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ისტ-ი ინტეგრირებული სხვა სასწავლო დისციპლინებში 

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში როგორც აღვნიშნეთ ინფორმაციულ-საკომნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლება 

მოიაზრება, როგორც დამოუკიდებელ საგნად, ასევე, სხვა სასწავლო დისციპლინებთან ინტეგრირებით, რაც 

მიზნად ისახავს მოსწავლეთათვის შემდეგი ზოგადი უნარებისა და აზროვნების ტიპების განვითარებას: 

• გაგება - ისტ-ის საშუალებების და მათი ფუნქციონირების შესახებ ფაქტების, ცნებებისა და იდეების 

ცოდნა, მათი დანიშნულების ინტერპრეტირება და ერთმანეთთან შედარება 

• კომუნიკაცია - ისტ-ის საშუალებების გამოყენება ინფორმაციის მიღების, მოპოვებისა  და 

გაცვლა/გაზიარების მიზნით 

• ანალიტიკური აზროვნება - ისტ-ის საშუალებათა შეფასება, უკვე მოცემულ ან მოპოვებულ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მათ შორის კანონზომიერებების დადგენა, შემადგენელი 

კომპონენტების ამოცნობა, ფრაგმენტების ორგანიზება 

• სინთეზური აზროვნება - ისტ-ის საშუალებებით ინფორმაციის დიდი მოცულობიდან საჭირო 

ფრაგმენტების ამორჩევა და მათი ერთმანეთთან მიზნობრივი დაკავშირება 

• შემოქმედებითი აზროვნება - ისტ-ის საშუალებების გამოყენებით რეალობიდან მომდინარე 

პრობლემების გადაჭრის ეფექტური გზების პოვნა, ახალი კითხვების დასმა და მათზე პასუხების 

მოძიება 

• კრიტიკული აზროვნება - უკვე მოცემული, ან მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის შეფასება 

შინაარსის, დანიშნულების, ხარისხისა და სანდოობის მიხედვით 

ინტეგრირება მიზნად ისახავს მოსწავლეებში ციფრული წიგნიერების კომპეტენციების განვითარებას. ეს 

კომპეტენციები აღწერილია ისტ-ის ზოგადი უნარების სტანდარტში და მათ განვითარებაზე უნდა ზრუნავდეს 

ნებისმიერი სასწავლო დისციპლინა.  

სასწავლო დისციპლინებში ისტ-ის ინტეგრაციას შეუძლია მთლიანად შეცვალოს მოსწავლეთა სასწავლო გარემო 

და მოახდინოს სასწავლო პროცესის სრული ტრანსფორმაცია. ის შესაძლოა გახდეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

მოსწავლეებში თვითშეფასების უნარის განვითარებისა და სწავლისადმი დადებითი დამოკიდებულებების 

ჩამოყალიბების კუთხით. ისტ-ის შემოქმედებით გამოყენებას აქვს პოტენციალი განუვითაროს მოსწავლეებს 

მაღალი დონის სააზროვნო უნარები, ხელს უწყობს რა მათ თვითრეგულირებად და თვითმოტივირებად 

მსწავლელებად ჩამოყალიბებაში. 

საჭიროა ეფექტიანი ბალანსის დაცვა ერთის მხრივ მოსწავლეებში ისტ-ის კომპეტენციების გამომუშავებასა და 

მეორეს მხრივ ამ კომპეტენციების საგნის სწავლებისას გამოყენებას შორის. თუ მხოლოდ ისტ-ის კომპეტენციების 

გამომუშავებაზე ვიზრუნეთ (რაც ძირითადად ისტ-ის დამოუკიდებელ საგნად სწავლების დროს ხდება) და 

ყურადღება არ დაეთმო ამ ცოდნისა და უნარების გაღრმავებას უკვე უშუალოდ სწავლების პროცესში, საგნობრივი 

საჭიროებების გათვალისწინებით, მაშინ ის ცოდნა რაც მოსწავლემ შეიძინა პასიურ მდგომარეობაში დარჩება და 

მოხდება მათი დროთა განმავლობაში მივიწყება. მეორეს მხრივ საგნის მასწავლებლებს გაუჭირდებათ 

მოსწავლეებს გამოაყენებინონ და გაუღვივონ ის ისტ უნარები, რომელზეც მათ ნულოვანი საბაზისო ცოდნა აქვთ. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საგნობრივი გაკვეთილები არ იყოს დამყარებული პროგრამულ უზრუნველყოფისა 

და ტექნოლოგიების გამოყენების ტექნიკური საკითხების გარჩევაზე (ეს უფრო ისტ-ის როგორც ცალკე საგნის 

პრეროგატივაა) არამედ ფოკუსირებული იყოს კონკრეტული საგნის ფარგლებში განსაზღვრულ მისაღწევ 

შედეგებზე, სადაც ისტ იქნება ის საშუალება, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ მოსწავლეებში შედეგების მიღწევას და 

გაამრავალფეროვნებს სწავლა-სწავლების პროცესს. ისტ-ის როგორც ინსტრუმენტის ძირითადი ამოცანაა 
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მოსწავლეებს მისცეს საშუალება გამოავლინოს, გაიღრმავოს და გამოიყენოს თავიანთი ცოდნა სხვადასხვა 

დისციპლინების სასწავლო ამოცანების გადაწყვეტისას. 

 

ისტ-ის ზოგადი უნარების სტანდარტის ორგანიზება 

სასწავლო დისციპლინებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება მოიცავს ხუთ 

მიმართულებას და შესაბამის მისაღწევ შედეგებს: 

მიმართულებები მისაღწევი შედეგები 

1. სოციალური, ეთიკური და 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ისტ-ის 

გამოყენების დროს - ციფრული 

მოქალაქეობა 

1.1. შეიცნობს ინტელექტუალურ საკუთრებას 

1.2. იცავს და უსაფრთხოდ იყენებს ციფრულ ინფორმაციას 

1.3. აცნობიერებს ისტ-ის გავლენას საზოგადოებაზე 

2. ისტ-ის ეფექტიანი და უსაფრთხო 

გამოყენება 

2.1. აცნობიერებს ტექნიკური უზრუნველყოფის 

დანიშნულებას, შეარჩევს და უსაფრთხოდ იყენებს მას 

2.2. აცნობიერებს პროგრამული უზრუნველყოფის 

დანიშნულებას, შეარჩევს და უსაფრთხოდ იყენებს მას 

2.3. უსაფრთხოდ ინახავს ციფრულ ინფორმაციას 

3. კვლევა ისტ-ის გამოყენებით 3.1. იყენებს ისტ-ს კვლევის დასაგეგმად 

3.2. მოიძიებს და ახარისხებს საჭირო ინფორმაციას 

3.3. აფასებს ინფორმაციას 

4. ახალი პროდუქტის შექმნა 

4.1. აყალიბებს იდეებს და ადგენს გეგმას 

4.2. იყენებს ისტ-ს სხვადასხვა სასწავლო ამოცანების 

გადაჭრისას 

5. კომუნიკაცია და თანამშრომლობა 

5.1. აცნობიერებს ელექტრონული კომუნიკაციის 

შესაძლებლობებს 

5.2. თანამშრომლობს, აზიარებს/ცვლის ინფორმაციას 

მისაღწევი შედეგები დაყოფილია 6 დონედ. თითოეული დონე მოიცავს ორწლიან სწავლების პერიოდს. სხვადასხვა 

დონეზე განსაზღვრული შედეგები  განსხვავდება მათი მიღწევის ხარისხით და სიღრმით. სტანდარტის 

თითოეული შედეგისთვის მოყვანილია მაგალითები, რომლებიც არ არის ამომწურავი და არ წარმოადგენს 

აქტივობათა სრულ სპექტრს, თუმცა გარკვეულ წარმოდგენას შეუქმნის მკითხველს, თუ რა ტიპის აქტივობის 

ფარგლებშია შესაძლებელი მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი კომპეტენციების დემონსტრირება. 
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ისტ-ის ზოგადი უნარების სტანდარტი 

1. სოციალური, ეთიკური და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ისტ-ის გამოყენების დროს - ციფრული მოქალაქეობა 

დონე I: 

მიღწევადია II კლასის 

ბოლოს 

დონე II:  

მიღწევადია IV კლასის 

ბოლოს 

დონე III:  

მიღწევადია VI კლასის 

ბოლოს 

დონე IV:  

მიღწევადია VIII კლასის 

ბოლოს 

დონე: V 

მიღწევადია X კლასის 

ბოლოს 

დონე: VI 

მიღწევადია XII კლასის 

ბოლოს 

1.1. შეიცნობს ინტელექტუალურ საკუთრებას 

აცნობიერებს 

საკუთრების უფლებას 

მის შექმნილ ციფრულ 

ნამუშევარზე 

აცნობიერებს 

საკუთრების უფლებას 

ციფრულ ნამუშევარზე, 

იაზრებს მისი 

გამოყენების სწორ და 

არასწორ 

შესაძლებლობებს 

აღიარებს, როდესაც 

იყენებს სხვის შექმნილ 

ციფრულ 

ნამუშევარს/პროდუქტს 

და ასახელებს წყაროს 

ამოიცნობს ციფრული 

ნამუშევრის/პროდუქტი

ს საკუთრებისა და 

გამოყენების 

სამართლებრივ 

ვალდებულებებს 

პრაქტიკაში ავლენს 

ისეთ უნარ-ჩვევებს, რაც 

შესაბამისობაშია 

ციფრული 

პროდუქტების 

საკუთრებისა და 

გამოყენების 

სამართლებრივ 

ვალდებულებებთან 

ამოიცნობს და აღწერს 

ეთიკურ საკითხებთან 

დაკავშირებულ 

პრობლემებს, 

გაცნობიერებულად 

იცავს 

ინტელექტუალურ 

საკუთრებას 

მაგალითები: 

