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
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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
მიღებაგანხორციელების 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
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საგნობრივ სპეციფიკასა
შესაძლებლობებს.

და

უწყვეტობას,

ისე

მოსწავლეების

ასაკობრივ

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
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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,
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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. დრო1 - 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;
7. კულტურა - არქიტექტურა, დამწერლობა, სამოსი, საკვები, ჰიგიენა, ტრადიცია, წესჩვეულება, 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:

1 დროის სკალა VI კლასში შემოდის. V კლასში ისტორიული მოვლენების დროითი მიკუთვნებისათვის
ვიყენებთ მოვლენის დაშორებას დღევანდელობიდან.
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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.
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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 ერთერთი 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, წესჩვეულებების 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.
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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 უფლებამოვალეობების 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
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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,2 ისტორიული მასალის (ისტორიული წერილობითი
წყაროები, არქეოლოგიური თუ ეთნოგრაფიული მასალა, ისტორიულ თემაზე შექმნილი
მხატვრული ნაწარმოებები, ფოტოსურათები და ა.შ.) შედარება და ანალიზი;
ისტორიული თემის დაწერა;3
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
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
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).
3 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.
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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
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გათვალისწინებით);4 ისტორიულ მოვლენებს შორის რთული მიზეზ-შედეგობრივი
კავშირების დადგენა და ანალიზი; ისტორიული მოვლენის მიზეზებისა და შედეგების
განსხვავებული შეფასებების შედარება და ანალიზი;5 კანონზომიერებების შესახებ
საკუთარი მოსაზრების დასაბუთება;6 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.

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

აუცილებელია, რომ ისტორიული ეპოქის აღქმის უნარის ჩამოყალიბება დაწყებითი და საბაზო
სკოლის საფეხურზე დაიწყოს.
5 ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია სახელმძღვანელოს გარდა მოსწავლეს ხელი მიუწვდებოდეს
სხვადასხვა ისტორიულ მასალაზე.
6 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.
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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;
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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 ცალცალკე 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
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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 უნარჩვევების შესაბამისად.

სწავლების მიმართულებები საგნებისა და კლასების მიხედვით
მიმართულებები

ჩვენი
საქართველო

ისტორია

გეოგრაფია

სამოქალაქო
განათლება

დრო და სივრცე
გარემო და ეკონომიკა

5-6
5-6

7-11
7-11

7-8
7-8

სახელმწიფო
მმართველობა და
პოლიტიკა

5-6

7, 8, 9,10
7, 8, 11,
12
7-9, 1112

კულტურა და
რელიგია
ადამიანი და
საზოგადოება

5-6
5-6

7-8

7-9, 1112
7-9, 11,12

გარემო და
სოციალური
სისტემები
პიროვნული
განვითარება

7-8
7-8
7- 11

9-10

მდგრადი განვითარება
თვითმმართველობა
და მმართველობა

9-10
9-10

ისტორიული
ინტერპრეტაცია და
კვლევა

10

კომუნიკაცია

10

გეოგრაფიული კვლევა
პირადი
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
საგანგებო
ვითარებებში
უსაფრთხო
ქცევის
საფუძვლები
გადაუდებელი
ექიმამდელი
დახმარება

სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება

12
12
4, 8, 12

4, 8, 12

12
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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.
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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
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უფრო ხშირად მდგრად განვითარებას განმარტავენ, როგორც ”განვითარებას,
რომელიც აწმყოს მოთხოვნებს იმგვარად აკმაყოფილებს, რომ მომავალ თაობებს არ
ართმევს მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესაძლებლობას.”7
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.

7 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
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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.
2.
3.

საკლასო სამუშაო
საშინაო დავალება
შემაჯამებელი დავალება

1. საკლასო სამუშაო
ფასდება შემდეგი ცოდნა8 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
 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
8

ცოდნა ფასდება თითოეული საგნისა და კლასის პროგრამული შინაარსის შესაბამისად
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და
პროცესების
განხილვისას
საკუთარი
 მოვლენებისა
დასაბუთებით
 თვალსაჩინოებების გამოყენებითა და შექმნით
 პრეზენტაციით
 დროის ლიმიტის დაცვით
 დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით

მოსაზრების

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 შეფასება9
ფასდება შემდეგი უნარები:

9 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.
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 კრიტიკულ პირობებში (ტესტი, საკონტროლო და სხვა) ცოდნისა და უნარჩვევების 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.

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.
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მოსწავლის სახელი, გვარი
1.
საინტერესო შესავალი (პრობლემის
იდენტიფიცირება)
კვლევების/ნაშრომის წარმოჩენის უნარი

1

შემოქმედებითი უნარი

1

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება

0

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური
ჯაჭვი)
საუბარი (გამართულობა, ტემბრი)

0

თვალსაჩინოებების გამოყენება

0

აუდიტორიასთან კონტაქტი

1

ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური
კითხვა-პასუხი)
დროის ლიმიტის დაცვა

1

ჯამი

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

1

0
6
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მაქსიმალური ჯამური ქულის გაყოფით სამზე მოხდება მოგროვილი ქულების ათქულიან შეფასებაზე გადაყვანა
ელემენტარული
1 ქულა
1.მიზანი

არ არის კარგად გამოკვეთილი,
ბუნდოვანია
სუსტად ორგანიზებული, არ არის
იდეებს შორის ლოგიკური ჯაჭვი,
რაც აბნევს მკითხველს/მსმენელს

მისაღები
2 ქულა
ხდება ერთ მიზანზე ფოკუსირება

ოსტატური
3 ქულა
კარგად გამოკვეთილი მიზნები,
მარტივად აღსაქმელი
კარგად ორგანიზებული ფორმატი,
ლოგიკური გადასვლა ერთი
იდეიდან მეორეზე, ორგანიზება
ზრდის პროექტის ეფექტურობას
მთლიანად კორექტული, ფაქტები
ზუსტი და მკაფიო

3.შინაარსის
კორექტულობა
4.ენობრივი
გამართულობა
5.კვლევა

ხშირად გვხვდება შეუსაბამო,
მცდარი ინფორმაცია,

გააზრებულია თანმიმდევრულობა,
ორგანიზების ნიშნებით, ზოგი გადასვლა
იდეებს შორის არის მარტივი, ზოგი
გაუგებარი
ძირითადად კორექტულია, ზოგიერთი
შეუსაბამო ან მცდარი ინფორმაციით

ენობრივად გაუმართავი, ხშირი
შეცდომებით

ენობრივად გამართული, მცირე
შეცდომებით

ენობრივად გამართულია,
დაცულია პუნქტუაციის ნიშნები

კვლევა არაეფექტურადაა
დაგეგმილი, გამოყენებული
წყაროები არ არის სანდო,
ანალიზი ზედაპირულია

კვლევა არის დაგეგმილი,
გამოყენებულია არაერთი წყარო და
ანალიზი სიღრმისეულია

6.თვალსაჩინოებები

თვალსაჩინოებები ხშირად
შინაარსთან შეუსაბამოა, ან არ
არის ჯგუფის მიერ შექმნილი
მცირე შემოქმედებითი ენერგიის
დანახარჯი ჯგუფის მხრიდან

კვლევა დაგეგმილია, მაგრამ ჯგუფის
პოტენციალი მთლიანად არ არის
გამოყენებული, შეზღუდული რაოდენობის
წყაროებია გამოყენებული, ანალიზი
მისაღებია
თვალსაჩინოებების კავშირი შინაარსთან
ნატელია, მაგრამ ერთფეროვანია,

2.ორგანიზება

7.შემოქმედებითობა

8.კავშირები
საგნებთან

არ ჩანს ჯგუფის კომპეტენცია
საგნებში, გვხვდება ფაქტების
უზუსტო ინტერპრეტირება

ზოგჯერ ჩანს ჯგუფის ორიგინალური
აზრები, რაც ეხმარება პროექტის უკეთ
წარმოჩენაში
მოსაზრებები დაკავშირებულია ერთი ან
ორი საგნიდან მიღებულ ცოდნასთან

მრავალფეროვანი, შინაარსის
შესატყვისი, აკურატულად
შესრულებული
ჩანს ჯგუფის ორიგინალობა,
სიახლე და თავისებური ხედვა, რაც
პროექტს საინტერესოს ხდის
ხდება მთავარი მოსაზრებების
დაკავშირება სხვადასხვა საგნიდან
მიღებულ ცოდნასთან, რაც
მიუთითებს ჯგუფის მრავალი
მიმართულებით
კომპეტენტურობაზე
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9.დასკვნები

არ არის ჩამოყალიბებული
დასკვნები

დასკვნები ჩამოყალიბებულია კვლევის
ადეკვატურად, მაგრამ არ არის მკაფიო

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

დასკვნებში არის სიახლე
(ორიგინალობა), ლოგიკური
კავშირი იგრძნობა კვლევასთან,
ისინი მკაფიოდაა
ჩამოყალიბებულია
ნათლად ჩამოყალიბებული
პროექტის არსი, მკაფიო
მეტყველება, აუდიტორიაზე
გათვლილი, ძირითადი იდეებია
გაშლილი, იყენებს
თვალსაჩინოებებს და პასუხობს
ყველა კითხვას
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ამ შემთხვევაში მე-3 და მე-5 კრიტერიუმები ფასდება 0-2 ქულით, ხოლო ყველა დანარჩენი
0 ან 1 ქულით. მაქსიმალური ჯამი არის ათი ქულა.

