავალფეროვნების ძირითად კომპონენტებს/დონეებს და მსჯელობს მათ

მნიშვნელობაზე;
აღწერს დედამიწის ბიოგეოგრაფიული დარაიონების პრინციპებს;
ადარებს ერთმანეთს კონტინენტების ტიპობრივ ეკოსიტემებს არსებითი მახასიათებლების

მიხედვით ( მაგ., ძირითადი დამახასიათებელი სახეობები);
მსჯელობს დედამიწაზე სახეობებისა და ეკოსისტემების განაწილების ბუნებრივ და

ისტორიულ კანონზომიერებაზე და ამ პროცესში ადამიანის როლზე;

მოიძიებს ინფორმაციას საქართველოს ბიომრავალფეროვნების შესახებ და აფასებს მის
მნიშვნელობასა და სტატუსს;

მოსწავლე მსჯელობს აგრობიომრავალფეროვნების მნიშვნელობაზე;

მსჯელობს ორგანული (ბიო, ეკოლოგიური) აგროწარმოების მნიშვნელობაზე;

მოიპოვებს ინფორმაციას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ორგანული სოფლის მეურნეობის
გავრცელების შესახებ;

იკვლევს ბიოაგროწარმოების განვითარების შესაძლებლობებს საკუთარ ან საქართველოს
რომელიმე რეგიონში.

არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ბიომრავალფეროვნების
შემცირებაზე მოქმედი ფაქტორები (მაგ., კლიმატის ცვლილება, საბინადრო გარემოს
განადგურება, ჭარბი მოპოვება, ინვაზიური სახეობების ზემოქმედება, გარემოს დაბინძურება)
მსოფლიოსა და საქართველოს მაგალითებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
აანალიზებს ბიომრავალფეროვნების შემცირების მიზეზებს საქართველოს, კავკასიისა და

მსოფლიოს მაგალითებზე;

მოიპოვებს უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებს, აანალიზებს მათ და მსჯელობს
საქართველოში გავრცელებული სახეობებსა და ეკოსისტემებთან დაკავშირებულ
საფრთხეებზე;

ამზადებს პრეზენტაციას სამრეწველო დაბინძურების (მაგ., წიაღისეულის არასწორი
მოპოვება, მრეწველობის გამონაბოლქვი, სამრეწველო ჩამდინარე წყლები) შედეგად
გარემოს (წყლის, ჰაერისა და ნიადაგის) დაბინძურების პრობლემაზე და მის გავლენაზე
ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობასა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე;



აანალიზებს ინტენსიური სოფლის მეურნეობის უარყოფით ზეგავლენას (მაგ., მექანიზაცია,
პესტიციდები და სასუქები – ნიადაგის დეგრადაცია; ჰიბრიდული და
გენმოდიფიცირებული კულტურები) გარემოსა და ბიომრავალფეროვნებაზე მსოფლიოსა
და საქართველოს მაგალითებზე;

მსჯელობს ტყეების დეგრადაციის შედეგაც გამოწვეული საფრთხეების შესახებ;

მონაწილეობს დისკუსიაში ბუნებრივი რესურსების არამდგრადი გამოყენების შედეგად
ბიომრავალფეროვნების შემცირების შესახებ (განიხილავს საქართველოში, კავკასიაში ან
მსოფლიოში მომხდარ მოვლენებს);

ამზადებს პრეზენტაციას ბიომრავალფეროვნების შემცირებით გამოწვეულ ეკოლოგიურ
კატასტროფაზე/სახეობის გადაშენებაზე. მსჯელობს ბიომრავალფეროვნების შემცირების
მიზეზებზე.

მოსწავლე აანალიზებს ჭარბი მოპოვების შედეგების კასკადურ ეფექტს (მაგ., ერთი სახეობის
განადგურება როგორ იწვევს სხვა სახეობების განადგურებას). იკვლევს ლოკალურ
გარემოს (მაგ. ჭარბი ნადირობა, დიდი ქალაქების მომიჯნავე ტერიტორიებზე სეზონური
ყვავილოვანი მცენარეების ჭარბი მოპოვება) და კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით
ვარაუდობს, თუ რა შეიძლება მოხდეს 5, 10 ან 20 წლის შემდეგ.

არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნების კონსერვაციულ მიდგომებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
განმარტავს გარემოს დაცვის ინ–სიტუ (მაგ. დაცული ტერიტორიები, ეკოსისტემების

მენეჯმენტი) და ექს–სიტუ (მაგ., რეინტროდუქცია, ტრანსლოკაცია) მეთოდებს, მოჰყავს
შესაბამისი მაგალითები;

აანალიზებს დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობას ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და
მდგრადი გამოყენების საკითხში;

მოსწავლე მოიძიებს ინფორმაციას ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ისტორიულ
მაგალითებზე (საქართველო, მსოფლიო);

შეიმუშავებს საკუთარ რეგიონში, ან მიმდებარე ტერიტორიაზე დეგრადირებული ტყის კორომის
აღდგენის პროექტს;

იკვლევს საქართველოს რომელიმე რეგიონისათვის დამახასიათებელ სასოფლო–სამეურნეო
კულტურების და/ან სასოფლო–სამეურნეო ტრადიციებს, მსჯელობს
აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაში ისტორიული ტრადიციების როლზე;

ამზადებს რეფერატს ბიოაგროწარმოების განვითარების შესაძლებლობებზე საკუთარ ან
საქართველოს რომელიმე რეგიონში.



არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.4. მოსწავლე აფასებს ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებულ
ეკონომიკური და ეთიკური კომპრომისების საჭიროებას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
განმარტავს ეკოსისტემების სერვისებს და ახასიათებს ადამიანის მიერ

ბიომრავალფეროვნებისგან მიღებული მდგრადი სარგებლის მნიშვნელობას.

მოიპოვებს ინფორმაციას (საქართველოში, მსოფლიოში) გენმოდიფიცირებული კულტურების
გავრცელების შესახებ. მსჯელობს ასეთი კულტურების გამოყენების დადებით და
უარყოფით მხარეებზე;

მსჯელობს საქართველოს ტყეების გარემოსდაცვით, ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ–
ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე;

იკვლევს ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარს, ადგენს ბიოაგროწარმოების პროდუქტების
წილს. მსჯელობს ბიოაგროწარმოების პროდუქტების წარმოების განვითარების
პერსპექტივაზე;

აანალიზებს გარემოს დეგრადაციის, ინფექციური დაავადებების გავრცელებისა და
სიღარიბის პრობლემების ურთიერთკავშირზე და მსჯელობს მათ გავლენაზე მსოფლიო
უსაფრთხოებასა და მშვიდობაზე.

პროგრამის შინაარსი

კონსერვაციული ბიოლოგია. მისი შესწავლის საგნი და მიზნები.

ბიომრავალფეროვნება. მისი კომპონენტები/დონეები: ეკოლოგიური, სახეობრივი, გენეტიკური.

ბიოგეოგრაფიული დარაიონების სქემები (ეკოზონა, ბიომი, ეკორეგიონი, ეკოსიტემა, ჰაბიტატი).

დედამიწაზე ეკოსისტემებისა და ორგანიზმების გავრცელების კანონზომიერებები.

ბიომრავალფეროვნების ცვლილება დროთა განმავლობაში.

ბიომრავალფეროვნების შემცირებაზე მოქმედი ფაქტორები.
კლიმატის ცვლილება;
ჰაბიტატების/საბინადრო გარემოს განადგურება;
ჰაბიტატის დანაწევრება და ლანდშაფტის ცვლილება;
ჭარბი მოპოვება;
ინტროდუცირებული და ინვაზიური სახეობები;
გარემოს დაბინძურება, (სამრეწველო დაბინძურება - წიაღისეულის არასწორი მოპოვება,

მრეწველობის მიერ ჰაერისა და წყლის დაბინძურება);
ინტენსიური სოფლის მეურნეობა (მექანიზაცია, პესტიციდები და სასუქები – ნიადაგის

დეგრადაცია;



ევტროფიკაცია;
მაღალმოსავლიანი კულტურები – მონოკულტურები და მრავალფეროვნება;
ჰიბრიდული და გენმოდიფიცირებული კულტურები;
ანტიბიოტიკები და ზრდის ჰორმონები მეცხოველეობაში).
ინტენსიური ურბანიზაცია.

ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილები.

ბიომრავალფეროვნების შემცირების საფრთხეები. ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების
მნიშვნელობა ადამიანთა კეთილდღეობისათვის.

აგრობიომრავალფეროვნება. მისი პრაქტიკული მნიშვნელობა; საქართველოს ძირითადი
სასოფლო–სამეურნეო კულტურები, ცხოველთა ჯიშები და მათი გავრცელება.
აგრობიომრავალფეროვნების დაკარგვის საფრთხეები.

ეკოსისტემის სერვისები. ეკოსისტემის სერვისების ზეგავლენა ადამიანის ყოფაზე; ეკოსისტემის
სერვისის სახეები (მომმარაგებელი, უზრუნველმყოფი, დამხმარე და კულტურული), მათი
მოკლე დახასიათება.
აგროეკოსისტემები.

კონსერავციული მიდგომები. ინ–სიტუ (in-situ) კონსერვაცია (დაცული ტერიტორიები,
ეკოსისტემების მენეჯმენტი და სხვა), ექს–სიტუ (ex-situ) კონსერვაცია (გარემოს მონიტორინგი,
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ბუნებრივი რესურსების მოპოვების კვოტების დადგენა,
გენბანკების შექმნა და სხვა).

ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისაკენ მიმართული საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზა
და მდგომარეობა საქართველოში. შესაბამისი საერთაშორისო კონვენციები;
ბიომარავალფეროვნების კონვენცია. საერთაშორისო ორგანიზაციები (მაგ., IUCN –International
Union for Conservation of Nature;  WWF - World Wildlife Fund ).

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციო-კულტურული,
ეთიკური და ესთეტიკური საკითხები.
კონსერვაციული ბიოლოგების პროფესიული დასაქმების სფეროები.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

თავი LXXXIII

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ორმოდულიანი არჩევითი საგანი ”გარემო და მდგრადი განვითარება”

საგნობრივი პროგრამა



X/XI/XII კლ.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

სკოლის საშუალო საფეხურზე გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების საფუძვლების
შესწავლა იწყება X/XI/XII კლასებში. პირველ ეტაპზე მოსწავლეები გადიან ზოგად კურსს "გარემო
და მდგრადი განვითარება" (I მოდული), ხოლო შემდგომ ეტაპზე – ამ საგნის გაგრძელებას,
რომელიც მოიცავს გეოგრაფიულ ასპექტებს (II მოდული) არჩევითი კურსის სახით.

მოსწავლეებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ თავად ისინი სამყაროს ნაწილნი არიან და შესწევთ
უნარი, თავიანთი წვლილი შეიტანონ მდგრადი განვითარების მიღწევაში. მათ უნდა გაიაზრონ,
რომ დედამიწის ყველა ბინადარი დგას გლობალური ეკოლოგიური გამოწვევების წინაშე და ამ
პრობლემების გადაჭრა თითოეული მათგანის მოვალეობაა, რისთვისაც საჭიროა კონკრეტული
ქმედება ლოკალურ დონეზე.