 იცის, რომ მისი 

შექმნილი ტექსტები, 

ნახატები, მარტივი 

მუსიკალური 

კომპოზიციები 

(აუდიო ჩანაწერი), 

გადაღებული 

სურათები და 

ვიდეოები მისი 

საკუთრებაა 

მაგალითები: 

 იყენებს 

თანაკლასელის 

ციფრულ ნამუშევარს 

მხოლოდ მისი 

ნებართვით 

 აქვეყნებს საკუთარ 

ციფრულ ნამუშევარს 

დაცულ გარემოში 

(თანაკლასელებთან, 

მასწავლებლებთან, 

მშობლებთან) 

მაგალითები: 

 ესმის პლაგიატის 

მნიშვნელობა, 

ციფრული 

ინფორმაციის 

გამოყენებისას 

უთითებს წყაროს და 

ავტორს 

მაგალითები: 

 ამოიცნობს საავტორო 

უფლებების დაცვის 

აღმნიშვნელ 

სიმბოლიკას 

 ითვალისწინებს 

საავტორო უფლებებს 

და საკუთარ ციფრულ 

ნამუშევარში/პროდუქ

ტში საჭიროების 

შემთხვევაში 

უთითებს 

გამოყენებული 

მასალების 

წყაროებს/ავტორებს 

მაგალითები: 

 მსჯელობს, თუ 

როგორ უშლის ხელს 

ციფრული 

პროდუქტის 

(მუსიკალური 

ნაწარმოები, 

კინოფილმი და ა.შ.) 

არაკანონიერად 

გავრცელება მის 

ავტორს სათანადო 

ჰონორარის მიღებაში 

 საკუთარ ციფრულ 

ნამუშევარს/პროდუქტ

ს მისი 

მნიშვნელობიდან 

მაგალითები: 

 ესმის რას ნიშნავს 

ციფრული 

ნამუშევრის/პროდუქტ

ის ერთობლივად 

ფლობის ნებართვა, 

განასხვავებს 

სხვადასხვა 

ლიცენზიებს 

 ამოწმებს რომელი 

ინფორმაციის 

კოპირება/გაზიარება/

რედაქტირებაა 

ნებადართული და 

რომლის არა 
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გამომდინარე ანიჭებს 

საავტორო უფლების 

დაცვის ნიშანს 

1.2. იცავს და უსაფრთხოდ იყენებს ციფრულ ინფორმაციას 

იცავს 

სასკოლო/საკლასო 

წესებს ციფრული 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოდ 

გამოყენების შესახებ და 

ახდენს მარტივი 

სოციალური ნორმების 

ცოდნის 

დემონსტრირებას 

ნაცნობ 

საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციისას 

აცნობიერებს 

სასკოლო/საკლასო 

წესებს ციფრული 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოდ 

გამოყენების შესახებ, 

ახდენს სოციალური 

ნორმების ცოდნის 

დემონსტრირებას  

ნაცნობ 

საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციისას 

აყალიბებს ციფრული 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოდ 

გამოყენების წესებს 

მასწავლებლის 

დახმარებით და ახდენს 

შესაბამისი სოციალური 

ნორმების ცოდნის 

დემონსტრირებას,  

სასკოლო 

საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციისას 

 

 

აფასებს ციფრული 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოებას მისი 

ადგილმდებარეობის 

მიხედვით. ავითარებს 

ინფორმაციის დაცვის 

სტრატეგიებს და 

ახდენს ზოგადი 

სოციალური ნორმების 

ცოდნის 

დემონსტრირებას, 

ნაცნობ ან უცნობ 

საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციისას 

დამოუკიდებლად 

აყალიბებს ციფრული 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოებისა და 

დაცვის ადეკვატურ 

სტრატეგიებს. 

ინფორმაციის 

გაზიარებისას ახდენს 

ზოგადი სოციალური 

ნორმების ცოდნის 

დემონსტრირებას, 

განასხვავებს 

სხვადასხვა სოციალურ 

და კულტურულ 

კონტექსტს 

იყენებს სხვადასხვა 

სტრატეგიას ციფრული 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოებისა და 

დაცვისთვის. 

აცნობიერებს ონლაინ 

გარემოსთან 

დაკავშირებულ რისკებს 

და იმუშავებს დაცვის 

შესაბამის სტრატეგიებს, 

მხედველობაში იღებს 

საზოგადოებაში მოქმედ 

ეთიკის ნორმებს 

 

 

მაგალითები: 

 იყენებს მხოლოდ მისი 

ასაკობრივი 

ჯგუფისთვის 

სასარგებლო ციფრულ 

ინფორმაციას: ვებ 

გვერდები, თამაშები, 

ანიმაციური ფილმი 

და ა.შ. 

 იხ. ისტ-ის 

გამოყენების სასკოლო 

წესები 

მაგალითები: 

 კლასის მართვის 

პროგრამით 

მასწავლებელს/თანაკ

ლასელებს  უგზავნის 

ტექსტურ 

შეტყობინებებს, 

სურათებს  

 იღებს 

ფოტოსურათებს, 

იწერს აუდიო/ვიდეო 

ინფორმაციას და 

უზიარებს მხოლოდ 

ნაცნობ აუდიტორიას: 

მაგალითები: 

 მონაწილეობს 

საკლასო დისკუსიაში 

პერსონალური 

მონაცემების  

გაზიარების შესახებ, 

მსჯელობს კიბერ 

ძალადობის 

ფორმებზე  

 შეტყობინებების 

გამოქვეყნებისას 

იყენებს თავაზიან 

ფორმებს 

მაგალითები: 

 პერსონალური 

მონაცემების 

გამოქვეყნებისას, 

ითვალისწინებს მათ  

გაზიარებასთან 

დაკავშირებულ 

საფრთხეებს, 

ამოიცნობს და 

რეაგირებს კიბერ 

ძალადობის ფაქტებზე 

 იყენებს 

ურთიერთობის 

თავაზიან და მისაღებ 

მაგალითები: 

 აქვეყნებს 

პერსონალურ 

მონაცემებს მხოლოდ 

სანდო გარემოში, 

ამოიცნობს და 

რეაგირებს როდესაც 

სხვა ხდება კიბერ 

ძალადობის 

მსხვერპლი 

 პირადი კომუნიკაციის 

შინაარსს მხოლოდ 

მეორე მხარესთან 

შეთანხმებით 

მაგალითები: 

 აცნობიერებს 

მოსალოდნელ 

შედეგებს 

პერსონალური 

მონაცემების 

სოციალურ ქსელებში 

გამოქვეყნებისას, 

ცვლის ინფორმაციის 

მიღება/გაზიარებასთა

ნ დაკავშირებულ 

პარამეტრებს 

 დამოუკიდებლად 

იმუშავებს ანტი კიბერ 
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თანაკლასელებს, 

ოჯახს, 

მასწავლებლებს 

 იხ. ისტ-ის 

გამოყენების სასკოლო 

წესები 

 იცის, რომ ქსელში 

ან/და ინტერნეტ 

სივრცეში ზოგიერთი 

მასალის ნახვასთან/ 

გადმოწერასთან 

დაკავშირებით 

არსებობს გარკვეული 

შეზღუდვები 

ფორმას 

საზოგადოების 

სხვადასხვა 

ჯგუფებთან 

კომუნიკაციისას 

 აქვეყნებს/აზიარებს 

საკუთარ ან სხვის 

ფოტოსურათებს 

მათზე გამოსახული 

ადამიანების 

ნებართვით 

 ამოწმებს ვის აქვს 

წვდომა მის მიერ 

გამოქვეყნებულ/გაზია

რებულ 

ინფორმაციაზე 

უზიარებს გარეშე 

პირებს 

 ელექტრონული 

მიმოწერისას იყენებს 

ასლის შექმნისა (Cc) 

და უხილავი ასლის 

(Bcc) ველებს 

 იცავს სოციალურ და 

ეთიკურ ნორმებს 

ციფრული 

რესურსების 

მოძიებისას და 

გამოყენებისას 

ძალადობრივ 

სტრატეგიებს 

 ელექტრონული 

შეტყობინებების/ფოს

ტის გაგზავნისას 

იყენებს ოფიციალური 

მიმართვის ფორმებს 

1.3. აცნობიერებს ისტ-ის გავლენას საზოგადოებაზე 

იცის როგორ 

გამოიყენება ისტ-ი 

სკოლასა და სახლში 

 

აცნობიერებს ისტ-ის 

ღირებულებასა და 

როლს სკოლასა და 

სახლში 

ავლენს დადებით 

დამოკიდებულებას 

ისტ-ის მრავალმხრივი 

გამოყენების მიმართ 

სკოლაში, სახლსა და 

თემში 

აცნობიერებს ისტ-ის 

გამოყენებას ადამიანის 

საქმიანობის სხვადასხვა 

სფეროში, მის 

პოზიტიურ და 

ნეგატიურ 

ზემოქმედებას 

განმარტავს ისტ-ის 

გამოყენების სარგებელს 

და რისკებს სახლსა და 

სამუშაო გარემოში 

აცნობიერებს ისტ-ის 

გავლენას 

საზოგადოებაზე. 

აფასებს მის როლს და 

დანიშნულებას 

მაგალითები: 

 თამაშობს 

საგანმანათლებლო 

თამაშებს, 

ათვალიერებს 

სურათებს, უყურებს 

ვიდეოებს, ანიმაციურ 

ფილმებს და ა.შ. 