1.

მოსწავლის სახელი, გვარი

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/ თვალსაჩინოებები10

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).

მოსმენა

საუბარი

არავერბალური
კომუნიკაცია

III დონე (8-10
ქულა)
ყოველთვის უსმენს
და თვალყურს
ადევნებს ორატორს
მკაფიოდ
მეტყველებს და
უყურებს
მსმენელებს
შეუძლია
ეფექტურად
აღიქვას და
გამოიყენოს
არავერბალური
კომუნიკაციის
ფორმები (თვალით,

II დონე (5-7 ქულა)

I დონე (1-4 ქულა)

ხშირად უსმენს და
უყურებს ორატორს

იშვიათად უსმენს და
უყურებს ორატორს

ძირითადად
მეტყველება გასაგებია
და უყურებს
მსმენელებს
ხშირად შეუძლია
დაამყაროს
არავერბალური
კონტაქტი

მეტყველება
არამკაფიოა,
მსმენელებს უჭირთ
გაგება
იშვიათად იყენებს
არავერბალურ
კომუნიკაციის
ფორმებს

ისტორიისთვის შესაძლოა მე-6 კრიტერიუმი არ გავითვალისწინოთ, შესაბამისად მე-7 კრიტერიუმი შეფასდება
მაქსიმალური 2 ქულით.
10

1016
1016
1016
1016

მონაწილეობა

კოოპერაცია

მოსაზრების
არგუმენტირება

ჟესტებით,
გამომეტყველებით,
ხმით)
უჩვენებს ინტერესს
დისკუსიის
თემისადმი საჭირო
კომენტარებითა და
აზრების
გამოთქმით
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
აცლის სხვებს
აზრის გამოთქმას
და იცავს
დისკუსიის წესებს
მოსაზრება
ორიგინალურია და
გამყარებულია
ფაქტებით,
ცნებებით. არის
ლოგიკური კავშირი
საკითხთან

ძირითადად
გამოხატავს ინტერესს.
კომენტარები და
აზრები ყოველთვის
არაა თემის შესატყვისი

მცირე ინტერესი აქვს.
არ გამოხატავს ან ვერ
უკავშირებს თავის
მოსაზრებებს
სადისკუსიო თემას

ძირითადად
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
ზოგჯერ ერთვება სხვის
საუბარში, ძირითადად
იცავს დისკუსიის
წესებს
მოსაზრების
გასამყარებლად
გამოყენებულია
სადავო ფაქტები და
ცნებები

იშვიათად
თანამშრომლობს და
იცავს დისკუსიის
წესებს

მოსაზრება
მოკლებულია
ლოგიკურ კავშირს
საკითხთან და არ არის
გამყარებული
ფაქტებით

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:



დ)

რატომ და როგორ განვითარდა ევროპელთა ექსპანსია ახლო აღმოსავლეთში
რა იყო მისი განმაპირობებლი მიზეზები
რა შედეგები მოჰყვა ამ ლაშქრობას
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.
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1. მიზანი/თეზისი –
კვლევის ძირითადი
იდეის
ჩამოყალიბება

0-1

0 ქულა - კვლევის მიზანი

_

1 ქულა - შესავალში,

არ არის განსაზვრული /
მართებულად არ არის

შერჩეულ თემასთან
მიმართებაში,

კვლევის მიზანი

მკაფიოდაა

განსაზღვრული

წარმოცენილი ის
კითხვები, რომლებზეც
არის რეფერატში პასუხი
გაცემული

2. რეფერატის
ორგანიზება
(რეფერატის
სტრუქტურაშესავალი,
ძირითადი ნაწილი,
დასკვნები) და
გამოყენებული
რესურსი, რის
ბაზაზეც შეიქმნა
რეფერატი
3. შინაარსის
კორექტულობა,
ფაქტობრივი
საიმედოობა

0-1

0-2

0 ქულა - არაა

_

1 ქულა - კარგად ჩანს რა

გამოკვეთილი რესურ-

ბაზაზე შეასრულა

სები, რის საფუძველზეც

მოსწავლემ რეფერატი;

შესრულდა რეფერატი,

შემოთავაზებული

ნაშრომს არ აქვს

ბიბლიოგრაფია

სტრუქტურა, რეფერატს

სამეცნიერო

არ აქვს ადექვატური

ნაშრომებითაა

ბიბლიოგრაფია

დაკომპლექტებული

0 ქულა - მოძიებული

1 ქულა - მოძიებული

2 ქულა - იცნობს

მასალა ძალიან მწირია,

მასალა შეიცავს

პირველად და მეორად

არ იცნობს პირველად
წყაროებს, მეორადი

პირველად და მეორად
წყაროებს, თუმცა

წყაროებს, მოხმობილი
ფაქტები სანდოა,რადგან

წყაროებიც არაა

წარმოდგენილი

მართებულად ხდება

დამუშავებული.

წყაროები

წყაროს ამოკითხვა;
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ზედაპირულადაა

პირველადი და

დამუშავებული, ანუ

მეორადი წყაროები

მოსწავლე მხოლოდ
ნაწილობრივად

სათანადოდაა
დამუშავებული,

გაიაზრებს მასალას

მოსწავლე ავლენს
კრიტიკული
დამოკიდებულებას
წყაროსადმი

4. ენობრივი
გამართულობა

5.

კვლევა (წყაროების
ურთიერთშეჯერები
სა და
შეპირისპირების
საფუძველზე
საკუთარი
ვარაუდების
შემუშავება)

0-1

0-2

0 ქულა - ენა

_

1 ქულა - ენა ნათელი და

გაუმართავია, აზრები

გასაგებია,მსჯელობა

არათანმიმდევრულადაა
გადმოცემული

თანამიმდევრული

0 ქულა - მოსწავლეს არ

1 ქულა - მოსწავლე

2 ქულა - მოსწავლე

გააჩნია პოზიცია
თემასთან მიმართებაში,

ავლენს წყაროების
ანალიზის უნარს,

დამაჯერებლად
განასხვავებს ფაქტსა და

მისი რეფერატი

ვარაუდს

რომის შთაბეჭდილებას

თუმცა უჭირს
წყაროებში ფაქტებისა
და ვარაუდების გარჩევა,

არ ტოვებს; მოსწავლე არ

შესაბამისად მის მიერ

პირველად და მეორად

ავლენს წყაროების

წყაროებს, მათი

ანალიზის უნარს,

გამოთქმული
ზოგიერთი ვარაუდი

შეიმჩნევა პლაგიატობა

საფუძველს

საფუძველზე

მოკლებულია

გამოთქვამს სათანადო

ორიგინალური ნაშ-

ერთმანეთისაგან,
სათანადოდ ამუშავებს

გაანალიზების

ვარაუდებს, თანამიმდევრულად დალაგებული მასალის
საფუძველზე ახერხებს
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თავისთვის საინტერესო
კითხვებზე პასუხის
გაცემას
6. ილუსტრაციები/
თვალსაჩინოებები11
7. შეთავაზებული
მოსაზრების
არგუმენტებითა და
მაგალითებით
გამყარება

0-1

_

_

_

0-2

0 ქულა - არ აქვს

1 ქულა - ცდილობს

2 ქულა - ავლენს საგნის

საკუთარი პოზიცია

შემოგვთავაზოს

კარგ ცოდნას,

საკუთარი ხედვა
საკითხთან

დამუშავებული მასალის მოშველიებით

მიმართებაში, თუმცა

კარგად აყალიბებს

საკუთარ პოზიციის

საკუთარ პოზიციას და

დაცვა უჭირს.

ამყარებს მას
არგუმენტებით
მსჯელობს თამამად,
ანგარიშს უწევს, მაგრამ
ბრმად არ ენდობა
ავტორიტეტებს.

8. დასკვნები

0-1

0 ქულა - რეფერატში
მოცემული დასკვნები

1 ქულა - აჯამებს
კვლევის შედეგებს,

არაარგუმენტირებული
და მცდარია

კარგად ახერხებს ამის
მკითხველამდე მიტანას.

ჯამური
ქულა

11

ისტორიისთვის შესაძლოა მე-6 კრიტერიუმი არ გავითვალისწინოთ. ასეთ შემთხვევაში მე-7 კრიტერიუმი შეფასდება მაქსიმალური 2 ქულით.
1020

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-

0 ქულა - ზედაპირულად

1 ქულა - განიხილავს

1-2

განიხილავს მხოლოდ ერთ ან ორ

დავალებაში მოცემული

საკითხს

საკითხების ნახევარზე მეტს

იცავს

0-1

0 ქულა - არათანამიმდევრულად

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

შინაარსობრივ

გადადის ერთი საკითხიდან

თანამიმდევრობას

მეორეზე.

ავლენს
ანალიზისა და
კრიტიკულ

0-2

2 ქულა - განიხილავს ხუთივე
საკითხს
1 ქულა - თანმიმდევრულად
განიხილავს საკითხებს

0 ქულა -

1 ქულა

2 ქულა

ყურადღებას ამახვილებს მხოლოდ

აანალიზებს ერთ-ორ

მოსწავლე აანალიზებს მასალაში
1021
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აზროვნებს უნარს

იყენებს

0-1

თვალსაჩინოებებს
საუბრობს

0-1

გარკვევით და

ფაქტებზე, არ ავლენს კრიტიკული

საკითხს და მათ მიმართ

მოცემულ საკითხებს, გამოხატავს

აზროვნების უნარს.