მოსწავლეები შეიტყობენ, როდის და რა მიზნით ჩამოყალიბდა პირველი გარემოსდაცვითი
ორგანიზაციები და როგორი იყო რეაგირების პირველი სტრატეგიები; გაიაზრებენ, როგორ
მივიდა საზოგადოება ეკონომიკური, ეკოლოგიური და ჰუმანური კონცეფციიდან მდგრადი
განვითარების კონცეფციამდე.

მოსწავლეები გაეცნობიან მდგრადი განვითარების მიღწევის ძირითად სტრატეგიებსა და გზებს,
მის შემაფერხებელ ობიექტურ და სუბიექტურ ფაქტორებს.

მოსწავლეებმა უნდა განსაზღვრონ გლობალური პროცესების მოსალოდნელი ტენდენციები,
გაეცნონ მსგავსი პროცესების მიმდინარეობას საქართველოში, რათა ჩამოუყალიბდეთ საკუთარი
დამოკიდებულება. მათ უნდა გაიაზრონ კულტურული, რელიგიური და ეკოლოგიური
ტრადიციების როლი, ”მომხმარებელი“ საზოგადოებიდან მდგრად საზოგადოებაზე გადასვლის
მნიშვნელობა მდგრადი განვითარების მიღწევაში.

ბ) გარემო და მდგრადი განვითარების სწავლების მიზანი და ამოცანები

საგნის ”გარემო და მდგრადი განვითარების” სწავლების მიზანია მოსწავლეებმა მიიღონ
საბაზისო გარემოსდაცვითი განათლება.

საგნის ”გარემო და მდგრადი განვითარების” სწავლების ამოცანებია:

მდგრადი განვითარების მიღწევის სამი ძირითადი ასპექტის (ეკონომიკური, სოციალური,
ეკოლოგიური) მნიშვნელობის გაცნობიერება;

მდგრადი განვითარების კონცეფციისა და ინტეგრალური მართვის აუცილებლობის
გაცნობიერება;

გარემოს მართვაში გადაწყვეტილების მიღების უნარის განვითარება;
გეოგრაფიული ცოდნის, როგორც ინსტრუმენტის, გამოყენების უნარის ჩამოყალიბება;



ბიომრავალფეროვნების დაკარგვის ძირითადი საფრთხეების განსაზღვრა;
ბიომრავალფეროვნებისგან მიღებული მდგრადი სარგებლის მნიშვნელობის დადგენა;
კრიტიკული აზროვნებისა და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის უნარის განვითარება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

არჩევითი საგნის (I მოდული) – ”გარემო და მდგრადი განვითარების” სასწავლო პროგრამა
გათვლილია 30 აკადემიურ საათზე და მისი სწავლება გათვალისწინებულია ერთი სემესტრის
განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII კლასებში. პროგრამით დაინტერესების
შემთხვევაში მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ, აირჩიონ კურსის გაგრძელება - ”გეოეკოლოგია
და გარემოს მართვა” (II მოდული), რომლის პროგრამა, გათვლილია 30 აკადემიურ საათზე.
”გეოეკოლოგიისა და გარემოს მართვის” (II მოდული) - არჩევა მოსწავლეს შეუძლია მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ მას გავლილი აქვს ”გარემო და მდგრადი განვითარება” (I მოდული).

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი. მაგ., არჩ.გარ.
მდგრ.გან.X/XI/XII.1. - პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნებისთვისაა
განკუთვნილი (არჩ. - არჩევითი); მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (გარ. მდგრ.გან. - გარემო და
მდგრადი განვითარება); მესამე ნიშანი კი X/XI/XIII მიუთითებს რომელი კლასებისთვისაა
განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII - კლასები); ბოლო ნიშანი 1 - შედეგის რიგს.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა:

I მოდული

არჩევითი საგანი - ”გარემო და მდგრადი განვითარება” - მოსწავლეს საშუალებას აძლევს
დაინახოს მდგრადი განვითარების მიღწევის გზები, გააცნობიეროს გარემოსდაცვითი,
ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალურ-დემოგრაფიული, საკანონმდებლო ასპექტების,
აგრეთვე გლობალური, რეგიონული და ლოკალური მექანიზმების მნიშვნელობა და გაიაზროს
ინტეგრირებული ქმედებების აუცილებლობა.

II მოდული

არჩევითი საგანი - ”გეოეკოლოგია და გარემოს მართვა” - მოსწავლეს სთავაზობს თანამედროვე
საზოგადოების აქტუალური თემების შესწავლას, რაც ხელს შეუწყობს გააზრებული
გადაწყვეტილების მიღების უნარის განვითარებას, ცოდნის მიღების მოტივაციის ზრდასა და
აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბებას. სასწავლო კურსი მოსწავლეს საშუალებას მისცემს,
გეოგრაფიული ცოდნა გამოიყენოს ამა თუ იმ პრობლემის კომპლექსურ შეფასებაში, მის
გადაჭრასა და საკუთარი ქმედებების დაგეგმვაში.



საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასი

გარემო და მდგრადი განვითარება

I მოდული

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება: გარემო და მდგრადი განვითარება

არჩ. გარ. მდგრ. გან. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს და იმსჯელოს მდგრადი განვითარების
კონცეფციის ცნებაზე და საზოგადოების განვითარებისათვის მის მნიშვნელობაზე.

არჩ. გარ. მდგრ. გან. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს და გამოიკვლიოს მდგრადი
განვითარების კონცეფციის წარმოქმნის წინაპირობები.

არჩ. გარ. მდგრ. გან. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ზოგადად დაახასიათოს გლობალური გარემოს
(ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, ნარჩენები, ბიომრავალფეროვნება) დეგრადაციასთან დაკავშირებული
პრობლემები, მოიყვანოს მაგალითები და იმსჯელოს მათი გადაჭრის გზებზე.

არჩ. გარ. მდგრ. გან. X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს გარემოსდაცვითი საფრთხეების
მოგვარების ასპექტებზე (სამეცნიერო, სამეურნეო, ტექნოლოგიური, პოლიტიკური,
სამართლებრივი), მათი გამოყენების მაგალითებზე და პერსპექტივებზე; შეუძლია დააკავშიროს
გარემოსდაცვითი პრობლებები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებთან.

არჩ. გარ. მდგრ. გან. X/XI/XII. 5. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მდგრადი განვითარების
უზრუნველყოფის გზებსა და პრინციპებზე, ასევე ძირითად მიმართულებებზე (მდგრადი ეკონომიკა,
მდგრადი სოფლის მეურნეობა, სურსათის უსაფრთხოება, მდგრადი ტურიზმი, ენერგოეფექტურობა
და ა.შ.).

არჩ. გარ. მდგრ.გან. X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მდგრადი განვითარების პროცესში
საზოგადოების მონაწილეობის როლსა და მნიშვნელობაზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს და იმსჯელოს მდგრადი
განვითარების კონცეფციის ცნებაზე და საზოგადოების განვითარებისათვის მის მნიშვნელობაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
განმარტავს მდგრად განვითარებასა და მასთან დაკავშირებულ ძირითად ცნებებს (მაგ.,

მდგრადი ეკოლოგიური განვითარება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ), მზიდი
ტევადობა, საქმიანობის შეზღუდვა, თვითშეზღუდვის პრინციპი);

განასხვავებს და ადარებს ტერმინებს: ზრდა და განვითარება, ევოლუცია და განვითარება,
მდგრადი განვითარება და მდგრადი დაგეგმარება;



განსაზღვრავს სამი ძირითადი ასპექტის (ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური)
მნიშვნელობას მდგრადი განვითარების მიღწევაში;

გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას პიროვნებებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენების (მაგ.
მოსწავლეები, მეცნიერები, თემი, ინტელიგენცია) როლზე მდგრადი განვითარების
მიღწევაში.

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს და გამოიკვლიოს მდგრადი
განვითარების კონცეფციის წარმოქმნის წინაპირობები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
მსჯელობს უძველესი დროიდან დღემდე ადამიანისა და გარემოს ურთიერთმიმართების

შესახებ, ასახელებს გარემოზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ეტაპებს;
აანალიზებს ბუნებრივი რესურსების ამოწურვისა და გარემოს დეგრადირების გლობალურ

პრობლემებს, როგორც მდგრადი განვითარების კონცეფციის წარმოქმნის წინაპირობას;
ასახელებს გლობალური გარემოს ცვლილების იმ მაგალითებს, რომლებმაც არსებითი როლი

შეასრულეს მდგრადი განვითარების კონცეფციის წარმოქმნაში;
აგროვებს ინფორმაციას XX საუკუნის იმ ტექნოგენურ კატასტროფებზე, რომლებმაც

განსაკუთრებული ზიანი მიაყენეს გარემოს. შეარჩევს მონაცემების წარმოდგენის ფორმას
(რუკა, ცხრილი, სქემა, წერილობითი თემა და სხვა).

აანალიზებს იმ უმთავრეს მიზეზებს, რის გამოც XX საუკუნის შუა პერიოდამდე სათანადო
ყურადღება არ ექცეოდა დეგრადირებული გარემოს უკუზემოქმედებას, როგორც
განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორს (მაგ., I და II მსოფლიო ომები, „ცივი ომი“ და
გამალებული შეიარაღება, დიდი ეკონომიკური კრიზისი, გარემოს მონიტორინგის
საშუალებათა შეზღუდულობა );

ასახელებს მდგრადი განვითარების მიღწევის პირველ რეალურ სტრატეგიებს (მაგ.,
ბრუტლანდის კომისია, „რომის კლუბი“, გაეროს გარემოსდაცვითი კონფერენციები -
სტოკჰოლმის, რიო-დეჟანეიროს, იოჰანესბურგის);

მოიპოვებს ინფორმაციას გამორჩეულ პიროვნებებზე, რომლებმაც განსკუთრებული როლი
შეასრულეს გარემოს გლობალური ცვლილების გამოვლენასა და კრიზისიდან გამოსვლის
გზების დასახვაში;

ასახელებს განვითარების კონცეფციებს (მაგ., ეკონომიკური, ეკოლოგიური, ჰუმანური,
მდგრადი განვითარების) და გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებას მათ შესახებ;

მსჯელობს გარემოსდაცვითი მოძრაობების წარმოშობისა და განვითარების ისტორიის
შესახებ.

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ზოგადად დაახასიათოს გლობალური
გარემოს (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, ნარჩენები, ბიომრავალფეროვნება) დეგრადაციასთან
დაკავშირებული პრობლემები, მოიყვანოს მაგალითები და იმსჯელოს მათი გადაჭრის
გზებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



მსჯელობს გლობალური გარემოს (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, ნარჩენები, ბიომრავალფეროვნება)
დეგრადაციის პრობლებებზე, შეუძლია მოიყვანოს კონკრეტული მაგალითები საქართველოს
და მსოფლიოს კონტექსტში;

ამზადებს რეფერატს მის რაიონში არსებული გარემოსდაცვითი პრობლემის და მათი
მოგვარების გზების შესახებ (თემა შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს
შემდეგი საკითხებით: საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენები, ჰაერის
დამაბინძურებლები, წყლის გამოყენება, წყლის დაბინძურება, სასმელი წყლის
უსაფრთხოება, წყლის დეფიციტი, ნიადაგის დაბინძურება, ეროზია, ტყის განადგურება,
ბრაკონიერობა);

აგროვებს ინფორმაციას და ამზადებს პრეზენტაციას დედამიწაზე მომხდარი უდიდესი
ეკოლოგიური ანთროპოგენური კატასტროფების შესახებ.