მაგალითები: 

 კითხულობს 

ელექტრონულ 

წიგნებს 

 აკვირდება რეალურ 

მოვლენებს 

სიმულაციების 

გამოყენებით 

მაგალითები: 

 იყენებს ისტ-ს ცოდნის 

გაღრმავებისა და 

სიახლეების მოძიების 

მიზნით 

 იყენებს ისტ-ს 

კომუნიკაციის 

მიზნით 

მაგალითები: 

 გაიაზრებს და 

ასაბუთებს ისტ-ის 

გამოყენების დადებით 

მხარეებს: 

ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში, 

განათლებასა და 

მეცნიერებაში, 

მაგალითები: 

 მსჯელობს თუ 

რამდენად ანაცვლებს 

კომპიუტერი 

ადამიანის სამუშაოს, 

რამდენად უწყობს 

ხელს პროცესების 

ავტომატიზაცია 

წარმოების 

მაგალითები: 

 აცნობიერებს, რომ 

ისტ-ის საშუალებით 

შესაძლებელია 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის 

მქონე პირების 

ჩართულობის გაზრდა 
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 ეცნობა და ასრულებს 

დავალებებს 

ელექტრონულ 

ფორმატში 

 აფასებს ისტ-ს 

როგორც 

ინფორმაციის 

მოძიების სწრაფ 

საშუალებას 

 იაზრებს ისტ-ის 

გამოყენების 

შესაძლებლობებს 

საყოფაცხოვრებო 

ამოცანების 

გადაწყვეტისას 

 რეალურ დროში 

აკვირდება სხვადასხვა 

მოვლენას, შეიცნობს 

სამყაროს 

ვირტუალური 

გარემოს საშუალებით 

ჯანდაცვასა და 

სოციალურ სფეროში, 

ხელოვნებასა და 

კულტურაში, 

მეწარმეობასა და 

ბიზნესში და ა.შ. 

 განმარტავს რა 

დადებით და 

ნეგატიურ გავლენას 

ახდენს ინტერნეტ 

ტექნოლოგიები 

ადამიანზე 

პროდუქტიულობის 

გაზრდას 

საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში 

 აანალიზებს 

შესაძლებლობებსა და 

შეზღუდვებს 

არსებულ და 

მომავლის 

ტექნოლოგიურ 

რესურსებზე  

 აფასებს ისტ-ის 

შესაძლებლობებს 

პირადი, სოციალური, 

მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე სწავლისა 

და კარიერული 

საჭიროებებისთვის 

 მსჯელობს რა 

გავლენას 

ახდენს/მოახდენს 

არსებული და 

მომავლის 

ტექნოლოგიები 

ადამიანსა და 

საზოგადოებაზე 

 

2. ისტ-ის ეფექტიანი და უსაფრთხო გამოყენება 

დონე I: 

მიღწევადია II კლასის 

ბოლოს 

დონე II:  

მიღწევადია IV კლასის 

ბოლოს 

დონე III:  

მიღწევადია VI კლასის 

ბოლოს 

დონე IV:  

მიღწევადია VIII კლასის 

ბოლოს 

დონე: V 

მიღწევადია X კლასის 

ბოლოს 

დონე: VI 

მიღწევადია XII კლასის 

ბოლოს 

2.1. აცნობიერებს ტექნიკური უზრუნველყოფის დანიშნულებას, შეარჩევს და უსაფრთხოდ იყენებს მას 
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აცნობიერებს 

ზოგიერთი ციფრული 

მოწყობილობის 

დანიშნულებას და 

ახდენს მათი 

უსაფრთხოდ 

გამოყენების 

დემონსტრირებას 

აცნობიერებს 

სხვადასხვა ციფრული 

მოწყობილობის 

დანიშნულებას, 

ასახელებს მათ 

ფუნქციებს და იყენებს 

უსაფრთხოდ. 

ამოიცნობს, ადარებს და 

აჯგუფებს ციფრულ 

მოწყობილობებს.  
მათი გამოყენებისას 

მხედველობაში იღებს 

ერგონომიკას 

ირჩევს და უსაფრთხოდ 

იყენებს სხვადასხვა 

ციფრულ 

მოწყობილობას 

ამოცანების 

გადასაწყვეტად.  

დამოუკიდებლად 

ირჩევს და უსაფრთხოდ 

იყენებს სხვადასხვა 

ციფრულ 

მოწყობილობას მათი 

ფუნქციების 

გათვალისწინებით. 

 

კონკრეტული 

ამოცანების 

გადასაწყვეტად 

ზუსტად შეარჩევს 

შესაბამის ციფრულ 

მოწყობილობას და 

იყენებს უსაფრთხოდ 

მაგალითები: 
 ამოიცნობს და 

ასახელებს ზოგიერთ 

ციფრულ 

მოწყობილობას 

მაგალითად: 

სამაგიდო 

კომპიუტერი, 

ნოუთბუქი, 

კლავიატურა,  მაუსი, 

ყურსასმენი, 

მიკროფონი და ა.შ. 

 უსაფრთხოების 

წესების დაცვით 

წყვეტს მარტივ 

ამოცანებს 

(მაგალითად: 

ნეტბუქის 

ელექტროენერგიით 

დამუხტვა, 

კომპიუტერის ჩართვა/ 

გამორთვა, 

გადატვირთვა, 

ყურსასმენების 

მიერთება 

კომპიუტერზე და ა.შ.)  

მაგალითები: 
 იყენებს ციფრულ 

კამერას სურათის 

გადასაღებად ან 

ვიდეოს ჩასასწერად 

 ამოიცნობს და 

ასახელებს ციფრულ 

მოწყობილობებს:  მაუ

სი, სკანერი, 

პრინტერი, 

პროექტორი და ა.შ., 

საუბრობს მათ  

გამოყენებაზე 

ინფორმაციის, 

დასასკანერებლად, 

ამოსაბეჭდად ა.შ. 
 იცის ფლეშ 

მეხსიერების, 

კომპაქტური დისკის, 

მყარი დისკის, 

როგორც 

ინფორმაციის 

შემნახველი 

მოწყობილობის 

არსებობის შესახებ 

მაგალითები: 
 ესმის ინფორმაციის 

შემტან-გამომტანი, 

დამმუშავებელი და 

შემნახველი 

მოწყობილობების 

მნიშვნელობა და 

როლი 

 კომპიუტერისა და 

სხვა ციფრული 

მოწყობილობის 

გამოყენებისას იცავს 

ჯანმრთელობის 

უსაფრთხოების 

ნორმებს (სწორად 

იყენებს მაუსსა და 

კლავიატურას, იცავს 

კომპიუტერთან 

ჯდომის წესებს და 

ა.შ.) 

 ადარებს ერთმანეთს 

ლოკალურ და 

გლობალური ქსელს, 

იცის მათი მუშაობის 

პრინციპები 

 სწორად მოიხმარს 

ინფორმაციის 

მაგალითები: 
 ციფრულ 

მოწყობილობებთან 

მუშაობისას ცდილობს 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრას 

წარმოქმნილი 

პრობლემა, 

საჭიროების 

შემთხვევაში 

მიმართავს სხვას 

(მასწავლებელს, 

მშობელს) 

დასახმარებლად 

 კონკრეტული 

ამოცანიდან 

გამომდინარე 

სხვადასხვა ციფრულ 

მოწყობილობას 

შორის  აკეთებს 

არჩევანს (მაგ., ვებ 

კამერის გამოყენება 

ჯობია თუ ციფრული 

ვიდეო კამერის) 

მაგალითები: 
 ადარებს 

კომპიუტერის, 

მობილურის და 

პლანშეტური 

მოწყობილობების 

სხვადასხვა 

კომპონენტის 

მახასიათებლებს 

(ეკრანის 

პარამეტრები, 

პროცესორის 

სწაფქმედება, 

მეხსიერების ზომა და 

ა.შ.)   

 ამოიცნობს და 

ადარებს ქსელური 

სისტემების ტექნიკურ 

მახასიათებლებს, იცის 

სერვერი-კლიენტ 

ქსელის მუშაობის 

პრინციპები 

 ამოიცნობს და 

ადარებს სხვადასხვა 

ციფრული 

მოწყობილობის 

ერთიდაიგივე 

მაგალითები: 
 დიაგნოსტირებას 

უკეთებს ციფრული 

მოწყობილობების 

ტექნიკურ 

მახასიათებლებს, 

ცვლის პარამეტრების 

კონფიგურაციას 

ამოცანის 

გადაწყვეტისას მათი 

ფუნქციონირების 

ოპტიმიზაციისთვის  

 აკეთებს არჩევანს 

ინფორმაციის 

შემნახველი 

მოწყობილობებისა და 

ღრუბლოვანი 

გამოთვლითი 

ტექნოლოგიების 

გამოყენებას შორის 
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 ციფრულ 

მოწყობილობებთან 

მუშაობისას 

პრობლემის 

წარმოქმნის 

შემთხვევაში 

მიმართავს სხვას 

(მასწავლებელს, 

მშობელს) 

დასახმარებლად 

 იცის, რომ ციფრული 

მოწყობილობების 

გამოყენება 

ხანგრძლივი დროის 

განმავლობაში 

უარყოფითად 

მოქმედებს 

ჯანმრთელობაზე 

(იწვევს თვალის, 

მაჯისა და კიდურის 

არეში დაძაბულობას, 

ტკივილს კისრისა და 

ზურგის არეში, და 

სხვ.) 