გამოხატავს საკუთარ

მათთან დაკავშირებით საკუთარ

დამოკიდებულებას

პოზიციას

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

1 ქულა - მოხსენებას ახლავს

0 ქულა - თვალსაჩინოება არ
არსებობს ან ძალიან მწირია

მრავალფეროვანი თვალსაჩინოება

0 ქულა - საუბრობს გაურკვევლად,

1 ქულა - საუბრობს გარკვევით,

ჭირს აზრის გამოტანა

გამართულად მეტყველებს

გამართულად
0 ქულა-საერთოდ ვერ პასუხობს

1ქულა-ადეკვატურად პასუხობს

კითხვებს, ავლენს

აუდიტორიის მიერ დასმულ

კითხვებს, ავლენს ცოდნასა და

შესწავლილი

კითხვებს,

ანალიზის უნარს

0 ქულა - არ იცავს დროის ლიმიტს

1 ქულა - დროის ლიმიტი დაცულია

პასუხობს დასმულ

0-1

საკითხების ცოდნას

იცავს დროის

0-

ლიმიტს

1

გამოაქვს

0-

დასკვნა/ები

1-2

0 ქულა -

1ქულა

ვერ გამოაქვს დასკვნა/გამოაქვს

გამოაქვს გარკვეული

არადეკვატური დასკვნა/ები.

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.
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თავი XXXVI
საგნობრივი კომპეტენციები დაწყებით საფეხურზე
IV კლასი
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება (მოძრაობის უსაფრთხოება)
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
უსაფ. IV. 1. მოსწავლეს შეუძლია
გამოიყენოს უსაფრთხოდ მოძრაობის
წესები.
უსაფ. IV. 2. მოსწავლეს შეუძლია
გამოიყენოს ხალხმრავალ ადგილებში
და საველე პირობებში უსაფრთხოდ
ქცევის წესები.

საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის
საფუძვლები
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
1023
1023
1023
1023

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.
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V-VI კლასი
ჩვენი საქართველო
სტანდარტი
ორი წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
დრო და სივრცე

საზ. მეც.V-VI. 1.
მოსწავლეს
შეუძლია
რუკების კითხვა
და გამოყენება.

სახელმწიფო
მმართველობა
და პოლიტიკა
საზ. მეც.V-VI.6.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
სხვადასხვა
ისტორიულ
ეპოქაში
საქართველოში
არსებული
მმართველობის
ფორმები.

საზ. მეც.V-VI. 2. საზ. მეც.V-VI.7.
მოსწავლეს
მოსწავლეს
შეუძლია
შეუძლია
დაახასიათოს
გამოიყენოს და საქართველოს
შექმნას
ისტორიის
ინფორმაციის
გამორჩეული
გადმოცემის
პიროვნებები,
სხვადასხვა
რომლებიც
საშუალება
ქვეყნის მმართ(ცხრილი,
ველობაში
გრაფიკი, ფოტო, მონასქემა, ჩანახატი). წილეობდნენ.
საზ. მეც.V-VI. 3. საზ. მეც.V-VI.8.
მოსწავლეს
მოსწავლეს
შეუძლია
შეუძლია
შეადგინოს
იმსჯელოს
სქემატური
პიროვნებებისა
რუკები.
და სხვადასხვა
სოციალური
ფენის როლზე
საქართველოს
ისტორიაში.

გარემო და
ეკონომიკა

ადამიანი და
საზოგადოება

კულტურა და
რელიგია

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.16.
მოსწავლეს
შეუძლია
შეადაროს
სხვადასხვა
საზოგადოებa
მათთვის
დამახასიათებელ
ი ნიშანთვისებებისა და
წესების
მიხედვით.

საზ.მეც.VVI.20.
მოსწავლეს
შეუძლია
აღწეროს
საქართველოში
არსებული
რელიგიები.

საზ. მეც.V-VI.17.
მოსწავლეს
შეუძლია
აღწეროს
ადამიანის
ღირსების,
თავისუფლებისა
და
თანასწორობის
დაცვა
სხვადასხვა

საზ.მეც.VVI.22.
მოსწავლეს
შეუძლია
აღწეროს
საქართველოს
მოსახლეობის
კულტურათა
მსგავსებაგანსხვავებების
გამოვლინებებ

საზ. მეც.V-VI.11.
მოსწავლეს
შეუძლია
დააკავშიროს
საქართველოს
გეოგრაფიული
ობიექტები
დასახლებების
ტიპებთან.

საზ. მეც.V-VI.12.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
მხარე ბუნებრივი
რესურსების
მიხედვით
და
იმსჯელოს მათ
მნიშვნელობაზე.

საზ. მეც.VVI.21.
მოსწავლეს
შეუძლია
განასხვავოს
კულტურის
სხვადასხვა
კომპონენტები
და განიხილოს
მათი
ურთიერთკავშ
ირი.
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საზ. მეც.V-VI.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
განმარტოს და
გამოიყენოს
ქრონოლოგიური ერთეულები (წელიწადი,
საუკუნე,
ათასწლეული)
და
წელთაღრიცხვი
ს სისტემა
(ძველი და
ახალი ერა).
საზ. მეც.V-VI.5.
მოსწავლეს
შეუძლია
დააკავშიროს
ისტორიული
ფაქტები
შესაბამის
ეპოქებთან.

საზ. მეც.V-VI.9.
მოსწავლეს
შეუძლია
შეადაროს ომისა
და მშვიდობის
შედეგები
მოსახლეობისათვის
საქართველოს
ისტორიის
სხვადასხვა
პერიოდში.

ისტორიულ
ეპოქაში.

ი და
განიხილოს
შესაბამისი
მიზეზები.

საზ. მეც.V-VI.13.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა
ბუნებრივი
რესურსების
რაციონალურ და
მრავალმხრივ
გამოყენებაზე.

საზ.მეც.V-VI.18.
მოსწავლეს
შეუძლია
განასხვავოს
ბავშვის
უფლებამოვალეობები
სხვადასხვა
საზოგადოებაში.

საზ.მეც.VVI.23.
მოსწავლეს
შეუძლია
იმსჯელოს
მოგზაურობები
სა და ვაჭრობის
მნიშვნელობაზ
ე.

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.
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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
ეპოქებთან.

შეუძლია

დააკავშიროს ისტორიული ფაქტები შესაბამის

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.:
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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.).
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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
მახასიათებლები.

ჩამოთვლოს საქართველოს მოსახლეობის

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
ობიექტები დასახლებების ტიპებთან.

დააკავშიროს საქართველოს გეოგრაფიული

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);
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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;
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 ჩამოთვლის ტრანსპორტის საშუალებებს.
სხვადასხვა გარემოში, მოჰყავს მაგალითები.

მსჯელობს

მათ

დანიშნულებაზე

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;
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 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.
1032
1032
1032
1032

საზ. მეც.V-VI.21.
მოსწავლეს შეუძლია
განასხვავოს
კომპონენტები და განიხილოს მათი ურთიერთკავშირი.

კულტურის

სხვადასხვა

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
წესჩვეულებებს (კულტურული მრავალფეროვნება).

საზ.მეც.V-VI.23. მოსწავლეს შეუძლია
მნიშვნელობაზე.

იმსჯელოს მოგზაურობებისა და ვაჭრობის

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;
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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
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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)
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

ომში ქცევის წესები და ომის მსხვერპლთა კატეგორიები
სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობა ევროპაში
ერეკლე II (ასპინძის ბრძოლა, კრწანისის ბრძოლა)
გეორგიევსკის ტრაქტატი და ქართული სახელმწიფოებრიობის გაუქმება
საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში (ქართული მიწების
შემოერთება, 1832 წლის შეთქმულება, თერგდალეულები)
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918-1921 წწ (პირველი რესპუბლიკის
დროშა, გერბი, ჰიმნი, კონსტიტუცია, კოჯორ-ტაბახმელის ბრძოლები)
ქართველი გმირები მეორე მსოფლიო ომში
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
ჭავჭავაძე, იაკობ გოგებაშვილი, ივანე ჯავახიშვილი)
82.
ქართული სტამბა
83.
ქართული ხელოვნება
84.
ქართული პრესა
85.
ქართული საგანძურის თავგადასავალი - ექვთიმე თაყაიშვილი

(ილია

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

99.
100.
101.
102.
103.
104.

ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური მრავალფეროვნება
ქართველი ხალხი
მრავალეთნიკური საქართველო
თბილისური სუბკულტურა
ქალაქი და სოფელი ძველად და ახლა
იძულებით გადაადგილებულები საქართველოში
რას ნიშნავს ცნება - ,,საქართველოს მოქალაქე’’
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105.

106.
107.
108.

დასახლებები
უძველესი
დასახლებები/
მათი
ფუნქციები/დასახლებების
განვითარება
საქართველოში (საქართველოს ისტორიული ქალაქები);
საფორტიფიკაციო
ნაგებობები საქართველოში
თანამედროვე სასოფლო დასახლება
საქალაქო დასახლება
დასახლებების ფუნქციები

110.

მოგზაურობები
უცხოელი მოგზაურები საქართველოში, მათი მარშრუტები, მათი მოგზაურობის
შედეგები
ქართველი მოგზაურები, მათი მარშრუტები, მათი მოგზაურობის შედეგები

111.
112.
113.
114.
115.
116.