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს გარემოდაცვითი საფრთხეების
მოგვარების ასპექტებზე (სამეცნიერო, სამეურნეო, ტექნოლოგიური, პოლიტიკური,
სამართლებრივი), მათი გამოყენების მაგალითებზე და პერსექტივებზე; შეუძლია დააკავშიროს
გარემოსდაცვითი პრობლებები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებთან.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
საუბრობს თანამედროვე მეცნიერების როლზე გარემოს დაცვის საკითხში. სწორად იყენებს

გარემოს დაცვის ინ–სიტუ (მაგ. დაცული ტერიტორიები, ეკოსისტემების მენეჯმენტი) და
ექს–სიტუ (მაგ., რეინტროდუქცია, ტრანსლოკაცია) მეთოდებს, მოჰყავს შესაბამისი
მაგალითები;

მსჯელობს გარემოს დაცვის ინსტრუმენტებზე (მაგ., გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, გარემოს
მონიტორინგი, მოპოვების კვოტები, საერთაშორისო კონვენციები და შეთანხმებები,
ეროვნული კანონმდებლობა, კანონის აღსრულება და აჯგუფებს მათ (მაგ., სამართლებრივი,
პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, ტექნოლოგიური);

ახასიათებს დაცული ტერიტორიების ტიპებს და მსჯელობს მათ სოციალურ, კულტურულ და
ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის
შენარჩუნებაში; მოყავს მაგალითი საქართველოს რომელიმე დაცული ტერიტორიის შესახებ;

ზოგადად საუბრობს სხვადასხვა ტექნოლოგიურ მიღწევასა და საშუალებაზე, რომლებიც
მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნებისა და ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი (მაგ., დამზოგავი ტექნოლოგიები, ენერგოეფექტურობა) გამოყენებისათვის;

იცის მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული გაეროს ძირითადი სტრუქტურები და მათი
მისია. იცნობს საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ინსტიტუციების (WWF, IUCN, GEF, UNEP
და სხვ.) მიზნებსა და ძირითად საქმიანობას. ამზადებს პრეზენტაციას ერთ–ერთი
გარემოსდაცვითი კონვენციის ან საერთაშორისო შეთანხმების შესახებ, რომელსაც
საქართველო არის მიერთებული: ბიომრავალფეროვნების კონვენცია, ორჰუსის კონვენცია,
კლიმატის ცვლილების კონვენცია, თბილისის დეკლარაცია, რიოს დეკლარაცია, დღის
წესრიგი 21);

იცნობს საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ
ადამიანთა უფლებებსა და ვალდებულებებს. შეუძლია მოიპოვოს ინფორმაცია, თუ როგორ
არეგულირებს ეროვნული კანონმდებლობა გარემოს დაცვის კონკრეტულ საკითხებს.



ამზადებს და მონაწილეობს როლურ თამაშში, რომლის მიზანია კონკრეტული პრობლემების
განხილვა და პრობლემის გადაჭრის გადაწყვეტილებების მიღება.

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მდგრადი განვითარების
უზრუნველყოფის გზებსა და პრინციპებზე, ასევე ძირითად მიმართულებებზე (მდგრადი
ეკონომიკა, მდგრადი სოფლის მეურნეობა, სურსათის უსაფრთხოება, მდგრადი ტურიზმი,
ენერგოეფექტურობა და ა.შ.).

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
განმარტავს მდგრადი ეკონომიკის არსს, მოჰყავს არამდგრადი და მდგრადი ეკონომიკის

მაგალითები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და საქართველოდან; განმარტავს მდგრადი
სოფლის მეურნეობისა და მდგრადი ტურიზმის ძირითად პრინციპებს; შეუძლია
დაასახელოს საქართველოში არსებული ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის მაგალითები;
აკეთებს არამდგრადი და მდგრადი სოფლის მეურნეობის/ტურიზმის შედარებით ანალიზს
და ამზადებს პრეზენტაციას;

აკეთებს მიმდინარე ან წარსულში განხორციელებული ენერგეტიკული, სასოფლო–სამეურნეო
თუ სხვა დარგის პროექტების ანალიზს მდგრადი განვითარების პრინციპებიდან
გამომდინარე (ჭაობების დაშრობა, დიდი ჰიდროელექტროსადგურები და ა.შ.); ამზადებს
პრეზენტაციას;

მსჯელობს სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებზე (სურსათის წარმოებასა და განაწილებაში
არსებული წინააღმდეგობები, ჩრდილოეთი–სამხრეთის პრობლემა, ტექნოლოგიების
ნაკლებობა განვითარებად ქვეყნებში, სურსათის ხარისხი);

მსჯელობს ენერგიის განახლებადი (აღდგენადი) წყაროების და მათი დანერგვის
შესაძლებლობების შესახებ; ამზადებს პრეზენტაციას ენერგიის განახლებადი წყაროების
გამოყენების მარტივი კონსტრუქციების შესახებ;

იცნობს ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებს და მოჰყავს სათანადო მაგალითები; კონკრეტული
მაგალითებისა და გამოთვლების საშუალებით აჩვენებს დათბუნებისა და ენერგიის
დაზოგვის უპირატესობებს;

საკუთარი სახლის ან სკოლისათვის ამუშავებს განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებისა
და/ან ენერგოდაზოგვის გეგმას და ამზადებს სათანადო რეკომენდაციებს; ამზადებს მცირე
პროექტს ამ მიმართულებით.

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მდგრადი განვითარების პროცესში
საზოგადოების მონაწილეობის როლსა და მნიშვნელობაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
მოიპოვებს ინფორმაციას გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

საზოგადოების მონაწილეობის წარმატებული მაგალითების შესახებ (როგორც
საქართველოში, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში) და ამზადებს პრეზენტაციას;

აკეთებს ადგილობრივი გარემოსდაცვითი პრობლემის იდენტიფიცირებას და აანალიზებს
პრობლემის მოგვარებაში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობებს;



მოიძიებს ინფორმაციას ცნობილი საერთაშორისო (მაგ., გრინფისი, დედამიწის მეგობრები,
ევროპული ეკო–ფორუმი) და ადგილობრივი გარემოსდაცვითი მოძრაობების შესახებ და
მიმოიხილავს მათ საქმიანობას;

მსჯელობს გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობის შესახებ; მიმოიხილავს თბილისის
დეკლარაციის ძირითად საკითხებს და გამოთქვამს მოსაზრებას გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის შესაძლო გზებზე და აყალიბებს საკუთარ დამოკიდებულებას ამ
საკითხის მიმართ;

მიმოიხილავს გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ პროფესიებს, სადაც გამოყენებულია
მდგრადი განვითარების პრინციპები; აანალიზებს, თუ როგორ დაეხმარება ამ პროფესიების
დაუფლებაში მდგრადი განვითარების პრინციპების ცოდნა; წერს თემას: „მე რომ ვიყო...“.

პროგრამის შინაარსი

ძირითადი ცნებები და მეთოდოლოგია. ცნება მდგრადი განვითარების შესახებ - ზრდა,
ევოლუცია, განვითარება; მგ-ის (მდგრადი განვითარების) მნიშვნელობა და აუცილებლობა
თანამედროვე ცივილიზაციის მდგრადობისა და განვითარებისათვის; მგ-ის ძირითადი
ასპექტები: ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური.

გარემო და ადამიანი - ურთიერთობის ისტორია. ადამიანი - გარემოს ურთიერთზემოქმედების
ისტორია; პერიოდიზაცია (აგრარული და ინდუსტრიული პერიოდები, XIX საუკუნე - მდგრადი
ზრდის პერიოდი, XX საუკუნე - ეკონომიკური წინსვლის პერიოდი ეკოლოგიური
არამდგრადობის ფონზე); პირველი სამართლებრივი დოკუმენტები და ადგილობრივი
ტრადიციები; გლობალური ეკოლოგიური პრობლემების წარმოქმნა - გლობალური
ანთროპოგენური ცვლილებების ძირითადი მაჩვენებლები, ტექნოგენური კატასტროფები.

მდგრადი განვითარების კონცეფციის წარმოქმნა. განვითარების პირველი სტრატეგიები -
ბრუტლანდის კომისია, რომის კლუბი, გაეროს კონფერენციები - სტოკჰოლმის, რიო-დე-
ჟანეიროს, იოჰანესბურგის; განვითარების კონცეფციები: ეკონომიკური, ეკოლოგიური,
ჰუმანური, მდგრადი განვითარების.

გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.

გლობალური გარემო და მისი საფრთხეები
ჰაერის დაბინძურება, ნიადაგის დაბინძურება, ეროზია, წყლის დაბინძურება, რესურსების
ნაკლებობა, ნარჩენები, კლიმატის ცვლილება, სახეობები და ეკოსისტემები, გარემოს
დეგრადაციის საკითხები (გაუდაბნოება, ტყეების დაკარგვა, კლიმატის ცვლილება,
ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა)

გარემოსდაცვითი ინსტრუმენტები
ინ–სიტუ (in-situ) კონსერვაცია (დაცული ტერიტორიები, ეკოსისტემების მენეჯმენტი და სხვა),
ექს–სიტუ (ex-situ) კონსერვაცია (გარემოს მონიტორინგი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება,
ბუნებრივი რესურსების მოპოვების კვოტების დადგენა).



სამართლებლივი ინსტრუმენტები.
ა) საერთაშორისო კონვენციები, დეკლარაციები და შეთანხმებები,

ბ) საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის საფუძვლები.

მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის გზები/პრინციპები.
მდგრადი ეკონომიკა, მდგრადი სოფლის მეურნეობა, სურსათის უსაფრთხოება, მდგრადი
ტურიზმი, ენერგოეფექტურობა.

საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასი

გეოეკოლოგია და გარემოს მართვა

II მოდული

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

მიმართულება: გარემო და მდგრადი განვითარება
(გეოეკოლოგია და გარემოს მართვა)

არჩ. გეოეკ. გარ. მართვა. X/XI/XII.1. მოსწავლე განსაზღვრავს გეოგრაფიული კვლევის მნიშვნელობას
ეკოლოგიური ბალანსის შენარჩუნებისა და მდგრადი განვითარების მიღწევაში და მოჰყავს
შესაბამისი მაგალითები.

არჩ. გეოეკ. გარ. მართვა. X/XI/XII. 2. მოსწავლე მსჯელობს კომპლექსურ-გეოგრაფიული კვლევის
აუცილებლობაზე, როგორც გარემოს მდგომარეობის შეფასების მნიშვნელოვან ინსტრუმენტზე.