შემნახველ 

მოწყობილობებს 

(მყარი დისკი, 

კომპაქტ დისკი, ფლეშ 

მეხსიერება), 

პროექტორს, 

პრინტერს, სკანერს და 

ა.შ. აფასებს მათ 

შესაძლებლობებს და 

მსჯელობს ამ 

შესაძლებლობების 

შესახებ 

 მსჯელობს სხვადასხვა 

ციფრულ 

მოწყობილობას ან მის 

კომპონენტებს შორის 

მონაცემთა მიღება-

გადაცემის 

ფუნქციების და 

ტექნიკური 

შესაძლებლობების 

შესახებ 

დანიშნულების 

კომპონენტებს 

2.2. აცნობიერებს პროგრამული უზრუნველყოფის დანიშნულებას, შეარჩევს და უსაფრთხოდ იყენებს მას    ირჩევს და უსაფრთხოდ იყენებს ტექნიკურ 

და პროგრამულ უზრუნველყოფას 

იცის ზოგიერთი 

გამოყენებითი 

პროგრამის 

დანიშნულება, ფლობს 

მასთან დაკავშირებულ 

ძირითად ცნებებსა და 

ოპერაციებს 

აცნობიერებს 

ზოგიერთი 

გამოყენებითი 

პროგრამის 

დანიშნულებას. მათთან 

მუშაობისას იყენებს 

ძირითად ბრძანებებს 

და ფუნქციებს 

აცნობიერებს 

ზოგიერთი  
გამოყენებითი 

პროგრამის 

დანიშნულებას და 

იყენებს მათ 

ამოცანიდან 

გამომდინარე ირჩევს და 

იყენებს შესაბამის 

გამოყენებით 

პროგარამებს, ცვლის 

სხვადასხვა ციფრული 

მოწყობილობის 

პარამეტრებს 

ამოცანიდან 

გამომდინარე იყენებს 

როგორც გამოყენებით 

პროგრამებს, ისე 

ღრუბლოვან 

გამოთვლით სისტემებს  

ამოცანის 

გადაწყვეტისას ირჩევს 

ოპტიმალურ გზას, 

უსაფრთხოდ იყენებს 

გამოყენებით და 

სისტემურ პროგრამებს, 

ღრუბლოვან 
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გამოთვლით სისტემებს 

და ა.შ.  

მაგალითები: 
 ამოიცნობს ზოგიერთ 

პროგრამას 

(ტექსტური 

რედაქტორი, 

გრაფიკული 

რედაქტორი და ა.შ.) 

და განასხვავებს მათ 

დანიშნულებას 

 ასრულებს 

მოქმედებებს 

ფანჯრებზე, 

ხსნის/ხურავს 

პროგრამებს და 

ირჩევს ბრძანებებს 

სხვადასხვა 

მოქმედების 

შესასრულებლად  

 ახდენს 

საგანმანათლებლო 

თამაშებში ნავიგაციის 

უნარის 

დემონსტრირებას 

მაგალითები: 
 ახდენს ვირტუალურ 

გარემოში (მაგ.: 

ელექტრონული 

წიგნები, 

სიმულაციური 

პროგრამები და ვებ 

საიტები) ნავიგაციის 

უნარის 

დემონსტრირებას 

 ირჩევს და იყენებს 

სხვადასხვა 

თამაშს/სიმულაციას: 

აკვირდება, აგროვებს, 

აწესრიგებს და 

აანალიზებს 

მონაცემებს. 

 საუბრობს ზოგიერთი 

პროგრამის 

დანიშნულებაზე და 

იყენებს მათ ნახატის 

შესაქმნელად, 

ტექსტის დასაწერად 

და გასაფორმებლად, 

აუდიო/ვიდეო 

ინფორმაციის 

ჩასაწერად და ა.შ. 

მაგალითები: 
 შეარჩევს მიზნის 

შესაფერის 

სტრუქტურას და ამ 

სტრუქტურის 

შესაფერის ციფრულ 

საშუალებებს. 

ტექსტის 

დასამუშავებლად 

იყენებს ტექსტურ 

რედაქტორს, 

გრაფიკულ 

რედაქტორს ნახატის 

შესაქმნელად, 

საპრეზენტაციო 

პროგრამას 

საპრეზენტაციო 

ფაილის შესაქმნელად, 

ელექტრონულ 

ცხრილებს 

დინამიური ცხრილის 

შესაქმნელად და ა.შ. 

 აცნობიერებს 

ტექნიკურ 

მოწყობილობებსა და 

პროგრამულ 

უზრუნველყოფას 

შორის კავშირს 

 გაიაზრებს 

ჰიპერტექსტური 

დოკუმენტის 

მაგალითები: 
 ცვლის ციფრული 

კამერის, პრინტერის, 

სკანერის, 

პროექტორის, 

მონიტორის დაა.შ. 

პარამეტრებს 

 ამოიცნობს 

სხვადასხვა 

პროგრამის 

გამოყენებისას 

დაშვებულ ტიპურ 

შეცდომებს 

 იყენებს მარტივი 

დიაგნოსტირების 

მეთოდებს 

პრაქტიკაში ხშირად 

წარმოქმნილი 

პრობლემების 

გადასაჭრელად 

მაგალითები: 
 ირჩევს 

ელექტრონული 

ცხრილების 

პროგრამას სასწავლო 

პროექტის ბიუჯეტის 

მოდელის 

შესაქმნელად 

 დამოუკიდებლად 

შეიმუშავებს 

სტრატეგიებს 

პროგრამულ 

უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული 

პრობლემების 

მიზეზების 

აღმოსაჩენად და 

აღმოსაფხვრელად 

 ფაილების შენახვისას 

ითვალისწინებს 

სხვადასხვა 

სისტემასთან 

თავსებადობას 

 ესმის ღრუბლოვანი 

გამოთვლითი 

სისტემების 

დანიშნულება 

მაგალითები: 
 ვებ საიტის/ბლოგის 

შესაქმნელად 

კონკრეტული 

მიზნიდან 

გამომდინარე აკეთებს 

სწორ არჩევანს 

პროგრამებსა და 

ონლაინ 

ინსტრუმენტებს 

შორის  

 დასახული მიზნის 

მისაღწევად ახდენს 

ღრუბლოვანი 

გამოთვლითი 

სისტემების ცოდნის 

დემონსტრირებას, მათ 

ფუნქციონირებაში და 

პროცესებში 

ცვლილებების 

შეტანის კუთხით 

 სწორად შეარჩევს და 

იყენებს კომპიუტერის 

მოწყობილობებისა და 

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

დიაგნოსტირების/ტეს

ტირების, დრაივერის 

პროგრამებს 

 იყენებს  ციფრული 

ინსტრუმენტს 

ციფრული 
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დანიშნულებას და 

სტრუქტურას 

ინფორმაციის 

სასურველ ფორმატში 

გარდასაქმნელად 

 

2.3. უსაფრთხოდ ინახავს ციფრულ ინფორმაციას 

ინახავს ციფრულ 

ინფორმაციას სხვისი 

დახმარებით 

ინახავს ციფრულ 

ინფორმაციას 

დამოუკიდებლად, 

ინფორმაციის შესანახად 

იყენებს სისტემურ 

საქაღალდეებს 

ორგანიზებულად 

ინახავს ციფრულ 

ინფორმაციას 

სხვადასხვა 

მატარებელზე 

ორგანიზებულად 

ინახავს ციფრულ 

ინფორმაციას 

სხვადასხვა ფორმატში, 

იყენებს სხვადასხვა 

ხერხს 

ორგანიზებულად 

ინახავს ციფრულ 

ინფორმაციას 

მომხმარებელთა 

ჯგუფებისთვის, 

სხვადასხვა სისტემების 

გამოყენებით 

ორგანიზებულად და 

უსაფრთხოდ 

ინახავს/აზიარებს 

ციფრულ ინფორმაციას 

სხვადასხვა სისტემისა 

და მეთოდის 

გამოყენებით 

მაგალითები: 
 ინფორმაციის 

შესანახად იყენებს 

Save ბრძანებას 

 პოულობს საკუთარ 

ნამუშევარს 

მასწავლებლის 

დახმარებით და ხსნის 

მაგალითები: 
 შექმნილ/მოძიებული 

ინფორმაციის 

შენახვისას ირჩევს 

სისტემურ 

საქაღალდეს 

(დოკუმენტების, 

სურათების, 

აუდიო/ვიდეოების) 

და ფაილს არქმევს 

სახელს 

 იყენებს ფაილის 

შენახვის და გახსნის 

სტანდარტულ 

ბრძანებებს Save, Save 

as, Open 

მაგალითები: 
 ახდენს ფაილებისა და 

საქაღალდეების 

ლოგიკურ 

ორგანიზებას 

მონაცემთა 

ეფექტიანად შენახვის, 

მოძებნისა და 

წაკითხვის მიზნით 

 მონაცემთა და 

ციფრული მასალის 

შენახვისას ადარებს 

და აფასებს 

სხვადასხვა 

მოწყობილობას ან/და 

საცავს (მყარი დისკი, 

ფლეშ მეხსიერება, 

კომპაქტური დისკი 

და ა.შ.). მსჯელობს 

ერთი მათგანის 

უპირატესობის 

მაგალითები: 
 ციფრული 

ინფორმაციის 

დასამახსოვრებლად 

იყენებს სანიშნეებს 

(favorites, bookmarks), 

საკვანძო სიტყვებს 

(tags) 

 ფაილებს ინახავს 

სხვადასხვა ფორმატში 

 აარქივებს მონაცემებს, 

იცავს პაროლის 

გამოყენებით 

 მსჯელობს ციფრული 

მასალის სხვადასხვა 

ფორმატს შორის 

განსხვავებაზე და 

მონაცემთა შენახვისას 

შეარჩევს შესაფერის 

ფორმატს 

(მაგალითად: 

მაგალითები: 
 ქმნის და სხვებს 

უზიარებს ფაილებსა 

და საქაღალდეებს 

ლოკალურ ქსელში 

 ინახავს და აზიარებს 

ინფორმაციას 

ღრუბლოვანი 

გამოთვლითი 

სისტემების 

გამოყენებით 

 აქვეყნებს 

ინფორმაციას 

სხვადასხვა ონლაინ 

სივრცეში (ვებ 

საიტებზე, 

პორტალებზე, 

ფაილურ საცავებზე, 

ვიკი საიტებზე) 

მაგალითები: 
 ქმნის შეზღუდვებს 

ონლაინ გარემოში 

მონაცემების 

გაზიარებისას 

(აზიარებს მხოლოდ 

წაკითხვის, 

კომენტირების და ა.შ. 