ტრანსპორტი და კომუნიკაციები
გზები და მიმოსვლის საშუალებები
სატრანსპორტო გზები, რომლებითაც საქართველო უკავშირდება გარესამყაროს
ტრანსპორტის სახეების ცვლილება დროში
ტრანსპორტი და გარემო
საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება
ქართული ანბანი

109.

საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები; საქართველოს ფიზიკურგეოგრაფიული რუკა, საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის რუკა, მარტივი
დიაგრამები,
საქართველოს
დასახლებების
რუკა,
საქართველოს
ისტორიულგეოგრაფიული პროვინციების რუკა.

1037
1037
1037
1037

თავი XXXVII
საგნობრივი კომპეტენციები საბაზო საფეხურზე
VII კლასი
ისტორია
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
დრო და სივრცე

ისტ.VII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
დააკავშიროს
ფაქტები და
მოვლენები
შესაბამის
ისტორიულ
ეპოქებთან.

ისტ.VII. 2.
მოსწავლეს
შეუძლია
განსაზღვროს
სხვადასხვა
ქვეყნის,
ისტორიულეთნოგრაფიულ
ი მხარისა და
გეოგრაფიული
ობიექტის
მდებარეობა
რუკაზე.

სახელმწიფო
მმართველობა
და პოლიტიკა
ისტ.VII.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
და შეადაროს
ერთმანეთს
სხვადასხვა
ისტორიულ
ეპოქაში
არსებული
სახელმწიფოს
მმართველობის
ფორმები.
ისტ. VII 4.
მოსწავლეს
შეუძლია
იმსჯელოს
პოლიტიკური
მოღვაწის
მნიშვნელობაზე
ქვეყნის
ისტორიაში.

გარემო და
ეკონომიკა

ადამიანი და
საზოგადოება

კულტურა და
რელიგია

ისტ.VII.5.
მოსწავლეს
შეუძლია ახსნას,
თუ რა გავლენას
ახდენს
ბუნებრივი
პირობები
დასახლების
ტიპებზე,
საზოგადოების
ტრადიციებსა და
მეურნეობის
განვითარებაზე.
ისტ.VII.6.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსოფლიო
ისტორიულ
პროცესებზე
მსჯელობისას
ეკონომიკური
ფაქტორის
მნიშვნელობის
გააზრება.

ისტ.VII.7.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
და ერთმანეთს
შეადაროს
სხვადასხვა
სოციალური
ფენის
სტრუქტურა
და მათი
წარმომადგენლ
ები.
ისტ.VII.8.
მოსწავლეს
შეუძლია
სხვადასხვა
წესი, ნორმა,
კანონი და
ტრადიცია
განასხვავოს
ამა
თუ იმ
ისტორიული
ეპოქისადმი
მათი
კუთვნილების
მიხედვით.

ისტ.VII.9.
მოსწავლეს
შეუძლია
გაიაზროს
რელიგიის
მნიშვნელობა
საზოგადოების
ცხოვრებასა და
მსოფლიო
ისტორიულ
პროცესებში.

ისტ.VII.10.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა
კულტურის
შემადგენელ
ნაწილებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: დრო და სივრცე
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ისტ.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს
ისტორიულ ეპოქებთან.

ფაქტები და მოვლენები შესაბამის

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 I (შრომა და
ტექნოლოგიები)

თემა II (ყოფა და
დასახლების
ტიპები)

წინააგრარული

პალეოლითი გამოიყენეს
ცეცხლი

აგრარული

ნეოლითი _
მიწათმოქმედების
ა და
მესაქონლეობის
წარმოშობა

ზედა
პალეოლითი –
ადამიანი
ცხოვრობს
გამოქვაბულში
ძვ. წ. IV
ათასწლეული დაარსდა
პირველი ქალაქი

თემა ეპოქა

ინდუსტრიული
პოსტინდუსტრიული

თემა III (მარტივი
სოციალური
ჯგუფებიდან
თანამედროვე
სახელმწიფომდე
)
გვაროვნული
თემის
ჩამოყალიბება

ძვ. წ. III ს-ის
დასაწყისი ქართლის სამეფოს
შექმნა

ისტ.VII. 2. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს სხვადასხვა ქვეყნის, ისტორიულეთნოგრაფიული 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.
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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 ისტორიულგეოგრაფიულ 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).
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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.
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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;
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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’’
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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
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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
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VII კლასი
გეოგრაფია
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
დრო და სივრცე
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.

გარემო და ეკონომიკა
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.

გარემო და სოციალური
სისტემები
გეო.VII.11. მოსწავლეს
შეუძლია ახსნას
გეოგრაფიის, როგორც
მეცნიერების როლი.
გეო.VII.12. მოსწავლეს
შეუძლია შეისწავლოს
მოსახლეობის
დემოგრაფიული
მახასიათებლებისა და
განსახლების
თავისებურებების
დახასიათება.

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.

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,
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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
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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);
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 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 გრაფიკს12;
 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;
12
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 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;
 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.
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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)13

3.
4.
5.

დედამიწის ისტორია (დედამიწის წარმოშობა, გეოქრონოლოგია, ევოლუცია)
ადგილზე ორიენტირება
რუკა (გრადუსთა ბადე, კოორდინატები, მასშტაბი, ტოპოგრაფიული რუკა,
ტურისტული რუკა, ატლასი)
დედამიწის შინაგანი აგებულება (ლითოსფეროს ფილები, კონტინენტების დრეიფი,
ვულკანიზმი, მიწისძვრები)
რელიეფი (ძირითადი ფორმები, რელიეფწარმომქმნელი პროცესები, ანთროპოგენული
რელიეფი, ბუნებრივ-კატასტროფული პროცესები)
გეოგრაფიული გარსი
წყალი დედამიწაზე (ოკეანეები და მისი ნაწილები, ოკეანის წყლის თვისებები,
ხმელეთის წყლები)
ატმოსფერო (ამინდის ელემენტები, ჰავა)
დედამიწის წლიური მოძრაობა
კლიმატური სარტყლები
ბუნებრივი რესურსები
ბუნებრივი რესურსების კლასიფიკაცია
რაციონალური ბუნებათსარგებლობა
ფიზიკურ-გეოგრაფიული ზონები (ბუნებრივი ზონები, სიმაღლებრივი სარტყლები,
ანთროპოგენული ლანდშაფტები)
გარემოს დაცვა
მსოფლიო მოსახლეობა (რაოდენობა, შობადობა, მოკვდაობა, ბუნებრივი მატება,
სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა, სიმჭიდროვე)
განსახლების ფორმები

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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VIII კლასი
ისტორია
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
დრო და სივრცე

ისტ.VIII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
დააკავშიროს
ფაქტები და
მოვლენები
შესაბამის
ისტორიულ
ეპოქებთან.

გარემო და
ეკონომიკა
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
კომუნიკაციები
ს განვითარების
ისტორიაზე
უძველესი
დროიდან
დღემდე.
ისტ. VIII. 5.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა
ვაჭრობის
მნიშვნელობაზე
ადამიანისა და
საზოგადოების
კეთილდღეობი
სთვის.

სახელმწიფო
მმართველობა და
პოლიტიკა
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

ადამიანი და
საზოგადოება
ისტ.VIII.11.
მოსწავლეს
შეუძლია
გაანალიზოს
ადამიანის
უფლებების
საფუძვლები და
მათი
განვითარების
ისტორიული
პირობები.
ისტ.VIII.12.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
საზოგადოებაში
მშვიდობიანი
თანაარსებობისთ
ვის აუცილებელი
პირობები.
ისტ.VIII.13.
მოსწავლეს
შეუძლია
მსჯელობა
პოლიტიკური და
ეკონომიკური
პროცესებით
გამოწვეულ
სოციალურ
ცვლილებებზე.
ისტ.VIII.14.
მოსწავლეს
შეუძლია
საზოგადოებაში
ადამიანის
ურთიერთობების
კვლევა.

კულტურა და
რელიგია
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.
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: დრო და სივრცე
ისტ.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს
ისტორიულ ეპოქებთან.

ფაქტები და მოვლენები

შესაბამის

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
ანტიკური ხანა

თემა I (კონფლიქტები)
ბერძენ-სპარსელთა ომები

შუა საუკუნეები
ახალი

ჯვაროსნული ომები
საფრანგეთის რევოლუცია
და ბონაპარტეს ომები
ცივი ომი

უახლესი

თემა II (მოგზაურობა)
ძველი ბერძენი
მოგზაურები
მარკო პოლო
ჯეიმს კუკი
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
მოგზაურობები.

შეუძლია

გამოყოს

და

დაახასიათოს

მნიშვნელოვანი

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს ერთ-ერთ დიდ მოგზაურს და წერს თემას, რომელშიც ხსნის მისი
მოგზაურობის მიზეზებს და საუბრობს ამ მოგზაურობის საშუალებით შეძენილ
ცოდნაზე;
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 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;
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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.:

ომი
ბიზანტია-ირანის ომი VII
საუკუნის დასაწყისში
დიდგორის ბრძოლა

I მსოფლიო ომი

მიზეზი
ბიზანტიის მიმართ ირანის
ტერიტორიული
პრეტენზიები
დავით IV აღმაშენებლის
მიერ თურქ-სელჩუკთა
განდევნა საქართველოდან
“ანტანტისა” და “სამთა
კავშირის” დაპირისპირება

საბაბი
ბიზანტიის იმპერატორ
მავრიკიოსის მკვლელობა
602 წელს
თბილისელი ვაჭრების
საჩივარი სულთანთან
დავით აღმაშენებლის
თვითნებობის შესახებ
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
ბაზალეთის ბრძოლა ომი ბაგრატ IV- სა და
ლიპარიტს შორის

რეგიონული
ოცდაათწლიანი ომი
ევროპაში

მსოფლიო
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;
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 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
ძვ. წ. III-I საუკუნეები
ახ. წ. IV-VIII საუკუნეები

XVIII საუკუნე

კავკასიის სახელმწიფოები
ალბანეთი, კოლხეთი,
სომხეთი, ქართლი
ალბანეთი, ეგრისი,
სომხეთი, ქართლი
იმერეთის, კახეთის და
ქართლის სამეფოები,
აფხაზეთის, გურიის,
სამეგრელოს და სვანეთის
სამთავროები, განჯის
სახანო, ერევნის სახანო და
სხვ.