არჩ. გეოეკ. გარ. მართვა. X/XI/XII.3. მოსწავლე მსჯელობს ინტეგრალური მართვის მნიშვნელობაზე
მდგრადი განვითარების მიღწევაში და მისი გადაჭრის გზებზე.

არჩ. გეოეკ. გარ. მართვა. X/XI/XII.4. მოსწავლე მსჯელობს ზოგიერთი გარემოსდაცვითი მოდელის
შესახებ და წარმოადგენს შესაბამის სცენარებს.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:

არჩ.გეოეკ.გარ.მართვა.X/XI/XII.1. მოსწავლე განსაზღვრავს გეოგრაფიული კვლევის
მნიშვნელობას ეკოლოგიური ბალანსის შენარჩუნებისა და მდგრადი განვითარების მიღწევაში
და მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
განმარტავს მდგრად განვითარებას, გარემოს მართვასა და მასთან დაკავშირებულ ძირითად

ცნებებს, ერთმანეთისაგან ანსხვავებს ტერმინებს ეკოლოგიასა და გეოეკოლოგიას;
ინტერნეტისა და სხვა წყაროების გამოყენებით მოიპოვებს ინფორმაციას მძლავრი

ტექნოგენური კატასტროფების შესახებ, პირობითი ნიშნების გამოყენებით გამოსახავს მათ
მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით (მაგ., ეკონომიკური



ზარალის, მსხვერპლის, ზემოქმედების არეალის, გარემოს ცვლილების ხარისხის
მიხედვით);

ცხრილის ან ბარათების საშუალებით აჯგუფებს გლობალურ პრობლემებს ცალკეული
ქვეყნის/რეგიონის/ლოკალური გარემოს მიხედვით და ახარისხებს მათ
პრიორიტეტულობის შესაბამისად;

აღწერს და რუკაზე დააქვს გარემოს ცვლილების „ცხელი წერტილები“, ასახელებს მათ
გამომწვევ მიზეზებს და ადარებს ერთმანეთს;

წარმოადგენს პრეზენტაციას გარემოს ანთროპოგენური ნეგატიური ცვლილებების გავლენაზე
ცოცხალ ორგანიზმებსა და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე;

მსჯელობს გარემოსდაცვითი ძირითადი პრინციპების შესახებ (მაგ., ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნების, რისკის შემცირების, ნარჩენების მინიმალიზაციის, „ფასიანი
ბუნებათსარგებლობის“, „დამბინძურებელი იხდის“).

არჩ.გეოეკ.გარ.მართვა.X/XI/XII.2. მოსწავლე მსჯელობს კომპლექსურ-გეოგრაფიული კვლევის
აუცილებლობაზე, როგორც გარემოს მდგომარეობის შეფასების მნიშვნელოვან ინსტრუმენტზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ასახელებს მაგალითებს ბუნების ერთი კომპონენტის თავისებურებათა

გაუთვალისწინებლობით გამოწვეული უარყოფითი ცვლილების შესახებ გარემოში,
ეკონომიკურ განვითარებასა და სოციალურ სფეროში;

ამზადებს რეფერატს ბუნებრივი რესურსების არამდგრადი გამოყენების შედეგად გამოწვეული
უარყოფითი ცვლილებების შესახებ გარემოში, ეკონომიკურ განვითარებასა და სოციალურ
სფეროში;

აცნობიერებს გეოგრაფიული გარსის ერთიანობის და მთლიანობის მნიშვნელობას მდგრადი
მართვის მიღწევაში ეროვნულ, რეგიონულ და გლობალურ დონეებზე;

განიხილავს ეკოკონფლიქტების წარმოშობის მიზეზებსა და შედეგებს
ქვეყნის/რეგიონის/ლოკალურ გარემოსა და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში;

მსჯელობს და მოჰყავს კომპლექსურ-გეოგრაფიული კვლევის მნიშვნელობის მაგალითები
ტერიტორიულ დაგეგმარებაში (ქალაქდაგეგმარება, ლანდშაფტური დაგეგმარება,
აგროდაგეგმარება, სამხედრო-სტრატეგიული, სამედიცინო, ბიზნესდაგეგმარება);

ბუნების კომპონენტთა კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე ადგენს კავშირს გარემოს
დაბინძურების სტაციონარულ და არასტაციონარულ წყაროსა და მის ტერიტორიულ
გავრცელებას შორის, შედეგებს წარმოადგენს მისთვის სასურველი ფორმით (ტექსტი,
ცხრილი, გრაფიკი, სქემა, რუკა);

ადარებს ტერიტორიის ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხარისხს დროის ორ განსხვავებულ
პერიოდში და ადგენს გეოგრაფიული ობიექტების ფორმისა და კონფიგურაციის
ცვლილების ზოგიერთ მეტრულ მაჩვენებელს (მაგ., ფართობის შემცირება, ფრაგმენტაცია,
სიმჭიდროვის ცვლილება და ა.შ.);

ადგენს დამაბინძურებელი ობიექტის (მაგ., სამრეწველო საწარმოს, თეს-ის, აეს-ის, სარკინიგზო
და საავტომობილო მაგისტრალის) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) მარტივ
სურათს და განსაზღვრავს გეოგრაფიული კვლევის მნიშვნელობას შეფასებაში (მაგ.,
ზემოქმედების ფაქტორების, თანამედროვე მდგომარეობის, რისკების დადგენის.);



ადგენს ფართო მოხმარების საგნების (მაგ., წიგნის, მობილურის, საპნის, ავეჯის)
წარმოებისათვის საჭირო ბუნებრივი რესურსების ნუსხას, ახარისხებს მათ ამოწურვად-
აღდგენადობის მიხედვით და მსჯელობს იმავე რესურსების ხელმისაწვდომობაზე
მომავალი თაობებისათვის.

აცნობიერებს გარემოს მართვისათვის კომპლექსურ-გეოგრაფიული კვლევის აუცილებლობას.

არჩ.გეოეკ.გარ.მართვა.X/XI/XII.3. მოსწავლე მსჯელობს ინტეგრალური მართვის მნიშვნელობაზე
მდგრადი განვითარების მიღწევაში და მისი გადაჭრის გზებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
აცნობიერებს, თუ როგორი გავლენა მოახდინა გარემოს ცვლილებამ ადამიანთა რეაგირებაზე

(მაგ., მიგრაცია, ტრადიციების ცვლილება, საზოგადოებრივი აზრი, რეგულაციები),
ასახელებს თანამედროვე და ისტორიულ მაგალითებს;

აცნობიერებს მდგრად განვითარებაში გარემოსდაცვითი სხვადასხვა ინსტიტუტის (მაგ.,
გარემოს დაცვის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სამოქალაქო სექტორი)
ინტეგრალური მართვის მნიშვნელობას;

იცნობს საქართველოს ბუნებათსარგებლობის ზოგიერთ სამართლებრივ ასპექტს (მაგ.,
ბუნებრივი რესურსის საკუთრების, მართვის, სარგებლობის, დაცვისა და კანონდარღვევათა
შესახებ);

ეცნობა პოპულარულ გამონათქვამებს გლობალური პრობლემების გადაწყვეტასთან
დაკავშირებით და ამზადებს ესეს (მაგ., „დედამიწა - ჩვენი საერთო სახლი“, „იფიქრე
გლობალურად და იმოქმედე ლოკალურად“, „ტყე შეუნახე შვილებსა“, „მშვიდობა,
განვითარება და გარემოს დაცვა ურთიერთდაკავშირებული და განუყოფელია“, „ფასიანი
ბუნებათსარგებლობა“).

არჩ.გეოეკ.გარ.მართვა.X/XI/XII.4. მოსწავლე მსჯელობს ზოგიერთი გარემოსდაცვითი მოდელის
შესახებ და წარმოადგენს შესაბამის სცენარებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
მსჯელობს გარემოს ცვლილების მოდელებზე და გამოთქვამს თავის დამოკიდებულებას;
როლური თამაშებით გაითამაშებენ ქვეყნის/რეგიონის/ლოკალური გარემოს მართვის

შესაძლო სიტუაციას (სცენარს), სადაც სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე აღწერს
პრობლემას, მიზეზებს, ინტერესებს, გადაჭრის გზებს;

ადგენს ერთი გლობალური პრობლემის განვითარების სცენარს და წარმოადგენს მას მისთვის
სასურველი ფორმით (ტექსტი, ცხრილი, გრაფიკი, სქემა, რუკა), სარგებლობს ლოგიკური
ჯაჭვით: პრობლემა პირობა შედეგი.

პროგრამის შინაარსი

ძირითადი ცნებები და მეთოდოლოგია.



ეკოლოგია, გეოეკოლოგია და ბუნებათსარგებლობა; ზრდა, ევოლუცია და განვითარება;
მდგრადი განვითარება, მდგრადი განვითარების პრინციპები.

გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათი გამომწვევი მიზეზები.
ეკოლოგიური პრობლემების დონეები (გლობალური, რეგიონული, ლოკალური);
ეკონომიკური ზარალი; ტექნოგენური კატასტროფები გარემოს დაბინძურების
სტაციონარული და არასტაციონალური წყაროები, გარემოს ცვლილების „ცხელი წერტილები“;
ბუნებრივი რესურსების მდგრადი და არამდგრადი გამოყენება; გარემოს ანთროპოგენური
ცვლილებები; ეკოკონფლიქტები.

გარემოსდაცვითი პრინციპები.
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების, რისკის შემცირების, ნარჩენების მინიმალიზაციის,
„ფასიანი ბუნებათსარგებლობის“, „დამბინძურებელი იხდის“.

გარემოს მდგომარეობის შეფასება და მართვა.
მდგრადი დაგეგმარება; ტერიტორიული დაგეგმარება; ინტეგრალური მართვა;
გარემოსდაცვითი ინსტიტუტები; გარემოს ცვლილების მოდელები; გლობალური პრობლემის
განვითარების სცენარები; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ); გეოგრაფიული გარსის
ერთიანობა და მთლიანობა; ტერიტორიის ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხარისხი;
კომპლექსურ-გეოგრაფიული კვლევა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

თავი LXXXIV

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი ”საქართველოს ეთნოგრაფია”

საგნობრივი პროგრამა

X/XI/XII კლ.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

არჩევითი საგნის - ”საქართველოს ეთნოგრაფია” - სწავლება მოსწავლეს ხელს შეუწყობს ქართული
კულტურის მრავალფეროვანი სულიერი, საზოგადოებრივი და მატერიალური მიღწევების აღქმაში; მისი
ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპების განსაზღვრაში; მისთვის დამახასიათებელი ძველი და
თანამედროვე ფორმების ადეკვატურ გაგებაში.

საგანი მოსწავლეს ასევე გააცნობს საკუთარი სახელმწიფოს ეთნოკულტურულ გარემოს, ყოფისა და
კულტურის თავისებურებებს; მის ტრადიციულ ყოფაში არსებული სოლიდარობისა და ტოლერანტობის



მაგალითებს; გაუადვილებს მას ქართული კულტურის გააზრებას გლობალური და მოდერნისტული
პროცესების კონტექსტში.