რეჟიმში) 

 აზიარებს/აქვეყნებს 

ონლაინ რესურსს 

ვებზე 

ინტეგრირებული 

გაზიარების 

ინსტრუმენტების 

გამოყენებით (ვიდეო 

საცავიდან რესურსს 

აზიარებს სოციალურ 

ქსელში, ბლოგზე და 

ა.შ.) 
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შესახებ მეორესთან 

შედარებით 

 ახდენს მონაცემების 

დაარქივებას, 

მონაცემთა 

ოპტიმალურად 

შენახვისა და 

დაზიანებული 

მონაცემების სწრაფად 

და მარტივად 

აღდგენის მიზნით 

 განასხვავებს 

ფაილების ტიპებს და 

აცნობიერებს ამ 

ტიპების შესაბამისი 

ციფრული მასალის 

სხვადასხვა ფორმატის 

არსებობას 

 აცნობიერებს 

ციფრულ 

მოწყობილობაში 

მონაცემთა შენახვის 

იერარქიას 

(მაგალითად: ფაილი, 

საქაღალდე) და 

ეფექტიანად იყენებს 

ამ სტრუქტურას 

(მაგალითად: 

ფაილებს აჯგუფებს 

საქაღალდეებში, 

საქაღალდეებს 

აჯგუფებს 

ქვესაქაღალდეებად); 

გააზრებულად 

არქმევს 

გრაფიკული მასალის 

შენახვისას: JPG, GIF, 

BMP; ტექსტური 

მასალის შენახვისას: 

ჩვეულებრივი 

ტექსტი, RTF, 

ფორმატირებული 

დოკუმენტი) 
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სახელწოდებებს 

სტრუქტურის 

ელემენტებს 

 

 

 

 

 

3. კვლევა ისტ-ის გამოყენებით 

დონე I: 

მიღწევადია II კლასის 

ბოლოს 

დონე II:  

მიღწევადია IV კლასის 

ბოლოს 

დონე III:  

მიღწევადია VI კლასის 

ბოლოს 

დონე IV:  

მიღწევადია VIII კლასის 

ბოლოს 

დონე: V 

მიღწევადია X კლასის 

ბოლოს 

დონე: VI 

მიღწევადია XII კლასის 

ბოლოს 

3.1. იყენებს ისტ-ს კვლევის დასაგეგმად 

იყენებს სასწავლო 

რესურსს და ირჩვეს 

მონაცემებზე 

დაკვირვების ფორმას 

იყენებს ისტ-ს 

ინფორმაციის 

ვიზუალურად 

წარმოსაჩენად, თუ რა 

არის უკვე ცნობილი და 

რა საჭიროებს კვლევას 

იყენებს სხვადასხვა ისტ 

საშუალებას 

ინფორმაციათა 

სიმრავლიდან საკვლევი 

ინფორმაციის მკაფიოდ 

წარმოსაჩენად 

იყენებს ისტ-ს 

მოსაძიებელი 

ინფორმაციის 

დასახარისხებლად 

იყენებს სხვადასხვა ისტ 

საშუალებას, 

ბუნდოვანი 

საკითხებისა და 

სტრუქტურების 

მკაფიოდ წარმოსაჩენად, 

ინფორმაციის ძიების 

დასაგეგმად ან 

დასახარისხებლად 

როგორც 

დამოუკიდებლად ისე 

თანამშრომლობით 

ირჩევს და იყენებს 

სხვადასხვა ისტ 

საშუალებას კვლევითი 

კითხვების 

ჩამოსაყალიბებლად, 

საძიებო სტრატეგიების 

დასაგეგმად და 

მონაცემთა 

დასახარისხებლად 

მაგალითები: 

 მასწავლებლის 

დახმარებით გეგმავს  

მონაცემებზე 

დაკვირვების მეთოდს 

მაგალითები:   

 მასწავლებლის 

დახმარებით ქმნის 

„ასოციაციურ რუკას“, 

„ვიცი-მინდა-ვიცოდე“ 

მაგალითები:   

 საზღვრავს რა 

ინფორმაცია 

სჭირდება და სად 

მაგალითები:   

 იყენებს გრაფიკულ 

ორგანაიზერებს 

საძიებო 

მაგალითები:   

 იყენებს გრაფიკულ 

ორგანაიზერებს 

საძიებელი 

ინფორმაციის 

მაგალითები:   

 იყენებს ვიკი საიტს ან 

სხვა გაზიარებულ 

დოკუმენტებს, 



 

13     8/07/2015 
  

და ჩაწერის ფორმას 

ელექტრონულ 

ფორმატში, შეარჩევს 

საჭირო პროგრამას 

ცხრილს, ვენის 

დიაგრამას, იყენებს 

დაფორმატების 

ინსტრუმენტებს 

ტექსტის უკეთ 

წარმოსაჩენად 

შეიძლება მისი 

მოძიება 

 აგებს ცხრილებს, 

გრაფიკულ 

ორგანაიზერებს 

საძიებელი 

ინფორმაციის 

ვიზუალურად 

წარმოსაჩენად, სვამს 

საძიებო პროცესის 

ხელშესაწყობ 

კითხვებს 

პროცესების/ეტაპების 

აღსაწერად 

 ექსპერიმენტებზე/სიმ

ულაციებზე 

დაკვირვებისთვის 

ქმნის/შეარჩევს 

მონაცემთა ჩაწერის 

ფორმებს 

ვიზუალურად 

წარმოსაჩენად, 

უთითებს ბმულებს 

ინფორმაციის 

წყაროებთან 

 

საძიებო მონაცემთა ––   

ბაზებს და ა.შ. 

3.2. მოიძიებს და ახარისხებს საჭირო ინფორმაციას 

საჭირო ინფორმაციის 

მისაგნებად 

პროგრამებში ირჩევს 

სხვადასხვა 

პიქტოგრამებს 

ეძებს ინფორმაციას 

მოცემული ციფრული 

რესურსიდან 

ეძებს ინფორმაციას 

სხვადასხვა ციფრული 

რესურსიდან, 

ღებულობს და 

ახარისხებს მას 

საზღვრავს საჭირო 

ინფორმაციის ტიპს, 

ღებულობს  

ინფორმაციას საძიებო 

სისტემების 

გამოყენებით და 

ახარისხებს მას 

ეძებს ინფორმაციას 

საძიებო სისტემების 

მეშვეობით, შეარჩევს 

ძიების კრიტერიუმებს. 

ახარისხებს  და 

ორგანიზებას უკეთებს 

მოძიებულ 

ინფორმაციას 

იყენებს საძიებო 

სისტემებს, 

სიმულაციებსა და 

ვირტუალურ 

მოდელებს საჭირო 

ინფორმაციის 

მისაღებად ან 

დასაზუსტებლად 

მაგალითები:  

 იყენებს ციფრულ 

საგანმანათლებლო 

რესურსებს 

ამოცანების ამოხსნის, 

ცნებებისა და იდეების 

თვალსაჩინოდ 

წარმოდგენის მიზნით 

(მაგალითად: 

ვიზუალურ მასალას,  

საგანმანათლებლო 

მაგალითები:  

 ეძებს ინფორმაციას 

მოცემული 

ჰიპერბმულების 

გამოყენებით, 

აკოპირებს/ბეჭდავს 

საჭირო მასალებს 

(ტექსტებს, სურათებს 

და ა.შ.) 