მეზობელი სახელმწიფოები
პართია, პონტო, რომი,
სელევკიდური ირანი
არაბთა სახალიფო,
ბიზანტია, სასანური ირანი,
ხაზართა სახაკნო
თურქეთი, ირანი, რუსეთი
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ისტ.VIII.8.
მოსწავლეს შეუძლია ახსნას სახელმწიფოში მმართველობის ფორმისა და
პოლიტიკური რეჟიმის ურთიერთკავშირი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განმარტავს სახელმწიფოს ცნებას და ახასიათებს მის ძირითად

(მმართველობის ფორმა, სახელმწიფოს
მოწყობა, პოლიტიკური რეჟიმი);






ელემენტებს

ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული

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;
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 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;
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 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
პროცესებით გამოწვეულ სოციალურ ცვლილებებზე.

პოლიტიკური და ეკონომიკური

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
I მსოფლიო ომი

II მსოფლიო ომი

ბურბონთა რესტავრაცია საფრანგეთში
მონარქიების დამხობა ავსტრია-უნგრეთის,
გერმანიის, რუსეთისა და ოსმალთა
იმპერიებში, საბჭოთა რუსეთის შექმნა;
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;
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 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);
1060
1060
1060
1060

 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.
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პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი VIII კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი
შინაარსის 80%-ს)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

კონფლიქტები ძველ მსოფლიოში
კონფლიქტის ტიპოლოგია: ომები ქვეყნებს შორის და შიდა სახელმწიფოებრივი
კონფლიქტები
ძველი ეგვიპტელების ომები
ასურეთის ომები (მსოფლიო იმპერიის შექმნის პირველი მცდელობა)
ბერძენ-სპარსელთა ომები, ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობა
რომი და კართაგენი (პუნიკური ომები)
დაპირისპირებები ახლო აღმოსავლეთში
ბიზანტიისა და სასანიანთა ირანის დაპირისპირება VI-VII საუკუნეებში
არაბთა სახალიფო
თურქ-სელჩუკები და მახლობელი აღმოსავლეთი, მანასკერტის ბრძოლა
ჯვაროსნული ომები
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.

15.
16.
17.
18.

ბრძოლა ჰეგემონობისათვის ესპანეთსა და ინგლისს შორის XVI-XVII საუკუნის
დასაწყისში (,,ბართლომეს ღამე’’, ,,უძლეველი არმადის’’ განადგურება,
ნიდერლანდების ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის)
ოცდაათწლიანი ომი და ვესტფალიის ზავი: რელიგიური
და პოლიტიკური
დაპირისპირება
ინგლისი: რევოლუცია თუ სამოქალაქო ომი?
საფრანგეთი: 1789 წლის რევოლუცია, რესპუბლიკიდან იმპერიამდე
ნაპოლეონის ომები
გერმანიის გაერთიანება და წინააღმდეგობები ევროპაში მეცხრამეტე საუკუნეში

19.
20.
21.
22.

კონფლიქტები ამერიკის ტერიტორიაზე
კორტესისა და პისაროს ლაშქრობები
ბრძოლა ა.შ.შ-ის დამოუკიდებლობისთვის
სამოქალაქო ომი აშშ-ში
ბრძოლა სამხრეთ ამერიკის გათავისუფლებისთვის, სიმონ ბოლივარი

14.

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
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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
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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 (ევროპასაქართველო)
58. თანამედროვე განათლების სისტემა

59.
60.
61.
62.

ვაჭრობა და მოგზაურობა
ვაჭრობა და ფული/შორეული მოგზაურობების დასაწყისი
დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები და მათი მნიშვნელობა
ძველი ქართველი მოგზაურები
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
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VIII კლასი
გეოგრაფია
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
დრო და სივრცე
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.

გარემო და ეკონომიკა

გარემო და სოციალური
სისტემები
გეო.VIII.3.
მოსწავლეს გეო.VIII. 7. მოსწავლეს შეუძლია
შეუძლია
ახსნას,
თუ
რა მიგრაციის
პროცესისა
გავლენას ახდენს ბუნებრივი თავისებურებების დახასიათება.
პირობები
დასახლების
ტიპებსა
და
მეურნეობის გეო.VIII.8. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს
ურბანიზაციის
განვითარებაზე.
პროცესი.
გეო.VIII.4. მოსწავლეს
გეო.VIII. 9. მოსწავლეს შეუძლია
შეუძლია დაახასიათოს
დაახასიათოს მსოფლიოში
კავკასიის რეგიონი.
რეგიონების გამოყოფის
გეო.VIII.5. მოსწავლეს
პრინციპები და ქვეყნების
შეუძლია მსჯელობა
კლასიფიკაციის მნიშვნელოვანი
ტრანსპორტის განვითარებაზე კრიტერიუმები.
უძველესი დროიდან დღემდე.
გეო.VIII.6. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა ვაჭრობის
როლზე ეკონომიკის
განვითარებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: დრო და სივრცე
გეო.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია გეოგრაფიული ინფორმაციის მოსაპოვებლად
კითხვა და სხვა თვალსაჩინოების ანალიზი.

რუკის

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;
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 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;
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 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);
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 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);
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 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, ისტორიულკულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ნიშნით მსოფლიოში რეგიონების
გამოყოფის თავისებურებებს;
 იყენებს სასწავლო რუკას და განსაზღვრავს სტრატეგიული რესურსებით (სათბობენერგეტიკული) 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;
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 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.
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პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი VIII კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი
შინაარსის 60 %-ს)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

გეოგრაფიული მდებარეობა
მსოფლიო მოსახლეობის რაოდენობა
მსოფლიო მოსახლეობის სიმჭიდროვე
განსახლების ფორმები
მიგრაცია
ურბანიზაცია
მეურნეობის სტრუქტურა
სოფლის მეურნეობა
მრეწველობა
ტურიზმი
ტრანსპორტი
კავშირგაბმულობა
მდგრადი განვითარება
სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები
ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობა
ქვეყნები განვითარების დონის მიხედვით
რეგიონებად დაყოფის პრინციპები

18. ძირითადი რეგიონები
19. კონტინენტები14
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

14

დახრილი შრიფტით მოცემული შინაარსი არ არის სავალდებულო
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VIII კლასი
უსაფრთხოება საგანგებო ვითარებებში
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის
პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
საფუძვლები
უსაფ.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია
უსაფ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია
გამოიყენოს ადგილზე ორიენტაციის
დაუკავშიროს ერთმანეთს
საშუალებები უცნობ ადგილას
საქართველოსათვის დამახასიათებელი
უსაფრთხოდ მოძრაობისათვის.
საგანგებო სტუაციების არსი გამომწვევ
უსაფ.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს მიზეზებსა და შესაძლო შედეგებს.
თვითგადარჩენის მოქმედებები და
უსაფ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია
შესაბამისი ღონისძიებები.
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:
1072
1072
1072
1072

 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.
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IX კლასი
ისტორია (საქართველოს ისტორია)
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

დრო და სივრცე

გარემო ეკონომიკა

ისტ.IX.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
საქართველოს
ისტორიულეთნოგრაფიული
მხარეები და
გაანალიზოს ამ
მხარეების
საზღვრების
ისტორიული
პროცესებით
განპირობებული
ცვალებადობა.

ისტ.IX.2.
მოსწავლეს
შეუძლია
გაანალიზოს
სხვადასხვა
ისტორიული
ეპოქის
საქართველოში
ეკონომიკური
ურთიერთობების
განვითარება.

სახელმწიფო
მმართველობა და
პოლიტიკა

კულტურა და
რელიგია

ისტ.IX.3.
მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
ქართული
სახელმწიფო
მმართველობითი
სტრუქტურები.

ისტ.IX.6. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა
საქართველოში
არსებული
რელიგიებისა და
მათი აქ გავრცელების
ისტორიული
მიზეზების შესახებ.

ისტ.IX.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
საქართველოში
სოციალური
ურთიერთობების
ისტორიის კვლევა.

ისტ.IX.7. მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა
ქართული
კულტურის
სხვადასხვა დარგის
ჩამოყალიბებისა და
განვითარების
შესახებ.

ისტ.IX.5.
მოსწავლეს
შეუძლია
გააანალიზოს
საგარეო და საშინაო
ფაქტორების
გავლენა ქართული
სახელმწიფოს
წარმოშობასა და
განვითარებაზე.