ამასთან, არჩევითი საგანი მოსწავლეს შესძენს მნიშვნელოვან თეორიულ და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს,
ხელს შეუწყობს მის პასუხისმგებლობიან და ჰუმანურ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას.

ბ) საქართველოს ეთნოგრაფიის სწავლების მიზნები

”საქართველოს ეთნოგრაფიის” სწავლების მიზნებია მოსწავლეს:

დაეხმაროს ეთნოგრაფიის კვლევის საგნის იდენტიფიცირებაში;
გააცნოს ეთნოგრაფიული კვლევის მეთოდები;
დაეხმაროს ქართული ეთნოგრაფიული ფაქტების ინტერპრეტირებაში;
განუვითაროს ეთნოგრაფიული ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოპოვებისა და შემოქმედებითად

დამუშავების უნარი;
დაეხმაროს გაანალიზებული და დამუშავებული მონაცემების თანამედროვე ცხოვრებასთან

მისადაგებასა და პრაქტიკაში გამოყენებაში;
დაანახოს ქართული ხალხური კულტურის არსი;
დაეხმაროს ქართული კულტურის გააზრებაში მსოფლიო ისტორიულ კონტექსტში;
ჩამოუყალიბოს კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

არჩევითი საგანი – საქართველოს ეთნოგრაფია წარმოადგენს ერთმოდულიან სასწავლო კურსს, რომელიც
გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე. საგანი ისწავლება ორი სემესტრის განმავლობაში და განკუთვნილია
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის X, XI, XII კლასის მოსწავლეებისთვის. კურსი მოიცავს როგორც
თეორიულ, ასევე საველე პრაქტიკულ და სამუზეუმო სწავლებას.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.1.-
პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.-არჩევითი),
მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (საქ. ეთნ.- საქართველოს ეთნოგრაფია), მესამე ნიშანი - X/XI/XII
მიუთითებს, რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII - კლასები), ბოლო ნიშანი 1 კი -
შედეგის რიგს.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

საქართველოს ეთნოგრაფიის აღნიშნულ კურსში გამოიყოფა შემდეგი მიმართულებები:

ეთნოგრაფიული ინტერპრეტაცია და კვლევა - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს გააცნოს
ეთნოგრაფიული მეცნიერების არსი, მისი საგანი და ფუნქციები, ძირითადი ტერმინები; ხელი შეუწყოს
მას კვლევის ძირითადი ეთნოგრაფიული მეთოდებისა და სამუზეუმო ფონდების საქმიანობის გაცნობაში.



ქართველთა ზოგადი დახასიათება - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს ინფორმაცია მისცეს:
ქართველთა განსახლების არეალის, ეთნოგენეზისა და ეთნიკური ისტორიის პრობლემების, ეთნიკური და
ლოკალური (ეთნოგრაფიულ ერთეულთა) სახელწოდებების შესახებ; გააცნოს მას მსოფლიოს ხალხთა
კლასიფიკაციის სისტემა, დაეხმაროს მასში ქართული ეთნოსის ადგილის განსაზღვრაში. ამავე
მიმართულებაში მოსწავლე გაეცნობა საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეებს, წარმოდგენა
შეექმნება ქართველთა ანთროპონიმიულ მოდელზე, ანუ საკუთარ სახელებზე.

პიროვნება და საზოგადოება - ამ მიმართულებაში მოსწავლეები გაეცნობიან ქართულ ჩვეულებით
სამართალს (მთიელთა), საოჯახო ყოფას, ნათესაობის ფორმებს, ბავშვის აღზრდის, საქორწინო და
დაკრძალვის წეს-ჩვეულებებს, ტრადიციული სუფრის ეტიკეტსა და სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიციებს.

ადამიანი და მისი სასიცოცხლო გარემო - ამ მიმართულების საშუალებით მოსწავლეები გაეცნობიან
ტრადიციულ ქართულ საწარმოო და სიცოცხლის უზრუნველყოფის კულტურას. ძირითადი ყურადღება
მიექცევა კულტურული მრავალფეროვნების განმაპირობებელი მიზეზების შესწავლას. მოსწავლეები აქვე
გაეცნობიან ქართველთა ტრადიციულ სულიერ კულტურას, ასევე საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკურ
მრავალფეროვნებას, ქართველთა ისტორიულ მეზობლებსა და მათთან ურთიერთობის ფორმებს;
გააცნობიერებენ ეთნოგრაფიული მეცნიერების მნიშვნელობას პასუხისმგებლობიანი და ჰუმანური
მოქალაქის ჩამოყალიბების საქმეში.

ე) წყაროებსა და/ან თვალსაჩინოებებთან მუშაობა

გაკვეთილის ჩასატარებლად მასწავლებელი უნდა იყენებდეს მრავალფეროვან წყაროებსა და
თვალსაჩინოებებს. ეს შეიძლება იყოს სახელმძღვანელოებში არსებული სხვადასხვა სახის წყაროები,
მასწავლებლის მიერ თემის შესაბამისად მომზადებული, მოსწავლის მიერ შექმნილი და შეგროვებული
მასალა, დოკუმენტური თუ მხატვრული ფილმი; საოჯახო ფოტო-ალბომები, დოკუმენტები, მიმოწერა,
ძველი ნივთები (მაგ. სამუშაო იარაღი). წყაროებსა და თვალსაჩინოებებთან მუშაობა მიმდინარეობს
როგორც საკლასო ოთახში, ასევე კლასის გარეთაც, მაგალითად, მუზეუმებში, სკოლის ეზოში და ა. შ.

საქართველოს ეთნოგრაფიის სწავლების პროცესში სასურველია მასწავლებელმა გამოიყენოს შემდეგი
სპეციფიკური აქტივობები39:

ჩანახატი – გულისხმობს უბრალო დაკვირვების შედეგების ფურცელზე გადატანას ნახატის ან ნახაზის
სახით. ჩანახატზე შესაძლებელია გამოსახული იყოს, როგორც გარემო, ერთი ან რამდენიმე არტეფაქტი ან
მოქმედება, ასევე მათი ცალკეული დეტალები.

ვიზუალური ფიქსაცია – გულისხმობს ეთნოგრაფიული რეალიების, კულტურისა და ყოფის
ელემენტების ფიქსირებას ტექნიკური საშუალებებით (ფოტოგრაფირება, ვიდეოგადაღება).

აღწერილობა – გულისხმობს უბრალო დაკვირვების შედეგად ნებისმიერი ეთნოგრაფიული რეალიის
წერილობით აღწერას.

39 სასურველია, ასევე, 2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების გამოყენება.



ეთნოგრაფიული ანგარიში – გულისხმობს ეთნოგრაფიული დაკვირვების შედეგების წერილობით
წარმოდგენას. ეთნოგრაფიულ ანგარიშში უნდა იყოს როგორც აღწერილობითი ნაწილი, ასევე კითხვარი
და ამ კითხვარის მეშვეობით ჩატარებული ინტერვიუს დესკრიპცია.

გენეოლოგიური ხე – ნათესაური კავშირების გრაფიკული გამოსახვა.

საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასი

საქართველოს ეთნოგრაფია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

ეთნოგრაფიული
ინტერპრეტაცია და

კვლევა

ქართველთა ზოგადი
დახასიათება

პიროვნება
და საზოგადოება

ადამიანი და მისი სასიცოცხლო
გარემო

არჩ. საქ. X/XI/XII.1.

მოსწავლე მსჯელობს
ეთნოგრაფიის
ამოცანებისა და
ფუნქციების შესახებ.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.2.

მოსწავლე იცნობს
საველე
ეთნოგრაფიული
მუშაობის სპეციფიკას.
ეთნოგრაფიული და
მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმების მუშაობის
თავისებურებებს.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.3.

მოსწავლე მსჯელობს
ქართველთა განსახლების
არეალზე; ეთნოგენეზისა და
ეთნიკური ისტორიის
საკითხზე.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.4.

ქართული ეთნოსის
მახასიათებლებს
მოსწავლე განიხილავს
მსოფლიოს ხალხთა
კლასიფიკაციის
სისტემების კონტექსტში.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.5.

მოსწავლე აღწერს
საქართველოს
ისტორიულ-
ეთნოგრაფიულ მხარეებს

და მსჯელობს მათი
თავისებურებების

არჩ. საქ. ეთნ.
X/XI/XII.6.

მოსწავლე
მსჯელობს
ქართველი ხალხის
სოციო-
ნორმატიული
კულტურის შესახებ.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.7.

მოსწავლე მსჯელობს
ქართველთა საწარმოო
კულტურის თავისებურებებზე.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.8.

მოსწავლე მსჯელობს ქართველი
ხალხის სიცოცხლის
უზრუნველყოფის კულტურაზე.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.9.

მოსწავლე მსჯელობს ქართველი
ხალხის სულიერ კულტურაზე
და მის ცალკეული ელემენტებზე.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.10.

მოსწავლე მსჯელობს
კულტურულ
მრავალფეროვნებაზე
საქართველოში.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.11.



შესახებ. მოსწავლე ახერხებს
ეთნოგრაფიული მასალის
თანამედროვე რეალობასთან
ადაპტირებას.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: ეთნოგრაფიული ინტერპრეტაცია და კვლევა

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.1. მოსწავლე მსჯელობს ეთნოგრაფიის ამოცანებისა და ფუნქციების შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

აყალიბებს ტერმინ „ეთნოგრაფიის” განსაზღვრებას და მსჯელობს მისი დამკვიდრების ისტორიაზე;
ფლობს ეთნოგრაფიის ძირითად ცნებებსა და ტერმინებს (ეთნოსი, ტრადიცია, კულტურა, საზოგადოება,

იდენტობა და ა.შ.) და ადეკვატურად იყენებს მათ.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.2. მოსწავლე იცნობს საველე ეთნოგრაფიული მუშაობის სპეციფიკას.
ეთნოგრაფიული და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმების მუშაობის თავისებურებებს.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

იცნობს ეთნოგრაფიის საველე მეთოდს. შესაბამის პირობებში შეუძლია მისი გამოყენებით
ეთნოგრაფიული მასალის მოძიება და ფიქსაცია;

იცნობს მხარეთმცონეობითი და ეთნოგრაფიული მუზეუმის მუშაობის სპეციფიკას და შეუძლია
მსჯელობა იქ დაცული არტეფაქტების შესახებ.

მიმართულება: ქართველთა ზოგადი დახასიათება

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.3. მოსწავლე მსჯელობს ქართველთა განსახლების არეალზე; ეთნოგენეზისა და
ეთნიკური ისტორიის საკითხზე.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

რუკის მოშველიებით მსჯლობს ქართველთა ისტორიული და თანამედროვე განსახლების არეალზე;
იცნობს ქართველთა ეთნოგენეზის პრობლემის არსს და ასახელებს ქართველთა ეთნიკური ისტორიის

ძირითად ეტაპებს;
შეუძლია ჩამოთვალოს და განასხვაოს ქართველთა აღმნიშვნელი ეთნიკური და ლოკალური

(ეთნოგრაფიულ ერთეულთა) სახელები;
იცნობს ქართულ გვარ-სახელთა სისტემას.



არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.4. ქართული ეთნოსის მახასიათებლებს მოსწავლე განიხილავს მსოფლიოს ხალხთა
კლასიფიკაციის სისტემების კონტექსტში.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

იცნობს ფიზიკურ-ანთროპოლოგიური კლასიფიკაციის სისტემას;
საქართველოსა და კავკასიის მოსახლეობას მიაკუთნებს შესაბამის ანთროპოლოგიურ ჯგუფს;
იცნობს ლინგვისტური კლასიფიკაციის სისტემას;
ჩამოთვლის იბერიულ-კავკასიურ ოჯახში შემავალ ენებს;
იცნობს რელიგიური კლასიფიკაციის პრინციპებს;
ჩამოთვლის რელიგიებსა და კონფესიებს, რომლებიც ისტორიულად საქართველოში ვრცელდებოდა და

მსჯელობს ქართულ კულტურაზე მათი გავლენის შესახებ.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.5. მოსწავლე აღწერს საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეებს და
მსჯელობს მათი თავისებურებების შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

ჩამოთვლის საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეებს და მონიშნავს მათ რუკაზე;
ჩამოთვლის მთისა და ბარის ეთნოგრაფიული მხარეების ძირითად მახასიათებლებს;
მსჯელობს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების სამეურნეო-ეკონომიკურ თავისებურებებზე;
მსჯელობს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების სოციალურ ურთიერთობათა თავისებურებებზე.

მიმართულება: პიროვნება და საზოგადოება

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.6. მოსწავლე მსჯელობს ქართველი ხალხის სოციო-ნორმატიული კულტურის
შესახებ.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:

მსჯელობს საქართველოს მთიანეთის ჩვეულებითი სამართლის საკითხებზე და საქმის წარმოების
თავისებურებებზე;

შეუძლია წარმოადგინოს ინსცენირება და საკუთარი წარმოსახვით დაწეროს თემა სამართალწარმოების
შესახებ ტრადიციულ საზოგადოებაში;

იხსენებს ქართველ მთიელთა სამართლის შესახებ არსებულ ლიტერატურულ თხზულებებს;
იცნობს საქორწინო ტრადიციებს და მათ სპეციფიკას;
მსჯელობს ნიშნობისა და ოჯახების დასაახლოებლად ჩასატარებელი სხვა რიტუალების მნიშვნელობაზე.

პარალელებს ავლებს თანამედროვე ქორწილებთან;
იცნობს ნათესაობის ტრადიცულ სისტემას/იცნობს ხელოვნური დანათესავების ფორმებს;
იცნობს საოჯახო ყოფის ტრადიციულ ფორმებს;
ანსხვავებს ოჯახის ტიპებს. მსჯელობს ოჯახის ცალკეული წევრის როლსა და ფუნქციაზე. პარალელებს

ავლებს თანამედროვე ყოფასთან;
იცნობს ბავშვის აღზრდისა და სოციალიზაციის ტრადიციულ ფორმებს. მსჯელობს ბავშვისადმი

საზოგადოების დამოკიდებულებაზე;



იცნობს დაკრძალვის წესებს. მსჯელობს დაკრძალვის რიტუალის რელიგიურ და სოციალურ
ელემენტებზე;

განასხვავებს სუფრების ორგანიზების ფორმებსა და შესაბამის ეტიკეტს;
იხსენებს ლიტერატურულ თხზულებებს, რომლებშიც ქართული სტუმარმასპინძლობის ტრადიციაა

ასახული;
იცნობს ურთიერთდახმარების, სოლიდარობის ტრადიციულ ფორმებს და განიხილავს მათ

საზოგადოების ფუნქციონირების კონტექსტში.

მიმართულება: ადამიანი და მისი სასიცოცხლო გარემო

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.7. მოსწავლე მსჯელობს ქართველთა საწარმოო კულტურის თავისებურებებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

ჩამოთვლის მეურნეობის ძირითად და დამხმარე დარგებს. შეუსაბამებს მათ შესაბამის გეოგრაფიულ
არეალს და მსჯელობს მათი დაწინაურების მიზეზებზე;

შეუძლია იმსჯელოს ტრადიციული მეურნეობის დარგების აღორძინების პერსპექტივებზე;
იცნობს ხელოსნობის ტრადიციულ დარგებს და მსჯელობს ზოგიერთი მათგანის აღდგენის

პერსპექტივებზე;
მსჯელობს მეურნეობის ცალკეული დარგების ურთიერთმიმართებაზე;
ანსხვავებს სამეურნეო იარაღებს დანიშნულებების მიხედვით;
ასახელებს სამეურნეო ტიპის ნაგებობებს და მსჯელობს მათ ფუნქციებზე (მაგ.: მარანი);
იცნობს ტრადიციულ მეურნეობებთან დაკავშირებულ შრომის ორგანიზების ფორმებს (ნადი, მოდგამი

და ა.შ.);

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.8. მოსწავლეს მსჯელობს ქართველი ხალხის სიცოცხლის უზრუნველყოფის
კულტურაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

განასხვავებს საცხოვრებელ და თავდაცვით ნაგებობებს, მსჯელობს მათი მშენებლობის პრინციპებზე;
ანსხვავებს ტრადიციულ სამოსს მხარეებისა და ისტორიული ეპოქების მიხედვით;
მსჯელობს სამოსის სოციალურ და რიტუალურ დანიშნულებაზე;
ჩამოთვლის სატრასპორტო საშუალებებს, რომლებითაც ტრადიციულ ყოფაში სარგებლობდნენ,

განასხვავებს მათ რეგიონების მიხედვით;
იცნობს ქართულ საბრძოლო იარაღებს, განასხვავებს მათ ეპოქების მიხედვით;
მსჯელობს კვების რაციონზე. იცნობს მის არსებით და რიტუალურ მნიშნელობას რეგიონების მიხედვით;
მსჯელობს მკურნალობის ხალხურ საშუალებებზე;
მოიძიებს მის ოჯახში, სანათესაოში ცალკეულ დაავადებასთან დაკავშირებულ რწმენა-წარმოდგენებს და

მკურნალობის მეთოდებს (ბატონების შემთხვევა).

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.9. მოსწავლე მსჯელობს ქართველი ხალხის სულიერ კულტურაზე და მის
ცალკეული ელემენტებზე.



შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

ჩამოთვლის ხალხური სპორტისა და თამაშობების სახეობებს;
მსჯელობს ხალხური სპორტისა და თამაშობების მნიშვნელობაზე წვრთნის, აღზრდისა და

სოციალიზაციის საქმეში;
იცნობს ხალხურ ზეპირსიტყვიერებას, მის ადგილსა და ფუნქციას ყოფაში;
არჩევს მითოლოგიურ გადმოცემებს და მსჯელობს მათ შინაარსსა და ფუნქციებზე;
მსჯელობს ქრისტიანობამდელ რწმენა-წარმოდგენებზე;
იცნობს ქართულ ხალხურ მუსიკალურ კულტურას;
იცნობს ხალხურ დღესასწაულებს, მათ ფუნქციებსა და სარიტუალო პრაქტიკას;
ადარებს ტრადიციულ ხალხურ დღესასწაულებს დღეს არსებულს და მსჯელობს მსგავსება-

განსხვავებებზე;
ეთნოგრაფიული მეთოდის გამოყენებით აკვირდება საერო თუ რელიგიურ დღესასწაულს, აგროვებს

მასალას და შემდეგ აანალიზებს მას შესაბამისი კონტექსტის გათვალისწინებით.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.10. მოსწავლე მსჯელობს კულტურულ მრავალფეროვნებაზე საქართველოში.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

აცნობიერებს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის მნიშნელობას;
იცნობს ქალაქურ ეთნოგრაფიულ ყოფას;
ჩამოთვლის საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ჯგუფებს;
იცნობს ისტორიული და თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ეთნოდემოგრაფიულ სიტუაციას;
იცნობს საქართველოში სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების მშვიდობიანი თანაცხოვრების გამოცდილებას;
მსჯელობს ქართველი ხალხის ტრადიციულ ურთიერთობებზე მეზობელ ხალხებთან;
მსჯელობს მრავალფეროვნების დადებით ასპექტებზე;
მსჯელობს ეთნიკური ჯგუფების თანაცხოვრების ტრადიციის მოშლის ნეგატიურ შედეგებზე.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.11. მოსწავლე ახერხებს ეთნოგრაფიული მასალის თანამედროვე რეალობასთან
ადაპტირებას.

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:

მსჯელობს საქართველოს ეთნოგრაფიული რეალობის გაცნობის მნიშვნელობაზე და პარალელებს ავლებს
თანამედროვე და ტრადიციულ ყოფას შორის;

ამა თუ იმ ტრადიციას განიხილავს თანამედროვეობის კონტექსტში;
მსჯელობს მისი შესაძლო გააქტიურების პერსპექტივებზე;
კრიტიკულად მსჯელობს ამა თუ იმ კონკრეტულ ტრადიციაზე;
მოსწავლე მსჯელობს ზოგადად ქართველთა ქცევის წესების ტრადიციულ ფორმებზე;
იცნობს ტრადიციულ ყოფაში არსებულ ემპირულ ცოდნას ეკოლოგიულ საკითხებთან დაკავშირებით.

პარალელებს ავლებს თანამედროვე ვითარებასთან;
ხედავს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს მოსახლეობის ქცევასა და ბუნებრივ კატასტროფებს შორის.

პროგრამის შინაარსი



1. ეთნოგრაფიის საგანი და ფუნქცია:

ა) ეთნოგრაფიის საგანი და ფუნქციები;

ბ) ეთნოგრაფიული მეცნიერების ისტორია;

გ) ძირითადი ეთნოგრაფიული ტერმინები (ეთნოსი, ტრადიცია, კულტურა, საზოგადოება);

დ) ეთნოგრაფიული კვლევის ძირითადი მეთოდები;

ე) მხარეთმცოდნეობითი და ეთნოგრაფიული მუზეუმები.

2. ქართველთა ზოგადი დახასიათება:

ა) ქართველთა განსახლების არეალი;

ბ) ქართველთა ეთნოგენეზისა და ეთნიკური ისტორიის პრობლემები;

გ) ქართველთა აღმნიშვნელი ეთნიკური და ლოკალური (ეთნოგრაფიულ ერთეულთა)
სახელწოდებები;

დ) ქართველთა ანთროპოლოგიური ტიპი;

ე) ქართული ენა, დიალექტები და განშტოებები;

ვ) ქართველთა სარწმუნოება;

ზ) საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები (ზოგადი მიმოხილვა);

თ) ქართველთა ანთროპონიმიული მოდელი, ანუ საკუთარ სახელთა სისტემა;

3. ქართველთა მატერიალური და საწარმოო კულტურა:

ა) სამიწათმოქმედო ყოფა;

ბ) მევენახეობის და მეღვინეობის ტრადიციული ფორმები;

გ) მესაქონლეობის ტრადიციული ფორმები;

დ) მეურნეობის დამხმარე დარგები (ნადირობა, მეთევზეობა, მეფუტკრეობა);

ე) ხალხური ეკოლოგია: ტრადიციული ცოდნა და თანამედროვე გამოწვევები;

ვ) ხელოსნობის ტრადიციული დარგები;

4. ქართველი ხალხის სიცოცხლის უზრუნველყოფის კულტურა:

ა) დასახლების ფორმები;

ბ) საცხოვრებელი, სამეურნეო და თავდაცვითი ნაგებობები;



გ) ქართული საბრძოლო იარაღი;

დ) ხალხური სატრანსპორტო საშუალებები ( სახმელეთო და საზღვაო ტრასპორტი);

ე) ტრადიციული კვების კულტურა;

ვ) ტრადიციული ქართული სამოსი.