 ატარებს 

ექსპერიმენტებს 

სიმულაციურ 

მაგალითები: 

 მონაცემებს ეძებს 

სხვადასხვა ტიპის 

დოკუმენტში, 

საქაღალდეებში, 

ცხრილებში 

 ეძებს ინფორმაციას 

მოცემულ ვებ 

საიტებზე, ინახავს 

საჭირო ტექსტებსა და 

სურათებს 

მაგალითები: 

 იყენებს ვებზე საძიებო 

სისტემების 

სხვადასხვა ფუნქციას 

გაფართოებული 

ძიებისთვის 

 ეძებს ინფორმაციას 

ქსელურ 

საქაღალდეებში  

 ინფორმაციას 

ორგანიზებას უკეთებს 

მაგალითები: 

 ეძებს ინფორმაციას 

ღრუბლოვან 

გამოთვლით 

სისტემებში 

 ინფორმაციის 

მოსაძებნად 

ელექტრონულ 

ცხრილებში იყენებს 

გაფილტვრის 

კრიტერიუმებს 

მაგალითები: 

 იყენებს სიმულაციურ 

ინსტრუმენტებს 

სხვადასხვა 

ჰიპოთეზის 

დასადასტურებლად/

უარსაყოფად 

 ეძებს ინფორმაციას 

მონაცემთა ბაზებში 

საძიებო ველების 

გამოყენებით  
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თამაშებს/სიმულაციებ

ს და სხვა) 

გარემოში და 

აკვირდება მიღებულ 

შედეგებს 

 სიმულაციური 

პროგრამების 

გამოყენებით ატარებს 

ექსპერიმენტს, - 

აკვირდება 

ცვლილებებსა და 

კანონზომიერებებს, 

აგროვებს მონაცემებს 

 იყენებს საძიებო 

სისტემას 

ინფორმაციის 

სხვადასხვა წყაროდან 

მისაღებად 

(მაგალითად მოიძიებს 

ლექსის ტექსტს, 

აუდიო ან ვიდეო 

ფაილს) 

 ინფორმაციას 

ორგანიზებას უკეთებს 

სხვადასხვა ტიპის 

დოკუმენტში, 

საქაღალდეებში, 

ცხრილებში 

 ინფორმაციის 

შენახვისას აფასებს 

მასალის ზომას და 

შეარჩევს შესაფერის 

საშუალებას და ხერხს 

 იყენებს ისტ-ს 

იდეებისა და 

ინფორმაციის 

ორგანიზებისას 

ქსელურ 

საქაღალდეებში 

 ინფორმაციას 

ორგანიზებას უკეთებს 

ღრუბლოვან 

გამოთვლით 

სისტემებში 

 ინფორმაციას 

ორგანიზებას უკეთებს 

მონაცემთა ბაზებში 

 ციფრული მასალის 

სხვადასხვა ფორმატის 

მქონე საცავებში 

(მაგალითად: 

მონაცემთა ბაზა, 

ინტერნეტი, 

ფაილების სისტემა, 

ფაილი) ძიებისას, 

შეარჩევს და იყენებს 

შესაბამის ციფრულ 

საშუალებებს  

 

 

3.3. აფასებს ინფორმაციას 
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განმარტავს რაში 

გამოიყენებს მოძიებულ 

ინფორმაციას 

განმარტავს თუ 

რამდენად გამოდგება 

მის მიერ მოძიებული 

ინფორმაცია 

კონკრეტული ამოცანის 

გადასაწყვეტად 

განმარტავს თუ რატომ 

შეარჩია კონკრეტული 

ინფორმაცია 

მოცემული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით აფასებს 

მოძიებული 

ინფორმაციის 

სანდოობას 

კონკრეტული მიზნიდან 

გამომდინარე თავად 

შეარჩევს 

კრიტერიუმებს და 

აფასებს მოძიებული 

ინფორმაციის 

სანდოობას 

ავითარებს და იყენებს 

კრიტერიუმებს 

მოძიებული 

ინფორმაციის ხარისხის, 

შესაბამისობისა და 

ობიექტურობის 

შესაფასებლად 

მაგალითები:  

 აღწერს როგორ 

გამოიყენა მოძიებული 

ციფრული 

ინფორმაცია 

კონკრეტული 

აქტივობის დროს 

მაგალითები:  

 ხსნის თუ როგორ 

ეთანადება ციფრული 

ინფორმაცია მის მიერ 

დასმულ კითხვებს 

მაგალითები:  

 განმარტავს რატომ 

გამოიყენა 

კონკრეტული წყარო 

ინფორმაციის 

მისაღებად 

 მსჯელობს 

ინფორმაციის 

სანდოობის შესახებ 

მაგალითები:  

 სხვადასხვა 

ვარიანტიდან ირჩევს 

უფრო გამოყენებად, 

ობიექტურ და სანდო 

ინფორმაციას 

 ახდენს მოძიებული 

ინფორმაციის 

ინტერპრეტაციას და 

აფასებს 

სარგებლიანობის, 

ადეკვატურობისა და 

სიზუსტის კუთხით 

მაგალითები:  

 კრიტერიუმებს 

იმუშავებს 

კონკრეტული 

პროექტიდან 

გამომდინარე 

 ინფორმაციის 

სანდოობის 

დასადგენად, ადარებს 

სხვადასხვა წყაროდან 

მოპოვებულ 

ინფორმაციას, 

მხედველობაში იღებს 

ინფორმაციის 

მხოლოდ ადეკვატურ 

წყაროს 

მაგალითები:  

 ადარებს სხვადასხვა 

წყაროდან მიღებულ 

მონაცემებს მათი 

მოსალოდნელი 

სარგებლიანობის 

შესაფასებლად 

 

 

 

4. ახალი პროდუქტის შექმნა 

დონე I: 

მიღწევადია II კლასის 

ბოლოს 

დონე II:  

მიღწევადია IV კლასის 

ბოლოს 

დონე III:  

მიღწევადია VI კლასის 

ბოლოს 

დონე IV:  

მიღწევადია VIII კლასის 

ბოლოს 

დონე: V 

მიღწევადია X კლასის 

ბოლოს 

დონე: VI 

მიღწევადია XII კლასის 

ბოლოს 
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4.1. აყალიბებს იდეებს და ადგენს გეგმას 

ამოცანის 

გადაწყვეტისას იყენებს 

ისტ-ს მარტივად 

გაწერილი გეგმის 

განსახორციელებლად  

ამოცანის 

გადაწყვეტისას იყენებს 

ისტ-ს მარტივი 

გეგმების 

შესამუშავებლად 

ამოცანის 

გადაწყვეტისას იყენებს 

ისტ-ს იდეების 

ჩამოსაყალიბებლად და 

გეგმების 

შესამუშავებლად 

ამოცანის 

გადაწყვეტისას იყენებს 

ისტ-ს იდეების 

ჩასაწერად, ნააზრევის 

წარმოსაჩენად და 

სამოქმედო გეგმის 

შესამუშავებლად 

ამოცანის 

გადაწყვეტისას იყენებს 

შესაბამის ისტ 

ინსტრუმენტს იდეების 

ერთობლივად 

შესამუშავებლად  და 

გეგმის სიღრმისეულად 

დასამუშავებლად/დასახ

ვეწად 

ამოცანის 

გადაწყვეტისას ირჩევს 

და იყენებს ისტ-ს 

იდეებისა და ცნებების 

მკაფიოდ 

გამოსაკვეთად, 

კომპლექსური გეგმების 

შესამუშავებლად/დასახ

ვეწად 

მაგალითები:  

 იყენებს როგორც 

ტექსტურ ასევე 

მულტიმედიურ 

მოკლე ინსტრუქციებს  

 

მაგალითები:  

 იყენებს ციფრულ 

ინსტუმენტებს 

მარტივი ცნების 

რუკის ასაგებად 

 იყენებს გრაფიკულ 

ორგანაიზერს 

განსახორციელებელ 

აქტივობებში 

თითოეული 

საფეხურის 

გამოსაკვეთად 

მაგალითები:  

 გეგმის შემუშავებისას 

იყენებს ცხრილებს, 

ფოტოებსა და 

ესკიზებს 

 იყენებს ცნების რუკას 

იდეების და 

ინფორმაციის 

ორგანიზებისას, 

მთავარ იდეასა და 

დამხმარე დეტალებს 

შორის 

ურთიერთმიმართების 

წარმოსაჩენად 

მაგალითები:  

 აგებს და იყენებს 

აქტივობათა დროში 

გაწერილ გეგმას, აგებს 

ცხრილებსა და 

დიაგრამებს 

 ორგანიზებულად 

წარმოაჩენს იდეებსა 

და გეგმებს, 

გამოკვეთს 

პრიორიტეტებს, 

ასაბუთებს 

გადაწყვეტილებებს 

მაგალითები:  

 იდეებს და 

გადაწყვეტილებებს 

წარმოაჩენს 

ტექსტური, 

გრაფიკული და 

აუდიო/ვიდეო 

ინფორმაციის სახით 

 თანამშრომლობითი 

იდეების 

ჩამოსაყალიბებლად 

იყენებს გაზიარებულს 

ფაილებს 

მაგალითები:  

 განმარტავს და აღწერს 

პროცესებს 

სიმულაციური 

გარემოს ან 

ვირტუალური 

მოდელის 

დახმარებით 

4.2. იყენებს ისტ-ს სხვადასხვა სასწავლო ამოცანების გადაჭრისას 

ისტ-ის გამოყენებით 

მარტივი ამოცანის 

გადასაჭრელად, სხვისი 

დახმარებით, ირჩევს 

ინფორმაციის 

ისტ-ის გამოყენებით 

მარტივი ამოცანის 

გადასაჭრელად 

დამოუკიდებლად  

ირჩევს ინფორმაციის 

ისტ-ის გამოყენებით 

სხვადასხვა ამოცანის 

გადასაჭრელად ქმნის 

და ხვეწავს 

ინფორმაციის 

გამოსახვის დიზაინს  

სპეციფიკური 

მიზნებისა და 

აუდიტორიის 

გათვალისწინებით 

დამოუკიდებლად ქმნის 

და ხვეწავს 

სპეციფიკური 

მიზნებისა და 

აუდიტორიის 

გათვალისწინებით 

დამოუკიდებლად/თანა

მშრომლობით ქმნის და 

ქმნის და მართავს 

კომპლექსური ამოცანის 

შესაბამის ციფრულ 

პროდუქტს, 

მიზნებისა და 

აუდიტორიიდან 
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გამოსახვის სასურველ 

დიზაინს 

გამოსახვის სასურველ 

დიზაინს  

ინფორმაციის 

გამოსახვის ფორმატსა 

და დიზაინს 

ხვეწავს ინფორმაციის 

წარმოდგენის ფორმატსა 

და დიზაინს 

გამომდინარე ხვეწავს 

ინფორმაციის 

წარმოდგენის ფორმატსა 

და დიზაინს 

მაგალითები:  