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:
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 მსჯელობს უძველესი დროიდან დღემდე ქართული სახელმწიფოებისა და
ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეების საზღვრების ცვალებადობაზე; მსჯელობს ამ
ცვლილებების გამომწვევ მიზეზებზე;
 კონტურულ რუკაზე დაიტანს ქართულ სამეფო-სამთავროებისა და ისტორიულგეოგრაფიულ ობიექტებს სხვადასხვა ეპოქის მიხედვით.

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა
ისტ.IX.2.
მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს სხვადასხვა
საქართველოში ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება.

ისტორიული

ეპოქის

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;
1075
1075
1075
1075

 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
XI -XIII საუკუნეები
XV- XVIII საუკუნეები

სოციალური ფენები
დიდებული აზნაური-აზნაური-გლეხივაჭარი -ხელოსანი
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
1. ალექსანდრე მაკედონელის იმპერიის
დაშლა
2. ა) 1917 წლის რუსეთის რევოლუციები
ბ) I მსოფლიო ომი

სახელმწიფო
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.:
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საუკუნე
VI საუკუნე

სახელმწიფო
ქართლის სამეფო

საგარეო ფაქტორი
სასანურ ირანის
გაძლიერება

XIX საუკუნის
დასაწყისი

ქართლ-კახეთის
სამეფო

რუსეთის,
ირანისა და
ოსმალეთის
პოლიტიკა
კავკასიაში

XX საუკუნის
ბოლო

საბჭოთა კავშირი

დაპირისპირება
დემოკრატიულ
ქვეყნებთან

საშინაო ფაქტორი
ცენტრალური
ხელისუფლების
დასუსტება
ა) ქვეყნის
ეკონომიკურ
ი
დაუძლურება
ბ) დაპირისპირება
ბატონიშვილებს
შორის
ა)
ეროვნული
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.
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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.).
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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
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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
გაერთიანების დასასრული)
გ) დავითის მემკვიდრეები

(საქართველოს

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
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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
ქართველები წმინდა მიწაზე

რომის

პაპთან,

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
შაჰნავაზი, ბახტრიონის აჯანყება, ერეკლე I, გიორგი XI)

(როსტომ ხანი,

27. ქართული კულტურა XVI-XVII საუკუნეებში;
28. ვახტანგ VI:
კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა, ელჩობა ევროპაში,
პეტრე I

ვახტანგ

VI

და
1081
1081
1081
1081

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
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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
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IX კლასი
გეოგრაფია (საქართველოს გეოგრაფია)
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
დრო და სივრცე

გარემო და ეკონომიკა

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.3. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს და გაანალიზოს
საქართველოს ბუნებრივი
პირობები.

გეო.IX.2. მოსწავლეს
შეუძლია განიხილოს
საქართველოს
მდებარეობა და
დაადგინოს ქვეყნისათვის
მისი მნიშვნელობა.

გეო.IX.5. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს საქართველოში
გეოეკოლოგიური პრობლემების
წარმოქმნის ბუნებრივი და
ანთროპოგენური წყაროები.

გეო.IX.4. მოსწავლეს შეუძლია
დაუკავშიროს საქართველოს
ძირითადი ბუნებრივი და
ანთროპოგენული ლანდშაფტები
მათ სამეურნეო გამოყენებას.

გეო.IX.6. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს საქართველოში
მეურნეობის სტრატეგიული
დარგები და მათი განვითარების
პერსპექტივები.

გარემო და სოციალური
სისტემები
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.

გეო.IX.7. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს საქართველოს
ადგილი მსოფლიოში სოციალურეკონომიკური პარამეტრების
მიხედვით.

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;
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 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, სოფლისმეურნეობის 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 ისტორიულგეოგრაფიულ 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

ჩამოყალიბება1085
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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
პრობლემების წარმოქმნის ბუნებრივი და ანთროპოგენური წყაროები.

გეოეკოლოგიური

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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 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.
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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 სოციალურეკონომიკურ 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 სოციალურეკონომიკური განვითარების დონეს;
 კლასში ჯგუფური მუშაობისას შემუშავებული სოციოლოგიური გამოკვლევის
ანკეტის საფუძველზე ატარებს გამოკითხვას (კლასში, სკოლაში, სანათესაოში,
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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).
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პროგრამის შინაარსი15
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

3. ქართული გეოგრაფიული აზროვნების განვითარება, ქართული გეოგრაფიის
ფუძემდებლები, უცხოელთა თვალით დანახული საქართველო
4. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა, ტერიტორია, საზღვრები, ისტორიულგეოგრაფიული პროვინციები
5. ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობა

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ბუნებრივი პირობები და ბუნებრივი რესურსები
საქართველოს ბუნებრივი პირობები და მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობა
ბუნებრივი რესურსები; მინერალური რესურსები
რელიეფის ტიპები და ძირითადი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რაიონები
რელიეფის სამეურნეო ათვისება
რელიეფთან დაკავშირებული სტიქიური მოვლენები და მათი თავიდან აცილების
გზები
შავი ზღვა. მისი მნიშვნელობა, სამეურნეო გამოყენება და დაცვა
ჰავა, ძირითადი კლიმატწარმომქმნელი ფაქტორები
ჰავის ძირითადი ელემენტები, ატმოსფეროს ცირკულაცია, ჰავის ძირითადი
ტიპები
ჰავასთან დაკავშირებული სტიქიური მოვლენები
ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების ძირითადი წყაროები, თავიდან აცილების გზები და
დაცვა
საქართველოს შიგა წყლები: მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, ჭაობები,
მყინვარები; მათი გამოყენება და დაცვა
წყლით გამოწვეული სტიქიური მოვლენები: წყალდიდობა, წყალმოვარდნა,
ღვარცოფი და მათი თავიდან აცილების ღონისძიებები
საქართველოს ნიადაგები და მიწის რესურსები
მცენარეთა საფარი და ცხოველთა სამყარო
ტყის რესურსები, მისი სამეურნეო გამოყენება და დაცვა
საქართველოს ბუნების დაცვა და გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები
დაცული ტერიტორიები, გამოყოფის პრინციპები და კატეგორიები
ეკოლოგიური პრობლემები

მოსახლეობა16 და ეკონომიკა17
24. დემოგრაფიული წარსული და დღევანდელობა
25. მოსახლეობის დინამიკა
არ არის აუცილებელი, თითოეულ ქვეთავს/თემას ცალკეული გაკვეთილი მიეძღვნას. შესაძლებელია,
ავტორმა, მასწავლებელმა თემები დააკავშიროს ერთმანეთთან, მაგ., სოფლის მეურნეობა დაუკავშიროს
ნიადაგებსა და კლიმატს
16 მოსახლეობის აღწერებზე და მიმდინარე აღრიცხვის მასალებზე დაყრდნობით
17 თანამედროვე მონაცემებზე დაყრდნობით
15
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა
მოსახლეობის მექანიკური მოძრაობა
მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი და სოციალური სტრუქტურა
დემოგრაფიული პოლიტიკა და მისი გატარების გზები
მოსახლეობის ეროვნული და რელიგიური შემადგენლობა
მოსახლეობის განსახლება და სიმჭიდროვე
ურბანიზაცია და დასახლების ტიპები
ჰუმანური განვითარების ინდექსი
საქართველოს ეკონომიკა დღეს
მრეწველობის ძირითადი დარგები
სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგები
ტრანსპორტი
მომსახურების სფერო
ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები და ეკონომიკა
საქართველოს მოსახლეობის ტრადიციები
პარტნიორი ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები

რეგიონები18
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

18

დახრილი შრიფტით მოცემული შინაარსი არ არის სავალდებულო.
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IX კლასი
სამოქალაქო განათლება
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
პიროვნული განვითარება
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.

მდგრადი განვითარება

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.

თვითმმართველობა და
მმართველობა
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.

მოქ.IX.8. მოსწავლეს
შეუძლია საზოგადოებაში
მშვიდობიანი
თანაარსებობის
საფუძვლებისა და
პირობების კვლევა.

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:
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 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
საზოგადოებაში.

განსაზღვროს საკუთარი ადგილი და მნიშვნელობა

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;
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 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:
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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.
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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:
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 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
ასაკობრივი);

სოციალური, სქესობრივი და

 ირჩევს საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონს, ახასიათებს მის მოსახლეობას
მრავალფეროვნების
ნიშნების
მიხედვით
და
ასახელებს
არსებული
მრავალფეროვნების ისტორიულ-გეოგრაფიულ მიზეზებს.

მოქ.IX.8.
მოსწავლეს შეუძლია
საფუძვლებისა და პირობების კვლევა.

საზოგადოებაში

მშვიდობიანი

თანაარსებობის

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.
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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
მმართველობის სისტემა.