5. ქართველი ხალხის სოციო-ნორმატიული კულტურა:

ა) ქართველ მთიელთა ჩვეულებითი სამართალი;

ბ) საქორწინო წეს-ჩვეულებები;

გ) საოჯახო ყოფა;

დ) ბავშვის აღზრდის წეს-ჩვეულებები;

ე) ნათესაობის ფორმები;

ვ) დაკრძალვის წეს-ჩეულებები;

ზ) სუფრის ეტიკეტი;

თ) სტუმარმასპინძლობის ტრადიციები;

ი) ურთიერთდახმარების ტრადიციული ფორმები.

6. ქართველი ხალხის სულიერი და ჰუმანიტარული კულტურა:

ა) ქართული ფოლკლორი და მითოლოგია;

ბ)ქრისტიანობამდელი და გახალხურებული ქრისტიანული რწმენა-წარმოდგენები;

გ) ხალხური სპორტული და გასართობი თამაშობები;

დ) ქართველთა ეთნომუსიკალური კულტურა;

ე) ქართული ხალხური დღესასწაულები;

ვ) ქართველთა მკურნალობის ხალხური საშუალებები.

7. კულტურული მრავალფეროვნება და სოციეტალური ერთიანობა საქართველოში:

ა) საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა;

ბ) ისტორიული და თანამედროვე საქართველოს ეთნოდემოგრაფიული თავისებურებები;

გ) ქართველი და არაქართველი ხალხების ტრადიციული ურთიერთობა;



გ) ეთნიკური კონფლიქტების მიზეზები პოსტსაბჭოთა პერიოდში;

დ) ქართველთა მეზობელი ეთნოსები;

ე) ქალაქის ეთნოგრაფიული ყოფა.

საჭირო თვალსაჩინოებები: რუკაზე ასახული კულტურის ელემენტები (მაგალითად: რუკაზე შეიძლება
აისახოს როგორი ხალხური სატრანსპორტო საშუალებები იყო გავრცელებული საქართველოში.
ანალოგიური შეიძლება გაკეთდეს საცხოვრებელი ნაგებობების შესახებ და სხვ.); გამოფენები.

თავი LXXXV

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -
ვებგვერდი, 27.08.2012წ.

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი "ფოლკლორული ანსამბლი”

საგნობრივი პროგრამა

X/XI/XII კლ.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი

ყოველი ხალხის სულიერ კულტურაში თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს ხალხურ მუსიკალურ
შემოქმედებას. შორეული წარსულიდან ზეპირი გზით მომდინარე მუსიკალური ხელოვნება მჭიდროდაა
დაკავშირებული თაობათა კოლექტიურ შემოქმედებასთან, ეროვნულ ტრადიციებთან, ესთეტიკურ
იდეალებთან, ხალხის ფსიქოლოგიასთან. ყოველივე ამის გამო, ფოლკლორულ მასალას გადამწყვეტი
როლი ენიჭება მოზარდთა ესთეტიკური აღზრდისას, გემოვნების ჩამოყალიბებისა თუ დახვეწისათვის.

თანამედროვე ურბანიზაციისა და გლობალიზაციის პროცესების ფონზე ფოლკლორის არაერთი ჟანრი
კარგავს ტრადიციულ ყოფაში თავის ფუნქციასა და ადგილს, მაგრამ არსებობას აგრძელებს მისთვის ახალ
გარემოში - სცენაზე, ფოლკლორული ანსამბლების რეპერტუარში.

ანსამბლურობის, თანაინტონირების პრინციპების ცოდნა გადამწყვეტ როლს ასრულებს ქართულ
სინამდვილეში, რადგანაც ჩვენი ხალხური მუსიკალური აზროვნების ძირითადი დამახასიათებელი
ნიშანი სწორედ მრავალხმიანობაა. ჯგუფური მუსიცირების არსს კი გვერდით მდგომის სიყვარული,
შემოქმედებით პროცესში სასურველი ჰარმონიის მიღწევა წარმოადგენს.

ქართული ხალხური სიმღერა, რომლის პოლიფონიური ბუნება სწორედ ჯგუფის ერთიანობაზეა
დამყარებული, ურთიერთობების გაღვივებისა და მეგობრობის საიმედო საწინდარს წარმოადგენს.



ბ) საგნის სწავლების მიზნები

კურსის სწავლების მიზნები ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს:

ქართული ხალხური სასიმღერო შემოქმედების მიმართ არსებული ინტერესის განმტკიცება ხალხური
მუსიკის შესწავლისა და ანსამბლში მონაწილეობის გზით;

ანსამბლურობის, თანაინტონირების უნარისა და შემოქმედებითი კოლექტივის წინაშე
პასუხისმგებლობის გრძნობის გამომუშავება;

მაყურებლისა და კოლექტივის წინაშე წარდგენის უნარი.

გ) არჩევითი საგნის სწავლების ორგანიზება

არჩევითი საგანი – „ფოლკლორული ანსაბმბლი“ წარმოადგენს ერთმოდულიან სასწავლო კურს, რომელიც
გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე (30+30). საგანი ისწავლება ორი სემესტრის განმავლობაში და
განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის X, XI, XII1 კლასის მოსწავლეებისთვის.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი არჩ. ფოლკ. ანს. X/XI/XII.1.-
პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.-არჩევითი),
მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (ფოლკ. ანს. - ფოლკლორული ანსამბლი), მესამე ნიშანი - X/XI/XII
მიუთითებს, რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII -კლასები), ბოლო ნიშანი 1 კი -
შედეგის რიგს (1 - პირველი შედეგი).

დ) არჩევითი საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა

კურსის - ფოლკლორული ანსამბლი - მიხედვით სწავლა სამი მიმართულებით მიმდინარეობს:

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები - მოსწავლეები შეისწავლიან და აუდიტორიის წინაშე ასრულებენ
ფოლკლორულ ნიმუშებს,

ფოლკლორული ანსამბლი კონტექსტში - მოსწავლეები ეცნობიან ქართული ფოლკლორული ანსამბლის
ტიპებს, შესრულების ფორმებს, რეპერტუარს. შეისწავლიან ფოლკლორის ადგილსა და როლს ყოფაში
ძველად და თანამედროვე ეტაპზე. აფასებენ საკუთარ და სხვების საშემსრულებლო
ხელოვნებას.მოსწავლეები აანალიზებენ ხალხური შემოქმედების ქმნილებებს.

1 რამდენადაც XII კლასში არჩევითი საგნების სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ I სემესტრში, მოსწავლეებს
შეუძლიათ XI კლასის II სემესტრში აირჩიონ არჩევითი საგანი „ფოლკლორული ანსამბლი“ და დაასრულონ XII
კლასის I სემესტრში.



საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლაsი

ფოლკლორული ანსამბლი

სტანდარტი

მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შემოქმედებითი
საქმიანობა

მუსიკალური ფოლკლორის აღქმა კონტექსტში

არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.1. მოსწავლე ფლობს
ფოლკლორული ნაწარმოების დასწავლისა და
შესრულების ხერხებს.

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია
ფოლკლორული ანსამბლის საქმიანობის
დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება.

არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია
ანსამბლურობის პრინციპის დაცვა.

არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.4. მოსწავლე თვალყურს
ადევნებს ქვეყნის/რაიონის/ქალაქის კულტურულ
ცხოვრებას ფოლკლორის გაცნობის მიზნით.

არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია დაახასია-
თოს მუსიკალური ფოლკლორული შემოქმედება.

არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია
გამოიკვლიოს ფოლკლორი და საშემსრულებლო
ხელოვნება.

მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შემოქმედებითი საქმიანობა

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.1. მოსწავლე ფლობს ფოლკლორული ნაწარმოების დასწავლისა და შესრულების
ხერხებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

სწავლობს სიმღერას აუდიო ჩანაწერის მიხედვით, მასწავლებლის ხმიდან, სანოტო ჩანაწერის
მიხედვით;

ამოიცნობს განმეორებად და არაგანმეორებად ფრაგმენტებს; აღიქვამს ხმათა რაოდენობას სიმღერაში;
პოულობს საყრდენ ტონს;

ერკვევა მუსიკალურ-პოეტურ ფრაზებში, ვერბალური ტექსტის შინაარსში;
შეუძლია ჩადგეს ფერხულში, იცეკვოს;
სწორად ანაწილებს სუნთქვას, თავისუფლად მოძრაობს, ჰყვება საფერხულო და საცეკვაო რიტმს;



სხვადასხვა ფოლკლორული ნიმუშის შესრულებისას იცავს ამა თუ იმ კუთხისთვის დამახასიათებელ
კოლორიტს, შესრულების მანერას;

ეთნოგრაფიული კონტექსტის თანახმად უწყობს ერთმანეთს კონკრეტული სიმღერის შერულების
მანერასა და ხასიათს;

ახერხებს იმპროვიზაციას მუსიცირების პროცესში;
სიმღერის ხასიათისა და ეთნოგრაფიული კუთხის მიხედვით, ჯგუფთან ერთად, ფოლკლორულ

ნიმუშს უხამებს ცეკვას, ფერხულს, დეკლამაციას;
სიმღერის პროცესის წარმართვისას განსაზღვრავს ტემპს, გრძნობს სიმღერის დინამიკის აღმასვლას,

განსაზღვრავს დასრულების მომენტს;
ახერხებს შებანებას, შეუწყობს I-II ხმას;
მღერის ჩანაწერთან ან მეგობრებთან ერთად უნისონურ, ორხმიან და სამხმიან სიმღერებს;
ავლენს შემოქმედებით უნარს, იმპროვიზირებს ტექსტში, მოძრაობაში, ჰანგში.

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია ფოლკლორული ანსამბლის საქმიანობის დაგეგმვაში
მონაწილეობის მიღება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ნასწავლი მასალიდან ადგენს საკონცერტო პროგრამას და წარდგება კლასელების წინაშე;
ამზადებს სიტყვიერ ინფორმაციას სიმღერის შესრულების წესისა და გარემოს შესახებ;
მონაწილეობს ანსამბლის საკონცერტო საქმიანობის დაგეგმვაში;
რეპეტიციების დროს იცავს ეთიკის ნორმებს.

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ანსამბლურობის პრინციპის დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

იცავს ანსამბლში სიმღერის ერთიან მანერას;
მღერის ბალანსში ანსამბლთან;
მოსწავლე იცნობს სიმღერაში ხმათა ხალხური განაწილების პრინციპს და

შესრულებისას შეუძლია მისი დაცვა;
მისი ხმის ჭავლის სიძლიერე თანხვედრაშია ჯგუფთან;
ანსამბლთან ერთიანობაში ტემპსა და რიტმს უხამებს სიმღერის ჟანრსა და ხასიათს;
არ იბნევა მაყურებლის წინაშე და არ არღვევს ანსამბლს.