 ქმნის თავისი 

ასაკობრივი 

ჯგუფისთვის 

შესაბამის ციფრულ 

ნამუშევარს როგორც 

ინდივიდუალურად, 

აგრეთვე 

თანაკლასელებთან 

ერთად, ასევე 

მასწავლებლის ან 

მშობლის დახმარებით 

 ინფორმაციას 

გამოსახავს როგორც 

ტექსტური ისე 

გრაფიკული 

ობიექტების სახით 

მაგალითები:  

 იყენებს შერჩეული 

პროგრამის მარტივ 

ფუნქციებს 

ტექსტებთან, 

ციფრებთან, 

სურათებთან და 

აუდიო/ვიდეო 

მონაცემებთან 

სამუშაოდ 

 ამზადებს და 

გამოსცემს მარტივ 

ორიგინალურ 

ნამუშევარს 

ელექტრონულ 

ფორმატში 

მაგალითები: 

 ამუშავებს ტექსტებს, 

სურათებს, აუდიო და 

ვიდეო მონაცემებს და 

ახდენს მათ 

კომბინირებას 

ციფრული 

ნამუშევრის შექმნისას 

 სიმულაციური 

გარემოდან 

შეგროვებულ 

მონაცემებს იყენებს 

ციფრული 

პროდუქტის 

შექმნისას 

მაგალითები: 

 აკავშირებს/ჩააშენებს 

სხვადასხვა ტიპის 

ფაილს ერთ ფაილში 

 იყენებს ისტ-ს 

საგამომცემლო და 

სხვა შემოქმედებით 

საქმიანობაში 

 საჭიროებიდან 

გამომდინარე 

ახორციელებს 

ციფრული 

ნამუშევრის/პროდუქტ

ის კორექტირებას და 

განახლებას 

მაგალითები: 

 ქმნის ვიდეოებს, 

ანიმაციებს, მუსიკას, 

თამაშებს 

 ქმნის 

ბლოგს/ვებსაიტს 

 ციფრულ 

ნამუშევარზე/პროდუქ

ტზე მუშაობისას ქმნის 

სხვადასხვა ნიმუშს, 

მიღებულ 

ინფორმაციაზე 

დაყორდნობით იღებს 

გადაწყვეტილებას 

 ისტ-ის გამოყენებისას 

ახდენს სამუშაო 

პროცესის 

ავტომატიზაციას, 

დროის და სხვა 

რესურსების 

ოპტიმალურად 

გამოყენების მიზნით 

(მაგალითად: ხშირად 

გამეორებადი 

მოქმედების 

შესასრულებლად 

ქმნის და იყენებს 

მაკროსებს, 

ცვალებადი 

დოკუმენტში 

მონაცემების 

მაგალითები: 

 ციფრული 

პროდუქტის 

შექმნისას 

ინფორმაციას 

წარმოადგენს 

ადეკვატურ 

ფორმატში, იყენებს 

სხვადასხვა 

ინსტრუმენტსა და 

რესურსს 

 პრობლემის 

გადაჭრისას ქმნის 

სიმულაციურ 

მოდელს 

 სამომხმარებლო 

პროგრამებში 

მუშაობისას 

დამატებით იყენებს 

შედარებით რთულ 

ფუნქციებს 
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გამოყენებისას ქმნის 

განახლებად ველებს) 

 

 

5. კომუნიკაცია და თანამშრომლობა 

დონე I: 

მიღწევადია II კლასის 

ბოლოს 

დონე II:  

მიღწევადია IV კლასის 

ბოლოს 

დონე III:  

მიღწევადია VI კლასის 

ბოლოს 

დონე IV:  

მიღწევადია VIII კლასის 

ბოლოს 

დონე: V 

მიღწევადია X კლასის 

ბოლოს 

დონე: VI 

მიღწევადია XII კლასის 

ბოლოს 

5.1. აცნობიერებს ელექტრონული კომუნიკაციის შესაძლებლობებს 

აცნობიერებს, რომ 

ელექტრონული 

კომუნიკაცით 

შესაძლებელია 

ინფორმაციის 

გაზიარება/გაცვლა 

საკლასო ოთახში 

აცნობიერებს, რომ 

ელექტრონული 

კომუნიკაციით 

შესაძლებელია 

შეტყობინებების 

გაგზავნა/მიღება  

აცნობიერებს 

ელექტრონული 

კომუნიკაციის 

სხვადასხვა 

საშუალებებს 

აცნობიერებს, რომ 

ელექტრონული 

კომუნიკაცია 

შესაძლებელია 

მიზნობრივ 

აუდიტორიასთან 

აცნობიერებს 

ელექტრონული 

კომუნიკაციის 

შესაძლებლობებს 

თანამშრომლობისთვის 

აცნობიერებს, რომ 

ელექტრონულ 

კომუნიკაციას და 

თანამშრომლობას აქვს 

გარკვეული 

უპირატესობები და 

ნაკლოვანებები 

მაგალითები: 

 იცის როგორ ნახოს 

მასწავლებლის 

გამოგზავნილი 

ინფორმაცია 

მაგალითები: 

 იცის, რომ ისტ-ის 

საშუალებით 

შესაძლებელია 

თანატოლებთან, 

მასწავლებლებთან და  

მშობლებთან 

კომუნიკაცია 

 აცნობიერებს, რომ 

ციფრული 

ინფორმაციის 

მიღება/გადაცემის 

დროს, შესაძლებელია 

მიმღებმა ინფორმაცია 

მოგვიანებით ნახოს 

მაგალითები: 

 ასხვავებს სხვადასხვა 

საკომუნიკაციო 

პროგრამებს მათი 

შესაძლებლობების 

მიხედვით 

 ხვდება განსხვავებას 

სინქრონულ და 

ასინქრონულ 

კომუნიკაციის 

ფორმებს შორის 

მაგალითები: 

 იცის რომ 

ელექტრონულ 

შეტყობინების 

გაგზავნა 

შესაძლებელია ერთ ან 

რამდენიმე 

ადამიანთან 

ერთდროულად 

 იცის, რომ 

ინფორმაციის 

გაზიარება 

შესაძლებელია 

ერთდროულად 

რამდენიმე 

მაგალითები: 

 მსჯელობს 

ელექტრონული 

სასწავლო გარემოს 

შესაძლებლობებზე 

თანამშრომლობისთვი

ს 

 ასხვავებს 

ერთმანეთისგან 

კომუნიკაციის 

სხვადასხვა ფორმებს: 

ერთი-ერთთან, ერთი 

მრავალთან, მრავალი 

ერთთან 

მაგალითები: 

 ხვდება, რომ 

ელექტრონული 

კომუნიკაციის 

დამყარება 

შესაძლებელია 

ნებისმიერი 

ადგილიდან და 

ნებიმიერ დროს 

 აცნობიერებს ონლაინ 

გარემოს გამოყენების 

უპირატესობებს და 

ნაკლოვანებებს 

ინფორმაციის 

გავრცელებისას 
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ადამაინთან ან 

ვირტუალურ 

ჯგუფთან 

5.2. თანამშრომლობს, აზიარებს/ცვლის ინფორმაციას 

ისტ-ის გამოყენებით 

ათვალიერებს 

მასწავლებლის 

გამოქვეყნებულ/გაზიარ

ებულ ინფორმაციას.  

ცვლის/აზიარებს 

ინფორმაციას საკლასო 

ოთახში 

ისტ-ის გამოყენებით 

აზიარებს/ცვლის 

ინფორმაციას ნაცნობ 

აუდიტორიასთან 

იყენებს ციფრულ 

ინსტრუმენტს, 

აუდიტორიისთვის 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოდ 

გასაზიარებლად/გასაცვ

ლელად 

 

იყენებს ციფრულ 

ინსტრუმენტს 

თანამშრომლობითი 

მუშაობისთვის და 

აუდიტორიისთვის 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოდ 

გასაზიარებლად/გასაცვ

ლელად 

ირჩევს და იყენებს 

ციფრულ ინსტრუმენტს 

თანამშრომლობითი 

მუშაობისთვის, 

როგორც 

ინდივიდებთან ასევე 

ჯგუფებთან 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოდ 

გასაზიარებლად/გასაცვ

ლელად 

ირჩევს და 

რაციონალურად 

იყენებს სხვადასხვა 

ციფრულ ინსტრუმენტს  

თანამშრომლობითი 

მუშაობისთვის და 

ინფორმაციის 

უსაფრთხოდ 

გასაზიარებლად/გასაცვ

ლელად 

მაგალითები:  

 ნახულობს 

ელექტრონულ 

ფორმატში 

გამოქვეყნებულ 

(ვირტუალურ 

ჯგუფში, კლასის 

მართვის პროგრამაში) 

ინფორმაციას  

მასწავლებლის/ 

მშობლის დახმარებით 

 მასწავლებელს 

უგზავნის 

შეტყობინებას და 

პასუხობს შეკითხვებს 

კლასის მართვის 

პროგრამის 

საშუალებით 

მაგალითები:   

 მასწავლებლის/მშობლ

ის დახმარებით 

ნახულობს სხვის 

გამოქვეყნებულ 

ელექტრონულ 

შეტყობინებებს და 

თავადაც აქვეყნებს 

(კლასის ონლაინ 

კედელზე, 

ვირტუალურ ჯგუფში 

და ა.შ.) 