შეუძლია

გაანალიზოს

საქართველოს

სახელმწიფო

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
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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.
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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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

სამართლიანი სამყარო და მშვიდობიანი თანაარსებობა
საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და მისი კომპონენტები
უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემო: სკოლაში, დასახლებაში და ქვეყანაში
სამართალი და მორალი
მოსახლეობის სოციალური სტრუქტურა
მრავალფეროვანი საქართველო და მრავალფეროვანი სამყარო
თავისუფალი საზოგადოება და არჩევანი
ინვესტირება, მოგება, გადასახადები
სამართლიანობა, კანონიერება და მართლწესრიგი
ბიუჯეტი - პრიორიტეტების, ვალდებულებებისა და შესაძლებლობების
შეთანხმებული განაწილება

თვითმმართველობა და მმართველობა
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

დემოკრატიის საფუძვლები და მისი მნიშვნელობა საზოგადოების ცხოვრებაში
დემოკრატია საქართველოში
საქართველოს კონსტიტუცია: სახელმწიფოს მოწყობა, მმართველობა და
საქართველოს მოქალაქის მახასიათებლები
ოჯახი, სკოლა და სხვა საზოგადოებრივი სისტემების თვითმმართველობა
სკოლის თვითმმართველობა: სტრუქტურა, ფუნქციები და მოსწავლეთა
შესაძლებლობები
მოქალაქის მონაწილეობა დემოკრატიულ პროცესში
დემოკრატიული მმართველობის პრინციპები და მოდელები
ხელისუფლების დანაწილება და მართვის დონეები
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თავი XXXVIII
საგნობრივი კომპეტენციები საშულო საფეხურზე
X კლასი
ისტორია (ისტორიის მეცნიერების შესავალი)
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
დრო და სივრცე
ისტ.X. 1. მოსწავლეს
შეუძლია ანალიტიკური
მსჯელობა ისტორიის
ქრონოლოგიისა და
პერიოდიზაციის
საკითხებზე.

ისტორიული ინტერპრეტაცია
და კვლევა
ისტ.X. 2. მოსწავლეს შეუძლია
ისტორიის დამხმარე
დარგებზე მსჯელობა და მათი
სპეციფიკის განსაზღრა.

კომუნიკაცია
ისტ.X.8. მოსწავლეს
შეუძლია ისტორიული
თემის დაწერა.

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.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:
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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
კარტოგრაფიულ მიღწევებთან).

ისტ.X.3. მოსწავლეს შეუძლია
განვითარების პროცესზე.

ატლასებს მისი დროის მსოფლიო

მსჯელობა სხვადასხვა ეპოქაში ისტორიული აზრის
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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;
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 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);
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 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;19
 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?

სასურველია თეზისის განსაზღვრა და წინადადებად ჩამოყალიბება კვლევის ადრეულ ეტაპზე, ე.წ. სამუსაო
ტეზისი კვლევის შემდგომ ეტაპზე შეიძლებ დაიხვეწოს.
19
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 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)

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
მეორე მთავარი იდეა

მაგ. 1920-21 წლებში
ამიერკავკასიის ქვეყნების
დამოუკიდებლობის დაკარგვა
განაპირობა საგარეო
პოლიტიკურმა ფაქტორებმა.
მაგ., რუსეთის რევოლუცია
ბოლშევიკების ხელისუფლებაში
მოსვლა
I მსოფლიო ომის შედეგები

პირველი მსოფლიო ომი და
პარიზის სამშვიდობო
კონფერენცია

 მასწავლებელს (ხელმძღვანელს, თანაკლასელებს) წარუდგენს თემის შავ
ვარიანტს.20
 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 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;
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.
20

1106
1106
1106
1106

 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
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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)
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X კლასი
გეოგრაფია (მსოფლიოს გეოგრაფია)
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
დრო და სივრცე

გარემო და ეკონომიკა

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.

გარემო და სოციალური
სისტემები
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.

გეო.X.4. მოსწავლეს შეუძლია
შეადაროს ერთმანეთს ქვეყნები
სხვადასხვა მახასიათებლების
მიხედვით და იმსჯელოს
მსგავსება-განსხვავების
მიზეზებზე.

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
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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:
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 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 დ 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);
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 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.
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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:21
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, ეკონომიკურფინანსური, ჰუმანიტარული და სპორტული ორგანიზაციები
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 მიხედვით22:
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

ჩრდილოეთ ამერიკა (აშშ);
სამხრეთ ამერიკა (ბრაზილია, ჩილე);
ევროპა (გერმანია, გაერთიანებული სამეფოები)
აზია (ჩინეთი, ინდოეთი)
ავსტრალია და ოკეანეთი (ავსტრალია)
აფრიკა (სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა)

საჭიროა თითოეული ჯგუფის საერთო დახასიათება/ზოგადი მიმოხილვა და ყოველი კატეგორიის
მიხედვით არანაკლებ ერთი ქვეყნის დახასიათება
22
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X კლასი სამოქალაქო
განათლება
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
პიროვნული განვითარება
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.

მდგრადი განვითარება

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.

თვითმმართველობა და
მმართველობა
მოქ. X 9. მოსწავლეს შეუძლია
გაანალიზოს საქართველოს
სახელმწიფო მმართველობის
სისტემის განვითარების
პროცესი.
მოქ.X.10. მოსწავლეს
შეუძლია საქართველოს
მოქალაქის საზოგადოებრივპოლიტიკურ ცხოვრებაში
აქტიური მონაწილეობის
შესაძლებლობების კვლევა
და გამოყენება.
მოქ.X.11. მოსწავლეს
შეუძლია გაანალიზოს
მოქალაქეების როლი ქვეყნის
დემოკრატიაში.

მოქ. X 8. მოსწავლეს
შეუძლია საქართველოს
მდგრადი განვითარების
შესაძლებლობების კვლევა.
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
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წარუმატებლობა აწმყოში მიღწეულ შედეგებზე, აფასებს საკუთარ როლს ამ
მოვლენებში.

მოქ.X.2. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს ადამიანური ღირსების არსი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განმარტავს ადამიანური ღირსების არსს;
 განიხილავს ადამიანის ღირსების კრიტერიუმებს სხვადასხვა სოციალურკულტურული 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:
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 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;
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 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,
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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 ნიშანთვისებებზე, რომლებიც დამახასიათებელია საქართველოსთვის; ავლებს
პარალელებს სხვა ქვეყნებთან.

მიმართულება: თვითმმართველობა და მმართველობა
მოქ.X.9. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს 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;
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 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) უფლებამოვალეობები 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
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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
მონაწილეობის შესახებ.

პროექტს

სკოლის

განვითარებაში

საზოგადოების
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პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი X კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი
შინაარსის 60%-ს)
პიროვნული განვითარება
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

თვითშეფასება, მიზანდასახულობა და მიღწევა
საკუთარი ცხოვრების მართვა და შეფასება
პიროვნების თავისუფლება და მოქალაქეობა
ადამიანური და პირადი ღირსება
განათლების მიღებისა და პროფესიული მომზადების შესაძლებლობები
შრომის უფლებები საკუთარ ქვეყანაში და საზღვარგარეთ
სრულწლოვანება - ახალი შესაძლებლობები და პასუხისმგებლობები

მდგრადი განვითარება
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ოჯახური ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა
თანასწორობა და სამართლიანობა: განზომილებები, საფუძვლები, დაცვის
მექანიზმები
სოციალური დაცვა და მისი მექანიზმები
პრობლემის მართვა/გადაწყვეტა
კონფლიქტები მრავალფეროვან საზოგადოებაში და მათი მოგვარება
შეუზღუდავი და შეზღუდული ურთიერთობები
თანამშრომლობა და კონკურენცია

თვითმმართველობა და მმართველობა
15.
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19.
20.
21.
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23.

საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივი გადაწყვეტილებები და მათი მიღების
ფორმები
მონაწილეობის კულტურა: შესაძლებლობები, ფორმები და მექანიზმები
გამჭვირვალობა და საჯაროობა
საზოგადოებრივი დაკვეთა და სახელმწიფო ვალდებულებები
ადამიანის უფლებების დაცვის საშუალებები: თავისუფალი, სამართლიანი
სასამართლო და სამართალდამცავები
მოქალაქე და მოხელე - პასუხისმგებლობათა განაწილება
თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოების საფუძვლები
თვითმმართველობის საფუძვლები და განვითარება
საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის განვითარება
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XI კლასი
ისტორია
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

გარემო და ეკონომიკა
ისტ.XI.1. მოსწავლეს
შეუძლია მსოფლიო
ისტორიულ
პროცესებში
ეკონომიკური
ფაქტორის მნიშვნელობაზე
მსჯელობა.
ისტ.XI.2. მოსწავლეს
შეუძლია რესურსებისა და ეკონომიკის
ურთიერთგავლენის
ანალიზი.

სახელმწიფო
მმართველობა და
პოლიტიკა
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.

ადამიანი და
საზოგადოება

რელიგია და
კულტურა

ისტ.XI.6. მოსწავლეს
შეუძლია
სოციალური სტრუქტურების
ურთიერთმიმართებების
კვლევა.

ისტ.XI.7. მოსწავლეს
შეუძლია ამა თუ იმ
ქვეყნის მატერიალურ
და სულიერ
კულტურაზე
რელიგიის გავლენის
ანალიზი.
ისტ.XI.8. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა
კულტურების ურთიერთზეგავლენის
საკითხების კვლევა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა
ისტ.XI.1. მოსწავლეს შეუძლია მსოფლიო ისტორიულ პროცესებში ეკონომიკური
ფაქტორის მნიშვნელობაზე 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;
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 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.
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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
კვლევა.

სოციალური სტრუქტურების ურთიერთმიმართების

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;
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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
საკითხების კვლევა.

სხვადასხვა კულტურების ურთიერთზეგავლენის

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.
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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
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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)
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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
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XI კლასი
გეოგრაფია (გლობალური გეოგრაფია)
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
დრო და სივრცე
გეო.XI.1. მოსწავლეს
შეუძლია
გლობალიზაციის
პროცესების სივრცედროითი ასპექტების
დახასიათება.