მიმართულება: მუსიკალური ფოლკლორის აღქმა კონტექსტში

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.4. მოსწავლე თვალყურს ადევნებს რაიონის/ ქალაქის/ქვეყნის კულტურულ
ცხოვრებას ფოლკლორის გაცნობის მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



ესწრება ფოლკლორულ კონცერტებს, შეხვედრებს, შემოქმედებით საღამოებს, დადის
ეთნოგრაფიული ან ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმებში, უსმენს რადიოთი და
ტელევიზიით გადმოცემულ ფოლკლორულ გადაცემებს;

აწყობს ფოლკლორული ანსამბლის კონცერტის განხილვას (მსჯელობა, აზრის გამოთქმა, კამათი);
წერს რეცენზიას კონცერტზე დასწრების შემდეგ და აცნობს თანაკლასელებს;
ასახელებს მისთვის ნაცნობ ფოლკლორულ ანსამბლებს და საუბრობს მათ შემოქმედებაზე;
მსჯელობს ანსამბლის გარეგნულ იერსახეზე, კოსტიუმებსა და დეკორაციებზე.

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ქართული მუსიკალური ფოლკლორი.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

სმენით განასხვავებს საქართველოს სხვადასხვა ეთნოგრაფიული რეგიონის სიმღერას;
საუბრობს ფოლკლორული ნიმუშის წარმომავლობაზე, ჟანრულ თავისებურებებზე;
ერკვევა ქართული და საქართველოში გავრცელებული საკრავების ჯგუფებში, იცნობს საკრავის

თანხლებით მღერასა და საკრავიერი ანსამბლის ტრადიციულ ფორმებს;
ერკვევა საფერხულო-საცეკვაო შესრულების სხვადასხვა ტიპში (სწორხაზოვანი, წრიული,

ნახევარწრიული, ორსართულიანი);
განასხვავებს ქალთა, მამაკაცთა და შერეული შესრულების მაგალითებს;
განიხილავს ხალხური სიმღერის შესრულების ფორმებს (შესრულების ტრადიციული ფორმები (ზედა

ხმებში თითო სოლისტი, ბანების ჯგუფი, ერთი დამწყები, ორპირული შესრულების ფორმები.
ასხვავებს ერთპირულ, ორპირულ და სამპირულ სიმღერებს;
ასხვავებს ფოლკლორული ანსამბლის ტიპებს (გუნდი, სოლისტი და გუნდი, ორი სოლისტი და

გუნდი, ორი გუნდი, ორი სოლისტი და ორი გუნდი, ტრიო, ტრიო და გუნდი);
განსაზღვრავს მოცემული ნიმუშის შესრულების ხასიათს.

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს ფოლკლორი და საშემსრულებლო
ხელოვნება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

აღწერს, თუ რა დანიშნულება, მნიშვნელობა აქვს ან ჰქონდა ამა თუ იმ სიმღერას;
დაინტერესებულია ხალხური შემოქმედების ნიმუშებისა და რიტუალების შეკრებით, სხვადასხვა

ფოლკლორული ანსამბლისა თუ ინდივიდუალური შემსრულებლის შემოქმედებითი
ბიოგრაფიით;

მოიძიებს ინტერნეტში აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებს, ერთი სიმღერის სხვადასხვა ვარიანტს,
ინფორმაციას საკრავებზე;

ეცნობა ქართული სიმღერის შემსრულებელი ქართული და უცხოური ანსამბლების ჩანაწერებს;
იკვლევს რომელიმე ქართული ან უცხოური ანსამბლის შემოქმედებით გზას, რეპერტუარს, მანერას.

მსჯელობს სხვადასხვა ანსამბლის მსგავსება-განსხვავებაზე, ფოლკლორის შესრულების ავთენტურ
და აკადემიურ სტილებზე;

განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს ფოლკლორის შესწავლით მიღებული ცოდნა და უნარები
სხვადასხვა დროს;



მსჯელობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ფოლკლორული ანსამბლების როლზე.

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი

ფოკლორული ანსამბლის შემოქმედებით საქმიანობაში მონაწილეობისათვის აუცილებელი ელემენტები
და პრინციპები:

ინტონაცია, ტემბრი, რეგისტრი, ტემპი, რიტმი, მოძრაობა, პლასტიკა. მიმიკა, ჟესტები, იმპროვიზაცია,
სიმღერის, ფერხულის, ცეკვის შესრულება.

იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:

ერთი სიმღერის სხვადასხვა ვარიანტის მოსმენა; მრავალხმიანი სიმღერის ერთი ხმის შესწავლის შემდეგ
დანარჩენი ხმების შეწყობის მცდელობა; ნაცნობი სიმღერის ახალი ვარიანტის შექმნა (თუ სიმღერა
ორხმიანია, ან სამხმიანი - სხვადასხვა ხმის ვარიანტების მოფიქრება); შაირების, კაფიების შეთხზვა.

კონცერტში მონაწილეობა:

რეპერტუარისა და სიტყვიერი ანოტაციის მომზადება, პროგრამის შედგენა იმის გათვალისწინებით, რომ
იყოს მრავალფეროვანი, არ იყოს ჟანრულად მოსაწყენი მაყურებლისთვის, წარმოდგენილი იყოს
სხვადასხვა კუთხის მუსიკალური ფოლკლორი.

განხილვა:

კონცერტებზე, ლექცია-კონცერტებზე, ფესტივალებზე დასწრება. ფოლკლორულ ექსპედიციებში
ჩაწერილი სოფლელი შემსრულებლების ნამღერის მოსმენა. შეხვედრა ფოლკლორულ ანსამბლებთან.
პროგრამის, რეპერტუარის, სიმღერის, საშესრულებლო სტილის, მანერის ანალიზი ზეპირად და
წერილობით. ქართული ხალხური საკრავების მუზეუმის, ფოკლორული ცენტრის მიერ მოწყობილი
გამოფენების დათვალიერება

ფოლკლორული ანსამბლის კონტექსტი:

მუსიკალური ფოლკლორის განვითარებაზე, საშემსრულებლო ოსტატობაზე ისტორიული, სოციალური,
პოლიტიკური და სხვ. პროცესების გავლენის კვლევა. ძველი და ახალი ფორმების შედარება. ცნობილი
შემსრულებლების შემოქმედების განხილვა. მსჯელობა ფოლკლორული რეპერტუარის ჟანრებზე,
ფორმებზე, მიმდინარეობებზე; სხვადასხვა ანსამბლთა მსგავსება-განსხვავებაზე, ფოლკლორული
ანსამბლის როლზე საკუთარ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:

საუბარი ხალხური მუსიკის ყოფასთან კავშირზე, ზეპირი გადმოცემის ტრადიციაზე, ავტორების
ანონიმურობაზე, ჟანრზე, დიალექტსა და თემატიკაზე, სიმღერის შესრულების ფორმაზე, დროსა და
ადგილზე. საკუთარი შთაბეჭდილების, შეხედულების გაზიარება, საუბარი ანსამბლის, თუ კონკრეტული
მომღერლის შესრულების მანერის შესახებ.



ტერმინები:

ხმების დასახელება:

დამწყები, მთქმელი, მოძახილი, ზედა ხმა, ბანი, კრიმანჭული, შემხმობარი.

სიმღერის თემატიკა:

საგალობელი, მგზავრული, სუფრული, ურმული, შრომის (ნადური, გუთნური, მთიბლური და ა. შ.),
ღიღინი, მაყრული, ლაშქრული, ფერხისა, ტირილი, ნანა, იავნანა, სახუმარო, შაირი, კაფია, ჩაკრულო.

სარეკომენდაციო წყაროები

ფოკლორული ანსამბლების აუდიო, ვიდეო დისკები;
ვებგვერდები: ქართული ფოლკლორი - http://www.alazani.ge;
ქართული ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი - http://folk.ge;
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო

ცენტრი - http://www.polyphony.ge/;
ფოკლკლორული ანსამბლების ვებგვერდები.

სარეკომენდაციო სიმღერები:

კახეთი:  „ლალე”, შაირები, „ალილო”, „საჭიდაო”;
ქართლი: „ჩავუხტეთ ბარათაშვილსა”, „მაყრული”, „ჭონა”, „ფერხული ჩავაბათ”;
იმერეთი: „ჭონა”, „მასპინძელსა”, „ჩემო ნათლიდედაო”;
გურია: „ნაინინა”, „მივალ გურიაში”, „ალიფაშა”;
სამეგრელო: „ია პატონეფი”, „მა დო ჩქიმი არაბა”, „ჯანსულო”;
რაჭა: „მაღლა მთას მოდგა”, „იავნანა, ბატონებო”;
ლეჩხუმი: „ღიღინი”, „მაყრული”;
სვანეთი: „ბუბა ქაქუჩელა”, „ქრისტე აღდგა”, „წმინდაო ღმერთო”, „ლაჟღვაში”;
აჭარა-შავშეთი: „ვოისა”, „ნაი-ნაი”, „განდაგანა”, „ნარდანინა”, „ტირნი ჰორირამა”;
მესხეთი: „მრავალჟამიერი”, „მამლი მუხასა”;
ფშავი: „ფერხისა”;
ხევსურეთი: სახუმარო;
თუშეთი: სატრფიალო, „მეცხვარის სიმღერა”, „ბახტრიონიდან გიცქერდი”;
ხევი: „ქიზიყ ბოლოზე”, „მოხევის ქალო, თინაო”;
მთიულეთი: „ლომისას ჯაჭვი ჰკიდია”.

სარეკომენდაციო აუდიო მასალა

აუდიო დისკები:

„კავსაძეები”, „ბერძენიშვილები”, „თელაველები”, „ანდრო სიმაშვილი” (საქართველოს ფოლკლორის
სახელმწიფო ცენტრის გამოცემები);

არტემ ერქომაიშვილი (2007);
გიგო ერქომაიშვილი (2007);



„რუსთავი” (1991, 1994, „ალილო” 1995), „მთიები” (1996, 2005, 2007, 2011), „მზეთამზე” (2008),
„ანჩისხატის ტაძრის გუნდი” (2003, 2008, 2009), „ბასიანი” (2003, 2006, 2010);

ქართული გალობა „თერთმეტი მარგალიტი” (2004), „ხმები წარსულიდან” - ქართული ხალხური
მუსიკა ფონოგრაფის ცვილის ლილვაკებიდან (2007).

სარეკომენდაციო ვიდეო მასალა (DVD):

ეთნომუსიკის თეატრი „მთიები” (“ქართული ქორწილი” 2009);
ქართული ცეკვის საარქივო ჩანაწერები (საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის გამოცემა);
გ. გარაყანიძის წიგნის „ქართული ეთნომუსიკის თეატრი და მისი საწყისები” ვიდეო დანართი.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 20 აგვისტოს ბრძანება №163/ნ -

ვებგვერდი, 27.08.2012წ.