მაგალითები:   

 ინფორმაციის 

გადაცემისას აფასებს 

მასალის ზომას და 

შეარჩევს შესაფერის 

საშუალებას და ხერხს 

 იყენებს 

საკომუნიკაციო 

საშუალებებს 

იდეების, 

ინფორმაციის და 

ციფრული მასალის 

გასავრცელებლად 

მაგალითები:  

 იყენებს 

ელექტრონულ 

ფოსტას და ონლაინ 

სადისკუსიო კედელს 

ელექტრონული 

შეტყობინებების 

წასაკითხად და 

გამოსაქვეყნებლად 

 ავრცელებს საკუთარ 

ციფრულ მასალას, 

სხვების მიერ 

გაცნობის, 

უკუკავშირის მიღების 

მიზნით (იყენებს 

კომენტარების, 

ცვლილებების 

დაფიქსირების 

მაგალითები: 

 იყენებს ბლოგს/საიტს 

ინდივიდუალურად ან 

სხვებთან ერთად 

სასწავლო პროექტზე 

მუშაობისას 

 მონაწილეობს ონლაინ 

სასწავლო სივრცეში 

მართულ 

თანამშრომლობით 

სასწავლო პროექტში 

მაგალითები: 

 იყენებს ონლაინ 

პროგრამებს და მათ 

მართვის 

ინსტრუმენტებს 

თანამშრომლობითი 

სასწავლო პროექტების 

განსახორციელებლად 

 ინფორმაციის 

გამოქვეყნებისას/გაზი

არებისას შეარჩევს 

ეფექტურ ფორმას და 

ოპტიმალურ ზომას 
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ფუნქციებს და ა.შ.), 

იყენებს უკუგების 

შედეგს პროდუქტის 

გასაუმჯობესებლად 

 

 

 

ტერმინთა განმარტებები: 

ტერმინი ინგლისური 

შესატყვისი 

განმარტება 

ისტ (ინფორმაციულ 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები)  

ICT (Information 

and Communication 

Technologies) 

 

ციფრული ნამუშევარი Digital work ნამუშევარი, რომელიც ციფრულ ფორმატშია შექმნილი, მაგალითად ბუკლეტი, მოსაწვევი, ჟურნალი, 

საპრეზენტაციო ფაილი, ვიდეო/აუდიო ფაილი და ა.შ. 

ციფრული პროდუქტი Digital product შედარებით დიდი მასშტაბის ციფრული ნამუშევარი, მაგალითად კომპიუტერული პროგრამა, 

ელექტრონული წიგნი, კომპიუტერული თამაში, ვებსაიტი, ვიდეო ფილმი, მუსიკალური ნაწარმოები და ა.შ. 

ციფრული ინფორმაცია  Digital information კომპიუტერული მოწყობილობისთვის გასაგებ ენაზე (ორობით რეჟიმში) ჩაწერილი ინფორმაცია 

ციფრული 

მოწყობილობა 

digital device  ესენია მაგალითად სამაგიდო კომპიუტერი, ლეპტოპი, ნეტბუქი, პლანშეტი, სმარტბორდი, მობილური 

ტელეფონი, პრინტერი, სკანერი, პროექტორი, ციფრული ფოტო-ვიდეო კამერა და ა.შ. 

ციფრული 

მოწყობილობის 

კომპონენტები 

 ესენია მაგალითად მყარი დისკი, ვიდეო კარტა, ოპერატიული მეხსიერება, ტაჩპედი, კლავიატურა, მაუსი და 

ა.შ. 

ციფრული მოქალაქე Digital citizen ციფრული მოქალაქე ნიშნავს იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურად იყენებს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს 

საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ თუ სახელმწიფოებრივ საქმიანობაში 

 

ერთობლივად ფლობის 

ნებართვა 

Creative Commons ლიცენზიები, რომლებიც ნებას რთავენ ადამიანებს თავისუფლად გამოიყენონ შემოქმედებითი 

ნამუშევრები http://creativecommons.org/ 

ელექტრონული 

კომუნიკაცია 

Computer mediated 

communication 

კომუნიკაცია კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტური და სხვა მოწყობილობების და საშუალებით 
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პერსონალური 

მონაცემები 

Personal information საჯარო ინფორმაცია, რომელიც პირის იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას იძლევა. მონაცემები, რომელიც 

შეიძლება ასოცირებულ იქნეს კონკრეტულ კერძო პირთან და რომლიდან გამომდინარეც შესაძლებელია რაიმე 

დასკვნის გაკეთება ამ პირთან დაკავშირებით 

ერგონომიკული 

სტრატეგია 

Ergonomic strategy  

კიბერ ძალადობა cyber bullying  

საკუთრების უფლება Ownership  მესაკუთრის უფლება, კანონითა და სახელშეკრულებო ვალდებულებით დადგენილ ფარგლებში 

თავისუფლად ფლობდეს და სარგებლობდეს ქონებით (ნივთით), არ დაუშვას სხვა პირთა მიერ ამ ქონებით 

სარგებლობა, განკარგოს იგი, თუკი ამით არ ილახება მეზობლების ან სხვა მესამე პირთა უფლებები, ანდა, თუ 

ეს მოქმედება არ წარმოადგენს უფლების ბოროტად გამოყენებას. 

ინტელექტუალური 

საკუთრება 

Intellectual property ქონებრივი და პირადი არაქონებრივი უფლებები, რომლებიც წარმოიშობა მეცნიერების, ლიტერატურისა და 

ხელოვნების ნაწარმოებთა შექმნისა და გამოყენების, აგრეთვე შემოქმედებითი საქმიანობის შედეგად 

შექმნილი ზოგიერთი სხვა ღირებულების (მაგალითად, ტელეგადაცემა, რადიოდადგმა, სასაქონლო ნიმუში, 

საწარმოო ნიმუში და ა.შ.) საფუძველზე. 

ეთიკისა და სოციალური 

ნორმები 

Ethical protocols and 

Social protocols 

ეთიკისა და სოციალური ნორმები ეს არის იმ წესების ერთობლიობა რომელიც ჩამოყალიბებულია 

კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის მიერ და რომელთა დაცვაც აუცილებელია კონკრეტული ვებ 

რესურსის გამოყენებისას: მაგალითად დაუშვებელია „საუბრის აგრესიული და უხეში სტილი“, „მენტორული 

ტონი“, „დაფარული შეურაწყოფა“, „არანორმატიული ლექსიკა“, „ფალსიფიკაცია და ფაქტებით სპეკულირება“ 

და ა.შ. ეთიკური ნორმების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა გარკვეული სანქციებიც დაეკისროს დამრღვევ 

მომხმარებელს, მაგალითად მის მომხმარებელს აეკრძალოს კონკრეტული სერვისით სარგებლობა 

უსაფრთხოების ნორმები   

სასკოლო/საკლასო 

წესები 

Class/school rules საკლასო ოთახში შემუშავებული წესები, რომელთა დაცვაც სავალდებულოა ყველა მოსწავლისთვის ციფრულ 

ინფორმაციასთან მუშაობის დროს, იხილეთ ნიმუში. სასურველია ამ წესების შემუშავება მოხდეს 

მოსწავლეებთან ერთად. 

პირადი და ემოციური 

უსაფრთხოება 

privacy and 

emotional safety 

 

ანტი კიბერ 

ძალადობრივი 

სტრატეგია 

anti-cyber bullying 

strategy 

 

პლაგიატი Plagiarism სხვისი შემოქმედების, სხვისი იდეებისა და გამოგონებების გააზრებული მითვისება 

საავტორო უფლება Copyright საავტორო უფლება ასახავს იმ უფლებათა ერთობლიობას, რომლებიც ეკუთვნის მეცნიერების, ლიტერატურის 

და ხელოვნების ნაწარმოების შემქმნელს (ავტორს) ან მის მემკვიდრეს. როგორც წესი გარკვეული დროით, 

რომლის გასვლის შემდეგაც ნაწარმოები ხდება საყოველთაო საკუთრება. 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
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საავტორო უფლების 

დაცვის ნიშანი 

A copyright symbol განსაკუთრებული საავტორო უფლების მფლობელს თავისი უფლების განცხადებისათვის შეუძლია 

გამოიყენოს საავტორო უფლების დაცვის ნიშანი, რომელიც დაისმება ნაწარმოების ყოველ ეგზემპლარზე და 

შედგება სამი ელემენტისაგან:  

1. ლათინური ასო C წრეწირში: ©;  

2. განსაკუთრებული საავტორო უფლების მფლობელის სახელი (დასახელება);  

3. ნაწარმოების პირველი გამოცემის წელი. 

ასლის შექმნის და 

უხილავი ასლის ველები 

Cc (Carbon copy), 

Bcc (Bling carbon 

copy) 

ასლის შექმნის ველი (Cc)  გამოიყენება ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნისას და წარმოადგენს წერილის 

ასლი შექმნის საშუალებას 

 

უხილავი ასლის ველი (Bcc) ასევე შეტყობინების ასლის გაგზავნის საშუალებაა. Cc ველისგან განსხვავდება 

იმით, რომ Bcc ველში მითითებული ადრესატი ვერ ხედავს დანარჩენ ადრესატებს, რომელთაც ეს 

წერილი გაეგზავნათ 

ღრუბლოვანი 

გამოთვლითი 

ტექნოლოგიები 

Cloud computing 

technology 

ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას იძლევა სხვადასხვა კომპიუტერული რესურსის ინტერნეტის 

საშუალებით გამოყენების. ეს ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებლისთვის უკვე აღარაა საჭირო მონაცემების 

საკუთარ კომპიუტერში შენახვა, არამედ შესაძლებელია მათი შენახვა სადღაც „სხვაგან“ და შემდეგ მათი 

გამოყენება ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ადგილიდან საიდანაც არსებობს წვდომა ინტერნეტთან 

გამოყენებითი პროგრამა   

 

 

  