გარემო და ეკონომიკა
გეო.XI.2. მოსწავლეს შეუძლია
სოციალურ-ეკონომიკური
ხასიათის გლობალური
პრობლემების ანალიზი.
გეო.XI.3. მოსწავლეს შეუძლია
ბუნებრივი და ანთროპოგენული
ხასიათის გლობალურ
პრობლემებზე მსჯელობა.

გარემო და სოციალური სისტემები
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;
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 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 სოციალურეკონომიკური 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
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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 შესახებ23; განათავსებს მათ რუკაზე და დროის
ქრონოლოგიურ ხაზზე; შედეგებს აანალიზებს და წარმოადგენს თანაკლასელების
წინაშე.

მიმართულება: გარემო და სოციალური სისტემები
გეო.XI.4. მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა.

პოლიტიკური ხასიათის გლობალურ პრობლემებზე

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
ასპექტებზე მსჯელობა.

გლობალიზაციის პროცესის სოციალურ-კულტურულ

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

მასწავლებელი წლის დასაწყისში აძლევს დავალებეგბს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით და წლის
განმავლობაში ახდენს მონოტორინგს.
23
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 ეცნობა კულტურული დიფუზიის სხვადასხვა გამოვლინებებს მსოფლიოში და
მსჯელობს ”გლობალური კულტურის” მახასიათებლებზე: მუსიკა, ტელევიზია,
სპორტი, ტურიზმი;
 მსჯელობს
თანამედროვე
სამყაროში
ურბანული
ლანდშაფტების
ჰომოგენიზაციაზე;
 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.
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პროგრამის შინაარსი
სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი XI კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი
შინაარსის 60%-ს)
შესავალი
1.
2.
3.
4.
5.

გლობალიზაცია
გლობალიზაციის ინდექსი
გლობალური პრობლებები და მათი წარმოშობის მიზეზები
გლობალურ პრობლემათა ურთიერთკავშირი
კაცობრიობა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივა

6. საქართველო და გლობალურ პრობლემებთან დაკავშირებული კონვენციები24
პოლიტიკური ხასიათის გლობალური პრობლემები
7.
8.
9.
10.
11.
12.

წარმოშობის მიზეზები
ომები
მსოფლიო მნიშვნელობის კონფლიქტები
ტერორიზმი
ტერორისტული ორგანიზაციები
პოლიტიკური ხასიათის პრობლემების
ბრძოლადა განაიარაღება)

გადაჭრის

გზები

(მშვიდობისთვის

სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები და მახასიათებლები
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

გლობალური პრობლემები და საერთაშორისო ორგანიზაციები
გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები
ფინანსური ნაკადები
გლობალურ-დემოგრაფიული პრობლემები
შრომითი მიგრაცია და ფულადი გზავნილები;
სურსათის პრობლემა. ბუნებრივი რესურსების უთანაბრო განაწილება
ცხოვრების დონე და ხარისხი
გლობალურ-სოციალური და ეთნოკულტურული პრობლემები
კულტურული იმპერიალიზმი და კულტურული დიფუზია
ანტიგლობალური მოძრაობა
განვითარებული და განვითარებადი
ქვეყნების გლობალური სოციალურეკონომიკური პრობლემები
24. სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის პრობლემათა გადაჭრის გზები
25. საერთაშორისო ეკოლოგიური თარიღები
26. ათასწლეულის განვითარების მიზნები (MDG)

ბუნებრივი და ანთროპოგენური პრობლემები

24

დახრილი შრიფტით მოცემული შინაარსი არ არის სავალდებულო
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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
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XII კლასი
ისტორია
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
გარემო და
ეკონომიკა
ისტ. XII.1.
მოსწავლეს
შეუძლია
XIX და XX
საუკუნეებში
მსოფლიოსა და
საქართველოში
მომხდარი
მნიშვნელოვანი
ეკონომიკური
ცვლილებების
ანალიზი.

სახელმწიფო
მმართველობა და
პოლიტიკა
ისტ. XII.3.
მოსწავლეს
შეუძლია XIX და
XX საუკუნეებში
მმართველობით
სტრუქტურებში
მომხდარი
ცვლილებების
ანალიზი.

ისტ. XII.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
ისტ. XII. 2.
პოლიტიკური
მოსწავლეს
ისტორიის
შეუძლია
საკითხების
ეკონომიკის
კვლევა. მსოფლიო
განვითარებისათვის ისტორიულ
რესურსების
პროცესში
მნიშვნელობის
საქართველოს
ანალიზი.
ადგილის
განსაზღვრა.

ადამიანი და
საზოგადოება

კულტურა და
რელიგია

ისტ. XII.5.
მოსწავლეს შეუძლია
XIX და XX
საუკუნეებში
სოციალური სტრუქტურების ურთიერთმიმართების კვლევა.

ისტ. XII.7.
მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა
რელიგიის
მნიშვნელობაზე ან
XIX და XX სს. -ში
მისი მსოფლიოსა და
საქართველოზე მისი
გავლენის შეფასება.

ისტ. XII.6.
მოსწავლეს შეუძლია
მსჯელობა
საზოგადოების
ცნობიერებაზე
ახალი და უახლესი
ისტორიის
პერიოდში
ჩამოყალიბებული
სოციალური
სტრუქტურების
გავლენის შესახებ.

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;
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 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
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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
ურთიერთმიმართების 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.
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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;
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 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.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

ნაპოლეონის ეპოქა და ვენის კონგრესი
რევოლუციების ხანა ევროპაში
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)
ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობების ხასიათი XIX საუკუნის მსოფლიოში –
თერგდალეულების ბრძოლა მეფის რუსეთის წინააღმდეგ
,,აღმოსავლეთის საკითხი’’ XIX საუკუნეში: რუსეთ-თურქეთ - რუსეთ-ირანის ომები
და საქართველო
სამოქალაქო ომი აშშ-ში
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
პირველი მსოფლიო ომის წანამძღვრები
საომარი მოქმედებები პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში(1914-1916 წწ.)
რევოლუციები რუსეთში და ბრესტის ზავი (საქართველოსთან კავშირში)
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
პირველი მსოფლიო ომის დასასრული, პარიზის კონფერენცია (საქართველოს
საკითხი), პირველი მსოფლიო ომის შედეგები; მსოფლიოს ახალი პოლიტიკური რუკა
ტოტალიტარიზმი მსოფლიოში:
ა) სტალინი - საბჭოთა კავშირი (საქართველო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში)
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14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ბ) ჰიტლერი, მუსოლინი, ფრანკო; მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი; იაპონია მეორე
მსოფლიო ომის წინა პერიოდში
საზოგადოება და კულტურა XX ს-ის პირველ ნახევარში (საზოგადოება და კულტურა
XX საუკუნის პირველი ნახევარის საქართველოში)
მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდი (მიუნხენის გარიგება, მოლოტოვ-რიბენტროპის
პაქტი, გერმანიის აგრესია ევროპაში, იტალია ეთიოპიაში, იაპონია ჩინეთში, სსრკფინეთის ომი)
მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისი – საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ომში,
ქართველები მეორე მსოფლიო ომში (ორივე მხარეს)
მეორე მსოფლიო ომის შედეგები, ნიუნბერგის პროცესი
საერთაშორისო
ჰუმანიტარული
სამართლის
საფუძვლები
(შეიარაღებული
კონფლიქტების მსხვერპლთა დაცვა, ომის წარმართვის მეთოდებისა და საშუალებების
შეზღუდვა); მისი ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპები
მსოფლიოს გაყოფა ორ ბანაკად – ცივი ომის დასაწყისი (ჩერჩილის სიტყვა
ფულტონში, მარშალის გეგმა, ტრუმენის დოქტრინა)
ნატო და ვარშავის პაქტი
საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში – ეროვნული მოძრაობა
საქართველოში XX საუკუნის 20-იან 70-იან წლებში
მსოფლიო კოლონიური სისტემის დაშლა
პოლიტიკური კრიზისები ცივი ომის პერიოდში
პერესტროიკა, საბჭოთა კავშირისა და სოციალისტური ბანაკის დაშლა –
დამოუკიდებელი საქართველო
საზოგადოება
და
კულტურა
თანამედროვეობაში:
პოსტ-ინდუსტრიული
საზოგადოებიდან ინფორმაციულ საზოგადოებამდე

საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები
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XII კლასი
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
საგანგებო ვითარებებში
პირადი უსაფრთხოების
გადაუდებელი
უსაფრთხო ქცევის
უზრუნველყოფა
ექიმამდელი დახმარება
საფუძვლები
უსაფ.XII.1. მოსწავლეს
უსაფ.XII.3. მოსწავლეს
უსაფ.XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია დაახასიათოს
შეუძლია დაახასიათოს
შეუძლია საგანგებო
საბრძოლო საშუალებებით საქართველოს თავდაცვისა და ვითარებაში სხეულის
გამოწვეული საფრთხეები. საგანგებო სიტუაციების
დაზიანებებისას
უსაფ.XII.2. მოსწავლეს
მართვის სისტემები.
შესაბამისი გადაუდებელი
შეუძლია საბრძოლო
უსაფ.XII.4. მოსწავლეს
ექიმამდელი დახმარების
საშუალებებით
შეუძლია საგანგებო
წესების გამოყენება.
გამოწვეული საფრთხეების სიტუატუაციებში მოქმედების
დროს ქცევის წესების
წესებისა და დაცვის
გამოყენება.
საშუალებების 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:
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 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.
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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
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